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VOORWOORD 

Ek is innig dankbaar dat 'n ideaal wat vir baie jare 'n droom gebly het, uiteindelik 

verwesenlik kan word. As predikant in 'n gemeente wat ek bevoorreg was om as 

eerste leraar te begin, het die studie hoe eise aan my gestel. Verder het my 

navorsing my nie tot biblioteke, argiewe en ander inligtingsbronne beperk nie. 

Ek het te doen gehad met 'n persoon van die statuur van prof EP Groenewald. 

Sy bydrae op teologiese, kerklike en ander terreine is so omvangryk dat my 

navorsing hopelik bronne ontsluit het wat verdere navorsers sal inspireer. Dit 

was vir my 'n geestelike verryking om met betrekking tot sy leefwereld, wat oor 

die grootste deel van die twintigste eeu strek, navorsing te doen. 

Teenoor 'n groot aantal persone en instansies, wat ek nie almal by name kan 

noem nie, is ek veel dank verskuldig. Ek was bevoorreg om met merkwaardige 

persone wat diep spore in die Suid- Afrikaanse geskiedenis op verskillende 

lewensterreine getrap het, kennis te maak. Hui bereidheid om hul ervarings, 

bydraes en verwagtinge met my te deel, is kosbare herinneringe. Om boonop 

deur hulle op die noodsaaklikheid van my navorsing gewys en aangemoedig te 

word, het my tot volharding aangespoor. 

Aan die teologiese professore wat my ingelei het in die rykdom van die 

teologiese wetenskap, te wete professore EP Groenewald, BJ Marais AH van 

Zyl, CWH Boshoff asook wyle HOA du Toit en AB du Preez van die Teologiese 

Fakulteit, Afdeling B, aan die Universiteit van Pretoria, is ek vanwee hul 

vormende invloed op my lewe groot dank verskuldig. Hartlike dank aan prof EP 

Groenewald wat na 'n aanvanklike huiwering, sy samewerking verleen het. Ek 

bedank horn vir die onderhoude wat hy aan my toegestaan het, die insae wat hy 

my in sy persoonlike dokumentasie gegee het asook sy rykdom insigte en 

ervarings, wat hy met my gedeel het. Gebore in die distrik Knysna, was dit vir my 

'n verdere inspirasie om die navorsing te doen omdat hy in die buurdistrik 

George, gebore is. 

Teenoor die persoon wat my oortuig het om die studie en navorsing aan te pak, 

prof JW Hofmeyr, my promoter, wil ek my innige en opregte waardering betuig. 
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Sy professionele leiding, begrip, vriendelikheid en aanmoediging, sal my altyd 

bybly. Hy was vir my 'n inspirasie en het hy my gelei om nuwe werelde te ontdek. 

Sander sy geduldige bystand en ondersteuning sou ek nie die studie voltooi het 

nie. Ek betuig verder my waardering teenoor alle persone en instansies wat my 

behulpsaam was in die afhandeling van die studie. Ek is veel dank verskuldig 

aan personeel van die biblioteke van die Universiteite van Stellenbosch, Pretoria, 

die Oranje-Vrystaat, Suid-Afrika (UNISA) asook die Bybelgenootskap van SA in 

Kaapstad. So ook die personeel van die kerkargiewe te Kaapstad, Bloemfontein 

en in die besonder dr CJJ Froneman, Argivaris van die Ned Geref Kerk van 

Transvaal in Pretoria, vir sy insette en bystand. Ek kan nie nalaat om vir Jan 

Pretorius en Johan Strydom wat met hul rekenaarkundigheid te alle tye vir hulp 

en raad beskikbaar was, te bedank nie. Ds Frik Veldman was die engel wat 

skielik verskyn het om my gedurende die laaste spanningsvolle dae en nagte te 

help om die afrondingswerk te voltooi. Ek is oneindig baie aan horn verskuldig. 

Hartlik dank aan my familie en vriende vir hul ondersteuning en aanmoediging. 

Aan die Kerkraad en lidmate van die Ned Geref Gemeente Randpark met wie 

ek oor baie jare hartlik kon saamwerk, my opregte dank vir sigbare wyses van 

aanmoediging en steun. Ek bedank my vriend Peet Schoombie vir sy hulp en Kia 

Biermann wat met die taalkundige versorging bystand verleen het. 

Laastens, as ek dink aan die opoffering van hulle wat die naaste aan my is en 

vanwee die studies baie moes ontbeer, my vrou Bettie, ons vyf kinders en vyf 

kleinkinders, ons familie- en vriendekring, my opregte dank. Julie liefde was 

lankmoedig, julle belangstelling opreg, julle opoffering groat. In diepe 

dankbaarheid buig ek in die eerste en laaste instansie in aanbidding voor die 

Almagtige God en Vader. Ek bely dat dit Hy is wat alles vir my moontlik gemaak 

het. Aan Hom kom alle lof, dank en eer toe. 
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SUMMARY 

THE LIFE AND WORK OF EVERT PHILIPPUS GROENEWALD 

FROM A CHURCH HISTORICAL PERSPECTIVE 

by 

SAREL STEFANUS TERBLANCHE 

DEGREE: DOCTOR THEOLOGIAE 

SUBJECT: CHURCH HISTORY 

PROMOTER: PROF JW HOFMEYR 

The biography focused on the life and work of Evert Philippus Groenewald in church 

historical perspective within the context of the twentieth century. It endeavoured to 

make a contribution to a period in the history of the Dutch Reformed Church (DRC) 

against the background of strife in matters related to the church, politics and other 

areas. 

Groenewald taught New Testament subjects as professor at the Faculty of Theology 

(Section B - DRC) at the University of Pretoria for 33 years. As one of the first four 

professors of the new Faculty of Theology he helped to lay a sound foundation. He 

served as dean of the Faculty for 21 years (1948 - 1969). As administrator and 

lecturer he played an important role in the establishment, recognition and 

development of the Faculty. He was a born exegete, the Nestor of New Testament 

science in SA He is regarded as a great theologian and the doyen of New 

Testament research and exegesis in SA 

As writer of Afrikaans theological literature Groenewald undeniably fulfilled the role of 

a pioneer. This was recognised by the award of the Stals-prize for Theology to him, 

the first time in history. Apart from this he received four honourary doctorates and 

various other important awards. He made an important contribution to Bible 

translation and translatory science. 

As church and cultural leader he strove to find solutions for the problems of his 

church and people. He made a significant contribution in the ecumenical field. 
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Apartheid was given its biblical foundation by Groenewald during the forties. His 

intention was to stimulate thought in the search for a solution to the serious racial 

problem. Further facets of Groenewald's work await research in order to paint a 

representative theological portrait of him. 

KEY TERMS: 

Biography, Context, Church historical perspective, Reformed historical heritage, 

Theology, Bible translation, Lecturer, Administrator, New Testament exegesis, 

Scripture theologian, Theologian of his people, Writer Afrikaans theological literature, 

Church and cultural leader, Ecumenical, Biblical foundation of apartheid. 
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OPSOMMING 

Die studie fokus op die lewe en werk van Evert Philippus Groenewald in 

kerkhistoriese perspektief binne die konteks van die twintigste eeu. Die klem het op 

die periode tussen die dertiger- en tagtigerjare geval. Daar is gepoog om 'n bydrae 

te lewer tot 'n tydperk in die geskiedenis van die NGK teen die agtergrond van die 

stryd wat op vele gebiede gevoer is. Die invloed van vroom ouers, 'n aantal 

ingrypende gebeurtenisse in sy lewe en die eise van die tyd het horn ge·inspireer. Hy 

was kind en teoloog van sy tyd, egter ook van sy kerk. Wat hy verwoord het was 

deel van die NGK se Calvinistiese en gereformeerde historiese erfenis en die NGK 

se beleid. Hy het sy eie teologiese stempel egter ongetwyfeld daarop afgedruk. 

Hy onderrig vir 33 jaar (1938 tot 1970) Nuwe Testamentiese vakke as professor aan 

die Teofogiese Fakulteit (Afd 8) van UP. As een van die eerste vier professore help 

hy om 'n stewige grondslag te le. Hy was vir 21 jaar (1948-1969) dekaan van die 

Fakulteit. In 1970 het hy geemeriteer. Hy het nie die akademie as sy enigste roeping 

beskou nie. Hy het sy kerk, volk en die gemeenskap gedien. Na sy aftrede !ewer hy 

sy belangrikste bydraes tot Bybelvertaling, die NAV (gepubliseer in 1983), en die 

vertaalwetenskap. Hy het wat sy lewenstaak betref sy belangrikste bydrae as dosent 

gelewer. 

As administrateur het hy die Fakulteit help vestig en uitbou. Hy was 'n gebore 

eksegeet, die Nestor van die Nuwe Testamentiese wetenskap in SA. Hy word 

beskou as 'n belangrike teoloog, die doyen van die Nuwe Testamentiese navorsing 

en eksegese in SA. Die tradisie van die N T eksegese wat hy in die beoefening van 

die teologie gevestig het, kan as sy heel belangrikste bydrae beskou word. Hy word 

oak as volksteoloog getipeer. As skrywer het Groenewald 'n pioniersrol vervul 

vanwee sy groot bydrae tot die ontluikende Afrikaanse teologiese literatuur. Hy het 

die prestasie behaal dat die Stals-prys vir Teologie, die eerste keer in die 

geskiedenis, aan horn toegeken is. Hy is met vier eredoktorsgrade en verskeie ander 

belangrike toekennings vereer. 

As kerk- en kultuurleier het Groenewald se bekwaamhede sterk na vore gekom. Hy 

het die behoeftes van sy kerk en volk raakgesien en horn beywer om oplossings vir 

die ingewikkelde vraagstukke te vind. Die NGK, UP, vele instansies en die Staat het 

gebruik gemaak van sy talente. Apartheid is in die veertigerjare deur horn Bybels 

fundeer. Sy bedoeling was om teologiese denke te stimuleer in die soeke na 'n 
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oplossing vir die ernstige rassevraagstuk. Hy het apartheid as teologies-praktiese 

oplossing aangebied. Hy het na 'n eerlike oplossing binne die destydse konteks 

gesoek wat regverdig teenoor die nieblanke sou wees en van die blanke groot offers 

sou vra. Die wyse waarop apartheid algaande toegepas is, het meegebring dat daar 

afgewyk is van wat Groenewald in 1947 beoog het. Dit het in 'n ideologiese monster 

ontaard wat groot pyn en lyding veroorsaak het. 

Groenewald was een van 'n klein aantal kerkfigure wat met hul dade in die twintigste 

eeu van stryd en worsteling die Suid-Afrikaanse kerkgeskiedenis verryk het. Sy 

bydrae is deur hierdie proefskrif slegs ten dele ontgin en verdere fasette van sy werk 

wag om nagevors te word ten einde uiteindelik 'n omvattende teologiese portret van 

horn te skilder. 
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AFKORTINGS 

Daar is van die volgende afkortings in die studie gebruik gemaak: 

AB 

ACSV 

ACW 

AGS 

ANC 

ANS 

APK 

ASB 

ASK 

AWK 

BSA 

BTK 

csv 

DCSV 

DG 

DK 

DRC 

DV 

FAK 

GES 

GK 

GNB 

Afrikaner Broederbond 

Afrikaanse Christen Studente Vereniging 

Afrikaanse Christelike Vrouevereniging 

Apostoliese Geloofsending van SA 

African National Congress 

Afrikaanse Nasionale Studentebond 

Afrikaanse Protestantse Kerk 

Afrikaanse Studentebond 

Algemene Sinodale Kommissie - Transvaalse Kerk 

Akademie vir Wetenskap en Kuns - Suid-Afrikaanse 

Bybelgenootskap van Suid-Afrika 

Berg en Toerklub aan US 

Christelike Studente Vereniging 

Duitse Christen Studente Vereniging 

Deo Gloria-blad (Jaarblad van die Teologiese Fakulteit, Afd B, UP) 

Die Kerkbode 

Dutch Reformed Church 

Die Voorligter 

Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigings 

Gereformeerde Ekumeniese Sinode 

Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika 

Good News Bible 
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GRA 

GV 

HOIK 

INEG 

IFP 

ICCC 

Ko 

KP 

KR 

KS 

LP 

LV 

NAV 

NCSV 

NEB 

NGB 

NGK 

NGKJ 

NGTT 

NHK 

NIB 

NP 

NT 

Nt 

NTW 

Genootskap van Regte Afrikaners 

Gereformeerde Vaandel 1933-1959 

Hollandse Oas lndiese Kompanje 

lnstituut vir Eietydse Geskiedenis 

lnkatha Freedom Party 

International Counsel of Christian Churches 

Koers 

Konserwatiewe Party 

Kerkraad 

Kerk en Samelewing 

Lid Parlement 

Lid Volksraad 

Nuwe Afrikaanse Vertaling van die Bybel 

Nederlandse Christen Studente Vereniging 

New English Bible 

Nederlandse Geloofsbelydenis 

Nederduitse Gereformeerde Kerk 

NG Kerkjaarboek 1930-1958 

Ned Geref Teologiese Tydskrif 

Nederduitch Hervormde Kerk van Afrika 

New I nterntional Bible 

Nasionale Party 

Nuwe Testament 

Neotestamentica 

Nuwe Testamentiese Werksgemeenskap 
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NU SAS 

OAV 

OB 

OT 

ovs 

ow 

PAC 

PU virCHO 

RAU 

RGN 

RK 

Rpr 

SA 

SABV 

SAKP 

SAUK 

SR 

Stk 

SVR 

SWAPO 

TE 

TGW 

TUK 

TWK 

UNISA 

Nasionale Unie van Suid-Afrikaanse Studente 

Ou Afrikaanse Vertaling van Bybel 

Ossewa Brandwag 

Ou Testament 

Oranje Vrystaat 

Oranje Vrouevereniging 

Pan Africanist Congress 

Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys 

Randse Afrikaanse Universiteit 

Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing 

Raad van die Kerke (Federale Raad van Ned Geref Kerke) 

Rondom die prediking 

Suid-Afrika 

Suid-Afrikaanse Bybelvereniging 

Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party 

Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie 

Studenteraad 

Studiekring 

Studente Verteenwoordigende Raad 

Suid-Wes Afrika Peoples Organisation 

Theologia Evangelica 

Tydskrif vir Geesteswetenskappe 

Transvaalse Universiteitskollege 

Tydskrif vir Wetenskap en Kuns 

Universiteit van Suid-Afrika 
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UP 

UR 

us 

UV 

VSA 

vu 

WO 

WORD 

WRK 

WW 

WWB 

Universiteit van Pretoria 

Uitvoerende Raad 

Universiteit van Stellenbosch 

Universiteit van die Oranje-Vrystaat 

Verenigde State van Amerika 

Vrije Universiteit te Amsterdam, Nederland 

Verenigde Volke Organisasie 

Wordingsjare van die Teel Fakulteit (Afd 8-NGK), Universiteit Pretoria 

Wereldraad van Kerke 

Woord en Waarheid 

Werk en Wedervaringe van Groenewald op Bethulie, 1932-1938 
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HOOFSTUK 1 - INLEIDING 

"The story of Christianity is not only old: it is also ever new. In each age it must be told afresh ... 

at every stage of mankind's march fresh perspective is gained ... No historian can hope to give 

the final or definitive account of the course of Christianity ... In each generation there must be 

those who will undertake to review to their fellows the scroll as it has thus far been unrolled" (KS 

Latourette1964:xiv). 

1 Rede vir studie 

Die twintigste eeu is besig om ten einde te loop. Aan die einde van die era het die 

Suid-Afrikaanse (kerk)historikus die voorreg om die tydperk in oenskou te neem en 

binne die Afrika perspektief en raamwerk te kontekstualiseer, periodiseer en te 

herinterpreteer. Die kerkhistorikus beleef 'n uitdagende tyd wat, ten spyte van die 

worsteling wat dit mag meebring, benut moet word in die soeke na 'n nuwe teologies 

wetenskaplike aanvaarbare metodologiese paradigma. Die taak van die 

kerkhistorikus is om 'n antwoord op die vraag te verskaf of, en in watter mate, die 

kerk en sy lidmate (as objek) getrou was aan hulle aard en roeping in die lig van die 

Woord van God as norm. CJJ Froneman het in die verband belangrike nuwe 

perspektiewe geopen (1987:51) terwyl JW Hofmeyr verskeie vrae wat in ons dag 

aan die kerkgeskiedenis gestel word, in 'n belangwekkende artikel Church History 

in South Africa: Naught for your comfort yet, toelig (1989:128-139) 

Uiteraard is dit die bergpieke van gebeure of uitstaande persoonlikhede op wie om 

een of ander rede in daardie tydgleuf gefokus is, wat self daarvoor sorg dat die 

gebeure of persoonlikhede nie deur die geskiedenis vergeet word nie. Dit beteken nie 

dat, volgens L Japhta, die bydraes van gewone lidmate ge·ignoreer moet word nie. Hy 

skryf : "Historians need to ... listen to what God is saying through the (lay people of) 

the grass roots church" (1988:164). Die beskrywing van die mense wie se lewe en 

werk egter rigting aan gebeure gegee het en dus belangrike rolspelers was, is 

noodsaaklik. Wie is die persone wat kwalifiseer om in die galery opgeneem te word? 

AA van Schelven (aangehaal deur GBA Gerdener 1943:iv) het in die verband die 

volgende kriterium daargestel : 

"Wie komt voor een levensbeschrijving in aanmerking? Niet de min of meer terzij van 

het wereldgebeuren op zichzelf staande man, de geleerde bijvoorbeeld, die 

uitsluitend in zijn boeken voortleeft. Neen, slechts de vechter, die met zijn 



worstelende daden aan het /even van zijnen tijd heeft meegebouwd." 

Die eeu was in meer as een opsig in die wereld en in Suid- Afrika 'n tydperk van 

worsteling. Op vele gebiede was daar 'n aantal vegters wat met hul worstelende dade 

deur die geskiedenis onthou sal word. So ook wat die Afrikaanse teologie en 

kerkgeskiedenis betref. In die verband kan gedink word aan leiersfigure, waarvan 

sommige in die vorige eeu gebore is, bv. Totius (JD du Tait), J du Plessis, SP 

Engelbrecht, William Nicol, BJ Marais, CF Beyers Naude, WD Jonker, JA Heyns, D 

Tutu, D Bosch en A Boesak. Oor die vraag of die name van genoemde persone op 

sodanige lys hoort en/of sommige deur ander vervang moet word, of verdere name 

bygevoeg moet word, sal meningsverskil bestaan. Die lys van uitstaande Afrikaanse 

kerkfigure van die twintigste eeu sal egter onvolledig wees as die naam van Evert 

Philippus Groenewald ontbreek. 

Tot dusver het slegs een biografiese studie ten opsigte van die hoogleraars verbonde 

aan die Teologiese Fakulteit van die Universiteit van Pretoria, Afdeling B - NGK, die 

lig gesien. In die verband word verwys na die ongepubliseerde proefskrif van PA van 

der Merwe oor prof GM Pellissier (1881-1954) - een van die eerste teologiese 

professore asook dekaan van die Fakulteit (1988: Die Lewensbeeld van 'n 

Kerkman). In die beoefening van kerkgeskiedskrywing binne die NGK, veral met 

betrekking tot die werksaamhede van die Kerk in die noorde, het dit tyd geword dat 

die leemte gevul word. Hoogleraars van die Teologiese Fakulteit van die Universiteit 

van Stellenbosch het in 'n grater mate erkenning ontvang, alhoewel omvattende 

biografiese studies tot hede slegs oor John Murray, NJ Hofmeyr en J du Plessis 

(vergelyk in die verband AS Erasmus, 1986 :vii) gedoen is. Die ander hoogleraars 

se bydraes behoort ook by wyse van biografiee erkenning te ontvang. Dieselfde 

geld ander kerkleiers in die NGK. 

2 Probleemstelling, historiese vertrekpunt, doel en metode van ondersoek 

Die onderwerp en tema van hierdie studie is : Die lewe en werk van Evert 

Philippus Groenewald in kerkhistoriese perspektief. In die studie word gepoog 

om vas te stel watter bydrae Groenewald tot die teologiese wetenskap, die NGK, 

ekumeniese verhoudinge, die Afrikaanssprekende kerklike gemeenskap en die 

Afrikanervolk gedurende die twintigste eeu binne die gereformeerde tradisi~ gelewer 

het. Die probleemstelling waarmee gefunksioneer word is dat Groenewald 'n 
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uitstaande bydrae op teologiese en kerklike gebied gedurende die eeu gelewer het. 

Hierdie studie poog om tot grater klaarheid oar en 'n strukturering van sy werklike 

wetenskaplike en kerklike invloed en bydrae te kom. Die studie is daarop ingestel om 

binne die perke van objektiwiteit 'n biografiese kerkhistoriese ondersoek te doen en 

hagiografiese geskiedskrywing te voorkom. 

In die Suid-Afrikaanse geskiedenis het apartheid 'n groat rol gespeel. Die kerk het 'n 

belangrike aandeel daaraan gehad. Kerkhistoriese navorsing ten opsigte van 

apartheid sal dus nie agterwee gelaat kan word nie. Die studie het geleentheid tot 

sodanige navorsing gebied. Groenewald het die reputasie verwerf as 'n sogenaamde 

apartheidsteoloog na aanleiding van sy Skriftuurlike fundering van apartheid 

gedurende die veertigerjare. Die studie beoog dus om vas te stel of daar grand vir 

die bewering binne die konteks waarbinne hy sy bydrae gelewer het, is. In die 

verband is 'n stelling van PJSG du Plessis (1993:4) belangrik: "Die kerkhistorikus 

moet vandag probeer vasstel wat 'n persoon se bydrae binne sy konteks gemotiveer 

en geinspireer het. Hy moet probeer vasstel wat die persoon 'se kop laat werk' het." 

Die konteks en tyd van sy optrede word gesien teen die agtergrond van die begin en 

verloop van die eeu in die Suid-Afrikaanse sowel as die wereldgeskiedenis. Sy 

bydrae het egter oak verder gestrek as sy amptelike diensjare vanaf sy bevestiging in 

sy eerste gemeente te Bethulie in 1933 tot sy emeritaat in 1970 as Dekaan van die 

Teologiese Fakulteit Afdeling B van UP. 

As teoloog raak sy bydrae oak samelewingsverbande socs kultuur en politiek. Daar 

is gefokus op sy bydrae tot die kerkgeskiedenis in die Afrika-konteks socs deur OU 

Kalu verwoord (1988:18): "It is the story of the pilgrim people of God and their 

experiences of God's redeeming grace in the midst of their existence in various 

cultural and ecological milieux." 

In die beskrywing van Groenewald se bydrae is dus wegbeweeg van die suiwer 

kronologiese metode van geskiedskrywing. Die metode is uitgedien aangesien dit 

geen werklike bydrae tot die vakgebied in die moderne idioom bied nie. Nuwe eise en 

uitdagings word vandag aan die kerkhistorikus gestel. Du Plessis (1993:4) verwys in 

die verband na die proefskrifte van J Guy, The heretic: A study of the life of John 

William Colenso 1814-1883 (1983) en AS Erasmus, Die bediening van Johannes 

du Plessis (1868-1935) in die Ned Geref Kerk, met besondere verwysing na sy 

teologiese denke: 'n Kerkhistoriese studie (1986). In die navorsing t.o.v. 
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Groenewald is daar dus bepaalde vrae gestel ten einde sy bydrae en konteks te 

bepaal. Vrae soos die volgende : Wat was Groenewald se teologiese, religieuse, 

kulturele, ens., agtergrond? Watter geestelike, politieke, ekonomiese en ander 

faktore wat 'n invloed op horn of sy tyd gehad het, het geheers? Waarom het hy 

besluit om predikant te word? Wat was die motivering in sy lewe wat bygedra het om 

horn te laat uitstyg en vir prestasies op bepaalde gebiede gesorg het? Wat is die 

agtergrond van en rede vir sy poging om apartheid Bybels te fundeer? Wat was die 

invloed daarvan op die kerk en samelewing van sy tyd? Die vrae is daarop ingestel 

om vas te stel wat Groenewald binne sy konteks gemotiveer en ge·inspireer het. 

Daarom is vir 'n kronologies-tematiese skryfwyse gekies om die navorsing oor 

Groenewald te benader, sender om 'n finale teologiese portret van horn te probeer 

skilder. Die tematiese opsie lei daartoe dat 'n herhaling van feitelike gegewens soms 

plaasvind. 'n Persoon en sy optrede kan ook nie buite die tyd waarin hy geleef het 

ge"interpreteer en geevalueer word nie. Stoop (1983:19) het daarop gewys dat elke 

onderskeie tyd deur verskillende geestelike, kulturele, politieke, maatskaplike, 

ekonomiese en ander faktore beheers word. Die faktore is dus met betrekking tot 

Groenewald se tyd in die navorsing verreken. Dit is ook nodig dat rekenskap gegee 

word waarom die onderhawige studie juis nou, en nie op 'n later stadium nie, 

aangepak moet word. 'n Biografie oor 'n bepaalde persoon sien gewoonlik eers die 

lig 'n aantal jare na sy/haar oorlye. Die vernaamste redes hiervoor is dat historiese 

afstand nodig is ten einde die persoon se lewe en werk in perspektief te plaas en dus 

'n objektiewe beoordeling te bevorder.'n Biografie oor 'n lewende persoon het dus sy 

gevare en beperkinge soos in Groenewald se geval. Die gevare is wesenlik en moet 

nooit uit die oog verloor word nie. 

Groenewald (gebore op 2 Junie 1905), het egter sedert sy emeritaat in 1970 grootliks 

op die agtergrond getree. In 'n persoonlike gesprek in 1994 het hy byvoorbeeld 

gemeld dat hy nie meer op die hoogte van die hedendaagse teologiese tendense is 

nie. Derhalwe voel hy dat die huidige geslag teoloe beter toegerus is om 

wetenskaplike werke te publiseer. Sy belangrikste werk na sy aftrede het hy in 1983 

met die verskyning van die NAB voltooi. 

'n Genoegsame mate van tydsverloop het dus reeds ingetree ten einde sy bydrae in 

billike perspektief te plaas. Met betrekking tot 'n onpartydige en kritiese evaluering 

van sy bydrae behoort dit in elk geval, al bestaan die historiese afstand ook, as norm 
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te geld. In die SA konteks het groot veranderinge binne die afgelope vyf-en-twintig 

jaar ingetree. Tydsverloop kan dus andersins ook meebring dat die werklike gebeure 

asook die herinneringe van die lewende rolspelers wat eerstehandse lig op die 

aktiwiteite van 'n vorige era kan werp, nooit opgeteken, en dus getoets, kan word nie. 

Die benutting van die mondelinge tradisie, socs deur L Jafta beklemtoon (1988: 189), 

word as belangrik geag en is deur my in die studie ge·implementeer. Waardevolle 

inligting wat andersins verlore sou wees en die resultaat van die ondersoek kon 

verskraal as dit uitgestel word, kon op die wyse bekom word. Daar meet dus 

daarteen gewaak word dat "historiese afstand" nie verabsoluteer word nie. 

In die verlede het 'n sterk nasionalisties-ideologiese trek in die kerkgeskiedskrywing 

bestaan. Die politieke en ander veranderinge in SA aan die einde van die eeu het 

bygedra tot 'n bewuswording van die noodsaaklikheid van 'n soeke na groter 

openheid, objektiwiteit en gevolglik groter volwassenheid in (kerk)geskiedskrywing. 

Daar mag nie gewag word om die deur wat pas deur die veranderde omstandighede 

vir kerkhistoriografie as teologiese dissipline oopgegaan het, dadelik te benut nie. Die 

herinterpretasie van die Suid- Afrikaanse kerkgeskiedskrywing, (wat vroeer slegs as 

'n verlengstuk van die Europese kerkgeskiedenis hanteer is), as deel van die Derde 

Wereld is 'n nuwe uitdaging wat nie uitgestel kan word nie. Die kerkhistorikus meet 

navors wat 'n persoon se bydrae binne sy algehele konteks gemotiveer en 

gernspireer het. Die metode in die ontsluiting van die bronne van die kerk se verlede 

is reeds deur J Guy in sy biografie (The Heretic:1983), oor die kontroversiele biskop 

van Natal, John William Colenso, toegepas. Hierdeur word nuwe perspektiewe 

geopen en bestaande voorveronderstellings weereens krities geevalueer. Hy stel sy 

metode van interpretasie om die persoon se werklike historiese reputasie vas te stel, 

socs volg (1983:x-xi): 

"It is of course difficult in contempory Southern Africa to conduct calm historical 

debate. The divisions of opinion are deep and raw. It is hard to listen with sensitivity 

and argue with consideration when wounds are open and demand immediate 

attention. Nonetheless it is essential that those who are in a position to 

reconstruct the past and question accepted historical interpretations 

should do so ... " 

Die verskeidenheid van Groenewald se aktiwiteite, socs bv. sy bydrae as teoloog, 

open verdere navorsingsmoontlikhede wat hopelik deur 'n Nuwe Testamentikus 
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onderneem sal word. Die navorsing meet daarop gemik wees om die hoofingang tot 

sy teologie-gebou te ontdek. Die verdere ingange behoort egter ook nie uit die oog 

verloor te word. Die belangrike rol van sy vrou behoort ook nagevors te word. 

Hierdie studie is primer 'n kerkhistories-biografiese studie waarin gepoog word om 'n 

geheelbeeld van Groenewald se lewe te bied. Deur die klem tans slegs op sekere 

aspekte van 'n persoon se lewe te laat val, is die eindpunt fragmentasie wat nie reg 

aan sy/haar historiese reputasie laat geskied nie. Hierteen meet die kerkhistorikus 

waak. Guy (1983) se studie het dit genoegsaam bewys. 

'n Verdere en bykans vanselfsprekende doelstelling van die studie is om 

kerkgeskiedenis as teologiese wetenskap te benader. Wat was Groenewald as by 

uitstek Skrifteoloog en Bybelwetenskaplike, se teologiese bydrae? In die verband 

het GJ Pillay die volgende gese : 

"The theological significance of the church's history has been neglected. It has 

often been overlooked that the church historian is in fact examining Christian 

responses (by word and deed) to Scripture; responses which began in the 

Bible itself and have continued now for almost 2000 years in countless and 

greatly divergent life situations" (1988:86). 

Groenewald se lewe en werk was nie tot die NGK beperk nie. Hy het die 

belangrikheid van samewerking met ander kerke besef en 'n baie belangrike bydrae 

in die verband gelewer. Bykans alle kontemporere kerkhistorici wys op die 

belangrikheid en dringende noodsaaklikheid van die ekumeniese benaderingswyse 

tot kerkgeskiedenis wat teen die einde van die eeu op die voorgrond getree het (JW 

Hofmeyr 1988: 196-233). Ooreenstemmende sienswyses word ender andere deur E 

Brown (1969:10-11), PB van der Watt (1975:14) en D Crafford (1988:18-22) 

gehuldig. Laasgenoemde pleit daarvoor dat die ekumeniese perspektief meer in die 

kerkgeskiedenis tot sy reg meet kom. In hierdie studie is 'n poging aangewend om 

die perspektief nie uit die oog te verloor nie. 

Ten slotte dien vermeld te word dat alhoewel gepoog is om die hoofstukke wat 

omvang betref, tot ongeveer dieselfde lengte te beperk, dit nie deurgaans moontlik 

was nie. Op bepaalde terreine was Groenewald se bydrae meer omvangryk as op 

ander gebiede met die gevolg dat die lengte socs ten doel gestel, soms oorskry is. 

Hoofstuk 2 en 3, 'n wereld en Suid-Afrikaanse oorsig van die twintigste eeu, moes 
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vanwee die hoeveelheid stof, reeds ingekort word. Derhalwe is besluit om liewer op 

belangrike en tersaaklike temas te konsentreer. Daar is ook gepoog om uit die 

oogpunt van swart nasionalisme, die historiese verloop kortliks te beskryf. Die 

herinterpretasie van die geskiedenis is in gedagte gehou.Met betrekking tot die 

terminologie en woordgebruik is hier en daar afgewyk van die kontemporere gebruik, 

byvoorbeeld vir "wit" en "swart" is onderskeidelik "blank" en "nieblank" gebruik. Die 

laasgenoemde woordgebruik kom in die navorsingmateriaal na vore en is dus binne 

'n bepaalde konteks gebruik. Derhalwe is daarby gehou. 

3 Bronne 

Daar is nie 'n gebrek aan navorsingsmateriaal oor Groenewald nie. Benewens 

sekondere bronne kon ook verskeie primere bronne ontgin word, bv. persoonlike 

onderhoude. Dit het die voordeel dat nuwe inligting ontdek kon word, sekondere 

bronne gekontroleer kon word, ontbrekende inligting ingewin en lig op vrae gewerp 

kon word. Die bronne kan in die volgende kategoriee verdeel word: 

3.1 Opvoedkundige inrigtings 

Hier word verwys na inligting vervat in jaarblaaie-/boeke, studente- en 

Universiteitspublikasies. Die biblioteke van onderskeidelik die Hoerskool Outeniqua 

op George en die Universiteite van Stellenbosch (JS Gericke), Pretoria (Merensky), 

RAU, Universiteit van Suid-Afrika (Unisa) en PU vir CHO asook die Universiteit van 

die Vrystaat (UV) beskik almal oor literatuur oor Groenewald se bydrae, sommige 

oorvloediglik en andere in 'n mindere mate. Die Opvoedkundige en Letterkundige 

Museum te Bloemfontein het ook inligting oor belangrike persone, soos a.a. 

Groenewald. 

Groenewald het die grootste deel van sy boekery aan UP bemaak en enkele 

uitgawes van sy eie publikasies aan die UV en RAU geskenk. Hy beskik self nog oor 

'n baie beperkte boekery wat hy tuis vir eie gebruik benut. Groenewald se 

handgeskrewe Markus-kommentaar word in die kantoor van die Departementshoof 

Nuwe Testament, in die Teol Fak Afd 8 te Pretoria, bewaar. Ongelukkig word die 

"Swartband kommentaarreeks", waaronder dus die kommentare van Bybelboeke 

wat hy die lig laat sien het, nie as 'n eenheid in die Merensky-Biblioteek van UP 

bewaar nie. So ook word die boeke uit sy boekery wat hy bemaak het, nie as 'n 

eenheid in die Biblioteek bewaar nie. Die tydskrif: Skrif en Kerk, van die Teologiese 
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Fakulteit asook die notules en jaarblad (Deo Gloria) van die Dea Gloria-vereniging 

word oak in die Merensky-biblioteek bewaar. So oak notules van die Senaat van UP 

en die Uitvoerende Komitee van die Senaat. Die Ad Destinatum publikasies van UP 

werp oak waardevolle lig op die werk van die Teal Fak Afd 8. 

3.2 Kerklike literatuur 

Die BD-skripsie van J H Ernst (1978) bevat belangrike inligting oar Groenewald se 

jeug- en studentejare. Die notules van alle kerklike vergaderings (Kerkraad, Ring en 

Sinode), met betrekking tot Groenewald se diensjare te Bethulie, word in die Argief 

van die Vrystaatse Sinode van die NGK te Bloemfontein bewaar. So oak sy eie 

herinneringe van sy verblyf te Bethulie asook publikasies oar Bethulie. 'n Baie 

belangrike bron is die Argiewe van die NGK in Suid-Afrika te Kaapstad en die NGK 

van Transvaal te Pretoria waar die notules van kerklike vergaderings uit die tydperk 

van Groenewald se lewe geberg word. Hier word veral verwys na die agendas en 

notules van die Raad van die Kerke (Ned Geref) en sinodes. Kerklike notules van 

kommissies en publikasies word hier aangetref. In die Argief in Pretoria is oak 

notules van die Kuratorium, Eksamenkommissie asook eksemplare van Die Herder. 

'n Belangrike persoonlike leer oar Groenewald wat inligting oar sy lewe en werk 

bevat, word oak in die Kerkargief in Pretoria bewaar. lnteressante briefwisseling oar 

die beoogde verskyning van 'n kommentaarreeks oar al die boeke van die Bybel 

vorm deel van die persoonlike leer. Hy het gepoog om met die samewerking van 

prof S du Tait (seun van Totius) van die GK en prof B Gemser van die NHK asook 

Van Schaik Uitgewers die omvangryke projek aan te pak. Die korrespondensie is 

baie waardevol en dui op die verskil in Skrifbeskouing tussen die GK en die NGK 

enersyds en die NHK andersyds. Die persoonlike stukke van mev Gertruida 

Groenewald is deur Groenewald aan die Vrouediens, Noord-Transvaal versend en is 

onlangs in die Argief in Pretoria opgespoor. Hopelik sal 'n navorser dit spoedig 

ondersoek. 

Eksemplare van DK (waar sy maandelikse bydraes in verband met Vraebus 

nagegaan kan word, benewens vele ander aktuele sake), Voorligter, NGIT, GV, 

proefskrifte van doktorale studente aan die Teologiese Fakulteit (Afd B) van die 

Universiteit van Pretoria en ander publikasies uit die tydperk, is belangrike bronne 

waar inligting oar Groenewald bekom kan word. 
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3.3 Teologiese en wetenskaplike publikasies, media berigte 

As sekondere bron is verskeie wetenskaplike publikasies waarin bydraes van 

Groenewald verskyn asook die van sy tydgenote, beskikbaar. Referate gelewer op 

die Kerkhistoriese Werkgemeenskap van Suid-Afrika, konferensies/simposia soos dit 

gepubliseer is, kon ook van gebruik gemaak word. Die notules van die NTW kon 

ongelukkig nie opgespoor word nie. Sy bydraes in die NGTT en ander geskrifte dek 

'n verskeidenheid van teologiese onderwerpe en dui op sy besondere bydrae oor 'n 

lang periode tot die teologiese wetenskap. Berigte in koerante en tydskrifte was van 

groot waarde. 

3.4 Bybelgenootskap en kultuurliggame 

Die biblioteek van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (BSA) in Kaapstad berg alle 

stukke met betrekking tot Bybelhersiening en -vertaling. Die verskyning van die NAB 

in 1983 was 'n belangrike mylpaal die eeu. Die notules, publikasies van die 

Bybelgenootskap, korrespondensie, en ander inligting word op 'n uitstekend 

gekontroleerde en toeganklike wyse in die Biblioteek van die Bybelgenootskap in 

Kaapstad bewaar. Dit is 'n waardevolle en goed gedokumenteerde inligtingsbron vir 

navorsers. 'n Magdom informasie oor die NAV, die vertalers en dus ook Groenewald 

se bydrae, is beskikbaar. 

Die Afrikaner Broederbond se kantoor in Johannesburg het notules en stukke met 

betrekking tot Groenewald se bydrae verskaf waardeur sy verbintenis met die 

organisasie nagegaan kon word. Dokumente van die organisasie word deur INEG in 

die Biblioteek van die UV bewaar, waar navorsers dit kan nagaan. Dokumente en 

notules wat ek wou nagaan is deur die Hoofsekretaris van die Uitvoerende Raad, 

mnr Naude Botha, aan my voorsien. 

3.5 Groenewald-korrespondensie 

Groenewald het 'n aantal leers bevattende persoonlike korrespondensie wat uit sy 

studie- en diensjare dateer, tot nadat hy sy emeritaat aanvaar het, tot my beskikking 

gestel. Die stukke het hy onlangs aan die Kerkargief in Pretoria vir bewaring gestuur. 

Die stukke is 'n uiters waardevolle primere bron van inligting. Dit is ongelukkig nie 

georden nie. Dit is belangrik dat dit vir verdere navorsing bewaar word. Afskrifte van 
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briewe wat deur Groenewald geskryf is, behalwe in enkele gevalle, is nie beskikbaar 

nie. Groenewald wat baie noukeurig en sonder versuim korrespondensie 

beantwoord, het gewoonlik net 'n aantekening op die betrokke brief gemaak van die 

datum waarop hy die skrywe beantwoord het. 'n Magdom briewe van 

gelukwensinge/dank/waardering, verjaarsdagwense van bekende persoonlikhede, 

teoloe en kollegas, veral van sy vriendskap met wyle prof JJ Muller van Stellenbosch, 

asook talle briewe van oudstudente plaaslik en in die buiteland, bied waardevolle 

inligting oor Groenewald se lewe en werk. Hy beskik oor die volle reeks 

biduurboodskappe van prof J du Plessis wat hy (Groenewald) as student opgeteken 

het. 

Opmerklik in die Groenewald-korrespondensie is die talle oudstudente wat aan 

Groenewald geskryf het, waarvan 'n groot aantal later diep spore in die 

teologiese/akademiese wereld in Suid-Afrika sou trap. Die respek, agting en 

bewondering vir Groenewald as persoon asook sy akademiese en wetenskaplike 

insigte het sy oudstudente lank nadat hulle hul studies voltooi het, al was dit slegs 

deur middel van sy publikasies, tot nuwe hoogtes aangespoor. Uit die 

korrespondensie blyk dit dat Groenewald se invloed werklik ver strek. Sy oordeel is 

hoog geag met betrekking tot kerklike en teologiese vraagstukke - egter ook wat die 

sake van die dag betref. Sy siening is byvoorbeeld ingewin deur enkele kerk- en 

politieke leiers van konserwatiewe kant, waarskynlik met die doel om sy steun te 

werf, in 'n tyd toe daar op politieke gebied en in Afrikaanse kerklike kringe onrus 

geheers het. Dit was kort nadat die Algemene Sinode in 1986 erken het dat apartheid 

as politieke model onaanvaarbaar is en bely het dat dit lyding veroorsaak het (Kerk 

en Samelewing 1986:52-53). Hy het in sy antwoord 'n beleefde dog besliste 

standpunt ingeneem, gemaan tot eensgesindheid en daarop gewys dat God sy kerk 

sal bewaar. Verder het hy versoek dat sy naam nie gebruik moet word om een of 

ander standpunt te steun nie. lndien Groenewald 'n standpunt ingeneem het wat die 

konserwatiewe politici en kerkleiers se standpunte ondersteun het, sou die skeuring 

in die NGK wat die stigting van die Afrikaanse Protestantse Kerk (APK) meegebring 

het, waarskynlik van veel groter omvang gewees het. Die bundels korrespondensie 

van Groenewald is 'n goudmyn van inligting. 

3.6 Onderhoude 

Mondelinge gesprekke met die kinders van Groenewald en ander familielede, sy 

kollega in Pretoria prof BJ Marais, en kollegas soos proff PA Verhoef (Stellenbosch) 

10 



en prof T van der Walt van die Gereformeerde Kerke, vroeer van die PU vir CHO, is 

gevoer. So ook met sy opvolger prof AB du Toit, asook sy oudstudente proff WO 

Jonker en PF Theron (Stellenbosch) en dr GJ Swart. Ek het ook met dr CF Beyers 

Naude 'n gesprek gevoer asook met wyle prof G Cronje en enkele ander. Die name 

verteenwoordig 'n verskeidenheid persone met soms direk teenoorgestelde sieninge 

ten opsigte van teologiese, kulturele en politieke kwessies. Onderhoude op band is 

deur my met Groenewald self gevoer. Op die wyse is gepoog om maksimale insig 

met die oog op 'n kritiese waardering van Groenewald se lewe en werk te kry. 

4 lndeling 

Die bediening van Groenewald toon 'n veelkleurige verskeidenheid. Aangesien die 

doel van die studie is om Groenewald se lewe en werk in kerkhistoriese perspektief 

te plaas, is weggedoen met 'n kronologiese indeling en besluit om die belangrikste 

fasette wat uit sy lewe en bediening na vore gekom het, as temas te behandel. Die 

nadeel van tematiese benadering is egter dat 'n herhaling van feitlike gegewens 

soms plaasvind. In Hoofstuk 1 is die motivering vir die studie asook die 

probleemstelling, historiese vertrekpunt, die doel en metode van die ondersoek 

asook die bronne en tematiese indeling van die stof by wyse van 'n inleiding 

aangedui. Ten einde die konteks waarbinne Groenewald opgetree het beter te 

verstaan, word in Hoofstuk 2, 'n redelik uitgebreide oorsig van die worstelkonteks 

wat gedurende die twintigste eeu in die wereld na vore gekom het, weergegee. Die 

rol van die groot moondhede, industrialisasie, verstedeliking en verval sowel as die 

pogings tot reorganisasie van die samelewing is onder die loep geneem. 

In Hoofstuk 3, word op Suid-Afrika gefokus en weereens 'n taamlik omvattende 

oorsig gebied van verskillende worstelingstemas die eeu. Die verloop van beide wit 

en swart nasionalisme is bv. beskryf in die lig van die herinterpretasie van die SA 

geskiedenis. In Hoofstuk 4 word Groenewald se agtergrond, sy kinder- en jeugjare 

in oenskou geneem. Die rol van sy opvoeding in sy ouerhuis, skool en kerk word van 

naderby toegelig. Hoofstuk 5 handel oor sy huwelik- en gesinslewe te Bethulie, 

Pretoria en sy aftrede te Gordonsbaai en die Strand. Die rol en bydrae van sy 

eggenote tot sy lewe en werk word op gewys. In Hoofstuk 6 word Groenewald se 

akademiese vorming aan die Universiteit van Stellenbosch, die Vrije Universiteit van 

Amsterdam en die Universiteit van Tubingen bespreek. 
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In Hoofstukke 7 - 15 word Groenewald se diensjare nagegaan. Die volgende temas 

is gekies om die onderskeie diensterreine waarin hy uitgeblink het uit te beeld: 

Hoofstuk 7, Predikant; Hoofstuk 8, Dosent; Hoofstuk 9, Administrator; 

Hoofstuk 10, Navorser; Hoofstuk 11, Teoloog; Hoofstuk 12, Skrywer; Hoofstuk 

13, Kerk- en kultuurleier; Hoofstuk 14, Roi in apartheidsgeskiedenis en 

Hoofstuk 15, Bybelvertaler. Die res van die indeling is soos volg: Hoofstuk 16, 

Beoordeling, daarna volg die Bylaes, 'n Opsomming in Afrikaans en Engels met 

die Bibliografie aan die einde. 

5 lnterpretasie en evaluasie 

Aan die einde van elk van Hoofstukke 2 tot 15 word 'n interpretasie en evaluasie met 

betrekking tot die inhoud van elke hoofstuk, gegee. 
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HOOFSTUK2 

'N EEU VAN WORSTELING - 'N WeRELDOORSIG 

"Maar wilt Gij ons nog eenmaa/ vreugde schenken om deze were/d en haar zonneschijn, Jeer 

ons wat is ge/eden dan herdenken, geheel van U zal dan ans /even zijn" (Dietrich Bonhoeffer -

vertaling van JW Schulte in IL de Villiers 1976 : 38). 

1 Die goue draad konteks 

1.1 Die verlede in die lig van die hede 

In die daarstelling van 'n biografie sal die betrokke figuur geensins waardeer kan 

word as die goue draad waarmee sy lewensloop geweef is, nie van die begin tot die 

einde ontrafel word nie. In die verband is FA van Jaarsveld se siening (1971, waar 

dit op die buiteblad van die publikasie verskyn), betekenisvol: "Die skrywer g/o dat, 

indien die mens homse/f wil verstaan en oak deur ander verstaan wil word, hy sy eie 

tyd moet ken asook die wortels daarvan wat ver in die ver/ede terugle. " 

Die goue draad konteks met betrekking tot die kerkgeskiedenis beteken dat 'n mens 

die kerk van die hede nie kan verstaan, as jy nie die Christelike verlede en die 

wereldgebeure ken nie. Dit sou dus 'n onverskoonbare mistasting wees om die 

gebeure van die verlede volgens die norme wat in die hede geld, te beoordeel. 

Wanneer die beginsel op 'n individu toegepas word, moet gelet word op Groenewald 

se lewensverhaal wat binne die konteks van die twintigste eeu afspeel. Alhoewel hy 

in 1905 gebore is, moet die wortels van sy lewe in die vorige eeu nagevors word. 

Die spore van sy verlede lei na Europa en Engeland as deel van sy westerse 

historiese erfenis. Hy is terselfdertyd ook kind van Afrika. Die onderskeie 

agtergronde het 'n bepaalde invloed op sy lewe en werk as teoloog en kerkleier 

gehad. 

1.2 'n Eeu van storms : Suid-Afrika, Afrika en Europa 

Groenewald se lewe kom voort, ontwikkel en verloop binne 'n intense 

worstelkonteks. KS Latourette noem nie verniet die twintigste eeu as "an age of 

storm" nie (1964:1349). Voor die einde van die eerste helfte van die eeu, was twee 

wereldoorloe reeds geveg. Benewens die koue oorlog tussen die ooste en die weste 
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het verskeie ander vraagstukke opgeduik. Die geskiedenis van die eeu word in Suid

Afrika ingelui met die ellende van die Anglo-Boereoorlog.Daarna sou op verskeie 

fronte met moeilike vraagstukke, waarvan die rassevraagstuk die mees 

omvattendste was, geworstel word. lnteressant is dit om daarop te let dat FE O'Brien 

Geldenhuys hoofstuk 8 van sy boek : In die Stroomversnellings, die volgende 

betekenisvolle opskrif gee : "Die worsteling met Skrif en k/eur" (1982:62). 

Gedurende die eeu het die Afrikastate die koloniale juk afgegooi. Verder sou 

ideologiee wat in die vorige eeu ontstaan het, in die twintigste eeu tot 'n klimaks 

gevoer word. Met betrekking tot die kommunisme het Michail Gorbatsjof, voormalige 

president van die Sowjet-Unie, se hervormingsbeleid van "glasnost" en "perestroika" 

in 1992 tot die einde van kommunistiese oorheersing en die verval van die Sowjet

Unie gelei. Ondenkbare veranderinge in die Oosbloklande asook in verskeie ander 

lande in Afrika en elders het gevolg. Suid-Afrika sou oak verandering op 

ekonomiese, opvoedkundige, maatskaplike, politieke sowel as religieuse gebied 

beleef. Die verandering op politieke gebied aan die einde van die eeu was die 

ingrypendste. 

Die eeu sou nie alleen die einde van nazi'isme in Duitsland en kommunisme, soos 

deur die Sowjet-Unie toegepas, beleef nie. Op 2 Februarie 1990 het president FW 

de Klerk in Suid-Afrika aangekondig dat die era van apartheid tot 'n einde gekom 

het. Sedertdien het 'n demokratiese bestel na 'n verkiesing op 27 April 1994 tot stand 

gekom met mnr Nelson Mandela, wat nadat hy sewe-en-twintig jaar gevangenisstraf 

uitgedien het van 'n lewenslange vonnis wat horn in sy stryd teen apartheid opgele 

is, as die nuwe president. Ten einde Groenewald dus enigsins te verstaan en sy 

bydrae te evalueer, is dit nodig om die horlosie na die vorige eeu terug te draai en 

vandaar die belangrikste historiese lyne in die wereld en Suid-Afrika te volg. As 

agtergrond sal hierdie hoofstuk 'n kart oorsig van die wereldgeskiedenis bied en 

hoofstuk 3 'n oorsig van die Suid-Afrikaanse geskiedenis. 

2 'n Wereldoorsig 

2.1 Belangrike wereldmoondhede 

Aan die einde van die vorige eeu was daar veral vier lande wat in die twintigste eeu 

'n belangrike rol in die SA geskiedenis sou speel. Die redes hiervoor is die posisie 
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wat hulle as groot moondhede in die wereld ingeneem het, die historiese bande wat 

reeds tussen hulle en SA bestaan het asook hulle betrokkenheid by die interne 

vraagstukke van Suid-Afrika. 

2.1.1 Engeland 

Engeland was reeds aan die einde van die negentiende eeu 'n magtige handels-, 

industriele- en koloniale moondheid. Die Britte het daarmee gespog dat die son nooit 

oor die Britse ryk ondergaan nie. Die Union-Jack het in al die noemenswaardige 

hawens van die aarde gewapper. Die Britse wereldryk was magtig en uitgebreid. 

Onder sy beheer het lande soos Australie, lndie, Kanada en groot dele van Afrika 

vanaf Kaapstad tot Ka·1ro getel. 

PH Kapp verwys na die verdeling van Afrika gedurende die jare 1875 tot 1914 

(1984:227-235). Groot-Brittanje het sy belange in Afrika as imperiale moondheid 

probeer konsolideer en versterk. Die twee onafhanklike Boerepublieke (Transvaal en 

die Oranje-Vrystaat het in die pad van Brittanje se planne na die ontdekking van 

diamante en goud gestaan. Die Britse regering se plan in 1877 om Transvaal te 

annekseer lei tot oorlog en 'n vernederende neerlaag vir Brittanje in die slag van 

Majuba. Die Britte raak ook met die Zoeloes in die stryd om beheer oor Natal 

gewikkel en lei swaar verliese. In 1879 is die Zoeloes egter onderwerp en onqer 

Britse beheer geplaas. Die verdere poging deur LS Jameson in 1895 om Transvaal 

binne te val en die Kruggerregering omver te werp het misluk. Die Britte sou egter 

nie hul pogings laat vaar nie. In Oktober 1899 het die driejarige Anglo-Boereoorlog 

uitgebreek. Transvaal en die Oranje-Vrystaat het Britse kolonies geword na 'n 

uitmergelende oorlog wat die twee Boererepublieke verwoes gelaat en Engeland 

verneder het. Die wyse waarop Engeland die oorlog gevoer het, met sy beleid van 

verskroeide aarde en die plaas van vroue en kinders in konsentrasiekampe, wat as 

gevolg van die haglike omstandighede die dood van duisende tot gevolg gehad het, 

het gefei tot 'n sterk anti-Britse gevoel in Europa en verbittering onder die 

Afrikaanssprekendes. Aan die einde van die eeu het navorsing aan die lig gebring 

dat duisende swartes, wat ook deur Engeland in kampe in haglike omstandighede 

aangehou is, ook gesterf het (Beeld, 30.01.1997:11). 

Die Engelse Christendom het reeds aan die begin van die negentiende eeu deur 

middel van die Sending- en Bybelgenootskappe die evangelie in die lande wat 
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Engeland as imperiale moondheid beheer het, versprei. Honderde manne en vroue 

het die evangelie na die mees afgelee en onbekende streke uitgedra. Volgens 

Latourette (1964:1308 en 1068) en S Neill (1966:369) was Robert Moffat en sy 

skoonseun David Livingstone (1813-1873) pioniers op die gebied en bekend vir hul 

sendingwerk in Suider- en Midde-Afrika. Ongelukkig, so meld NK van den Akker, val 

op die mooi pogings van baie sendelinge die swart skaduwee van 'n magshonger 

imperiale moondheid wat nie geskroom het om die verowerde volke te onderdruk en 

uit te buit nie (1953:235). 

2.1.2 Duitsland 

'n Verdere protestantse land wat na wereldmag gestreef het was Duitsland. Van den 

Akker meld dat onder leiding van die protestantse Pruise die versnipperde en 

verarmde Duitsland weer in die loop van die negentiende eeu tot 'n eenheid en 

belangrike moondheid ontwikkel het. Op die gebied van die wetenskap, kuns, en 

wysbegeerte het Duitsland leiding geneem. Die Duitse industriele 

vervaardigingsbedryf het begin om die wereldmarkte te verower.Duitsland het ook 

uitstaande werk op kulturele en wetenskaplike gebied gelewer. Duitse Universiteite 

soos Berlyn, Halle en TObingen, waar Groenewald in die dertigerjare sou studeer, 

het op die gebied van die protestantse teologie asook ander terreine die toon 

aangegee. 

Die Duitse universiteite het teoloe gelewer wat "Duitsers en Christene" wou wees. 

Die groot moondhede van Europa het die aarde onderling verdeel. Engeland het die 

grootste deel ontvang, maar ook Duitsland, rammelend met die wapens, het sy plek 

onder die son opgeeis. Europese state het in wantroue teenoor mekaar geleef. 

Hulle het hulle swaar bewapen met die verskriklikste middele van moderne 

oorlogvoering ten einde in staat te wees om hul belange te beskerm. Dit het 

voorgekom asof die lot van die wereldheersers aan die sekerheid van hul verworwe 

koloniale besit, as afsetgebied vir hul industriee, gehang het. Die groot wedywering 

het die Europese volke teen mekaar in die harnas gejaag (Van den Akker, 1953:235). 

Duitsland het tot 'n magtige land ontwikkel en sy invloed het wyd uitgekring. Hy het 'n 

bedreiging vir die Britse skeepsbou en handel geword. In die groot "stormloop" om 

grondgebied in Afrika het Duitsland horn in Oos- en Suidwes-Afrika laat geld (Van 

Jaarsveld 1982 : 430 en 432). Duitsland se kolonisering van Suidwes-Afrika in 1884 
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het Engeland as 'n bedreiging gesien om sy eie belange verder in Afrika uit te brei. 

Na die mislukte Jameson inval het die Duitse keiser 'n telegram van gelukwensing 

aan Paul Kruger gestuur wat die indruk by die Beere gewek het dat hulle op Duitse 

steun kon staatmaak (Kapp 1984:233-234). 

2.1.3 Die Verenigde State van Amerika 

In die negentiende eeu het die VSA tot 'n magtige ekonomiese moondheid ontwikkel. 

Volgens Latourette het miljoene Europese immigrante die land oorstroom. Hui nuwe 

vaderland was 'n uitgestrekte land wat oar onuitputlike hulpbronne beskik het. As 

jongste land ender die wereldmoondhede het die VSA met rasse skrede 

vooruitgegaan. Gedurende die eerste dekades van die twintigste eeu het die VSA 

horn afsydig teenoor alle wereldvraagstukke gehou. Latourette (1964:1069), berig 

verder socs volg oar die vinnig, ontwikkelende land: 

"As the pioneer in the industrial revolution Great Britain for a time held a near 

monopoly of its processes and of the commerce which arose from it ... The United 

States was not far behind ... The new republic rapidly reached across North America, 

annexing vast sparsely peopled areas fabulously rich in soil, forests, and minerals. 

Its population increased ... partly by an immigration from Europe which immediately 

before 1914 was more than a million a year and partly by a birth rate far in excess of 

the death rate. That population swelled the cities, manned the multiplying factories, 

and poured westward, before 1914 eliminating the frontier. In both Great Britain and 

the United States wealth mounted at a dizzying pace and fortunes, large and small, 

multiplied. " 

In die voltrekking van bovermelde proses is die inheemse lndiaanse bevolking 

uitgeroei en hul grondgebied ingepalm. Oat die Amerikaanse "suksesverhaal" selfs 

'n persoon socs President Paul Kruger waarskynlik gemotiveer het, blyk uit 'n skrywe 

van die Transvaalse regering gerig aan die President en Volksraad van die Oranje

Vrystaat, gedateer 7 Februarie 1881. Pelser haal die slotparagraaf van die skrywe 

(vgl Kruger [Red], 1979:357) deur pres Kruger aan: "Hetzij wij overwinnen, hetzij wij 

sterven: de Vrijheid zal in Afrika rijzen als de zon uit de morgenwolken, als de vrijheid 

rees in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Dan zal het zijn van Zambezi tot 

aan Simonsbaai : 'Afrika voor den Afrikaner.' " Ironies genoeg is laasgenoemde 

slagspreuk deur die ANC en ander swart bevrydingsorganisasies in die sestigerjare 
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van die eeu gekaap en met groot sukses in hul stryd gebruik. Rassespanning is 'n 

probleem wat steeds in die VSA ten spyte van pogings van owerheidswee om dit op 

te los, ondervind word. Volgens 'n berig in Beeld (16 April 1994:10) het 65 persent 

van die VSA swartes volgens 'n meningsopname verklaar dat rasse-gelykheid nie in 

hul leeftyd, en miskien nooit, sal voorkom nie. 

Latourette (1964: 1273) meld dat die Christendom in die VSA soos 'n veldbrand 

versprei het. Die Amerikaanse droom om 'n nuwe wereld met 'n beter sosiale orde 

as die ou wereld daar te stel, was grootliks as gevolg van die optrede van 

Protestantse Christene. 'n Herlewing het in die jare rondom 1860 uitgebreek wat oor 

die wereld versprei het (ook na Suid- Afrika). Die meeste sendelinge is uit die VSA 

gestuur. Op onderwysgebied is verskeie universiteite en kolleges in die lewe geroep 

waar belangrike geestelike werk ender die jeug verrig is. Die Student Volunteer 

Movement is in 1886 ender Moody gestig. Duisende sendelinge is deur die beweging 

uitgestuur. Die kerk het belangrike werk in die groeiende verstedelikingsproses en 

industrialisasie gedoen. In die VSA het die "social gospel" rigting ontstaan waardeur 

baie hulle beywer het om die gemeenskap te transformeer sodat dit in volkome 

harmonie met Christelike standaarde kon wees. n Aantal predikante uit Suid-Afrika 

(waaronder BJ Marais) het aan universiteite in die VSA verder studeer. Die invloed 

wat die VSA op die wereld en Suid-Afrika uitgeoefen het, was groot en sou bydra om 

aan die einde van die twintigste eeu verandering in Suid-Afrika te bewerkstellig. 

Kapp (1984:45) meld dat die VSA se onafhanklikheid van vreemde oorheersing, die 

republikeinse staatsvorm en 'n demokratiese regeringsvorm, gepopulariseer het. Dit 

het in Europa in die negentiende eeu en in Afrika en Asie in die twintigste eeu sy 

invloed laat geld. Humanitere ideale, godsdiensverdraagsaamheid, 

staatsondersteunde onderwys, 'n meer demokratiese onderwysstelsel en die 

gelykheidsdogma wat tot die afskaffing van slawerny gelei het, het wereldwyd kragte 

ontketen. Verskeie onafhanklikheids-, demokratiese en republikeinse bewegings in 

die wereld het die Amerikaanse Onafhanklikheidsverklaring, die Aanhef tot die 

Grondwet van 1787 en die Handves van Regte, as bron van inspirasie gebruik. Die 

grondwet van die Vrystaatse Republiek is byvoorbeeld op die Amerikaanse lees 

geskoei. Die Amerikaanse politieke sisteem en ekonomiese suksesverhaal het die 

mens met 'n optimisme en 'n strewe na vooruitgang vervul wat 'n rol gespeel het in 

die kragtige opbloei van die Westerse beskawing. 
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2.1.4 Die Sowjet-Unie 

In die negentiende eeu het die voormalige Rusland tot een van Europa se groot 

moondhede ontwikkel. Namate Rusland se mag en invloed gestyg het, het die 

tsarisme groot geestelike betekenis gekry. Die Tsaar was die erfgenaam van die 

Bisantynse keiserskap, wat die mag en glorie van die Griekse Kerk tot basis gehad 

het. Die oud-Russiese party het daarna gestreef om die Westerse Europese kultuur 

teen te staan. 'n Verdere doelstelling was om alle nie-Russe ender beheer van die 

Tsaar se ryk tot die ortodokse Russiese Kerk te bekeer. Bittere vervolging is teen die 

groot getal andersdenkende christene gevoer. Die massas was nie met die 

heersende toedrag van sake tevrede nie en het in opstand gekom (Van den Akker 

1953:253). 

Uit die oorsake wat tot die Russiese Rewolusie van 1917 aanleiding gegee het, is 

belangrike lesse te leer. Dit is jammer dat die Russiese geskiedenis so onbekend in 

Suid- Afrika is, want baie is daaruit te leer. Kapp (1984:382- 400) wys daarop dat die 

Russiese regeringstelsel en samelewingstruktuur aan die begin van die twintigste 

eeu vergelykbaar is met die absolute monargiee van Europa in die agtiende eeu. 

Die demokratiseringsproses van die negentiende eeu het Rusland ontwyk. Die 

Russiese Ryk het verandering teengestaan en 'n gesentraliseerde outokrasie en 

absolute monargie gebly. Die outokratiese tradisie het 'n intellektuele begronding, 

kerklike regverdiging en 'n eeuelange tradisie van passiewe aanvaarding en 

onderwerping van die bevolking geniet. Die tsaars het dit moeilik gevind om Rusland 

by Europese ontwikkelinge te laat aanpas. 

Bykans alle groeperings was ontevrede met die politieke, sosiale en ekonomiese 

toestande waaronder hulle moes leef. Die kleinboere, etlike miljoene, was ontevrede 

met die beperkings op hul individuele vryheid en die min grond wat aan hulle 

toegeken is en waarvoor hulle moes betaal. Onder die Russiese adel, 1,5 miljoen in 

getal, wat groot grondbesitters was en belangrike poste in die leer en staatsdiens 

beklee het, was diegene wat sterk gekant was teen die outokrasie van die tsaar. Die 

skerpste kritiek het van die intelligensia gekom. Hulle was goed bekend met die 

intellektuele en politieke strominge van hul tyd in Europa. Die stedelike loon

arbeidersklas (proletariaat) was ontevrede met hul swak werks- en 

lewensomstandighede. Die Russiese minderheidsgroepe was gekant teen die 

russifiseringsbeleid van die tsaars waardeur die taal, godsdiens, onderwys, ens van 

die Groot Russe op hulle afgedwing is, tot nadeel van hul eie kultuur. By die groepe 
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het gevolglik nasionalistiese bewegings ontstaan wat na selfbeskikking gestreef het. 

Die Russiese geskiedenis klink socs die Afrikaanse historiografie van die twintigste 

eeu. 

Vanaf die sewentigerjare van die vorige eeu het 'n politieke ontwaking in alle erns in 

Rusland begin. Verskeie politieke partye is gestig waarvan sommige deur terrorisme 

en sluipmoorde hul doelstellings wou bereik. Stakings is georganiseer wat dikwels 

met lewensverlies gepaard gegaan het. Politieke bewegings het voorgekom uit die 

Marxiste, Liberaliste en die ou Volksbeweging. Die Marxiste het in 1898 in die 

geheim die Russiese Sosiaal-Demokratiese Party ender leiding van Lenin en Martov 

gestig. Lenin se uitgangspunt was dat die leiding moes uitgaan van 'n klein elite

groepie Marxistiese intellektueles. Martov wou die lidmaatskap breer oopstel. Lenin 

se ondersteuners behaal die oorwinning en staan bekend as die Bolsjewiste (die 

meerderheid) teenoor die Martovgroep bekend as die Mensjewiste (die minderheid). 

Die Russiese Rewolusie van 1905 het gepaard gegaan met stakings - stakers is in 

botsing met die polisie doodgeskiet, - geweldpleging en onrus, asook opstand ender 

die kleinboere, loonarbeiders en selfs soldate- veral na die mislukte en ongewilde 

Russies-Japanese oorlog van 1904. 

Tsaar Nikolaas 11 stem onwillig in tot 'n vorm van konstitusionele regering. In die 

bekende manifes van 17 Oktober 1905 word basiese vryhede toegestaan socs om 

te vergader en te publiseer, gewetensvryheid en vryheid van spraak. Die meer 

radikale opstandelinge was nie tevrede met die manifes nie en het die 

versetbewegings voortgesit. In die gewapende opstand in Desember 1905 in 

Moskau ender leiding van die Bolsjewiste, is ongeveer 'n 1000 mense gedood 

voordat die opstand onderdruk is. In Junie 1917 het Trotski sy gewig by die 

Bolsjewiste ingegooi en toe hy gearresteer is en Lenin na Finland moes uitwyk, het 

die Bolsjewiste ondergronds opgetree. Op 7 November het die Kongres van Sowjets 

met 'n Bolsjewitste-meerderheid, die regeringsmag oorgeneem. 'n Nuwe regering is 

gevorm met Lenin as Voorsitter en Trotski en Stalin onderskeidelik as Kommissaris 

van Buitelandse Sake en Nasionaliteite. Tsarisme is beeindig. 

Die Bolsjewiste het nie die vryheid en demokrasie wat aan die massas beloof is 

gegee nie. Lenin het geglo aan die leiding van 'n klein elite-groepie (die Party) en 

oortuigde kommunistiese rewolusioneres namens die massa (proletariaat). Rusland 

het die eerste Marxistiese staat geword, alhoewel afgewyk is van die klassieke 
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Marxisme. Die nuwe staat het gou 'n leidende rol begin speel in die internasionale 

verspreiding van kommunisme. Die Komintern met sy hoofkwartier in Moskou is in 

1919 gestig. Daarmee is beslag gegee aan die verdeling van die internasionale 

wereld in 'n Kommunistiese en Vrye-Blok wat in die twintigste eeu al hoe groter 

betekenis sou kry. 

Suid-Afrika sou een van die lande wees waar die kommunisme aktief bestry is. 

Groenewald was bewus van die gevare van kommunisme. So ook sy studentevriend 

N Diederichs, latere Staatspresident, wat saam met horn in Europa kort voor die 

Tweede Wereldoorlog studeer het en 'n boek oor kommunisme geskryf het 

(1938:10). Die Staat en sy instellings asook die kerk het die bevolking gewaarsku 

teen die gevare van kommunisme en dit aktief bestry. 

3 Die eise van 'n veranderende samelewing 

Die negentiende eeu het die wereld en die Christendom voor ontsaglike 

maatskaplike,politieke, ekonomiese en godsdienstige vraagstukke gestel. Die 

opsienbare ontwikkeling op tegnologiese gebied, wat vooruitgang vir baie beteken 

het en baie goeie gevolge gehad het, het egter 'n totaal gewysigde samelewing tot 

gevolg gehad. Latourette meld dat daar merkwaardige voorspoed en 

bevolkingsaanwas was (1964 :1349). Deur die opkoms van die wereldhandel, die 

vestiging van die groot industriee en die wapenwedloop, is die verhoudinge in die 

samelewing sodanig gewysig dat die taak en plek van die kerk 'n algehele 

verandering moes ondergaan. Europese landboulande is in 'n kort tydsbestek in 

industriele lande en handelstate verander. 

Van den Akker (1953:254) wys egter op die negatiewe gevolge wat die industriele 

omwenteling gedurende die negentiende eeu tot gevolg gehad het. 'n Totale 

veranderde gemeenskap het ontstaan. Duisende en tienduisende burgers het van 

die platteland na die stede, wat tot wereldstede ontwikkel het, gestroom. 'n Magdom 

werkers is deur die industriee in diens geneem. Hulle moes onder haglike 

omstandighede en vir lae lone werk. Daar het 'n groot behuisingsnood ontstaan. 

Maatskaplike probleme het geakkumuleer. 

Die verstedelikingsproses het as gevolg van die lndustriele Revolusie nie alleen 

Brittanje en daarna Europa en Amerika getref nie, maar in die twintigste eeu 'n 
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onstuitbare verskynsel in Derde Wereldlande geword. So ook in SA. Dit was 'n 

probleem waarmee Groenewald later in sy eerste gemeente geworstel het. Die kerk 

was nie gereed om in die snel veranderde samelewing en die groeiende stedelike 

bevolking sy roeping te vervul nie. Vanwee 'n tekort aan geestelike werkers en 

geskikte geboue in nuwe woongebiede het die kerk se invloed begin afneem. Die 

troostelose industriearbeid, die swak woontoestande, die voortvloeiende alkohol

probleem wat ender die mense gewoed het, asook prostitusie het duisende 

slagoffers gemaak. Hierdie swak toestande en die uitbuiting van die werkersklas het 

veroorsaak dat die mens van sy menswaardigheid gestroop is. Die spore wat die 

heersersklas nagelaat het, was nie mooi nie. 

Van den Akker (1953:245) stel die vraag wat die Kerk vir die mens in sy ellende 

gedoen het. 'n Ernstige en geregverdigde grief teen die kerk was dat daar nie 

openlik, in die naam van die God van geregtigheid, vir die regte van die verstedelikte 

mens opgekom is nie. So is die skyn gewek dat die Kerk aan die kant van die 

heersersklasse gestaan het. Op die wyse is talle van die Kerk vervreem. Daar moes 

dringend na oplossings gesoek word. Die ontredderde verstedelikte mens het om 

hulp geroep. 

4 Herorganisasie van samelewing 

Reaksie sou nie uitbly teen 'n toestand wat Latourette soos volg beskryf nie 

(1964: 1065): "Huge fortunes were accumulated by the few, moderate comfort was 

achieved by a large minority, but for another minority, in some places a majority, the 

new industrial processes meant grinding toil, sordid poverty, and moral and physical 

degration." 

Vir die omvattende vraagstukke is oplossings in verskeie rigtings gesoek. Die 

reaksie teen die ontaarde samelewing was soms hewig en dikwels tot nadeel van die 

christelike geloof. Pogings tot die herorganisasie van die samelewing is in nuwe of 

in die hervorming van bestaande stelsels gesoek. Daar word op die belangrikste 

gelet. 

4.1 Sosialisme 

Die arbeidermassas het swaar gekry as gevolg van die lae lone wat hulle vir hul 
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arbeid ontvang. Vanwee beter onderwys en die lees van goedkoop lektuur het hul 

ontevredenheid groter afmetings met die toedrag van sake aangeneem. Die 

arbeiders het saamgestaan en magtige vakbonde gestig. In verskeie lande is 

sosialistiese of arbeiders politieke partye gestig. In Duitsland was die Sosiaal

Demokratiese Party buitengewoon sterk. Die sosiaal-demokrasie was gloeiend van 

geesdrif vir 'n nuwe heilstaat op aarde, maar terselfdertyd ook van haat teenoor die 

kapitalistiese samelewing, wat tegelyk Christelik was. In Europa was die sosiaal

demokrasie vyandig teenoor die Kerk en die Christendom. Die Kerk het berusting in 

hut lot vir die massas gepredik, terwyl die sosialisme van 'n komende heilstaat vir die 

onterfdes getuig het. Karl Marx [1818-1883] het 'n belangrike bydrae gelewer om 

sosiale geregtigheid te bewerkstellig. In die meeste lande van Europa was die 

sosialisme histories-materialisties, antimonargaal en antikerklik (Van den Akker 

1953:247). 

Latourette (1964:1066) skryf oor die belangrike verskynsel wat later in kommunisme 

sou uitmond: Socialism was varied. In general it stood for equality of economic 

opportunity as well as for the egalitarianism which was associated with democracy. 

Some socialists... sought to establish communities in which there would be no 

poverty, vice, intemperance, or strife. " 

Alhoewel sosialistiese bewegings van mekaar verskil, het hulle volgens Kapp 

(1984:174) een ding in gemeen: Alie sosialistiese bewegings is gekant teen 'n 

maatskaplike, ekonomiese en politieke orde wat op kapitalisme gegrond is. Hulle 

idee is die van sosiale welsyn gebaseer op sosiale verantwoordelikheid eerder as 

die beklemtoning van kompetisie en die uitsluitlike nastrewing van eiebelang. Hy 

meld verder (1984:176 en 181) dat in die jare veertig van die vorige eeu die twee 

Duitsers Karl Marx en Friedrich Engels op die sosialistiese toneel verskyn het en die 

basis van Marxistiese sosialisme gele het. Deur hulle denke, geskrifte en optrede het 

hulle die wereldgeskiedenis ingrypend be'invloed. Marx en Engels se leerstellings 

staan bekend as Klassieke (oorspronklike) Marxisme. Hulle het gepoog om die 

toestand van armoede en ellende te verklaar en aan te toon hoe dit beeindig sou 

word. 

Aan die begin van die eeu was sosialisme reeds 'n belangrike krag. As politieke 

faktor het dit gekom om te bly en sou dit in die twintigste eeu in belangrikheid 

toeneem. Die hervormingsgesinde en demokratiese sosialistiese bewegings het die 
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hoofstroom van sosialisme verteenwoordig. Die sosialiste het van die demokratiese, 

parlementere en konstitusionele regeringstelsel gebruik gemaak om hul doelstellings 

te verwesenlik in hul poging om 'n welvaartstaat daar te stel (Kapp, 1984: 196). 

Westerse sosialisme het aan die einde van die vorige eeu sy aanhangers gehad. Die 

voorstanders hiervan was oortuig dat hulle binne die kapitalistiese stelsel kon optree. 

Veranderinge moes egter aan kapitalisme aangebring word deur sekere beperkings 

daarop te le en 'n ewerediger verspreiding van welvaart te bewerkstellig. Dit sou 

ondermeer gebeur deur die wettiging van vakbonde met bedingingsmag, deur die 

staat op beperkte skaal as ondernemer te laat optree en deur groter staatsbeheer 

van die ekonomie, byvoorbeeld deur prys- en loonvasstellings en die instel van 'n 

progressiewe belastingstelsel. Nasionalisering van die basiese nywerhede soos 

staal- en steenkoolproduksie was na hul mening noodsaaklik. 

Hulle wou hul doel op vreedsame wyse deur onderhandeling, oorreding en selfs 

stakings bereik. Christelike sosialisme het aan die einde van die negentiende eeu 

prominensie geniet. Kapitalisme wat op selfsug geskoei was, was nie versoenbaar 

met Christelike broederliefde nie. Hulle wou armoede bestry deur die toepassing van 

Christelike beginsels op ekonomiese gebied. Christelike sosialisme het in sowel 

katolieke as protestantse kringe aanhangers gehad (Kapp 1984: 190). In Suid-Afrika 

het die ANC gebruik gemaak van sosialistiese doelstellings om die Nasionale Party

regering tot oorgawe te dwing. 'n Demokraties-sosialistiese regeringsvorm word in 

die nuwe Suid-Afrika toegepas om deur middel van regstellende aksie die 

verkeerdhede van die apartheid-verlede reg te stel. Kapitalisme is nie verwerp nie, 

maar verskeie wysigings is daaraan aangebring. 

4.2 Kommunisme 

Diederichs, 'n tydgenoot van Groenewald, skryf reeds in 1938 (1938:10) dat die 

kommunisme van vroeere tye en vandag (d.w.s. 1938) geensins sender meer met 

mekaar vereenselwig mag word nie. Terwyl die vroeere vorme van kommunisme 

byvoorbeeld meestal 'n idealisties-etiese karakter gedra het, word die huidige 

kommunisme gekenmerk deur sy uitgesproke materialistiese immoralisme. Teenoor 

die godsdienstige karakter van vroeer, staan die militante ate·isme van die latere tyd. 

Teenoor die meer verdraagsame neigings en die strewe tot hervorming by die ouere 

kommunistiese stelsels, slaan die huidige kommunisme 'n heeltemal ander weg in, 

die weg van vernietiging en revolusie. Karl Marx is die grondlegger van die moderne 
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kommunisme. Hy het aan die kommunistiese idee dryfkrag verleen deur dit in die 

nouste aanraking met die arbeider te bring en dit vir horn as 'n politieke beleid of 

program voor te hou. Dit was veral die Russiese-kommunistiese ideologie wat groot 

dele van die wereld ender kommunistiese beheer geplaas het en geweldige 

onderdrukking, rewolusie, oorloe, ellende en armoede tot gevolg gehad het. 

Kommunisme is as een van die belangrikste vyande van die Afrikaner beskou. Die 

vernaamste rede hiervoor was die rol wat dit in die rassestryd in die verkryging van 

meer regte vir die swart inwoners gespeel het. Groenewald het besef 'n regverdige 

oplossing meet gevind word vir die rassevraagstuk ten einde harmonie in die 

samelewing te verseker. Hy het 'n permanente oplossing gesoek in totale apartheid 

(territoriale segregasie:Cronje 1947:65) en dit eties geregverdig deur die fundering 

daarvoor in die Skrif te vind. In die.bereiking van die doelstellings van apartheid het 

die sterkeres (blankes) die verpligting om die swakkeres (nieblankes) te help. Die 

sterkere meet na die welsyn van die swakkere in alle opsigte omsien, hy meet bereid 

wees "om sy eie gerief en vryheid prys te gee indien hy daardeur die broer sou kon 

voorthelp ... " Die vo/k wat in diens van geregtigheid die voogdyskap oar 'n ander 

aanvaar, moet dit nie doen uit se/fverheffing of as 'n demonstrasie van 

meerderwaardigheid nie ... (Cronje 1947:63-64). Groenewald en meeste van sy 

tydgenote se visie het egter 'n droom gebly omdat die owerheid en inwoners van SA 

veral vanwee die harde ekonomiese realiteite nie aan die eise kon of wou voldoen 

nie. Apartheid is deur die NP Regering deur wetgewing vasgele en het al hoe meer, 

namate die nieblankes in opstand gekom het, 'n onderdrukkende stelsel geword. 

Strenger en nuwe wetgewing is telkens aangeneem om die stelsel in stand te hou. 

JA Loubser (1987:49-50) wys op kritiek teen Diederichs deur De Klerk in sy boek 

(1975): The Puritans in Africa: a story of Afrikanerdom. Sy besware teen 

Diederichs se werk en sy stellings is socs volg:" ... it is the first comprehensive 

exposition of theo/ogised politics by an Afrikaner... God created a diversity of 

nations, and to eradicate national differences would bring man into conflict with the 

natural law of God, amounting to an invasion of the task whick God has given him. 

'Nationalism was essentially religious' because it regarded every nation as the 

creation of the highest Creator. " 

Ten spyte van die kritiek het Diederichs wel deeglik die gevare van die kommunisme 

aan die lig gebring. Groenewald en die meeste blanke Suid-Afrikaners het hulle met 
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Diederichs se siening vereenselwig. Die gewelddadige wyse waarop die 

kommunistiese Sowjet-magte in die Koue Oorlog wereldwyd die stryd gevoer het, sal 

lank onthou word. Die bestaan van 'n verskeidenheid van volkere met 'n eie identiteit 

kan nie ontken word nie. lndien die volke 'n minderheid in 'n land vorm, het hulle die 

reg om te eis dat hulle regte beskerm word. Apartheid het soos kommunisme, en in 

die stryd daarteen, egter algaande 'n ideologie geword en is toegepas op 'n wyse 

wat Groenewald nooit voorsien het nie. 

JA Heyns (1966:1230) se die volgende oor kommunisme: "Wie meen dat die 

Kommunisme al/een maar 'n rewo/usionere beweging op sosiaa/-ekonomiese en 

politieke gebied is, en om die rede alleen gevaarlik is, het nog nie die ware wese van 

die Kommunisme leer ken nie. Aan die gronds/ag van sy politiek- ekonomiese 

beskouinge le merkwaardige opvattinge met betrekking tot die godsdiens. Die 

Kommunisme beoog immers 'n vol/edige hernuwing, omvorming en herskepping van 

die mens self, van sy lewensopvatting en wereldbeskouing en dus ook van sy 

godsdiens. Soos die Christendom is ook die kommunisme totaliter, dit wit bes/ag le 

op die hele mens, op sy ganse denke, gevoel en wit, op sy tyd en ewigheid." Heyns 

het deur 'n groeiproses algaande ender die indruk gekom dat apartheid, net soos 

kommunisme, verwerp moet word. In 'n artikel wys Van Wyk (Skrif en Kerk, 

1995: 163) daarop dat Heyns in 1977 "uiteindelik rassisme, nasionalisme, en 

apartisme verwerp" het. Hy het tot die oortuiging gekom dat apartheid nie die toets 

van geregtigheid kan deurstaan nie. 

'n Meer resente werksdefinisie van Marxisme is die van GJ Rossouw (NGTT 

1991: 152). Dit dra by om verdere lig op kommunisme te werp. Hy omskryf Marxisme 

as 'n filosofiese sisteem wat poog om op die beginsel van 'n klassestryd in die 

kapitalistiese samelewing 'n metafisika (Marxistiese mensbeeld) vir die realisering 

van sosialisme daar te stel. Volgens die Marxistiese mensbeeld kan die mens horn 

nie in 'n kapitalistiese samelewing self verwesenlik nie. Deur sy arbeid het die mens 

horn van homself en sy medemens vervreem. Die oorsaak van die vervreemding kan 

herlei word tot die beginsel van privaatbesit van die produksiemiddele in die 

kapitalistiese samelewing. Privaatbesit skep twee klasse in die samelewing: die 

besitters (bourgeoisie) en die werkers (proletariaat). Die besitters voer 'n klassestryd 

teen die werkers waardeur hulle uitgebuit en onderdruk word. Marx het ingesien dat 

die klassestryd as instrument van bevryding kan dien. As die werkers verenig kan 

word, sou hulle volgens Marx as oorwinnaars uit die stryd tree. Die eerste fase van 
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die stryd sou gefokus wees op die verkryging van politieke mag. Vanaf hierdie 

politieke magsbasis moes die proletariaat dan 'n nuwe ekonomiese bestel skep 

waarin die mens as homo- faber homself deur sy arbeid realiseer. Die nuwe 

samelewing waarin die mens homself volledig kan verwesenlik staan bekend as 'n 

klasselose of sosialistiese samelewing. 

Kommunisme het uiteindelik misluk. Die kommunistiese oorheersing in die Sowjet

Unie het in Augustus 1991, byna saam met apartheid in SA, tot 'n einde gekom. Die 

magtige Russiese ryk en Kommunistiese Party het uitmekaargespat en die state 

van die Sowjet-Unie het onafhanklikheid verkry. Hiermee het die kommunistiese 

ideologie wereldwyd 'n gevoelige knou gekry. In Suid-Afrika is 'n lang en verbete 

stryd teen die kommunisme gevoer. Die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party is 

deur Wet 44 van 1950 verbied en eers weer in 1990 ontban. Na 1950 het die Party 

ondergronds gegaan en die ANC aktief ondersteun in sy poging om die Nasionale 

Regering tot 'n val te bring. Dit kan nie ontken word nie dat die Nasionale Party 

Regering Wet 44 van 1950 gebruik het om teenstand te onderdruk in sy stryd om 

aan bewind te bly. Kommunisme is ten onregte dikwels voorgehou as die oorsaak 

van verskeie probleme wat in die Suid-Afrikaanse samelewing ontstaan of bestaan 

het. 'n Groot aantal lede van die SA Kommunistiese Party dien vandag in die 

Uitvoerende Bestuur van die ANC en/of beklee belangrike staatsposte. Die vrees 

bestaan dat vanwee die SAKP se invloed, die ANC die kommunistiese doelstellings 

sal bevorder, tot nadeel van SA se belange en die Christelike geloof. 

4.3 Nasionalisme 

Nasionalisme was in die negentiende eeu nie 'n nuwe beweging nie. Reeds vanaf 

die veertiende eeu het dit aanleiding gegee en bygedra tot die ontstaan van 

onafhanklike nasionale state. In die negentiende eeu het dit egter nuwe dimensies 

aangeneem sodat dit as 'n nuwe fenomeen beskou is. Latourette skryf: "There were 

no European countries in which it did not make itself felt." (1964:1068). In die VSA 

het dit 'n groot rol gespeel om die land met al sy state as 'n eenheid bymekaar te 

hou. Lande in Afrika het in die twintigste eeu hulle polities van hul imperiale heersers 

se juk bevry en hul onafhanklikheid deur middel van hul nasionalistiese strewes 

ontvang. 

Volgens Kapp (1984:124) was nasionalisme voor 1848 'n romantiese beweging van 
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protes teen vreemde oorheersing en 'n verlange na eenheid. Die verwantskap 

tussen nasionalisme en liberalisme het na die eerste helfte van die vorige eeu in 

Frankryk daartoe gelei dat nasionalisme op 'n sterk idealistiese grondslag gebou is, 

naamlik die geloof dat 'n liberale parlementere stelsel eenheid teweeg sou bring. Na 

1848 het nasionalisme wegbeweeg van die romantiese kulturele droom en 'n 

selfstandige politieke beweging geword. Groter realisme in Europa het daartoe gelei 

dat die besef ontstaan het dat die volke se ideale slegs deur die gebruik van mag 

verwesenlik kon word. 'n Leierstaat wat ekonomies en polities sterk genoeg was om 

ander state te onderwerp, 'n leiersfiguur wat die politieke magspel met onverskrokke 

durf kon speel en die aanwending van oorlog om 'n doelwit te bereik, het die 

bestanddele verteenwoordig wat die triomf van nasionalisme in Europa na 1848 sou 

verseker. 

Belangrike aspekte waarop Kapp (1984:225-226 en 277-278) verder wys is dat 

imperialisme 'n verwronge vorm van nasionalisme is. In imperialisme word die 

nasionale strewe buite die landsgrense uitgebrei. Dit gaan nie meer om nasionale 

eenheid en onafhanklikheid nie, maar om die aansien en mag van die eie volk ten 

koste van ander volke uit te brei en die aansien van die eie volk in die hierargie van 

volke te verhoog. Aan die einde van die vorige eeu is die superioriteit van die eie 

volk of ras teenoor die ander volke/rasse deur Anglisisme in Brittanje en die Pan

Germanisme in Duitsland gepropageer. Onder invloed van Darwin se ewolusieteorie 

en sy filosofiese uitgroeisels was die beskouing ender die intellektuele e.lite dat oak 

die mensheid in ewolusie is waarby bepaalde rasse meerderwaardig is teenoor 

ander omdat hulle 'n hoer vlak van ontwikkeling bereik het. Die wit ras is soms as 

inherent meerderwaardig ten opsigte van die rasse van Afrika en Asie beskou. Die 

Germaanse of Ariese ras was beskou as die meesterras. Denkers soos Nietzsche 

en Chamberlain het aspekte van die beskouing verkondig. Cecil John Rhodes is oak 

deur die siening be"invloed en het gedroom van wereldoorheersing van die Angel

Saksiese volke. Die Britse Eerste Minister Lord Rosebery (1894-95) het die retoriese 

vraag gestel : "What is empire but the predominance of race?" (Kapp, 1984:226). 

Ander denkers het weer die klem op die plig van die witman gele om uit hoofde van 

sy meerdere ontwikkeling sy las op te neem en sy beskawing aan die primitiewe 

volke oar te dra. 'n Tipiese voorbeeld van die wit imperialis se houding teenoor swart 

volke was die digter R Kipling wat sy volksgenote toegeroep het: "Take up the white 

man's burden" (Kapp, 1984:226). Volgens die siening het die kolonialisme 'n 
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beskawingstaak gehad. Hiervolgens moes die witman slegs as voog oor die swarte 

optree tot hy ver genoeg ontwikkel het om homself te kan regeer. Groenewald het 

ook die mening gehuldig dat die "Christelike Afrikaner" as voog oor die minder 

ontwikkelde nieblanke moes optree (Vgl Cronje, 1947:61) Daar is geglo dat dit baie 

lank sou duur voor die koloniale beheer, wat as tydelik gesien is, beeindig sou word. 

Daar was ook ander groepe wie se siening anti-imperialisties en dus onpopuler was, 

dat die swart volke sonder wit leiding, tot verdere ontwikkeling in staat is. Die 

inboorlinge moes net gehelp word om hulleself te regeer. As gevolg van 

Amerikaanse nasionalisme is sy gebied uitgebrei deur die verdrywing en besetting 

van die grondgebied van veral lndiane, maar ook Mexikane. 

Meyer (1981:19) meld dat die Groot Trek en die stigting van die Boererepublieke in 

Natal, die Trans-Oranje en die Transvaal die uiting was van Wes-Europese 

nasionalisme met sy liberalistiese bymenging in Suid-Afrika. "Die Afrikaanse 

nasionalisme wat deur die Groot Trek gedra is, was ten spyte van die bymenging 

van liberalistiese inhoude in onderskeiding van die nasionale geestesuitinge van 

Europa, meer direk gefundeer in die gees van die Hervorming, 'n gees wat gewortel 

het in die ge/oof aan 'n eie kerstende taak in Afrika ooreenkomstig die voorskrifte van 

Gods Woord. "Vir Afrikaners, so ook, Groenewald (Die Herder, September 1943:2), 

was die bring van die evangelie en die betoon van Christelike barmhartigheid 'n taak 

waarvan nie afgesien kon word nie. Volgens Groenewald is die moontlikheid vir 

twee volke om in vrede langs mekaar te woon groter wanneer hulle dieselfde Here 

dien en deur dieselfde Heilige Gees gelei en besiel word (Cronje, 1947:60). 

Die Afrikanervolk het aan die einde van die negentiende eeu met die stigting van die 

Genootskap vir Regte Afrikaners "amptelik" nasionaal ontwaak. Die Nasionale 

Party is in 1914 in Bloemfontein gestig om die belange van die Afrikaner, in sy stryd 

om dieselfde mag en voorregte as waaroor die Engelssprekendes beskik het, te 

bevorder. In dieselfde stad het die swart inwoners van Suid-Afrika uitdrukking aan 

hul eie nasionale strewes gegee toe die ANC reeds in 1912 gestig is. In 1948 het die 

Nasionale Party eers daarin geslaag om die oorwinning by die stembus te behaal 

terwyl die ANC tot 1994 moes wag. 'n Worstelstryd wat algaande in intensiteit 

toegeneem het, het vanaf 1948 tussen die swart en wit nasionalismes, 

onderskeidelik verteenwoordig deur twee hoofpartye naamlik die ANC en NP, 

gewoed. Die triomf van Afrikaner-nasionalisme is in 1961 bereik met die 

totstandkoming van die Republiek van SA Swart nasionalisme het in intensiteit 
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toegeneem en uiteindelik na 'n onderhandelde skikking, by wyse van 'n oorwinning 

wat by die stembus op 27 April 1994 behaal is, geseevier. In die res van Afrika en 

elders is politieke oorgawe bereik deur gewelddadige metodes. 

Benewens ander faktore het die Afrikaner se religieuse oortuigings gegrond op die 

Woord van God as norm vir geregtigheid, 'n belangrike rol in die proses van 

verandering en oorgawe gespeel. Dit moet verder in ag geneem word dat 

oortuigings wat dekades uit verskeie oorde en deur plaaslike ervarings bevrug is, (en 

ook deel was van 'n Britse en Europese erfenis), tyd sou neem asook worsteling om 

die verandering in 1994 te bewerkstellig. 

4.4 Kapitalisme 

Kapitalisme kan na die twaalfde eeu teruggevoer word. In die negentiende eeu het 

dit 'n bloeitydperk beleef. Volgens Kapp (1984:152-172) is kapitalisme in sy 

oorsprong en ontwikkeling uniek aan die Westerse beskawing en het dit gedurende 

die vorige eeu na die uithoeke van die wereld uitgebrei om 'n wereldverskynsel te 

word. Tydens die Kommersiele Rewolusie het die Europese ekonomie wegbeweeg 

van die dominante rol van die landbou en die gildewese. lndividue het hulle al hoe 

meer op handel begin toespits. Mense het weggebreek van die gevestigde orde deur 

goedere in een deel van Europa te koop en dit in 'n ander deel teen 'n wins te 

verkoop. Die kerk en die gevestigde orde het op die riskante ondernemings 

neergesien. Bankiers, geldskieters en handelaars het al hoe welvarender geword, al 

het geld, die bron van hul welvaart, nie opgeweeg teen die erkende norm van 

rykdom, naamlik grondbesit nie. 

Handelskapitalisme was die voorloper tot die eintlike kapitalistiese fase, naamlik die 

nywerheidskapitalisme. Kapitalisme is gebaseer op die beginsel van ekonomiese 

vryheid. Dit beteken minimum staatsinmenging en dat die natuurlike ekonomiese 

kragte die oorhand moet kry. Private ondernemerskap, vrye mededinging in 'n oop 

mark en die beginsel dat produksie en pryse deur die onversteurde werking van 

vraag en aanbod bepaal word, is die hoekstene van kapitalisme. Die welvaart van 'n 

volk le in sy produktiewe vermoens. Die sleutel tot beter produksie le in groter 

arbeidspesialisasie, want verhoogde vaardighede skep verhoogde produksie. Dit lei 

tot beter lone wat die mark vergroot en so werklike ekonomiese groei verseker. Die 

regering moet horn beperk tot die handhawing van orde en stabiliteit en die 
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ekonomie aan homself oorlaat. 

Die Eerste Nywerheidsomwenteling (veral 1750-1850) het die eerste moderne 

fabrieke sien verrys, gesorg vir 'n reeks nuwe uitvindings wat 'n hoogtepunt in die 

kapitalistiese ontwikkeling verteenwoordig. Brittanje met sy uitgebreide koloniale ryk, 

het die meeste gebaat by die Kommersiele Rewolusie omdat hy oor die meeste 

grondstowwe beskik het. Die Tweede Nywerheidsontwikkeling wat na 1850 gevolg 

het, met veral nou Duitsland op die voorpunt, het gesorg vir fenomenale groei in 

produksie en die uitvoerhandel. 'n Wetenskapsontploffing het in die laaste dekades 

van die negentiende eeu plaasgevind wat tot 'n reeks uitstaande ontdekkings gelei 

het. Nywerheidsreuse het tot stand gekom. 'n Verdere kenmerk van die tyd was die 

geweldige ontwikkeling in die geld- en bankwese. Terwyl die klem in die 

nywerheidsontwikkeling op die tegnologiese, finansiele en handelsaspekte (die 

kapitalistiese aspekte) geval het, het dit groot veranderinge op maatskaplike gebied 

teweeggebring. Die bevolkingsaanwas het geweldig toegeneem. Dit het daartoe 

gelei dat tussen 1815 en 1915 meer as 40 miljoen Europeers geemigreer het. Suid

Afrika het ook hierby gebaat. 

Die verstedelikingsproses het gesneeubal wat tot ernstige maatskaplike 

wantoestande gelei het. Groot probleme het ontstaan ten opsigte van behuising, 

gesondheidsorg, onderwys en op die arbeidsterrein omdat die arbeiders uitgebuit is. 

Die trek na die stad het meegebring dat die stedeling se bande met sy familie, kerk, 

vriende en selfs gesin verbreek is. 'n Sterk sekularisasieproses het ontstaan. Die 

posisie van die stedelike arbeiders was ellendig. Die ontwikkeling van die 

demokrasie en parlementarisme, die opkoms van vakbonde en politieke partye vir 

arbeiders, asook die ontwikkelinge in die onderwys, het nuwe moontlikhede geskep. 

In die laaste helfte van die vorige eeu en veral die eerste dekade van die twintigste 

eeu, het wetgewing en ander hervormingsmaatreels nuwe moontlikhede vir die 

arbeiders geopen en hulle posisie verbeter. Otto von Bismarck, die Duitse kanselier, 

was die eerste om 'n voorbeeld te stel. Sy voorbeeld is in Duitsland en ander lande 

gevolg. Die Staat het deur die wetgewing erken dat hy 'n plig teenoor die werker het. 

Slegs Rusland en die Balkanstate het in 1914 nog nie oor arbeidswetgewing beskik 

nie. Met die uitbreek van die Eerste Wereldoorlog het die arbeiders dus die oproep 

van die Kommunistiese lnternasionaal dat hulle moes weier om aan die oorlog deel 

te neem, verwerp. Die rede hiervoor was omdat kapitalisme al hoe verder 
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wegbeweeg het van die laissez faire-houding en verantwoordelikheid begin aanvaar 

het vir die negatiewe gevolge wat industrialisasie op ekonomiese en maatskaplike 

gebied tot gevolg gehad het. In Duitsland en Brittanje het die staat met pragmatiese 

en nie-ideologiese hervormingsmaatreels die belange van die arbeiders beskerm. 

In Suid-Afrika is die kapitalistiese stelsel ook gevolg. Met die koms van die nuwe 

Regering in 1994, het die Kommunistiese Party en die vakbonde geeis dat die 

kapitalisme beeindig moet word en dat werkers groter inspraak moet verkry in die 

ekonomie. Alhoewel belangrike veranderinge deur wetgewing aangebring is wat die 

werkers se regte uitspel en dit beskerm, is wyslik besluit dat kapitalisme belangrik is 

vir die opbou van die Suid-Afrikaanse ekonomie. 

5 Herorganisasie deur religieuse en ander denkstrome 

5.1 Fases in die pelgrimstog van die mens 

JH Bavinck is van oordeel dat die menslike geslag 'n lewende eenheid is wat 

kollektief van eeu tot eeu voortgaan (1967:8). Die begrip eeu is vir horn nie 'n 

afgeslote periode van honderd jaar nie, maar 'n organiese geheel met eie uitstaande 

kenmerke, 'n fase in die pelgrimstog van die mens. Hy wys verder dat dit nie alleen 

die wysgerige denke is wat die mens gemaak het nie. Die groot verandering in die 

wereldbeeld, die sekularisering, die wysiging in die sosiale struktuur van die 

samelewing, die opkoms van die groot industriee en die twee wereldoorloe het alles 

daartoe meegewerk. Al die faktore het meegewerk om die mens se houding teenoor 

God, die lewe en teenoor homself te buig en nuwe gestalte te gee (1 ). 

Vanwee die magdom literatuur oor die geestesstrominge van die vorige eeu en die 

begin van die twintigste eeu is dit haas onmoontlik om 'n bevredigende indeling te 

maak. Sommige van die ontdekkings en denkrigtings van vorige eeue se betekenis 

en waarde het in die negentiende eeu eers in Europa en die twintigste eeu in Suid

Afrika die voorwerp van werklike diskussie geword. Kommunikasie deur die 

gedrukte media, die radio en ander moderne middele was vroeer nie beskikbaar nie. 

Vervolgens word kortliks op die belangrikste denkstrome in die wereldgeskiedenis 

gewys wat as agtergrond dien om Groenewald teen die horison van die einde van 

die negentiende eeu asook die twintigste eeu beter te begryp. Die kenmerke waarna 

Bavinck hierbo verwys het, sal as raamwerk gebruik word. 

32 



5.1.1 'n Nuwe wereldbeeld: uitdaging vir Christendom 

Die intellektualisme wat 'n uitgroeisel was van die Renaissance en humanisme, (wat 

op die donker middeleeue gevolg het), se hoofkenmerk was die selfvertroue wat die 

mens in sy eie vermoe, as deel van 'n nuwe kultuurfase, gehad het. Copernicus 

(1473-1543) het die fase ingelui met sy wetenskaplike ontdekking dat die Bybelse 

wereldbeeld verkeerd is. Die aarde is nie die middelpunt van die heelal nie, maar 

draai saam met die ander planete om die son (Latourette 1964: 691 ). Die een na die 

ander wetenskaplikes het op Copernicus se ontdekking voortgebou. Galileo Galilei 

(1564-1642) lewer 'n uitstaande bydrae tot die fisika in die ontdekking van die 

isochronisme van die pendulum, hidrostatiese balans, die eerste beginsels van 

dinamika en die feit dat 'n projektiel die pad van 'n parabool volg. Deur sy 

pionierswerk in die gebruik van die teleskoop in die sterrekunde, het hy die 

wereldbeeld wat die kerk verkondig het, tot niet gemaak (Latourette 1964:692). 

Alhoewel meeste van die wetenskaplikes christene was, was sommiges dit net in 

naam. Die kerk het weerstand gebied teen die nuwe wereldbeeld wat deur die 

ontdekkings ontstaan het. Die wetenskaplikes is verketter en die swye opgele. Aan 

die einde van die twintigste eeu het die kerk eers erken dat Copernicus korrek was 

en hy verkeerd. Gewone gelowiges het destyds met skok kennis geneem van die 

ontdekkings en verwarring op godsdienstige gebied het gevolg. Latourette (1964: 

692 en 982) wys daarop dat Rene Descartes (1596-1650) met sy "Cogito, ergo sum" 

(ek dink, daarom is ek), alles bevraagteken het. Hy word beskou as die vader van 

die moderne filosofie. Hy was 'n wiskundige en wetenskaplike van naam. Deur die 

intellektuele toepassing was dit nog vir horn moontlik om in God, egter slegs as 

"Supreme Being" te glo. 

'n Verdere persoon wat die Bybelse beeld van die mens as 'n geskapene van God 

sou bevraagteken, was Charles Darwin (1809- 1882). Bavinck (1967:26-28) meld 

dat dit reeds Immanuel Kant (1724-1804) was wat daarop gewys het dat daar in die 

natuur 'n sekere ontwikkelingsgang op te merk is - dat die verskillende soorte 

lewende wesens ontstaan het uit 'n enkele oertipe wat hulle aan die natuur aangepas 

het. In sy epogmakende werk: On the origin of species by means of natural 

election (1859), het Darwin die gedagtes van Kant tot 'n breere teorie uitgewerk. 

Darwin het daarop gewys dat die verskillende soorte ontwikkel het volgens eie 

dinamiek, wat beheers word deur natuurlike seleksie, naamlik "the survival of the 
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fittest." Die evolusieleer het die probleem van die mens se ontstaan en die skepping 

van die mens in die middelpunt gestel. Dit het die teologie in 'n geweldige krisis 

gedompel. In al die ander wetenskappe het die evolusieleer groot invloed 

uitgeoefen. Die evolusieteorie het egter in kerklike kringe in SA nie werklik aandag 

geniet nie, behalwe dat dit summier verwerp is. 

Argeologiese ontdekkings in Suid-Afrika en elders plaas die teorie gereeld ender die 

soeklig. 'n Teologiese soeke na versoening tussen Darwin se evolusieteorie en die 

skepping van die mens deur God volgens Genesis, het in die vorige eeu in Europa 

en elders gevolg. Dit het meestal in die geledere van die Engelse kerke aandag 

geniet - en tot verdeeldheid gelei. Vergelyk in die verband biskop William Colenso 

van Natal se optrede in die vorige eeu soos deur Jeff Guy beskryf [1983:ix] : "... he 

published a book which demonstrated that it was impossible to accept the Old 

Testament as the literal word of God. As a result of this he became, for a time, a 

major figure in the furious debate about the nature of religious belief in an era of 

remarkable scientific advance." Tydens die dekades van Groenewald se aktiewe 

teologiese loopbaan tot vandag het dit 'n aktuele saak gebly. Hy sou as vroom 

Bybelwetenskaplike nie tot die debat toetree nie. Hy wou niks doen wat die geloof in 

God en die Bybel by gelowiges skade kon berokken nie (Gesprek). 

Die gevaar van die evolusionisme het daarin gele dat dit die laaste bande met die 

Bybelse wereldbeeld verbreek het. Die mens het mondig geword. Die mens is 

gesien as 'n produk van omstandighede. Daar is van die historiese materialisme 

uitgegaan, die sedelike norme is as toevallig verklaar en die mens is as aan die 

natuur gekluister, gesien. Die gevolgtrekkinge van die leer het tot die gewone man 

deurgedring en tot nihilisme gelei. Alie geloof aan hoere waardes het skipbreuk 

gelei. Darwin self, toon Heyns aan, (1969:65) het nog agter die oorsprong van alles 

'n Goddelike skeppingsdaad aanvaar. Daarvan is egter later by sy navolgers "al 

minder en minder gehoor. En met reg is verklaar dat konsekwente evolusionisme 

noodwendig tot 'n volslae ateisme moet lei." Volgens Bavinck (1967:22) is die 

grondmotief van die negentiende eeu "de worsteling van de in religieus opzicht 

onzeker geworden mens met de ontzaglike problemen, waarvoor het nieuwe, 

gesaeculariseerde wereldbeeld, met zijn sterk accent op wat de mens kan en is, hem 

heeft geplaatst". 

In die twintigste eeu is die worsteling met die ontwikkeling van die nuwe wereldbeeld 
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wat deur Copernicus, Galileo Galilei, Kant, Darwin en ander begin is, op die gebied 

van die natuurwetenskappe, filosofie, teologie en ander wetenskappe voortgesit. As 

Skrifteoloog het Groenewald aan die debat deelgeneem socs later sal blyk. 

5.1.2 Sekularisasie en sekularisme 

In bogenoemde word die wysgerige en teologiese denke wat in samehang met die 

gewysigde maatskaplike struktuur, wat veral as gevolg van die industriele 

ontwikkeling in die buiteland tot stand gekom het, en reeds na verwys is, opgevang. 

'n Omvattende historiese oorsig oor sekularisasie en sekularisme is te vind in die 

proefskrif van CWH Boshoff : Kerk en Sending onder die Bantoe van Suid-Afrika in 

'n eeu van Sekularisasie en Sekularisme (1968 :10-198) waarin hy ender andere die 

faktore wat die proses van sekularisasie en sekularisme in die hand gewerk het, 

uiteensit. Hy behandel die wetenskaplike ontwikkeling, verstedeliking en tegnokrasie 

(46-62), die invloed van die filosofie (62-90) en die opkoms van die 

Godsdienswetenskap waaronder die Godsdiensgeskiedenis (91-141). 

BJ Marais gee aandag aan 'n aantal (worstel)stryde in sy publikasie: Die Kerk deur 

die Eeue (1960:42 en 83). Die stryd teen sekularisme sien hy as die kerk se stryd 

na buite en die modernisme as 'n stryd na binne. Hiermee stem Heyns saam as hy 

die herkoms en betekenis van die twee begrippe sekularisasie en sekularisme 

navors en uitmuntend omskryf (1969:19-32). Wanneer dit oor die tydgees gaan in 

die ontleding van die verhouding teologie en tydgees en die probleme wat daarmee 

in verband staan, oordeel Heyns dat die tydgees "tot twee aspekte (bedoelende 

sekularisasie en sekularisme: Skrywer) herlei kan word 'en dat die twee aspekte' tot 

die wese daarvan behoort." 

Alhoewel dit moeilik is om 'n kort definisie van die begrippe te gee, meet dit ter wille 

van bondigheid gedoen word. Heyns (1969: 30-31) beskryf sekularisasie as die 

historiese proses van die mens se geestelik-kulturele groei en selfstandigwording - 'n 

proses wat die ganse geskiedenis oorspan. Sekularisasie, dus vir horn 

verwereldliking, of die verlies van die bewussyn om op aarde vreemdeling te wees. 

Sekularisme is die siening dat die mens vry geword het van alle gebondenheid aan 

die gesag van kerklike dogmas as reel vir lewe en denke, en dit ten diepste omdat 

hy innerlik los staan van God en sy openbaring. Dit beteken volgens Heyns, dat nie 

God of enige buitewereldse beginsels nie, maar alleen die menslike rede die as is 

35 



waarom alles wentel. Vir hierdie mens behoort kerk en godsdiens, geloof en God tot 

die verlede. 

DJ Lauw (1980:25-26) gee oak aandag aan die twee begrippe. Met verwysing na 

Gogarten noem hy dat die sekularisasieproses 'n vrug is van die christelike geloof en 

"die Christelike geloof wat in die sekulere bly, die wereld wereld laat wees en die 

grense van die rede erken ten einde die toekomstigheid van God as die hoogste 

moontlikheid vir die wereld te sien". lnteressant is sy siening dat sekularisme nie net 

in die wereld voorkom nie, maar oak in die kerk. "Want wanneer institutere vorme of 

instellinge so verabsoluteer word dat die stem van die evangelie stil gemaak word, 

tree sekularisme in. Die geloof word dan sekonder gemaak teenoor menslik 

bepaalde lojaliteite. So ontstaan die afgod van nasionalisme, rassisme, tegnokrasie, 

kommunisme, kapita/isme, sosialisme en selfs klerikalisme". Ten slotte word verwys 

na die beskrywing van G Winter (1965:224) dat "Secularism is secularization 

become profane or demonic". 

Groenewald sou sy stem laat hoar teen die sekularisme van die twintigste eeu en vir 

die doel die kerklike media wat vir horn toeganklik was, gebruik (byvoorbeeld as 

Redakteur van Die Herder en sy jarelange behartiging van Die Vraebus in DK). Op 

11 April 1945 besluit die Raad van Kerke te Kaapstad op Groenewald se voorstel 

soos volg: "Aangesien die Kommissie vir Aktuele Vraagstukke ondersoek ingestel 

het na die Ouitse Nasionaal-Sosialisme, word nou aan die Kommissie opgedra om 

sy aandag te skenk aan die gedagte van sosialisme in eie volkskring. " Op grand van 

sy verdere voorstel het die Raad oak besluit om dit aan dieselfde Kommissie op te 

dra om teenoor die vreemde ideologiee (Kommunisme en Nasionaal-sosialisme: 

Skrywer), "die Christelik-Calvinistiese grondbeginsels uiteen te sit." (Handelinge van 

die Negentiende Vergadering 1945:6 en 33). Laasgenoemde was 'n positiewe 

voorstel. 

Gebrek aan ruimte laat nie toe dat na enkele individue se sieninge asook strominge 

wat by die proses van sekularisasie en sekularisme betrokke was verwys word nie. 

Heyns het oak 'n deeglike studie in die verband gemaak (1966:58-61 en 1969: 52-

69). Belangrike figure wat deur Heyns behandel word is bv. Immanuel Kant (1724-

1804); August Comte (1798-1857), die vader van die positivisme; T Huxley (reeds in 

1869 het hy gese: "Ek is nie 'n ateis nie, en oak nie 'n panteis nie, ek is 'n 

agnostikus, dit wil se ek het geen 'gnosis' (kennis) van God nie. ''). Ludwig 
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Feuerbach (1804-1872 - het gese dat God 'n projeksie van die mens is waardeur die 

mens sy eie wense en drome, sy verlange en verwagtinge objektiveer); Sigmund 

Freud (1856-1939 - het gese geloof is 'n illusie, die selfgemaakte vervulling van 

psigiese verlangens) en FW Nietzsche (1844-1900) in wie ate'lsme sy hoogtepunt 

sou bereik - die tyd sender God, m.a.w. God is dood. 

Nietzsche se standpunte was 'n geweldige stimilus tot die sekularistiese denke van 

ons tyd. Gelukkig is die kerk bewus van die groot vyand wat steeds sy 

vernietigingswerk voortsit. 'n Belangrike studiestuk oor "... die sekularisasie-proses, 

die invloed daarvan op die jeug en die bekamping daarvan" het in 1994 voor die 

Algemene Sinode van die Ned Geref Kerk gedien (Agenda:128-132). 

6 Konfrontasie met die tydgees 

BJ Marais sluit in sy publikasie (1960:46-47) die behandeling van sekuralisme af met 

die gedagte dat die mens meer is as 'n stuk van die natuur. Groenewald het die weg 

reeds in sy proefskrif (1932:207) aangedui as 'n weg terug na die Woord en deur die 

geloof wat meer is as 'n blote aanname van die verlossing in Christus. "Dit bewerk 'n 

algehele verandering in die mens, sodat hy voortaan wandel na die wet van die 

Gees, vry van die sonde maar 'n dienskneg van Christus. So ingrypend is hierdie 

koinonia, deur die geloof tot stand gebring, dat Paulus uitroep: "Nou /ewe nie meer 

ek nie, maar Christus in my!" 

Verset het in die negentiende eeu in Nederland begin oplaai teen dosente en 

predikante wat die modernistiese leer aangehang het. Van Akker (1953:225-233) 

meld dat vele lidmate wat nie geloofsversterking in die modernistiese prediking 

gevind het nie, hulle teen die moderne godgeleerdheid gekeer het. Die Universiteit 

van Leiden het talle jong modernistiese predikante vir die Hervormde Kerk gelewer. 

Hulle het egter deur hulle liberalistiese idees baie lidmate van die kerklike en 

godsdienstige lewe vervreem. Hui optrede het kerkloosheid in verskeie dele van 

Nederland bevorder aangesien hulle openlik hul minagting vir die Bybel en die kerk 

se leer uitgespreek het. Verset teen hulle het gegroei en baie het hulle poste verloor. 

CS Kotze (1984:21-23) berig dat daar aan die een kant kerkskeuringe en 

afsonderlike kerkstigtinge plaasgevind het. Aan die ander kant het kerke mekaar in 

hiedie beroerde tye begin opsoek. 
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Naas die verset van die kant van lidmate, het ander leiers na vore getree wat bereid 

sou wees om die tydgees te konfronteer. Van den Akker (1953:228) meld dat die 

Deense skrywer Soren Kierkegaard (1813- 1855) die verwereldlike kerk van sy dag 

in 'n lang reeks van diepsinnige dog skitterende artikels aangeval het. Volgens horn 

het die kerk horn al te maklik in die wereld ingerig, die ware evangeliese 

Christendom afgeskaf en nie Christus nie, maar die fatsoenlike mens en sy moraal 

tot maatstaf verhef. Sy tydgenote het horn nie verstaan nie. Dit was eers in die 

twintigste eeu dat die dialektiese teologie (Barth), en Kierkegaard se werk die nodige 

erkenning ontvang het. 

'n Belangrike figuur wat horn teen die liberale invloed sou verset was Abraham 

Kuyper (1837-1920). Hy het groot invloed op die teologiese en politieke denke in 

Nederland asook Suid- Afrika (en Groenewald) uitgeoefen. Hy het 'n belangrike 

bydrae tot die streng konfessionele gereformeerdheid gelewer. Hy het teen diegene 

wat vanaf die kansels en in die onderwys die grondslae van die gereformeerde 

geloof van die vadere aangetas het, die wapen in vlammende taal met sy 

"Standaard' en "Herauf" tot eer van God opgeneem. Hy het as predikant te Utrecht 

en Amsterdam met sy groot talent as volksredenaar en skrywer, die massas vir die 

Calvinistiese beginsels in die kerk en staat besiel. Sy leuse was kerkherstel volgens 

gereformeerde tradisie ooreenkomstig die Dordtse Leerreels. Vir horn was dit nodig 

dat Christus weer koning van die kerk word en dat die sinodale organisasie verbreek 

word. Vir horn het die kerk net bestaan uit ware belyers op die grondslag van die drie 

Formuliere van Enigheid. Hy was 'n teenstander van die volkskerkgedagte. Polities 

het hy uitgegaan van die teenstelling tussen die Christelike volksdeel, wat in 

afsondering sy krag moes seek, en die ongelowiges. 

In 1880 stig hy saam met Rutgers, Lohman en Hoedemaker die Vrije Universiteit in 

Amsterdam op Gereformeerde grondslag. Groenewald sou in 1932 sy doktorsgraad 

in die teologie aan die Universiteit verwerf. Die stigting van die Universiteit was in 

reaksie teen die Hoer Onderwyswet van 1876 waarvolgens uit hoofde van die Staat 

se neutraliteit, die teologiese fakulteite vervang is deur fakulteite vir 

godsdienswetenskap, waarvan kerklike onderwys slegs 'n klein deel sou vorm. Die 

ideaal is gestel dat aan die Vrije Universiteit nie alleen predikante van onvervalste 

Calvinistiese belydenis opgelei sou word nie, maar die ganse terrein van die 

wetenskap moes met Calvinistiese beginsels gevul word. 'n Stroom van intellektuele 

manne en vroue moes die samelewing ingaan : geneeshere, juriste, letterkundiges 
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en natuurwetenskaplikes. Die Hervormde Kerk het egter geweier om studente van 

die Vrije Universiteit tot die eksamen vir die evangeliebediening toe te laat. 

Kuyper se onversoenlike optrede teenoor sy teenstanders lei in 1886 tot 'n 

uitbarsting : die Doleansie. Hy het lank reeds beplan om die gereformeerde kerke 

van die sinodale juk te bevry. Op aansporing van Kuyper weier die kerkraad van 

Amsterdam om aan vrysinnige katkisante 'n bewys van goeie gedrag te gee wat 

nodig is vir opname in 'n ander gemeente. Kuyper en tagtig kerkraadslede wat horn 

gevolg het, word geskors. Ongeveer vierhonderd predikante en tienduisende 

gemeentelede verlaat saam met Kuyper die Hervormde Kerk. In 1892 het die 

Dolerendes met die Gereformeerde Kerke verenig. Daarnaas het egter nog 'n 

Christelike Gereformeerde Kerk bly voortbestaan omdat hulle nie Kuyper se 

opvatting oor die wedergeboorte gesteun het nie. 

Bavinck (1967: 36-37) verwys na die religieuse ontwaking van die negentiende eeu. 

Hy meld dat Groen van Prinsteren vir die politieke ontwaking van die gereformeerde 

volksdeel, waarvan Kuyper die besielde leier was, gewerk het. Kuyper, Bavinck en 

enersdenkendes het op twee fronte geworstel: " ... enerzijds tegen de wereld, die, 

zoals Kuyper zei, onder hypnose van het evo/usie-dogma leefde, anderzijds tegen de 

angstigen en weerlozen in eigen kring. Er is door hun toedoen en door dat van vele 

anderen langzamerhand een andere geest ontwaak. Het Christelijk getuigenis het 

weer een eervol/e p/aats gekregen in het gehele cultuur/even van deze tijd ... " 

Die Vrije Universiteit sou groot invloed op die Ned Geref Kerk uitoefen. Die 

teologiese studente wat uit SA na Nederland vir verdere studie gegaan het, en 

vroeer gewoonlik te Utrecht en Leiden studeer het, het vanaf 1907 hoofsaaklik na die 

Vrije Universiteit gegaan. In minder as 'n half eeu (1907- 1952) het die Vrije 

Universiteit byna net so veel teologiese studente uit die NGK getrek as Utrecht in 

meer as 'n eeu. Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika het ook hul studente na die 

Vrije Universiteit vir verdere studies gestuur. Gedurende die tydperk 1907-1952 het 

sestig predikante van die NGK en nege uit die Gereformeerde Kerke daar studeer. 

Vanaf 1901 tot 1952 het met die uitsondering van twee hoogleraars al die teologiese 

professore op Stellenbosch en vyf uit ses te Pretoria aan die Vrije Universiteit 

studeer (BJ Odendaal 1957:253). 

Groenewald het gedurende die dertigerjare by die Universiteit aan die voete van 
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bekwame en toegewyde leermeesters gesit wat sy liefde vir die suiwere 

gereformeerde leer, gegrond op die Woord van God en die Belydenisskrifte, verder 

versterk het. 'n Mooi band, so berig Odendaal (1957:240-243), het vroeg tussen die 

NGK en die Geref Kerke Nederland by wyse van korrespondensie bestaan. In 1924 

het prof HH Kuyper Suid-Afrika as afgevaardigde besoek. Hy het die hoop 

uitgespreek dat teologiese studente uit Suid-Afrika verder aan die Vrije Universiteit 

sal studeer. Volgens horn erken die Gereformeerde Kerken Nederland die NGK 

asook die Geref Kerke in Suid-Afrika as susterkerke. Dit is vir Heyns duidelik 

(1969:183-184) dat 'n herlewing van die Christendom wat in diepte en krag die 

Reformasie van die sestiende eeu in die skadu moet stel, meer as ooit tevore 

noodsaaklik geword het. Die Christelike denke sal horn aan die Bybelse openbaring 

moet onderwerp en met krag getuig van 'n teenwoordige en werkende God oak in 

die nuwe politieke en kulturele situasie van ans dag. Deur getuienis moet dit duidelik 

word dat God nag altyd hier is en dat dit die mens is wat Hom verlaat. "Die teologie 

sat die boodskap moet verkondig dat daar nog altyd tyd is vir terugkeer: terug na die 

God van hierdie wereld, en terug na hierdie wereld van God. " 

Groenewald sou tydens sy studiejare aan die Kweekskool en later in Europa kennis 

maak met die vreemde denkstrome. Sy leermeester, die bekende prof J du Plessis, 

hoogleraar in die NT en Sendingwetenskap, het deur sy maandblad Het Zoeklicht 

vanaf 1923 sy standpunte met betrekking tot sommige teologiese kwessies 

gepubliseer met die oog daarop om gesprekvoering te stimuleer. Dit het egter tot 

teenstand, gisting en verdeeldheid onder lidmate, die meerderheid lidmate en 

predikante gelei (JH Ernst 1978:31-32). Uiteindelik het dit uitgeloop op die bekende 

Du Plessis-saak (stryd) waarin hy van onregsinnigheid aangekla is. 'n Bittere en 

langdurige stryd het op kerklike terrein gevolg wat later in die Kaapse 

Hooggeregshof geeindig het. Die saak het die bestaan van sommige van die 

teologiese denkstrome onder die aandag gebring en daartoe aanleiding gegee dat 

Groenewald en 'n hele aantal studente hulle na Europa en die VSA vir verdere studie 

gewend het (Onderhoud). 

7 lnterpretasie en evaluasie 

Toe Groenewald in die dertigerjare besluit het om verder te studeer, het sy Vader sy 

"twyfel ten opsigte van Nederland gehad" (Boshoff in WD Jonker, 1970:242). Die 

rede hiervoor was waarskynlik dat dit bekend was dat vanwee die heersende 
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tydgees, die invloed van sekularisasie en sekularisme die universiteite en die kerke 

binnegedring het. Daarom is besluit dat hy na die VSA sou gaan. 'n Rugbybesering 

het egter veroorsaak dat hy uiteindelik tog na die Vrije Universiteit in Amsterdam vir 

sy doktorale studies gegaan het. Hy was dus voorbereid om alle invloede redelik 

krities te evalueer. Aan die Vrije Universiteit, waar die Calvinistiese invloed van A 

Kuyper sterk was, het hy aan die voete van behoudende gereformeerde teoloe gesit. 

Hy het egter kennis opgedoen van die heersende denkrigtings op verskeie gebiede, 

soos die ate·istiese kommunisme, sosialisme asook afwykende teologiese en 

wysgerige stelsels. In SA het Groenewald egter reeds kennis gemaak met die 

klagtes teen sy leermeester prof J du Plessis toe hy van onregsinnigheid aangekla 

is. Du Plessis het kennis gedra van die afwykende Skrifbeskouings waarna verwys 

is, en gesoek na sekerheid tussen die botsende beskouings van die Goddelike 

gesag van die Skrif aan die een kant en die menslike rede soos in die wetenskap 

vasgele (Erasmus/Brown, NGTT 1 Maart 1993:50-52). 

Die antwoord van Groenewald op die invloede soos blyk uit die voormelde 

wereldoorsig van die 19de en begin 20ste eeue, was om nie daarin op te gaan nie. 

Die weg vir die kerk, die predikant en alle gelowiges is 'n weg terug na die Woord 

deur die geloof, wat meer is as 'n blote aanname van die verlossing in Christus - dit 

het hy reeds in sy proefskrif uitgestippel (1932:207). Hy het die Bybel gelowig 

aanvaar as die Woord van God en daarop gestaan dat die gesag van die Skrif nie 

aangetas moet word nie. Dit is steeds sy siening soos blyk uit sy kommentaar op 

die Evangelie van Johannes (1980:302) en ander publikasies. 
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HOOFSTUK3 

'N EEU VAN WORSTELING - 'N SUID- AFRIKAANSE OORSIG 

Ek kom om vir 'n volk te pleit 

wat klein naas al die volke staan, -

dat hul naam nie sa/ verklink 

en tot die stiltes gans vergaan; 

maar dat hul sterk voor God durf kom 

rein is die mens wat suiwer street -

en deur hu/ reg 'n nages/ag 

in verre eeue nog kan /eef. 

(NP van Wyk Lauw: Die Dieper Reg, aangehaal deur 

P.H. Kapp in: Grense, HB Thom (Red) 1961: 221). 

1 Stryd en worsteling 

'n Eie indeling en beklemtoning word gevolg ten opsigte van die faktore in die SA 

geskiedenis wat gedurende die twintigste eeu as belangrik ten opsigte van die 

agtergrond vir die studie geag word.Die hoofrede is omdat dit 'n biografies

kerkhistoriese studie is wat noodwendig sy eie raakpunte en beklemtoning het. 'n 

Gedeelte van die hoofstuk is geskryf uit die oogpunt van swart nasionalisme met die 

oog op die herinterpretasie van die geskiedenis. Daarom is die hoofstuk !anger as 

wat normaalweg die geval sou wees. 

Die era kan geag word te begin met die inval van Jameson in 1895 vanuit Brits

Betsjoeanaland en sy kapitulering op 2 Januarie 1896 aan die magte van president 

Paul Kruger. Die faktore wat aanleiding tot die inval gegee het was imperialisties, 

ekonomies en ook maatskaplik-kultureel van oorsprong en is nie met die mislukking 

van die inval beeindig nie. Dit sou uitloop op 'n oorlog (1899-1902) wat, so berig FA 

van Jaarsveld (1982:217), "verreikende gevo/ge vir die twintigste eeu sou meebring". 

Die twintigste eeu sou 'n baie "uitgerekte" era in die SA geskiedenis word. Dit sou 

vanaf die begin tot die einde 'n eeu wees met stryd en worsteling as een van die 

uitstaande kenmerke. Bykans in elke dekade het sy burgers vanwee opeenvolgende 

dramatiese en traumatiese gebeure, tussen hoop en wanhoop gehuiwer. Gebeure 

wat vir die een bevolkingsgroep (oorwegend "swart" aan die een kant en "wit" aan 

die anderkant) hoop gebring het, het dikwels wanhoop vir die ander in die 
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ingewikkelde Suid-Afrikaanse konteks beteken. Die eeu het die einde van die ou 

Suid-Afrika meegebring en die begin van die nuwe Suid-Afrika ingelui. Die breuklyn 

kan as die jaar 1990 (of 1994 toe die eerste demokratiese verkiesing plaasgevind 

het) beskou word. In die publikasie: Fokus op die Kerk, van PGJ Meiring en SJ 

Joubert (Redakteurs) skryf JW Hofmeyr (1992:96): "Gedurende die jaar 1990 het 

Suid-Afrika ongetwyfeld een van die belangrikste breuklyne in sy geskiedenis beleef: 

die einde van die ou Suid-Afrika met al/es wat dit mag inhou en die begin van 'n 

nuwe Suid-Afrika, weereens met al/es wat dit ook mag behels". Die Suid-Afrikaanse 

oorsig wat hier gebied word fokus dus op die era wat min of meer deur die jare 1895 

en 1990 begrens word. 

2 Die stryd tussen Boer en Brit 

Die oorlog tussen Boer en Brit of die Anglo-Boereoorlog (en vanuit die Afrikaner se 

belewenis, die Tweede Vryheidsoorlog) was 'n ongelyke, dog hewige stryd met 

skrikwekkende gevolge. Groot-Brittanje het sy magtige imperiale ryk tot sy 

beskikking gehad. Transvaal kon slegs op die Vrystaat se steun staatmaak asook 

die simpatie van die Afrikaners van Natal en die Kaapkolonie. Sommige het 

gerebelleer en hul mede-Afrikaners in die Republieke gaan help. Agter die Britse 

magte het verder die "Uitlanders" en die grootste deel van die Engelstaliges in Suid

Afrika gestaan. Van Jaarsveld (1982:233) berig dat die oorlog " .. .'n ideologiese 

kruistog (geword het) vir 'n "meerderheidsregering", met as doel inskakeling van 

Transvaal by die Britse Ryk. Suid-Afrika was in twee kampe geskei - Boer en Brit. 

Op 11 Oktober 1899 het oorlog uitgebreek. 

Van Jaarsveld (1982:233) verwys na die siening van prof GHL le May oor die 

oorsake van die oorlog: "The Anglo-Boer war was a preventive war: This is the 

explanation which does least violence to the multitude of facts, purposes, 

interpretations, and mythologies. The Boers fought because they believed that they 

had no alternative if they were to preserve their independence; the British pushed 

the Boers to extremity because they felt that in Afrikaner nationalism there was a 

danger to the paramount position of Great Britain in Southern Africa ... Throughout 

Southern Africa Afrikaners outnumbered those who regarded themselves as British. 

The logic of the facts pointed to the conquest of the Transvaal and its transformation, 

after a short war, into a British colony, in which the Boers would be swamped by 

British immigrants". 
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Prof JM Roberts (Van Jaarsveld 1982:233) se siening is kort en saaklik: "The war 

was an example of the general and muddled phenomenon we call imperialism". 

Brittanje en ander Europese moondhede was besig om oorsese gebiede te verower 

en tot kolonies te maak. Die Transvaal was ryk aan minerale en ander grondstowwe 

wat deur Brittanje gebruik kon word. 'n Afsetgebied is gesoek vir die Britse 

vervaardigingsbedryf. Die Boererepublieke was verder struikelblokke in die weg van 

die aaneenskakeling van Britse kolonies van die Kaap tot Kairo. Van Jaarsveld 

(235-236) gebruik die begrip "totale oorlog" wanneer hy skryf dat "Hierdie oorlog wat 

die oorloe van die 20e eeu ingelui het, is gesien as die begin van die totale oorlog, 'n 

nuwe soort moderne oor/ogvoering waarin die hele ekonomie en volk betrokke was 

met begeleidende verskynsels soos verskroeide-aarde-taktiek, konsentrasiekampe, 

loopgrawe en oorlogpropaganda ". 

Volgens Van Jaarsveld (1982:235) was daar met die uitbreek van die oorlog 'n totaal 

van 55 000 weerbare manne uit die twee Boererepublieke. Die Britse Ryk het van 

448 000 soldate en lede van hulpdienste gebruik gemaak. Die oorlog het Brittanje 

R381 725 400 gekos en 21 942 offisiere en manskappe het gesneuwel. In die 

konsentrasiekampe is 116 572 persone aangehou en die sterftesyfer was hoog. 

Daar is ook Swartes in kampe aangehou [242]. Sowat 10 000 nie-Blankes is deur 

Brittanje in diens van sy oorlogspoging geneem. Die koste van die oorlog vir die 

Boererepublieke was so omvangryk dat dit nie in terme van geld bereken kan word 

nie. 

Die oorlog het ook die kerklike lewe ernstig ontwrig. Die meeste Transvaalse 

Afrikaners het in 1899 volgens GD Scholtz (1956: 115-118) tot die Ned Hervormde 

of Gereformeerde Kerk behoort. Die kerk en sy leraars sou sy lidmate bystaan. 

Verskeie leraars het die burgers op kommando vergesel, sommige is as 

krygsgevangenes weggevoer. Brittanje kon nie die weerstand van die kommando's 

verbreek nie. 'n Beleid van verskroeide aarde is daarop gevolg. Albei Republieke is 

aan stelselmatige verwoesting onderwerp. Dorpe is aan algehele plundering 

oorgegee, terwyl die meeste wonings op plase aan die vlamme prysgegee is. Op die 

platteland het byna alle kerkgeboue in vlamme opgegaan of dit is beskadig. Die vee 

is gedood of weggevoer. As voorbeeld van die toestand wat geheers het toe die 

oorlog beeindig is, word na 'n berig oor die dorp Piet Retief wat in De Kerkbode van 

05.02.1903 verskyn het, verwys: "De gansche gemeente toch-op een paar 

uitzonderingen na-keert tot muraties terug. Het sierlijke dorp is een puin geworden. 
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Zelfs het kerkgebouw mocht niets ter bevrijding inbrengen. Hij is van al/es, tot vloer 

en deuren toe, beroofd ... " 

'n Toestand van armoede en geestelike gebrokenheid het geheers. Die ellende wat 

geheers het, het die Afrikanervolk laat voel of hy met sy laaste worsteling teen die 

dood besig was. JH Loubser (1987 :20) meld dat die Engelse kerke in Suid-Afrika, 

socs ook in Engeland, nie 'n woord van veroordeling teen die Britse regering geuiter 

het nie en deelgeneem het aan die belastering van die Beere. Aan die Kweekskool 

op Stellenbosch het 'n aantal teoloe 'n pamflet die lig laat sien en oor die houding 

van die Eng else Kerke/Christene die volgende gese: " ... it rests with the Christians of 

England to make themselves heard. If they persist in fanning the flames of race

hatred and national pride, if they echo the cry for vengeance which is heard 

everywhere, the war will be pursued to its bitter end. But it will leave behind a long 

track of woe and sorrow which years will not efface". Die woorde was profeties. 

Die oorlog is beeindig toe die Vrede van Vereeniging op 31 Mei 1902 onderteken is. 

Oor die Vrede van Vereeniging het prof Le May (Van Jaarsveld 1982:242) 

gekonkludeer : "It was a negotiated settlement, in which the Boers were promised 

eventual self-government, natives were excluded from political rights, the Dutch 

language was safeguarded, and in which the Boers acknowledged themselves, 

under protest and with reluctance, to be British subjects. The Boers could hold that 

they had remained unbeaten in the fight; the spirit of Afrikaner nationalism was 

unbroken". 

Die Oorlog het tot gevolg gehad dat duisende Afrikaners vanwee die armoede as 

armblankes na die dorpe en stede begin stroom het. Die verstedelikingsproses in 

Suid-Afrika het begin. Die Christelik Nasionale Onderwys het deur die daarstelling 

van private skole weerstand gebied teen Lord Milner se angliseringsbeleid. In die 

skole is die behoud van die identiteit, taal en geskiedenis van die Afrikaner voorop 

gestel. Die skole het vanwee die onttrekking van staatsubsidies mettertyd 

doodgeloop, maar is en bly 'n baken op die pad van die Afrikaner se stryd om 

oorlewing na die Oorlog. Die erkenning van moedertaalonderrig (destyds nog 

Nederlands) in skole sou volg. Die stryd om gelyke taalregte is deur Genl JBM 

Hertzog in die Vrystaat begin. Kruger (1979:459) meld dat die Afrikaners in die 

gewese Republieke reeds voor die einde van 1907, ten spyte van al Milner se 

voorsorgmaatreels, opnuut die teuels van bewind in die hande gehad het. 
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Die Republikeinse oorlogsverliese word soos volg deur JA Wiid Geskiedenis van 

Suid-Afrika : OW Kruger (Red) (1979: 434- 435) beskryf: "Die totale getal 

Afrikanerlewens wat ten gevolge van die oorlog verlore gegaan het, kom op 34 

116 te staan. Hiervan het slegs 3 990 burgers gesneuwel, terwyl nog 1 081 op 

kommando weens siekte of onge/uk die /ewe verloor het. Teenoor die 5 071 burgers 

wat gesneuwe/ of op kommando oor/ede is, het nie minder nie as 29 045 Afrikaners 

in die konsentrasiekampe of as krygsgevangenes op verre eilande soos St Helena, 

Bermuda, Ceylon of in lndie die /ewe ingeskiet. By nadere ontleding blyk dat 1 118 

krygsgevangenes oor/ede is, terwyl 27 927 in die konsentrasiekampe omgekom het. 

Van hierdie laaste getal was 1 676 mans bo sestien jaar, 4 177 vroue bo sestien jaar 

en 22 07 4 kinders onder 16 jaar. Daar het dus van e/ke honderd wat gesterf het, 18 

op die slagve/d gesterf, waarvan net 12 gesneuwe/ het; die ander 82, van wie 65 

kinders onder 16jaar, het in die Britse kampe omgekom". JA Loubser (1987: 20) vat 

die ontsettende en wrede lyding en die gevolg van die konsentrasiekampe soos volg 

saam :"In the concentration camps - the first in the history of modern warfare - the 

death toll was 344 per 1000; during the great flu epidemic of 1918 it was to be only 

17 per 1000. In 1904 there were only a few Afrikaners of four to six years of age to 

be found in the former republics". Onlangse navorsing dui daarop dat tussen 14 

000 en 20 000 swartes ook in kampe waarin swartes in haglike omstandighede 

aangehou is, omgekom het (Bylae tot Beeld, 25 Oktober 1997:6). 

Die bitterheid wat deur die stryd tussen Boer en Brit veroorsaak is, het met die tyd 

vervaag dog bestaan in sekere kringe vandag steeds. Onlangs het 'n lid van 'n regse 

groep na Engeland gegaan om van die Britse regering skadevergoeding te eis vir 

skade wat die Boerevolk gedurende die Oorlog gely het! Afgesien van die 

oorlogskade, het die oorlog die Blanke Afrikaner as minderheidsgroep se 

permanente voortbestaan in Suid-Afrika in die weegskaal geplaas. lndien die 

lewensverlies van die vroue en kinders in die konsentrasiekampe nie plaasgevind het 

nie, sou die Blanke getalle vandag op ongeveer 10 tot 15 miljoen beraam kon word. 

Tans vorm die Blankes met sy zero aanwas slegs ses miljoen van die ongeveer 35 

miljoen inwoners van Suid-Afrika.Die Blankes is besig om 'n kleinerwordende 

bevolkingsgroep te word. 

Die vraag kan gevra word of die apartheidswette vanaf die vyftigerjare op die 

wetboek geplaas sou gewees het indien die Blankes nie hul voortbestaan as 

minderheidsgroep as 'n bedreiging beleef het nie. Die stryd om die behoud van sy 
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taal en kultuur (teenoor die magtige Engels as taalmedium) sou vandag nie bestaan 

het nie of van laer intensiteit gewees het. Verder,, indien die Afrikanervolk in die 

dekades en tye wat kom sou verdwyn, sal dit nie wees omdat hy die stryd tussen 

Boer en Brit aan die begin van die eeu op die slagveld verloor het nie, maar omdat 

die destydse Britse owerhede horn in die konsentrasiekampe die nekslag toegedien 

het. Die groat konsentrasiekampkerkhof op Bethulie , Groenewald se eerste 

gemeente, het op horn 'n onuitwisbare indruk gemaak. In sy gemeente was baie 

lidmate wie se dierbares in die konsentrasiekampe gesterf het. 

3 Nuwe bedeling in 1910 

3.1 Vir Blankes 

In Brittanje het die Liberale Party, wat die oorlog teen die Republieke afgekeur het, 

aan bewind gekom. Die nuwe bewind het 'n beleid van versoening teenoor die 

verowerde Republieke gevolg met die doel om die vertroue van die Afrikaners te wen 

en 'n beter verhouding tussen die Afrikaners en Engelssprekendes te bewerkstellig 

(Van Jaarsveld 1982:247). In 1906 is verantwoordelike bestuur aan Transvaal 

verleen. Genl L Botha het na 'n verkiesing die eerste minister en genl JC Smuts die 

koloniale sekretaris geword. Verantwoordelike bestuur is ook aan die 

Oranjerivierkolonie toegeken waar Abraham Fischer eerste minister geword het en 

hy genls JBM Hertzog en CR de Wet in sy kabinet opgeneem het. In Kaapland het 

Hofmeyr se Afrikanerbond met John X Merriman se Suid- Afrikaanse Party 

saamgespan en die verkiesing van 1908 gewen. Merriman het eerste minister 

geword. Dit het beteken dat binne ses jaar na die uitmergelende Anglo-Boereoorlog 

die Afrikaners weer in drie kolonies die bewind gevoer het, maar die verskil was dat 

al die gebiede nou op gelyke voet as Britse kolonies was, elk met 'n afsonderlike 

regering (Van Jaarsveld 1982:248). 

Die leiers van die vier kolonies het spoedig besef dat vanwee hulle gemeenskaplike 

probleme of belange nouer samewerking noodsaaklik geword het. Dit was veral hul 

gemeenskaplike veiligheid en die beleid teenoor die nie-Blankes wat hulle daartoe 

gedwing het. Wrywing tussen die Blanke taalgroepe moes ook uitgeskakel word. 

Merriman en Smuts het 'n baie belangrike rel in die totstandkoming van die Unie, 

teenoor die alternatief van 'n vereniging in federale verband, gespeel. Op 'n 

Nasionale Konfensie is 'n konsepgrondwet opgestel en dit is aan die vier koloniale 
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parlemente voorgele . Daarna het die Nasionale Konvensie van 3 tot 11 Mei 1909 in 

Bloemfontein oor die amendemente beslis. 

In Augustus 1909 is die konsep grondwet voor beide huise van die Britse parlement 

gele. Die Suid-Afrika-Wet is tot 'n wet van die Britse parlement gemaak en die Unie 

van Suid-Afrika kon ge'lmplementeer word. Genl L Botha is gevra om die eerste 

minister te word en 'n kabinet saam te stel. Op 31 Mei 1910 was die Unie van Suid

Afrika 'n werklikheid. 'n Verkiesing is op 15 September 1910 gehou wat deur Botha 

se Suid-Afrikaanse Nasionale Party gewen is. Op 30 Oktober 1910 is die eerste 

parlementsitting saamgeroep en die formele opening het op 4 November 1910 

geskied. Van Jaarsveld (265) berig socs volg oor Uniewording: "Die totstandkoming 

van die Unie was een van die belangrikste politieke gebeurtenisse in die geskiedenis 

van Suid-Afrika. Daar is in sommige kringe, maar nie in alma/ nie, gevoel dat 'n 

splinternuwe begin gemaak is, en die verlede daarmee begrawe is. 'n Gees van 

optimisme het geheers en 'n geloof dat Boer en Brit sal saamsmelt en tot e e n nasie 

word". Vir die Blanke deel van die bevolking het alles goed afgeloop. 

3.2 Vir nieblankes 

Die nieblanke se verteenwoordiging in die parlement was 'n netelige kwessie. Van 

Jaarsveld (1982:262-265) meld dat die verhouding van nieblankes tot blankes in die 

bevolkingsamestelling onderskeidelik vier tot een was. Uit Natal, Transvaal en 

Vrystaat is gese dat Suid-Afrika 'n witmansland is en dat die blankes meet regeer 

omdat die nieblankes nie daartoe in staat is nie. Vanuit die Suide is gehoor dat 'n 

regverdige beleid teenoor die nieblanke in die grondwet aanvaar meet word, anders 

sal die blanke minderheid ondergaan. Sender die nieblanke stemreg vir die hele 

land, sou dit nie 'n ware unie wees nie. Die Nasionale Konvensie kon nie oor 'n 

eenvormige beleid ooreenkom nie en die saak is opgedra aan die Uniale Regering 

om 'n oplossing te soek. 

Die nieblankes sou worstel om stemreg te kry. Die Kaapse kleurlinge se politieke 

organisasie, die African Peoples' Organization, het vertoe gerig tot die Nasionale 

Konvensie om nieblanke regte te beveilig en na die noordelike provinsies uit te brei. 

Die swartes het deur hul organisasie, die National Natives Union, versoek dat hulle 

dwarsdeur die Unie dieselfde stemreg as die blankes moet kry. Aan hierdie 

versoeke is nie voldoen nie omdat dit die beoogde eenwording sou laat skipbreuk ly. 
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Die Nasionale Konvensie het besluit om die bestaande stemregwette in elke 

provinsie te behou. 

Die swartes en kleurlinge het ernstig beswaar gemaak. Os Rubusana, JT Jabavu en 

dr JL Dube het 'n swart-konfensie op 24 Maart 1909 in Bloemfontein byeen laat kom. 

Die eis is gestel dat die Britse regering 'n verpligting het om vir die swartes in die 

bres te tree. Beswaar is gemaak teen die politieke kleurskeidslyn en gelyke regte is 

bepleit vir alle inwoners van Suid-Afrika, ongeag klas, kleur of geloof. Hulle wou die 

Kaapse stemregwette, (waarvan die kwalifikasies vir nieblankes om te stem uiters 

streng en beperkend was :Skrywer) na die Noorde uitgebrei he. Die kleurlinge het 

ook geprotesteer. Dr Abdurahman het die ontwerpgrondwet as onregverdig en on

Brits beskryf. Sowat sestig protesvergaderings asook 'n kleurlingkonferensie is in 

Kaapstad gehou. Die vertoe van die swartes en die kleurlinge het op dowe ore 

geval. 

Die reaksie van die koloniale parlemente was dat die swartman sy politieke regte in 

sy eie gebied meet he en die blanke in syne asook dat die nieblanke nie ryp was om 

politieke regte saam met beskaafde blankes te geniet nie. Selfs uit Kaapland is 

verneem van "gelyke politieke regte vir a/le beskaafde mense", maar ook dat die 

nieblanke nooit in 'n Europeer kan verander nie. Twee deputasies is na Londen 

gestuur. Die nieblankes ender leiding van WP Schreiner, cud-premier van 

Kaapstad, om te protesteer en die Britse regering te versoek om die 

ontwerpgrondwet nie te aanvaar nie. Hierteenoor het die amptelike deputasie van 

die Nasionale Konvensie versoek dat die onderhandelde ontwerpgrondwet 

goedgekeur meet word. lndien dit nie gebeur nie, sou die Unie nie tot stand kom nie. 

Kritiek is in die Britse Laer- en Hoerhuis teen die ontwerpgrondwet uitgespreek. In 

die Laerhuis is gese dat die regering in die Unie 'n blanke-oligargie sou wees en dat 

dit die Unie in die toekoms kon laat misluk. Uiteindelik is aanvaar dat die 

stemregkwessie 'n Suid-Afrikaanse aangeleentheid is wat deur die Unie self opgelos 

moes word. Die ontwerpgrondwet is deur albei huise van die Britse Parlement 

goedgekeur. In sekere kringe is gevoel dat Groot-Brittanje die stemreg vir 

nieblankes op die altaar van Anglo-Beere versoening opgeoffer het. 

Vandag kan alleen gespekuleer word oor die verloop van die Suid-Afrikaanse 

geskiedenis gedurende die eeu indien die nieblanke in 1910 op een op ander wyse 
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geakkommodeer kon word. Die geskiedenis het egter sy loop geneem. Dekades 

later, eers op 27 April 1994, na veel stryd en worsteling, kon alle nie- blankes vir die 

eerste keer in die geskiedenis saam met die blankes, aan 'n vrye verkiesing sonder 

enige beperking vir hulle, deelneem. Uiteindelik is die stemregkwessie opgelos! 

4 Nasionale ontwaking 

4.1 Blanke Afrikanernasionalisme 

Aan die einde van die negentiende eeu het die blanke Afrikaner as kultuurgroep 

reeds 'n sterk eie identiteit ontwikkel. Dit was veral die voortdurende stryd en 

bedreiging van hul voortbestaan wat die nasionale ontwaking, wat reeds kort na die 

volksplanting begin het, gestimuleer het. FA van Jaarsveld (1982:217) skryf in die 

verband: "Enigiemand wat die geskiedenis van Suid-Afrika behoorlik wit begryp, 

moet aandag gee aan die stryd wat daar gedurende die laaste kwart van die 19de 

eeu tussen Britse imperialisme en Afrikanernasionalisme geheers het, 'n stryd wat 

geeindig het in die vestiging van Britse supremasie deur die Anglo-Boere oorlog van 

1899-1902, 'n oorlog wat verreikende gevolge vir die 20e eeu sou meebring: dit was 

egter oak 'n oorlog wat die 'Boere' dwarsdeur die wereld bekend gemaak het en ... 

simpatie gewek het vir die vryheidsvegters teen Britse imperialisme. En dat dit 'n 

tragiese element bevat het, is seker waar, nl. die feit dat twee Blanke kultuurgroepe 

van Wes-Europese oorsprong mekaar beveg het op Afrikaanse bodem, die tuiste 

oak van die inheemse Afrikane." In daardie stadium het die swart "inheemse 

Afrikane" as belangrike derde vennoot in die Suid-Afrikaanse samelewing nog nie as 

eenheid opgetree nie. Hy kon nog ge"ignoreer word. Die tyd sou spoedig kom dat 

die wit en swart "inheemse Afrikane", elk met sy eie nasionalistiese ideale en 

agenda, in 'n worstelstryd met mekaar tree. Die stryd sou soos die eeu gevorder het 

in intensiteit toeneem. 

Die Afrikaners het lank in isolasie in die binneland in grens- en 

pioniersomstandighede geworstel en was aanmekaar gebind deur sterk bande van 

nasionalisme en Afrika-gesentreerdheid in teenstelling met die meeste 

Engelssprekendes wat Brittanje as "home" beskou het. Sedert die koms van die 

Britse setlaars in 1820, so meld Van Jaarsveld (1982:218-219), het 'n dualisme wat 

Blanke-nasionaliteit betref, ontwikkel en het "die Afrikaners in teenstelling met die 

'vreemde' al meer bewus geword van wat eie aan hu/le was, maar ook van verskille 

50 



met die Engelstalige inwoners wat op ku/turele, godsdienstige en wereldbeskou/ike 

gebied, wyd van hul/e verskil het." Die aanslag van die Britse imperialisme teen die 

twee Republieke gedurende die jare 1868-1881 het Kaaplandse Afrikaners oor die 

hede, toekoms en verlede van hul land laat nadink. "Hu/le het die ontneming van hul 

regte van taal as 'griewe' herinner (onthou}, simpatie met die verdrukte Afrikaners 

van die Republiek betoon en hul/e as't ware 'ontdek' as bloed van hul/e bloed en 

v/ees van hul/e vlees, sodat die skeiding wat deur die Groot Trek ontstaan het, 

oorbrug is. Daar het 'n gevoel by die Kaaplandse Afrikaners ontstaan dat daar Mm 

Afrikanervolk is wat in een vaderland /ewe en een gemeenskaplike toekoms het, al is 

hulle deur politieke grense soos die Oranje- en Vaalrivier en die Drakensberge van 

mekaar geskei. " 

In 1875 het die Afrikaanse Taalbeweging ontstaan wat 'n koerant in Afrikaans, Die 

Afrikaanse Patriot, uitgegee het en wat as slagspreuk gehad het: Ons staan vir ans 

Nasie, ans Taal en ans Land. Die toekoms is gesien as 'n verenigde Suid-Afrika 

ender 'n eie vlag socs deur ds SJ du Tait bepleit. Die Afrikanerbond het as politieke 

organisasie die lig gesien. JH Hofmeyr wou 'n breuk tussen die twee taalgroepe 

voorkom en het die ideaal van 'n eie vlag prysgegee. Sy idee was 'n verenigde Suid

Afrika voorlopig ender Britse vlag - daar is geredeneer dat SA in die toekoms tog 

onafhanklik sal word. Hy het 'n "Suid-Afrikanisme" wat Boer en Brit moes omsluit en 

een nasie van hulle maak, al was daar twee tale, bepleit. Belangrike leiers ender die 

Engelssprekendes wat horn gesteun het was John X Merriman en Cecil John 

Rhodes wat weer geglo het dat die taal van die Afrikaners op die lang duur sou 

verdwyn. Vanwee die Jameson inval in 1895 skei die wee van Hofmeyer en Rhodes. 

Die Boererepublieke hernu in 1897 hul politieke verbond en sluit 'n verdrag om 

mekaar in tye van aanvalle te hulp te snel. Van Jaarsveld (1982 : 228) meld dat 

Afrikanernasionalisme dwarsdeur Suid-Afrika deur die Jamesoninval gestimuleer is 

en dat dit die bande van geestelike eenheid versterk het. 

Die Jamesoninval het volgens Van Jaarsveld (229) ook die Engelstaliges verenig. 

Die South African League is as politieke organisasie gestig. Dit het gestaan vir 

Britse opperheerskappy, 'n verenigde Suid-Afrika ender Britse vlag, gelyke politieke 

regte vir alle Blankes in Transvaal en die bestryding van Afrikanernasionalisme. Die 

Engelstalige pers het dwarsdeur die land die ideale in 'n heftige propagandaveldtog 

verkondig, sodat dit selfs as "rassehaat" tussen die opponerende Blanke groepe 

ervaar is. Sir Keith Hancock het in 'n artikel Boers and Britons in South Africa 
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1900-1914 in The Australian Journal of Politics and History, (11, nr 1, Mei 

1963: 18) soos volg geskryf: "The fanatical racialists of the South African League ... 

were letting loose against the South African Republic a propagandist war of a 

virulance hitherto unknown in modern history; nor was it again approached at any 

rate in peace-time, until Hitler let the Nazi propaganda loose against Scechoslovakia" 

(Van Jaarsveld 1982:231). 

Die uitslag van die Anglo-Boereoorlog was vir die Afrikaner vernederend, maar vir 

Afrikanernasionalisme het dit 'n nuwe voedingsbodem van Tafelberg tot die verre 

Transvaal geword. Weens die smart wat die konsentrasiekampe meegebring het, 

asook die verskroeide-aarde beleid waardeur plase verwoes en die boere as 

armblankes na die stede gestroom het, het daar verbittering teenoor die Britte 

ontstaan. 'n Ongekende Afrikanernasionalisme het ontwaak. Helde en politieke 

leiers het uit die oorlog na vore gekom, 'n tweede Taalbeweging het ontstaan wat 'n 

ontwaking op kultuurgebied gebring het. 

Afrikanerdigters het met hulle digkuns wat die smart, lyding en onreg van die oorlog 

as tema gehad het (of vryheid asook die Afrikaanse taal se erkenning) die 

Afrikanervolk opnuut ge·inspireer en dekades daarna steeds besiel. Hier word 

gedink aan digters soos Eugene N Marais (Winternag - 1905) asook die 

driemanskap van Jan FE Celliers, JD du Toit [Totius] en CL Leipoldt. PJ Nienaber 

meld in Digters en Digkuns (1953:xvi en xvii) dat die oorlog innerlike rypheid en 

verdieping gebring het, maar dat dit 'n rukkie na die oorlog geduur het voordat die 

volk sy ewewig herwin het. Voorlopig moes die volk eers opgebou word, die ou 

murasies woonbaar gemaak word voordat die volk homself weer ken vind en vasstel 

watter geweldige innerlike verandering hy ondergaan het. Eers toe is in die poesie 

uitgedruk wat daar onmiddellik na die oorlog in die volk se gemoed gelewe het - nie 

alleen aan smart nie, maar ook aan stille hoop - hoop wat gerig was op die jong 

opkomende geslag. 

Ten opsigte van Totius meld Nienaber verder: "In al sy digwerk openbaar Totius 

homself as die Calvinis in lewensbeskouing; dwarsdeur sy poesie is hy altyd bewus 

van die ingryping van die Skepper in die lotgevalle van ons nasie. In Totius se 

Calvinisme le die blymoedigheid en hoop deur die droefheid. Hierdie wonderlike 

optimisme in 'n verdiepte lewensbeskouing is die heerlikste geskenk wat hy aan die 

Afrikanervolk kon gee. Godsdiens en nasionaliteit is by Totius Mm". Die Afrikaner 
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idealisme en republikeinse strewe sou nie vernietig word nie. lnspirasie is uit die 

verlore vryheid geput. 

Generaal JBM Hertzog het in 'n aantal toesprake uitdrukking gegee van sy gedagtes 

oor Suid-Afrikaanse nasieskap en nasionalisme. Engelssprekendes wat hulle met die 

Suid- Afrikaanse nasionale strewes vereenselwig het en Suid-Afrika as enigste 

vaderland aanvaar het, het hy by die term ''Afrikaner" ingesluit. Volgens Hertzog was 

dit nodig om 'n Suid-Afrikaanse nasionalisme te skep. Hy en sy volgelinge het in 

Januarie 1914 in Bloemfontein die Nasionale Party van Suid-Afrika in die lewe 

geroep. In 'n dokument is die program van beginsels uiteengesit (OW Kruger 

1979:487). Die strewe sou wees om die belange van die Unie bo enige ander land 

of volk te stel. Nasionale selfstandigheid (vryheid) moes verkry word, asook die 

erkenning van die Afrikanervolk se taal, geskiedenis, godsdiens, sedes en gebruike. 

Taalgelykheid sou nagestreef word. In sy Bantoebeleid het die Party as grondslag 

die oorheersing van die blanke bevolking asook bloedvermenging verwerp. 

Afrikanernasionalisme het sy hoogtepunt met die verkryging van 'n eie Republiek in 

1961 bereik. Op pad daarheen was daar soet oorwinnings. In 1925 is Afrikaans deur 

wetgewing as amptelike taal naas Engels erken; die eerste amptelike landsvlag, 

alhoewel dit 'n kompromisvlag was, is op 31 Mei 1928 in Suid-Afrika gehys; groot 

was die oomblik toe die Afrikaner die Bybel in sy eie moedertaal in 1933 in gebruik 

geneem het; in 1937 word Afrikaans ook radiotaal; die Voortrekker-eeufees in 1938 

het die Afrikaner verenig; in 1948 wen die Nasionale Party die verkiesing en sou die 

Party wat oor die belange van die Blanke Afrikaner gewaak het, onafgebroke tot 

1994 regeer; in 1949 word die Voortrekkermonument ingewy; verskeie 

apartheidswette word na 1948 deur die parlement geloods om die Blanke en 

Afrikanerbelange te beskerm en in 1961 volg die hoogtepunt van 

Afrikanernasionalisme toe Suid-Afrika 'n Republiek buite die Statebond word. 

Die Sharpeville slagting op 21 Maart 1960 en die verbanning van die ANC in 

dieselfde jaar, het die begin van die agteruitgang van die Afrikanernasionalisme 

ingelui. Laasgenoemde is algaande onttroon. Die ideaal van Swart-nasionalisme is 

in 1994 bereik toe die kroon na 'n besliste oorwinning by die stembus op sy kop 

geplaas is. Groenewald was by meeste van die genoemde uitstaande gebeurtenisse 

vanaf 1925 tot Sharpeville in 1960 (wat tot die Cottesloe-kerkeberaad in 1960 gelei 

het), betrokke. 
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4.2 Swart Afrikanernasionalisme 

Die stryd en oorwinning van swart nasionalisme word in paragraf 9 beskryf. 

5 Eerste Wereldoorlog : Die Rebellie (1914-1918) 

Met die uitbreek van die Eerste Wereldoorlog in 1914 was die hele Britse Ryk, dus 

ook Suid-Afrika, noodgedwonge betrokke. Die Anglo-Boereoorlog asook 

Uniewording in 1910 was nog vars in die geheue. Op 16 Desember 1913 is die 

Vrouemonument in Bloemfontein ter gedagtenis aan die groot getal vroue en kinders 

wat in die konsentrasiekampe omgekom het, onthul. Dit het die smartlike ervarings 

en leed wat die Afrikaners tydens die Tweede Vryheidsoorlog beleef het, in 

herinnering geroep. (Tot dusver is daar nog nie erkenning verleen aan die ongeveer 

20 000 swartes wat ook in die oorlog in kampe dood is nie. Hulle is in die kampe 

geplaas omdat hulle as 'n bron van voedselvoorsiening aan die boerekrygers deur 

die Engelse beskou is). Daar was duisende Afrikaners wat glad nie bereid was om 

die wapens vir Brittanje op te neem nie. Suidwes-Afrika, 'n Duitse 

beskermingsgebied, het aan die Unie gegrens. Sterk radiosenders was in die gebied 

en die Duitse vlooteskader het die hawens aan die weskus van Suidwes-Afrika 

gebruik. 

Genl L Botha het die versoek van Brittanje om die hawens te beset en die 

radiosenders buite werking te stel, goedgekeur. Die Regering was geheimsinnig oor 

sy optrede. Gerugte is versprei dat die Regering van plan was om burgers vir 

militere diens in Suidwes-Afrika op te roep. Die Afrikaners in die Vrystaat en Wes

Transvaal het gemeen hulle word opgeroep om teen die Duitsers te veg. Hulle was 

ontevrede want hulle was daartoe nie bereid nie. Afrikaners en die helde van die 

Anglo-Boereoorlog het in Engeland se verleentheid, die geleentheid gesien om hul 

verlore vryheid te herwin en die eer van die Republieke te herstel (OW Kruger, 

1979:495). 

LW Vorster (1987:19) wys daarop dat met die dood van Genl De la Rey tydens 'n 

padblokkade in Langlaagte, die gevoelens hoog geloop het. Die OVS en Transvaal 

het in opstand teen Botha gekom. Duisende burgers ender rebelleleiers socs CF 

Beyers, JCG Kemp, SG Maritz en CR de Wet het aan die rebellie deelgeneem. Dit 

sou beteken hulle meet teen mede-Afrikaners veg. Regeringsmagte het egter die 
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rebelle uiteengejaag en die leiers gevang. Hu lie is tronkstraf en swaar boetes 

opgele. Botha het egter spoedig na die orde herstel is die rebelleleiers vrygelaat. 

Teen Februarie 1915 was die rebellie onderdruk. Beeld (07.12.1993) berig dat van 

die 11 000 rebelle 1 000 uit Kaapland afkomstig was, 3 000 uit Wes-Transvaal en 

dat die res Vrystaters was. Dit was nie in alle opsigte 'n spontane opstand nie. Na 

die verwoestende Anglo-Boereoorlog en ernstige droogte in dele van Transvaal en 

die Vrystaat, het duisende arm Afrikaners hulle in haglike omstandighede bevind. 

Sommige rebelle het net geveg omdat hulle vyf sjielings per dag beloof is. Binne 'n 

maand is die rebelle uiteengejaag. Kruger (1979:498) meld dat honderde burgers in 

die rebellie dood en gewond is en dat die materiele skade groot was. Botha en 

Smuts is deur baie Afrikaners as verraaiers en handlangers van die Britse Ryk 

beskou. Die rebellie het Afrikanernasionalisme versterk. 

Botha het SWA binnegeval en met sy oormag manskappe onderwerp. 

Ooreenkomstig die Verdrag van Korab het Goewerneur Francke van SWA oorgegee 

en is die Suid-Afrikaanse militere bewind aanvaar. Botha se beeld het vanwee sy 

optrede in die oe van Brittanje gestyg. Suidwes-Afrika het in Januarie 1920 'n 

mandaatgebied van Suid-Afrika geword. Die mandaat het gepaard gegaan met baie 

verpligtinge. Suid- Afrika sou later betrokke raak by 'n lang vryheidstryd teen 

SWAPO, 'n Swart nasionalistiese vryheidsbeweging wat vir die onafhanklikheid van 

Suidwes-Afrika geveg het. Deur middel van 'n saak wat deur Ethiopie en Liberie by 

die Wereldhof in Den Haag aanhangig gemaak is, is in die sestigerjare gepoog om 

die mandaat te beeindig. Die Verenigde Volke Organisasie het groot druk op Suid

Afrika toegepas. Die Regering het Groenewald versoek om 'n getuie in die saak met 

betrekking tot die nakoming van die mandaat ten opsige van godsdienstige 

aangeleenthede te wees en die nodige getuienis voor te berei. Oor die uitslag van 

die saak en Groenewald se betrokkenheid word later berig. Die stryd om die 

onafhanklikheid van SWA het in die tagtigerjare in 'n volskaalse militere stryd waarin 

Kuba en die Sowjet-Unie ook betrokke was, ontaard. 'n Groot aantal jong soldate uit 

Suid-Afrika is in botsings gedood of gewond. Die koste van die oorlog was enorm en 

dit, saam met buitelandse en binnelandse druk, het daartoe bygedra dat Suid-Afrika 

uiteindelik ingewillig het om onafhanklikheid aan Suidwes-Afrika te gee. 

Tydens die Eerste Wereldoorlog (1914-1918) het Suid-Afrika blanke, kleurling en 

swart troepe gegee om Brittanje teen Duitsland by te staan. Sewe duisend Suid

Afrikaners het in die oorlog gesneuwel en 12 000 is gewond. Die koste van die 
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oorlog vir Suid-Afrika het R60 miljoen, (destyds 'n groot bedrag vir 'n klein en arm 

land: Skrywer) beloop (Vorster 1987: 19-20). 

6 Die Afrikaanse taal en kultuur 

'n Belangrike deel van die Afrikaner se worsteling die eeu is die stryd om die 

erkenning van sy eie taal en kultuur. Aan die einde van die eeu wil dit voorkom of 

die stryd weens die miskenning van Afrikaans deur ender andere die nuwe Regering 

en die SAUK weer aan die oplaai is. Genl JBM Hertzog was een van die groot 

politieke kampvegters vir Afrikaans. Hy het horn van die begin beywer vir die gelyke 

status tussen Afrikaans en Engels. Benewens kerk- en kultuurleiers het ander 

Afrikaner politieke leiers socs dr DF Malan ook vir Hertzog gesteun. Vorster 

(1987:33-35) wys daarop dat die ''Afrikaanse taal en kultuur ... verskeie doelwitte 

bereik het toe Hertzog aan bewind was". Groenewald was op Stellenbosch as 

studenteleier ook by die stryd om die erkenning van Afrikaans, wat reeds jare geduur 

het, betrokke. Vorster wys op die volgende aspekte: 

6.1 Erkenning van Afrikaans as amptelike taal 

Die Volksraad het in 1925 wetgewing ingestel waardeur die woord "Neder/ands" in 

die Grondwet gelees meet word as sou dit Afrikaans insluit. 'n Gekose Komitee van 

albei Huise in die Volksraad het verklaar dat Afrikaans voldoende ontwikkel het om 

amptelik gebruik te word. Sedert 1914 is dit in die Kaap, Transvaal en die OVS in 

skole en universiteite erken. Dr DF Malan wat die wetsontwerp voorgele het, het 'n 

roerende toespraak gelewer wat deur die Engelssprekendes gesteun is. Die 

erkenning van Afrikaans as amptelike taal in plaas van Nederlands was 'n belangrike 

mylpaal in die groei en ontwikkeling van die Afrikaanse taal en kultuur. Deur sy 

publikasies sou Groenewald 'n belangrike bydrae in die verband lewer. Hy het 'n 

kampvegter vir Afrikaans gebly. 

6.2 Die Bybel, die Psalm- en Gesangbundel in Afrikaans 

Met die toenemende gebruik van Afrikaans as 'n geskrewe taal, was daar 'n 

behoefte aan die vertaling van die Bybel in Afrikaans. Die Suid-Afrikaanse 

Akademie het in 1915 reeds die eerste boekie met Afrikaanse spelreels uitgegee. 

Teen 1919 het die Afrikaanse Kerke hulle verbind tot die vertaling en 'n gesamentlike 
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komitee van teoloe en kundiges is aangestel. Groenewald sou sommige van die 

komiteelede soos Totius (JD du Toit) ends JD Kestell later goed leer ken en self 'n 

belangrike bydrae tot Bybelvertaling lewer. Nadat daar vir baie jare hard gewerk is 

aan die vertaling is dit voltooi. Die Britse en Buitelandse Bybelgenootskap was vir 

die publikasie verantwoordelik. Landswyd is die eerste Afrikaanse Bybelvertaling op 

27 Augustus 1933 feestelik in gebruik geneem. Dit was 'n heuglike dag. Die eerste 

Afrikaanse Psalm- en Gesangbundel is op 29 Oktober 1944 weereens feestelik in 

gebruik geneem (DJ Malan [Red]: Die Katkisasieboek 1970:21 ), In die publikasie 

van AP Smit : God het laat groei, (1970:65- 69) vertel hy op 'n roerende wyse van 

die gebeure rondom die ingebruikneming van die Afrikaanse Bybel. Hy noem dit " ... 

die heel belangrikste mylpaal" en " 'n nuwe hoofstuk in die geskiedenis van die 

Afrikaanse bevolking". Die volledige Afrikaanse Bybel in Braille is reeds op 21 

Oktober 1941 amptelik in gebruik geneem. By die geleentheid het ds HPM Steyn, 

Sekretaris van die Bybelgenootskap, gese: "Vir 'n jong taal, deur iets meer as een 

miljoen blankes gebesig, is hierdie nuwe publikasie 'n geweldige prestasie". In 1944-

1945 kon die volledige Braille Bybel benewens Afrikaans, slegs in Engels, Duits en 

Frans gekoop word. Voorwaar 'n prestasie vir die jong Afrikaanse taal! 

6.3 'n Eie (kompromis) vlag 

Vorster (1987:34) meld dat die "vlag-kwessie van 1926-1927 ... die Unie byna op die 

randjie van 'n burgeroor/og gehad het". Hertzog en sy Nasionale Party het 

aangedring op 'n aparte landsvlag vir die Unie. Volgens horn sou dit die simbool 

wees van die land se onafhanklikheid en die verskillende elemente van die bevolking 

in een algemene patriotisme saambind. Smuts het Hertzog gesteun en gese dat die 

landsvlag langs die lmperiale Vlag (Union Jack) moes wapper. Die 

Engelssprekendes was onmiddellik geweldig gekant teen die wetsontwerp wat deur 

DF Malan gehanteer is. Hy is daarvan beskuldig dat hy bande met Brittanje probeer 

verbreek en Natal het gedreig om aan die Unie te onttrek indien die Union Jack nie 

te alle tye wapper nie. Vanwee die gespanne toestand is besef dat die enigste 

oplossing vir die probleem in 'n kompromis gesetel sou wees. Smuts en Hertzog het 

'n kompromie aangegaan. Daar is besluit dat Suid-Afrika twee vlae sou he. Die 

oranje, wit en blou landsvlag waarop in die wit gedeelte klein weergawes van die 

Union Jack, die Vrystaatse vlag en die Ou Transvaalse Vierkleur verskyn. Die eerste 

amptelike hysing van die landsvlag in Suid-Afrika was op 31 Mei 1928. Met die 

koms van die Republiek in 1961 het die Union Jack verdwyn. In die negentigerjare 
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het die vlagkwessie weer vir verdeeldheid gesorg toe 'n nuwe vlag vir die nuwe Suid

Afrika ontwerp moes word. Of die huidige vlag wat ook na 'n kompromis aangegaan 

is, goedgekeur is, na die aanvaarding van die nuwe grondwet waaraan tans nog 

gewerk word sal bly, is in die stadium nie bekend nie. Groenewald as lid van die 

Studenteraad op Stellenbosch, onthou die groat gebeurtenis toe die studente die 

landsvlag vir die eerste keer gehys het (Gesprek). 

6.4 Afrikaner Kultuuraksies 

6.4.1 Die Afrikaner-Broederbond 

Groenewald het horn met die AB se doelstellings as Afrikanerkultuurorganisasie 

vereenselwig. Die AB, gestig op 5 Junie 1918, se geskiedenis van sy eerste vyftig 

jaar is deur AN Pelzer saamgestel. Dit was 'n vertroulike organisasie waardeur 

destyds gepoog is om die Afrikaner vanwee sy minderwaardige posisie in die 

ekonomie, sy taal en kultuur (teenoor die sterk Engelse kultuur en sy beheer van die 

ekonomie), te bevorder. Die ideale, wat volgens Pelzer met verloop van tyd telkens 

hersien is, word deur horn oorkoepelend soos volg saamgevat (1979:10-12): 

"a) Die bewerkstelliging van 'n gesonde en vooruitstrewende eensgesindheid 

onder a/le Afrikaners wat die we/syn van die Afrikanemasie nastreef 

b) Die opwekking van nasionale se/fbewussyn by die Afrikaner en die 

inboeseming van liefde vir sy taal, godsdiens, tradisies, land en vo/k. 

c) Die bevordering van a/le be/ange van die Afrikanemasie." 

Die christelike taak en roeping van die AB is gedurende 1963 aan die Suid

Transvaalse Sinode van die NGK gehou te Pretoria voorgele (Acta 1963:553). Die 

Engelssprekende bevolkingsgroep word erken as 'n lotsbeskikking van God wat 

"dee/ is van die vervulling van ons roeping in Suid-Afrika . " Onregstreeks beywer die 

AB horn vir die taak van die christelike sending en verwerp hy die kommunisme as 'n 

antichristelike en staatkundige ideologie. Samevattend het Pelzer die doel van die 

AB soos volg gestel: " ... nie om die eie belang van lede te soek nie, nie om 

ondermynend te werk te gaan nie, nie om die Afrikaanse kerke te skeur nie, nie om 

die beheer oor ... enige organisasie in te palm nie, maar om te dien op elke vlak van 

die vo/ksterrein waar diens nodig is, en om op so 'n wyse te dien dat die dienaar self 

nie eers in aanmerking sal kom vir die eer van sy diens nie". 
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In 1964 het dr HF Verwoerd, Eerste Minister, die AB deur regter DH Botha, wat nie 'n 

AB lid was nie, laat ondersoek. Pelzer (1979:89) haal paragraaf 41 van regter Botha 

se verslag aan : "Ek meen dat dit vir doeleindes van hierdie verslag onnodig is om 

die prestasies van die Bond, soos duidelik uit die voorgelegde stukke, hier uiteen te 

sit. Die Bond self roem nie daarmee nie. Dit is voldoende, meen ek, om te 

konstateer dat die prestasies van die Bond, in die betreklik kart tyd van sy bestaan 

indrukwekkend is, veral op sekere gebiede, soos byvoorbeeld die saambring of 

vereniging van Afrikaners, die Afrikaanse taal, kultuur en tradisies, die Afrikaner se 

aandeel in die landsekonomie en die sakewereld, en die bevordering van goeie 

verhoudinge tussen die blankes en die nieblanke groepe van Suid-Afrika. Van 'n 

goed gefundeerde dinamiese organisasie soos die Bond, wat in sy studie- of 

taakgroepe oor die knapste deskundiges op verskeie gebiede beskik, en met 'n 

vrugbare aarde, kon nou/iks iets anders verwag geword het". 

Kruger (1979:541) meld dat Hertzog, toe sake binne die Verenigde Party verkeerd 

begin loop het, "aanval/e gemaak het op predikante, kultuurorganisasies, en die 

Broederbond, 'n vereniging wat hy verantwoordelik gehou het vir die volgehoue 

agitasie teen hom. Hy het dit in die openbaar as 'n ongewenste liggaam bestempel. 

In sy reaksie het dit hom ontgaan dat hy besig was om daardie magte te repudieer 

wat die hoofbron van sy oorspronklike beweging se krag was". Die AB het vanwee 

die geheime aard van sy bedrywighede dikwels die wind van voor gekry. Telkens 

het die AB in die beskuldigdebank gestaan as gevolg van individuele lede se optrede 

wat teenstrydig was met die Bond se ideale of vanwee sy geheime optrede. 

PB van der Watt (1987:373-374) meld dat die Bond dikwels die voorwerp van 

ondersoeke deur die NGK, die Ned Hervormde Kerk van Afrika en die 

Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika was, dog dat niks nadeligs teen die Bond gevind 

kon word nie. In 1954 is voor die Sinode van Transvaal betoog " ... dat geheime 

bewegings in beginsel en in praktyk in die Jig van die Bybel veroordeel staan, dat dit 

skadelik vir die kerk is en dat daar geen gereformeerde gronde vir die bestaan van 

die organisasie is nie". Uit Engelse Pers geledere is die AB dikwels verdag gemaak 

en as bedreiging gesien. So ook deur meeste politieke partye. Volgens Beeld van 

16.01.1993 beskou die ANC die AB as 'n "rassistiese en seksistiese" organisasie wat 

"ondemokratiese doelstellings" het. Dr Zach de Beer, voormalige leier van die DP, se 

kritiek teen die AB, nadat die strategie van die AB in 'n nuwe toekomstige Suid-Afrika 

in die pers onthul is, was volgens genoemde Dagblad soos volg: " ... Die nuwe Suid-
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Afrika beteken 'n oop samelewing waarin ans mekaar vertrou en die waarheid vertel. 

Dit gaan baie moeilik wees om die toekoms binne te gaan met die wete dat 

be/angrike mense in ans politiek 'n geheime sakelys het wat aan hul/e voorgedra 

word deur 'n boosaardige geheime k/iek". 

In verskeie publikasies is die bedrywighede van die AB nagegaan. JC Adonis 

(1982:138-144) het in 'n kerkhistoriese studie die AB onder die soeklig geplaas en 

verwys na ander publikasies in die verband. Hy wys op die rol wat die AB ten opsigte 

van apartheid gespeel het asook in die Afrikanerkerke en veral die NGK omdat 'n 

groot aantal van die leraars ook aan die AB behoort. Dit is algemene kennis dat 

Groenewald lid van die AB is. Hy het in die veertigerjare lid geword. Studiestukke 

wat hy vir die AB opgestel het, is deur die Sekretaris van die Uitvoerende Raad aan 

my oorhandig. Sy persoonlike verbintenis met die AB word later beskryf. 

Dit het duidelik geword dat die voortbestaan van die AB as geheime organisasie in 

die huidige tydsgewrig ernstig in die gedrang is. In die nuwe Suid-Afrika sal daar nie 

plek vir 'n geheime organisasie soos die AB wees nie. Die organisasie se 

voortbestaan in Zambie, Zimbabwe, Namibie en Transkei het tot 'n einde gekom 

[soos deur mnr Naude Botha, sekretaris van die Uitvoerende Raad van die AB in 'n 

onderhoud meegedeel:Skrywer], nadat die lande onafhanklikheid verkry het. Met dit 

in gedagte en om steeds die Afrikanerkultuur te bevorder het die AB reeds sy 

stategie aangepas. In die negentigerjare is sy naam na die Afrikanerbond verander 

en lidmaatskap vir alle rasse wat die Afrikaanse kultuur wil bevorder, oopgestel. Die 

geheime wyse waarop die AB vroeer bedryf is, het tot 'n einde gekom. Dit is nou 'n 

vertroulike liggaam. 

Oat die AB 'n belangrike rol die afgelope eeu in die Afrikaner se kulturele, politieke, 

ekonomiese, opvoedkundige en maatskaplike lewe gespeel het, is 'n gegewe feit. 

Die mees vooraanstaande en gerespekteerde Afrikaners uit alle lae van die 

samelewing het aan die organisasie behoort. Daar is ook diegene wat uit die 

organisasie bedank het omdat hulle nie meer met die geheime aard van AB 

saamgegaan het nie, soos prof JJ Muller van Stellenbosch in 'n skrywe aan 

Groenewald verduidelik het. Dr Beyers Naude het in Maart 1963 met die AB 

gebreek nadat hy vertroulike AB dokumente aan 'n Sondagkoerant gelek het. 

Volgens horn (onderhoud) veroorsaak die geheime aard van die AB dat persone wat 

nie lede is nie benadeel word. Die mag, invloed en optrede van die AB het die Kerk 
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polities by die instandhouding van die Nasionale regering se rassebeleid asook 

Afrikanernasionalisme betrek. 

JA Heyns en AP Verhoef, twee bekende Afrikaanse teoloe, het geweier om uit die 

AB te bedank. Volgens Heyns (DK 26.02.1993:6) mag "Lidmaatskap van geen 

enkele organisasie - ook nie 'n vertroulike organisasie nie - van my 'n lojaliteit eis 

hoer as of inhoudelik anders as my eerste en hoogste lojaliteit, naamlik aan God en 

sy Woord nie." Dit is ook Groenewald se stand punt anders sou hy reeds uit die AB 

bedank het. In The Star (25.05.1993:14) is berig van bedankings uit die AB: "The 

demise of the once powerful Afrikaner Broederbond seems imminent, following the 

resignation from the secret and elitist organisation of several top Broeders." 

6.4.2 Die rol van die Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigings 

Dr OF Malan het volgens Kruger (1979:530-533) die steun geniet van die grootste 

deel van die Afrikaanse intellektuele en kulturele leiers. Hertzog het die steun 

verloor nadat hy saam met Smuts in 1934 die Verenigde Party gestig het. Die 

ekonomiese herlewing het gepaard gegaan met 'n herlewing van kulturele aktiwiteite. 

'n Nuwe geslag Afrikaners het in die stede ontstaan wat hul republikeinse en 

nasionale oortuigings met hulle saamgedra het. Hulle was die stryders vir die 

Afrikaanse taal en kultuur. Die Federasie van Afrikaanse Ku/tuurverenigings, 

FAK, gestig op 18 Desember 1929, het reeds in 1930 sy hoofkantoor in 

Johannesburg gevestig - "binne die vyand se bastion geplant as 'n uitdaging aan sy 

teenstanders en 'n wekroep tot sy eie mense. Daar was 'n steeds sterker neiging by 

baie stedelike Afrikaners om die kultuurstryd met die politieke stryd te vereenselwig, 

en onbewus is die bande tussen die twee versterk, want die nasionale gees van die 

Afrikaners het albei omvat" (Kruger 1979:540). 

Op 18 en 19 Desember 1929 het meer as 300 besielde Afrikaners, afgevaardigde na 

die Uniale Taal- en Kultuurkonferensie, in Bloemfontein vergader. Hulle sou oar die 

toekoms van die Afrikaner en sy eie geed besin. Aan die einde van die derde 

dekade van die twintigste eeu was die Afrikaner steeds in 'n stryd teen armoede, die 

ellende van verstedeliking, swak onderwys, die vernedering deur gegoede 

Engelssprekendes wat op hulle as die arbeidersklas neergesien het. Die 

geskiedenis van die Afrikaner se stryd asook die van die FAK is deur MJ Swart en 0 

Geyser opgeteken in die publikasie: Vyftig Jaar Volksdiens - Die geskiedenis van 
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die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge 1929-1979 (1979:5). 

Gemelde skrywers verwys (1979:14) na dr Malan se toespraak op die 

stigtingsvergadering toe hy in 'n "vlammende toespraak" op die nuwe fase van die 

taalstryd gewys het. Dr Malan het die stigting van die S A Akademie in 1911 in 

Bloemfontein ender voorsitterskap van president Steyn in herinnering geroep. 

Eersgenoemde het gese : "Toendertyd... [het ans] hier gekom om kragte te 

registreer ter bevordering van ons groat taa/stryd en vanaand moet ons opnuut ons 

kragte registreer vir die toekoms in die opbloei van ans groat kultuursaak". 

Die FAK het gereeld volkskongresse gehou. Hy het 'n reuse bydrae in die vestiging 

van die Afrikaner op ekonomiese gebied gelewer. Tydens die eerste Ekonomiese 

Volkskongres van die FAK - 3 tot 5 Oktober 1939 in Bloemfontein, is die Ekonomiese 

lnstituut gebore. Volgens Geyser (1979:27) was die gedagte "dat hierdie lnstituut 

aktief aandag sou moet gee aan die ekonomiese opheffing van die Afrikaner. Uit die 

Ekonomiese lnstituut is later weer die Reddingsdaadbond en die Afrikaanse 

Handelsinstituut gebore". Dr N Diederichs, die latere Staatspresident, is as die 

eerste heeltydse organisasieleier aangestel - 'n pas wat hy tot met sy uittrede in 

1948 beklee het. 

In 1944 is besluit om 'n volkskongres oor die kleurbeleid van die Afrikaner te hou. Dr 

EG Jansen het in 'n referaat die voogdyskap van die blanke oar die ander volke op 

alle vlakke beklemtoon en daarop gewys dat die blanke die verantwoordelikheid vir 

die welsyn en die ontwikkeling ook van die ander moet dra. JD du Toit (Totius) het 

nasieskap op Bybelse grondslag verduidelik en G Cronje het op wetenskaplike wyse 

die nadele van bloedvermenging vir albei rasse uiteengesit. (Groenewald sou in 

1947 die gedagte van ''Apartheid en Voogdyskap in die fig van die Skrif" in Cronje se 

publikasie "Regverdige Rasse-apartheid" uiteensit.) Die kongres het besef dat die 

vraagstuk "uiters ingewikkeld is, en dat die kongres nie by magte is om bes/uite te 

neem wat toegespits is op die praktiese toepassing van die segregasiebeleid nie. 

Daar is toe bes/uit om die beleid vir vir verdere ondersoek en toepassing na 'n 

voortsettings/iggaam te verwys" (Geyser: 1979:31 ). 

Die FAK het alle Afrikaanse kultuurorganisasies saamgesnoer en dus groot invloed 

uitgeoefen. In 1931 was daar reeds ongeveer 400 meewerkende liggame. Die FAK 

het pas na sy stigting verskillende kommissies aangewys om verskillende 

vraagstukke te bestudeer en volkskongresse oor ge"identifiseerde vraagstukke te 
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bele. Onskatbare werk is deur die kommissies gedoen om die Afrikaner sy 

regmatige plek in die Suid-Afrikaanse samelewing te laat inneem. Hier word gedink 

aan werk op die gebied van die onderwys, ekonomie, volkereverhoudinge, 

gemeenskapopheffing, taal, ensovoorts. 'n Skeuring het in die tagtigerjare in die FAK 

voorgekom toe, na die totstandkoming van die Konserwatiewe Party, 'n aantal lede 

weggebreek het en "Die Volkswag" gestig het. 

Tot in die negentigerjare was die Afrikaner kultuurorganisasies eksklusiewe Blanke 

organisasies. Die besef het ontstaan dat dit oopgestel moet word vir alle persone 

van alle rasse wat hulle met die strewes van die organisasies kan vereenselwig. 

Gedurende die laaste dekades was daar 'n afname in entoesiasme in kulturele 

aangeleenthede, waarskynlik omdat die doelstellings wat gestel is bereik is, of omdat 

daar verdeeldheid in Afrikanergeledere ingetree het. Die (kultuur)skok wat die 

politieke en ander veranderinge gedurende die laaste jare meegebring het, het ook 

hiertoe bygedra. Tans is die prentjie egter aan die verander omdat die Afrikaner se 

taal, godsdiens en kultuur weer bedreig word. In Rapport (28.01.1996) word berig 

dat daar 'n opbloei in die verkope van Afrikaanse boeke is soos nog nooit tevore nie. 

Die bewering van dr W Nicol, Moderator van die NGK van Transvaal, wat hy in 1942 

gemaak het, blyk gegrond te wees. Hy het gese Afrikaanse instellings is op hulle 

beste as hulle vir hulle voortbestaan moet veg (MJ Swart en 0 Geyer 1979: 11 ). In 

1973 was Groenewald een van die ondertekenaars van 'n versoekskrif aan die FAK 

dat hy 'n spesiale volkskongres oor die "behoud, handhawing en uitbouing van ans 

vo/ksidentiteit" byeengeroep (Skrywe aan Groenewald deur die Hoofsekretaris van 

die FAK dr AM van den Berg gedateer 14 September 1973). 

6.4.3 Die rol van Afrikaanse kerke en predikante 

Die Afrikaanse Kerke en predikante se rol in die kulturele lewe was groot. Swart en 

Geyser [1979: 11] berig hieroor: "... Die kerklike !ewe en die predikant was die 

middelpunt waarom al die Afrikaner-aktiwiteite gedraai het. Die Kerk was daarvan 

bewus dat as die kinders hulle taal en sedes laat vaar, hulle nie net vir die volk nie, 

maar oak vir die Kerk verlore sou wees... Die rol wat die predikant dus in die st ad 

sou speel, buiten en behalwe sy godsdienstige verpligtinge, sou van wesenlike 

belang in die uitbou van die Afrikaner- idea/e wees. Die Kerk was nie alleen die 

behoudende faktor in die stad nie, maar juis sy predikante het die /eiding op feitlik 

e/ke gebied geneem in 'n paging om die Afrikaner tot sy reg te /aat kom". 
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Die rol van die swart predikant sou net so belangrik wees om die swart Afrikaner tot 

sy reg te laat kom. In beide gevalle, socs ook met die Engelse predikante se rol in 

die stryd tussen Boer en Brit, het dit gelei tot intense politieke betrokkenheid, latere 

polarisasie en skeuring wat op sy beurt nadelig was vir die uitdra van die 

Evangelieboodskap aan alle mense. 'n Bekende predikant, ds GJJ Boshoff het 

verskeie besielende (politieke!) preke en toesprake gelewer waarin hy veral deur 

gebruikmaking van Ou Testamentiese tekste, 'n parallel getrek het tussen die 

Afrikanervolk se stryd met die van die lsraeliete. Hy het dikwels die radio tot sy 

beskikking gehad, soms aan die vooraand van 'n verkiesing! In hoofstuk 4 van sy 

bundel preke en boodskappe getiteld: U volk is my volk, (1959:43) verskyn 'n 

preek met die tema: Wie is jy? Hy gebruik as teksgedeeltes 2 Sam 1 - vers 8 : Wie 

is jy?; vers 13: Waar kom jy vandaan? en vers 5: Hoe weet jy? Die preek is op 30 

Maart 1958 uit die kerkgebou van Linden aan die "vooraand van die verkiesing" (en 

kort voor die 1960 referendum) uitgesaai. 

In die inleiding vra hy retoriese vrae ender andere oor die verkiesing: "Die vo/k wat 

vir ham 'n regering moet kies beleef 'n krisis. Die krisis bestaan vir ham daarin dat 

hy vir ham 'n verkeerde regering kan kies" (44). Op die vraag hoe hy dit durf waag 

om op die kansel van die verkiesing te praat, antwoord hy: ''.As 'n siekte- krisis ans 

Vader/and tref, dan mag ek daaroor op my kansel praat, en daarvoor op my kanse/ 

bid, want dit raak die hele volk" (51 ). In die slotgedeelte se hy ender andere: "Die 

gevolge van 'n verkiesing kan vir die vo/k net so noodlottig wees as 'n siekte

epidemie... Daarom het ek vrymoedigheid om my gelowige medekiesers, van a/le 

partye, te versoek om aan die kandidate drie vrae te stel. Nie politieke vrae nie, 

maar Bybelvrae. Vra aan hul/e in die naam van die he/e volk, in die naam van ans 

Vader/and, in naam van ans eie kind, en in naam van ans gemeenskaplike toekoms: 

Eerstens: Wie is jy? ... " Die wyse waarop met die Skrif omgegaan is, het sever 

bekend destyds geen kritiek van kerklike kant ontlok nie. Alhoewel dit te begryp is 

dat die Kerk hem met die lotgevalle van die mense ender wie hy werk, socs ook 

elders ter wereld die geval is, vereenselwig, meet gewaak word teen 'n uitleg van die 

Skrif en toepassing wat nie teologies korrek is nie. 

ELP Stals (Red) skryf in: Afrikaners in die Goudstad [1978: 153], in die hoofstuk 

oor "Die Uitbreiding en lnv/oed van die Afrikaanse Kerke'~ socs volg: "Die predikante 

moes hulle oak voortdurend daarop toespits om die destydse vooroordeel teenoor 

sendingwerk uit die weg te ruim. So byvoorbee/d het ds GA Maeder in Julie 1913 

die Mannen Zending Bond oar sending toegespreek en daarop gewys "hoe dat onze 
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naturel/en random ans gestadig doch zeker toenemen zodat onze vei/igheid van 

hunne beschaving afhangt". 

Vandag kan die vraag gevra word of die stormagtige tye wat algaande gedurende 

die eeu geeskaleer het en aan die einde 'n klimaks bereik het, nie anders sou 

verloop het indien veral die NGK (die ander twee Afrikaanse Kerke se bydrae op 

sendinggebied was destyds nie groot nie), daarin kon slaag om sy sendingwerk op 'n 

kerklike wyse, bevry van politieke invloed, te hanteer nie. Waarskynlik is dit te veel 

gevra - veral ook as die Kairos-dokument in ag geneem word. Aan die begin van die 

eeu was dit vir die Afrikaner 'n worstelstryd om sy eie onafhanklikheid as volk te 

behou, teen armoede, later vir sy taal en kultuur, en later 'n stryd om die politieke 

kroon wat deur swart nasionalisme gegryp wou word, te behou. Verhelderend is in 

die verband die uitbeelding van die Afrikaner se armoede in die stad soos reeds in 

1915 deur Totius in "Trekkerswee" verwoord (Stals 1978: 178): 

"Die voorpos van die armes woon 

in Blikkiesdorp se kronkel-sink 

wat ver soos bottelstukke blink. 

Hu/le /ewe van 'n hongerloon 

in huisies aanmekaar gepas 

en jaardjies vol van steenkoo/-as. 

Die vroeere boere-paradys 

is nou een molshoop, groat en grys". 

6.4.4 Die Voortrekkerbeweging 

Die stigtingskongres van die Voortrekkerbeweging het op 30 September 1931 in 

Bloemfontein plaasgevind (Pelzer 1979: 139). Die AB was volgens Pelzer nie 

regstreeks met die stigting van die Voortrekkerbeweging gemoeid nie, maar het die 

organisasie se werk aktief bevorder. Die AB het in 1967 begin om jaarliks RS 000 tot 

beskikking van die beweging te stel. Die Vrystaatse Sinode van 19 April 1934 (Acta 

:14) te Bloemfontein (die eerste Sinode wat Groenewald bygewoon het), het besluit 

om jaarliks 'n toekenning van 25 pond aan die Voortrekkerbeweging te skenk. 

Toestemming is verleen dat besture van die Voortrekkerbeweging by kerkrade om 

finansiele hulp mag aanklop. Die Voortrekkerbeweging is 'n organisasie wat 

oneindig baie vir die vestiging van Afrikanernasionalisme gedoen het. As 
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jeugbeweging het dit daarin geslaag om die Afrikanerjeug met idealisme vir hul volk, 

taal en godsdiens te besiel. Groenewald en sy eggenote het 'n aktiewe rol in die 

Voortrekkerbeweging, reeds in sy eerste gemeente te Bethulie, gespeel. Mev 

Groenewald het diep spore in die organisasie getrap en in die provinsiale bestuur in 

die Vrystaat en Transvaal gedien. Die Beweging het in die negentigerjare ook deur 'n 

pynlike proses van aanpassing gegaan. Lidmaatskap is oopgestel vir jongmense 

van alle rassegroepe. 

6.4.5 Die onderwys 

Kruger (1979:540) meld dat daar gedurende die jare dertig 'n toenemende getal jong 

Afrikaners die onderwys as beroep gekies het en geleidelik 'n oorwegende invloed 

daarin verkry het. Afrikaanse onderwysers het 'n kulturele en politieke invloed gekry 

wat nie tot die klaskamers beperk gebly het nie. 'n Hele nuwe geslag het ontstaan, 

vervul met 'n diepe agting vir sy eie taal en geskiedenis. Dit het 'n groot faktor agter 

die skerms geword en Hertzog het sy groeiende antipatie teen onderwysers en 

predikante getoon. Gedurende 1939 is 'n Christelik-Nasionale Onderwyskongres 

gehou (Swart en Geyser (Red) 1979:22) waarop die grondslae van die 

onderwysbeleid wat tot die negentigerjare gevolg sou word, vasgele is: ''Aandag is 

ook gegee aan godsdiensonderwys, moedertaalonderwys en die onderrig van die 

tweede taal, geskiedenisonderwys ... (asook bes/uite) wat sy stempel onuitwisbaar 

op die onderwys van die Afrikanerkind sou /aat". Die Kongres het byvoorbeeld 

besluit: "Oat die Christelike-nasionale lewens- en wereldbeskouing die grondslag 

van die opvoeding en onderwys van die Afrikanervolk moet wees en dat dit ten doe/ 

moet he die voortplanting, beskerming en ontwikkeling van die Christelike en 

nasiona/e wese en aard van ons volkslewe". 

Na 'n stryd is die beleid van moedertaalonderwys vasgele. Die hoe standaard 

onderrig wat die Afrikaner vir sy jeug daargestel het, is vergelykbaar met die beste 

ter wereld. Dit het deure oopgemaak en uiteindelik die selfinsig gebring dat Blanke 

skole en ander onderwysinrigtings, ook tot ander bevolkingsgroepe se beskikking 

gestel meet word. As gevolg van die onderwysbeleid en optrede van die nuwe 

Regering wat in 1994 aan bewind gekom het, bestaan daar tans vrees, onsekerheid 

asook woede in Afrikanergeledere omdat onderwysbeginsels socs 

moedertaalonderrig en die christelike karakter daarvan nie deur die nuwe Regering 

as belangrik geag word nie. As teoloog en godsdienstige leier vanaf 1938 tot 1970 
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verbonde aan die Universiteit van Pretoria, het Groenewald 'n belangrike rol gespeel 

om Bybelkunde as vak op skool en universiteit te vestig. 

6.4.6 Voortrekker Eeufees : lnwyding Voortrekkermonument 

Sedert 1936 het die historiese verlede die aandag van die Afrikaner meer en meer in 

beslag geneem. Daar is besluit om 'n waardige monument op 'n heuwel naby 

Pretoria op te rig ten einde die prestasies van die Groot Trek te herdenk. Die Groot 

Trek is geloof as die een gebeurtenis wat nie alleen die Blanke beskawing in Suid

Afrika gered het nie (Kruger 1979:542), maar ook die grondslae van republikanisme 

gele en die voortbestaan van die Afrikanerdom as volk verseker het. Die hoeksteen 

van die Monument is op 16 Desember 1938, presies 100 jaar na die Slag van 

Bloedrivier, gele. 'n Simboliese trek met 'n aantal ossewaens is van suid na noord 

dwarsdeur die land georganiseer. Kruger skryf (542): "Die Voortrekkergeskiedenis is 

oar en oor herhaal, en na mate die waens die eindpunt van die trek by die tonee/ van 

die monument genader het, het die v/am van vaderlandsliefde hoer gebrand. Die 

geesdrif was byna histeries en die nasionale polsslag het versnel ... Die gevoe/ was 

oorweldigend dat Afrikaners op politieke en ku/turele gebied bymekaar hoort ... 

Afrikaanssprekendes van die Verenigde Party en veral die wat voorheen nasiona/iste 

was en Hertzog gevolg het, is deur die gevoelstroming beetgepak ... Onbewus het die 

feesvierings van 1938 die grondslae van die Verenigde Party ondermyn, want dit het 

'n ander soort nasionale eenheid verkondig... dit het 'n geweldige demonstrasie van 

volkseenheid bo po/itieke verdeeldheid geword". Duisende mense het die 

feesvieringe bygewoon. Groenewald se eggenote was verantwoordelik vir die 

optrede van 'n paar duisend Voortrekkers gedurende die feesvieringe. 

In Die Herder (Januarie 1939:2) skryf Groenewald as redakteur van sy eie 

belewenis van die feesvieringe in 1938: "Ons het eenmaal op 'n terrein gestaan 

waar ons een van hart gevoe/ het, en waar ons ontdek het dat ons in ons eenheid, 

sterk genoeg is om in die naam van die Here die kwade deur die goeie te oorwin. 

Ons was op die terrein waar die verbond met die God van ons vaders herrnu is ... By 

die aanskoue van die menigte vo/ksgenote ... kon mens nie 'n traan van aandoening 

bedwing nie. Dit was oorwe/digend ... ". Gedurende die vyftigerjare het Afrikaner

solidariteit toegeneem. Die diepte van die nasionale gevoel het sigbaar geword met 

die inwyding van die Voortrekkermonument op 16 Desember 1949. Hieroor berig 

OW Kruger (1979:573): "Toe die deure van die magtige monument oopgesfuit is, 
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was daar na berekening 200 000 mense op die terrein aanwesig. Nag nooit tevore 

het die Afrikaner ham so bewus van sy nasionale krag gevoe/ nie ". 

7 Tweede Wereldoorlog 1939 - 1945 

Die onverwagse uitbreek van die Tweede Wereldoorlog op 3 September 1939 het 'n 

krisis in die Suid-Afrikaanse samelewing tot gevolg gehad. Kruger (1979:544-559) 

berig dat JBM Hertzog se voorstel om neutraal te bly, verwerp is en dat hy bedank 

het. DF Malan het Hertzog gesteun. Smuts het die nuwe Eerste Minister geword en 

op 6 September 1939 'n staat van oorlog afgekondig. Die stryd sou nie alleen teen 

'n buitelandse vyand wees nie, maar ook 'n politieke stryd aan die tuisfront. Terwyl 

Engelssprekendes Smuts gesteun het, het die anti-oorlogsgesindes 'n massa

demonstrasie op 9 September 1939 by die Voortrekkermonument gehou. 

Tienduisende mense het byeengekom. 

Smuts het die land egter geleidelik namate die oorlog uitgebrei het op 'n 

oorlogsgrondslag geplaas. 'n Aansienlike leermag is op die been gebring. 

Ammunisie en wapens is in plaaslike fabrieke vervaardig en baie 

Afrikaanssprekendes wat eers teen die oolog gekant was, het aangesluit. 

Vrywilligers wat bereid was om in die Noorde te gaan veg het 'n rooi lus op elke 

skouer gedra om hulle van die ander te onderskei. Vanwee die druk wat dit op ander 

soldate geplaas het, het feitlik elke soldaat later die "rooi eed" afgele. 'n Toegeruste 

leer van 137 000 man is op die been gebring. Uiteindelik is 250 000 blanke troepe 

gemobiliseer, meestal vir dienste in die Unie. Duisende meisies en vroue het 

vrywillige hulpdienste gelewer en vir niemilitere doeleindes is 'n Kleurlingkorps op die 

been gebring.(Volgens Van Jaarsveld (1982:286) het 24975 Blanke vroue en 'n 

totaal van 123 131 nieblankes aan die oorlog deelgeneem). 

Baie uit die Afrikaner geledere het gehoop Duitsland behaal die oorwinning. By baie 

het 'n anti-Joodse gevoel bestaan en onder die jonger mense het die Nasionaal

sosialistiese ideologie posgevat. (Van Jaarsveld 1982:288) se dit was oppervlakkig 

met slegs 'n geringe "akademiese" aanhang). Die opposisie was verdeeld en die 

kloof tussen Malan en Hertzog het groter geword. Hertzog het horn uit die openbare 

lewe teruggetrek en is in 1942 oorlede. Ver:warring en politieke choas het reeds voor 

Hertzog se dood ontstaan. Duisende wat geen heil in die partypolitiek gesien het nie, 

het by die Ossewabrandwag (OB) aangesluit. Die Afrikaner was weereens verdeeld. 
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Die OB was 'n semi-militere organisasie en was teen die oorlog gekant. Botsings het 

tussen sy lede en soldate plaasgevind wat tot ernstige onluste in Johannesburg gelei 

het. Die OB wat aanvanklik voorgegee het om 'n kultuurorganisasie te wees, moes 

sy pretensies laat vaar.Sy leier het al meer sy minagting vir die parlementere stelsel 

en die partypolitiek uitgespreek. Malan het geeis dat die OB sy bedrywighede staak 

en 'n breuk het tussen die twee liggame ontstaan. 

Teen die einde van 1941 was die OB gebreek. SA is al dieper in die oorlog ingetrek. 

In die buiteland het dit begin sleg gaan met die SA troepe en geallieerdes. Voor- en 

teenstanders van die oorlog het mekaar verwyt. Verbittering het ingetree. 

Teenstanders van die oorlog is "Nazi's" genoem en mense het mekaar oor en weer 

as verraaiers uitgekryt. Teenstanders van die oorlog het 'n republikeinse ideaal 

nagestreef en begin werk aan 'n grondwet. Op die gevegsfront het die geallieerdes 

oorwinnings begin behaal. Dit en die gesonde ekonomie stel Smuts in staat om 

goeie oorwinnings in die 1945 verkiesing te behaal. Die NP van Malan het egter ook 

vordering getoon. Die gety draai egter teen Smuts as gevolg van groot prysstygings 

en inflasie. 'n Tekort aan groente, vleis en koring ontstaan wat groot ontevredenheid 

veroorsaak. Alhoewel dit op nywerheidsgebied baie geed gegaan het, moes 

brandstof gerantsoeneer word. 

Soldate wat van die oorlog teruggekeer het, moes in diens geplaas word. 'n Groot 

tekort aan behuising ken nie deur die Regering uitgewis word nie. Die 

Engelssprekendes in Natal het gekla oor die indringing van die lndiers in blanke 

sake en in 1945 het die Arbeiderparty se koalisie met Smuts krake begin toon. Die 

NP het in 1944 die tussenverkiesing in Wakkerstoom bo alle verwagting gewen. Dit 

was 'n onheilspellende teken vir die Regering wat die uitslag probeer wegredeneer 

het. Smuts is as 'n staatsman van formaat beskou en is deur Engeland met 

eerbewyse oorlaai. Na die oorlog het hy in Mei 1945 in San Francisco gehelp om die 

oktrooi van die Verenigde Volkeorganisasie op te stel. Hy was persoonlik 

verantwoordelik vir die aanhef van die finale dokument. 

Van Jaarsveld berig (1982:288) dat die Afrikaners min belangstelling in 

wereldgebeure gehad het. Soos die Eerste Wereldoorlog het die Tweede ook groot 

verdeeldheid gebring. Britse terugslae is soms gunstig beoordeel tot groot 

ontsteltenis en bitterheid van die Engelssprekendes. Op kerklike gebied het daar ook 

verskeurdheid geheers. Baie predikante hulle openlike teenkanting teen die draers 
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van die rooi lussies getoon. Die Smuts regering het tereg sterk teen die OB 

opgetree, maar dit het ook verbittering teweeggebring. Lyding is ook teweeggebring 

weens die gebrek aan voedsel en brandstof. Van Jaarsveld (289), som die posisie so 

op: "Wat die Afrikanerdom self gedurende die oor/ogsjare betref, se/de tevore het 

daar grater verwarring, verdeeldheid en politieke magteloosheid onder hom 

geheers". Die invoering van dubbelmedium onderrig is gesien as 'n poging om 

Afrikaners te verengels. Ouers en Afrikaner onderwysers is die harnas ingejaag. Die 

verbod op onderwysers en staatsamptenare om lede van die AB te wees, het tot 

verdere verbittering gelei. In 1941 het 'n kabinetsminister gedreig om soveel Britse 

immigrante na Suid-Afrika te bring dat Afrikaners "ondergeploeg" sou word. Die 

Afrikaner het gevoel dat sy identiteit bedreig word. Die vraag na die toekoms het al 

sterker na vore gekom, omdat daar tekens merkbaar was van 'n opkomende gety 

van swartnasionalisme sowel binne as buite die Unie (Van Jaarsveld 1982:292). 

Smuts het in 1946 by die WO teen 'n muur van kritiek deur die afgevaardigdes van 

lndie en ander nieblankes oor SA se rassebeleid gestuit. Na 1945 het die Unie horn 

in 'n veranderde wereld bevind waarin isolasie vir goed dood was. Die 

rassevraagstuk binne die Unie, gepaard met die politieke ontwaking van die 

stedelike swarte binne sowel as buite SA, het verbind geraak aan die internasionale 

politiek waarin die vraagstuk van kleur spoedig 'n oorheersende rol sou speel. Die 

mense van Asie en Afrika het in opstand gekom teen Westerse moondhede wat die 

koloniale wereld vir sowat 400 jaar oorheers het. Anti-kolonialisme is gepropageer, 

ender andere deur die twee wereldmoondhede, Rusland en Amerika - elk egter om 

sy eie redes - en selfbestuur is vir die nieblanke geeis. As gevolg van die abdikasie 

van die blankes en die emansipasie van die swartman, het die inwoners van die 

koloniale ryke in die Ooste en in Afrika begin om hul vryheid op te eis (Van Jaarsveld 

1982:293-294). 

Die nuwe swart nasies het toegang tot die WO gekry en as gelykes van die blankes 

opgetree. Bittere kritiek is op die tradisionele volkereverhoudings uitgespreek en 

jaarliks was die Unie 'n aangeklaagde. Die kritiek het konsoliderend op die 

meerderheid blankes gewerk. Teen die jaar 1948 het die Unie horn in die 

maalstroom van rassebetrekkinge in n eengeworde wereld bevind. 

Wat sou die effek op die komende verkiesing, die eerste na afloop van die Tweede 

Wereldoorlog, wees? Die NGK se betrokkenheid by en hantering van lidmate tydens 
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die Tweede Wereldoorlog word insiggewend deur Geldenhuys (1982:12-16) beskryf. 

Hy meld dat die reperkussies van die oorlog vir die NGK geweldig was. Lede van die 

kerk het fel teenoor mekaar te staan gekom en die verdeeldheid was groat. 

Sommige predikante en kerkrade het geweier om manne in uniform met 'n rooi 

lussie aan in die kerk toe te laat of hul kinders te doop. Die OB was geskoei op Hitler 

se Nasionaal-sosialiste Party en baie lidmate en predikante het hulle daarby 

aangesluit. In 1940 het dr W Nicol die Transvaalse predikante en sendelinge 

bymekaargekry. Groenewald het oak in 'n onderhoud na die gebeure verwys en het 

op Nicol se versoek die byeenkoms bygewoon (Onderhoud). Op die byeenkoms was 

daar Regeringsgesindes en oak 08-gesindes. Dr Nicol het 'n paar manne met 

teenoorgestelde affiliasies gevra om te vertel hoe hulle die roeping van die predikant 

in hierdie tyd sien. Geldenhuys skryf: " ... aan die einde van die dag is alma/ huis toe 

met die vaste oortuiging dat ons lojafiteit aan die evange/ie in die kerk van Christus 

grater is as enige politieke verskille ". 

In die oorlogsjare was die kerk die saambindende krag te midde van skerp 

teenstellings. In die Noorde het uiteindelik kapelane gedien wat nie die 

oorlogspoging goedgesind was nie. Hulle het gegaan omdat hulle oortuig was dat 

die Here hulle geroep het om daar diens te lewer. 

8 Triomf van Afrikanernasionalisme 1961 

8.1 Apartheid verseker oorwinning 

Volgens Van Jaarsveld (1982:294) het die vraagstuk van die betrekkinge tussen 

blank en swart die politieke toneel teen 1948 oorheers. Die besef het tot die blankes 

deurgedring dat die swartes en gekleurdes 'n meerderheid gevorm het. In die VSA 

het die Negers, 'n minderheidsgroep, oak nie stemreg gehad nie. Na die Tweede 

Wereldoorlog sou 'n liberale beleid op integrasie afstuur wat deur wetgewing 

afgedwing sou word. In SA is aan die toekoms in 'n onseker wereld gedink. Die wil 

om selfbehoud het die Afrikaner as 'n minderheidsgroep gedwing om in die aangesig 

van aanslae uit die buiteland in die WO en elders, 'n weg te vind waardeur al die 

rasse wat op Uniale bodem saamgevoeg is, in 'n geordende samelewing kon 

voortbestaan. Swig ender druk en eise van buite sou nasionale selfmoord wees. 

Uitkoms is in die "histories-geworde" en "tradisionele segregasiebeleid" gesoek wat 
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reeds in die 18de eeu begin en deur die 19de en 20e eeu toegepas is (Van 

Jaarsveld:294). 

Dit was nie die eerste keer in die geskiedenis dat die blanke se verhouding tot die 

nieblanke in 'n verkiesing 'n rol sou speel nie. In 1929 en 1938 was dit ook die 

geval, maar hierdie keer het dit geblyk die enigste antwoord te wees op die uitdaging 

van die tyd. Die verkiesing is ender die ou segregasiebeleid, maar met 'n nuwe 

slagkreet van"apartheid" gevoer. Dit was 'n groot aantrekkingskrag vir die 

kieserskorps - dit sou vir dekades so bly. Ontevredenheid met Smuts se hantering 

van die naoorlogse probleme het ook 'n rol in die verkiesing gespeel. 

Die NGK se bydrae ten opsigte van apartheid is deur verskeie navorsers nagegaan. 

Geldenhuys wys op 'n berig in DK van 22 September 1948 waar die Redakteur meld 

dat "As Kerk het ons... steeds doelbewus aangestuur op die skeiding van hierdie 

twee volksgroepe ... en dat met reg gepraat word van apartheid as kerklike be/eid" 

(1982:33). Geldenhuys meld dat Groenewald voor die 1948 verkiesing 'n bydrae oor 

die Skriftuurlike regverdiging vir apartheid in Cronje se boek (Regverdige Rasse

apartheid 1947) gelewer het. "Hierdie boek van Geof Cronje het, soos vandag wyd 

erken word, 'n groat invloed uitgeoefen op die vorming van die staatkundige stelsel 

van apartheid." Die Skriftuurlike begronding van die beleid vanuit die NGK het 

daaraan die "stempe/ van more/e sanksie gegee wat dit vir 'n hoofsaaklik 

Calvinistiese Afrikanerpub/iek aanvaarbaar gemaak het. Die politieke implikasies 

spreek vanse/f " 

Na die verkiesing van 1948 waarin Smuts sy setel in Standerton verloor het en die 

Verenigde Party verslaan is, het hy bedank. Vir die nasionaalgesinde Afrikaners was 

die oorwinning van 1948 die vervulling van die ideaal van "bring bymekaar wat uit 

innerlike oortuiging bymekaar hoort". Afrikanervolkseenheid het sy krag getoon en vir 

die eerste keer sedert Uniewording was 'n Afrikanerregering aan bewind. 'n Nuwe 

era het aangebreek waarin die Unie horn al meer van Brittanje sou losmaak. Van 

Jaarsveld (1982:296/7) berig dat die blanke se "supremasie" van Engelse kant sowel 

as van nie-blanke kant betwis is. Niemand in die buiteland het die NP se oorwinning 

van 1948 toegejuig nie. Die oorwinning was baie belangrik en sou 'n besliste 

uitwerking op die SA geskiedenis gedurende die volgende dekades he. Tot aan die 

einde van die blanke se politieke heerskappy in 1994, sou die NP aan bewind bly. 

Die rede hiervoor kan primer teruggevoer word tot die beleid van die Party, wat van 
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tyd tot tyd aangepas is, waardeur hy geslaag het om die blankes se vrees vir swart 

oorheersing te akkommodeer. 

8.2 Vestiging van statutere apartheid 

Die NP wou met apartheid die voortbestaan van die identiteit van elke ras in Suid

Afrika verseker. Blankes, Swartes, Kleurlinge en lndiers sou afsonderlik en naas 

mekaar tot ontwikkeling gebring word. Die kweek van 'n nasionale bewussyn, 

selfrespek en onderlinge agting vir elke afsonderlike bevolkingsgroep was die 

verklaarde beleid van die NP (Kruger 1979:563). Die beleid was van die begin af, 

veral vanwee ekonomiese probleme, nie haalbaar nie en verset het daarteen 

gegroei. Die politieke regte van die nie-blankes is deur wetgewing ingekort of 

weggeneem. Apa rte geriewe vir blank en nie-blank is op treine, poskantore en 

openbare plekke ingevoer. 

Geldenhuys (1982:41-47) wys op die pyn en lyding wat deur die toepassing van 

apartheid na 1948 veroorsaak is. Sommige apartheidswette het egter hul wortels in 

die verlede gehad, voor die NP aan bewind gekom het. (Slegs enkele van die 

"Apartheidswette" word na verwys:Skrywer). Na talle vertoe deur die NGK is die Wet 

op Gemengde Huwelike, Wet 55van 1949, en die Konsolidasiewet oar Ontug, Wet 

23 van 1957, in wetgewing vervat. Volgens Geldenhuys (41) het "Hierdie twee wette 

. . . dieper ingesny in die maatskaplike weefse/ van ons land as e/ke ander." Hoe 

ookal geredeneer word, die wette was erg diskriminerend teenoor nieblankes en die 

toepassing daarvan het onbeskryflike ellende teweeggebring. Geldenhuys (43) meld 

dat die Algemene Sinode in 197 4 in beginsel toegegee het dat die Wet op 

Gemengde Huwelike, waarvoor hy vroeer gevra het, nie Bybels geregverdig kan 

word nie. Hy vervolg: "Hierdie twee Wette vorm die sluitsteen van die he/e 

apartheidsbeleid. Die feit dat die kerk so worstel met die morele en etiese implikasies 

moet die Regering tot nadenke stem (44). 

Die bepaling wat bekend sou word as "kerkk/ousule 1957" het, volgens die 

oorspronklike bewoording van die Wetsontwerp, nieblankes verbied om in 'n 

oorwegend blanke gebiede kerkdienste by te woon (Geldenhuys:44). 'n Storm van 

prates het teen die klousule losgebars. Groot onduidelikheid het bly bestaan oar die 

vraag of permitte nodig was vir godsdienstige bedrywighede in blanke gebiede waar 

ander bevolkingsgroepe oak betrek word. T~lle onderhoude hieroor is deur die NGK 
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met die owerheid gevoer. Groenewald het 'n voorstel ingedien dat dr Verwoerd oor 

die "kerkklousule" gespreek word" (vgl Hoofstuk 13). 

Die Groepsgebiedewet, 77 van 1957, was nog een van die stene van die 

apartheidstruktuur wat vir die kerk gewetensprobleme en groat bitterheid veroorsaak 

het, veral by lidmate van die kerkfamilie. Die gedwonge verskuiwing van mense en 

die reeling van aparte woongebiede vir die verskillende bevolkingsgroepe, het vir 

spanning, ellende en bitterheid gesorg. Die vrees het bestaan dat die geweldige 

getalsoorwig aan die nieblanke kant deur integrasie die einde van die blanke sou 

beteken. Binnelands sowel as in die Buiteland is Suid-Afrika vanwee sy 

apartheidsbeleid gekritiseer. Die Afrikanernasionalisme was op die kruin van die golf 

en die apartheidsbeleid is as die enigste werklike oplossing vir 'n ernstige probleem 

gesien. Die beleid en sy toepassing het tot 'n ideologie ontwikkel en vir Afrikaner

solidariteit gesorg. 

Vanwee die onuitvoerbaarheid van die beleid waarmee dekades geeksperimenteer 

is, het dit rassewrywing veroorsaak en die Suid-Afrikaanse samelewing in groat 

ellende gedompel. In sy boek The Apartheid Bible wys JA Loubser (1987: vii) op 

die rol wat die Bybel ender andere in die apartheidstryd gespeel het: "At the seminal 

synod of the Dutch Reformed Church in South Africa in October 1986 the biblical 

justification for apartheid, as upheld during the past 43 years, was retracted ... In this 

book a synopsis is therefore presented of the different structural phases through 

which the apartheid theology developed ... In addition the reader is introduced to the 

classic documents in which the biblical doctrine of apartheid theology was 

developed ... ". Die aandeel van die NGK, Groenewald en andere in die daarstelling 

van die ''Apartheid Bible" word deur Loubser, soos hy dit sien, beskryf. 

Geldenhuys wys op die winspunte van die apartheidsbeleid, soos die voorsiening 

van onderwys aan miljoene nieblankes, gesondheidsdienste wat op wereldstandaard 

geplaas is, behuising is op 'n voorheen ondenkbare tempo aangepak en deurgevoer 

en die ekonomiese peil van 'n nuwe middelklas van swartes het verhoog. Hy skryf 

socs volg: "Die groat vraag vir die morele gewete van kerk en volk is egter: Kan al 

hierdie materiele voordele en ge/eenthede opweeg teen die prys wat daarvoor betaal 

moes word? Die wyse waarop gemeenskappe ontwortel en deur die witman 

rondgeskuiwe en herrangskik is vo/gens 'n bepaalde patroon soos deur ham bedink; 

die beperking van vryheid van beweging, woon- en werkplek van mense met 'n 
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ander velkleur as die blankes; die wegneem van gevestigde regte soos die stem 

van die Kleurlinge en die onregstreekse verteenwoordiging van swartmense in die 

Parlement?" 

Die apartheidstryd sou nog lank duur en baie trane, ontbering en bloed meebring 

voordat alle apartheidswette na 2 Februarie 1990 herroep is. Die proses om die 

verkeerdhede uit die apartheidsera by wyse van regstellende aksie en 'n program 

van heropbou en ontwikkeling reg te stel, is nie 'n maklike taak wat die nuwe 

Regering onder president Nelson Mandela moet uitvoer nie. Daar is klagtes dat 

benewens die blankes ook die bruinmense in die proses benadeel word, dat swart 

etniese groeperinge nie oor dieselfde kam geskeer word nie, en dat omgekeerde 

apartheid 'n werklikheid is. Die worsteling waarmee die twintigste eeu begin het, het 

aan die einde daarvan nog nie opgehou nie. Daar is egter hoop! 

8.3 Jubeling oor 300 jaar 

Op 6 April 1952 het Suid-Afrika sy derde eeufees te midde van toenemende 

spanning luisterryk gevier. Die Afrikanervolk was verenig en in staat om homself te 

handhaaf. Die landsekonomie was kerngesond en daar was "ontsaglike vooruitgang 

op nywerheidsgebied" (Kruger 1979:577). Die toenemende politieke spanning wat 

die apartheidsbeleid onder die nie-blanke volke veroorsaak het, is deur die 

geesdriftige blanke skares wat in Kaapstad Van Riebeeckfees gevier het, vir die 

oomblik vergeet. Die nieblankes is nie by die luisteryke fees betrek nie en 6 April 

word nie deur nieblankes beleef as die stigtingsdag van die nuwe Suid-Afrika nie. As 

vakansie- en feesdag sal dit in die toekoms nie meer amptelik gevier word nie. 

8.4 Triomf van Afrikanernasionalisme: Republiek 

Gedurende 1960 is die vyftigjarige herdenking van die Unie feestelik in Bloemfontein 

herdenk. Verwoerd het 'n referendum oor die beginsel van 'n republiek laat hou. 

Slegs blankes kon stem en hulle het ten gunste daarvan beslis. Die buitelandse druk 

teen die Unie het die republikeinse gevoel in die land versterk. Die 

sluipmoordaanslag deur David Pratt in April 1960 op dr Verwoerd is deur Suid

Afrikaners verafsku en die gebeurtenis het sy posisie versterk. Die uitslag van die 

referendum op 5 Oktober 1960 "was 'n onomstootlike bewys dat die volk van Suid

Afrika 'n republiek begeer het" (Kruger 1979:592). In Maart 1961 sou Verwoerd die 
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versoek van Suid-Afrika om as republiek binne die Statebond te bly, aan 'n 

byeenkoms van Statebondpremiers, waarvan die meerderheid nieblankes was, 

voorle. Vanwee hulle houding is die aansoek teruggetrek en het Suid-Afrika 'n 

republiek buite die Statebond geword. 

Op 31 Mei 1961 is mnr C R Swart as die eerste president van die Republiek van 

Suid-Afrika in Pretoria ingehuldig. Dit was die uur van triomf en glorie vir die 

Afrikanernasionalisme. 'n Einde van 'n lang tydperk van stryd om die republikeinse 

ideaal te verwesenlik, is bereik. Van Jaarsveld (1979:321) meld dat: " Vir die 

afstammelinge van die ouer geslagte uit die tydperk van die Anglo-Boereoorlog wat 

hulle /ewe feil gehad het vir die behoud van die Republieke het die ontstaan van die 

nuwe, grater republiek die herstel van 'n historiese onreg beteken, die bekroning van 

'n politieke en konstitusionele stryd van Afrikanernasionalisme teen Britse 

imperialisme en kolonialisme". Seide blanke taalgroepe sou voortaan op 'n 

gemeenskaplike toekoms aangewys wees. 

8.5 Die skaduwee van Sharpeville 1960 

Die tragiese gebeure op 21 Maart 1960 by Sharpeville waar 69 betogers "met geen 

aanvaarbare getuienis van enige gemeenskaplike opset om die polisie aan te val 

nie" (Regter Wessels se bevinding) doodgeskiet en 180 gewond is, het 'n donker 

skaduwee oor die beoogde nuwe Republiek gewerp. Volgens 'n ontleding van die 

beserings was 70% van die ingangswonde aan die rugkant. Dit het 'n vloedgolf van 

protes dwarsdeur die wereld ontketen. Die PAC was ten nouste by die onluste 

betrokke. AH LOckhoff meld dat die gebeure die gewete van duisende Christene in 

Suid-Afrika en die buiteland aangespreek het (Cottesloe 1978: 1-2). 

Afrikanernasionalisme sou in die komende jare aan ongekende druk van binne en 

buite onderwerp word. 'n Nuwe tydperk van storms en worsteling het vir die 

Afrikaner aangebreek wat tot intense selfondersoek en koerswysigings aanleiding 

sou gee. Die swart vennoot wat saam met die wit taalgroepe die gemeenskaplike 

vaderland bewoon en vir dekades grootliks ge·1gnoreer en gemanipuleer is, het aan 

die deur om erkenning gehamer. Hy het geeis om sy regmatige plek in die SA 

samelewing in te neem. Meer as dertig jaar van verdere worsteling na 

Republiekwording sou volg, voordat die werklikhede van SA die regering tot 'n 
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drastiese koerswysiging in 1990 sou dwing. Die NGK sou ook tot koerswysigings in 

sy steun aan apartheid "gedwing" word. 

8.6 Die einde van apartheid 

8.6.1 Cottesloe 1960 

Na Sharpeville is 'n noodtoestand afgekondig. Die Kerke is met 'n aantal gewigtige 

vrae gekonfronteer. LOckhoff (1978:1) skryf dat in 'n unieke poging om tot begrip van 

die situasie te kom en gesamentlike optrede vir die toekoms te beplan, agt 

Afrikaanse en Engelse Kerke deur bemiddeling van die Wereldraad van Kerke die 

Cottesloe-beraad bele het. Groenewald was een van die afgevaardigdes van die 

NGK van Transvaal toe die Cottesloe-beraad vanaf 7 - 14 Desember 1960 

plaasgevind het. Die WRK het na laasgenoemde gebeure aangebied om 'n beraad 

te reel tussen die agt lidkerke in Suid-Afrika: Die NGK in Suid-Afrika (Kaapland) en 

Transvaal, The Bantu Presbyterion Church of South Africa, The Church of the 

Province of S A, The Congregational Union of S A, The Methodist Church of S A, die 

Ned Hervormde Kerk van S A en The Presbyterion Church of S A. Elke lidkerk het 

tien afgevaardigdes gehad en 'n verdere sestal afgevaardigdes het die Wereldraad 

van Kerke verteenwoordig - LA Hewson (Red): Cottesloe Consultation (1961: 92-

97), vergelyk ook AH LOckhoff, 1978: Cottesloe. Die afgevaardigdes was die 

erkende leiers en akademici van die onderskeie kerke wie se woord in kerklike 

vergaderinge in die verlede groot gewig gedra het. Hulle was bekend as manne van 

integriteit. Groenewald se betrokkenheid en rol tydens die Kerkeberaad word in 

Hoofstuk 13 volledig behandel. 

Die vyf aspekte waaroor vooraf ooreengekom is wat behandel sou word en elke 

lidkerk memoranda vooraf moes voorberei, is die volgende: historiese agtergronde 

van die rassesituasie in SA, Skrif en rasseverhoudinge, die kerk en die 

kontemporere geskiedenis, die noodtoestand in SA en die getuienis van die Kerk ten 

opsigte van geregtigheid, sending en samewerking. Die sakelys het dus gehandel 

oor die SA bevolkingsproblematiek (Kinghorn 1986 : 118-121). 

Die gesindheid van versoening en samewerking tussen die verskillende kerke se 

afgevaardigdes, wat vir ag dae in mekaar se teenwoordigheid afgesonder was, het 

later 'n ware "ekumeniese gees" geadem. Die Algemene Sekretaris, dr WA Visser't 
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Hooft, van die WRK beskryf die atmosfeer van die beraad soos volg [Luckhoff 

1978:95]:"Afrikaner en Engelssprekende, blank en swart draaien om elkaar heen en 

be/oeren elkaar. Maar we/dra komen er persoonlijke contacten tussen mense van 

verschillende afkomst. De Bijbelstudie, de humor ... het samen eten (al/een de 

Hervormde Kerk zan a/tyd alleen aan een tafeltje apart) droegen bij tot ontdooiing. 

En ten s/otte was er een echte verbroedering. Mense, die niet geneigd waren 

sentimenteel te warden, waren diep onder de indruk. We hadden het gevoel dat er 

iets groats gebeurd was ... " 

Die beraad het 'n aantal "besluite" geneem, wat toe dit rugbaar geword het, wye 

reaksie uitgelok het. Die Eerste Minister, dr H F Verwoerd het dit in sy 

Nuwejaarsboodskap gerepudieer. Op die Transvaalse en Kaapse Sinodes wat in 

1961 vergader het, is "nie alleen die besluite van Cottesloe verwerp nie, maar ook 

die integriteit van die afgevaardigdes .... in twyfe/ getrek. Oorweldigend is gestem vir 

die verbreking van bande met die WRK. Uiteindelik het die hele episode aanleiding 

gegee tot die stigting van die Christelike lnstituut en die ontslag van Beyers Naude 

uit sy amp as predikant van die gemeente Aasvoelkop in Johannesburg" - Kinghorn 

1986:119). 

Vir laasgenoemde was Cottesloe 'n toetssaak - 'n keuse tussen die voortsetting van 

die destyds bestaande dogmatiese benadering wat die apartheidsteologie tot 

sleutelkonsep gehad het, of die keuse van apartheid as 'n etiese vorm van 

teologiese denke - dit wil se vir 'n begrip van apartheid as 'n menslike en praktiese 

aangeleentheid wat gevolg of gelaat kan word. Die uiteindelike besluite wat op 

Cottesloe aanvaar is, is ruim 60% uit die voorlegging van die Kaapse Sinode afgelei 

of net so oorgeneem. Die Kaapse Sinode se afgevaardigdes het vir 'n etiese formule 

gekies wat aan die eise van reg en geregtigheid wou voldoen. Selfs die 

memorandum van die Transvaalse Sinode het vir die etiese denkvorm gekies :" Dit is 

nie ons beskouing dat lidmaatskap van enige ras of volk voorwaarde is van 

lidmaatskap van die Kerk nie, maar alleen die be/ydenis van geloof in Jesus Christus 

en die Christelike /eer ....... die NGKerk (street) voortdurend na vorme waarin ook in 

die organisasie van die Kerk as instituut die eenheid van die Kerk openbaar en bely 

sa/ word. .. Kleur en ras mag ... nie hindernisse wees vir gemeenskaplike aanbidding 

nie". Die Wette op Toestromingsbeheer, Groepsgebiede en Verbod op Gemengde 

Huwelike word geregverdig, maar nie op Skriftuurlike gronde nie. Sulke wette is daar 

"ter wille van die we/syn van die geheel" (Luckhoff:63-65). 
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Alhoewel die Sinodes van Transvaal en Kaapland die besluite van Cottesloe verwerp 

het, is ongelooflike skeidsmure tussen sommige kerke asook tussen afgevaardigdes 

op die Kerkeberaad afgebreek. Die terugslae sou tydelik wees soos die uittrede uit 

die WRK en die aanvanklike verwydering tussen sommige Kerke weereens as 

gevolg van politieke druk (Vergelyk L Alberts in Meiring en Joubert (Red) 1992:86). 

Op die Transvaalse Sinode na Cottesloe moes die afgevaardigdes rekenskap van 

hul optrede gee en beskuldigings aanhoor. 'n Afgevaardigde leraar het byvoorbeeld 

beweer dat die afgevaardigdes na Cottesloe se murg in hul bene in jellie verander 

het in die aangesig van die WRK se verteenwoordigers asook die van die Engelse 

Kerke. 

In 1986 en 1990 sou verskeie van die inhoudelike besluite van die Cottesloeberaad 

hulle weg via die stempel van die Algemene Sinode na Kerk en Samelewing, die 

amptelike beleidstuk van die NGK, vind. Op ekumeniese gebied vind kerke wat 

jarelank vreemdelinge vir mekaar was, tans mekaar opnuut. Op alle gebiede in die 

SA samelewing is die saad wat op Cottesloe in 1960 gesaai is, besig om in die 

vrugbare grand waar dit na jarelange droogte waarskynlik nutteloos gele het, in die 

laaste dekade van die twintigste eeu green op die lande te verskyn. Daar is gevare 

wat dreig, maar die oes lyk belowend. Die NGK is immers besig om, al is dit steeds 

worstelende, getrou aan sy roeping as gereformeerde kerk te wees : "Ecc/esia 

reformata semper reformanda." 

8.6.2 Algemene Sinode 1986: Die Afrikaanse Protestantse Kerk gebore 

In 1986 het die Algemene Sinode van die NGK 'n "moedige" tree gegee. In die 

voorwoord van die "getuienis van die NG/f', se hersiene beleidstuk Kerk en 

Samelewing, skryf die moderator, prof PC Potgieter soos volg :"Kerkwees is 

mensewerk. Daarom is dit nooit finaa/ afgehandel nie. Met die beleidstuk Kerk en 

Samelewing het die Algemene Sinode van Kaapstad in 1986 die eerste moedige tree 

gegee om 'n ongelukkige bee/d van die Ned Geref Kerk af te skud. Daardie 

dokument het meer as rimpelings aan die oppervlak veroorsaak. Maar die werk wat 

daarmee begin is, het voortgegaan. Daar is ge/uister na mekaar en na advies van 

buite. Daar is veral weer geluister na die Heilige Skrif. Daar is geweeg en 

geselekteer, gestudeer en geformuleer - in gesprekke en vergaderings, in 

kommissies en in die Sinode self". 
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Die "rimpelings" waarvan Potgieter melding maak, het vanuit alle windrigtings 

gekom. Die kritiek op Kerk en Samelewing (1986) het gewissel van positief tot 

negatief, selfs dat dit kommunisties georienteerd is en die Freedom Charter as 

basis het. Binne die geledere van die NGK het gebeur wat gevrees is. 'n Aantal 

lidmate, die meeste van die NGK en die res oorwegend van die Ned Hervormde 

Kerk in Afrika en die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, het op 27 Junie 1987 in 

Pretoria byeengekom en die Afrikaanse Protestantse Kerk gestig. Binne die Kerk 

het 'n groep agtergebly wat nie die bande met die NGK wou verbreek nie en besluit 

het om hul prates van binne die Kerk te laat hoar. Kerkspieel Ill (M Smuts (Red) 

1991:8-10) bevat die gegewens van die derde landwye wetenskaplike kerksensus 

wat in Maart 1989 gedoen is. Die werklike aantal belydende lidmate wat die kerk tot 

28 Februarie 1989 verlaat het, beloop 8 245. Sou die dooplidmate bygereken word, 

berig Smuts, " ... beteken dit dat die waarskynlike totale aantal doop en belydende 

lid mate wat oorgegaan het ongeveer 14 300 be/oop; d w s 1. 07% van die lidmate 

van die NGK". 

Kerkskeuring is altyd 'n pynlike proses. Te meer wanneer dit nie om teologiese 

beginsels gaan nie, maar politieke motiewe as oorsaak het. In 1986 en weer in 1990 

het die NGK die enigste eerbare weg gekies. Dit het vir horn deure oopgemaak, 

maar aan die anderkant sou hy ongelukkig getroue en meelewende lidmate aan die 

APK en selfs die Ned Hervormde Kerk afstaan. Ten spyte van geduldige 

gesprekvoering met die APK kon daar nie daarin geslaag word om die breuk te heel 

nie. Hieroor berig W Nicol in De Villiers en Kitching (Red) (1991 :5) : " ... ds J E 

Potgieter kon die meeste (regses na die 1986 Algemene Sinode) ... kalmeer, sodat 

die skeurkerk, die Afrikaanse Protestantse Kerk, klein geb/y het. In 1989 was daar 

steeds 'n baie groat aantal regses in die N G Kerk: in die a/gemene verkiesing het 

die Konserwatiewe Party 700 000 stemme gekry, terwyl die A P K net sowat 30 000 

lidmate gehad het van wie omtrent die helfte uit die N G Kerk gekom het. " . 

Groenewald, al was hy self nie 'n voorstander van integrasie nie, sou oak sy deel 

doen om regse kerkleiers by te staan en te maan om nie die eenheid te verbreek nie. 

Sy bemoediging blyk uit skrywes aan JE Potgieter (7 Mei 1985) en CWH Boshoff 

(25 Junie 1985). 

Die druk wat van regse kant op die 1990 Algemene Sinode geplaas is om vorige 

besluite socs in KS verwoord, te herroep, is weerstaan. Dit wil volgens die geringe 

publisiteit wat die saak in die kerklike - en sekulere media ontvang het, voorkom of 
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die debat afgesluit is. Alhoewel moeilik voorspelbaar, wil dit voorkom of die APK as 

'n klein minderheidsgroep sal bly voortbestaan. Die rede hiervoor is dat die Kerk 'n 

politiek-gegroepeerde "Blanke" basis het. Die feit dat die stroompie ontevredenes uit 

ander Afrikaanse kerke, wat tans nog hul weg na die APK vind, een of ander tyd sal 

opdroog, bring mee dat die kerk nie werklik oor groeipotensiaal beskik nie. 

Kerkspieel 111 (1991: 10) toon dat die effek wat die ontstaan van die APK op die 

NGK gehad het, nie so groot is as wat algemeen vermoed is nie. "Die verlies van 

een lidmaat uit elke 100 oar die betrokke twee jaar tot 291211989 is ongelukkig, 

maar kan nie as beduidend beskou word nie". Daar het reeds lidmate na die NGK 

teruggekeer, na ongeveer twee jaar, soos op 28.02.1989, het reeds 6% van die wat 

die kerk verlaat het, teruggekeer. Die gesprek met die APK moet steeds deur die 

NGK voortgesit word ten einde te poog om die breuk wat ontstaan het, te heel. 

8.6.3 Post-apartheid era 

8.6.3.1 Nuwe trek 

Suid-Afrika staan onherroeplik voor 'n nuwe begin. Die politieke selfverloening 

waarmee voormalige staatspresident FW de Klerk op 2 Februarie 1990 na vore 

getree het, is nie 'n daad van selfmoord of die vernietiging van eie waardes nie. G 

Cronje, eens beskryf as 'n aartsrassis en grondlegger van apartheid, het kort voor sy 

dood verklaar dat verandering moet kom en dat hy "De Klerk vertrou om die regte 

stappe te doen" (Onderhoud 11.04.1990). Dit is reeds lank duidelik dat 'n inklusiewe 

Blanke Afrikanernasionalisme op die lang duur nie 'n kans op oorlewing het nie. As 

minderheidsgroep sal die Afrikaner in die toekoms sy identiteit sender die 

beskerming van apartheidswette, soos alle ander beskaafde volke, moet handhaaf. 

Hy sal daarin slaag om relevant en onmisbaar te bly deur horn in diens te stel van 

ander volke met wie hy die gemeenskaplike vaderland bewoon. Die toekoms alleen 

sal leer of hy oor die geestelike vita lite it beskik om as wit Afrikaan te oorleef. 

Die blanke Afrikaner het deur volhardende pogings die veranderingsdruk wat 

dwarsdeur die twintigste eeu aan die plaasvind was, met bekwame inisiatief bestuur 

- al was dit vanaf 1948 tot 1990 by wyse van statutere apartheid. Hy het die mag 

behou. In 1990 is die doodvonnis oor apartheid voltrek. 'n Werkbare demokratiese 

politieke stelsel moet gevind word (Esterhuizen in De Villiers en Kitching (Red), 

(1991:10 - 17). Die nuwe trek wat vir die wit Afrikaner aangebreek het sal nie maklik 
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wees nie en vele groeipyne meebring. Die Afrikaner meet ook die trek met geloof en 

durf aanpak, as 'n waardige en onontbeerlike vennoot, want alleen dan het hy 'n 

toekoms. 

8.6.3.2 Hoop vir die toekoms 

Die vraag word dikwels deur blankes gevra: Wat hou die toekoms vir ons en ons 

kinders in? Met ander woorde - is daar hoop? Die politieke verandering wat reeds in 

1994 gekom het en die praktiese implementering van die nuwe Regering se beleid, 

skaaf en skuur in menigte opsigte. Dit is nie vir die Blanke maklik om uit sy posisie 

van bevoorregting wat hy tot hiertoe gehad het, met as basis 'n Europese 

verwysingsraamwerk, in 'n Afrika-konteks met sy eie waardesisteme en sender die 

politieke mag van die verlede, vasgevang te wees nie. Dit kan egter gedoen word 

deur mense van integriteit wat met die Woord van God as norm hulle identiteit as 

gelowiges en Afrikaners behou. In die nuwe samelewing sal hulle dienste in 

aanvraag wees, omdat die waardes wat hulle koester hulle onmisbaar sal maak (Die 

mening is deur Groenewald in 'n onderhoud uitgespreek). 

Geldenhuys (1982:141-143) wys op aspekte, (wat vir Groenewald in die nuwe 

tydsgewrig steeds belangrik is),: "Ek glo nog steeds dat elke mens die reg het om te 

wees wat God horn gemaak het: dee/ van die bepaa/de groep waartoe hy behoort 

kragtens afkoms, opvoeding en kultuur. Ek glo ook in die verskeidenheid van God se 

skepping... as Christen nog altyd 'n Afrikaanssprekende Afrikaner is, wi/ wees en bly. 

Ek glo dat gedwonge integrasie net so verkeerd en onuitvoerbaar is as gedwonge 

apartheid ... Daar is hoop vir Suid-Afrika - die hoop van ge/owige Christenmense wat 

mekaar aanvaar as medemense in Christus, en 'n hele samelewing kan deursuur 

terwyl hulle nederig voor die troon van genade soek na 'n Christelik regverdige 

lewensordening vir Suid-Afrika". 

David Bosch is bekend as 'n worstelaar en seeker na versoening tussen die 

verdeelde en verskeurde gelowiges uit die verskillende kerke en bevolkingsgroepe in 

Suid-Afrika. Dikwels is sy pogings deur sy eie mense bevraagteken en net so 

dikwels deur hulle ender wie hy gewerk het. Hy skryf oor Die pad vorentoe socs 

volg: "... die NG Kerk sal moet leer hoe 'n kerk lyk en leef wat bevry eerder as 

stabiliseer, messiaans eerder as mities is. Die kerk is meer as 'n klub vir religieuse 

folklore, meer as 'n ghetto van enersdenkendes (en eenderslykendes!), meer as 'n 
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behaaglike woonkamer met 'n kagge/vuur waar ans gesellig met vriende verkeer. Dit 

is die voorhoede van die ryk van God, die p/ek waar die middelmuur van skeiding 

afgebreek is, waar vroeere vyande broers en susters word, waar ... ans 'n reis begin 

waarvan ans we/ die bestemming ken maar geen idee het van die verrassings - en 

skokke - wat onderweg op ans wag nie" (vgl De Villiers en Kitching (Red) 1991:33). 

Volgens Bosch se visie moet die NGK 'n lewende kerk wees wat alleen en saam met 

ander kerke die hoop wat die Woord bied, deur woord en daad, na alle mense 

uitdra. Daar is werklike en figuurlik gesproke "broodsgebrek" ender miljoene in SA 

waar die nood verlig moet word. Daar is ongekende nood veroorsaak deur die 

kanker van sekularisme wat die verpligting op kerke en gelowiges le om volhardend 

die goeie stryd te stry. 

9 Swart nasionalisme se stryd en oorwinning 

Die stryd van die swartman om sy plek in sy geboorteland saam met die witman in 

te neem, sou dekades duur. Die geskiedenis van die kant van die swartman, waarby 

alle nie-blankes ingesluit word, en die rol van die kerk in die verband, moet met die 

oog op die beter verstaan van die verlede uiteengesit word. 

9.1 Swart en wit vennote : program vir nuwe samelewing 

In die nuwe Suid-Afrika waaroor die son besig is om op te kom, gaan wit en swart 'n 

gemeenskaplike toekoms- wat reeds sedert Van Riebeeck se koms bestaan het, 

maar die swart vennoot grootliks ge·ignoreer is, binne. Selfs in 1910 met 

Uniewording was Boer en Brit, "wit Afrikaan" en "Europese Afrikaan" die belangrike 

rolspelers en die "swart/bruin Afrikaan" se plek op die verhoog is leeg gelaat. Die 

"swart Afrikaan" het algaande egter so sterk geword (wat getalle betref was hy in 

1910 reeds ver in die meerderheid) dat hy nie !anger die verhoog ontse kon word 

nie. Wit Afrikanernasionalisme is deur die Swart Afrikanernasionalisme ingehaal en 

aan die einde van die eeu na 'n lang stryd deur middel van 'n onderhandelde 

ooreenkoms onttroon .. 

Kritzinger in De Villiers, E en Kitching, D (Red) (1991:107) praat van 'n program van 

herevangelisasie om die wit gemeenskap te dekoloniseer. Die dekolonisering van die 

wit bewussyn is ook om wit mense te help om hulleself te sien as Afrikane in die 

volle sin van die woord. "Dekolonisering beteken vir wit mense dus afrikanisering ... 
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as Suid-Afrikaanse wit mense (sat ans) ans moet bevry van die koloniale en 

rassistiese 'Europese' identiteit om ans as 'Wit Afrikane' of 'Europese Afrikane' te 

beskou... Ons moet ans hoogste lojaliteit aan Afrika betuig, terwyl ans met dank al 

die elemente van ans Europese erfenis behou wat ans kan help om 'n oop, 

regverdige en inklusiewe samelewing te bou. Om jou eie geskiedenis of erfenis te 

ontken, is soos om die tak waarop jy sit af te saag. Mense sander 'n verlede is 

mense sander 'n toekoms." 

Kritzinger (vergelyk De Villiers en Kitching (Red) 1991 : 108-109) oordeel dat 'n 

kreatiewe kritiese re"interpretasie van die geskiedenis moet plaasvind - dit kan alleen 

gedoen word in gesprek met die swartes wat dieselfde geskiedenis ontrafel vanuit 

die "onderkant" van die samelewing. So 'n re"interpretasie is nodig as wit en swart 'n 

gemeenskaplike toekoms wil bou. "Soos Witvliet gese het, "the struggle for the past 

is an essential part of the struggle for the future.' " 

9.2 Stryd vanwee ingewikkelde vraagstuk 

Die geskiedenis van die "swart Afrikaan" se geklop ("struggle'} aan die buitekant van 

die deur gedurende die huidige eeu moet dus nagegaan word. Die "swart vennoor' is 

nie as 'n vennoot raakgesien nie, maar as aparte groep en dus ge·ignoreer kon word. 

By wyse van apartheid is gepoog om horn op 'n veilige afstand te hou. Die rol wat 

die NGK gespeel het, is ook ter sprake.Die historiese verloop kan slegs in bree 

trekke geskied. Tog is dit nodig met die oog op die toekoms van die nuwe Suid

Afrika. Aan die "struggle" het Groenewald in die soeke na 'n regverdige oplossing 

deel gehad. Die stryd van die swart vennoot het egter nie aan die begin van die eeu 

begin nie. In die belangrike werk van Jeff Guy (1983:193), wys hy op die stryd van 

die Zoeloes tydens die Britse bewind in Natal gedurende die negentiende eeu. Hy 

skryf: "In the history of the last ten years of Colenso's life we see an intelligent and 

articulate man, drawing on nineteenth century liberal ideals,, suddenly made aware 

that he was living in the midst of brutality and terror, brought into existance, not by 

the barbarians, but by the civilisers - his own contempories, peers and friends." 

Die stryd van die swart Afrikaan was 'n "totale" stryd, polities, religieus, ekonomies, 

maatskaplik, opvoedkundig, ens. Die kerk het 'n belangrike rol in sy stryd om 

bevryding gespeel. JW de Gruchy (1979:50) verwys na 'n verklaring van 'n sekere 

Nvambo wat in Desember 1883 reeds op die integrasie van die politieke en 
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religieuse stryd van die swarte gewys het: "lmbumba (ama Afrika - 'n swart 

organisasie waaruit die ANC sou voortvloei) must make sure that all these three (die 

Anglikaanse, Wesliaanse en Presbiteriaanse kerke) are represented at the 

conference, for we must be united on political matters. In fighting for national rights, 

we must fight together. Although they look as if they belong to various churches, the 

White people are solidly united when it comes to matters of this nature". Die 

geskiedenis van Suid-Afrika toon dat terwyl die Afrikaner teen die Britse imperialisme 

en kolonialisme die afgelope twee eeue 'n moeilike stryd moes stry, die swartes 

ervaar het dat hulle eie regte ingekort of van hulle ontneem is. 

Die swarte se stryd was moeiliker as die van die blanke Afrikaner, omdat hy deur 

militere optrede oorwin is en nie oor die stemreg beskik het nie. Hieroor se De 

Gruchy (1979:50) "And in one sense, this task could not truly be undertaken until 

after the Afrikaner had completed his own struggle for power. White politicians had 

continually turned black people into pawns in their own efforts to control Parliament". 

By die bekendstelling van sy boek Prison Letters to a Daughter wat in 1991 

verskyn het, het die skrywer M P Lekota die volgende boodskap vir die wit deel van 

die gemeenskap gehad (Beeld : 29 .10 .1991) : "My boodskap aan wit kinders sat 

wees : Ons land het 'n baie ongelukkige geskiedenis waarin ons mekaar diep seer 

gemaak het. Leiers van die wit gemeenskap- veral Afrikaners- het 'n groot rot in 

daardie geskiedenis gespee/. In die proses het hulle goed gedoen, maar ook 

emstige foute begaan... In die toekoms gaan ju/le waarskynlik meer van ju/le 

voorvaders se s/egte dade as van hut goeie dade hoor... Ju/le moet egter nooit 

skaam wees oor jullese/f nie ... ju/le moet daarop aandring om te help bou aan die 

toekoms wat vir alma/ is. Onthou, ju/le word op die einde geoordeel aan wat ju/le se 

en doen en nie aan wat ju/le voorvaders gedoen het nie ". 

Die omvang van die swart vraagstuk was so ingewikkeld dat president Paul Kruger 

reeds in 1882 die volgende wyse woorde daaroor uitgespreek het: "Elkeen wat die 

moeilikhede van hierdie vraagstuk vir homse/f indink, sat dit seker met my eens 

wees as ek die wat 'n afdoende oplossing daarvoor aanbied, as die grootste 

weldoener van Suid-Afrika noem : hierdie man sat miskien nog gebore moet word " 

(Van Jaarsveld 1982: 170). 

9.3 Ontneming van basiese regte 
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Aan die einde van die vorige eeu was die swartes van Afrika deur die magtige 

moondhede van Europa gekoloniseer. Toe die stryd tussen Boer en Brit in 1899 

begin, was die swart volkere militer onderwerp. Na die ontdekking van diamante 

(1866) en goud (1886) het duisende swartes, boere, uitlanders en immigrante na 

Kimberley en Johannesburg, wat as nuwe stede socs paddastoele verrys het, as 

gevolg van die verstedelikingsproses gestroom. Swartes is in lokasies rondom die 

stede en dorpe gehuisves. Die hervestiging het met ontworteling gepaard gegaan. 

Die swartman moes van 'n landbouer/krygsman in 'n vreedsame arbeider verander. 

Vir sy ongeskoolde en swaarder vorms van werk het hy 'n laer loon as die blanke 

ontvang. Die blanke was die brein en die swarte 'n bron van goedkoop arbeid. 

In die Kaapkolonie en Natal het die swartes baie beperkte stemreg gehad. Weens 

hulle groot getalle is die nieblanke se stemkrag gevrees. In 1892 is op aandrang van 

die Afrikanerbond ender leiding van JH Hofmeyr en Cecil Rhodes die 

kieskwalifikasies verhoog sodat die onontwikkelde swartes nie die stemreg ken 

uitoefen nie. In 1909 was slegs 5% van die totale kiesertal in Kaapland swartes (Van 

Jaarsveld 1982:176-178). In Natal en Zoeloeland was daar in 1905, veertig jaar na 

die invoering van die Stemregwet, slegs drie swartes wat die stemreg verkry het! 

Ook in die VSA en Suid-Amerika het onderskeidelik die Negers en lndiane teen die 

einde van die 19e eeu nie stemreg gehad nie en was hulle ook residensieel 

gesegregeer. 

9.4 Swart protes teen status quo 

9.4.1 Roi van onafhanklike kerke 

Die protes het op religieuse gebied begin. Die swartes het die tradisionele kerke 

verlaat en getrag om hulle selfverwesenliking deur die stigting van onafhanklike 

kerke te bereik. In 1904 het 'n leraar van die onafhanklike Ethiopian Catholic Church 

in Zion getuig dat die doel van die kerk was om " ... by constitutional methods, that is 

by lawful measures, to get ... into the control and management of public affairs in the 

Government as (we) have done in the church .... And (we) would like the races to 

amalgamate" (De Gruchy 1979:43-46). Die onafhanklike kerke het ook gegroei 

omdat die blanke kerke in die Europese kultuur vasgevang was en dus vreemd in die 

Afrika konteks was. In 1980 het die swart onafhanklike kerke reeds 19,9% van die 

totale bevolking, dit wil se 5,8 miljoen uit 'n totaal van 29,3 miljoen, beslaan (PJG 
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Meiring 1992:36). De Gruchy konkludeer (1979:47): " ... these churches stand as a 

legitimate protest against white racism and ecclesiastical imperialism, and in their 

own right as remarkable attempts to bring together Christian faith and the traditions 

of Africa". 

In 1908 het die Nasionale Konvensie byeengekom om 'n nuwe grondwet vir die Unie 

van Suid-Afrika op te stel. Kruger (1979:471) berig dat die nieblankes nie 'n party by 

die onderhandelings was nie. lngrypende besluite wat hulle geraak het, is geneem. 

Kruger (474) meld dat die ontwerp-grondwet twee groot beginsels bevat het, naamlik 

" ... die erkenning van die ongelykheid van die Blanke en nieblanke rasse en die 

erkenning van die gelykheid van die twee elemente van die Blanke ras". Die 

kleurlinge en swartes het ernstige vertoe tot die Britse regering gerig, dog sender 

sukses. De Gruchy (1979:47) berig hieroor socs volg : "The history of African and 

black nationalism is as complex as that of Afrikaner nationalism ... All the while the 

Afrikaner was struggling for power among white South Africans, black Africans saw 

their own rights curtailed and denied ... And, in one sense, this task could not truly be 

undertaken until after the Afrikaner had completed his own struggle for power ... As 

during the period 1903-1909, the pleas and petitions of black leaders for the political 

rights of their people fell on deaf ears for most of the time from Union until today. 

Document after document tells the story of one dissappointment after another, 

whether in dealing with Britain or with the South African Government. And all the 

time political rights dwindled .... " 

9.4.2 Stigting African National Congress 

As gevolg van die ignorering van die nieblankes se eise, het 'n sterk swart nasionale 

gevoel ender die swartes ontwaak. In 1912 is die South African Native Congress in 

Bloemfontein, waar die NP twee jaar later die lig sou sien, gebore. Die naam is later 

verander na die African National Congress. Die ANC en die blanke Afrikaners se 

NP is min of meer paralelle van die twee oorheersende bevolkingsgroepe in die SA 

konteks. Die stigting van die Pan Africanist Congress (PAC), wat meer militant 

was en blankes uitgesluit het, het later gevolg. So ook die lnkatha Freedom Party 

(IFP) met die cog op die Zoeloes. Saam sou die Partye teen die regering se beleid 

die stryd aanknoop. Na 1990 het ernstige verdeeldheid en kompetisie, wat uitgeloop 

het op geweld en groot lewensverlies, tussen die swart groeperinge ontstaan. 
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9.4.3 Apartheid as oplossing aanvaar en verwerp 

Gedurende die eerste jare van die swart politieke stryd, meld De Gruchy (1979:48) : 

"The principle of separation was accepted by some black national leaders provided 

that, as the Rev John Dube, president of the South-African National Congress in 

1914 put it 'it can be fairly and practically carried out'". Laasgenoemde was egter nie 

moontlik nie. In die eerste dekades van die nasionalistiese organisasies se bestaan, 

was die leierskorps christene. Baie was predikante wat opgelei is aan 

sendinginrigtings van die sendinggenootskappe of Engelssprekende veelrassige 

Kerke (wat eers ook aparte kerke vir hul nieblanke lidmate gehad het). De Gruchy 

(1979:48) stel dit soos volg: "African Nationalism depended heavily on educated 

Christian leadership". 

Vir die swart christen leiers het daar nie 'n dualisme tussen hul godsdienstige 

oortuigings en hulle politieke aspirasies bestaan nie. Hulle het in die verband 

geensins verskil van die blanke Afrikaner-teoloe en predikante wat hulle volkome 

met die Afrikanervolk se stryd teen die Britse imperialisme, en later die swart 

nasionalisme, vereenselwig het nie. Tot in die era toe apartheid deur wetgewing 

vasgele is, het swart christene die leiding geneem in die swartes se stryd vir politieke 

en ander regte. Albert Luthuli was 'n Kongregasionalis, Robert Sobukwe, stigter van 

die PAC in 1959, was destyds 'n toegewyde Metodis, en prof ZK Matthews was die 

eerste Anglikaan wat aan die Fort Hare Universiteit gegradueer het. 

Vanaf 1920 het die NGK 'n ''positiewe en leidende rol'' begin speel waar swart-wit 

verhoudingskwessies ter sprake gekom het (C Borchardt in J Kinghorn (Red) 

1986:79 -85). In 1921 is die eerste poging deur die NGK aangewend om die Suid

Afrikaanse rasseprobleem sosiaal, ekonomies en polities op inter-sinodale vlak te 

bestudeer. Op inisiatief van die Kaapse Sinode het 'n gesamentlike kommissie van 

die sendingkommissies van die Gefedereerde NGKerke ender leiding van prof J du 

Plessis, wat later 'n beduidende invloed op Groenewald se lewe sou he, oor "The 

DRC and the native problem", 'n studiestuk opgestel. 

Volgens Borchardt (in Kinghorn 1986:80) word in die studiestuk die tipiese 

ambivalensie verwoord wat deur die heersende segregasiebeleid meegebring is. 

Aan die een kant word verklaar: "The practice of the Church follows the doctrine of 

the State on the relation of the white and the black races to each other. That doctrine 
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is, that the white race is and must remain the ruling race. The coloured and black 

sections of the population occupy a strictly subordinate position. This is not due as is 

generally supposed, to the accident of their colour: it is due to their lower stage of 

cultural development... On the other hand, the European must look upon the natives 

as a sacred trust. They are minors, whose interest we must have at heart... They 

constitute the 'white man's burden'... The natives have a claim.... to protection, 

impartial justice and righteous treatment at our hands." Groenewald se siening in 

1947 het met die van Du Plessis, sy leermeester, dat die Blanke as voog van die 

nieblanke 'n verantwoordelikheid teenoor horn het, ooreengestem. 

9.4.4 NGK se aandeel aan apartheid : soeke na teologiese oplossing 

Volgens Borchardt [Kinghorn (Red) 1986:85] het die NGK nie die beleid van 

afsonderlike ontwikkeling of apartheid geskep nie. Hy skryf: "Die kerk se meer 

direkte aandee/ aan die apartheidswette het eers in die twintiger-en dertigerjare na 

vore gekom nadat hy 'n eenvormige sendingbeleid geformuleer het. Dit het die kerk 

sterker laat optree en meer bewustelik om aparte maatreels /aat vra, soos die verbod 

op gemengde huwelike in 1937.ln die veertigerjare is geprobeer om die be/eid wat 

op praktiese gronde so ontwikkel het, teo/ogies te regverdig. Ten slotte het ... die kerk 

deur sy goedkeuring te heg aan die skeidingsdenke, ongetwyfeld enige bedenking 

oor die morele regverdigheid daarvan in die volk se gedagtes besweer, en in die sin 

moes dit 'n groat bydrae gelewer het tot die politieke uitbouing van die 

apartheidsdenke." Die NGK se amptelike betrokkenheid by apartheid is deur sy 

sendingkommissies ge'lnisieer en dateer terug na die twintigerjare soos deur 

Borchardt aangedui. Die beginpunt van die soeke na 'n teologiese oplossing vir die 

ernstige rasseprobleem moet, wat die amptelike optrede van die kerk betref, hier 

gesoek word. 

Hy skryf verder dat die sendingbeleid wat in 1935 deur die Federale Raad van NG 

Kerke aanvaar is, het 'n "onoorskatbare rot in die NGK gespeel. Baie gou is dit 

gebruik vir meer as net 'n rigsnoer by sendingaktiwiteite... is dit ook betrek by die 

beoordeling van po/itieke idees en, natuurlik, van die kwessie van apartheid' (vgl 

Kinghorn 1986:87). Kinghorn (100-109) verwys na die rol van teoloe soos JD du Toit 

(Totius), Groenewald, TN Hanekom en JH Kritzinger om 'n "apartheidsteo/ogie" te 

vestig. Vanwee die rassebeleid van die NGK wat die Staat se apartheidsbeleid 
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gesteun het, het 'n kloof tussen die swart onafhanklike kerke en die "dogterkerke" 

van die NGK ontstaan. Die afstand het algaande groter afmetings aangeneem. 

9.4.5 Kommunistiese hulp vir swart stryd 

Na die Tweede Wereldoorlog het die Sowjet-Unie met sy kommunistiese beleid 

begin om in Suid-Afrika belang te stel. Hy het horn aan die kant van die ANC en die 

nieblanke proletariaat se stryd geskaar. Die regering het die Kommunistiese Party in 

1950 verbied asook die propagering van kommunisme tot 'n misdaad verklaar. Op 

laasgenoemde wyse is ook teen mense wat nie aan die KP behoort het nie, maar 

byvoorbeeld aan vakbondbedrywighede deelgeneem het, opgetree. Die Party het 

daarop sy werksaamhede ondergronds voortgesit en verskeie lede van die ANC wat 

ook lede van die KP was, het 'n belangrike rol in die verset van die ANC teen die 

apartheidsbeleid gespeel. Die beleid van die kommuniste is ate"isties, en hul ywer vir 

byvoorbeeld gelykstelling tussen alle rasse (wat dus met die kerk en Staat se beleid 

van rassesegregasie gebots het), is ook as ate·isties beskou en is algaande meer en 

meer deur die kerk en Staat teengestaan. Tussen gelykstelling en ate·isme is 'n 

verband gesien. 

Die ANC het die ondersteuning van die KP en die Sowjet-Unie en sy filiale soos 

Kuba aanvaar om horn in sy stryd by te staan. Die kerk en Regering was egter 

bekommerd oor die doelwitte wat die KP nagestreef het en dat dit geen heil vir SA 

ingehou het nie. Die onderdrukkende politieke bestel soos deur die KP van die 

Sowjet-Unie op alle samelewingsverbande toegepas, word deur D Robertson 

(1985:72) beskryf. Die optrede van Stalin, die wrede diktator, het na die dertigerjare 

tot groot bloedvergieting gelei. Daar word beraam dat ongeveer 20 miljoen mense 

tydens sy heerskappy gedood is (Robertson 1985:306). L Scholtz berig in Beeld 

(10.01.1998 : 6) dat die debat oor die historiese skuld van die kommunistiese stelsel 

en sy aanhangers nou momentum in Europa kry. In 'n nuwe publikasie met 'n 

katalogus van gruweldade word die dooies nou op 85 miljoen beraam. Hy skryf 

verder dat in SA word "die aandag vir 90 persent op die op sigself onbetwisbare 

misdade van apartheid toegespits, en die ANG en die kommunistiese luise in sy pels 

kom vrywel skotvry daarvan af" Hy wys op die Skweyiya-verslag oor die menseregte 

vergrype in ANC kampe wat nie bekend gemaak is nie. Die terreur wat die ANC-KP 

alliansie teen onskuldige burgers, wit en swart, in die sogenaamde "regverdige 

oor/og" gepleeg het, wag ook om geopenbaar te word. 
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Kerkleiers soos Groenewald en andere het nie in die veertigerjare oorgereageer toe 

hulle Suid-Afrikaners oor die kommunistiese gevaar ingelig het nie. Apartheid is 

gesien as 'n oplossing vir die rooi gevaar wat 'n bedreiging vir die godsdiens en 

samelewing ingehou het. Die publikasie van N Diederichs (Die Kommunisme 

1938:148-173) 'n studentevriend van Groenewald, was 'n tydige poging om Suid

Afrikaners teen die kommunistiese gevare te waarsku en in te lig. Ongelukkig het 

die verkeerde konnotasie mettertyd met die verhewiging in die apartheidstryd tussen 

kommunisme en rassisme ontstaan as gevolg van die ANC - KP alliansie. 

9.4.6 Diskriminerende wette 

Blanke vrees vir die gevolge van swart nasionalisme en die wyse waarop 

laasgenoemde sy aanslag gevoer het, het aanleiding daartoe gegee dat die 

Nasionale Party Regering wette op die wetboek geplaas het om die wittes se 

voortbestaan en selfhandhawing te verseker. Die swart-wit stryd het algaande in 

intensiteit toegeneem. Protesoptogte, stakings en opstande het gevolg. Die ANC het 

van kommunistiese strategie in die stryd gebruik gemaak. Daar is daartoe 

oorgegaan om wette opsetlik te oortree. Die oogmerk was om die regering omver te 

werp.Verdere verset het van die swartes gekom oor verskeie sogenaamde 

"drakoniese wette", sommige waarvan op versoek van of met die kerk se 

goedkeuring, wat die lewe vir die swarte baie onaangenaam gemaak het. Adonis 

(1982:140-156) gee 'n deeglike beskrywing van die diskriminerende wette. Sommige 

van die wette het reeds voor 1948 bestaan soos byvoorbeeld die Industrial 

Conciliation Act van 1924 om swartes uit sekere poste te hou en die Colour Bar 

Act om die posisie van blankes in myne te verseker. Die apartheidswette, wat in 

geen ander land ter wereld behalwe Suid-Afrika bestaan het om volkereverhoudings 

so rigied te reel en die blanke deel van die bevolking wetlik te beskerm, is na 1992 

herroep. 

9.4. 7 Eenheidsfront deur nieblankes gevorm 

Van Jaarsveld (1982:424) berig dat dit in 1955 gelyk het asof 'n eenheidsfront 

tussen al die nieblanke inwoners van Suid-Afrika teen die landsregering tot stand 

sou kom. Dit sou egter eers later 'n werklikheid word. By Kliptown, naby 

Johannesburg, het die Congress of the People op 26 Junie 1955 byeengekom. Die 

kongres is bygewoon deur 3 000 afgevaardigdes van die ANC, Indian Congress, 
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Coloured People's Organization en die Blanke Congress of Democrats. Voordat die 

Polisie die byeenkoms kon beeindig, is die bekende Freedom Charter aangeneem. 

Dit het 'n belangrike rol in die stryd van die nieblanke se bevryding gespeel en het 

hulle opnuut aangevuur. In 1960 het die PAC swartmense aangemoedig om hul 

persoonskaarte te vernietig en hulle by polisiestasies aan te meld om gearresteer te 

word. Van Jaarsveld (425) berig : "Met die herinnering aan die gewelddadige dood 

van blanke-polisie in Cato Manor, het die polisie op 21 Maart 1960 in Sharpeville, 

naby Vereeniging, op 'n groat en dreigende skare betogers wat die po/isiestasie 

omsingel het, sander opdrag gevuur en 69 is gedood en sowat 200 gewond. Oit was 

nie die enigste onluste nie". 

Sharpeville was 'n swart dag in die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Wereldwyd is Suid

Afrika veroordeel en 'n magdom stappe is algaande deur die internasionale 

gemeenskap gedoen om Suid-Afrika te laat afsien van sy apartheidsbeleid. Die 

NGKerk-leiding het nie die Polisie-optrede veroordeel nie. Na Sharpeville is die ANC 

en PAC tot verbode organisasies verklaar. As uitvloeisel van die gebeure by 

Sharpeville het die Cottesloe beraad in Desember 1960, waaroor elders berig word 

en waarby Groenewald belangrike insette gelewer het, ender leiding van die 

Wereldraad van Kerke plaasgevind. Die gebeure by Sharpeville het die 

swartnasionalisme aangevuur in die stryd om die verkryging van politieke en ander 

regte. 

In 1976 het die Soweto-onluste gevolg as prates teen die regering se 

onderwysbeleid. Die deurvoering van die slagspreuk deur die swartes "Liberation 

before education" was 'n duur prys om te betaal met die afbrand en boikotte van 

swart skole. Die vorm van prates sou boemerang. Die agterstand wat die swart deel 

van die bevolking deur die boikotaksie ten opsigte van die onderwys gely het, sal 

jare neem om in te haal. Bykans 'n geslag jongmense het sender 'n onderwys 

agtergrond en in 'n atmosfeer waar geweld hoogty vier, grootgeword. In 'n sekere sin 

het die swart jeug onregeerbaar geword. Die hele SA samelewing, byvoorbeeld die 

worsteling om die onderhandelingsproses op dreef te kry en te hou, is ernstig 

benadeel as gevolg van die Soweto-onluste. Vir swartnasionalisme was dit egter 'n 

oorwinning. 

9.4.8 Skuldbelydenis deur die Ned Geref Kerk 
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Alhoewel die profetiese stem van die NGK deur sy vergaderinge stil was deur te 

weier om kritiek teen die apartheidstelsel uit te oefen, sou individuele predikante of 

groepe die swart protes teen apartheid steun. Bekende name wat in die verband 

genoem kan word is BJ Marais, Beyers Naude en sy Christelike lnstituut, asook BB 

Keet. So ook die Hervormingsdaggetuienis van agt vooraanstaande Ned Geref 

teoloe in 1980 asook die verskyning van Stormkompas, 'n versameling bydraes 

deur 'n aantal prominente NGK lidmate in November 1981 ender redaksie van NJ 

Smith. Binne die Kerk self het verandering by wyse van 'n gestadigde proses 

algaande plaasgevind. JW Hofmeyr [Meiring PGJ en Joubert SJ (Red) 1992:99] in 

'n bydrae getiteld : Die einde van die ou Suid-Afrika, die begin van die nuwe 

Suid-Afrika: die rot van die Kerk in kritiese oorgangsjare berig hieroor socs volg: 

" ... Vera/ in die loop van die twintigste eeuse kerkgeskiedenis het dit 'n spesifieke 

vermoe getoon om aan te pas by veranderde sosia/e en politieke omstandighede. 

Elke vier jaar, wanneer die sinodes vergader het, het die Kerk daarin geslaag om 'n 

teo/ogiese regverdiging te bied vir politieke ontwikkelinge in die voorafgaande 

periode. In die loop van die laaste ses dekades moes lidmate van die kerk by 

opeenvolgende vierjaarlikse tussenposes verneem dat die Bybel apartheid 

ondersteun; neutraal staan daarteenoor,· aspekte daarvan kritiseer; en dit uiteindelik 

(in 1986) verwerp en dan (in 1990) tot sonde verklaar. Die historiese Rustenburg

konferensie van November 1990 was om verskeie redes 'n baie belangrike 

gebeurtenis in die afbreek van skeidsmure. Oaar het die Ned Geref Kerk nie alleen 

sy betrokkenheid en sy lidmaatskap van 'n politieke diskriminasiesisteem erken nie, 

maar hy het oak enkele belangrike stappe tot verandering van gees en gesindheid 

gedoen... Dit al/es het gebeur toe Prof WO Jonker, 'n Ned Geref teoloog... in die 

openbaar beken het dat hy en die kerk skuldig was aan die sonde van apartheid en 

aan die lyding wat dit veroorsaak het. In 'n betekenisvolle reaksie het Biskop Tutu 

geantwoord dat hy die skuldbelydenis aanvaar." 

Die amptelike besluite van die NGK waardeur apartheid verwerp en as sonde 

verklaar is, is onderskeidelik deur die Algemene Sinode in 1986 en 1990 geneem. 

Tans is 'n proses binne die Kerk ender sy lidmate en leraars aan die gang om die 

besluit en belydenis hul eie te maak. Vir baie is dit 'n pynlike proses. Die gebeure te 

Rustenburg was egter die begin van 'n versoeningsproses tussen die verskillende 

bevolkingsgroepe in Suid-Afrika wat ter wille van die roeping en taak asook die 

geloofwaardigheid van die NGK voortgesit meet word .. Nuwe deure is vir die NGK na 

die nieblanke gemeenskap, ander kerke en ekumeniese bewegings wereldwyd, 
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oopgemaak. Die NGK is besig om sy geloofwaardigheid plaaslik en internasionaal 

algaande te herwin. Op politieke, godsdienstige, maatskaplike, ekonomiese en 

onderwys gebied het die swart protes teen die status quo geslaag. 'n Nuwe Suid

Afrika moet nou gebou word met inagneming van die lesse wat die twintigste eeu 

geleer het. Die NGK het 'n belangrike rol om in die versoening- en 

transformasieproses te speel. 

9.4.9 Swart nasionalisme seevier 

Na onderhandelinge wat lank geduur het, is die nuwe Suid-Afrika aan die einde van 

die twintigste eeu gebore. Die eerste verkiesing waaraan alle Suid-Afrikaners van 

alle rasse kon deelneem, het op 27 April 1994 plaasgevind. Die getalryke swart 

burgers wat by verre die meerderheid inwoners van SA verteenwoordig, het aan die 

ANC 'n groot oorwinning by die stembus besorg. Pres Nelson Mandela is as die 

eerste swart staatshoof ingehuldig. Na baie dekades van stryd het swart 

nasionalisme uiteindelik geseevier. 

10 lnterpretasie en evaluasie 

Die worstelaar Evert Philippus Groenewald, gebore aan die begin van 'n eeu van 

storms op 2 Junie 1905, sou vanaf sy kinderjare toegerus word om 'n belangrike 

leiersrol in die stryd wat in die eeu in die Suid-Afrikaanse samelewing gestry is, te 

speel. Selfs al het hy geen erg aan die politiek van die dag gehad nie, sou hy nie 

onbetrokke by die stryd kon bly nie. Dit was veel meer as 'n politieke stryd. Die NGK 

het van horn as teoloog en kerkleier en sy kollegas verwag om ter wille van sy 

lidmate, die wit Afrikaners, 'n oplossing vir een van die moeilikste vraagstukke in die 

wereld, naamlik die harmonieuse saam- en voortbestaan van verskillende 

rasse(volke) in 'n veelvolkige vaderland, te vind. Vir sy roeping tot diens aan God, 

die NGK en Afrikanervolk het hy nie teruggedeins nie. As bekwame leier en 

baanbreker teoloog, sou hy nie op die kantlyn as toeskouer bly staan nie. Die 

gebeure op die wereldtoneel, soos in Hoofstuk 1 uitgebeeld, asook die Suid

Afrikaanse vraagstukke soos in hierdie Hoofstuk vermeld, is as historiese tafereel 

aangebied. Groenewald se optrede en rol moet teen hierdie agtergrond begryp en 

verstaan word. 
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Die twintigste eeu het met die Anglo-Boereoorlog begin en vanwee die gevolge 

daarvan, 'n worstelstryd vir die Afrikaner daargestel wat tot so ver as in 1961 met 

die geboorte van die Republiek van SA, sou duur. In die belangrikste fasette van die 

stryd sou Groenewald as teoloog en kerkleier aktief betrokke wees totdat 

Afrikanernasionalisme finaal die oorwinning in 1961 oor Britse imperialisme behaal 

het. Polities was hy nie by die stryd betrokke nie, maar hy het die reis van sy volk in 

sy stryd meegemaak. 

Die tweede worstelstryd, die van (en tussen swart en wit) die rasse, het uiteindelik 

anders geeindig as wat Groenewald in 1947 met die begin van die amptelike 

Skrifgefundeerde kerklike apartheidsreis, waardeur hy gepoog het om 'n padkaart 

vir die reis op te stel, in die oog gehad het. Die vraag is of die afloop van die reis 

en stryd in 1994 met die oorwinning van swart Afrikanernasionalisme, (wat weereens 

nie vir horn 'n politieke stryd was waaraan hy deelgeneem het nie), as 'n nederlaag 

aangeteken meet word. Binne die konteks van die historiese verloop van die reis 

socs in die hoofstuk vermeld, sal dit egter nie korrek sou wees om so 'n bewering te 

maak nie. Sy poging om apartheid Bybels in 1947 te fundeer, het nie die toets 

deurstaan nie en is algaande gewysig. Binne enkele jare het hy ook daarvan 

afstand gedoen. In 1960 tydens die Cottesloe kerkeberaad en die deeglike 

ondersoek van die Skrif m.b.t. rasseaangeleenthede saam met ander uitstaande 

teoloe in ekumeniese verband, het hy waarskynlik finaal tot die beset gekom dat die 

Skrif nie apartheid steun nie. Om horn dus as "apartheidsteoloog" te brandmerk, sal 

histories gesien 'n onreg wees. 

Die afstanddoening van die Skriftuurlike fundering van apartheid, het nie beteken dat 

Groenewald terselfdertyd afstand gedoen het van die verskeidenheid van volke en 

hul voortbestaan volgens die Skrif nie. In korrespondensie aan vooraanstaande 

Afrikaners, wat in latere hoofstukke behandel word, het hy aangetoon dat latere 

kerkvergaderings en kommissies, waarvan hy vanaf die sestigerjare nie lid was nie, 

deur 'n proses van worsteling met die Skrif, algaande tot helderheid gekom het. Hy 

het inderdaad verwag dat die Algemene Sinode van 1986, socs blyk uit sy skrywe 

aan Denise Ackerman gedateer 23 April 1985, "hopelik 'n verhelderende woord in 

hierdie tyd" sal spreek. Hy het die 1986 besluit as die wil van God, geneem ender 

die leiding van die Heilige Gees, aanvaar en lidmate en kerkleiers wat verontrus was, 

tot aanvaarding van die besluit en kalmte gemaan. 
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Groenewald se deelname aan verskeie fasette van die strydende kerk van die Here 

Jesus Christus se bedrywighede, soos veral in en deur die NGK beleef, word in die 

volgende hoofstukke nagevors. Die stryd, waarvan apartheid maar een faset was, 

het oor 'n wye verskeidenheid belangrike sake gehandel. Dit is 'n positiewe verhaal 

met vele hoogtepunte van 'n nederige begenadigde mens in diens van Christus en 

sy Kerk. 

96 



HOOFSTUK 4 - TOEGERUS VIR DIENS 

"George het nie die goud en silwer wat vele ander plekke het nie, maar haar juwele is haar 

seuns en dogters" (De Kerkbode: 23.02.1927). 

1 Verkenning 

1.1 George en distrik 

Die dorp George is aan die voet van die Outeniquaberge gelee. Groenewald sou aan 

die noordekant van die Outeniquaberge in die distrik George sowel as aan die 

suidekant op George self, die eerste sewentien jaar van sy lewe deurbring. Die 

natuurskoon van hierdie deel van ons land is ver buite ons landsgrense bekend. Die 

suidelike hange van die Outeniquaberge is ryk aan borne, plante en dierelewe. 

George is nie alleen die sentrum van die distrik nie, maar ook die hoofsentrum van 

die Suid-Westelike Distrikte.Suid-oos van George is die baie bekende vakansieoord, 

Wildernis. Verder oos vanaf Wildernis in die rigting van Knysna le die vleie : 

Swartvlei, Rondevlei, Groenvlei en Langvlei. Die distrik strek verder suid-weswaarts 

met verdere kusoorde tot by die Groot-Brakrivier. Besoekers kom in groat getalle 

hierheen om die oorvloed wat die George-distrik bied, te geniet. 

Plaaslike inwoners het ook destyds gedurende naweke die vakansieoorde, tot 

ergernis van die plaaslike leraar op George, gaan opsoek. In Die Kerkbode van 

26.02.1993 word verwys na 'n berig wat in die verband deur Herman Steytler in "die 

jare sestig'' in Die Huisgenoot geskryf is. Dit verleen insig in die kerklike en 

algemene lewensomstandighede wat tydens Groenewald se jeugjare geheers het -

en dui op "euwels" wat sedert 1918 nog nie verander het nie! "Baie jare gelede" ,so 

lui die berig, "toe George nog een groat gemeente was, was daar 'n groat predikant 

in die pastorie - ds JA Beyers ... Hy het Nederlands van die kansel gepraat, hoewel 

dit nie meer as Afrikaans met 'n Nederlandse grammatika was nie. Sy 'de' en 'het' 

woorde was nie soos ons dit in Van Rhyn se blou 'Spraakkunst' geleer het nie. 

Maar hy het sy boodskap oorgebring en as hy gemeen het dat 'n woord wat nie 

eintlik 'n kanselwoord was nie, al was dit Engels, sy boodskap beter sou oorbring, 

het hy dit gebruik. Os Beyers het een Sondag baie ernstig geword toe hy retories 

vra: 'Waarom is daar so baie kerkbanke leeg? Waarom word die getal/e aanbidders 

al kleiner? Waar is tientalle broeders en susters, ... vandag?' Hier het system na die 
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hoer register oorges/aan, en hy het uitgeroep: 'O! De Week-ends!' Dit was in 1918". 

George se distrik strek horn ook noordwaarts uit. Die pad wat die eerste trekkers 

lank gelede vanuit die weste, die Kaap en die Boland, oor die Outeniquaberge by 

George na die oosgrens en die binneland gevolg het, word vandag met bakens 

aangedui. Wanneer jy oor die bergpas is en die wereld van green skoonheid 

agterlaat, bevind jy jou in die Klein-Karoo. Teen die noorderhange van die 

Outeniquaberge is die kranse hoog en die plantegroei skaars. Noordwaarts le 

Oudtshoorn.Noord-oos met die pad na Uniondale en Graaff-Reinet, voordat die pad 

in 'n oostelike rigting na die Langkloof en Port Elizabeth wegdraai, staan 'n 

padaanwyser met die naam van die plaas "Ezeljacht" (steeds in die distrik George 

gelee), daarop geskrywe. Dit is hier waar Evert Philippus Groenewald op Vrydag 2 

Junie 1905 gebore is en tot 1916 sy eerste lewensjare deurgebring het. Daarna sou 

hy aan die suidekant van die Outeniquaberge op George gaan woon. Hier het hy sy 

skoolopleiding in 1922 voltooi. Ezeljacht, gelee 44 km vanaf George, is vandag 

steeds 'n uitstaande plaas. Dit staan bekend as 'n "geskiedkundige... waterryke, 

hoogproduserende" plaas "wat nog nooit 'n waterkrisis beleef het nie," met 'n 

"permanente werkerskorps wat ges/agte saam met die familie kom" (Finansies en 

Tegniek 05.09.1997:83). 

1.2 Europese voorsate 

Sedert die koms van Jan van Riebeeck na die Kaap in 1652, sou immigrante 

(behalwe die Hollandse koloniste en vryburgers) soos die Franse Hugenote, die 

Britse setlaars en Duitsers hulle in Suid-Afrika vestig.Dit het dikwels gebeur dat 

huwelike oor die kultuurgrense plaasgevind het.Volgens die Suid-Afrikaanse 

Geslagsregisters (Deel 11 :D-G) deur JH Heese en geredigeer deur RT J Lombaard 

(1989 :575-576) is die eerste Groenewald wat na Suid-Afrika gekom het ene 

Christoph Grunwald (of Christoffel Groenewald soos hy in Suid-Afrika bekend was) 

van Konigsberg, Pruise. In 1690 washy 'n korporaal in diens van die HOIK. Hy was 

'n burger en grofsmid toe hy na die Kaap gekom het. (Volgens 'n skrywe van 

Groenewald gedateer 28 April 1986 aan sy susterskind JH Grobbelaar van Alberton, 

het sy broer prof AJ Groenewald voor sy dood 'n stamlys van die Groenewald familie 

saamgestel.Die stamlys is deeglik nagevors, van waardevolle historiese gegewens 

deurspek en skrywer het met dank ook van die navorsing gebruik gemaak). 

Stamvader Grunwald het in 1691 met 'n Hollander Catharina Niemand van 

98 



Amsterdam getrou. In 1692 het hy 'n vryburger op die plaas Bellevue naby 

Stellenbosch geword. In 1701 het hy die plaas "Houd den Mand" van goewerneur 

WA van der Stel ontvang. Die Groenewald nageslag het al verder in 'n oostelike 

rigting getrek. 

1.3 Groenewald bakens 

Waar hulle ookal gekom het, het die Groenewald-voorgeslagte bakens geplant. 'n 

Seun van die stamvader en sy naamgenoot het op die plaas Schoongezicht, tans 

bekend as Lancerac, by Stellenbosch en op plase in die Jonkershoekvallei geboer. 

Sy jongste seun Jacobus, gebore 28 Maart 1734, het die pragtige woonhuis 

Bergzicht in Birdstraat op Stellenbosch gebou. Jacobus se jongste seun, gebore op 

6 Julie 1777 uit sy tweede huwelik met Susanna du Randt op 11 Desember 1774, se 

naam was Jonathan Willem. Laasgenoemde se vyfde kind uit sy huwelik met 

Johanna Christina Linde van Lindeshof op Swellendam, se naam was Johannes 

Hendrik Groenewald (26.03.1815 - 24.12.1897). Hy was getroud met Catharina 

Elizabeth Human (1819 -1903) en het in 1859 die plaas Hoogekraal in die distrik 

George, van Georg Sebastiaan Gericke gekoop. Hulle oudste en enigste seun 

Jonathan Willem (1837 -1890), die oupa van Groenewald, het 'n welgestelde beer op 

Hoogekraal geword (Onderhoud mev Nora Hattingh, suster van Groenewald). Hy is 

op 14 Maart 1864 op George met Margaretha Albertha van der Hoven - ook bekend 

as Nonnie -(1851 -1927), getroud. Die egpaar het hulle later op die plaas Ezeljacht, 

ook gelee in die distrik George, gevestig. Uit die huwelik is agt kinders gebore, vier 

seuns en vier dogters. 

In die Gedenkboek van die Gemeente George by geleentheid van die 

Honderdjarige Herdenking van die Kerkinwyding, 1842 -1942 (1942: 42) word sy 

naam vermeld as een van sestien lidmate wat die kerkorrel teen 'n koste van 

negehonderd pond aan die gemeente in 1879 geskenk het. Die oudste van sy vier 

seuns was Johannes (of John), die vader van Groenewald. Hy is op 29 Januarie 

1866 op Hoogekraal gebore. Hy het horn saam met sy ouers op Ezeljacht in die 

Klein-Langkloof gevestig.(Die ander seuns was Henry, Michael en William). As 

oudste seun moes hy eintlik die name van sy grootvader aan vaderskant, Johannes 

Hendrik, gedra het. As gevolg van bepaalde testamentere komplikasies wat ingetree 

het omdat oupa Hans, socs hy genoem is, net die een naam in amptelike stukke 

gebruik het, het sy seun Jonathan Willem besluit om sy kinders net een naam te 
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gee. Onder die sterk Engelse invloed wat destyds bestaan het, het Johannes toe 

John geword. John was 'n merkwaardige man. Sy voorbeeld en opvoeding het 'n 

groot invloed op sy kinders en tweede seun Evert Philippus Groenewald uitgeoefen 

(JH Ernst 1978 : 1 en 63-64). 

Volgens Groenewald (Bandgesprek) het sy vader, John, sy hoerskoolopleiding aan 

die bekende Bishops in Rondebosch, Kaapstad ontvang. Hy het 'n besondere liefde 

vir sport gehad. In 1881, op die jeugdige ouderdom van 16 jaar, tref 'n ramp horn 

wat veroorsaak dat sy lewe ingrypend verander word. Vanwee 'n besering wat hy op 

die voetbalveld opgedoen het, kry hy 'n tuberkulose beensiekte (rugtering) van die 

werwelkolom. Vir die res van sy lewe totdat hy op twee-en- tagtigjarige ouderdom op 

1 September 1946 oorlede is, (Suid- Afrikaanse Geslagsregisters 1989 :576), sou 

hy 'n invalide wees. John Groenewald sou egter nooit handdoek ingooi nie. Volgens 

Nora (FN) Hattingh, het 'n geneesheer aan haar moeder genoem dat haar vader 

polio opgedoen het. In 'n bandgesprek meld sy verder dat dit daardie jare mode op 

George gewees het dat alle ouers wat dit kon bekostig, hul kinders na Bishops in 

Kaapstad gestuur het.Die skool op George was destyds maar "effentjies" 

(Bandgesprek Nora Hattingh). Omdat daar nie vasgestel kon word wat hy makeer 

nie, het hy teruggekeer huis toe. Vir twee jaar was hy totaal verlam en kon hy net sy 

kop roer. Daarna het sy toestand verbeter. Hy kon aan die begin redelik oor die weg 

kom met krukke, maar met verloop van jare het dit al moeiliker gegaan. Nadat sy 

been afgesit is, het hy ook 'n boggel in die rug ontwikkel. Al die jare het hy meestal 

gele omdat hy altyd pyn in sy rug ondervind het. 

1.4 'n Moeder uit Britse adel 

In die are van Groenewald se moeder, Harriet Susan Maria Heugh van Rooyen -ook 

bekend as Harriet Forbes van Rooyen - (SA Geslagsregisters 1989:576), het die 

bleed van Britse adel gevloei. Sy was die kleindogter van die Britse admiraal Sir 

Henry Heathcote en die dogter van Evert Philippus van Rooyen en Fanny van 

Ryneveldt. Volgens Ernst (1978 : 2 en 64-65 en die stamlys opgestel in 1972 deur 

Groenewald se broer Alfred) is Luitenant-Generaal Henry Somerset, broer van Lord 

Charles Somerset, op 1 April 1817 te Boulogne met Frances Sarah Heathcote, die 

oudste van ses dogters van admiraal Sir Henry Heathcote van Hursley, Hampshire, 

getroud. Die admiraal (1777 - 1851) het in 1799 met Sarah, die dogter van Thomas 

Guscott in die huwelik getree. Die derde (Ann Forbes) en vierde (Harriet Forbes) 
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Heathcote dogters was 'n tweeling. Harriet Forbes het op 12.08.1840 met Honoratus 

J Robert van Ryneveld van Graaff Reinet in die huwelik getree. 

Nora Hattingh het in 'n bandgesprek die verhaal van die paartjie se interessante 

ontmoeting vertel. Harriet en haar tweelingsuster het vanuit Engeland by hul suster 

Frances Sarah wat met Lord Charles Somerset se broer Henry getroud was, kom 
. / 

kuier (Vergelyk MAS Grundlingh : Vyftig Jaar Britse Bestuur, 1806-1854 se bydrae in 

OW Kruger (Red): Geskiedenis van Suid-Afrika 1979 : 162 en 182). Lord Charles 

Somerset was vanaf 1814 -1826 goewerneur aan die Kaap. Nadat hulle in 

Algoabaai aan wal gegaan het, is hulle per ossewa na Grahamstad vervoer. Die 

ossewa en sy belangrike vrag is deur 'n aantal soldate onder bevel van kaptein 

Honoratus van Ryneveld, seun van landdros Ignatius van Ryneveld, begeleide 

gedoen. Die reis het slegs vyf dae geduur, maar toe die gevolg op Grahamstad 

aankom, het Harriet en Honoratus hul verlowing aangekondig! Na hul huwelik het 

die egpaar hulle op die plaas Rineheath in die Grahamstad distrik gevestig. Na haar 

man se afsterwe op 'n jeugdige ouderdom, het sy en haar vyf kinders by haar 

skoonvader op Graaff-Reinet in die drosdy gaan woon. 

Die weduwee Harriet Forbes van Ryneveld trou weer in 1857 en wel met die 

wewenaar Ignatius Marthinus van Rooyen ( 1809-1888) van Die privier, Mill River, 

distrik George (Ernst 1978:65). Evert Philippus van Rooyen, Ignatius se seun, trou 

daarop met sy stiefsuster (hulle was nie bloedverwante nie), Frances Sarah (Fanny) 

van Ryneveld, die ouma van Groenewald. Die egpaar het hulle op Dieprivier in die 

Langkloof gevestig en het 13 kinders gehad. Groenewald (prof EP) het haar 

begrafnis waargeneem. Hy meld dat alhoewel sy nooit Afrikaans gepraat het nie, sy 

dit goed verstaan het. Een van die kinders wat uit die huwelik gebore is, was Harriet 

Susan Maria Heugh (ook bekend as Harriet Forbes) van Rooyen, die moeder van 

Groenewald (10.06.1872 -17.10.1955). 

Hoe, waar en wanneer John Groenewald van Ezeljacht en Harriet Forbes van 

Rooyen se paaie gekruis het, is nie bekend nie. Mev Hattingh meld egter dat haar 

moeder voor haar troue op George as matrone in die Meisiekoshuis gewerk het. 

Haar vader kon toe nog met die perdekar ry en met krukke oor die weg kom. Die feit 

dat hy gestremd WCflS, het haar liefde vir die besondere jong man, John, nie gedemp 

nie. Toe hy reeds ses-en- dertig jaar oud was tree hulle in 1902 op George in die 

huwelik. Sy was daarvan bewus dat haar huwelik met John aan haar hoe eise sou 
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stel. Volgens wat sy aan haar dogter Nora Hattingh vertel het, het die gesin se 

geneesheer haar ook gewaarsku dat as sy met die gestremde John Groenewald 

trou, sy 'n baie gebonde lewe sou he. Na die huwelik het sy die familieplaas 

Oieprivier verlaat en haar intrek op Ezeljacht geneem. Uit die huwelik is ses kinders 

gebore. 

Die (Engelse) skoolopleiding wat Groenewald se vader aan Bishops ontvang het 

asook sy moeder se Engelse agtergrond, sou later vir Groenewald baie beteken. Dit 

het vir horn deure geopen.Volgens horn het die gesin dikwels op Ezeljacht met 

mekaar op Engels gekommunikeer aangesien die ouers dit belangrik geag het dat 

die kinders Engels magtig moes wees. (Die tradisie is later in Groenewald se eie 

huishouding -deur sy dogter Gertruida in 'n gesprek vermeld -in Pretoria voortgesit 

toe die gesin op bepaalde weeksdae ook in Engels of selfs in Duits met mekaar 

gepraat het). Die afleiding kan gemaak word dat die gesin, alhoewel nie vermoend 

nie, 'n vooraanstaande posisie in die gemeenskap ingeneem het en 'n leiersrol vervul 

het. Volgens 'n berig in Die Burger van 7 September 1946 oor John Groenewald se 

heengaan, is vermeld dat hy sy sake self bestuur het en in enkele boedels as 

eksekuteur opgetree het. "Daarbenewens was hy 'n ywerige leser, en tot vier jaar 

gelede het hy nog elke week aan elke kind wat nie by die huis was nie, 'n brief 

geskryf." Die deursnee Afrikaner van destyds het nie oor veel geleerdheid beskik nie. 

Die Groenewald gesin was 'n uitsondering en die ouers het besef dat akademiese 

kwalifikasies die deur na 'n suksesvolle toekoms was. Die besondere agtergrond 

waaruit die kinders van John en Harriet Groenewald dus gekom het, soos verder 

duidelik sal blyk, het 'n gunstige bodem vir hul latere prestasies daargestel. 

2 Ezeljacht 1905 - 1916 

2.1 Die lewe in die ou Anglikaanse pastorie 

Die plaas Ezeljacht in die Klein-Langkloof is in die negentiende eeu deur die 

Anglikaanse Kerk as pastoriegrond vir die ''Anglican Church St John the Baptist in 

the Wilderness", wie se kerkgebou op die aangrensende plaas Schoonberg gelee 

was, aangekoop. Die oudste dogter van die bekende biskop Robert Gray, Sophia 

Louisa Gray (1837-1869) het saam met haar man eerw Edward Glover, die latere 

eerste hoof van die bekende Zonnebloem-kol/ege in Kaapstad, die plaas as 

pastoriegrond bewoon. Nadat die plaas deur Jonathan Willem Groenewald 
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aangekoop is, het dit na sy dood (15.09.1890) in die hande van die oudste seun John 

(Groenewald se vader) oorgegaan. Hier het hy en sy bruid Harriet Forbes van 

Rooyen hulle na hul huwelik in 1902 gevestig (JH Ernst 1978: 63). 

Harriet Groenewald was 'n vlytige huisvrou. Haar hande het vir niks verkeerd 

gestaan nie. Sy het gekook en gebak, naaldwerk gedoen, gaste onthaal en bedien. 

Sy het met sorg na haar gestremde manse behoeftes omgesien. Ten spyte van die 

hoe eise wat die huishouding aan haar gestel het, moes sy noodwendig meer as die 

gewone verantwoordelikheid vir die sukses van die boerdery op haar skouers neem. 

Sender haar hulp sou John Groenewald, wat fisies nie in staat was om buite op die 

werf rond te beweeg nie, nie aan al die eise wat boerdery aan 'n boer stel, kon 

voldoen nie. Verder is hul eerste kind Jonathan Willem op 3 Oktober 1903 gebore en 

die sesde Elizabeth Van Reyneveld op 7 Maart 1912 (RTJ Lombaard 1989: 576). Die 

kinders wat kort na mekaar gebore is, het tussen al die werksaamhede baie van 

haar aandag geverg. Soos met haar ander take sou sy egter met liefde, toewyding 

en bekwaamheid haar invalide man bystaan en die kinders versorg en opvoed. 

2.2 Boerdery 

'n Gemengde boerdery is op Ezeljacht beoefen. Daar is koring verbou, skape is om 

die wol en vleis aangehou en volstruisvere is gepluk en van die hand gesit. Die vere 

het in die tyd goeie pryse behaal. Die landerye is met muile bewerk en die muile is 

ook ingespan om die muilwa te trek. Melkkoeie is aangehou sodat daar altyd melk vir 

eie gebruik kon wees. Alhoewel John Groenewald se bewegingsvryheid aan bande 

gele is, het hy met volharding en ywer die boerdery beheer. Met groot moeite en 

inspanning is hy daagliks tot op die voorstoep gehelp waar hy vanaf 'n rusbank 'n 

oog oor die boerdery gehou het. Met behulp van 'n verkyker het hy geweet wat op 

die plaas aangaan. Deur gebruik te maak van 'n tipe luidspreker en 'n rewolwer

patroondoppie wat hy as fluitjie gebruik het, het hy daarin geslaag om die werkers op 

'n afstand instruksies te gee en met hulle te kommunikeer. Op die wyse het hy en sy 

eggenote sake na die eis van elke dag gereel en het dit met die boerdery goed 

gegaan.Volgens Nora Hattingh, het haar vader ook oor die dienste van 'n goeie 

Kleurling voorman beskik (Onderhoud). 

2.3 Die Groenewald kinders 
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Vir die egpaar is eers drie seuns en daarna drie dogters gebore.Volgens 

Groenewald het die kinders familiename ontvang. Die oudste, Jonathan Willem, 

gebore op 3 Oktober 1903, is na John se vader vernoem. Hy het later professor in 

Voedingsleer aan Onderstepoort aan die Universiteit van Pretoria geword. Die 

tweede seun, Evert Philippus gebore 2 Junie 1905 het die name van sy oupa aan 

moederskant ontvang.Die derde kind Alfred Johannes (John) is op 13 Januarie 1907 

gebore. Hy het in die Opvoedkundige Sielkunde gepromoveer en was later ook aan 

die Universiteit van Pretoria verbonde. 

Die eerste dogter en vierde kind, Frances Nora, is op 29 Junie 1908 gebore. Nadat 

sy die BA graad in 1927 en die Hoer Sekondere Onderwysdiploma in 1929 aan die 

Universiteit van Stellenbosch behaal het, het sy met ds CS Hattingh van die NGK in 

die huwelik getree. Die vyfde kind, Margaretha Alberta, gebore 7 November 1910 het 

haar ook aan US as onderwyseres bekwaam. Nadat sy 'n aantal jare skoolgehou 

het, is sy op Mosselbaai met ds P Grobbelaar getroud. Die sesde kind, Elizabeth 

Van Ryneveld (Bessie) is op 7 Maart 1912 gebore. 

Volgens Nora Hattingh (Bandgesprek), was sy baie intelligent. Op sewejarige 

ouderdom het sy gelyktydig masels en kinkhoes gekry. Geneeshere ken die koors 

nie breek nie met die gevolg dat sy breinskade opgedoen het.Dit het veroorsaak dat 

sy nie verder ken skoolgaan of studeer nie.Vanwee haar verstandelike gestremdheid 

het sy meer aandag van haar ouers, veral haar moeder, geverg.Nadat haar moeder 

op gevorderde ouderdom as gevolg van 'n beroerte aanval, haar nie meer ken 

versorg nie, is die taak deur Nora Hattingh oorgeneem. Harriet Groenewald is op 17 

Oktober 1955 in Johannesburg, waar sy deur Nora Hattingh versorg is, in die 

ouderdom van 83 jaar oorlede (JH Ernst 1978 :4). Bessie is in 1964 oorlede. Die 

liggaamlike gestremdheid van sy vader asook Bessie se geestelike gestremdheid, 

gepaard met die daaglikse eise wat dit aan Harriet Groenewald en die hele gesin 

gestel het, het noodwendig 'n greet invloed op Groenewald se lewe gehad. Vroeg in 

sy lewe het hy geleer om selfstandig op te tree en het hy op 'n praktiese wyse 

vasgestel wat dit beteken om te dien. 

2.4 Verbondsonderrig 

Volgens Groenewald was twee dinge vir sy ouers, John en Harriet Groenewald, baie 

belangrik.Ten eerste dat hulle die Here daagliks sou dien en dat hul kinders Hom 
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ook sou leer ken, liefhe en saam met hulle dien. Tweedens dat hul kinders, behalwe 

onderrig uit die Woord van God, ook formele onderwys moes ontvang.John 

Groenewald se gesin het twee keer per dag vir huisgodsdiens vergader. Dit was 'n 

vaste instelling en hy het nie toegelaat dat iets horn daarvan weerhou nie.Vanwee 

die afstand na George kon die gesin nie eredienste aldaar bywoon nie. Die Sondag 

was vir horn 'n rus- en kerkdag. Sondae na ontbyt het die kinders vir oupa en ouma 

Groenewald waar hulle op die aangrensende werf gewoon het, besoek. Daarna het 

die gesin in hul kerkklere in die sitkamer vir die "erediens" byeengekom. John 

Groenewald het as gesinshoof 'n gedeelte uit die Nederlandse Bybel voorgelees. 

Daarna het hy uit 'n Nederlandse preekbundel, wat volgens Groenewald steeds in sy 

besit is en waarvan die kinders min begryp het, voorgelees. Die eerste kategese 

onderrig (Sondagskool) ontvang die kinders van hul moeder. Sy het die Bybel asook 

'n destydse bekende prentetoestel gebruik. Aan vader- en moedersknie leer die 

kinders die Here uit sy Woord ken asook wat gebed beteken. Die godvresendheid 

van John en Harriet Groenewald sou 'n blywende indruk op die kinders laat. Orie van 

hul kinders is op die wyse vir 'n latere lewe in 'n pastorie voorberei. 

Ds DJJ Rossouw, die destydse leraar van George, was goed met die Groenewalds 

se omstandighede bekend (JH Ernst 1978: 4). Ezeljacht het tot 1910, toe die 

gemeente Herold afgestig is, ender die kerkraadswyk Voor-Langkloof geressorteer. 

Groenewald se oupa, Jonathan Willem, was die eerste ouderling van die wyk.Waar 

nodig het die leraar nagmaal tuis aan siekes bedien.Sedertdien is in die NGK met 

die gebruik weggedoen, 'n besluit waarmee Groenewald horn tot vandag toe nog nie 

mee kan vereenselwig nie (Bandgesprek). Hy weet immers wat dit vir sy invalide 

vader beteken het wanneer die nagmaal aan horn bedien is. (Die gebruik is in 1994 

weer deur die Algemene Sinode in ere herstel:Skrywer). 

Na die afstigting van die Herold gemeente, het ds SS van Wyk as die eerste leraar 

van die nuwe gemeente die Groenewald gesin pastoraal versorg. Vanwee 'n groot 

skaarste aan predikante het die kerkraad na sy vertrek vir eerw PL le Roux gevra om 

na die geestelike behoeftes van die lidmate om te sien.Volgens Groenewald washy 

'n ywerige dienskneg van die Here (Bandgesprek). Hy het met soveel seen gearbei, 

dat die Ring die Kerkraad later moes dwing om tot die beroeping van 'n leraar oor te 

gaan.ln 1914 is ds CL Grundlingh van Venterstad beroep en bevestig. Die pastorie 

was in die wyk Klipdrift van die gemeente gelee waar ook 'n doelmatige wyksaal 

opgerig is (Ernst 1978: 4-5). 
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Eredienste is destyds nie in een sentrale kerkgebou gehou nie, maar in die wyksale 

van die onderskeie wyke, te wete Klipdrift, Doorn Rivier (later verander na Herold), 

Buffelsdrift en Molens Rivier. Vir Harriet Groenewald en haar kinders was Doorn 

Rivier bereikbaar en hier het hulle die dienste en die kinders die 

kinderkransbyeenkomste bygewoon. Na die jaarlikse basaar is weke lank uitgesien 

en die gemeente kon reken op die Groenewalds se teenwoordigheid en 'n perdekar 

vol gebak. 

2.5 Die plaasskool op Ezeljacht 

Toe die kinders skoolgaande ouderdom bereik, het John en Harriet Groenewald 

alles in hul vermoe gedoen om hul kinders formele onderrig te laat ontvang. 

Onderwys het hulle na aan die hart gele. Omdat daar nie 'n plaasskool naby was nie, 

is 'n onderwyseres (goewernante) gehuur om die kinders te onderrig. Sy het by die 

gesin ingewoon. 'n Sink skoolgeboutjie is as gevolg van John Groenewald se 

inisiatief in 1912 op die werf opgerig. Hy verhuur die gebou aan die Skoolraad met 

die oog daarop om leerkragte te bekom. Die Skoolraad het egter daarop aangedring 

dat daar 'n minimum aantal kinders ingeskryf moes wees, met die gevolg dat 'n 

aantal kinders noodgedwonge in die Groenewalds se huis as koshuisgangers moes 

tuisgaan. 

Die plaasskooltjie op Ezeljacht 
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Op Groewald se gemoed het die ingebruikneming van die skool 'n blywende indruk 

gemaak. Die betrokke dag het belangrike gaste vir die geleentheid opgedaag. Die 

onderwyseres was neg nie reg om met die program te begin nie en het die 

belangrike gaste in die skadu van 'n bloekomboom laat wag. Onder hulle was die 

parlementslid vir George, die lnspekteur van Onderwys en die leraar van George, ds 

Beyers. Laasgenoemde het die opening waargeneem. Groenewald vertel hoedat ds 

Beyers die saad van die bloekomboom, uit 'n bloekomtol wat hy opgetel het terwyl hy 

saam met die vername gaste gewag het, in die palm van sy hand voor hulle 

uitgeskud het. Die klein swart saadjies het op hulle geval. Hy het aan hulle gese dat 

die saadjies van die bloekomboom klein is, maar 'n groot boom word indien dit die 

regte sorg ontvang. Net socs die saadjies vertrou hy dat die kinders met die regte 

opvoeding, belangrike figure in die samelewing sal word. (Vgl ook 'n berig in die 

George and Knysna Herald van 22 September 1972 oor die plaasskool op 

Ezeljacht deur dr Alfred J Groenewald). Volgens Groenewald (Bandgesprek) was dit 

profetiese woorde wat vir die vier Groenewald kinders, wat toe al in die skool was, 

waar geword het. Hulle het almal gevorderde akademiese onderrig ontvang - die drie 

seuns het professore en die twee dogters onderwyseresse geword. 

'n Onderwyseres wat die jong Groenewald sou inspireer, was Tilly Gericke. Aan haar 

voete het hy die basiese onderrig ontvang. Destyds was 'n bepaalde ouderdom 

waarop 'n kind tot die skool toegelaat is, nie van deurslaggewende belang nie. Met 

die skool en huis op een werf, 'n inwonende onderwyseres, het die Groenewald 

kinders vroeg in hul lewe met die skool, en dus formele onderwys, kennis gemaak. 

Dit het hulle ongetwyfeld geprikkel en 'n liefde vir die onderwys en die akademie by 

hulle laat ontstaan. Alhoewel die Staat die skool gesubsidieer het en die losies- en 

huurgeld vir 'n ekstra inkomste gesorg het, het dit natuurlik verdere eise aan Harriet 

Groenewald gestel. Daar was egter gemoedsrus in haar en haar man se hart omdat 

die kinders nou formele onderwys ken ontvang. Van kleins af is die Groenewald 

kinders geleer wat dit beteken om hardwerkend te wees en het almal take in en om 

die huis gehad waarvoor hulle verantwoordelik was. 

Die onderrig en opvoeding wat kinders op 'n plaasskool ontvang het, het glad nie by 

die dorpskool agter gestaan nie. Aan elke kind is individuele aandag gegee. Menige 

leerling wat sy eerste jare in 'n plaasskool onderrig is, socs ook die Groenewald 

kinders, praat met groot dankbaarheid en trots van die opvoeding wat hulle ontvang 

het. Die toegewyde leerkragte het dikwels hul jeug, lewenskrag en gerief opgeoffer 
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om die sluimerende potensiaal van die Afrikanerkind te ontwikkel. Die onderwys was 

die belangrikste middel vir die Afrikaner om sy ideale te bereik. Die erkenning van 

Afrikaans as amptelike taal was tydens die jeugjare van Groenewald nog 'n saak 

waarvoor hard geveg is. Onderwys het in Engels en Nederlands geskied 

(Bandgesprek). Op George is aan die stryd meegedoen. 

Die Genootskap vir Regte Afrikaners (GRA) wat op 14 Augustus 1875 in die Paarl 

gestig is, se werksaamhede sou 'n wending bring. Daar is op die dag besluit om die 

volk bewus te maak van homself en sy taal en om Afrikaans tot sy regmatige plek te 

verhef. As Afrikaans algemeen in gebruik is, sou die Afrikaanse Bybelvertaling 

waarna Arnoldus Pannevis gestrewe het, 'n werklikheid word. Die vergadering 

waarop die GRA gestig is, het juis plaasgevind na aanleiding van Pannevis se 

korrespondensie met die Britse en Buitelandse Bybelgenootskap oor die vertaling 

van die Bybel in Afrikaans. Groenewald sou later 'n belangrike bydrae tot 

Bybelvertaling lewer. 

Die GRA se doelstellings om te "staan vir ons Taal, ons Nasie en ons Land' het 

getoon dat sy strewes daarop gerig was om die volk op elke gebied op te hef 

(Kalender - bylae tot Beeld 14.08.1991 :11). Die GRA sou horn veral tot die 

plattelander rig. Onder die besielende leiding van SJ du Toit sou dit op die magtige 

taalbeweging uitloop. Die GRA se eerste publikasie, die bekende Afrikaanse 

Volkslied, wat in die Nuwe FAK- Sangbundel (1966:31) opgeneem is, het die trots 

van die ontwakende Afrikanervolk aan die einde van die negentiende en begin van 

die twintigste eeu, waarin die Groenewald familie gedeel het, weergegee: 

'"n leder nasie het sy land: Ons woon op Afrikaanse strand; vir ons is daar g'n beter 

grand, op al die wye wereldrond. Trots is ons om die naam te dra, Van kinders van 

Suid-Afrika. 

'n leder nasie het sy taal: Ons praat van Kaap tot in Transvaal wat alma/ maklik kan 

verstaan. Wat gaan die ander tale ons aan? Ons praat, soos pa en oupapa, Die 

Jandstaal van Suid-Afrika. 

Want al die nasies het, een God; Hy reel ieder volk se lot; Hy het vir ieder volk sy 

taa/, sy land, sy reg, sy tyd bepaal. Wie dit verag sal Sy straf dra. 0 God, beskerm 

Suid-Afrika." 
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Die trots om 'n Afrikaner te wees het Groenewald vroeg besiel. Volgens die 

Calvinistiese leerstellings is dit God wat 'n mens aan 'n bepaalde volk verbind en 

elke lid van die volk moet tot eer van God leef. Die beginsels het 'n belangrike rol in 

sy lewe gespeel. In sy vader se hart het dit reeds geleef. So verklaar CWH Boshoff 

(WO Jonker (Red) Hermeneutica 1970:241) ten opsigte van Groenewald se vader: 

"Hy het dikwels met sy kinders gesels oor wat e/keen sou word en dan Juimig 

opgemerk dat hul vir enigiets kon gaan leer behalwe vir 'n prokureur en 'n 

spekulateur. " Destyds het die Afrikaners vanwee onaangename ondervindinge met 

die twee beroepe dikwels gevoel dat hulle deur die beroepsgroepe wat meestal deur 

nie-Afrikaners gevul is, uitgebuit is. Die hoogste roeping vir Groenewald se vader 

John, was om evangeliedienaar te word (Bandgesprek Groenewald). Die mening dat 

prokureurs skelm is, kom uit die dae van die sogenaamde "boereverneukers". Die 

wetsagente was nie behoorlik opgelei nie en nie onderhewig aan die dissipline en 

etiese kodes waaraan prokureurs onderhewig is nie. 

2.6 Afskeid van Ezeljacht 

Teen die einde van 1915 het John Groenewald se gesondheid aansienlik 

verswak. Volgens Nora Hattingh (Bandgesprek) was die verwagting van hul 

huisdokter en goeie vriend van haar ouers, dr Snow, dat hul vader nie meer lank sou 

leef nie. Die naaste dorp waar mediese hulp redelik bekombaar was, was George. 

Laasgenoemde was ver vanaf Ezeljacht en met die destydse vervoergeriewe nie 

maklik bereikbaar nie. Die volstruismark het ook in duie begin stort en baie boere in 

finansiele en ander ellende gedompel.Gemelde omstandighede asook die 

ekonomiese druk en gebrek aan lewensmiddele veroorsaak deur die uitbreek van 

die Eerste Wereldoorlog, het John en Harriet Groenewald baie nagte laat wakker le. 

Hui oudste seun was reeds twaalf jaar oud en Evert tien jaar oud.Dit was vir hulle 

lewensbelangrik dat hul kinders hul skoolloopbaan voltooi en verder gaan 

studeer.Die naaste hoerskool was op George. Na deeglike oorweging en met 

inagneming van alle faktore word die moeilike maar korrekte besluit geneem: 

Ezeljacht moes verkoop word en die gesin sou hulle op George gaan vestig. 

Kopers vir grond was nie volop nie. Uiteindelik word 'n belangstellende koper in die 

per~oon van 'n Jood, mnr Sarembrock van Ceres, gevind. Volgens Groenewald 

(Bandgesprek) het hy per trein tot op George gereis om na die plaas te gaan kyk. Vir 
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sy ouers was dit 'n verligting toe hy besluit het om te koop. Die nuwe eienaar was 'n 

boer in die distrik van Ceres. Laasgenoemde is vandag nog bekend vir die heerlike 

appels uit die streek. Sarembrock het met proefnemings met die vrugtesoort ook op 

Ezeljacht begin. Dit was geslaagd. Vandag is die Langkloof bekend vir sy appels wat 

saam met die van Ceres en elders nie net in Suid-Afrika nie, maar ver buite die 

landsgrense, 'n gesogte produk is. Die appelboerdery in die Langkloof het op 

Ezeljacht begin! 

Die dag in 1916 toe John en Harriet Groenewald en hul ses kinders van hul geliefde 

Ezeljacht met sy nederige plaasskool, die plaaswerkers, hul bure en gemeente 

moes afskeid neem, was swaar. Hui ses kinders is op die plaas gebore. Hier het 

hulle soveel lief en leed verduur. Hier waar die lewenstorms soms swaar gewoed 

het, het Groenewald geestelike kwaliteite ontwikkel wat die hoeksteen sou vorm 

waarop hy sy lewe kon bou.Hier het hy die eerste toerusting deur God se genadige 

beskikking ontvang wat van horn 'n leier van formaat in sy kerk en volk sou maak. 

In 'n geleentheidspublikasie oor die lewe en werk van professor HB Thom, 

medestudenteraadslid van Groenewald op Stellenbosch en latere rektor van die 

Universiteit, skryf DJ Viljoen (DJ Kotze (Red) in sy bydrae "Op die Kultuurakker" 

(1969:83/4): "die spore van dit wat 'n mens 'n ware /eier maak: ge/oof, geroepenheid, 

wysheid, arbeidsaamheid, diensbaarheid, offervaardigheid, oordeelkundigheid en bo 

al/es liefde - liefde vir sy eie volk, sy eie land, sy eie taal, sy eie kultuur, die /iefde by 

gebrek waarvan menige leier 'n klinkende metaa/ of 'n luidende simbaa/ word. 

Hierdie mooi eienskappe gaan egter altyd gepaard met beskeidenheid en 

nederigheid." In sy ouerhuis en die plaasskool op Ezeljacht, en met die 

deursettingsvermoe wat die Klein-Karoo in sy kinders wakker roep, is gemelde edele 

geestelike eienskappe van 'n ware leier in die jong Groenewald se gemoed 

ingegraveer. 

Hy moes egter verder aan die voet van die Outeniquaberge toegerus word, nou aan 

die suidekant, in die immergroen George! Die dorp en sy mense sou vir groot 

hoogtepunte en verdere gelukkige jeugjare sorg. Hier het hy in noue kontak met die 

polsende formele kerklike lewe en onderwys van die begin van die twintigste eeu 

gekom. Die afgesonderde bestaan en beskermde lewe op Ezeljacht was vir goed 

verby. Tog het die meetsnoere vir horn op lieflike plekke geval. Op die fondament 

wat op Ezeljacht gele is, sou toegewyde predikante en onderwysers voortbou. 
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3 Aan die voet van die Outeniquaberge 

3.1 George 1916 -1922 

George was nog 'n klein plattelandse dorpie toe John en Harriet Groenewald en hul 

ses kinders in 1916 vanaf Ezeljacht na hul nuwe huis op 'n ruim erf, 'n morg groat, te 

Courtenaystraat 33, verhuis het. Volgens Nora Hattingh (Bandgesprek) het haar 

vader planne vir die huis laat optrek en 'n ruim huis met 'n noord-aansig laat bou. Die 

erf was baie goed gelee en binne loopafstand van die skoal, kerk en besighede. Die 

inwoners het melkkoeie en hoenders vir gebruik aangehou. Elke erf het oor 'n 

groentetuin en vrugteboord beskik. Munisipale dienste was nie beskikbaar nie.Water 

is uit opgaartenks gekry - 'n waterskema het eers in 1923 'n werklikheid geword. Die 

strate was nie geteer nie en is saans met paraffienlampe wat aan pale gehang is, 

verlig - dit is met 'n lang stok aangesteek. Elektriese krag het eers in 1925 'n 

werklikheid geword.Vervoer was per ossewa, of per perdewa of -kar, hoewel enkele 

motors in die strate opgemerk is (Gesprek met Nora Hattingh asook Mariena 

Hofmeyr, gebore Gericke, wat ten tye van Groenewald se jeugjare op George 

gewoon en skoolgegaan het). Vir die jong Groenewald en sy broers en susters het 

propvol nuwe ontdekkings op George gewag. 

3.2 'n Merkwaardige vader 

In die Groenewald huishouding het elke kind volgens sy vermoe take gehad om te 

vervul. Die groentetuin moes in stand gehou word en die koeie elke dag gemelk 

word. Die hoenders moes versorg word en water vir die huishouding aangedra word. 

Vir die liggaamlik gestremde John Groenewald is in die slaapkamer bokant die bed 

'n tou vanaf die dak aangebring waaraan hy horn kon optrek om soms regop te sit 

nadat hy vir ure op sy rug gele het. Met groat moeite is hy bedags na die sonnige 

voorstoep gehelp waar 'n bed volgens sy behoeftes vir horn ingerig is. Vandaar kon 

hy sien wat in die straat gebeur. Daar het hy met talle besoekers gesels of met die 

hand vir verbygangers in die straat gewuif. Harriet Groenewald het soos op Ezeljacht 

voortgegaan om horn met liefde te versorg en het dikwels gaan verneem wat hy 

nodig het of die nodige bystand aan horn verleen. Op die stoep het Groenewald 

dikwels met sy vader lang gesprekke gevoer.John Groenewald was 'n merkwaardige 

man. Selfs op buitestaanders wat horn slegs by geleentheid ontmoet het, het hy 'n 

onuitwisbare indruk gelaat.Hoeveel te meer nie op sy seun wat daagliks in sy 
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teenwoordigheid vertoef het nie? 

John en Harriet Groenewald en hul dogter Bessie (Foto: Mev N Hattingh) 

N J le Roux skryf kart na John Groenewald se sewentigste verjaardag in 1936 

(Naweekpos: 45-46), ender die opskrif '"n Glimlag", socs volg: 

"Sewentig jaar oud. En meer as veertig van die sewentig }are is in die bed 

deurgebring sander dat sy voet ooit op die vloer was. Want hy het net een been. 

(Volgens Ernst (1978: 1) is sy been in 1899 afgesit). En sy liggaam is verlam sodat 

hy altyd een posisie behou - op sy rug ... Altyd op sy rug.Kan jy dink wat dit moet 

beteken? 

Maar luister. By die smart en beproewing nooit 'n enkele woord van mismoediging. 

Geen klagte, geen murmurering, geen martelaarsgesig: altyd dieselfde glimlag, altyd 

die warme handdruk. Nooit 'n woord oar homse/f nie, altyd net belangstelling in jou 

en Jou werk. En vra jy nag: 'Hoe gaan dit vandag, oom Jan?' (John:Skrywer), dan 

kom die antwoord altyd geredelik: 'Nee, goed! Maar sit, man, en laat ans 'n bietjie 

gesels!' 

Veertig jaar! Meer as veertig jaar bedleend ... Ek en jy wat elke dag kan beweeg 

waar ans wil, en in gesondheid verkeer, is dit dan te veel om te vra dat ans die 

wereld oral en altyd met blymoedigheid, met 'n glimlag, sal bejeen? Is dit? ... En as jy 

die lewende voorbeeld hiervan wil sien .. . , hou dan net 'n rukkie stil as jy weer met 



die grootpad deur die naaste dorp na die Wildernis gaan. Op die stoep sa/ jy hom 

sien le. Sy moedige vrou sal uitkom en ingaan.Hy sal vir jou waai met sy hand. As jy 

daar vyf minute afklim, sal daar iets in jou wakker word. " 

In 'n skrywe gedateer 27 Augustus 1981 bedank 'n ou vriend, die toegewyde EP 

Hans von Staden, hoof en stigter van die Dorothea lnterkerklike Geloofsending, 

Groenewald vir 'n donasie van R25 wat hy van horn ontvang het en skryf hy verder 

soos volg: "Ek weet nie of jy weet dat toe ek nog vir die CSV gereis het, ek eenmaal 

jou vader ontmoet het nie. Dis asof, selfs nou nog, trane in my oe wit kom oor 

daardie dierbare man wat so ontsettend beproef is. Maar hoe het God hom en sy 

seuns geseen!" 

Volgens 'n berig in Die Burger (07.09.1946) het John Groenewald getrou sy kerk 

besoek en was hy "vanaf sy prille jeug 'n persoonlike vriend van die leraars van 

George ... Nadat hy ... op George kom woon het, is hy elke Sondag na die kerk 

vervoer waar hy in 'n liggende houding na die preek kon /uister ... " Die merkwaardige 

John Groenewald, vroom en deur lyding toegerus met geestelike krag, het groot 

invloed op sy kinders en gemeenskap uitgeoefen. Beslis ook op sy tweede seun 

Evert Philippus Groenewald. 

3.3 Onderwys op George 

Die eerste aantal jare van die Groenewalds se verblyf op George het saamgeval met 

verandering en vernuwing op onderwysgebied. Die smeulende vuur wat die GRA 

aangeblaas het, het op George, soos op ander plekke, vlam gevat. 'n Besluit om die 

Ang/ikaanse Seunsskoo/, waarvan Barron Moore die prinsipaal was, in 1907 met die 

Hoer Jongenskool, wat in 1877 deur die toedoen van ds AGM Kuys en ander lidmate 

van die NGK tot stand gekom het, onder die hoofskap van Moore te kombineer, het 

tot groot ontevredenheid aanleiding gegee. Die stap het veral by die oorwegend 

Afrikaanssprekende ouers nie byval gevind nie. 

Alhoewel Moore 'n baie bekwame onderwyser was, het die skool geleidelik 

leeggeloop. Toe Moore in 1912 aftree, was die toestand glad nie na wense nie en het 

die getal leerlinge op 'n skamele drie-en-sestig gestaan.Sy opvolger, DJ Malan, het 

die taak van heropbou onder hierdie onbenydenswaardige toestande, op sy skouers 

geneem en met die steun wat hy van veral ds Beyers geniet het, sou dit gou blyk dat 
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hy die regte man op die regte tyd was.Teen 1915 het die Boys High School, socs die 

geamalgameerde skool toe genoem is, weer die peil van agt jaar tevore bereik met 

'n leerlingtal van honderd-en-agtien leerlinge (JH Ernst 1978:8). Teen hierdie 

agtergrond word Groenewald in 1916 'n standerd vier leerling aan die 

laerskoolafdeling van die Boys High School. Die skoolgebou was in Hiberniastraat 

gelee. 

Toe Malan in September 1918 bedank en na Dublin vertrek om in die geneeskunde 

te studeer, word hy opgevolg deur een van die puik leerkragte aan die skool in die 

persoon van Daantjie de Villiers. Hy het later lnspekteur van Onderwys in Kaapland 

met opdrag Koshuise vir Behoeftige Kinders, geword, nadat hy in 1928 'n 

soortgelyke aanstelling van die hand gewys het.Sy aanstelling as die nuwe skoolhoof 

sou daartoe bydra dat die proses van vernuwing aansienlik versnel het. Die vertroue 

wat ouers nou in die skool gestel het, het die getal leerlinge tot oor die tweehonderd 

laat aangroei en daar ken dus meer onderwysers aangestel en 'n groter vakkeuse 

aangebied word. 

Aan die begin van 1919 word Groenewald 'n leerling aan die sekondere afdeling van 

die skool. Hy is nou in standerd sewe en kom op die wyse binne die invloedsfeer van 

buitengewoon goeie onderwysers teenoor wie hy te alle tye dankbaar sal wees. Die 

jare wat hy aan die Hoerskool verbonde is, word juis gekenmerk deur die besondere 

hoe akademiese standaard wat deur hierdie onderwysers gehandhaaf is.In die 

eerste skooljaarblad wat in 1921 verskyn het, (Jaarblad Hoerskool Outeniqua 1968 

: 47) skryf die Redakteur ender meer:-"Mnr de Villiers het geweet om om hom te 

vergader 'n stat van onderwysers(esse) wat nie al/een hoe kwalifikasies besit het nie, 

maar ook groat aanleg gehad het vir onderwys. Die samewerking was pragtig 

omrede dat alma/ jonk en lewenslustig was, en meesal Stellenbossers, wat al van 

hul/e studiejare vriende was". 

Die gehalte van die skoolopleiding en personeel blyk ook duidelik uit die verslag van 

die lnspekteur van Hoerskole gedateer 11 Oktober 1921 soos in die Jaarblad van die 

Skoal vermeld (1968:47): 

·~ remarkable advance has been made in the educational value of the public school 

work in George during the last six or seven years, not simply in the number of pupils 

reached, but also in the uplifting power of the school's influence. The secondary staff 
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is considerably above the average - well qualified academically and capable 

professionally. It is evident that their hearts are in their work." (Ernst 1978: 10). 

Die onderwysers wat in hierdie jare aan die Hoerskool verbonde was en elkeen 'n 

diep indruk op Groenewald gemaak het, was menere Daantjie de Villiers (Skoolhoof 

en Geskiedenisonderwyser), George Steytler (Chemie), Jannie Neethling 

(Wiskunde), Gawie de Vos (Nederlands) en Willie Pienaar (Engels). In 1921 sou hy 

as standerd nege leerling twee hoogtepunte in die ontwikkeling van die skool beleef. 

Die Skoolraad besluit op voorstel van ds Beyers op 20 Februarie 1920 om die 

sekondere klasse (st 7 - st 10) van die Boys High School met die van die Girls High 

School, wat ook in 1877 ontstaan het, te laat saamsmelt. Hierdie besluit het 

aanvanklik hewige kritiek uitgelok, maar die ontevredenheid sou geleidelik na die 

totstandkoming van die George High School in Januarie 1921, oorwaai. Die 

gemengde skool het aanvanklik die klaskamers en terrein van die ou Boys High 

School gebruik, maar as gevolg van 'n gebrek aan klaskamerruimte word besluit om 

'n nuwe skool op te rig. 

In Groenewald se matriekjaar (1922), is daar met die bouwerk aan die geboue van 

die nuwe skool in Courtenaystraat begin. Die hoeksteen van die nuwe skool is op 15 

September 1922 deur die administrateur van Kaapland, sir Frederick de Waal, gele. 

Die leerlinge en personeel van die Boys High School was aktief gemoeid by die 

gebeure van die dag.Groenewald sou egter nooit self 'n leerling van die nuwe skool, 

die Hoerskool Outeniqua word nie. Volgens sy suster Nora Hattingh (Bandgesprek) 

het die skool geweier om horn as oudleerling te erken ten spyte van die gebeure 

gedurende 1922. Weereens wys dit hoe aktief Groenewald se ouers se 

belangstelling in die onderwys was en hoedanig hul entoesiasme vir die 

totstandkoming van die nuwe skool was. Die Hoerskool Outeniqua is eers in die jaar 

1923 amptelik in gebruik geneem toe Groenewald reeds 'n eerstejaar student aan 

die Universiteit van Stellenbosch was. 

Die tweede baie belangrike gebeurtenis in die jaar 1921 was die deurbraak op die 

gebied van die onderwys en 'n saak waarvoor onder andere CJ Langenhoven horn 

baie beywer het, toe Afrikaans as skoolvak (nie as medium nie) in die plek van 

Nederlands aangebied is. Die erkenning van Afrikaans as amptelike taal sou eers in 

1925 volg. DW Kruger (1979 : 512) meld dat Afrikaans sedert 1914 in Kaapland, 

Transvaal en in die Vrystaat op skool en universiteite gebruik is en dat met die 

vordering van die Tweede Taalbeweging 'n gestadigde stroom van Afrikaanse 
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publikasies die lig gesien het. "As literere taal het dit al hoe meer tot sy reg gekom 

en vir amptelike gebruik het dit in a/le opsigte geskik geword. Die erkenning van 

Afrikaans as landstaal was 'n mylpaal in die geskiedenis en dit het vir die Afrikaanse 

kultuurbewegings baie beteken. Die taal is daarmee met 'n nuwe status beklee. " 

Die fondament van sy liefde vir Afrikaans as taal en die Afrikaanse kultuur is 

gedurende Groenewald se skooljare gele. Die skole, kerke en ouergemeenskap het 

deelgeneem aan die worsteling om die erkenning van Afrikaans. In Groenewald se 

hart sou die saad van liefde vir die eie taal en kultuur gesaai word.As kind van ouers 

wat nou by kerksake gemoeid was, sou hy die spontane stryd om Afrikaans as 

kanseltaal meemaak asook die begeerte wat vir 'n "Afrikaanse Bybel" gegroei het, 

beleef. Kruger (1979: 512) berig hieroor: "Groot vooruitgang is reeds gemaak deur 

die spelling te regulariseer, en in 1915 het die Suid- Afrikaanse Akademie vir 

Wetenskap en Kuns sy eerste spelreels gepubliseer. (Groenewald sou later 'n 

belangrike lid van die Akademie word). Sedert 1920 was dit algemeen in gebruik en 

die voorstanders van Nederlands as skryftaal het geleidelik die stryd gewonne 

gegee. Teen 1919 het die Afrikaanse kerke hulle amptelik verbind tot 'n Afrikaanse 

Bybelvertaling en is die volgende gesamentlike kommissie van teoloe, bygestaan 

deur taalkundiges, benoem: dr JD Kestell, dr HCM Fourie en proff JD du Tait, EE 

van Rooyen en BB Keet. Teen 1923 is die werk in a/le ems aangepak en in die jare 

twintig tot groat hoogte afgehandel. " 

Groenewald sou later op Stellenbosch aan die voete van proff Van Rooyen en Keet 

sit, twee van verskeie akademici wat volgens die voorwoord tot sy proefskrif groot 

invloed op horn gehad het (1932 : 7). Die grondslag vir sy grootste werk en bydrae 

op die Suid-Afrikaanse kerklike- en volksakker, socs hy horn in 'n Bandgesprek 

uitgespreek het, naamlik Bybelvertaling en die daarstelling van die Nuwe Afrikaanse 

Vertaling (NAV) in 1983, is op George en later op Stellenbosch gele. 

Op skool het Groenewald uitstekend presteer. Aan die einde van elke skooljaar het 

hy eerste in sy klas gestaan en in sy matriekjaar behaal hy die besondere prestasie 

deur ender die eerste vyf leerlinge in die Kaaplandse Laer Taalbondeksamen te 

eindig. Sy sportprestasies is ewe indrukwekkend. Onder die bekwame afrigting van 

die cud-Stellenbosch eerstespan rugbyspelers socs Daantjie de Villiers, vroeer jare 

kaptein van die Maties se eerste rugbyspan, George Steytler en Jannie Neethling -

wat ook vir die Suidwestelike Distrikte rugby gespeel het, is Groenewald vroeg in die 

116 



skoal se eerste rugbyspan ingesluit. Op sestienjarige ouderdom word hy reeds vir 

George se eerste dorpspan gekies.Sy sporttalent het nie by rugby opgehou nie.Hy 

speel ook krieket en word vir meer as een jaar as kaptein van die eerste krieketspan 

gekies. 

Krieket was destyds nie 'n sportsoort wat deur veel Afrikaanssprekendes beoefen is 

nie en is as die sportsoort van die "elite" beskou (die mening van mnr Wally Haneke 

wat in 1910 op Oudtshoorn gebore is en daar grootgeword het, het hy in 'n 

onderhoud gemeld). Oat Groenewald op die gebied presteer het, het sekerlik te doen 

gehad met sy vader se vroeere skoolopleiding aan Bishops.Sy huislike agtergrond 

en vaardigheid in die Engelse taal het aan horn die vrymoedigheid en selfvertroue 

gegee om buite die Afrikaner gemeenskap se destydse beperkinge te beweeg en 

selfs uit te styg. 

3.4 Verkenningstogte in die natuur 

Tydens sy skooljare openbaar Groenewald (Bandgesprek), 'n besondere liefde vir 

die buitelewe en onderneem hy en van sy maats gedurende vakansies staptoere na 

plekke soos Knysna en die Kangogrotte, naby Oudtshoorn. Aangesien verskeie 

strandoorde binne bereik van George is, het hulle dikwels by die see gekampeer. 

Hulle het die tentlewe geniet. Die voorbereiding van voedsel en die skoonmaak van 

die skottelgoed was nie iets wat hulle aangestaan het nie. Hulle het gewoonlik 'n 

Kleurlingseun saamgeneem om hiermee te help. Die Robertson familie (ouma 

Margaretha Albertha Groenewald -gebore Van der Hoven - het na die dood van oupa 

Jonathan Willem (1837 -1890) met die wewenaar Alfred George Robinson, latere LV 

vir George, getrou) het 'n strandhuis op Klein- Brakrivier gehad. Heerlike vakansies 

is hier gehou. Groenewald onthou nog die sangaande wat vir die jongmense en 

vakansiegangers op die strand gehou is. 

Hy vertel met genoegdoening van die twee geleenthede toe hulle die Outeniquaberg 

uitgeklim het. Tydens een van die uitstappies het hulle hul voorberei om op die berg 

vleis te braai. Hulle het alles in detail beplan en die nodige voorrade saamgedra. 

Vanaf 'n sekere hoogte word daar nie borne of struike op die berg aangetref nie, dus 

is hout nie op die berg se kruin bekombaar nie. Biesies of berggras word in die area 

aangetref. Hu lie het dus die nodige hout bymekaargemaak toe dit nog beskikbaar 

was en op hulle skouers die steiltes uitgedra.Toe hulle bo kom het hulle die 
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asemrowerende uitsig oor die woude en die see in die verte bewonder. Hulle het die 

kos en vleis uitgepak en die hout reggepak om vuur te maak. Toe hulle klaar was en 

die vuur wou aansteek, ontdek hulle dat nie een van hulle vuurhoutjies saamgebring 

het nie! 

Gedurende sy matriekjaar in 1922 onderneem Groenewald en sy maats 'n staptoer 

vanaf George na die Kangogrotte buite Oudtshoorn. Hulle het langs die pad oornag. 

Die Grotte was natuurlik nie socs vandag met moderne toerusting toegerus nie. 

Hulle het die Grotte met kerse en magnesium draad as enigste beligting betree. Dit 

was 'n wonderlike ervaring. Groenewald vertel dat hy en sy gesin die Grotte later 

weer besoek het, maar dat hy dit nie kan onthou nie -ten spyte daarvan dat sy 

kinders foto's het wat bewys !ewer dat hulle wel daar was. Hy vertel dat dit slegs hy 

en 'n neef was wat weer te voet tot op George teruggestap het. Sy ander maats het 

alma! per motor of vragmotor teruggery. 'n Staptoer heen en weer oor die 

Outeniquaberge met die beskikbaarheid van vandag se moderne paaie en 

staptoerusting, is ender ons huidige omstandighede veeleisend. Oat Groenewald die 

staptog suksesvol voltooi het, getuig van deursettingsvermoe en volharding, twee 

eienskappe wat later in sy lewe vir horn van groot waarde was. 

3.5 Kerklike en gesinslewe 

Die Groenewald gesin was meelewende lidmate van die NGK op George. Sondae 

het min of meer socs volg verloop: In die oggend is 'n erediens in Nederlands gehou, 

die Sondagskool is in die namiddag gehou en in die aand is 'n diens in Engels in die 

Anglikaanse Kerk bygewoon. Ds JA Beyers wat vanaf 1912 tot 1923 leraar van die 

gemeente was, het tydens sy bediening op George 'n groot invloed op Groenewald 

se geestelike lewe uitgeoefen. Hy het ds Beyers later dikwels tydens sy studentejare 

op Stellenbosch, na hy sy emeritaat aanvaar het, besoek. Hy is op Stellenbosch 

oorlede en Groenewald meld dat dit die eeste keer in sy lewe was dat hy 'n lyk 

gesien het - die van ds Beyers. Die prediking van ds Beyers en die persoonlike 

onderrig aan horn as katkisant, sou Groenewald aangryp en blywend be"invloed. 

Groenewald het saam met sy familie aktief aan die onderskeie kerklike 

werksaamhede deelgeneem. Hy het met die aktiwiteite van die "Christelijke 

Jongelings-Vereeniging" kennis gemaak en dit aktief ondersteun. Die jeugaksie 

sou nie slegs op George 'n stempel op Groenewald se geestelike lewe afdruk nie, 
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maar hy sou later op Stellenbosch aktief aan die Christelike Studente Vereniging 

(CSV) se werksaamhede deelneem en 'n leiersrol daarin speel. Saam met sy 

moeder het hy die gemeentebiduur op Woensdagaande gereeld bygewoon. Tuis is 

natuurlik socs dit die goeie gewoonte destyds was, getrou "boeke gevat" 

(huisgodsdiens gehou). Deur die daaglikse en getroue omgang met die Here se 

Woord in die huis, kerk en skool asook deur gebed. is belangrike geestelike 

vormingswerk in Groenewald se lewe verrig. Dit sou later veel vrug oplewer. 

3.6 God voorsien 

JH Ernst (1978:12-13) meld dat Groenewald en sy vader namate die matrikulasie 

eindeksamen nader gekom het, hulle gedagtes meer en meer oor 'n toekomstige 

beroep vir Groenewald laat gaan het. Tuis het hulle dikwels met mekaar hieroor in 

gesprek getree. Mnr Jannie Neethling het by Groenewald 'n belangstelling in 

Wiskunde gewek en die besonder goeie punte wat hy in die vak behaal het, het horn 

mettertyd oortuig om die graad B Sc aan US te volg. Hy en sy vader het hiervoor die 

nodige reelings begin tref. Gedurende die jare het die gesin dit nie breed gehad nie. 

Die enigste inkomste was die rente op die kapitaal wat bele is nadat die plaas 

verkoop is, asook geld wat uit naaldwerk verkry is wat deur Harriet Groenewald vir 

die inwoners van George gemaak is. Sy het 'n veeleisende taak gehad om haar man 

met sy gebrek, hul jongste dogter met haar gestremdheid asook die ander vyf 

kinders te versorg en 'n tuiste te skep. Tog het die Here altyd voorsien. So ook vir 

Groenewald vir geld om verder te studeer. Hy sou nooit tydens sy studies op 

Stellenbosch en later in Europa sender geld vir sy studies wees nie. Dit meet ook in 

gedagte gehou word dat daar jaarliks vir 'n aantal jare twee tot drie Groenewald

kinders op Stellenbosch studeer het vir wie voorsiening gemaak moes word. Hoe het 

God nie voorsien nie? 

Groenewald se oupa, Jonathan Willem Groenewald, het by geleentheid 'n bedrag 

geld aan 'n buurman geleen wat versuim het om dit terug te betaal. Toe familie en 

vriende by horn aandring om regstappe te neem en 'n eis teen die skuldenaar in te 

stel, was hy nie daarvoor te vinde nie. Sy antwoord was elke keer dat die Skrif 'n 

mens leer om jou brood op die water te werp, want na verloop van baie dae sal jy dit 

terugvind. Hierdie lener, wat nooit die geld terugbetaal het nie, het later in sy 

testament 'n som geld aan die gemeente op George bemaak om gebruik te word as 

beursfonds vir teologiese studente uit die gemeente. Groenewald het vir die beurs 
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gekwalifiseer en dit is jaarliks aan horn tot na die voltooiing van sy studies in 

Nederland toegeken. Van hierdie "brood" wat so teruggevind is, sou oupa 

Groenewald se kleinseun vir bykans tien jaar met dankbaarheid gebruik maak! 

(Bandgesprek Groenewald]. 

John Groenewald het 'n brief aan mev Muller, die eggenote van prof CFJ Muller van 

die Kweekskool op Stellenbosch gerig. Hy was 'n oudleraar van die gemeente op 

George (1877-1887). Sy was ook die moeder van die geliefde dr Tobie Muller, en is 

versoek om op die uitkyk vir 'n losiesplek vir Groenewald op Stellenbosch te wees. 

Terwyl prof Muller die gemeente George destyds bearbei het, het John Groenewald 

met die Mullers goed bevriend geraak. Hulle het ook dikwels die Groenewald-familie 

op Ezeljacht en Hoogekraal besoek. Na hulle vertrek uit George het John 

Groenewald gereeld met prof Muller, en na sy afsterwe in 1915 met mev Muller, 

gekorrespondeer (Ernst 1978:70). 

3. 7 Orie onvergeetlike gebeurtenisse 

3.7.1 Die griepepidemie 

Volgens 'n mededeling van Groenewald (Bandgesprek) het drie gebeurtenisse op 

George 'n groot indruk op horn gemaak en dus 'n belangrike invloed op sy lewe 

uitgeoefen. Die eerste was toe 'n ongekende griepepidemie Suid-Afrika gedurende 

1917 -1918 getref het waarin duisende mense gesterf het. Dikwels was daar nie 

genoeg doodkiste om mense in te begrawe nie. Die epidemie het soos 'n veldbrand 

versprei en kontak tussen mense is vermy. Dit het ook op George vele slagoffers 

geeis en begrafnisse was aan die orde van die dag. 

Groenewald onthou hoedat sy moeder vir die siekes sop gemaak het en dat hy as 

jong seun die emmertjie sop na die tuinhekkie van siekes gedra en dit daar neergesit 

het. Die sieke of 'n lid van die gesin het die sop kom haal en nadat die emmertjie 

leeggemaak is, weer by die hek neergesit waar Groenewld dit gaan haal het. Die 

vrees dat hy of sy ouers die griep sou opdoen, het nie opgeweeg teen hul christelike 

roeping om hulp aan hul naaste in nood te verleen nie. 

3.7.2 Siek broer tuis geopereer 
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In die tyd het sy oudste broer Jonathan Willem dodelik siek geword. Die geneesheer 

is ingeroep en hy het beslis dat sy broer se blindederm verwyder moes word ten 

einde sy lewe te red.Op George was nie 'n hospitaal nie.Gelukkig het daar op die 

dorp 'n opgeleide verpleegsuster uit Engeland by familie gekuier en haar hulp is 

ingeroep. Sy het ingewillig om die geneesheer te assisteer. Evert onthou hoedat 

warm water gekook moes word om die geneesheer se instrumente te steriliseer. Die 

operasie is op die kombuistafel uitgevoer. Sy broer se lewe het vir dae en weke 

daarna aan 'n draadjie gehang. Die ernstige gebede van sy invalide vader hoer hy 

vandag neg as hy die gebeurtenis in herinnering roep. Saam het hulle as gesin tot 

God om hulp geroep. Sy broer het die operasie oorleef en die storm wat fel oor die 

huis gewoed het, het verbygegaan. 

3.7.3 Ervaring met geloofsgeneser 

Die derde gebeurtenis wat Groenewald uit sy kinderjare nie sal vergeet nie, het hy 

op 10 en 11 Maart 1975 tydens 'n predikantekonferensie van predikante uit die 

Sinodale gebied van Suid-Transvaal op Buffelspoort naby Rustenburg in herinnering 

geroep. Tydens 'n besoek van 'n Amerikaanse evangelis en geloofsgeneser, 'n 

sekere Hickson, aan George, het John Groenewald die kinders versoek om horn op 

'n karretjie te tel (laai) en na die kerkbyeenkoms in die katedraal van die Anglikaanse 

Kerk te trek. Die Evangelis het vir sy vader gebid. Na die byeenkoms het hulle sy 

vader weer met die karretjie huiswaarts getrek.Toe hulle by die huis kom, het sy 

vader hulle versoek om stil te staan. Hy het met 'n gesukkel dog sender hulp en met 

moeite van die karretjie afgeklim en op sy een been (die ander was geamputeer) en 

met hul hulp, die huis binnegegaan. Dit was aangrypende oomblikke wat almal diep 

geraak het. Vanaf daardie dag het sy vader weer kans gesien om tydens etes aan 

die tafel aan te sit. Die gebeurtenis het 'n groat indruk op die gesin gemaak. Die 

Here is deur die gesin vir sy genade geprys en gedank. Die verbetering in John 

Groenewald se gesondheidstoestand was merkwaardig en het, volgens Groenewald, 

vir etlike jare geduur. 

3.8 'n Nuwe keuse 

3.8.1 Die roepstem van God 

Aan die einde van 1922 slaag Groenewald sy matriek aan die George High School in 
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die eerste klas met onderskeiding in wiskunde.Niks kon nou verhoed dat hy die 

graad B Sc aan Matieland volg nie. Maar toe gebeur die onverwagte. Etlike weke 

voor die aanvang van die akademiese jaar op Stellenbosch begin 'n vreemde 

gewaarwording in sy binneste horn onseker maak. Hy worstel met die roepstem van 

God wat dit vir horn al hoe duideliker maak dat hy horn vir die Evangeliebediening 

meet bekwaam. Aan die roepstem sou hy nie ongehoorsaam wees nie. Terwyl hy 

saam met sy moeder op 'n Woensdagaand na die weeklikse biduur onderweg is, 

deel hy sy besluit aan haar mee: "Ek gaan predikant word." Oorstelp van vreugde 

het sy net daar omgedraai om die nuus aan sy vader te vertel. Oit was vir hulle 'n 

groot oomblik. John en Harriet Groenewald se beker van dankbaarheid en vreugde 

het oorgeloop. Hulle het hul seun se besluit beskou as die verhoring van hul gebede. 

Vir Groenewald was dit egter 'n stil en innige belewenis (CWH Boshoff in WO Jonker 

(Red) 1970 : Hermeneutica:242). 

3.8.2 Voorgeslagte se gebede verhoor 

Na hierdie gebeurtenis het Groenewald verneem van die gebede van sy oorlede 

Oupa- en Oumagrootjie van Hoogekraal dat een van hulle nakomelinge predikant 

moes word. Sy geloof in die voorsienigheid van God, die verhoring van gebed en 

die wonder van die weg waarlangs die Here lei, blyk uit die volgende skrywe wat hy 

op 27 Januarie 1977, geruime tyd na sy aftrede, aan ds JP Groenewald van 

Rondevleihoogte gerig het (Os Groenewald, nie familie van Groenewald nie, was 

destyds pas in Rondevleihoogte, sy eerste gemeente, bevestig. Hy het my 

meegedeel dat hy die skrywe opreg waardeer het): 

"In die offisiele berigte van Die Kerkbode het ek opgemerk dat u onlangs bevestig 

is as predikant van Rondevleihoogte.Die feit dat 'n Groenewald daar predikant 

word, het my weer laat nadink oor die onnaspeurlikheid van die wee van die Here, 

en nou wit ek u vertel waarom.Ek neem aan dat die p/aas Hoogekraal binne die 

grense van u gemeente val.Dit was die woonplek van my oupa- en oumagrootjie, 

wat daar fangs die grootpad gewoon het en aan alma/ bekend was as oom Hans en 

tant Kato. Hu/le het in die ou huis, wat nog daar staan en nou deur Kleurlinge 

bewoon word, gebly, en daar onder andere die ''profetekamer" gehad, 'n 

slaapkamer afgesonder vir die huisvesting van reisende predikante in die vorige 

eeu.Hulle grafte is te vind in die ou kerkhof op die plaas. 
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Oor 'n tydperk van baie jare het hierdie vrome egpaar gebid dat een van hu/ 

nakomelinge predikant moes word.Hu/le het self maar een seun (my grootvader) en 

twee dogters (die moeders van die Robertsons) gehad. Ek was die eerste 

nakomeling wat predikant geword het en beskou my bediening as verhoring van hul 

gebede. Trouens, toe ek as proponent vir die eerste keer op George gepreek het, 

was dit tant Kato se Bybel, wat toe kanselbybel was, waaruit ek die Skriflesing 

gedoen het. En nou is dit vir my so merkwaardig dat sowat 'n eeu later 'n 

Groenewald juis daar predikant moet wees. Sou dit nie juis ook 'n verhoring van 

daardie gebede van Jank gelede wees nie? ... Ek dee/ u dit a/Jes mee omdat ons oe 

moet he om op die wee van die Here te Jet, en ook om u as jong predikant te 

verseker dat u gerugsteun word deur die gebede van vrome voorgeslagte... net 

soos Timoteus wat die steun het van 'n moeder en grootmoeder. My bede is dat u 

'n baie geseende bediening daar in my heimat sal he, en dat u sal arbei in die wete 

van die 'groat walk van getuies random ons (Hebr 12: 1)' ". 

4 Afskeid van George 

Met dieselfde diepe oortuiging as waaroor hy in 1977 nadat hy sy bediening reeds 

afgesluit het, (socs blyk uit die skrywe hierbo vermeld}, beskik het, naamlik dat God 

horn tot die Evangeliebediening geroep het, het Groenewald aan die begin van die 

akademiese jaar in 1923 per trein na Stellenbosch vertrek. Die feit dat sy ouer broer 

reeds op Stellenbosch studeer het, het die angel uit die afskeid van sy ouerhuis, 

waar hy soveel liefde ontvang en lewenservaring opgedoen het, weggeneem. 

Nogtans was die afskeid van George en sy familie vir Groenewald 'n persoonlike 

pynlike ervaring. 

Op Riversdal se stasie het hy gesien hoedat 'n moeder haar seun omhels en hulle 

bedroef van mekaar afskeid neem (Onderhoud). Sy hart het na hulle uitgegaan. Die 

jongman was Geoff Cronje.Hy sou 'n groot vriend van Groenewald word. Hulle het 

later saam in Nederland studeer. Albei het in die daaropvolgende jare op sy eie 

terrein, diep spore aan UP as professore in die akademiese wereld getrap. 

Daarbenewens sou hulle ook in die soeke na 'n oplossing vir Suid-Afrika se grootste 

vraagstuk, die rasseprobleem, belangrike insette lewer. Met groot verwagting het 

Groenewald op Stellenbosch gearriveer. 'n Belangrike nuwe fase in sy lewe het 

aangebreek! 
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5 lnterpretasie en evaluasie 

In hierdie hoofstuk is gepoog om die gegewens uit Groenewald se kinderjare vas te 

stel wat bygedra het om horn te inspireer. Die rol van sy opvoeding en die gebeure in 

sy ouerhuis aan die hand van sy vroom ouers, veral sy invalide vader, die Bybel en 

'n aktiewe gebedslewe, het nie alleen daartoe bygedra dat Groenewald die roepstem 

tot die bediening gehoor en gehoorsaam het nie, maar het oak sy latere lewe 

be"invloed. Naas sy ouers het sy onderwysers en predikante 'n vormende invloed op 

sy lewe gehad. As lid van 'n redelik groat gesin het hy geleer om saam te werk en 

dat daar in die lewe gegee en geneem meet word. 

Die waarde van studie is in sy ouerhuis by horn tuis gebring. 'n Hegte fondament is 

gele, waarop hy voortgebou het. Die wyse waarop sy vader sy siekte en lyding 

verwerk en ender die las daarvan volhard het sander om te kla en selfs vir vele 'n 

inspirasie was, sou Groenewald nie vergeet nie. In stelling VI van sy proefskrif 

(1932:221) het hy geskryf: "Die gelowige ken geen 'lydensprob/eem' nie, maar 'n 

lydensvreugde." Sy moeder se diensbaarheid aan haar siek man, kinders asook 

haar medemens sou horn oak bybly. Hy het ender die indruk gekom van die liefde, 

grootheid en genade van God. Die gebeure in sy ouerhuis tydens sy kinderjare het 

sy denke bevrug en rigting aan sy lewe gegee. 

124 



HOOFSTUK 5 - HUWELIK EN GESINSLEWE 

Dien om te dank 

HEMELHEER, in jubelkore 

klink my stem so klein-verlore 

nie in klank my dank te mete, 

nie in ryke woord te wete, 

maar in stille wydingsbede: 

maak my diensbaar elke hede! 

(Gedig van mev Gertruida Groenewald wat in die eerste uitgawe van die nuusbrief 

Berigte te velde van die Vrouediens van Suid-Transvaal verskyn het (Maart 1984:5). 

1 Die alleenloper 

Die beskrywing van Groenewald as 'n skugter alleenloper en eensame leiersfiguur is 

die gevolgtrekking wat gemaak word wanneer na die uitsprake van kenners met wie 

Groenewald se paaie gekruis het, geluister word.Die finale antwoord oor wie 

Groenewald, die mens is, moet egter met omsigtigheid beantwoord word. Die 

primere rede le opgesluit in die feit dat Groenewald,soos iemand dit in Engels raak 

opgesom het: " ... an intense private person" is. Aan die een kant kan 'n oordeel 

maklik gemaak word. Dit sou egter nie reg aan Groenewald, die mens, laat geskied 

nie. Omdat hy 'n geslote persoonlikheid het, kan dit maklik gebeur dat verskeie 

aspekte van sy menslike karaktertrekke nie aandag kry nie. Hierteen is gewaak. 

Soos sy lewensverhaal ontvou, kristalliseer die veelkleurigheid van sy persoonlikheid 

algaande. 

Die hoofkenmerk van Groenewald se karakter soos deur vriend, bewonderaar en 

opponent beskryf, is dat hy 'n alleenloper is, 'n man van min woorde, 'n eensame, 'n 

swyger! Selfs sy intieme vriende en familie met wie gesprekke gevoer is, verklaar dat 

hulle nie altyd weet wat om met horn te gesels nie. In die verband skryf prof AB du 

Preez, 'n jarelange vriend, studentemaat in Nederland en kollega van Groenewald 

aan UP, en iemand wat Groenewald "as my ouer broer'' aanvaar het, soos volg oor 

horn : "Hy was die swygsame denker met min waarde. Hy kan net nie maklik gese/s 

en sy gemaed uitstart nie. Sams het ans fang tye bymekaar deurgebring sander baie 
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woorde - dikwels kon die gesprek nie vlot nie. Een van ans maats het eendag besluit 

dat hy van sy kant nie eerste sou praat nie en hul/e twee het glo in die Vondelpark vir 

'n hele uur gestap sander om 'n woord te praat". Min studente het die vrymoedigheid 

gehad om met hulle nood na Groenewald te gaan omdat, verklaar Du Preez verder: 

"Hu/le was bang vir ham en ek moes meer as eenkeer die versekering gee dat hulle 

sou ontdek watter simpatieke vriend hulle in hom sou vind as hulle maar na ham sou 

gaan" (Deo Gloria 1969 :5). 

1.1 'n Liefdesteleurstelling 

Groenewald verklaar dat hy tydens sy studentejare op Stellenbosch bevoorreg was 

om 'n besondere groep jong studente, dames en mans, as vriende te leer ken wat 'n 

veredelende invloed op sy lewe gehad het. T erwyl hy in die jare 1929-1932 'n student 

in Nederland was, het 'n spesiale dame in sy lewe in Suid-Afrika agtergebly. Oor wie 

sy was, die aard van hul verhouding en haar plek in sy lewe wil hy nie praat nie 

omdat sy nog lewe en hy haar nie in verleentheid wil stel nie. Oat die dame 'n 

besondere plek in sy lewe ingeneem het, blyk uit 'n opmerking van een van sy goeie 

vriende en klasmaats, wyle AB du Preez: "Gewoonlik Dinsdae het ans pas uit Suid

Afrika gekry en ans was dan alma/ saam by ans Afrikaanse Studentek/ub. En as van 

ons ander studente dan jolig gese/s oar wat die nooiens in Suid-Afrika al/es skryf, het 

Evert sy liefdesbrief met smaak ge/ees en as hy dit eindelik in sy binnesak gebere 

het, net gese: 'Daardie meisie van my, daardie meisie van my!' Ons alma/ was getuie 

van sy lojaliteit en trou aan sy dametjie van destyds. Ongelukkig was die }are van 

skeiding vir haar te veel en toe hy eindelik in die Vader/and terugkom, moes hy 

verneem dat sy nie kans sien om predikantsvrou te word nie" (DG 1969 : 5). 

Die dame is 'n weduwee en is tans op Stellenbosch woonagtig. Na die heengaan van 

sy eggenote het hy volgens familie en kennisse gereeld kontak met haar en is hulle 

vandag baie goeie vriende. Die verbreking van hul verhouding destyds moes vir 

Groenewald diep seergemaak en teleurgestel het. Tog sou sy pad kort na sy 

bevestiging in Bethulie met 'n besondere dame kruis. Sy sou sy lewensmaat word. 

Hy vertel ook glimlaggend van die geheime liefde wat die sekretaresse van die 

Teologiese Fakulteit van die Vrije Universiteit in Nederland vir horn gekoester het. 

Toe hy na sy studie dokumente na die kantoor geneem het om vir sy terugkeer 

reelings te tref, het sy horn onverwags omhels. Volgens horn was hy totaal 
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onverhoeds oorval. Hy se dat hy geheel en al onbewus was van haar gevoel vir horn. 

Mymerend se-vra hy tog: "ek wonder waar sy vandag is?" (Bandgesprek). 

2 Die lee pastorie 

Toe die jong leraar op Saterdagmiddag 8 Oktober 1932 in Bethulie ontvang en 

bevestig is, was hy ongetroud. Sy voorganger ds JC Oosthuizen en sy gesin het 

steeds in die pastorie gewoon. Hy was besig om sy pastorie op die nuwe 

sendingstasie lsilimela in die Transkei, waarheen hy 'n beroep aanvaar het, te bou. 

Tot die bouwerk afgehandel is, sou die Oosthuizen gesin by die gemeente se nuwe 

leraar "inwoon". Volgens Groenewald het die reeling horn besonder geed gepas. 

Gedurende Desember 1932 het ds Oosthuizen verhuis. "Dit het my gelaat met 'n lee 

huis, groat en oud en sander elektriese Jig. Ek het twee s/aapkamers op 'n manier 

gemeubi/eer en ook die studeerkamer". Op die dag voor sy eerste verjaarsdag in die 

gemeente op 2 Junie 1933, het hy 'n besondere "geskenk" van Japie du Tait van 

Klein-Zuurfontein ontvang. Japie het op die dag die pragtige lessenaar wat hy uit 

Burmese kiaat met handgereedskap gemaak het, kom aflewer. Soos ooreengekom, 

wou hy slegs vergoeding vir die materiaal he en dit het net ender die sewe pond 

gekos. "Daardie lessenaar is tot vandag my werkstafel en nog altyd 'n meubelstuk 

om bewonder te word". Na sestig jaar se gebruik, neem die lessenaar steeds 'n 

belangrike plek in Groenewald se lewe in (Onderhoud). Hy het die "erfstuk" tot 

onlangs gebruik waar dit in sy woonstel in Die Majestic 214 in die Strand gestaan 

het. 

'n Noodsaaklike geskenk was toe 'n telefoon op 5 Junie 1933 in die pastorie 

ge·installeer is. lets wat hy op prys gestel het, was toe Dowe Koot, Japie du T oit se 

vader, 'n week later in opdrag van die kerkraad 'n kaggeltjie in die studeerkamer 

ingesit het wat vir warmte vir die alleenloper leraar in die koue wintermaande moes 

sorg. Naas die koue van Bethulie wat trotseer moes word, was die gemis aan 'n 

lewensmaat, om die lewe asook eise wat die bediening stel te deel, groat. Maaltye 

het die jong leraar aan die huis van mej Trienie du Plessis geniet. Alhoewel die 

leraar en ander susters die pligte wat 'n pastoriemoeder gewoonlik verrig, nagekom 

het, was daar tog werk wat slegs 'n pastorievrou kan doen. Die gemeente het dus 

ook uitgesien na die dag wanneer daar weer 'n vrou in die pastorie sou wees. Min 

het hulle geweet dat dit nie meer lank sou duur nie. 
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3 'n Afrikanervrou as lewensmaat 

3.1 Huwelik 

Binne die eerste paar maande van sy verblyf in Bethulie het Groenewald horn met 

hart en siel in sy werk as predikant ingewerp. Dit het meegebring dat hy horn oak 

met die stryd van die Afrikaner vereenselwig het. Op die gebied van die onderwys, 

kultuur en die opheffing van die Afrikaner uit sy armoede en ellende sou hy 'n groat 

rol speel.Dit was die tyd van die depressie - 'n ontsettende en langdurige droogte het 

geheers.Werkloosheid was aan die orde van die dag.Die nagevolge van die Tweede 

Vryheidsoorlog was neg in Bethulie sigbaar.ln die konsentrasiekampkerkhof naby 

die dorp, was 'n groot aantal grafte van vroue en kinders wat gesterf het.ln 1933 was 

die wonde neg rou na die oorlog en baie familielede van die afgestorwenes was 

lidmate van die gemeente.Die opheffing van sy volksgenote het Groenewald, naas 

sy roeping om die Evangelie te verkondig, as een van sy belangrikste take gesien. 

Om horn hierin by te staan, voorsien die Here 'n pasmaat wat uitmuntend vir die taak 

toegerus was. Sy was Gertruida Francina van den Heever, gebore op 17 April 1908 

in die distrik Senekal. Sy het socs hy op 'n plaas grootgeword. Op 15 Junie 1934 het 

hy haar van naderby leer ken.As gevolg van sy wenk by 'n vergadering van die 

Skoolkomitee op 12.09.1933, lei dit tot die stigting van 'n Voortrekkerkommando op 

Bethulie. (Sy was betrokke by die stigting van die Voortrekkerbeweging in 1931 - DK 

: 12 Augustus 1988). Hy is as 'n offisier en wel 'n kommandant op 2 Desember 

aangewys.Groenewald meld dat die Voortrekkerbeweging "we/ nie 'n kerklike 

werksaamheid [was] nie, maar dit het besonder voordelige gevo/ge gehad vir die 

gemeente, trouens vir die hele kerk, en in die eerste instansie vir my persoonlik" 

(Groenewald : Werk en Wedervaringe op Bethulie (hierna WWB afgekort)-

1985:24-25). Van kerklike kant is die Voortrekkerbeweging daadwerklik gesteun -

ook geldelik (vgl Acta Vrystaatse Sinode 1934:14). 

Op 1 Junie 1934 het dr CF Visser, hoofleier van die Voortrekkerbeweging, by die 

pastorie die leiers van die plaaslike beweging toegespreek en daar is besluit dat die 

inlywing van die kommando as deel van die nasionale Voortrekkerbeweging op 15 

Junie sou plaasvind.Die plegtigheid is op die dag deur die onder-provinsiale leier 

Gertruida van den Heever, en die provinsiale sekretaris mnr JM Buys, 

waargeneem.Vir die Voortrekkerkommando was dit 'n belangrike geleentheid, maar 
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vir die jong dominee 'n neg belangriker dag! Nege maande later sou die uitmuntende 

Voortrekkeronderleier (sy het later ook in die hoedanigheid in die Transvaal gedien) 

as bruid van Groenewald voor die kansel staan. Tydens 'n jeugkonferensie wat vanaf 

6 tot 11 Julie 1934 in Bloemfontein gehou is, het hulle verloof geraak. 

Tydens Gertruida van den Heever se eerste ontmoeting met Groenewald was sy aan 

Pieter de Waal wat aan die SAUK verbonde was, verloof.Hy was 'n bekende in 

Afrikaner kultuurkringe dwarsdeur Suid-Afrika.Volgens Trudi, die enigste dogter van 

Groenewald, was haar moeder onmiddellik op die aantreklike jong teoloog-doktor 

verlief voordat sy neg formeel aan horn voorgestel is. Volgens 'n mededeling van 

haar moeder aan haar, het haar moeder haar verloofring van haar vinger in haar jas 

se sak afgetrek sodat Groenewald nie moes sien sy is verloof nie.ln Groenewald het 

sy dadelik 'n lewensmaat raakgesien.Volgens Groenewald het hy dieselfde teenoor 

haar by die eerste kennismaking gevoel.Sy het haar verlowing met De Waal 

verbreek en die verhouding tussen die verliefde paartjie het geblom.Sy het af en toe 

Bethulie besoek om vas te stel wat alles in die pastorie nodig sou wees. In 

Bloemfontein het die aspirant pastoriepaar die eerste meubels vir die pastorie vol 

verwagting aangekoop. 

Die egpaar is op 3 April 1935 in die Tweetoringkerk in Bloemfontein deur dr HC de 

Wet in die huwelik bevestig. Dr JD Kestell het op 'n 11roerende wyse die goddelike 

seen afgebid" (JH Ernst 1978:59). Die Voortrekkers het voor die kerk 'n ereboog met 

hulle stokke gevorm en die dames van die Voortrekkerkoor 'n sierlike erewag. Dr en 

mev OF Visser het by hulle huis 'n onthaal aangebied. 11Dit was 'n blye dag 11 skryf die 

bruidegom in Februarie 1985 sy herinneringe neer! (WWB 1985:3). 'n Berig oor die 

huwelik verskyn in Die Volksblad van 4 April 1935. Daar is ook 'n foto van die 

troukoek (JH Ernst 1978:9). 

Op 2 Maart 1935 het die Kerkraad van Bethulie die volgende besluite geneem 

(Notule): 11Daar die Voorsitter van plan is om ham op 3 April in die huwelik te 

begewe, word verlof van afwesigheid toegestaan om sy wittebrood te vier. 11 Daar is 

ook besluit om 'n trougeskenk aan die egpaar te gee. Die diakens sou dit insamel: 
11/ndien die som van vyftien pond nie bereik word nie, sal dit uit die kerkkas aangevul 

word. 11 Die Kerkraad wys ook vyf lede aan om saam met die susterskomitee en met 

die hulp van kerkraadsvrouens 'n onthaal te reel. 
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Die wittebroodsvakansie is in die Boland "gevier". Op 27 April het die gemeente 

uitdrukking aan hul vreugde gegee toe die pasgetroudes by hul terugkeer met 'n 

pragtige onthaal getrakteer en welkom geheet is. Hulle was veral bly dat daar weer 

'n predikantsvrou in die pastorie sou wees. Sy sou hulle nie teleurstel nie. Die 

huweliksgeskenk is oorhandig. "Os HG Becker wat tydens die Tweede 

Vryheidsoorlog predikant van Bethulie was, was ook teenwoordig en het ons op die 

allerhartlikste manier die seen van die Here toegewens" (WWB 1985:26). 

Die toegeneentheid en lojaliteit van die gemeente teenoor hul leraar was groat. Dit 

blyk deurgaans uit die notules van die Kerkraad asook uit Groenewald se eie 

beskrywing van sy wedervaringe. Die Kerkraad wou toe hy van die leraar se 

verlowing hoar, die ou pastorie verkoop en 'n nuwe bou. Hy het horn egter as gevolg 

van die groat koste en skuldlas van die gemeente daarteen verset. Hy het ook 

gepleit dat die perseel waarop die pastorie gestaan het en wat in 1863 by 

dorpstigting vir die doel afgestaan is, om historiese redes vir die doel behoue moes 

bly. Hieruit asook uit verskeie ander insidente in sy lewe, blyk die waarde wat 

Groenewald aan die geskiedenis geheg het. Die Kerkraad het toe van die plan 

afgesien en Dowe Koot du Tait opdrag gegee om die nodige reparasiewerk aan die 

pastorie te doen. 

Daar was nog 'n besondere huweliksgeskenk wat Groenewald tot aan die einde van 

sy lewe sal onthou. Hy vertel hoedat hy enkele weke na sy huwelik by die weduwee 

Noordman en haar groat gesin besoek afgele het. Hy het die gesin geken en was 

van hul armoede bewus. Die moeder het 'n stryd gehad om die gesin te voed en te 

klee.Juis daarom het hy uit sy pad gegaan om haar te besoek. Sy was bly om horn 

te sien. Sy het gese dat sy gehoor het dat daar 'n insameling vir 'n huweliksgeskenk 

was, maar dat hulle nie by haar gekollekteer het nie. Sy wou graag iets gee. "Sy 

gaan toe na haar kamer toe en kom terug met 'n sjieling (toe) in die hand, en sy gee 

dit aan my as huweliksgeskenk. Dit was broodgeld, maar soveel offervaardigheid 

kon ek nie stuit nie, dit sou haar diep seergemaak het. Met opregte dank, trouens 

met ontroering, het ek die sjie/ing aanvaar, maar ek kon dit nie sommerso gaan 

uitgee nie. Ek het dit gemerk en gebere en vandag nog bewaar ek dit in my laai" 

(WWB 1985:26). 

Na die opwinding van die huwelik en wittebrood het die jong vrou in die pastorie haar 

taak met ems en toewyding aangepak. Soos in die geval van haar man, sou sy diep 
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spore in Bethulie gemeente en die gemeenskap trap (IL Ferreira 1988:86). Op die 

Kerkraadsvergadering van 1 Junie 1935 spreek Groenewald sy opregte dank uit vir 

die verbeterings aan die pastorie en die huweliksgeskenk. 

3.2 Pastorievrou in Bethulie 

Ten tye van hul huwelik was Gertruida van den Heever 'n joernaliste by Die 

Volksblad en tree sy ook op as redaktrise van die vroueblad wat saam met Die 

Landbouweekblad uitgegee is (JH Ernst 1978:58 vgl Boshoff in WO Jonker [Red] 

1970:245). Sy was begaafd en belese.As kultuur-en vroueleidster het sy 'n 

besondere plek in die Vrystaat en later in die Transvaal ingeneem. Sy was die eerste 

vrou wat as offisier met die stigting van die Voortrekkerbeweging deur genl JBM 

Hertzog ingelyf is. (Sy het in die Oranje Vrystaat -sowel as in die Transvaal -as 

onderhoofleidster op die Provinsiale Bestuur gedien). Die werk het baie van haar tyd 

in beslag geneem en greet opofferings geverg. Sy het verpligtinge in die hele 

Provinsie gehad en moes dikwels op die onbegaanbare paaie reis. 

Die nuwe pastoriemoeder was 'n "f/inke vrou, vol energie en ondernemingsgees. Na 

haar aankoms op Bethulie het die susters en die vroueverenigings met haar op die 

voorpunt groat sake voortdurend aangepak." (Eeufeesalbum, Bethulie 1863-1963). 

In die Kerkraadsnotule van 16 Mei 1936 word vermeld dat mev Groenewald 

voornemens is om met die toestemming van die kerkraad reparasies en verbeteringe 

aan die Ou Kerk (die ou NG Kerkgebou is op 10 Sept 1864 ingewy en die nuwe kerk 

op 30 Sept 1887) aan te bring (IL Ferreira 1988: 22 en 25). Vir die doel het sy toe 

reeds bydraes van liggame wat die Ou Kerk gebruik het, ontvang. Die Kerkraad 

verleen toestemming en bewillig vyf pond vir die doel. Op 5 September 1936 word in 

die notule vermeld dat die reparasies afgehandel is en dat mev Groenewald neg met 

die gordyn besig is. Die Ou Kerk is gereedgemaak om as 'n bymekaarkomplek en 

kultuursentrum te dien. Die Kerkraad bedank mev Groenewald vir haar 

onvermoeide ywer. Sy ontvang toestemming van die Kerkraad om gras om die kerk 

aan te plant - die Boukommissie word versoek om haar te help. In die notule van 5 

September 1936 word gemeld dat "mev Groenewald ... twee dosyn roosbome gegee 

het en dit om die kerk geplant het. " 

Sy sou haar tydens haar verblyf in Bethulie vir die opheffing en versorging van die 

armblankes, die grootste vraagstuk van Suid-Afrika destyds, beywer. Die 
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verstedeliking van die blankes was aan die gang. Op 20 Februarie 1937 rapporteer 

Groenewald aan die Kerkraad dat die lidmaattal die afgelope jaar aansienlik 

verminder het, ongetwyfeld veroorsaak deur die verhuising na die groot stede. Die 

depressie, droogte, sprinkaanplae en werkloosheid het die blankes behoeftig 

gemaak. Hulle het gedink dat hulle heil in die stad le. Die trek na die stad het begin. 

Op die Vrystaatse Sinode van 19 April 1934 en volgende dae word gemeld van 

blanke plakkers wat in agterplase plak en die owerhede wat versoek word om die 

krothuise in Bloemfontein te sloop. Die owerheid is ook versoek om die honderde 

blanke padwerkers, mense wat vroeer werkloos was 

geplaas is, se werksure te verander. Hulle moes 

Saterdagmiddag tot Dinsdagoggend, in plaas 

maar op die wyse in werk 

toegelaat word om vanaf 

van Vrydagmiddag tot 

Maandagoggend huis toe te gaan. Die rede hiervoor was om die padwerkers 

geleentheid te gee om die hele Sondag tuis by hul gesinne te wees (Handelinge 

1934: 64). Die kerk het besef hoe belangrik hegte gesinsbande is. Vanwee die kerk 

se intense betrokkenheid by die nood van sy eie lidmate is daar ongelukkig destyds 

van kerklike kant nie genoeg gedoen om die swart trekarbeiders se gesinslewe ook 

te verbeter nie. Hulle het op die myne wat aan die skatryk Engelse mynbase behoort 

het vir karige lone gewerk. 

Gertruida Groenewald het binne 'n kort tydsbestek na haar huwelik haar rybewys 

gekry en ken van toe af met die motor besoek- en organisasiewerk doen. 

(Groenewald het intussen vir horn 'n fiets aangeskaf waarmee hy in die dorp sy 

herderlike pligte nagekom het). Sy het spoedig 'n werkklas vir vroue aan die gang 

gekry. 'n Aantal naaimasjiene is gekoop asook materiaal om klere vir die vroue en 

kinders te maak. Daar was genoeg gewillige helpers en vroue wat met dankbaarheid 

van die werkklas gebruik gemaak het. 

3.3 Ernstige siekte: Keerpunt na loutering 

Groenewald het op Bethulie 'n ernstige siekbed ondervind. Die plaaslike 

geneesheer, dr PT Viljoen, het op 11 Maart 1937 vasgestel dat hy maagkoors het. 

Op aandrang van sy vrou het die geneesheer toegelaat dat sy horn tuis versorg. 

Groenewald (WWB 1985:32) berig oor sy siekte en versorging deur sy eggenote 

soos volg: " ... Dit was nie lank nie of ek was van die hoe koors nie meer goed bewus 

van wat om my heen gebeur nie. Ek weet net dat die dokter telkens daar was en dat 
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Gertruida a/tyd naby was. So het dit weke lank gegaan ... Op 4 April het die Kerkraad 

aan my twee maande se verlof toegestaan ... " (Volgens die notule van 'n 

buitengewone Kerkraadsvergadering wat op 3 April 1937 gehou is, is soos volg oor 

siekteverlof vir Groenewald besluit : "Twee maande en /anger as dit nodig is, vandat 

die Voorsitter opstaan ... "). 

Groenewald skryf verder oor sy siekte: Die langdurige siekte het my kragte sodanig 

uitgeput dat dit agt weke later was dat ek vir die eerste keer weer 'n pak klere 

aangetrek het ... Nadat ek verder aangesterk net, het Gertruida en ek na Amanzimtoti 

gegaan waar ek langsamerhand my kragte herwin het. Daar het ek ook 'n 

preekbundeltjie persgereed gemaak (Dit was sy eerste publikasie na sy 

proefskrif:Skrywer) wat ek opgedra het aan die gemeente by die herdenking van die 

75-jarige bestaan, asook sy 50-jarige kerkgebou en my vyfjarige bediening". 

Vanwee sy ernstige siekte kon Groenewald nie die Sinodesitting op 8 April 1937 en 

volgende dae bywoon nie. Hy teken skriftelik verskoning aan. Die Skriba van die 

Sinode ontvang opdrag om 'n skrywe aan Groenewald te rig en "horn te verseker 

van die meegevoel en voorbidding van die HE Sinode" (Acta 1937 :4). Die Here het 

Groenewald se lewe gespaar. Hy het horn vir 'n groot taak voorberei. 

Een-en-veertig jaar na sy ernstige siekbed meld Groenewald in 'n lesing aangebied 

op 1 Maart 1978 aan die Teologiese Fakulteit (Afd B) van UP oor Die Wordingsjare 

van die Teo/ogiese Faku/teit (p 1), dat 1937 'n 'Jaar van bes/issende betekenis in die 

geskiedenis van die Transvaalse Kerk was en ook 'n jaar van 'n keerpunt in my eie 

/ewe". Hy meld dat hy in die pastorie deur sy vrou "sander enige ander hulp" 

verpleeg is. "Uiteindelik het die langsame herstel begin intree en het ek die siekte as 

'n geestelike /outering ondervind". Hy meld dat kort nadat hy en sy vrou van 

Amanzimtoti teruggekeer het, daar op 'n dag 'n telegram uit Pretoria aangekom het 

om te se dat die Kieskollege "my aangewys het as professor ... Dit spreek vanse/f dat 

my opgewondenheid groat was. Maar ek het nie ligvaardiglik besluit nie.Eers na wik 

en weeg en baie gebed het ek die benoeming aanvaar. En toe het ek aan eie 

persoon die kerklike teenstand teen die nuwe Fakulteit in Pretoria begin ondervind". 

4 Die Oranje Vrouevereniging 

Die ywerige pastorievrou beywer haar vir die stigting van 'n tak van die Oranje

Vrouevereniging op Bethulie en tot "groot vreugde van my vrou is 'n tak van die OVV 
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op 4 Junie 1936 gestig" (WWB 1985:30). Die werksaamhede van die OW het met 

die werk van die kerk oorvleuel en ook in samewerking met kerkrade geskied. Eric 

Stockenstrom skryf in sy werk oor Die Afrikaanse Vrou (ongedateer:279-280) soos 

volg oor die OW:- "'n Ander liggaam wat veel, ontsaglik veel, vir die Afrikaner vo/k 

gedaan het, is die Afrikaanse Christelike Vrouwen Vereniging, of Die Oranje 

Vrouwen Vereniging, soos dit in die Vrystaat, of die Vrouwen Federatie, soos dit in 

die Transvaal genoem word". 

Die doel en werk van die Vereniging blyk duidelik uit die Konstitusie van die ACW 

van die Kaapprovinsie: 

(1) Die bevordering van al/es dat zuiver Afrikaans is en tot hulp en opbouwing van 

Taal en Volk kan strekken. 

(2) Het houden van een wakend oog op a/le behoeftigen en noodlijdenden. 

(3) Het krachtig optreden tegen al/es waardoor de Sabbat ontheiligd en meer een 

dag van plezier wordt. 

(4) Wij verbinden ons, in de zaak van opvoeding, onze volksvoormannen, die van 

onze zienswijze zijn, te steunen op e/ke mogelike wijze. 

De /eden verbinden zich:-

(a) Haar Kerk, die haar dierbaar is, in al/es te ondersteunen, en haar kinderen van 

jongs af een voorliefde voor de Kerk harer vaderen in te boezemen, 

(b) Haar taal te waarderen en zoveel mogelik in het spreken en schrijven te 

gebruiken, 

(c) Goede Hollandse boeken te he/pen verspreiden en vooral de jeugd aan te 

moedigen in het lezen der Zuid-Afrikaanse Geschiedenis, 

(d) Eenvoudige /evenswijze in haar huisgezinnen te bevorderen, 

(e) Behoeftigen en noodlijdenden te bezoeken en hulp te verlenen in tijden van 

ziekte als anderzins, 

(f) Toe te zien dat onze arme blanken niet lager zinken, 

(g) Zich verantwoordelik te achten voor arme blanken, in haar buurt en te trachten 

dezulken door persoonlike omgang, raad en hulp op te heffen." 

Die OW-tak op Bethulie het onder leiding van mev Groenewald verskeie 

ondernemings ten behoewe van die minderbevoorregtes aangepak. Die tak het 

134 



gegroei en entoesiasme vir die goeie werk is gaande gemaak. Haar 

verantwoordelikhede het toegeneem. Benewens haar verpligtinge by die 

Voortrekkers, is sy in die afwesigheid van mev Marie Visser, wat oorsee was, as 

waarnemende sekretaresse van die OW gekoopteer (WWB 1985:31). 

Haar werk in die gemeente het sy nie verwaarloos nie.Sy het voor die dag gekom 

met die plan om 'n outydse bruilof te hou en daarmee saam 'n uitstalling van outydse 

gebruiksartikels, meubels, kledingstukke, sierade en ander dinge van belang. Die 

onderneming het wye belangstelling geniet en die onbaatsugtige samewerking van 

die gemeente is ontvang. Die groot dag was 6 Maart 1937. Dit was 'n mooi dag en 

die onderneming was 'n groot sukses. Dit het geleentheid gebied om fondse in te 

samel, maar belangriker was die gees van samewerking wat dit geskep het. Die 

uitstalling van die oudhede het aanleiding gegee tot die stigting van 'n eie museum 

op Bethulie (WWB 1985:31). In die tweede helfte van 1937 het die vroue ender mev 

Groenewald se leiding 'n netjiese teekamer op die dorp geopen. Die bedoeling was 

om 'n klein kultuursentrum te stig en ook 'n gesellige uitspanplek vir plaasmense wat 

vir besigheid en vendusies dorp toe kom, daar te stel. Die vroue het sender 

vergoeding in die teekamer diens gedoen (IL Ferreira 1988:86). 

Dit blyk dat die OW se aktiewe kultuurbedrywighede en "filantropiese" 

werksaamhede vir die kerkraadslede verligting van hul werk gebring het. Dit sou 

egter ook meebring dat die arbeid waarvoor die Kerkraad en lidmate verantwoordelik 

is, in die hande van 'n aksie, al het dit baie nou met die kerkraad saamgewerk, sou 

oorgaan.ln die notule van die kerkraadsvergadering van 5 September 1936, word die 

volgende vermeld:- " 'n Brief word van mev Groenewald as Voorsitter van die 

Armsorg en OVV ontvang, waarin sy uiteensit hoe die p/aaslike Armsorg in 1919 

gestig is en waarom besluit is om dit te ontbind en tot die stigting van 'n tak van die 

Oranje Vrouevereniging oor te gaan. Die Kerkraad neem kennis hiervan en heg sy 

goedkeuring daaraan." 

Die Skriba word gelas om die hartlike dank van die Kerkraad aan die susters oor te 

dra vir wat hulle in die verlede gedoen het. Die fondse wat aan die Kerkraad 

oorhandig is, sal tot aan die eiride van die jaar gebruik word om in die behoeftes van 

die armes te voorsien. Dan sal die Kerkraad oor die balans besluit. Die OW bied 

aan om hierdie werk te doen tot die einde van die jaar. Daarna hoop die bestuur 

(OW) om dit op eie koste voort te sit. In 'n verdere skrywe vra die OW die 
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samewerking en die beskerming van die Kerkraad. Ook bied die OW aan om die 

maandelikse alimentasie persoonlik aan die betrokke persone te oorhandig. Die 

vergadering belowe alle ondersteuning en neem die aanbod met dank aan. Die OW 

het ender mev Groenewald se leiding baanbrekerswerk ender die gemeenskap van 

Bethulie verrig. Op 'n buitengewone Kerkraadsvergadering gehou op 3 April 1937 

bedank die OW die Kerkraad vir die Armsorggeld wat aan die Vereniging afgestaan 

is. Die Kerkraad is ook in kennis gestel dat die OW in oorleg met die 

Distriksgeneesheer besluit het om 'n verpleegster te kry vir die 

gesondheidsbehoeftes van die armes van die dorp en distrik. Die Kerkraad is gevra 

om drie afgevaardigdes te stuur, wat saam met die OW, die Stadsraad en 

verteenwoordigers van die Gereformeerde Kerk 'n kommissie van beheer sal vorm. 

Die Kerkraad keur die reeling goed en skenk 'n bydrae van dertig pond vir die salaris 

van die verpleegster vir een jaar. 

Op die kongres van die OW in Harrismith in die tweede helfte van 1937 is mev 

Gertruida Groenewald tot lid van die hoofbestuur verkies. Sy was 'n knap en 

ywerige werker en organiseerder. Die Bethulie-tak ontvang, sekerlik vanwee haar 

bydrae, ook die trofee as die tak wat in die vorige jaar die beste gepresteer het, en 

dit nogal in die eerste jaar van die tak se bestaan. Hierdie onderskeiding was vir die 

vroue van Bethulie 'n geweldige aansporing om met nuwe oorgawe hulle toe te wy 

aan die liefdeswerk in die gemeente en gemeenskap (WWB 1985:33(a)). Uit verdere 

inskrywings in die notule van die Kerkraad blyk dit dat die alimentasie aan behoeftige 

gesinne op aanbeveling van die OW toegeken of weggeneem is. Die leraarspaar 

het besef dat die armsorgwerk van die OW streng gesproke "kerk/ike werk" was, en 

dit mag aanleiding daartoe gegee het dat mev Groenewald haar in die Transvaal met 

hart en siel beywer het vir die daarstelling van 'n kerklike aksie, en wel die Bond van 

Dienaresse, die latere Vrouediens. 

5 lngebruikneming Psalmberyming deur Geref Kerke in 1936 

Die mooi verhouding tussen die leraars, kerkrade en lidmate van onderskeidelik die 

Gereformeerde Kerke en die NGK op Bethulie is reeds melding van gemaak. Vanaf 

Donderdag 5 Maart 1936 het die Sinode van die Gereformeerde Kerke sy sitting 

op Bethulie gehou. Die Kerkraad het op versoek van die Geref Kerke die Ou Kerk 

en die konsistorie tot hul beskikking gestel.ln die notule staan aangeteken dat die 

"Kerkraad hartlik uitgenooi word na die opening van die Sinode op Donderdag 5 
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Maart asook na 'n gesel/igheid op Vrydagmiddag 6 Maart" (Kerkraadsnotule van 29 

Februarie 1936). 'n Luisterryke byeenkoms het op Sondagaand 8 Maart 1936 in die 

kerkgebou van die NGK plaasgevind toe die (eerste) Afrikaanse beryming van die 

Psalmboek, (dit was neg nie die formele gedrukte Psalmbundel nie) -tydens 'n sitting 

van die Sinode, in gebruik geneem is.Mev Groenewald is versoek om, vanwee haar 

bewese bekwaamheid as joernalis, oor die aand se verrigtinge verslag te doen. 

Haar uitmuntende verslag is "met dank en erkentelikheid" in die Acta van die 

Sinode (1936:179-186) opgeneem. Sy meld dat daar "Deur die aand uitsluitend in 

Afrikaans gesing is". Die byeenkoms was 'n historiese gebeurtenis in die geskiedenis 

van die Gereformeerde Kerke asook van die plaaslike gemeente van die NGK op 

Bethulie. 

Die rede vir die sitting van die Sinode op Bethulie blyk uit die woorde van ds JA van 

Rooy wat die oorhandiging namens die deputate gedoen het.Volgens horn het hy toe 

hy predikant op Bethulie was, die ingewing gekry om horn vir 'n Afrikaanse 

Psalmboek te beywer. Sy Kerkraad op Bethulie het horn ondersteun en daar is op 23 

Julie 1920 besluit om 'n sodanige versoek aan die Sinode te rig. Die Sinode het die 

versoek goedgekeur en die taak aan Totius (prof JD du Toit) opgedra en "die huidige 

Kerkraad van die Geref Kerk in Bethulie wil nou sy dank uitspreek jeens die deputate 

dat met hierdie sitting die voltooide berymimg oorhandig kan word". Hy het genoem 

dat Totius " ... voortdurend wysiginge in sy werk gedoen (het), en al sou hy 1000 jaar 

in eensaamheid gekluister gewees het, sou hy steeds verbeteringe gedoen het. " Die 

Geref Kerke se besluit aan die einde van die tagtigerjare om nie aan die hersiening 

van die Psalmberyminge saam met die NGK en die Ned Hervormde Kerk mee te 

werk nie, is beslis strydig met die woorde van ds Van Rooy asook die optrede van 

Totius socs deur mev Groenewald opgeteken. 

Mev Groenewald se verslag oor die gebeure is om verskeie redes belangrik.Sy het 

dikwels die woorde van die sprekers verbatim neergeskryf of hul gedagtes so 

volledig moontlik weergegee. Sy het die kernmomente en hoogtepunte van die aand 

se gebeure uitmuntend saamgevat. Die ideaal van die Afrikanervolk vir 'n Bybel was 

reeds verwesenlik, maar hulle wou ook in hul moedertaal die Here deur die lied 

verheerlik. In 'n bandgesprek het Groenewald ook verklaar watter geweldige indruk 

die aand se verrigtinge en sy persoonlike kontak met Totius op horn gemaak het. Hy 

meld dat hy by die geleentheid lank met Totius gesels het. Waarskynlik het die aand 

se gebeure horn ge"inspireer om later die moeilike taak in verband met die Nuwe 
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Afrikaanse Vertaling aan te pak. 

Sy beskryf Totius se deelname aan die verrigtinge soos volg: "Dit was 'n oomblik, 

wat in sy ems en betekenis vir alma/, sterk aangevoel is deur die aanwesiges toe 

Totius na vore getree en plegtig verklaar het dat hy 'n voorreg be/eef grater as wat 

onder woorde gebring kan word, daar hy in staat gestel was om die Psalmberyming 

te vo/tooi; en des te grater daar die Kerke besluit het om dit uit sy hand aan te neem. 

Daarvoor dra hy die Kerk dank en erkentelikheid toe. Sterk voe/ hy ook die drang om 

uit te raep : Dank aan God! Die Psalmberyming is gegewe goed, ontvang van die 

Here, daaram kom die raem daarvoor alleen die Here toe.Die oorgang van die 

Nederlands tot ons eie taal in die godsdiens-oefeninge was 'n vo/ksbehoefte, en God 

het in die nooddruf ons te hu/pe gekom. Dit is vir die digter 'n wonder dat die werk tot 

stand gekom het. Hy het al genoeg blyke van waardering gehad en wil liewer dank 

bring aan alma/ van wie hy steun en bystand geniet het.Die dode sowel as die 

lewende, want hy kon by Marnix, Vandel, Camphuyzen en Rivius hulp vind om ons 

Psalmberyming te verbind met die Nederlandse... Totius het met diepe 

bewoendheid, wat horn haas sy spraak ontneem het, gese: 'As die hart so vol is, 

spreek die mond nie verder nie,' en toe na sy stoel teruggekeer". 

Danksy Gertruida Groenewald se bekwame joernalistiek is die rede van prof G 

Dekker van die Potchefstroomse Universiteit vir CHO oor die digterlike gehalte van 

Totius se Psalmberyming, wat hy as 'n "kunswerk" beskryf het, vir die nageslag 

bewaar. Hy was die eerste persoon wat 'n letterkundige beoordeling van die nuwe 

Psalmbundel gemaak het.Tydens Groenewald se spreekbeurt het hy die hoop 

uitgespreek dat die werk van die Psalmberyming die band tussen die Kerke sou 

versterk (Handelinge van die vyf-en- twintigste Sinoda/e Vergadering van die 

Gereformeerde Gemeentes in Suid-Afrika, in sitting byeen te Bethulie, OVS op 

Donderdag, 5 Maart 1936 en volgende dae :179-186). 

6 Afskeid van Bethulie 

Groenewald is gedurende November 1937 as professor in die Nuwe-Testamentiese 

Wetenskap aan die nuwe Teologiese Fakulteit van die NGK in Pretoria beroep.Hy 

het die beroep aanvaar om as een van die eerste vier professore te Pretoria die 

NGK in 'n nuwe en belangrike hoedanigheid te dien. Die gemeente het op 

Vrydagaand 28 Januarie 1938 tydens 'n geselligheid van Groenewald en sy gade 
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afskeid geneem (Notule 1 Januarie 1938). Oor die afskeid van die gemeente skryf 

hy socs volg: " Op 30 Januarie 1938 het Gertruida en ek afskeid geneem van 

Bethulie. En as 'n mens 'n gemeente liefgekry het, is die afskeid swaar... Onder 

oorweldigende blyke van liefde, so 'n liefde soos ons nooit verwag het nie, is 

Gertruida en ek weg uit ons eerste werkkring. En dit was waarlik 'n geseende 

werktyd" (WWB 1985:33b). 

7 Lief en leed in Pretoria 

lemand het gese: "Sommige mense /aat dinge gebeur. Andere is bloat toeskouers 

van wat gebeur. " Die Groenewald egpaar het reeds in Bethulie bewys gelewer dat 

hulle individueel en as egpaar mense was wat dinge laat gebeur.ln Pretoria moes 

baanbrekerswerk verrig word. Die fondament van 'n Teologiese Fakulteit teen wie se 

totstandkoming daar baie besware was, moes gele word. Dit het baie 

administratiewe reelings geverg. Verder sou dit meebring dat die Fakulteit se 

werksaamhede na die plaaslike gemeentes uitgedra moes word ten einde hul 

goedgesindheid en samewerking te verseker. Die vroue van die kerk moes 

georganiseer word. Die feesvieringe met betrekking tot die Ossewatrek van 1938 

was aan die gang en Gertruida Groenewald sou haar deel vanwee haar 

betrokkenheid by die Voortrekkerbeweging op 'n bekwame wyse doen. Hierdie en 

oneindig veel ander verpligtinge sou dadelik aandag verg. Die egpaar het 

waarskynlik nie ten volle besef wat op hulle in Pretoria gewag het nie. Bo-menslike 

eise sou aan liggaam en gees gestel word en hul gesinslewe sou voortdurend ender 

druk verkeer. Aan Groenewald se sy was egter 'n bekwame vrou met wie hy 'n 

besondere verhouding en verstandhouding gehad het. 

Volgens ds GE van der Merwe, afgetrede hoofsekretaris van die Bybelgenootskap 

van SA (Bandgesprek) en goeie vriend van die Groenewald gesin, het Gertruida 

Groenewald 'n baie belangrike rol in haar man se lewe gespeel. lntellektueel het sy 

horn gestimuleer, as huweliksmaat bygestaan en tot hoogtes aangespoor. Sy het 

aan horn gese dat sy alles in haar vermoe gedoen het om 'n atmosfeer te skep wat 

Groenewald in staat kon stel om sy werk en vele verantwoordelikhede na te kom. 

Groenewald het deeglik besef watter druk op die predikantsvrou uitgeoefen word. 

In Die Herder (Januarie 1945 :3) vra Groenewald "Oink aan die pastorie." Hy beveel 

die pastorie aan "as die voorwerp van u christelike liefde. Oink aan u predikant en sy 

vrou en kinders. Oink aan hul/e in u voorbidding. Die /ewe in die pastorie is nie 
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mak/ik nie. Die pligte is veelvuldig en veelsydig ... " 

In een van Groenewald se, volgens horn, waarskynlik "laaste toesprake"[sic] het hy 

by die reunie van die 1952-proponente op 26 November 1992 in Pretoria die 

volgende oar die predikantsvrou gese : "Die vrou van die predikant speel 'n 

belangrike rot in die /ewe en dienswerk van haar man, en onge/ukkig kry sy in baie 

opsigte nie daarvoor die erkenning wat haar toekom nie... 'n Oud-Nederlandse digter 

het gese: "Geen beter stuk in't huisbedrijf, dan een goet en handzaam wijf" Hy het 

verder gese dat dit geed en waar is, maar die predikantsvrou is veel meer as 'n "stuk 

in't huisbedrijf". Sy is die hulp wat by haar man pas, sy deel in die arbeid en sarge 

van die man, sy gee raad en werk mee in diens van die gemeente en die koninkryk 

van God. Daarby is sy huisvrou, gasvrou, en moeder van 'n klompie ... 

predikantskinders. Dit het soms in my lewe gebeur dat my vrou met 'n ondeunde 

vonkel in die oe se: "Behind every successful man there stands an astonished 

woman." Daarop kon ek dan maar net antwoord: "Many a true word is spoken in 

jest." Die waarheid is dat daar besieling uitgaan van die vrou, bemoediging, 

aansporing en die onderskraging van tere liefde. Daarsonder sou die man nie die 

hoogtepunte bereik waarvoor hy krediet ontvang nie." (Getikte toespraak aan 

skrywer gegee en Bandgesprek). 

Toe Groenewald bogenoemde geskryf het, het hy seer sekerlik elke woord bedoel -

dit en veel meer is wat sy eggenote vir horn beteken het! Sy kinders bevestig dit 

asook intieme vriende van die gesin. Toe die Groenewalds na Pretoria moes 

verhuis, moes onderdak bekom word. Hieroor het hy aan ds GD Worst, skriba van 

die Kieskollege, geskryf. Laasgenoemde skryf op 10 Januarie 1938 aan 

Groenewald in Bethulie : "Ja, ek vrees u sat maar self vir huisvesting moet sorg. 

Miskien kan u kollega, prof Pellissier darem behulpsaam wees - of ans 

saakgelastigde mnr Martin ... " Finansies was vir die Groenewalds soos vir meeste 

predikante, oak 'n probleem. By sy beroeping na Bethulie was sy salaris op £225 

per jaar vasgestel (Notule 14 Mei 1932). Op 4 Februarie 1933 keur die Kerkraad 

goed dat 'n bedrag van "£200 aan die Voorsitter geleen word om sy motor te betaal 

- hy sat die lening in paaiemente afbetaal." Sy motortoelae was £50 per jaar. Op 14 

November 1936 vra Groenewald weer toestemming om £175 by die Kerkraad te leen 

om die balans op sy nuwe motor te betaal. 'n Rentevrye lening word goedgekeur. 

Sy salaris as professor aan UP sou £650 met ingang van 1 Februarie 1938 beloop, 
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maar 'n huis moes aangekoop word (Skrywe aan die Sekretaris van die Raad 

gedateer 20 Desember 1937). Groenewald skryf op 30 April 1938 aan die Kassier 

van die gemeente op Bethulie, mnr AD Herhold, en vra uitstel vir die betaling van die 

rentevrye lening van £175. Hy meld dat die "verhuising na Pretoria was 'n dure 

onderneming. " Die Groenewalds se eerste woning in Pretoria was die woning van 

HW Reeve te Duncanstraat 444, Hatfield wat vir 'n bedrag van £2181-11-0, volgens 

'n skrywe van prokureur Tim du Toit gedateer 14 Maart 1938, aangekoop is. Dit het 

alle kostes ingesluit. Volgens die bepalings van die koopkontrak moes die verkoper 

sekere "alterasies" aanbring. In 'n skrywe gedateer 31 Januarie aan Groenewald 

meld prokureur Du Toit dat dit vir horn persoonlik onmoontlik is om na die 

veranderings om te sien, "maar ek is van opinie dat die verkoper u nie sal fop nie." 

8 Die Voortrekkers 

Die Voortrekkers se betrokkenheid by die 1938 Ossewatrek het daarvoor gesorg dat 

Gertruida Groenewald baie besig was. Sy is soos in die Oranje Vrystaat weer as 

onder-provinsiale leier in die Transvaal gekies. Dit het veroorsaak dat sy baie by 

vergaderings betrokke was en reise na die platteland moes onderneem. Sy was 

dikwels uithuisig. Groenewald het tydens 'n onderhoud genoem dat sy vir 6000 

dogters tydens die inwyding van die Voortrekkermonument in 1949 verantwoordelik 

was. Op sigself was dit 'n enorme onderneming.Vir haar onbaatsugtige diens het sy 

die eretoekenning van die Voortrekkers, die Orde van die Fakkel, ontvang (DK : 12 

Augustus 1988). Volgens Johannes, seun van Groenewald, onthou hy dat sy ouers 

'n tent in die tentdorp naby die monument gehuur het. 

9 Kinders met besige ouers 

Orie kinders is vir die Groenewald egpaar terwyl hulle in Duncanstraat gewoon het, 

gebore. Hulle het familiename ontvang. Op 16 November 1939 is Johannes (Joh) 

gebore, op 29 Mei 1944 is Evert Philippus gebore en Gertruida Francina (Sussie of 

Trudi) op 8 Augustus 1946.Hulle het aan die Pretoria-Oas Laerskool begin 

skoolgaan en aan Afrikaans Hoer (onderskeidelik vir seuns en meisies) 

gematrikuleer. Uit onderhoude met al drie kinders in 1992 is dit duidelik dat hul ouers 

se aandag en tyd baie deur die diens wat hulle in die kerk en gemeenskap gelewer 

het, opgeneem is. Die seuns onthou dat hul vader baie tyd in die studeerkamer 

deurgebring het. Volgens Joh is sy vader deur baie mense besoek met die doel om 
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horn oar vraagstukke van die dag te raadpleeg. Sy indruk was oak dat sy vader sy 

kundigheid baie gulhartig gegee het. Hy meld dat sy pa landswyd, vanaf Sinoia in die 

destydse Suid-Rhodesie tot Moorddrif, Geloftefeeste toegespreek het. (Volgens die 

notule van 3 Desember 1937 het die Kerkraad van Bethulie aan Groenewald 

veertien dae verlof toegestaan om 'n Dingaansfees in Suidwes-Afrika te gaan 

toespreek). Hy beskryf sy vader as 'n Afrikaner met integriteit. Hy was streng dog 

liefdevol. 

10 Die Bond van Dienaresse 

Mev Groenewald skryf in DV (Des 1961:44 en 52) soos volg: "Tientalle jare lank is 

gedink en gepreek oar die moontlikhede van 'n eie vrouehulpdiens vir die gemeente 

en die Kerk op breer vlak. Langs omwee is gepoog om 'n organisasie te vind vir die 

vrouewerk in die binnekring van die Kerk - 'n organisasie onder opdrag en toesig van 

die kerk se eie gesagsliggame, Kerkraad, Ring, Sinode ... " Sy het in die verband 

belangrike pionierswerk gedoen. Sy was die inspirasie agter die totstandkoming van 

die vrouehulpdiens. Op 17 November 1950 het die NGK in Transvaal die Bond van 

Dienaresse - die voorloper van die latere Vrouediens - gestig. Die geestelike lewe 

van die vrou in die kerk en die benutting van haar talente was vir Gertruida 

Groenewald van die uiterste belang. Sy was vir vyftien jaar voorsitter van die Bond 

en het vir tien jaar die redaksie van die maandblad, Die Dienares, behartig. Trudi 

vertel "dat daar tye [was] dat my ma die he/e Transvaal deurgereis het vir die Bond 

van Dienaresse. Sy het vrees/ik baie rondgegaan en derduisende kilometers gereis. 

Sy het takke gestig of besoek en toegespreek. Sy was partykeer dae van die huis af 

weg. Tydens haar afwesigheid het my vader ons versorg." 

Trudi vertel dat haar pa by die huis teenwoordig was, "maar op 'n ander vlak van 

/ewe. Hy was besig. Ma was besig. Sy het haar oor 'n mik gewerk vir die NGK se 

sustersvereniging. Ons het studeer. Daar was nie baie tyd om te gesels nie ... " T otdat 

daar tot die stigting van die Bond van Dienaresse oorgegaan is, was die 

Vrouefederasie in die Transvaal die belangrikste organisasie waaraan vroue kon 

behoort. Dit was nie 'n uit en uit kerklike aksie nie. Vanwee haar ondervinding in die 

Oranje-Vrystaat, het sy besef dat die NGK sy eie vroueaksie moes he. Uiteraard het 

die werksaamhede van die aksies oorvleuel. Mev Sibs Marais, eggenote van prof 

Ben Marais, het 'n belangrike rol in die Vrouefederasie gespeel. Volgens mev 

Neline Swart, eggenote van dr G Swart, was daar dikwels spanning tussen die twee 
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vroue organisasies, waarby hul leiers willens en wetens betrokke was. Volgens 

Groenewald het hy na sy eggenote se heengaan die leers van die Bond aan die 

Vrouediens in Noord-Transvaal gestuur. Die leers is gedurende Desember 1997 in 

die Kerkargief in Pretoria opgespoor. Dit is belangrik dat 'n historiese studie oor die 

Bond se ontstaan, werksaamhede en Gertruida Groenewald se aandeel daarin, 

onderneem word. 

11 Studiekring Lidia 

Die eggenotes van predikante het altyd gevoel dat hul mans vir sewe jaar (tans ses 

jaar) vir die bediening opgelei is terwyl hulle weinig of geen opleiding ontvang het 

nie.Onder leiding van Gertruida Groenewald en professor AB du Preez se eggenote 

Huibie, is die Studiekring Lidia op 22 Maart 1950 in die lewe geroep. Uiteraard het 

die aksie Groenewald se ondersteuning geniet. Mev Groenewald was vir baie jare 

die presidente van die Studiekring en was die dryfkrag agter die aksie. Honderde 

predikantsvroue is op die wyse op 'n praktiese manier toegerus vir die bediening. 

Winnie Vosloo (DG 1970 : 64) berig dat UP, sedert die stigting van Lidia, 'n lokaal 

tot beskikking van die aspirant predikantsvroue gestel het om hul byeenkomste te 

hou. Vergaderings is oak aan die huise van die professore gehou.Praatjies en 

lesings deur die professore, hul gades en ander kundiges is gegee oar 

vergaderingsprosedures, die hou van 'n biduur/Bybelstudie asook ander aktuele 

sake ten einde die predikantsvrou vir die bediening voor te berei. Aan huis van 

Gertruida Groenewald is dikwels vergaderings gehou. Daar was altyd die heerlikste 

verversings beskikbaar.' n Groot aantal predikantsvroue van die verlede en hede wat 

bevoorreg was om die skoling te ontvang, getuig van die invloed en seen wat dit op 

hul lewe uitgeoefen het. Mev Neline Swart (Bandgesprek) meld dat 11 mev 

Groenewald die jong studente se onervare vrouelverloofdes ontsettend onderskraag 

het. Sy het ons geleer om 'n vergadering te lei en om dit reg te doen. Ek het destyds 

op die Bond van Dienaresse se hoofbestuur gedien en het gesien hoe sy 'n 

absolute moeilike situasie so fyn deurstuur dat dit sommer maklik deurgegaan het. 11 

12 Wereldalliansie van Presbiteriaanse Kerke: Wereldraad van Kerke 

In 1959 is Groenewald deur die NGK van Transvaal afgevaardig om die kongres 

van die Wereldalliansie van Presbiteriaanse en Gereformeerde Kerke in Sao Paulo, 

Brasilie vanaf 27 Julie tot 6 Augustus by te woon. Volgens 'n berig in DV (Aug 1959) 
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het hulle op 11 Julie vertrek. Na 'n besoek aan Accra het hy 'n paar lesings gegee by 

die predikantekursus van die Presbiteriaanse Teologiese Kweekskool in Champinas. 

Daarna is hulle na Sao Paolo Mev Groenewald is deur die Bond van Dienaresse 

afgevaardig om die vergadering van die vroueafdeling van die Alliansie by te woon. 

(Vanaf 9 tot 12 Augustus het hulle die eeufees van die Presbiteriaanse Kerk in Rio 

de Janeiro bygewoon waarna hulle vir drie maande na die Verenigde State is). In die 

program word Groenewald voorgestel as die "Representante da Africa" en verskyn 

daar by sy foto 'n kort curriculum vitae.Daarna word die bydrae wat hy sou lewer 

soos volg beskryf: "As pre/ecoes do Dr Groenewa/d versarao sabre: 'A Disciplina 

na lgreja de acordo com a 1 Epistola aos Corintios'. Uma s,Arie de estudos com o 

objectivo de elucidar a maneira pe/a qua/ Paulo tratou dos graves problemas que 

perturbam a vida da /greja de Corinto. " 

Die besondere eer het mev Groenewald te beurt geval om op die hoofbestuur of 

moderatuur verkies te word. Volgens Groenewald het 'n swart afgevaardigde 

beswaar oor haar benoeming gemaak, maar 'n lndier het haar benoeming 

ondersteun. Sy het tot 1965 op die hoofbestuur gedien. Sy was die eerste vrou uit 

die NGK wat deel gehad het aan 'n ekumeniese beweging (DK : 12.08.1988). 

Groenewald meld dat die Kerk nie erkenning aan haar verkiesing op die hoofbestuur 

van die Alliansie verleen het nie. Die reiskoste om vergaderings van die Alliansie by 

te woon, moes sy self betaal. Volgens 'n mededeling van Trudi is haar moeder in 

1960 na Geneve as 'n afgevaardigde na die Wereldraad van Kerke gestuur. Trudi 

vervolg: "Haar groat 'disillusionment' het daar begin. Toe sy terugkom het sy gese dit 

is niks anders as 'n kommunistiese nes nie. In 1964 is sy weer na Geneve vir die 

vergadering van die Wereldraad van Kerke. Toe sy daarvandaan terugkeer, het sy 

bedank. Ek dink sy het toe oak bedank uit die Bond van Dienaresse. Sy het toe haar 

werk wat die georganiseerde kerk betref, gestop en haar onttrek. Ek dink dit was as 

gevolg van haar teleurstelling in die georganiseerde kerk op wereldbasis. Sy het 

gese die Wereldraad van Kerke is nie daar terwille van Christus nie, maar dit word 

deur mense vir eie gewin gebruik" (Bandgesprek). 

13 Dertig jaar in Die Wilgers 

Die Groenewald gesin sou in 1950 na Die Wilgers verhuis omdat dit na tien jaar in 

Hatfield "te eng begin word het en ans meer ruimte en 'n uitsig gesoek het". In 'n 

bydrae getiteld Dertig Jaar In Die Wilgers vir Salie Kritzinger se: Rustig vloei die 
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Moreletta, beskryf Groenewald op 07.09.1978 sy herinneringe van die gesin se 

verblyf in Die Wilgers. Aan destydse terme gemeet, was die nuwe woning ver van 

die stad. Menlo Park was nog aan die groei en Lynnwood het kort daarna 'n 

dorpsgebied geword.Volgens Joh Groenewald het hulle gedurende 1949 eers 'n huis 

in Menlopark gehuur, voordat hulle na Die Wi/gers verhuis het. Dit is duidelik dat die 

ouers hulle kinders die voorreg wou gee om iets van die plaas- en buitelewe wat 

hulle self as kinders bevoorreg was om te geniet, te ervaar. In persoonlike 

gesprekke met Groenewald asook die kinders Evert en Trudi het hulle verdere 

mededelings oor die gesin se verblyf in Die Wilgers, waar die Groenewalds vir dertig 

jaar sou woon, gedoen. Almal beskik oor mooi herinneringe van hul verblyf aldaar. 

In 1948 het Groenewald die perseel wat as Hartebeespoort 304, (gedeelte 24, groot 

5, 75 morg) bekend was, van 'n sekere Hubsch gekoop. Daar is in die grasbegroeide 

veld begin om 'n paar borne te plant en vir water te boor. Die bouwerk is deur 'n 

sekere mnr Du Plessis gedoen.Hy was aan dr GJ Swart as 'n goeie bouer bekend en 

toe Groenewald oor 'n bouer navraag doen, het hy horn aanbeveel (Bandgesprek). 

Groenewald meld dat 'n waterwyser gekry is om water aan te wys sodat die huis 

gebou kon word. Water is gekry, dog dit het opgeraak, gelukkig eers pas nadat die 

bouwerk voltooi is. Die Departement Geologie van UP is toe gevra om te wys waar 

weer geboor kon word. Volgens die rotsformasies het hulle toe 'n plek 25 meter van 

die gat wat opgedroog het, aangewys. Die boorwerk was nie suksesvol nie. Volgens 

Groenewald het die waterwyser nie van die grondlae geweet nie, maar wel waar die 

breuk in die lae was en water wel gevind is. Die enigste uitweg was toe om 'n tenk by 

die huis te plaas om die reenwater op te vang. Op die wyse is vir 18 maande 

genoegsaam in die gesin se huislike behoeftes voorsien. Groenewald skryf oor die 

boerdery : "Op die landbouhoewes ... het elke eienaar sy groente vir eie gebruik en 

voer vir sy paar koeie gekweek. Melk en batter was volop, en selfs 'n skapie kon van 

tyd tot tyd geslag word. Die kinders kon van kleinsaf leer om met diere te werk en 

moes oak dikwels op 'n Sondagaand self die koeie melk as die bediende nie opdaag 

nie." 

Groenewald skryf dat hulle "die veld en die vryheid van die plaas kon geniet.Die 

naaste bu re was 'n halfmyl ver, en oak maar hier en daar. Dit was goeie bu re, altyd 

bereid om hulp aan te bied, waar nodig. Sulke dae van nood het daar oak gekom, 

veral in die winter as die grasbrande van Murray's Farm (nou Murrayfield) se kant 

onverwags oar die rantjies kom, of as in die somer die boorgat begin opdroog en ans 
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by die bure moet laat water haal. Later het die tekort aan water 'n ernstige prob/eem 

geword... Nog later is die gebied ingelyf by die stad en het die Stadsraad die 

voorsiening van water onderneem. Die aansluiting was op 'n datum om te onthou: 29 

Februarie 1964. 11 

Die kinders is elke dag na die naaste skool, steeds Pretoria-Oas Laerskool, vervoer. 

Enkele jare later is Menlopark se Laerskool geopen en is daar bepaal dat die kinders 

van Die Wilgers gebied daarheen moes gaan.Die koms van 'n skoolbus het sake 

vergemaklik. Trudi vertel egter dat hulle dikwels ook aan buitemuurse bedrywighede 

deelgeneem het, veral toe hulle op Afrikaans Hoer was, en die afstand per fiets 

moes afle. 

Die bywoning van eredienste en die kategeseskool was problematies.Hieroor skryf 

Groenewald : 11 Met die verhuising hierheen het ons binne die grense van die Ned 

Geref Gemeente Silverton gewoon.E/ke Sondag het ons die erediens in die kerksaal 

in De Boulevardstraat bygewoon. Met die afstigting van Meyerspark-gemeente is ons 

daarby ingedee/ en moes ons die erediens in die Silverton-stadsaa/ bywoon. Net 

voordat die kerkgebou van Meyerspark voltooi is, is Lynnwood-gemeente afgestig en 

het ons daaronder geval. Eredienste is toe in die saa/ van Men/opark se Laerskool 

gehou. Hierdie verloop het meegebring dat my gesin vir meer as twintig jaar aan 

gemeentes behoort het waar daar geen kerkgebou was nie. Dit was jammer, want 

ook 'n kerkgebou gee vastigheid aan die godsdienstige /eefwyse. Met die 

Sondagskool was dit net so moeilik, maar uit die verleentheid is seen gebore. My 

vrou en ek het met toestemming van die kerkraad 'n Sondagskoo/ by ons aan huis 

begin vir die kinders in Die Wilgers-gebied. Hiervoor was die ouers dankbaar en 

weldra het ons e/ke Sondag ongeveer dertig kinders aan huis gehad, enkeles selfs 

van ander kerke. Dit was 'n vreugde om op daardie wyse van diens te wees en dit 

het die band van buurskap versterk om elke Sondag 'n woordjie te kon he met ouers 

wat die kinders gebring het. 11 

Volgens Joh Groenewald het sy moeder die junior klasse in die sitkamer en sy vader 

die senior klasse in die studeerkamer waargeneem. Hulle het vir ongeveer twintig 

jaar die kategeseskool behartig. Professor JW Hofmeyr (promoter) het ook aan die 

voete van die Groenewalds kategeseklasse deurloop. Hy vertel dat die kinders elke 

Sondag na die klas heerlike koeldrank en koekies waarop daar diertjies was, van 

mev Groenewald gekry het om te geniet. 
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Groenewald het gedurende 1970 vyf morg van die grond aan 'n dorpsontwikkelaar 

verkoop wat 20 morg benodig het. Hy het eers verkoop nadat die bure hul grond 

verkoop het en het RB 000 per morg gekry. Nadat die grond in woonerwe verdeel is, 

het die ontwikkelaar dit vir R12 000 per erf verkoop. Groenewald het benewens die 

woonerf, nog twee erwe uitgehou wat hy ook later verkoop het.ln 'n ongedateerde 

skrywe aan prof JJ Muller meld hy hoe geskok hy en Gertruida was toe die 

padskrapers op 'n dag gekom en die borne en struike wat hulle geplant en met liefde 

versorg het, platgestoot het. Dit was vir hulle 'n hartseer dag. 

Die oostelike voorstede se vinnige groei het meegebring dat Die Wtlgers-gebied sy 

landelike karakter verloor het.Hieroor skryf Groenewald op 7 September 1979: 

"Waar vroeer die denne- en bloekomplantasies gestaan het, is daar nou 'n nuwe 

dorp met 'n winkelsentrum en kerkgebou.Die plaaspaadjies het teerpaaie geword.Die 

ruimte het gekrimp tot die grense van 'n klein bouperseel.Daar is nie eens behoorlik 

plek om met jou hond te gaan stap nie, want oral is bure met honde.En nou is ans 

ook nie meer so jonk nie, en ans verlang opnuut na die stilte en vrede. Ons begin al 

weer dink dat die tyd gekom het om te verhuis." 

Gelukkig kon die Groenewald gesin hul verblyf in Die Wilgers geniet.Evert onthou en 

vertel dat dit vir horn baie lekker was om die geweer te vat en as seun in die rantjies 

te gaan jag. Groenewald vertel hoedat hy op 'n dag met die kinders van die 

Laerskool op pad huis toe 'n likkewaan teegekom het wat besig was om oor die pad 

te loop.Evert het verbaas uitgeroep: "Kyk, daar is die 'outydse ding!"' Groenewald 

vertel hoe groot hy eendag· geskrik het toe dr Albert Geyser se kinders vir Evert kom 

kuier het.Hy vertel hoedat die kinders, wat nog van skoolgaande ouderdom was, 

heeldag in die kamer gesit het.Hy het later na hulle gegaan en gevra of hulle nie die 

windbuks wil vat en kyk of hulle nie iets kan skiet nie.Hy het geweet dat Evert 'n 

geweer geed kan hanteer.Hy het ook 'n .22 geweer in sy kamer gehad.Skielik het 

Groenewald 'n skoot uit Evert se kamer hoor weergalm. Hy het nie geweet dat die 

Geyser- kinders nie saam met Evert geloop het nie.lntussen het hulle met die .22 

geweer gepeuter terwyl hulle glad nie geweet het hoe om 'n geweer te hanteer 

nie. Die koeel het gelukkig deur die venster getrek, maar die kinders kon net sowel 

noodlottig gewond of ernstig beseer gewees het. Dit is duidelik dat hyself groot 

geskrik het. 

Die mooi verstandhouding en fyn aanvoeling tussen die Groenewald egpaar kom na 

147 



vore uit 'n gebeurtenis wat Trudi uit haar jeugjare onthou.Niemand het, volgens haar, 

geweet dat Groenewald vir bysteek allergies is nie.Op 'n oggend terwyl sy en haar 

moeder buite besig was, het 'n by haar vader in die slaapkamer gesteek. Hy moes 

byna oombliklik sy bewussyn verloor het. Volgens Trudi was haar moeder ongeveer 

'n honderd meter van die huis toe die voorval plaasgevind het en sou sy beswaarlik 

Groenewald hoor roep het, selfs al het hy hard na haar geroep. Sy het egter 

aangevoel dat iets verkeerd is en onmiddellik huis toe gegaan. Daar het sy 

Groenewald bewusteloos aangetref. Hulle buurman was professor HW Snyman van 

die mediese fakulteit aan UP en hy het onmiddellik oorgekom. Hy het gevra of hulle 

drank in die huis het. Gelukkig was daar altyd 'n bottel brandewyn wat haar ma vir 

brandewyntert gehou het of wat hulle vir siekte beskikbaar gehad het. Haar ouers 

het destyds geen alkoholiese drank gedrink nie. Die geneesheer het die bottel se 

prop afgedraai en die bottel in haar pa se keel omgekeer. Hy het stadig weer sy 

bewussyn herwin.Volgens Trudi het die geneesheer gese die feit dat haar pa glad 

nie aan alkoholiese drank gewoond was nie, 'n skokeffek op sy liggaam gehad het 

en dat hy om die rede weer begin asemhaal het. Hulle het almal baie groot geskrik. 

Inge George was 'n Duitse meisie wat die Groenewalds as 'n geselskapsdame in 

diens geneem het. Trudi se dat sy baie goed met haar klaargekom het. Sy was 

streng en haar broers het soms met haar gebots. Nadat Inge 'n graadkursus 

buitemuurs aan Tukkies voltooi het, is sy getroud en het sy na Duitsland 

teruggekeer. 

Vir die Groenewald kinders was daar ook 'n tyd dat hulle berispe moes word. Hui 

vader was 'n streng man. Trudi noem dat wanneer hy vir haar gese het: "Gertruida, 

my dogter!" - haar noemnaam was "Sussie" by die huis - sy geweet het sy is in die 

moeilikheid en dat sy in haar spoor moet trap. Hulle het ook pakgekry. Sy het soms 

onder 'n houtlepel of die agterkant van 'n haarborsel deurgeloop. Haar moeder het 

by hoe uitsondering vir hulle pakgegee - slegs as "ons regtig drooggemaak het. 

Gewoonlik was dit genoeg as my pa vir my gese het: 'Gertruida, my dogter, jy stet 

my teleur!' Dan was ek klaar in trane." 

14 Prestasies van Groenewald kinders 

Trudi se dat sy altyd na aan haar pa was. Sy beskryf hul gesin "as 'n baie 

individualistiese, onafhanklike soort familie". Joh het na matriek vrywillig vir een jaar 
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na die Leer Gimnasium in Pretoria gegaan. Daarna het hy by Tukkies vir BA 

ingeskryf met die doel om BD te doen. Trudi onthou hoedat hy in Pretoria-Wes vir 

lndiers Sondagskool gehou het. Nases maande het hy sy studies gestaak. Prof Piet 

Meiring, vroeer gemeenteleraar van die Groenewalds en tans verbonde aan die 

Teo/ogiese Fakulteit [Pretoria] se ouers en die Groenewald gesin was huisvriende so 

lank as wat hy kan onthou. Hy herinner horn hoedat Groenewald in sy matriekjaar 

(1959) op 'n dag sy vader besoek het en die Hebreeuse Grammatikaboek (Gemser), 

aan horn oorhandig het. Dit was vir sy gebruik aangesien hy teologie na matriek sou 

studeer. Volgens Joh was daar 'n "suggestie" dat hy teologie moes studeer, maar sy 

oogmerk was om BA tale te loop. Waarskynlik het die Groenewald egpaar tog die 

verwagting gehad dat Joh in sy vader se voetspore sou volg en predikant word. 

Nietemin, aan die einde van daardie jaar het Joh voltyds vir 'n koerant begin werk en 

sy ouerhuis verlaat. Hy het in sy moeder se spore gevolg. Hy se dat sy moeder 

noulettend en noukeurig was. "Sy was 'n perfeksionis". Vandag beskik Joh oor sy eie 

besigheidsonderneming. Hy is die vader van twee kinders. 

Evert Philippus Groenewald Qunior) is vandag 'n kommandoor in die SA Vloot. Na 

matriek is hy na die Vloot Akademie op Saldanha en het hy ook op 'n vroee 

ouderdom die huis verlaat. Hy het met behulp van 'n beurs 'n graad in die 

krygskunde (B Sc Mil) aan US verwerf. Groenewald vertel dat toe Evert op 

Gordonsbaai in bevel van die Vlootkollege was, hy sy kleinkind in die kapel van die 

Kollege tydens 'n unieke en historiese seremonie gedoop het. Hy was ook later die 

bevelvoerder van die duikbootbasis op Simonstad. Hy is die vader van drie kinders 

en is tans in Pretoria by die Vloot se Hoofkantoor werksaam. Hy is 'n ouderling in die 

gemeente Universiteitsoord. 

Trudi meld dat sy tot op 21 jarige ouderdom in haar ouerhuis gebly het. Nadat sy 

haar eerste jaar van argitektuur studies aan UP in 1964 voltooi het, het sy sonder 

haar ouers se toestemming besluit om verder deeltyds te studeer. Sy beskryf die 

gebeure soos volg: "Ek dink dit was die aand van 3 Januarie 1965 toe ek gese het: 

'Jannie Kuun, ons bure se seun, kom haal my more werk toe.' Daar was toe 'n bietjie 

van 'n opskudding, maar my ouers het dit aanvaar. Destyds was die eerste en laaste 

jaar van die B Arch graad voltyds en kon die ander jare oor 'n periode van twee jaar 

buitemuurse studie vir een jaar binnemuurse studie gedoen word." 

Nadat Trudi haar studies in 1972 voltooi het, het sy reeds oor baie praktiese ervaring 
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beskik wat sy opgedoen het terwyl sy gewerk en studeer het. Sy is na Spanje en 

Kanada waar sy as argitek gepraktiseer het. Volgens 'n berig in die Cape Times van 

7 Augustus 1991, waar sy as die Business personality of the week bekend gestel 

is, het Trudi uitsonderlik presteer. Sy is die eienaar van haar eie argiteksfirma, 

Groenewald Argitekte B K in Kasteelstraat, Kaapstad. Die berig lui verder: "She 

obtained certification with the Royal Architects Institute of Canada in 1976 and 

became a member of the Royal Institute of British Architects in 1983... Ms 

Groenewa/d has clearly accomplished a great deal... She is further honoured by 

being the first woman president of the Cape Institute of Architects in its 93-year 

history." 

Die Groenewald kinders het elkeen op sy eie gebied presteer. Dit is duidelik dat hulle 

in hul ouerhuis 'n opvoeding ontvang het wat hulle vir die lewe toegerus het. Hulle 

sou nie op die rug van hul bekwame ouers die boonste sport bereik nie, maar deur 

selfwerksaamheid sukses behaal. 'n Mens hoef nie te raai by wie hulle die 

eienskappe verwerf het om te bereik wat hulle reeds bereik het nie. Seide Joh en 

Trudi se huwelike het ongelukkig op die rotse beland. Vir die Groenewald egpaar, 

soos vir enige ouer, was dit natuurlik 'n hartseersaak toe twee van hul kinders se 

huwelike ontbind is. Hy skryf op 23 September 1997 aan Skrywer : "Met innige 

meelewing verneem ek van ju/le ouer-smart weens die egskeiding van ju/ seun. My 

eggenote en ek moes dit beleef van twee van ans kinders. Dit is 'n pynlike 

ondervinding. En vir die kleinkinders is dit 'n ontwrigting wat die hele /ewensloop 

bepaa/." Na die oorlye van mev Groenewald in 1988 op Gordonsbaai, is Trudi die 

een wat die naaste aan haar vader woon en haar liefdevol oor horn ontferm. 

Wanneer hy vergaderings, wat hy tot onlangs nog op 87 jarige ouderdom in die 

Transvaal of OVS vanuit die Strand bywoon, besoek en vertoef hy by vriende, 

familielede, sy kinders en kleinkinders. Die Groenewald egpaar het dwarsdeur hul 

lewe 'n baie hoe premie op die instandhouding van familie- en vriendskapsbande 

geplaas. Deur briefwisseling en besoeke is die bande sterk gehou. 

15 Die briljante en tog moeilike vrou 

Dr Gert Swart en sy eggenote Neline is reeds vir baie jare goeie vriende van die 

Groenewald gesin (Bandgesprek). Sedert sy studentejare het dr Swart met 

Groenewald "saamgewerk". By geleentheid het Swart as student in Groenewald se 

tuin gewerk, hy het sy motor aan Groenewald geleen toe syne stukkend was. Met die 
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terugkeer van Groenewald van 'n oorsese reis het die Swart egpaar vir Gertruida 

Groenewald na die destydse Palmietfontein Lughawe naby Alberton, waar die swart 

dorpsgebied Thokoza intussen gebou is, vervoer om haar man te ontmoet.Volgens 

Swart was dit 'n stryd om haar betyds op die lughawe te kry.Swart was oak vir 'n 

aantal maande 'n kollega van Groenewald toe hy as dosent waargeneem het. Die 

egpaar en hul kinders het oak by die Swart gesin terwyl hy leraar op Brits was 

gekuier. 

Tydens 'n onderhoud het Neline Swart die volgende mededeling gedoen: "Mev 

Groenewald was haar /ewe lank nie 'n gesonde mens nie - en dit het haar in sekere 

opsigte 'n moeilike mens gemaak. Sy was 'n gespanne mens, geneig tot depressie 

en wou he al/es moes absoluut perfek wees. Sy was ook ligsensitief wat vir haar 'n 

verskriklike irritasie veroorsaak het. " Hierby voeg dr Swart: " Kyk, my vrou hou a/tyd 

haar beskermingshand oor iemand ... Maar ek se jou Gertruida was 'n moeilike entjie 

mens. Baie moeilik. Ek onthou destyds met die bouery by Die Wilgers. Daar was 

baie probleme. Ek het die bouer goed geken en aanbeveel. Hy was nie sommer 'n 

"cheap, cheap" bouer nie. Hy het vir my gese hy sal nooit, ooit weer iets vir haar bou 

nie. Terwyl haar man altyd betyds was, kon dit nie van haar gese word nie. Sy was 

altyd laat... Gertruida was 'n briljante mens, maar 'n moeilike mens. In die klas het 

die studente gese dat prof EP die /ewe van Socrates gehad het. Sy stimulasie was 

sy studeerkamer om 'n bietjie weg te kom van Xanthippe - op 'n mooi manier!" 

16 Huisbesoek en verjaarsdae 

Huisbesoek is deur Groenewald se gemeenteleraar, destyds nog prof PGJ Meiring 

en ouderling (ds) Pieter de Wet, predikant in diens van die Algemene Sinode met 

opdrag werk onder die kommuniste, gedoen. Meiring beskryf die huisbesoek soos 

volg : ''As ons by prof EP gekom het, was dit soos 'n monde/inge eksamen. Jy gaan 

nie sommer nie. Jy maak 'n afspraak. Hy nooi jou in die studeerkamer in. Ek en 

Pieter sit aan die een kant en hy aan die anderkant van die /essenaar. (Die kinders 

was toe reeds uit die huis uit: Skrywer). Dan voe/ dit soos 'n monde/inge eksamen. 

Sy (mev Groenewald) sou nie sommer met huisbesoek na vore gekom het nie. Wat 

ek gedoen het was om vooraf te be/ en 'n afspraak te maak. Dan gaan my vrou en 

ek op 'n Sondag - dan het sy jou regtig onthaal ... " 

Gertruida Groenewald se verjaarsdag is nie deur die gemeenteleraars vergeet nie. 
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Ten tye van die bediening van di Senekal, Rassie van Niekerk en Murray Janson in 

Lynnwood, was die reeling dat die predikantsvroue saam met mev Groenewald tee 

drink. Oor so 'n geleentheid vertel die opvolger van Groenewald, prof AB du Toit 

(Bandgesprek}, die volgende staaltjie soos dit aan horn oorgedra is en waarin 

Gertruida Groenewald die perfeksionis - soos haar kinders Trudi en Joh haar ook 

beskryf, na vore kom: "Dit was al/es so absoluut perfek. Mev (ds) Van Niekerk het 'n 

koek gebring in 'n bard wat 'n kraak gehad het. Sy het gedink die koek maak die 

kraak mooi toe. Toe hu//e klaar was, het daar nag van die koek oorgebly en het sy 

gese dat mev Groenewald die koek wat oar is, moes hou aangesien daar nag gaste 

kon opdaag. Op 'n later stadium het mev Groenewald 'n bard aan mev Van Niekerk 

teruggegee. Sy sien toe dat dit 'n bard sander 'n kraak is en se toe : 'Mevrou, dit is 

nie die bard wat ek vir u gegee het nie. Oaardie bard was nie meer so jonk nie.' Mev 

Groenewald se toe :'Toe ek die bard sien, toe sien ek dit het 'n kraak. Ek het toe vir 

Evert (Groenewald) gese - hy het die skottelgoed gewas - dat hy seker die kraak in 

die bard Jaat kom het. Ek het toe gese ek is seker jy sal nooit vir my so 'n bard gegee 

het nie. Toe het ek 'n nuwe bard gaan koop.' " 

17 Kampvegter teen kommunisme en liberalisme 

Gertruida Groenewald was haar lewe lank 'n student van die kommunisme en ander 

volksvreemde ideologiee. Vroeer jare was sy 'n besielende spreker by volksfeeste 

(DK : 12.08.1988). Na die Tweede Wereldoorlog het die kommunisme 'n al hoe 

groter bedreiging vir die westerse wereld en dus ook vir Suid-Afrika, geword. Die 

ideologie en die liberalisme wat as sy meeloper beskou is, het sy met alle mag 

beveg. In Oktober 1956 het dr Gert Swart uit die VSA 'n skrywe aan Groenewald 

gerig terwyl hy met sy doktorale studies besig was. Mev Groenewald het die skrywe 

(gemerk "vertrou/ik" en blykbaar sender om Swart se naam te vermeld) saam met 'n 

boek oor Kommunisme aan die destydse Eerste Minister mnr JG Strijdom op 11 

November 1956 gestuur waarop hy op 14 November 1956 geantwoord het. Dit dui 

op mev Groenewald se diepe kommer dat kommunistiese invloede die kerk kon 

binnedring. 

18 Teenstand teen BJ Marais 

Vanwee prof BJ Marais se opvatting dat die apartheidsbeleid nie Bybels gefundeer 

kan word nie, soos in die veertigerjare deur Groenewald beweer, het hy horn die 
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argwaan van baie Afrikaners op die hals gehaal. Hy is as 'n liberalis uitgekryt. Toe 

prof Keet in 1954 as professor in Kerkgeskiedenis emeriteer, moes 'n opvolger vir 

horn aangewys word. Dr Marais was een van die genomineerdes. Terwyl hy by 

geleentheid as dosent waargeneem het, het hy nie geskroom om apartheid en sy 

historiese verloop te bespreek nie (Bandgesprek GJ Swart). Vir horn was apartheid 

nie 'n Bybelse opdrag nie, maar 'n praktiese poging deur die owerhede om die 

verhouding tussen volkere te reel. 

Voor die beroepingsvergadering is koppe getel. Die vrees was by vele dat Marais 

beroep sou word en stemme is ender die lede van die Kuratorium gewerf. Volgens 

GJ Swart (Bandgesprek) sou Groenewald nooit met so iets te doen gehad het nie. 

Marais is toe wel beroep, maar slegs nadat daar 'n staking van stemme was en die 

Voorsitter van die Kuratorium, dr W Nicol, sy beslissende stem uitgebring het. Daar is 

destyds beweer dat die Afrikaner Broederbond (AB) agter die veldtog teen Marais 

gesit het. Seide Groenewald en Nicol was egter lede van die Broederbond. Die 

waarskynlike is dat individuele lede van die AB teen Marais se benoeming gekant 

was en die AB as organisasie as die skuldige aangewys is. 

Prof Marais beweer dat prof AB du Preez en Gertruida Groenewald hulle destyds 

"geweldig daarvoor beywer het om my uit te hou uit die Kweekskool. Hu/le het Jede 

van die Kuratorium wat die volgende oggend moes kom stem, tot die vorige aand 

opgebel. Ek het die goed als geweet, want van die predikante het my gebel en gese 

wat aangaan. Toe ek die eerste dag in die Fakulteit kom, toe het ek vir horn 

(Groenewald) en Du Preez gese: "Kerels, kom ons gaan saam tee drink... Toe het 

ek vir hulle gese dat ek presies weet wat aangegaan het, maar ek praat nou klaar 

daaroor... want ek is nou hier en wil met ju/le saamwerk van my kant af. Ek het ook 

gese ek sal nooit weer oor die tema praat nie en ek het nie. Ek moet se ek het nooit 

daama met horn (Groenewald) enige persoonlike botsings gehad nie. Ons het 

geweet ons verskil baie fundamenteel oor sekere punte wat die uitleg van die Skrif 

betref, veral in verband met die kwessie van menseverhoudings en rasse ... " 

(Bandgesprek). 

Volgens Marais het hulle verhouding oor die jare goed gebly en kontak hulle mekaar 

steeds. "Maar... hy was in sy optredes altyd baie, baie korrek. Jy het partykeer 

gevoel hy is koud, hy is te geslote. Maar hy het nooit 'n /elike ding gedoen nie. Hy 

was altyd in sy optredes korrek". 
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Marais (Bandgesprek) noem dat volgens sy inligting Gertruida Groenewald tot haar 

dood geweldig regs in haar sienswyse was. Hy verklaar dat sy 'n vrou met besondere 

bekwaamhede was, "... sy was 'n knap maar baie moeilike mens... oak wat haar 

menseverhoudings met haar eie kinders (betref). Ek het die heildronk ingeste/ by een 

van haar kinders se troue en ek weet dit was ook 'n he/e storie dat hulle my gevra 

het ... ". Op 'n vraag watter invloed Gertruida Groenewald op haar man se lewe gehad 

het, antwoord Marais: "Dit is 'n groat vraag. Ek sa/ jou se verskeie ouens het vir my 

gese as daar ooit 'n man in die wereld is wat 'n medalje verdien omdat hy sy huwelik 

in stand gehou het, was dit prof EP Groenewald. Want sander twyfel, sy vrou was 

baie moeilik. " 

19 Steun vir segregasiebeleid 

Gertruida Groenewald het die beleid van segregasie tot die einde van haar lewe 

gesteun. Sy ken haar nie met die latere beleid van die Regering, wat algaande van 

die ou beleid wegbeweeg het, vereenselwig nie. Volgens dr GJ Swart (Bandgesprek) 

was sy tot haar dood 'n "verbete blanke Afrikaner." Sy het haar misnoee met gebeure 

van die dag waarmee sy nie saamgestem het nie persoonlik ender die aandag van 

die owerhede gebring.Sy was 'n onafhanklike denker en het nie haar beginsels 

prysgegee nie. Toe Suid-Afrika se hoogste eerbewys vir voortreflike diens, die 

Suiderkruis Medalje Klas 1 (goud), deur die Regering aan Groenewald toegeken 

is, het sy volgens Groenewald geweier om horn na die oorhandigingsplegtigheid te 

vergesel. Die Staatspresident het self die oorhandiging waargeneem. Sy het 

Groenewald versoek om hul kinders saam te neem. Die Suiderkruis Medalje is 

slegs aan 'n handjievol Suid-Afrikaners vir die mees uitstaande prestasies toegeken 

(Rapport 01.09.1991: 3). 

Met die teenwoordigheid van swartes in die erediens ken sy haar nie vereenselwig 

nie. In Lynnwoodrif gemeente was vernuwing aan die orde van die dag en by 

geleenthede is swart besoekers ontvang. Gertruida Groenewald het af en toe laat 

deurskemer dat sy nie daarmee akkoord gaan nie deur die gemeenteleraar dr PGJ 

Meiring te skakel en beswaar te maak (Bandgesprek). Groenewald self het nooit 

aangedui dat hy beswaar teen die besoekers gehad het nie. 

20 Geheim van Groenewald se loopbaan 
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Op 23 Augustus 1987 skryf Groenewald (toe reeds 82 jaar oud!) aan 'n susterskind 

en sy gade - Kobus en Wena Grobbelaar van Alberton - oor 'n aspek wat sekerlik as 

die geheim van sy suksesvolle loopbaan beskou kan word: "Ja, 'werk' het tog 'n 

heilsame uitwerking, te meer as dit uit lief de vir die medemens gedoen word ... Ek is 

baie dankbaar vir my gespaarde /ewe en werkkrag. Daar is baie frustrerende dinge in 

die /ewe, maar as ek aan die werk raak, kry die /ewe meer betekenis en bring dit 

blydskap. My werktempo is verminder maar ge/ukkig is daar nag werkopdragte en 

kan ek rustig voortgaan. Gertruida is geneig om haar baie te kwel oar die toekoms in 

ans land, veral as sy dink aan wat moontlik voorle vir ans kinders en k/einkinders, 

maar ek se te/kens vir haar: 'Laat die toekoms in die hande van die Here en rig jou 

gedagtes op wat jy vandag in sy diens kan doen.' 'En,' se ek, 'die vergenoegdheid 

saam met die godsaligheid is 'n groat gawe, soos die apostel se' (1 Tim 6:6). Ook dit 

is natuurlik makliker gese as gedoen, maar ge/ukkig stel die Here ons tot dinge in 

staat wat ons eie vermoe te bowe gaan. Daarom roem ons nie in onsself nie, maar 

in die Here, die oorwinnaar!". 

Die woorde van die volgende veelseggende Duitse gedig het Groenewald in 'n 

skrywe van 17 Mei 1987 aan die Grobbelaars neergeskryf (dit vergestalt waarskynlik 

die geheim van sy lewe:Skrywer): 

"Betend erst die Hande fa/ten 

dann ans Werk mit ganzer Kraft! 

Jeder, der es so geha/ten, 

hat noch immer gut geschafft. " 

Op velerlei wyses, deur woord en daad, besoeke en gereelde telefoonoproepe en 

gebede, het Groenewald tot vandag getoon dat die familiebande vir horn kosbaar is. 

Sy voorbeeld wat hy teenoor sy kinders en familie gestel het, het die sement gevorm 

van 'n hegte gesinsverband en die sukses wat sy kinders in hul loopbane behaal het. 

Hy het ook die offers wat hulle moes bring terwyl hy en sy eggenote besig was om op 

die kerklike terrein baanbrekerswerk te verrig, nie vergeet nie. 

21 Man met pastorhart 

Deur middel van die geskrewe woord, waarin hy absoluut vaardig was, het 

Groenewald die vermoe gehad om sy innerlike te ontbloot en met sy medemens mee 
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te leef. Dit staan in teenstelling met sy teruggetrokke geaardheid waardeur sommige 

horn as koud en afsydig beleef het en baie moeilik met horn gekommunikeer het. 

Deur middel van korrespondensie het hy vir die "/eemte" in sy mondering vergoed en 

het daar vir horn deure na die harte van mense oopgegaan asook waardering vir sy 

sorgsaamheid. 

Die volgende insident toon Groenewald se gawe met die geskrewe woord en die 

diepte waarin hy in staat is om op die vlak te kommunikeer. Gedurende 1987 het die 

Grobbelaar egpaar hul oudste dogter aan die dood afgestaan. Op 17 Mei 1987 skryf 

Groenewald : "Ons was baie dankbaar ... vir jou brief .. (Dit het) ans opnuut onder die 

indruk gebring van die insnydende smart wat ju/le beleef het er nag beleef Ons 

harte het waarlik gebloei vir ju/le, en ans sou so graag by ju/le wou wees om te 

vertroos en te bemoedig. Nau kan ans maar net per brief ju/le verseker van ans 

innige mee/ewing. Dit bly ans bede dat die hemelse Vader ju/le mag onderskraag en 

dat Hy mettertyd ju/le tot 'n vol/er begrip van sy hei/ige bedoe/ing sat lei. Ons ruspunt 

is tog in Hom aan wie se liefde ans nooit mag twyfe/ nie. Mag ju/le oak dag na dag 

die wonder van sy liefde ondervind. " 

Hy skryf verder: "Dit is my voorreg om e/ke week die Bybelstudie hier in die 

gemeente (Gordonsbaai) te behartig. By die bespreking van Jak 1 : 2 -4 het ek 

besonderlik aan ju/le gedink. Ek het daarop gewys dat al/erlei teenslae, rampe, 

teleurste/lings, smartlike ondervindings in die kring van die gelowiges 'beproewings' 

genoem word, dit wit se in dit al/es is daar Een wat ans 'op die proef stet'. Dus, wie 

sy feed en smart 'n beproewing noem, betuig daardeur dat God daaragter staan: Hy 

is aan die werk in ans /ewe, en sy uiteindelike bedoeling is 'dat ju/le tot vol/e 

geestelike rypheid kan kom, sander enige tekortkoming' (v 4). Mag hierdie gedagte 

ju/le vertroos en moed gee vir die toekoms!" 

22 'n Gesin se offerande 

Hoe Groenewald te midde van die hoe eise wat sy loopbaan aan sy liggaam en gees 

gestel het, staande ken bly, kan as 'n wonderwerk beskryf word. Hy is geseen met 'n 

besondere sterk gestel. Die werk wat hy as akademikus gelewer het, was altyd van 'n 

hoogstaande gehalte. So egter alles wat hy aangepak het. Die kwantiteit werk wat hy 

moes lewer was ook groat. Die kinders noem dat hul vader baie besoekers ontvang 

het. Hy het 'n omvangryke korrespondensie met invloedryke mense uit alle vlakke 
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van die samelewing gevoer: oudstudente, kollegas - plaaslik en in die buiteland, 

leiers van kerklike en niekerklike organisasies, ens. Sy briewe en stukke het hy self 

netjies en noukeurig getik. Destyds het die Dekaan en Teologiese Fakulteit nie oor 'n 

persoonlike sekretaresse en tikster soos vandag beskik nie. Werkstukke waarvoor hy 

verantwoordelik was, het hy betyds ingedien en dikwels waardering daarvoor 

ontvang. 'n Uitstaande kenmerk van sy lewe was dat korrespondensie altyd sy 

onmiddellike aandag geniet het - 'n saak wat hy op sy studente se hart gedruk het. 

Hy het baie vergaderings gelei en bygewoon wat beteken het dat hy goed voorberei 

moes wees. Byeenkomste is dikwels op afgelee plekke gehou wat meegebring het 

dat hy vir lang tydperke uithuisig was. 

Al die genoemde sake het meegebring dat Groenewald se tyd beperk was. Die tyd 

waarop sy eggenote en gesin geregtig was veral toe die kinders nog jonger was, was 

dus net so beperk. Nietemin het hy sy bes probeer om aan alles reg te laat geskied. 

Tog kan die gevolgtrekking gemaak word dat die drie Groenewald kinders groot 

offers gebring het om hulle vader en moeder in staat te stel om hul roeping as leiers 

in 'n veeleisende tyd na te kom. Die kinders onthou nie baie vakansies wat hulle as 

gesin deurgebring het nie. Hulle was enkele kere by Heroldsbaai waar Groenewald 'n 

strandhuis gehuur het. Verder, se Joh, het hulle tu is gebly. Volgens Trudi was " ... 

die laaste keer dat ons alma/ saam vakansie gaan hou het, baie lank terug. Ek kan 

dit nie onthou nie. " 

Melding moet gemaak word van die feit dat Gertruida Groenewald vir haar 

lewensmaat die ruimte gegee en geskep het waarbinne hy sy lewenstaak kon 

volbring. In 'n skrywe aan Neline Swart gedateer 26 Mei 1986 -twee jaar voor haar 

heengaan -skryf sy : "Soos a/tyd, span ek my in om horn gesond, welgemoed en 

goed-versorg te hou. " Dit word deur Neline Swart bevestig : "Sy was 'n fyn gasvrou -

hoe haar tafel gedek was, haar servette, haar blomme - selfs die kleure.Ek sal a/tyd 

onthou dat sy onberispelik was. Selfs haar man se k/ere het sy onberispelik vir e/ke 

ge/eentheid voorberei waar hy moes optree." Haar bydrae tot haar man se sukses, al 

was dit in sekere opsigte totaal teenstrydig met die tradisionele rol wat die 

Afrikanervrou destyds in haar manse lewe speel, moet nie onderskat word nie. In die 

opsig was sy vanwee haar agtergrond, 'n pionier. Groenewald was groot genoeg om 

die rol wat sy gespeel het, te aanvaar en haar daarin te ondersteun. Van haar kant 

gesien het sy daarin geslaag om horn te onderskraag, te motiveer en te inspireer. 

Wanneer Groenewald se lewe en werk in perspektief geplaas word, moet die rol wat 
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sy vrou en kinders tot die sukses wat hy behaal het, nie vergeet word nie. Sy en hul 

kinders het groot offers gebring om Groenewald te ondersteun ten einde die hoogtes 

te bereik wat hy wel bereik het. 

23 Onttrekking en swak gesondheid 

Mev Groenewald se gesondheid het algaande agteruitgegaan.Op 26 Mei 1986 skryf 

sy aan Neline Swart : "My eie kragte is he/aas beperk - die gevo/g van ve/e jare van 

fisiese en geestes-ooreising. Omdat ek so dikwels moet rus om die swakheid van my 

hart in ag te neem, lees ek ontsaglik veel, nie alleen in Engels en Afrikaans nie, maar 

oak boeke en publikasies uit die buiteland in ander tale, waardeur my kommer en 

kwellings en feed oar die nood waarin die mensdom vasgevang is, nag meer en meer 

neerdrukkend word." In die skrywe, wat as 'n bylae aangeheg is, meld sy ook haar 

waardering vir ware vriendskap, asook haar verlange dat haar kinders hul moeder in 

die regte lig moet sien. 

Soos reeds vermeld het Gertruida Groenewald haar reeds voor haar man sy 

emeritaat in 1970 aanvaar het, aan die kerklike en openbare lewe onttrek. Prof PGJ 

Meiring noem dat sy die jaarlikse "fees" aan die huis van sy vader ds AM Meiring 

tydens sy verjaarsdag, wat deur al die studentemaats en gades, wat min of meer 

dieselfde tyd op Stellenbosch studeer het, nie meer saam met Groenewald 

bygewoon het nie. "Dit was manne soos di Joshua Loots, AP Burger, dr Frans 

Geldenhuys en prof Ben Marais. Prof Groenewald het altyd alleen gekom. Prof 

Groenewald het nooit 'n opmerking gemaak dat dit vir ham moeilik is met sy vrou se 

omstandighede nie. Hy was altyd /ojaal." 

Wat die kerklike lewe betref, het sy haar ook geheel en al onttrek.Meiring noem dat 

sy die eredienste nie meer bygewoon het nie - prof Groenewald het baie getrou 

gegaan. "Die feit dat sy nie kerk toe gegaan het nie, reflekteer nie daarop dat sy nie 

kerklik wou mee/eef nie - die feit is dat sy nerens gekom het nie. Hy of ek (Meiring), 

het nooit daaroor gepraat nie. Alma/ het geweet wat die probleem is. Dit het ham nie 

afgesit nie. Af en toe sou hy se: "Jy weet vir my vrou is dit maar moeilik tussen die 

mense". 

Dit is duidelik dat min Gertruida Groenewald se probleem, wat meer kompleks was 

as wat dit op die oog af gelyk het, begryp het. Op 18 Desember 1983 skryf 
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Groenewald aan die Grobbelaar egpaar op Alberton oor sy vrou se 

gesondheidstoestand. Hy werp verdere lig op die redes waarom sy haar onttrek het: 

"Tant Gertruida se gesondheid baar sorg ... Dit is gelukkig dat sy nie meer die warm 

weer van die Transvaal hoef te verduur nie. Hier is dit hee/wat koe/er, en tog snak sy 

na asem sodra dit bietjie warm word. Haar hart veroorsaak kroniese moegheid. Sy 

sien eenvoudig nie kans om iets buite die gewone gang te onderneem nie ... Tog 

behartig sy al/een die huishouding en ander werkies. " 

24 Terugkeer na die suide 

Gertruida Groenewald se geneeshere het geoordeel dat sy op kusvlak beter 

gesondheid sou geniet. Die huis in Die Wi/gers is in die mark gesit. Dit was vir hulle 

nie maklik om van Pretoria asook die huis en buurt waar hulle soveel lief en leed 

beleef het, afskeid te neem nie. Gedurende November 1979 het hulle na die Suide 

verhuis. Die feit dat twee van hulle kinders hulle destyds daar bevind het, Evert te 

Simonstad en Trudi te Kampsbaai, asook verskeie ander familielede in die Suide 

gewoon het, het die afskeid draagliker gemaak. Eers het hulle tydelik in 'n woonstel 

in die Strand gebly en daarna 'n huis in Somerset-Wes gekoop. Nadat hulle drie 

maande daar gewoon het, het hulle dit weer verkoop. Daarna het hulle vir twee jaar 

in 'n woonstel in Riverside Park gewoon. 

Hulle laaste woning waar die dood hulle wee sou skei, was gelee hoog teen die hang 

van die berg op Gordonsbaai (Aurorarylaan 8). Aan die Grobbelaar gesin skryf 

Groenewald op 18 Desember 1983: "Ons geniet e/ke dag van die onbe/emmerde 

uitsig oor die hele Valsbaai en die Hottentots- Hollandberge. Ongelukkig waai die 

wind soms aanhoudend en teen stormsterkte op Gordonsbaai". Volgens Groenewald 

was sy vrou nie baie gelukkig op Gordonsbaai nie - veral omdat die wind so 

aanhoudend gewaai het. Daarom het sy Gordonsbaai "windgat" herdoop, vertel 

Groenewald met 'n glinstering in sy oog. Tog het Gordonsbaai se natuurskoon haar 

ge·inspireer. By die volgende twee verse wat sy geskryf het en wat sy 'n Paar 

ontboeseminge van Gertruida Groenewald genoem het, het sy 'n nota bygevoeg 

dat die verse "ge"inspireer is deur die mooi uitsig vanuit ons huis in Gordonsbaai" : 

'N FEES 

Kan op hierdie aarde 
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soveel skoonheid wees? 

Van onmeetb're waarde 

vir die mens se gees? 

ewig onverklaarde -

eindeloos die fees! 

TYDLOOS 

Kan een leeftyd voldoende wees 

vir die skepping se skoonheidsfees? 

Nee, die siel soek oneindig' tyd 

- en vra daarom 'n ewigheid! 

(3 Junie 1983). 

Trudi was dankbaar om haar ouers nader aan haar te he en haar teenwoordigheid 

het baie vir hulle beteken. Groenewald se goeie vriende professore JJ Muller en PA 

Verhoef en oudstudente soos professore WD Jonker, PF Theron en B Combrinck op 

Stellenbosch was bly oor Groenewald se koms na die suide. Hy is onmiddellik 

opgeneem in die kring van dosente van die Teologiese Fakulteit. Die gemeentes 

Gordonsbaai en Suiderstrand (hy het na die dood van sy eggenote na die Strand 

verhuis), het alles in hul vermoe gedoen om die Groenewalds tuis te laat voel. Hy het 

met dankbaarheid van wat die lidmate vir hulle beteken melding gemaak. Op 

Gordonsbaai en Suiderstrand is hy genader om 'n weeklikse Bybelstudie waar te 

neem en hy het ingewillig. Dit het en beteken steeds baie vir die biduurgangers met 

wie Groenewald sy insig in en kennis van die Skrif kan deel. Hy verklaar dat hy dit 

geniet en dat dit vir horn 'n groot voorreg is. By verskeie geleenthede het die 

Kerkrade in skrywes hul dank en waardering teenoor Groenewald vir sy optrede 

betuig. 

25 Afskeid van 'n lewensmaat 

Die uurglas was besig om vir Gertruida Francina Groenewald leeg te loop. 

Gedurende 1983 was dit nog vir Groenewald moontlik om haar vir veertien dae per 

maand alleen tuis te laat wanneer hy na Pretoria vir werk aan die Nuwe Afrikaanse 

Bybelvertaling moes gaan. Hy meld egter dat " ... dit vir haar spanning, en sarge vir 

my meegebring het. Haar gesondheid het a/gaande agteruitgegaan." Op 16 Maart 
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1987 skryf Groenewald aan Kobus en Wena Grobbelaar op Alberton: "In die afgelope 

drie weke was Tannie se gesondheid nie goed nie. Hoe bloeddruk het meegebring 

dat sy soms onverwags haar balans verloor en dan net wit omva/. As ek naby is, 

moet ek haar aan die arm gryp tot sy weer self kan aanloop. Dit wek kommer want as 

sy sou val, kan dit ernstige gevolge he. Ons weet dat ons na 'n ouetehuis behoort te 

trek vir versorging, maar ons weet nog nie waarheen nie. Sy wit liefs na Kaapstad se 

kant toe, maar dit is moeilik om 'n plek te vind wat redelike ruimte bied en wat 

betaalbaar is. " 

Hy het voortgegaan om haar met teerheid en liefde soos hy dit oor die jare gedoen 

het, by te staan. Gedurende Augustus 1988 is sy in Gordonsbaai op tagtigjarige 

ouderdom oorlede. In 'n huldeblyk wat op 12 Augustus 1988 in DK verskyn het, is 

soos volg oor haar geskryf : "Met die heengaan van mev Gertruida Francina 

Groenewa/d, eggenote van prof EP Groenewald, het die Ned Geref Kerk en die 

Afrikanervolk 'n besondere mens verloor. Haar hele /ewe is gekenmerk deur diens 

aan haar Skepper, haar kerk en haar volk... Sy sat onthou word vir haar /ewens/us, 

werkywer en vaste geloof in haar Skepper. Ons eer haar nagedagtenis." 

Enkele maande na haar dood skryf Groenewald op 27 November 1988 aan die 

Grobbelaar egpaar: "... Die Here gee my nog goeie gesondheid en stet my in staat 

om reg te kom met die al/een-woon, maar dis soms so baie al/een!" In 'n 

bandgesprek verklaar hy : "Ek mis haar die meeste wanneer ek verjaar. Sy was a/tyd 

die eerste wat my vroeg die oggend gelukgewens het. " 

26 Die Majestic 

Gedurende Desember 1989 verhuis Groenewald vanaf Gordonsbaai na Die Majestic 

214, in Gousstraat, Strand. Dit is 'n mooi moderne woonstelkompleks vir senior 

burgers wat ongeveer 200 tot 300 meter van die seestrand gelee is. Sy woonstel 

front noord en het 'n lieflike uitsig oor die Hottentots- Hollandberge. Regoor sy 

woonstel op die tweede vloer woon die weduwee van sy jarelange boesemvriend 

wyle prof JJ Muller. Hulle is goeie vriende en daar word gereeld besoeke oor en weer 

afgele. Hy is steeds met lees of skryfwerk besig en bied elke Woensdagoggend 'n 

Bybelstudie in die sitkamer van Die Majestic aan. Dit verskaf horn vreugde om met 

die Woord van die Here besig te mag wees. (In 1998 het Groenewald na 'n tuiste vir 

bejaardes, Benadehof, Neethlingstraat, Stand verhuis : Skrywer). 
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Op 2 Junie 1993 met Groenewald se 88ste verjaarsdag het hy met vreugde in sy 

stem oar die telefoon vertel van die "fees" wat die biduurgangers vir horn op die 

besondere gedenkdag gereel het. Alhoewel die visie van sy een oog baie verswak 

het en hy met 'n vergrootglas lees, waag hy dit nag om sy vriende en die biblioteek 

van die Teologiese Fakulteit op Stellenbosch per motor, wat hy self bestuur, te 

besoek. Hy durf selfs die gevaarlike N2 snelweg na die OF Malan Lughawe aan, 

waar sporadiese klipgooiery van motors asook die uitbrand van motors plaasvind, 

wanneer hy besoekers of gaste gaan op- of aflaai. So oak wanneer hy vir Trudi in 

Kampsbaai gaan kuier - sy besoek horn so dikwels moontlik. Hy berei nog self ligte 

etes voor en geniet een ete per dag by 'n nabygelee tuiste vir bejaardes. Verder bly 

hy onvermoeid besig om sy lieflingswerk en die koningin van die wetenskappe, te 

beoefen: die uitleg en verklaring van die Heilige Skrif! Hy is besig om aan 'n verdere 

publikasie te werk! 

Hy beantwoord steeds vrae wat aan die adres van die Bybelgenootskap van SA gerig 

is en betrekking op die NAV het. Maar hy het oak nou tyd om te peins ... wanneer hy 

na die pragtige berge vanaf sy woonstel kyk en die voels in formasievlug sien 

verbyvlieg en daarna in die verte verdwyn. Dan peins hy oor die hiernamaals en dink 

hy aan die dag wanneer hy vir altyd by sy Verlosser sal inwoon. Groenewald, die 

merkwaardige man, het 'n leeftyd van diens agter die rug. Hy ag dit nie nodig om te 

lank in die verlede te vertoef nie. Hy werk en leef op sy bejaarde ouderdom steeds 

toekomsgerig. 

Op 2 Junie 1997 was Groenewald 92 jaar oud. Hy moes weereens besluit of hy nie 

na die nabygelee Tuiste vir Bejaardes moes verhuis nie. Hy het egter daarteen 

besluit omdat hy voel dat sy gesondheid deur die Here se genade nog sodanig is dat 

hy nog selfstandig kan funksioneer. In 'n skrywe aan Skrywer gedateer 23 

September 1997 skryf hy dat hy moeiliker oor die weg kom namate sy oe verswak. 

Hy skryf : "Goeie vriende random my help waar nodig, en Trudi, my dogter, kom elke 

Sondag na my omsien. Die seuns kom ook hier wanneer hul/e die geleentheid kry ... 

Vir gesondheid en voorregte is ek aan die hemelse Vader baie dankbaar. Hy is vir my 

goed - bo bidde of denke! ... Al het ek 'n sterk begeerte om in die Noorde te gaan 

kuier, sien ek op teen die onderneming van die reis en meer nog, teen die ontwrigting 

van die gevestigde lewensgang. Die ouderdom bind 'n mens aan jou eie bedjie." 

27 lnterpretasie en evaluasie 
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Die huwelik en gesinslewe speel 'n belangrike rel in enige persoon se lewe. Te meer 

wanneer iemand presteer is daar kragtige faktore binne die huwelik- en 

gesinsverband (positief of negatief) aan die werk wat 'n bydrae tot die betrokkene se 

prestasies lewer. Daarom is daar in die hoofstuk op Groenewald se huwelik en 

gesinslewe gefokus. Sy eggenote was vir horn meer as 'n huweliksmaat - sy was vir 

horn 'n vennoot. Albei het oor die vermoe en motivering beskik om te presteer. 

Uiteraard het dit hoe eise aan hul huwelik gestel. Uit sy kinderjare was Groenewald 

toegerus uit die ondervinding met sy invalide vader se huwelik. Hy en sy vrou het 

mekaar egter op vele terreine gestimuleer en die noodsaaklike ruimte gegee 

waarbinne bepaalde doelstellings behaal ken word. Sy was 'n vrou met 'n eie visie en 

missie. In die kerklike en kulturele lewe het sy, socs haar man, leemtes raakgesien 

en ontgin om sodoende self 'n unieke bydrae te lewer wat neg wag om nagevors te 

word. 

Die buitensporige aktiewe lewe wat sy van die begin van haar huwelik gelei het, het 

uiteindelik haar gesondheid geknak. Haar ideaal was om haar man in die uitvoering 

van sy roeping byte staan en haar Kerk en volk te dien. Sy het getoon dat die vrou 

besondere talente en kwaliteite het wat deur die NGK benut behoort te word. Oat 

Groenewald horn beywer het vir die toelating tot die vrou in die besondere ampte, die 

wegdoen met die dra van die hoed deur vroue in die eredienste, die hou van 

Bybelstudie deur vroue, ens, het moontlik te doen gehad met die optrede van die 

knap vrou waarmee hy getroud was. Of sy druk op horn geplaas het om 'n bepaalde 

standpunt in te neem ten opsigte van rasseverhoudings socs deur haar bril gesien, is 

nie bekend nie. Hulle was egter geesgenote. Volgens hul dogter Trudi het haar ouers 

die kinders die vryheid gegee om onafhanklik volgens eie oortuiging op te tree. 

Groenewald het, nadat sy haar van alle kerklike werk onttrek het, voortgegaan om 

sy werk volgens sy insig, te doen. 

Destyds was dit in kerklike kringe die gebruik dat die vrou nie 'n prominente rel 

gespeel het nie. Groenewald het sy vrou egter haar gang laat gaan en as eggenoot 

bygestaan. Haar optredes by gemeentes het aan hul gesin hoe eise gestel omdat sy 

baie besig was, baie moes reis en soms lank van die huis af weg was. Dit het groot 

druk op Groenewald en hul kinders geplaas. Haar talente sou egter nie weggesteek 

ken word nie. Sy was 'n leier en goeie spreker wat dikwels by groot geleenthede 

opgetree het. In 1949 tree sy op as spreker, blykbaar die enigste vrou ender die 
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sprekers, tydens die 1949 Volkskongres oor maatskaplike euwels by die 

Witwatersrandse Universiteit (RTJ Lombard 1974:91). Die feit dat sy 'n perfeksionis 

was, haar bepaalde uitgesproke politieke standpunte asook haar latere onttrekking 

van kerklike werksaamhede en haar swak gesondheid, het ekstra druk op 

Groenewald en hul gesinslewe geplaas. Hy het die hoe eise wat dit meegebring het, 

egter uitnemend hanteer. In die opsig het hy 'n belangrike rol in sy kinders se lewe en 

as toegewyde eggenoot gespeel. 

Groenewald se gesin het baie vir horn en hy vir hulle, ten spyte van 'n bedrywige 

lewe, beteken. Die "toe deur" van die studeerkamer waaragter hul besige vader 

gewerk het, sou hulle, soos hy, ook anders wou gehad het. Wanneer daar een of 

ander behoefte was, kon hulle egter daarop reken dat hy hulle sou bystaan. Daarom 

het daar tussen horn en sy kinders 'n mooi verhouding bestaan en sou hulle nie aan 

sy liefde vir hulle twyfel nie. Gevolglik het hulle ook, sender dat hul ouers daarby 

betrokke was, presteer. Groenewald het 'n innige liefde en waardering vir sy 

eggenote gehad. Soos sy horn ge"inspireer en bygestaan het, het hy dieselfde vir 

haar gedoen. Hy sou haar nadat sy siek geword en later verswak het, tot die einde 

bystaan en versorg. Op sy oudag is daar steeds 'n mooi verhouding tussen horn en 

sy kinders en toon hulle deur gereelde besoeke en bystand hul liefde vir horn. 

Die gevolgtrekking kan gemaak word dat Groenewald en sy vrou 'n unieke en 

suksesvolle kombinasie was. Hulle het mekaar verstaan. Sy besige program het 

meegebring dat hy nie 'n model vader kon wees nie. Die verantwoordelikhede van sy 

huwelik en gesin het hy egter nooit ontduik nie. Die afsonderlike lede van die gesin 

was uiteindelik sterk genoeg om al die eise wat die huweliksverbintenis in sy 

worsteling en stryd meegebring het, te verwerk. Op die godsdienstige fondament 

waarop gebou is, kon die stryd gestry word en was die offers wat van die onderskeie 

gesinslede geverg is, nie te veel gevra nie. 
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HOOFSTUK 6 - TEOLOGIESE EN GEESTELIKE VORMING 

"The heights by great men reached and kept, 

Were not attained by sudden flight, 

But they, while their companions slept, 

Were toiling upward through the night." 

(Longfellow) 

1 Vorming aan "Volksuniversiteit" 

In 'n huldigingspublikasie oor die lewe en werk van prof HB Thom wat in 1969 by sy 

uittrede as rektor van die Universiteit van Stellenbosch deur 'n aantal van sy vriende 

as 'n Album Amicorum gepubliseer is, word verwys na 'n toespraak deur Thom 

waarin hy die Universiteit van Stellenbosch as 'n volksuniversiteit tipeer (DJ Kotze 

1969: 77). Hiermee word die Afrikanervolk bedoel. Terwyl Groenewald in 1923 met 

sy studies op Stellenbosch begin het, het Thom in 1924 as student ingeskryf. Hulle 

het vir agtien maande vanaf die middel van 1924 saam in Dagbreek gewoon, en 

saam op die redaksie van Die Stellenbosch Student in 1926 gedien. In 1928 was 

albei lede van die Studente-Verteenwoordigende Raad. By sy aanwysing as 

kanselier van die Universiteit van Stellenbosch wens Groenewald vir Thom geluk. In 

'n skrywe gedateer 8 Maart 1983 skryf Thom: 

II Hiermee my opregte dank vir u hart/ike gelukwensing in verband met my 

verkiesing tot Kanselier van die Universiteit van Stellenbosch. U goeie wense 

waardeer ek ten seerste; my bede is dat dit bewaarheid mag word. Jou vriend 

Quintie. Nota: 'Evert, watter herinneringe kom nie al/es by my op nie!' " 

Groenewald, Thom en andere wat later diep spore in die Suid- Afrikaanse 

samelewing sou trap, is aan die "volksuniversiteif' geskool. Wat dit beteken het, 

beskryf Thom soos volg (DJ Kotze 1969: 77 -79): " ... Die feit bly egter staan dat die 

Universiteit van Stellenbosch uit die nood van die Afrikanervolk gebore is ... (D)ie 

geweldige groei en bloei daarvan tot die groat universiteit van vandag... is voorwaar 

'n wonderwerk. Dit kon net gebeur omdat Stellenbosch in 'n diepe behoefte van die 

volk voorsien het; omdat hy al vroeg 'n volksuniversiteit geword het; omdat hy - soos 

wyle dr OF Malan gese het - vir 'n idee gestaan het, 'n idee: om vir 'n worstelende 
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jong volk 'n verskerping, verstewiging en verede/ing van die gees te bring... Ons 

fasiliteite staan vir a/le blanke taa/groepe oop... en wat aan hu//e geleer word, word 

vrywel deurgaans in Afrikaans ge/eer. Hiermee gaan saam - soos kenmerkend van 

die Afrikanervolk is - 'n gesonde, vooruitstrewende konserwatisme ... Of 'n universiteit 

werklik 'n volksuniversiteit is ... hang veral ook daarvan at wat sy produkte is. Lewer 

hy die manne en die vroue wat op velerlei terreine as ware leiers van die volk 

daarbuite optree... wat uit die midde van die volk gekom het, en wat hulle weer op 

onbaatsugtige wyse in die midde van die volk diensbaar stet?" 

Groenewald as produk van die Universiteit van Stellenbosch, sou beslis inpas in die 

kader wat Thom gestel het vir manne en vroue wat aan die "volksuniversiteit'', 

opgelei is. Die Universiteit sou 'n belangrike invloed op sy lewe as Afrikaner uitoefen 

en vorm 'n belangrike agtergrond vir sy latere lewe wat nie uit die cog verloor meet 

word nie. As kerk- en kultuurleier het Groenewald sy lewe lank ender die 

Afrikanervolk gewerk en gedien. Vir hierdie volk was hy baie lief (persoonlike 

gesprek). Die volk het horn ook leer ken as 'n leier in wie 'n mens jou vertroue ken 

stel. Dit was by uitstek op Stellenbosch waar hy as student en studenteleier met die 

aspirasies van die ontluikende Afrikanervolk kennis gemaak het. Hy sou deur 

dosente, medestudenteleiers en voorgangers van naam op kerklike, kulturele en 

politieke gebied geslyp en besiel word. 

Groenewald sou sy alma mater eer aandoen. Die Universiteit van Stellenbosch sou 

horn ook nie vergeet nie. In sy "oesjaar" (sic), word hy in 1970 as een van 

Stellenbosch se "bekwaamste oudstudente", (Matieland, April 1971 :14-15] vereer 

deur die toekenning van 'n eredoktorsgraad in die Teologie: DTh (H c). Drie verdere 

eredoktorsgrade sou later deur ander universiteite aan horn toegeken word (vgl 

Jaarboek van die NG Kerke, 1993: 267). Dwarsdeur sy loopbaan aan die 

Teologiese Fakulteit (Afd B) van die Universiteit van Pretoria - die ander 

"volksuniversiteit" in die noorde, sou Groenewald horn daarvoor beywer dat, ten · 

spyte van die feit dat daar tydperke was waar meningsverskil tot ernstige konflik 

gelei het, daar mooi samewerking tussen die twee fakulteite en die professore 

bestaan het. Hy sou nie die twee fakulteite teen mekaar afspeel nie. lnteendeel, hy 

het horn vir konstante skakeling beywer sodat die grater ideaal, naamlik die beste 

akademiese opleiding van teoloe vir die NGK, bereik ken word. Hiervoor meet hy 

erkenning ontvang. Die Universiteite van Stellenbosch en Pretoria kan vandag nie 

meer as Afrikaner "volksuniversiteite" getipeer word nie. Gedurende die afgelope 
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jare het hul deure vir ander taal- en rassegroepe oopgegaan en speel die 

universiteite 'n belangrike rol in die post apartheid era binne die nuwe Suid

Afrikaanse konteks. Dit het egter gebeur nadat Groenewald in 1970 geemeriteer het. 

2 Studentejare op Stellenbosch : 1923 -1928 

Groenewald se studentejare op Stellenbosch is deur JH Ernst (1978 : 15 - 35) 

nagevors. Groenewald se akademiese skoling veral in soverre dit sy vakgebied, die 

Nuwe Testamentiese wetenskap, betref, is nagegaan. Die rol van persone, faktore 

en gebeurtenisse wat horn aan sy alma mater tot 'n leier van formaat help vorm het, 

en/of waarin hy 'n rol gespeel het, word vermeld. Sy jeugjare op George en sy 

vorming op Stellenbosch het daartoe bygedra dat hy vroeg in sy lewe 'n "rypheid" 

openbaar het. Dit blyk duidelik uit sy proefskrif, wat gehandel het oor Koinonia 

(Gemeenskap) by Paulus, waar hy aan die einde negentien stellinge geformuleer 

het (1932: 221-223). Sommige van die stellinge is die resultaat van sy navorsing, 'n 

aantal toon egter besliste invloed van sy lewenservaring in sy ouerhuis (bv. 'n vader 

wat swaar lyding verduur het), terwyl ander 'n formulering is van sy ondervindinge 

tydens sy studentejare op Stellenbosch. 

Ter stawing hiervan word na drie van die stellinge verwys: 

"Stelling VI: Die gelowige ken geen "lydensprobleem" nie, maar 'n lydensvreugde". 

('n Verwysing na sy invalide vader: Skrywer); 

"Stelling XV: Dit is ooreenkomstig die Gereformeerde beginsels tot oefening van 

die tug dat die Wette en Bepalinge van die Ned Geref Kerk in Suid-Afrika (1843 -

1929) geen reg van appel verleen na 'n vryspraak nie". (Dit het betrekking op die 

bekende "kerkstryd" waarin prof J du Plessis, een van sy leermeesters, van 

onregsinnigheid aangekla is:Skrywer]; en 

"Stelling XIX: Die onderwyssisteem aan die Teologiese Seminarium te Stellenbosch 

dien sodanig hervorm te word dat nie alleen predikante opgelei word nie, maar ook 

teoloe gevorm word". (Kritiek op die destydse teologiese skoling). 

Bykans vier dekades nadat Groenewald se stellings gepubliseer is, verwys prof B 

Lategan in 'n skrywe aan Groenewald gedateer 23 Junie 1970 soos volg na Stelling 
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XIX: "... lemand het gese dat die enigste werklike monument wat ons nalaat die 

invloed is wat ons op die Jewens van ander mense uitoefen. In 'n besondere sin is 

dit waar van u /ewe. Dit val my a/tyd op met hoevee/ agting en respek van u 

gespreek word juis buite u eie studentekring. Ek herinner my een van u proefskrif

stellinge (wat 'n /anger /ewe as die promosie-uur gehad het!), dat die op/eiding in 

ons land nie net op pastore gerig moet wees nie, maar ook op die /ewering van 

teoloe. Dit het u tot 'n groat mate self waar gemaak en die Nuwe Testamentiese 

wetenskap op heeltema/ 'n ander vlak in Suid-Afrika gep/aas. Ons is die Here innig 

dankbaar vir wat Hy in u aan ons gegee het en vir die baie wye veld waarop u u 

invloed kon laat geld het. Daarom is dit so gepas dat u nou ook met die Stalsprys 

vereer word .... " 

3 Vorming as leier 

3.1 Roi van ouerhuis 

Groenewald se opvoeding aan sy ouerhuis en die omstandighede wat daar gegeld 

het, vorm 'n baie belangrike bydrae in sy ontwikkeling as leier. Op skool het hy reeds 

op akademiese- sowel as op sportgebied uitgeblink. Die Groenewald kinders is in hul 

ouerhuis tot onafhanklike denke gestimuleer en vanwee die omstandighede wat 

geheers het, tot leiers geslyp. Vyf van die ses kinders het akademiese opleiding op 

Stellenbosch ontvang (die drie seuns het doktorsgrade verwerf, al drie het 

professore geword en belangrike bydraes op hul onderskeie vakgebiede gelewer). 

In Hoofstuk 4 is die rol wat Groenewald se ouerhuis in sy lewe gespeel het 

ondersoek. 

3.2 Stellenbosch as leerskool 

Gebeure tydens Groenewald se ses jaar (1923 - 1928) as student aan die 

Universiteit van Stellenbosch was vir horn 'n belangrike leerskool. Dit het 'n 

belangrike bydrae tot sy vorming gelewer. Die belangrikste faktore wat tydens sy 

studiejare aan die Universiteit van Stellenbosch bygedra het om horn in leierskap te 

skool en as leier te vorm, word vervolgens nagegaan. 

3.2.1 Studentevriende : Dagbreek 
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Groenewald het in 'n bandgesprek gemeld dat hy bevoorreg was om op 

Stellenbosch uitstaande studentevriende te he wat 'n "verede/ende" invloed op sy 

lewe uitgeoefen het. Aan die begin van 1923 skryf hy saam met 105 ander 

eerstejaarstudente vir die BA graad in (JH Ernst 1978 :15). Vanwee 'n "akute 

/osiestekort," soos vermeld deur JN de Villiers, die Rektor van die Universiteit in sy 

bydrae "Dagbreek ... die dag breek", in Dagbreek 1921 - 1971, (1971: Voorwoord), 

het Groenewald in Dorpstraat losies gekry by weduwee Bosman, moeder van die 

bekende dr FCL Bosman (Ernst 1978: 15). Gedurende die jaar verg sy studies baie 

aandag. 

Onder sy klasmaats was bekende persoonlikhede soos JJ MOiier, wat tot sy dood 'n 

boesemvriend van Groenewald sou bly soos blyk uit korrespondensie tussen hulle. 

MOiier het later, soos Groenewald, professor in die Nuwe Testamentiese wetenskap 

geword en wel op Stellenbosch. Hy het ook vir 'n periode as dekaan van die 

Teologiese Fakulteit gedien. Ander klasmaats was JJ Odendaal, latere Moderator 

van die Ned Geref Kerk in Transvaal asook Abraham Jonker, bekende LP en 

skrywer asook Malcolm Retief. Laasgenoemde was later 'n sendeling in Zambie (die 

destydse Noord-Rhodesie) asook Organiserende Sekretaris van die Christelike 

Polisie en Gevangenisdiens Vereniging (Ernst 1978: 17 en 74). 

Dit was veral Groenewald se verblyf vanaf 1924 in Dagbreek, of John Murray-huis, 

wat 'n baie belangrike bydrae tot sy ontwikkeling as leier gespeel het. In sy bydrae 

tot Dagbreek 1921 - 1971 (1971 :22 -30) skryf HB Thom (latere Rektor) wat saam 

met Groenewald in 1924 'n inwoner van Dagbreek geword het soos volg :-"Ons kan 

die akademiese /ewe en die koshuislewe van die Universiteit onderskei, maar ans 

kan hulle nie skei nie ... Dagbreek was vir ans 'n huis, vir my as junior, en oak vir die 

seniors... Het ans teenspoed gekry in ans werk, in klasse of eksamens, dan het ons 

by mekaar weer moed geskep... Ons het oak mekaar se vreugde gedee/ ... Maar in 

ander opsigte was dit meer as die ouerhuis ... dit was meedoenloser. As jy gefouteer 

het, het jou vriende dit kaalkop vir jou gese ... en jy is gedwing, sander genade om vir 

jouself rekenskap te gee van wat reg en verkeerd is. Het jy 'n standpunt gehad, dan 

is van jou verwag om daarvoor uit te kom, om daarvoor te veg, al staan jy oak 

al/een... Jy moes dit ste/ en verdedig, soms ure lank, tot in die vroee ure van die 

oggend, soos dikwe/s in huisvergaderings gebeur het. .. Dagbreek het hierdie bydrae 

gelewer tot die /ewe van sovele honderde en selfs duisende studente ... " (23-25). 
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Groenewald was vir drie termyne (1926-1928) huisvoorsitter (primarius) van 

Dagbreek (Ernst 1978:78). Volgens Thom (27) het die manskoshuise destyds geen 

inwonende of besoekende hoofde gehad nie, en het die primarius en sy huiskomitee 

die enigste gesag binne die koshuis uitgemaak. Dit is dus duidelik dat Groenewald 

aan Dagbreek op 'n besondere wyse as leier geslyp is en vroeg in sy lewe geleer het 

om groot verantwoordelikhede te dra. Volgens die bekende ds JF du Toit, vriend en 

mede-inwoner in Dagbreek het die medestudente die hoogste agting vir Groenewald 

gehad. "Toe reeds kon 'n mens luister as Evert Groenewald praat" (Ernst 1978:27). 

'n Groot aantal van sy studentemaats op Stellenbosch het in die jare wat sou volg 

diep spore in die Suid-Afrikaanse samelewing getrap. Uit briefwisseling in sy 

persoonlike leers blyk dit dat hy nie alleen invloedryke leiersfigure, wat uit sy 

studentedae op Stellenbosch dateer, op kerklike en teologiese gebied as vriende en 

kennisse gehad het nie, maar dat daar op bykans elke faset van die samelewing 

manne van statuur te vinde was wat Groenewald geken het en hoe waardering vir sy 

optrede gehad het.Deur middel van korrespondensie en kontak deur middel van 

verskeie akademiese en kulturele liggame waarop hy gedien het asook sy werk as 

skrywer en Bybelvertaler, is sy invloed as leier van sy kerk en volk tot vandag, reeds 

lank na sy aftrede as dekaan van die Teologiese Fakulteit (Afdeling B) van UP in 

1970, besig om wyd uit te kring. Die begin hiervan kan tot sy vorming as leier op 

Stellenbosch teruggevoer word. 

3.2.2 Unieke vriendskap 

Daar kan nie nagelaat word om van die hegte vriendskap wat tussen prof JJ MOiier 

(gebore 1906) en Groenewald bestaan het, melding te maak nie. MOiier het meestal 

sy briewe, gelukwensing met Groenewald se prestasies, aktuele/akademiese 

aangeleenthede, of elke jaar se verjaarsdagherdenking begin met die woorde : 

"Amiee Fraterque". Die aanmoediging vir en trots op sy prestasies deur 'n vriend van 

die kaliber van MOiier wat dieselfde belangstellings gedeel het, het baie vir 

Groenewald beteken en horn tot verdere hoogtes aangevuur. Laasgenoemde se 

skrywes aan MOiier is ongelukkig nie beskikbaar nie. Groenewald het baie kennisse 

en vriende gehad, maar sy vriendskap met sy klasmaat en kollega JJ MOiier oortref 

almal. Uit die uitgebreide korrespondensie wat Groenewald met baie kennisse en 

vriende gevoer het, soos dit uit hul skrywes blyk, staan dit vas dat hy en MOiier ware 

sielsgenote was. Oat dit baie vir Groenewald die introvert beteken het, soos vir 
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MOiier, is nie te betwyfel nie. Die volgende is uittreksels uit 'n aantal van MOiier se 

skrywes: 

(a) "Net 'n woordjie om jou van harte te felisiteer met die verskyning van jou Kort 

Verklaring oor Markus. Dis puik! Ek beny jou dat jou verklaringe reeds so die fig 

sien ... Hou so aan!" (skrywe gedateer 25.04.1951). 

(b) Ge/uk met die Republiek! Gebore in onsekere tye en temidde van angsvolle 

harte, is daar 'n gedemptheid en gebrek aan jubeling in die hart, wat dit byna nie 

tot feesgeleentheid stempel nie. Mens sou dit so graag in gunstiger 

omstandighede en met meer eenstemmigheid onder die volk, sy verskyning sien 

maak het... Daarom wil ons g/o en bid... dat God dit 'n Jang en eerbare en 

Godsgeseende bestaan sal gee, tot uitvoering van sy roeping ten opsigte van die 

hele Afrika ... Wetende wat jy reeds vir Kerk en volk beteken het deur leiding en 

arbeid in die Koninkryk van God, en ywer en toewyding aan jou besondere taak 

as hoogleraar, wil ons bid dat die Here jou nog baie jare mag spaar met 

gesondheid, geloof, wysheid en genade om voort te gaan op die pad waarop 

(onder Gods seenende hand) jy reeds soveel goeds kon verrig.En dan wil ek 

melding maak van die persoonlike verryking wat jou vriendskap vir my 

beteken. Ons kan terugdink aan studentejare hier en in die buite/and, aan arbeid 

in die gemeentes, aan dieselfde roeping wat ons nou vervul - en daarby aan 'n 

blywende vriendskap wat met die jare eerder verdiep as verminder, en waarvoor 

ek die Here dank. Mag 'n fang pad ons nog saam gegun word in Sy diens en in 

die belewing van ons onderlinge vriendskap. Gee tog groete aan Gertruida en 

die kinders". In 'n voetnota voeg hy by: "So pas is begin met die aanbou van 'n 

biblioteek en groat saa/ bo-op in die Kweekskool, in die gronde van die tuin, 

agter. Saal sa/ 400-500 kan akkommodeer. Dis vir die volgende eeu bedoe/!" Op 

die wyse is Groenewald op die hoogte van sake gehou van gebeure op 

Stellenbosch (skrywe gedateer 28.05.1961). 

( c) " .... jy is die Nestor van die Kerk in die Noorde en jy het die oor van ons kerk -

en ons verheug ons oor die onderskeiding wat jou /ewe en arbeid verwerf het in 

die waardering van jou tydskrifte en jou geloofsgenote in die besonder. Salve 

amice ornatissime! En mag Gertruida jou ook verder nog goed mishandel - en 

jy haar steeds waardeer. Ook sy - soos jy - le al/es op die altaar van diens, en dit 

eis sy offers van a/bei. Ons is bly oor die leidende aandeel wat sy neem in 
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vrouesake en kerklike kringe in die Noorde. "(skrywe gedateer 27.05.1962) 

(d) Muller roer 'n saak aan waaroor later in verdere detail ingegaan sal word, 

naamlik die Afrikaner Broederbond (AB).Hieroor skryf hy: "'n Ander sakie 

tussen ons: Die skrywe deur predikante en gewone lidmate in Die Kerkbode 

teen die dee/name van predikante aan die as geheime vereniging, het 'n appe/ 

op my gewete gerig. Ek het veel gebid oor die saak, en voe/ dat "ek bereid moet 

wees om terwille van my kerk enige struikelb/okke te verwyder wat my van ander 

evangeliedienaars of kerklede skei, of wat vir hul/e tot aaanstoot is. Na 25 jaar 

verrykende verbintenis met die AB het ek tot die gewetensbes/issing gekom om -

om daardie rede en dit al/een, nl die geheime aard wat aanstoot gee - die 

Uitvoerende Raad te vra om my "eervolle onts/ag" te gee. My eerste /ojaliteit voe/ 

ek, moet aan die Kerk en sy belange wees.Ek sat sien hoe die UR op my 

versoek reageer." Groenewald en Muller het mekaar nie "oog aan oog" oor 

Muller se standpunt gesien nie, soos blyk uit 'n verdere skrywe van Muller 

gedateer 24 Maart 1964 aan Groenewald (skrywe gedateer 08.03.1964). 

( e) ". . . ons is net jammer dat jy deur al die verjaardery moet gaan aftree vanjaar! 

Maar - was die Here nie goed vir jou nie? - deur al die jare gedra en so heerlik 

gebruik in diens van Kerk en Koninkryk! Ons dee/ in jou dank - en mag daar nog 

baie ander myle wees wat jy met spoed en grasie sat afle... tot eer van God en 

tot seen vir land en volk, en as blywende en geeerde leier in ons Kerk. Vera/ die 

vo/gende jare van Bybelvertaling, hoop ek, sat baie vrugbaar wees en 'n nuwe 

vreugde aan jou verskaf om so bruikbaar te wees ... " ( skrywe gedateer 

21.05.1970). 

(f) In 1975 sou dit Muller se beurt wees om af te tree en het Groenewald aan horn 

afskeidswoorde gerig. Hierop antwoord Muller en meld dat hy baie 

afskeidstoesprake moes hou en vervolg : "Ek het alma/ min of meer soos volg 

geeindig : :As mens 'n sin geskrywe het, kan jy dit opvolg met 'n punt. Dan is 

al/es gese en al/es verby en afgesluit. Maar jy kan ook 'n komma na die sin 

skrywe, en dan beteken dit: die sin gaan verder. Ons het besluit (Hy en sy 

eggenote Regina: Skrywer) om met 'n komma te skrywe. Die sin gaan voort"' 

(skrywe gedateer 23.11.1975). 

(g) Muller bedank Groenewald vir sy brief en telefoonoproep met sy siekte en meld 
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dat hy mooi aansterk na die "klop aan die deur. " Hy skryf verder : "Om vandag 

gesond te wees en more per ambulans hospitaa/ toe gejaag te word is 'n nuwe 

ondervinding : om in 'n intensiewe waakeenheid opgeneem te word, waar 

geloofswaarhede weer ge/oofservaringe geword het, soos 'ons tye is in Gods 

hand; in Sy hande is ek veilig, en Wie sal my skei van die liefde van Christus' " 

(skrywe gedateer 10.08.1977). 

Muller het aktief aan die NAV van die Bybel meegewerk. In Die Saaier van 

September 1978 (2) verskyn 'n berig oor sy heengaan : "Op Woensdag 23 November 

1977 was die eindredaksie van die Afrikaanse Bybe/vertaling in Pretoria besig met 'n 

diepgaande, emstige bespreking van Fil 2. Hierdie gedeelte handel oor Christus, die 

Seun van God, wat mens geword het. So emstig was die gesprek en so groat die 

probleme dat die oortuiging a/gaande gegroei het dat die vertalers die raad van 'n 

kenner op hierdie terrein nodig het. Daardie gesaghebbende was prof JJ MOiier op 

Stellenbosch, 'n man wie se doktorale proefskrif juis oor die kenosisleer gegaan het. 

T erwyl daar gewonder is of 'n aantal van die Bybelvertalers spesiaal na Stellenbosch 

sou afreis en of prof MO/fer se gesondheid na 'n emstige hartaanva/ sodanig herstel 

het dat hy na Pretoria kon reis, was daar 'n dringende telefoonoproep vir die 

Voorsitter. Dit was 'n verslae prof Groenewald wat teruggekom het na sy 

medevertalers met die skokkende nuus dat die man vir wie hulle wou gaan spreek, 

pas die ewige rus ingegaan het". 

3.2.3 lngrype in lewensgang deur rugbybesering 

Sport sou baie bydra om Groenewald se ingebore leierseienskappe verder te 

ontwikkel en horn vir sy loopbaan te skool. Sy sportprestasies op skool sou op 

Stellenbosch voortgesit word. Tydens sy eerstejaar (1923) speel hy gereeld vir die 

Universiteit se 0/19A rugbyspan.Hy is ook lid van die Junior Toerspan wat gedurende 

die wintervakansie na die Suidwestelike Distrikte, sy heimat, teer. Omdat hy beide 

Beginnerslatyn en Latyn 1 in sy eerstejaar moes volg, is hy genoodsaak om na die 

Julievakansie plig bo plesier te stel. Dit bring mee dat hy ophou rugby speel ten einde 

sy volle aandag aan sy studies te wy (Ernst 1978:17). 

Tydens sy verblyf in Dagbreek speel hy ook koshuisrugby vir die koshuis. Die jaarlikse 

wedstryd teen Victoria-huis was die hoogtepunt. Oagbreek se rugbyspan wat in 1925 

in die wedstryd gespeel het, verskyn op 'n foto wat in Dagbreek 1921 -1971 (1971 : 
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26) te sien is. Benewens Groenewald verskyn bekende persone op die foto soos HB 

Thom (Rektor van die Universiteit van Stellenbosch), J F (Katie) du Tait (goeie vriend 

en bekende predikant. Hy was in 1961 voorsitter van die Sinodale Kommissie wat 'n 

verslag oar die Cottesloe Beraad vir die Sinode van Transvaal opgestel het), en Alfred 

John Groenewald, broer van Groenewald. 

Groenewald sou oak sedert hy in 1926 vir die eerste keer gekies is, 'n gereelde speler 

in die Maties se eerste rugbyspan word. In dieselfde jaar het hy "volk/eure" ontvang. 

Saam met Groenewald in die eerstespan wat die Maties op 21 Augustus 1926 in die 

"lntervarsity" op Nuweland verteenwoordig het, was die volgende spelers : J Pienaar 

(kaptein en heelagter); JJ Pienaar (regtervleuel); J van der Westhuizen (regter

senter); G Brink (linkersenter); J Loots (linkervleuel); D Smuts (losskakel); J Keyter 

(skrumskakel); en die voorspelers S Pretorius; G Pretorius; G Pienaar; G Daneel; J 

Gerber; J van der Merwe; en B Rode (besonderhede volgens wedstrydprogram in 

Groenewald se besit). Volgens prof Ben Marais - hy was 'n paar jaar na Groenewald 

en het horn nie persoonlik op Stellenbosch leer ken nie - was Groenewald nie 'n 

"spectacular" speler nie, maar 'n eerlike en harde voorspeler (Bandgesprek). 

Dit was juis rugby wat veroorsaak het dat Groenewald se verdere studieplanne en 

lewensloop 'n nuwe wending geneem het. Hy doen harsingskudding op in die jaarlikse 

"lntervarsity" teen die Universiteit van Kaapstad op Saterdag 18 Augustus 1928. 

Terwyl hy ses weke in die hospitaal moet deurbring om te herstel, skryf sy maats 

eksamen! (Ernst 1978 :34). 

Volgens Ernst (34-35 en 80 en bandgesprek) wou Groenewald graag sy studies in die 

buiteland voortsit. Met die Kandidaatseksamen van 1928 in sig, moes hy besluit waar 

hy sy studies wou voortsit en in watter studierigting. Vir die doel raadpleeg hy sy vader 

op George en laasgenoemde spreek sy bedenkinge uit ten opsigte van verdere studie 

in Nederland vanwee die teologiese strominge wat daar geheers het. Hy besluit om sy 

studies in die VSA in studentebearbeiding, 

waarvan die behoefte op Stellenbosch sedert 1926 al hoe sterker aangevoel is, voort 

te sit. 

In die loop van 1928 doen hy en vyf ander kandidate, Abraham Jonker, Peter Latsky, 

Jae J MOiier, Koos Odendaal en Malcolm Retief aansoek by die professore om 'n 

vervroegde Kandidaatseksamen af te le. In 'n lewensskets oar Groenewald meld 

174 



CWH Boshoff (WO Jonker, (Red) Hermeneutica (1970 :243) dat 'n vervroegde 

eksamen ter wille van die Du Plessis-stryd gereel is en dat dit vir 'n paar manne 

moontlik geword het om nog in 1928, aan die begin van die Amerikaanse semester, 

aan 'n Universiteit aldaar te kon inskryf. Terwyl Groenewald in die hospitaal na sy 

rugbybesering herstel, skryf sy maats eksamen en vertrek sonder horn na die 

buiteland : Jonker, Latsky en Retief na die VSA, en Muller en Odendaal na Nederland. 

Nadat hy herstel het, is 'n buitengewone eksamen vir horn aan die begin van 

Desember gereel. Sover bekend was hy die eerste in die Kweekskool op Stellenbosch 

om 'n mondelinge Kandidaatseksamen af te le. Hy slaag, maar die tyd om Amerika 

toe te gaan is verby, tensy hy bereid is om 'n hele semester te wag. Hy is nie bereid 

om dit te doen nie en word dus verplig om sy studies in Nederland aan die Vrije 

Universiteit voort te sit en wel saam met sy vriende Jae J Muller en Koos Odendaal. 'n 

Mens kan alleen spekuleer oor die vraag of Groenewald met sy geslote persoonlikheid 

'n suksesvolle studenteleraar sou gewees het. So ook of hy die groot hoogtes sou 

bereik het wat hy wel as Nuwe Testamentikus bereik het, nadat hy horn in Nederland 

in die rigting bekwaam het. Vandag sien hy in sy teleurstelling van destyds die hand 

van God - en dank hy Hom vir sy wonderlike genade (Gesprek). 

3.2.4 Studenteleier en -bedrywighede 

Die stryd om die erkenning van Afrikaans as amptelike taal is aan die 

"vo/ksuniversiteit" op Stellenbosch met ywer gevoer en dit het Groenewald, in wie se 

hart 'n liefde vir die Afrikanervolk al sterker ontbrand het, geweldig geprikkel. Hy sluit 

aan by die Afrikaanse Vereniging, 'n studenteliggaam wat horn beywer vir die 

bevordering van Afrikaans op alle vlakke van die universiteitslewe, in besonder op die 

gebied van die toneel (Ernst 1978 :27). In 1925 word hy tesourier van die Vereniging. 

Daar is reeds na sy leierskap as primarius van Dagbreek gedurende drie termyne 

1926 -1928, verwys. As studenteleier sou hy verder presteer. Ernst (28) meld dat hy 

aan die begin van die akademiese jaar in 1927 as een van die sestien lede van die 

Studente Verteenwoordigende Raad (SVR) verkies is. Met die bedanking van H du 

Toit as sekretaris in Junie 1927, is Groenewald tot sy opvolger gekies. Die 

Uitvoerende Komitee van die SVR het toe bestaan uit : IJ Mommsen as voorsitter, 

AJV Burger as vise-voorsitter, HB Thom as tesourier en Groenewald as sekretaris. 

Vir die verkiesing van die SVR in 1928 is 32 kandidate benoem. Dit is interessant om 

daarop te let dat vyf dames hulle toe reeds as kandidate laat benoem het.Die uitslag 
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van die verkiesing, met die getal stemme van elke kandidaat wat verkies is, was soos 

volg volgens 'n nota in Groenewald se stukke: HB Thom (428),EP Groenewald (421), 

Berning Malan (417), CP van der Merwe (385), L Rex (384), AH Jonker (370), AA 

Smuts -Landbou (329), JC van der Westhuizen (327), P Weber (318), L Bartel (317), 

AA Smuts - Regte (300), Mej Erica Theron (278), JC Pauw (254), OA Cloete (192),H 

Liebenberg (189) en E Stals (188). Die genoemde name is die van latere bekende 

leiers in die SA samelewing. 

SVR, Universiteit Stellenbosch -1928 
Agter (v.1.n.r.): AA Smuts, BA; AO Cloete, BA; CP van der Merwe, BA; E Stols, BSc; H 

Liebenberg, BA; AA Smuts BSc; EP Groenewald, MA; 
Middel: HB Thom, MA (Vise-Voorsitter); JC van der Westhuizen, MA (Sekretaris); Berning 

Malan, BA (Voorsitter); Mej E Theron, (Ass. Sekretaris); Louis Rex, BA; 
Voor: JC PAAUW, BA; PA Weber, BA (Penningmeester), LH Bartel, BSc. 

lnlas: AH Jonker, MA 
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Destyds het nou bande tussen die SVR en die Nasionale Unie van Suid-Afrikaanse 

Studente (NUSAS), bestaan. Die Voorsitter van die SVR, Isak Mommsen, het in sy 

jaarverslag vir 1927 geskryf dat die beginsels van NUSAS vir die 

studentegemeenskap van Stellenbosch " ... 'n ideaa/ is om na te strewe" (Ernst 1978: 

29). In 'n bandgesprek meld Groenewald dat hy ook as afgevaardigde van die SVR 'n 

jaarkongres van NUSAS te Durban (1927:Skrywer) bygewoon het en lid van 'n 

rugbyspan was wat uit verteenwoordigers op die kongres gekies was. Sy planne om 

voor die einde van 1928 na die VSA vir verdere studie te vertrek, het meegebring dat 

hy as lid van die SVR asook as lid van die "NUSAS-Raad' moes bedank. 

Groenewald het op die wyse kennis gemaak met die gedagterigtings van 

studenteleiers van nie alleen Engelstalige universiteite nie, maar ook van ander 

Afrikaanse studenteleiers. Noodwendig het dit sy visie verbreed en meegebring dat 

hy vroeg geleer het om rekenskap van eie standpunte te gee en dat samewerking 

met leiers uit ander agtergronde belangrik is. 

Kulturele en politieke strewes gaan gewoonlik hand aan hand - dit was veral so 

gedurende die tydperk toe Groenewald horn op Stellenbosch bevind het tot die 

veertigerjare. AM Hugo in Stellenbosch 1866 - 1966 : Honderd Jaar Hoer 

Onderwys (1966:353-354) berig dat dit "onvermydelik was dat sowel die ASB as 

NUSAS baie gou 'n po/itieke kleur sou aanneem en hul lede sou aktiveer tot 'n meer 

daadwerklike belangstelling in die politieke vraagstukke van die land. Dit was selfs 

wenslik dat dit sou gebeur en deur baie studente is dit oak destyds so gevoel. " Die 

ASB het in die Noorde ontstaan en vanaf 1919 het die Studenteraad van 

Stellenbosch simpatieke betrekkinge met die ASB gehandhaaf - maar dit was 'n 

simpatie "uit die verte. Heel anders was dit toe die SVR in 1924 'n uitnodiging uit 

Bloemfontein ontvang om 'n afvaardiging te stuur om dee! te neem aan die stigting 

van 'n Nasionale Unie van SA Studente: 'n Unie dus, wat verteenwoordigend sou 

wees van a/le universiteite en universiteitskolleges in die land... Stellenbosch het lid 

geword... en dit was 'n mylpaal, want nou het Stellenbosch vir die eerste keer dee/ 

geword van 'n grater geheel; vir die eerste keer sou die studente van Stellenbosch· in 

gereelde aanraking kom met die studente van ander p/ekke dwarsdeur die land; vir 

die eerste keer sou debatte oar /andsake gevoer kon word, nie net met studente van 

Kaapstad nie, maar met studente van oor die hele land. " 

NUSAS het vinnig gegroei en "Stellenbosch het 'n belangrike aandee/ daaraan 

gehad." In 1927 is die eerste jaarlikse "Studenteparlement", in Durban gehou - soos 

177 



reeds vermeld was Groenewald 'n lid van die Maties se afvaardiging. Dit is 

interessant om daarop te let dat die universiteite se afgevaardigdes volgens die 

politieke partye van destyds verteenwoordig was. In 1929, kort na die landswye 

verkiesing, het sestig verkose lede van agt verskillende universiteite en kolleges in 

Johannesburg vergader. Die Nasionale Party (Stellenbosch was destyds bekend as 

die "broeines van Nasionalisme'? 22 lede, SA Party 21 lede, Progressiewe Party 12 

lede en die Arbeidersparty 4 lede. "Hierdie epogmakende studenteparlement is deur 

mnr Louis Rex van Stellenbosch beskryf as 'die kragtigste middel tot 'n gesonde 

verstandhouding en meewerking tussen die studente van Suid-Afrika' "(355). 

In 1933 het die drie Afrikaanse sentra in die Noorde alle bande met NUSAS 

verbreek. Stellenbosch het die besluit betreur aangesien dit horn sou isoleer "en aan 

Stellenbosch feitlik alleen die taak oor/aat om binne 'n nasiona/e unie Afrikaans en 

Afrikaanse belange te handhaaf" (357). Die drang na eenheid ender die 

Afrikaanssprekende studente was, veral ten opsigte van kultuurbelange, groot. In 

1933 reis 40 afgevaardigdes van Stellenbosch onder leiding van Ben Marais (latere 

kollega van Groenewald aan UP) na Potchefstroom en word die Afrikaanse 

Nasionale Studentebond (ANS) gestig. Stellenbosch het nou 'n aantal diep 

gewortelde besware aan die Raad van NUSAS voorgele. Op vier van die vyf punte 

(hoofsaaklik kwessies van tweetaligheid), het die Raad gehoor gegee. By die vyfde 

punt wat gelui het dat "geen Kleurlinge, Nature/le of Asiate binne NUSAS toege/aat 

word nie, "het die Raad nie sy weg oopgesien nie en was die skeiding van wee in sig. 

"Met die vo/le medewerking van die Ste/lenbosse SR en die plaas/ike tak van die 

ANS het die ANS 'n groat kongres in 1934 op Stellenbosch gehou. Die siel van die 

onderneming was dr N Diederichs (die latere Staatspresident) wat 'n gedugte span 

sprekers uit die Noorde saamgebring het. Die FAK het ook in die kongres belang 

gestel ... Die studente van Stellenbosch het nou gestaan voor die beslissende keuse 

tussen twee wee. Vroeg in die akademiese jaar van 1936 het hulle met 'n 

oorweldigende meerderheid gekies vir die ANS en teen NUSAS" (357). 

In retrospek kan gese word dat dit jammer is dat die Afrikaanse sentra hulle van 

NUSAS onttrek het. In 1933, toe Groenewald reeds sy buitelandse studies voltooi het 

en reeds in sy eerste gemeente bevestig was, het Stellenbosch nog verklaar dat hy 

die moontlikheid vir die Afrikaanse sentra sien om binne NUSAS hul taal, godsdiens 

en sentimente te handhaaf en dat hy verkies om binne NUSAS te bly. Die 

afgevaardigdes van die universiteite na kongresse was almal studenteleiers wat later 
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in hul volwasse lewe in die SA samelewing, veral op politieke en akademiese gebied, 

diep spore getrap het. Die isolasie van die verskillende kultuur-en rassegroepe het 

niks geed vir die toekoms voorspel nie. 

Die Afrikaner Nasionalisme in die dertiger/veertiger jare het, wat die inhoud betref, 

tog in die Suide verskil van die siening van die Noordelike sentra. Tog het die 

standpunt van die Noorde, waarskynlik veral vanwee die oorwig van getalle, 

geseevier. Die vraag meet ook gestel word of die Suid-Afrikaanse geskiedenis nie 

anders sou verloop het indien die wee van die Afrikaanse en Engelstalige 

Universiteite in NUSAS nie geskei het nie? Na alle waarskynlikheid sou dit anders 

verloop het indien die andersheid van mekaar aanvaar is en samewerking ten opsigte 

van die sake waaroor daar nie verskil is nie, kon plaasvind. Debatte oor sogenaamde 

"beginselsake" waaroor verskil van mening bestaan het, sou bevrugtend op mekaar 

ingewerk het. Volgens Groenewald het hy horn destyds in NUSAS tuis gevoel. Al het 

die politieke verskille algaande groter geword, sou die kontak van die verskillende 

kultuurgroepe in NUSAS 'n groot bydrae gelewer het tot begrip, samewerking in die 

aanpak van probleme en die geleidelike totstandkoming van 'n "nuwe Suid-Afrika", 

sender die storm en drang waarmee dit tans aan die einde van die twintigste eeu 

gepaard gaan! 'n Oplossing vir probleme is nie in afsondering te vind nie, is die les 

wat die geskiedenis by meer as een geleentheid geleer het. Die optrede van die 

studenteleiers meet egter teen die agtergrond van die opkoms van 

Afrikanernasionalisme gesien word. 

Groenewald was ook vir meer as een jaar lid van die redaksie van Die Stellenbosse 

Student, die maandblad van die SVR. Benewens beriggewing, word foto's wat hy as 

'n stokperdjie geneem het, ook in die blad geplaas. Volgens horn het die stokperdjie 

as 'n handige bron gedien om sakgeld te bekom. Uit Groenewald se aktiwiteite blyk 

dit dat hy 'n wye belangstellingsveld gehad het. Daar kan met Ernst (1978:31) 

saamgestem word dat "... die Universiteit van Stellenbosch het aan die jong en 

/ewenslustige Groenewa/d ruim geleentheid gebied om horn nie net akademies nie, 

maar ook fisies, ku/tureel en godsdienstig vir die toekoms toe te rus." In sy latere 

lewe sou Groenewald die werk van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en 

Kuns en ander Afrikaner kultuur-organisasies bevorder. Alles het op Stellenbosch 

begin. 

3.2.5 csv 
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'n Studente-aksie wat volgens Groenewald baie tot sy geestelike vorming bygedra 

het en waarvoor hy tot vandag hoe waardering het, is die Kristen Studente 

Vereniging, later bekend as die Christen Studente Vereniging (CSV). Hy het as 

kringleier opgetree en later as bestuurslid aktief aan die CSV se aktiwiteite 

deelgeneem. As afgevaardigde het hy met christen studente van oral in Suid-Afrika 

kennis gemaak en hul standpunte verneem. In 'n bandgesprek het hy gemeld dat 

lede van die CSV destyds 'n wapentjie gedra het. Dwarsdeur die wereld het die 

wapen aan die draer sekere voorregte soos byvoorbeeld goedkoper losies by 

oornagplekke, verleen. CSV-lede het mekaar dikwels op die wyse in die buiteland 

raakgeloop en dan met mekaar 'n gesprek aangeknoop. Nie alleen is waardevolle 

inligting op die wyse uitgeruil nie, maar die kennis van die CSV-vriend, sy land van 

herkoms en ondervindinge het nuwe deure vir die draer van die CSV-wapen laat 

oopgaan. Groenewald het die geleenthede wat die CSV horn gebied het benut. Sy 

latere belangrike bydrae tot die ekumeniese werksaamhede van die Ned Geref Kerk 

kan waarskynlik tot sy verbintenis met die CSV teruggevoer word. 

In 'n skrywe aan ds EJ du Toit van Boshof gedateer 12 Augustus 1935 bevraagteken 

Groenewald die gedagte van die stigting van 'n "kerklike CSV', voordat nog behoorlik 

met die CSV onderhandel is: " ... lnteendee/ voe/ ek jammer dat aan die verskillende 

CSV besture nie 'n bi/like geleentheid gegee is om konkrete voorstelle saam met 

andersdenkendes te bespreek en bes/uite te neem nie." Hy vervo/g: "Persoon/ik is 

ek vee/ aan die CSV te danke, en sou ek a/Jes doen om haar belange te bevorder. Ek 

is daarvan bewus dat die CSV hom nie na behore aangepas het by die Afrikaner se 

aard nie, omdat ek in die buiteland oortuig geword het van die uitnemende manier 

waarop hierdie beweging hom aanpas by die eise van land, volk en godsdienstige 

gesindheid. Beide in Nederland en Duitsland het die beweging 'n nasionale karakter 

gekry, en word dit ook genoem die NCSV en die DCSV. Wanneer die beweging dus 

by ons nie die gewenste karakter het nie, is die oorsaak te soek by die kerke wat 

steeds 'n bietjie die hand teruggehou het, en nie van die aanvang af hulle met ems 

daarop toegele het om aan die beweging die bepaalde kerklike karakter te gee nie. 

Dit is egter nog nie te laat nie, en ek sou graag sien dat broederlike besprekings met 

die CSV sou p/aasvind, met die doe/ om die beste te soek vir die geestelike 

bearbeiding van ons jeug deur middel van die bestaande Vereniging. Vir die welslae 

van so 'n bespreking moet 'n suiwere atmosfeer geskep word, sodat beide partye 

met die volste openhartigheid daaraan kan dee/neem, al/een met die een begeerte nl 

om die beste te soek vir die jeug deur middel van die C S V... Dit sou baie jammer 
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wees indien 'n nuwe beweging gestig word, wanneer dit vermy kon geword het. Ons 

het reeds so baie verbrokkeling dat daar nerens meer krag te bespeur is nie ... " 

Uit die skrywe blyk Groenewald se begeerte vir oorlegpleging in die soeke na 'n 

oplossing vir probleme asook ekumeniese samewerking en tegelykertyd die behoud 

van eie identiteit. Daar is mettertyd oorgegaan tot die stigting van die Afrikaanse 

CSV. Die organisasie het verder tipies eie aan die destydse SA situasie ontwikkel -

op etniese en rassegrondslag en is die ekumeniese strewe van die CSV ondermyn. 

Eers in die negentigerjare is teruggekeer tot die oorspronklike benaming : CSV nadat 

dit vir geruime tyd as bv. die ACSV vir Afrikaanssprekendes bekend gestaan het. Uit 

die skrywe blyk ook sy onderhandelingstyl wat tot veel sukses in sy lewe gelei het -

openhartige kommunikasie om 'n duidelike omlynde doelwit te bereik. Ten spyte van 

aanslae wat daar steeds in ons dag uit sommige kerklike kringe gemaak word om die 

Vereniging te "verkerklik", of te "nasionaliseer" (Groenewald - of het hy bedoel dat die 

CSV nie te inklusief moet wees nie?) het die organisasie dit weerstaan. Vandag is 

die CSV steeds as godsdienstige jeugbeweging 'n krag in die Suid-Afrikaanse 

samelewing en 'n saambindende faktor ender die jeug. Die oogmerk is steeds om die 

jeug vir Christus te wen asook geestelike eenheid ten spyte van die verskeidenheid 

van kerk- en volksgroepe waaronder gewerk word. 

3.2.6 Staptoere 

Studente wat ver van Stellenbosch woonagtig was, was verplig om hul kort vakansies 

op Stellenbosch of in die nabye omgewing deur te bring. Groenewald het lid van die 

Berg en Toerk/ub geword (BTK). In 'n bandgesprek het hy vertel van die 

georganiseerde staptoere wat hy meegemaak het. Die BTK " ... wat in 1928 gestig is, 

(was) die enigste vereniging op Stellenbosch . . . wat deurentyd verp/ig was om sy 

ledeta/ te beperk" (AM Hugo:384). Nie-amptelik is staptoere egter reeds lank voor die 

tyd op 'n georganiseerde wyse onderneem (Die BTK was ook bekend as die Bok- en 

Trouklub :344). Die staptoere is gewoonlik, volgens Groenewald, ender 'n dosent se 

leiding na die Bolandse berge of die Overbergse gebied onderneem. In Groenewald 

se besit is ook 'n groot aantal foto's wat tydens die toere geneem is. Die toere het 

daarvoor gesorg dat Groenewald met die natuur waarvoor hy innig lief was, soos 

reeds uit sy skooljare op George geblyk het, in aanraking gekom het. Dit het ook aan 

horn die selfvertroue gegee om later tydens sy studies in Nederland en Duitsland 

gedurende naweke en vakansies verkennende toere te onderneem. Die studentetal 
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op Stellenbosch was destyds nie groot nie, en op die staptoere is onverbreekbare 

vriendskapsbande gesmee. Groenewald het 'n aktiewe rol in die studentelewe aan 

die Universiteit van Stellenbosch gespeel.Dit is duidelik dat sy belangstellingsveld nie 

beperk was nie en dat hy op velerlei gebiede waardevolle lewenservaring opgedoen 

het. Daar kan met Ernst saamgestem word dat "... die Universiteit van Stellenbosch 

aan die jong en /ewenslustige Evert Groenewa/d ruim ge/eenthede gebied [het] wat 

hy aangegryp het om hom nie net akademies nie, maar ook fisies, ku/turee/ en 

godsdienstigvir die toekoms toe te rus" (Ernst 1978 : 31 ). 

3.2. 7 Akademiese vorming 

Die akademiese onderrig wat Groenewald aan die Universiteit van Stellenbosch 

ontvang het, is volledig deur Ernst (1978 : 20 -26) beskryf. Ter wille van volledigheid 

word die vakke wat hy gevolg het, vermeld. In sy eerste jaar, 1923, volg hy die 

kursusse Engels I, Grieks I en Afrikaans-Nederlands I, asook Begginnerslatyn en 

Latyn I nadat toestemming deur die Universiteit aan horn verleen is. Op skool het hy 

nie Latyn tot matriek geneem nie. Hy moes nege periodes per week in die Latynklas 

deurbring. Eksamen is slegs afgele in die vakke wat nie voortgesit is nie. 

Groenewald le dus eksamen af in die vakke Latyn en Engels. In sy tweede jaar volg 

hy die kursusse Grieks 11, Afrikaans-Nederlands II en Geskiedenis II. Hy besluit om 

die studie in Grieks en Afrikaans-Nederlands op derdejaarsvlak voort te sit en le aan 

die einde van 1924 die verpligte eksamen in Geskiedenis af. In sy finale jaar (1925) 

vir die BA -graad neem hy Afrikaans-Nederlands Ill en Grieks Ill as hoofvakke asook 

Hebreeus I. Aan die einde van die jaar behaal hy en 66 ander studente, waaronder 

Abraham Jonker (met lof), JJ MOiier, Koos Odendaal en Malcolm Retief die graad 

BA. 

Die verdere studie aan die Kweekskool op Stellenbosch het nou gewag. Gedurende 

Desember 1925 het hy reeds die skriftelike deel van die toelatingseksamen met 

welslae afgele. Die mondelinge deel van die eksamen le hy op Woensdag 24 

Februarie 1926 in die Groote Kerk in Kaapstad af. Die Eksamenkommissie het 

dieselfde dag om 9:00 vergader en twintig studente tot die Teologiese Seminarium 

toegelaat. Volgens 'n kennisgewing in DK van 3 Maart 1926 is die volgende 

studente, waaronder Groenewald, toegelaat: 

1. GM Daneel 2. JL Fourie 
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3. FR Grobbelaar, B A 4. EP Groenewald, B A 

5. LJ Heyns, BA 6. GF Hugo 

7. AH Jonker, B A 8. PL Latsky, B A 

9. GP le Roux 10. FJB Liebenberg, BA 

11. JG Lochner 12. JJG Loots, B A 

13. PL Lourens 14. DJ Louw, BA 

15. JSB Marais, BA 16. JJ MOiier, BA 

17. JJ Odendaal, B A 18. CWI Pistorius, B A 

19. MW Retief, B A 20. JP Roux 

Op 25 Februarie 1926 begin Groenewald sy studies aan die Kweekskool. Gelyktydig 

hiermee skryf hy, Abraham Jonker, JJ MOiier en JR Holzapfel hulle vir die MA-kursus 

in Grieks in. Die klas- en eksamengeld het onderskeidelik elf pond en vyf pond 

beloop. Die studie wat hy in hierdie jaar van die klassieke Griekse literatuur maak 

sou vir sy verdere studie en latere loopbaan van onskatbare waarde wees. 

In die Almanak vir die Nederduits Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 

1927 word die vak-kombinasies wat deur die betrokke dosente gedoseer en die 

vergunning wat aan voornemende buitelandse studente toegestaan is, beskryf (Ernst 

1978 : 24 - 25) : "Die vol/edige kursus loop oor vier jaar. Na afloop van die 2de jaar 

mag 'n student na Europa of Amerika gaan om sy studies daar te voltooi. Dog 

gewoonlik gaan hulle na die af/e van die Kandidaatseksamen aan die end van die 

3de jaar, daar hul studie van 3 jare dan aan die meeste buitelandse universiteite en 

teo/ogiese skole erken word." Ernst meld verder die name van die dosente, nl. proff 

A Moorrees, J du Plessis, JB Keet, en EE van Rooyen asook die vakke wat elkeen 

doseer het. 

Aan die einde van die eerste semester in 1927 het Groenewald ook die eksamen vir 

die Graad MA in Grieks afgele. Hierna skryf hy in 1928 vir die graad BD in en word 

so 'n student in "De Fakulteit van Theo/ogie". Ernst (1978:26) meld dat die BD graad 

destyds die enigste graad in teologie was wat deur die Universiteit uitgereik is. Die 

kursusse wat vir die graad gevolg moes word, het uit twee dele bestaan : Deel I 

(Preliminere):- Kerkgeskiedenis, Apologetiek, Grieks en Nuwe Testament Eksegese, 

Hebreeus en Ou Testament Eksegese en Deel II (Finale): Grieks, Hebreeus, 

Sedeleer (Christelike en Filosofiese), Metafisika of Sielkunde en Geskiedenis van die 

Godsdienste. 
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Die BO graad kon drie jaar na die verkryging van die BA graad of 'n daarmee 

gelykstaande sertifikaat verwerf word. Slegs Deel II van die kursus is aan die 

Universiteit gevolg, terwyl vir Deel I die opleiding aan die Kweekskool erken is. By die 

finale eksamen het die professore van die Kweekskool as eksaminatore opgetree in 

die teologiese vakke, terwyl die Universiteit die eksamen in die wysgerige vakke self 

afgeneem het. Groenewald se besluit om na die vervroegde kandidaatseksamen in 

1928 vir verdere studie na Nederland te gaan, het tot gevolg gehad dat hy nie die BO 

kursus kon voltooi nie (Ernst 1978:26). 

Tydens Groenewald se studiejare op Stellenbosch was prof A Moorrees die dekaan 

van Teologie (Hugo 1966 : 584). In 'n persoonlike gesprek (12.04.1993) verklaar 

Groenewald dat prof BB Keet 'n bedaarde man was en dat hy onder die studente die 

populerste was. Volgens horn het hy "baie vasgehou aan die /esings van die Vrije 

Universiteit van Bavinck en Geesink". Prof Van Rooyen was volgens horn die 

moeilikste gewees. "Hy was nie begaafd met humor nie, al/es was ernstig en duister". 

Vervolgens word op prof J du Plessis se rol as Groenewald se dosent ietwat meer 

volledig gefokus. Die redes hiervoor word in die volgende paragraaf verstrek. 

3.2.8 Aan die voete van Johannes du Plessis 

Die besondere begaafdheid en veelsydigheid van Du Plessis word deur Van der Watt 

(1987:163-164) weergegee asook in die vele publikasies wat oor die merkwaardige 

teoloog geskryf is. As dosent het sy akademiese bekwaamhede Groenewald en sy 

medestudente be"indruk. In die paragraaf word op Du Plessis gefokus om die 

volgende redes: Eerstens omdat hy 'n begaafde Nuwe Testamentikus was en dit 

Groenewald se studieveld was. Groenewald is deur horn ge·inspireer volgens Boshoff 

(vgl WO Jonker (Red) 1970:242); tweedens is Groenewald deur horn in 'n kleiner en 

intieme kring vir sy MA graad in Grieks onderrig sodat hy horn goed leer ken het. Sy 

"Griekse" vorming het hy van Du Plessis ontvang. Derdens vanwee die belang van 

die enigste en welbekende teologiese kerksaak die eeu in die geskiedenis van die 

NGK, die welbekende Du Plessis-saak. As student van Du Plessis gedurende die 

"kerkstryd" het Groenewald belang by die saak gehad. Laastens het Groenewald 

waarskynlik sy hardwerkendheid, sy belesenheid, klem op voortgaande studie, 

korrekte wyse van optrede en ander akademiese beklemtonings wat eie aan Du 

Plessis was, sy eie gemaak. Hy is as 'n "Du Plessis-man," - destyds 'n negatiewe 

konnotasie, beskou. 
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Du Plessis het die gawe gehad om "sy gedagtes in duidelike vorm te formuleer en in 

gespierde taal in woord of op skrif te stel" (Gerdener 1943: 179). Sy teologiese 

nalatenskap is indrukwekkend en in sy tyd as Suid-Afrikaanse teoloog nie geewenaar 

nie. Sy meeste publikasies het in Engels en Nederlands verskyn en het wereldwyd 

gunstige kritiek en lof ontvang (Gerdener 1943 :180-193). Orie van sy beroemde "vyf 

groat boeke" was A History of Christian Missions in SA (1911); The Life of 

Andrew Murray (1919); sy magnum opus - en Thrice through the Dark Continent 

(1917). Eersgenoemde werk is as "klassiek" beskou en in SA sowel as oorsee as 

teksboeke gebruik. Sy vele ander publikasies word nie vermeld nie. 

3.2.8.1 'n Geliefde Professor 

Du Plessis het nie net as Nuwe Testamentikus groot invloed op Groenewald 

uitgeoefen nie, maar ook as mens. In die voorwoord van sy proefskrif (1932:6) 

bedank hy sy vier professore op Stellenbosch vir hul "grondleggende onderrig... in 

die teologiese wetenskap" en gee hy uitdruklik verdere erkenning aan Du Plessis se 

bydrae : "Vergun my, hooggeleerde Du Plessis, om aan u 'n afsonderlike woord van 

dank te rig vir waardevolle onderwys, en vir die belangstelling wat u by my gewek het 

vir die studie van die Nuwe Testament. " 

Groenewald het van tyd tot tyd by Du Plessis besoek afgele (Bandgesprek).Sy MA 

studie het hy onder Du Plessis as promoter gedoen. Groenewald meld dat daar 

tydens die besoeke nie oor die "kerksaak" gesels is nie. "Hy was terughoudend, 'n 

belese en fyn man." In 'n bandgesprek met Groenewald het die volgende 

interessante gegewens van Du Plessis na vore gekom. Tydens 'n klas het AC van 

Wyk aan Du Plessis gevra of hy kennis geneem het van prof Klausner se boek 

Jesus van Nasaret. Du Plessis het geantwoord dat hy nog nie die boek gelees het 

nie en gevra of hy dit mag leen. "Twee dae daama het hy die dik boek teruggegee en 

aan die klas 'n volledige resensie daarvan gegee. Ons was verbaas. Prof Du Plessis 

het gese dat sy reel is om elke naweek vanaf Vrydag tot Sondagaand 'n boek deur te 

lees. Hy was geweldig belese. Hy het daarop klem gele dat predikante studente 

moes bly. " Op laasgenoemde aspek het Groenewald ook baie klem gele en deur 

woord en daad predikante aangemoedig om studente te bly. 

Hy vertel ook van die "huisbesoek" wat Du Plessis by AC van Wyk en At (AJV) 

Burger (latere Redakteur van DV) in hul kamer in Dagbreek afgele het. "Dagbreek se 
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kamers was so ingerig dat die boekrak in die middel van die tafel was. Van Wyk was 

besig met Grieks en Burger het met sy voete op die tafel uitgestrek gesit. Du Plessis 

het geklop, maar omdat hy doof was kon hy nie hoor dat Burger roep: 'Kom binne!' 

nie. Nadat Du Plessis verskeie kere geklop het en niemand oopmaak nie, het hy die 

deur oopgemaak en binnegegaan. Hy het die twee studente soos vo/g gegroet: 'Dag 

mnr die kunstenaar!' (vir Burger - wat ook op die redaksie van die Stellenbosse 

Student was), en 'Dag mnr die student' vir Van Wyk." 

Destyds het daar (Bandgesprek met Groenewald) 'n geskrif ender die skuilnaam 

"Jurg Vaber" op Stellenbosch verskyn. Die studente kon nie vasstel wie die 

geheimsinnige skrywer is nie. Hulle het Du Plessis om sy mening gevra. Na slegs 

enkele oomblikke se nadenke het hy met die korrekte oplossing gekom : "Dit is AJV 

Burger!" Du Plessis se skerpsinnigheid het die studente, volgens Groenewald, 

sprakeloos gelaat. 

Volgens Groenewald was Du Plessis nie met praktiese sendingwerk op Stellenbosch 

gemoeid nie. Hy het sendingwerk gesien soos die NGK dit destyds gesien het. Hy 

het waardering gehad vir die bekwaamheid van 'n sekere Jabavu wat destyds in 

Lovedale gewees het. Volgens Groenewald, in teenstelling met Gerdener se mening 

reeds vermeld, het Du Plessis as prediker nie 'n boeiende voordrag gehad nie en 

moes daar met "moeite na hom geluister word. " Hy het dikwels eredienste in die 

Presbiteriaanse Kerk op Stellenbosch waargeneem. 

Gerdener (1943 :275-280) verwys ook na die biduurtoesprake wat Du Plessis op 

Dinsdagoggende vir die Kweekskoolstudente gehou het.Groenewald het die 

aantekeninge wat hy oor 'n tydperk (1926 - 1928) van die "toesprake" gemaak het, 

steeds as 'n waardevolle aandenking in sy besit. Volgens horn het baie van die 

studente die gedagtes in hul latere lewe as predikant gebruik om preke te maak. 

Volgens Gerdener (1943:279) het Du Plessis vanaf 1924 tot die begin van 1930 

negentig biduur-toesprake gelewer. 'n Aantal is in sy blad, Die Soeklig, gepubliseer. 

Wat 'n blywende indruk op Groenewald gemaak het (bandgesprek), is die sang van 

die studente. Sender aankondiging is voor die biduur begin met die sing van : "Liewe 

Jesus, sien ons saam hier op u bevel vergader, ... " (Ges 314:1 in die huidige 

sangbundel:Skrywer) en na die biduur is afgesluit met : "Heil'ge Jesus, hoor my bede; 

Hervorm my hart, my krag, my rede; ... " (Ges 275:5). 
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3.2.8.2 Die Kerkstryd 

Du Plessis het sy teologiese beskouings wat mettertyd tot groat weerstand in kerklike 

kringe aanleiding gegee het, vanaf 1923 in sy maandblad, Het Zoeklicht, 

uiteengesit. Dit is die jaar waarin Groenewald met sy studies op Stellenbosch begin 

het. Dr DR Snyman was die eerste om Du Plessis openlik van dwaalleer te beskuldig. 

Hy het op 15 Junie 1926 begin om sy eie tydskrif, Die Ou Paaie, uit te gee wat 

hoofsaaklik daarop gemik was om Het Zoeklicht te bestry (Ernst 1978: 31). In die 

jaar het Groenewald sy studies aan die Kweekskool begin. Geen student kon horn 

van die "stryd" distansieer nie - so oak nie Groenewald nie. 

Van derWatt (1987:166-167) meld dat die saak gehandel het oar Du Plessis se: 

(1) lnspirasieleer 

Hy sou geleer het dat die Bybel met gesag spreek wanneer dit by die saligmakende 

kennis kom, maar dat baie historiese, geografiese en chronologiese feite in die Skrif 

nie noodwendig ju is is nie. "Om te zeggen, 'de Bijbel is het Woord Gods'... sou 

misleidend zijn", en verder "Die Heilige Schriften zijn derhalve aan de ene kant, het 

middel, waardoor de zoekende ziel God vindt... en zij zijn aan de andere kant 

historiese oorkonden, die aan de gewone regels van geschiedkundige onderzoek 

onderworpen zijn". Soos later sal blyk het Groenewald nie met die siening 

saamgestem nie. 

(2) Histories-kritiese standpunt oor die Ou Testament 

Hy het ontken dat Moses die skrywer van die Pentateug of eerste vyf boeke van die 

Bybel was. Die outeurskap van Moses is vir horn 'n wetenskaplike kwessie "die met 

de boodschap van onze zaligheid niets te doen heeft. " 

(3) Beskouinge aangaande die Persoon van Christus 

Christus sou by sy menswording sy onveranderlikheid, alomteenwoordigheid en 

almag afgele het en dat "de kennis van Jesus op aarde nie gelijk stand met 

alwetenheid" nie. Die Kenosis-beskouing van Du Plessis kom dus neer op die 

aflegging van die metafisiese eienskappe van God, socs sy alomteenwoordigheid, 
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almag en alwetenheid en dat die historiese Christus dus nie hierdie drie eienskappe 

het nie; en 

(4) Sy optrede verkeerd was 

Kerkregtelik moes Du Plessis sy standpunt eers aan die Sinode voorgele het en nie 

in die pers sy beskouinge vir die eerste maal bekend gemaak het nie. 

Groenewald en sy mede Kweekskoolstudente het die stryd tussen Het 

Zoeklicht en Die Ou Paaie met groat belangstelling gevolg. In 'n Bandgesprek het 

hy die stryd in herinnering geroep: "Dit was 'n tyd van baie spanning en sterk 

emosionele opsweping. 'n Mens het as student probeer soek na die waarheid en 

waar die regte weg gele het. Ons het daardie tyd albei die tydskrifte wat teenoor 

mekaar gestaan het, gekry en gelees... Wat ans as studente miskien meer gegrief 

het, was nie soseer die teologiese strydpunte nie, maar die wyse waarop die hele 

aangeleentheid hanteer is. Dit was oak oar hierdie tegniese sake dat die hot 

uiteindelik uitspraak ten gunste van prof Ou Plessis gedoen het... Die onbil/ike 

toedigtinge en beskuldiginge teen prof Du Plessis en die wendinge wat hufle somtyds 

aan sy uitsprake gegee het, was volgens ans begrip van daardie tyd nie billik nie. " 

Oat die laasgenoemde beoordeling korrek was, blyk uit die opspraakwekkende en 

"roerende ontboeseming" wat dr Snyman in DK van 17 Oktober 1934 gepubliseer het 

(Die hand in eie boesem), nadat hy vir Du Plessis op 2 Oktober 1934 aan sy huis 

besoek het: "Ek kan nie se dat ek in die Kerkstryd in die gees van -naasteliefde, 

vergewensgesindheid, verdraagsaamheid, die wil om mekaar se standpunt simpatiek 

te verstaan en te beoordeel, my bydrae juis gelewer het nie. Ja, in die hitte van die 

stryd het ek soms gedagtes gekoester, metodes gevolg, ja selfs 'n onheilige ambisie 

gekoester, wat ek in my nugtere oomblikke nie in myself kan goedkeur nie ... " (Ernst 

1978: 33). 

In 'n bandgesprek het Groenewald daarop gewys dat hy besef het dat die teologiese 

kwessies waaroor dit in die Kerkstryd gegaan het, baie ingewikkeld was en dat die 

meeste predikante, kerkraadslede en lidmate nie werklik geweet het waaroor dit 

gegaan het nie. Dit het ham juis tot verdere studie ge·inspireer. Sy standpunt oar die 

wyse waarop die stryd gevoer is asook sekere uitsprake, het daartoe aanleiding 

gegee dat hy as 'n Du Plessis-man gebrandmerk is. Bewys hiervan is sy koel 
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ontvangs deur die leraars van die Ring van Smithfield tydens sy bevestiging te 

Bethulie in 1933 toe slegs die konsulent vir die handoplegging opgedaag het. 

3.2.8.3 Histories-kritiese metode (hoer kritiek) 

Du Plessis (1868 - 1935) het gedurende die jare 1888 - 1892 as uitstaande student 

op Stellenbosch met die teologiese vrae wat gedurende die 19de eeu in die 

brandpunt was, geworstel. Die vraagstukke het nie die aandag van kerklike kant 

geniet nie - die predikante en lidmate was glad nie of swak daaromtrent ingelig, selfs 

tot in die twintigste eeu. In hoeverre hy met die leerstellinge van Biskop Colenso van 

Natal van die vorige eeu , wat ook die histories-kritiese metode voorgestaan het, 

kennis gemaak het, is sever bekend nie nagevors of bekend nie. Dit kon moontlik 'n 

invloed op horn uitgeoefen het. Die belangrikste rede is waarskynlik die vrees wat 

bestaan het dat dit lidmate in hul geloofslewe sou laat wankel. 

Du Plessis se soeke na sekerheid tussen die botsende beskouings van die 

Goddelike gesag van die Skrif aan die een kant, en die menslike rede socs in die 

wetenskap vasgele, het horn voortgedryf (Erasmus/Brown [NGTT] 1 Maart 1993 : 50-

52). Sy dagboeke !ewer bewys hoe wyd hy gelees het, veral die Engelse teologiese 

literatuur, byvoorbeeld: Dawson: Modern Ideas of Evolution; Wallace: 

Darwinism; Matheson: Evolution; Townsend: The Bible of the Nineteenth 

Century en Godet: Defence of the Christian Faith. Nog 'n supranaturalis (wat die 

skeiding tussen geloof en rede leer), wat 'n groot invloed op sy lewe sou uitoefen, 

Robert Flint, apologeet van Edinburg, se Theism en Anti-Theistic Theories, het hy 

bestudeer. Voor sy derde jaar het hy aan prof JI Marais te kenne gegee dat hy dit 

oorweeg om die Kweekskool te verlaat "omdat daar 'n sekere mate van twyfel by 

hom bestaan het in verband met die toepassing van die wetenskap op die 

Godsdiens". 

Erasmus en Brown (1993:52) verwys ook na 'n voordrag (Recent Advances in 

Biblical Criticism) en 'n klaspreek wat Du Plessis onderskeidelik in sy derde en 

vierde jaar (1891 en 1892), gelewer het. Hy handhaaf die onderskeiding tussen 

Heilige Skrif en Woord van God, of Bybel en Boodskap. "Die menslike sy van die 

Skrif is aan die Skrifkritiek as arbeidsve/d toegewys. Die boodskap van die Skrif is 

Goddelik, maar die vorm ... 'imperfect, not errorless, not infallible'." Hy bring ook die 

kenotiek ter sprake wanneer hy daarmee rekening hou dat Christus wat sy kennis 
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betref beperk was. Dus kan nie aanvaar word dat Christus se verwysing na Dawid en 

Moses afdoende bewys lewer dat Moses die skrywer van die Pentateug was of dat 

Dawid die skrywer van die Psalms is, waarna hy verwys nie. Op voetspoor van die 

vroeere geleerdes Van Oosterzee, Schleiermacher en Scholten, wou hy die ervaring 

tot die testimonium Spiritus Sancti internum verhef. Ons glo immers "not 

because the Bible in the last instance teaches us to believe". Ons geloof kan trouens 

op geen uitwendige gesagsinstansie gebaseer word nie:... "our faith rests on no 

external authority: it rests upon neither errorless Bible and infallible Church". 

Van Lingen, medestudent van Du Plessis, het die klaspreek as "ketters" bestempel 

en prof Hofmeyr het sy sterk-bewoorde voorbehoud in die kantlyn aangeteken. Aan 

die einde van 1892 het Du Plessis sy studies aan die Universiteit van Edinburg 

voortgesit. Oak hier is die supranaturalisme gesien as die antwoord op die . 

onverskilligheid van die tyd. Onder invloed van geleerdes aan Edinburg, is geleer dat 

die Skrif die Woord van God bevat en dat die menslike vorm van die Skrif as feilbaar 

beskou is en vir historiese kritiek gereserveer is. 

Erasmus en Brown (1993:49) meld dat die voortslepende kerkstryd waarin Du 

Plessis vir onregsinnigheid in die leer aangekla is, vyf jaar sou duur. Die saak het die 

kerk 15 000 "outydse ponde" gekos en het weerklank in verskeie lande gevind. Hulle 

konkludeer (63): "Feit bly dat Ou Plessis die Kantiaanse dualisme tussen geloof en 

rede in sy apologetiese verweer nie kon oplos nie. Sy evangeliese vroomheid en die 

eise van die rede, onderliggend aan sy apologetiese arbeid, kon hy nie versoen nie". 

Dit is duidelik dat Groenewald in Europa sou worstel met sommige van die vrae wat 

in die Du Plessis-saak na vore gekom het. Hy moes helderheid kry oar die historiese 

benaderingswyses van Skrifuitleg. In sy proefskrif verwys hy na sommige van die 

aspekte. In die heel eerste stelling in sy proefskrif (1932:221-222) poneer hy die 

volgende: "Deur die godsdienshistorici word 'n te grate waarde geheg aan die 

afkoms van religieuse voorstellings"; in stelling agt wys hy daarop dat pneumatiese 

eksegese geen metode kan wees nie, maar dat dit 'n gawe van die Heilige Gees is. 

By horn was daar nie 'n dualisme tussen geloof en rede nie. Die eise van die rede 

het hy ondergeskik aan sy evangeliese vroomheid en geloof gestel. 

Groenewald sou nie uitsprake doen of iets leer wat die kerklike publiek (en selfs sy 

studente:Skrywer) se geloof in die Woord van God ondermyn nie (bandgesprek). 

190 



Volgens die Gereformeerde leer bely hy dat die Bybel die Woord van God is. Die 

gesag van die Skrif is vir horn 'n saak van groot erns. In Hoofstuk 11: Groenewa/d 

as Teo/oog, word sy eksegetiese benadering en metodiek toegelig. Genoeg om hier 

te vermeld dat hy, waarskynlik as gevolg van sy eerstehandse kennis van die Du 

Plessis kerksaak, meer as wat normaalweg die geval sou gewees het, die histories

kritiese eksegese as metode van Skrifuitleg afwys of ge'lgnoreer het (1932:205-206). 

Hy sou horn nooit met die Skrifopvatting van laasgenoemde metode vereenselwig 

nie. Daar kan gevra word of hy nie gemelde metode asook ander nuwere metodes 

van Skrifuitleg, byvoorbeeld die struktuur-analitiese metode, ens, soos sy opvolgers 

dit begin doen het, onder studente se aandag moes gebring het nie. By die 

vraagstelling moet egter gekonstateer word dat hy, moontlik ook as uitvloeisel van 

die Du Plessis-saak, horn onvermoeid beywer het om die Nuwe Testamentiese 

eksegese op 'n vaste basis te plaas. Daarin het hy geslaag en moet hy die eer kry. 

Nuwe Testamentici erken horn as die grondlegger van die Nuwe Testamentiese 

wetenskap in Suid-Afrika. 

3.2.8.4 Du Plessis en die rassevraagstuk 

Du Plessis se beklemtoning dat daar vir die swartes 'n aparte ontwikkeling volgens 

hul eie kultuur en tradisie moet wees, het groot invloed op Groenewald se denke 

uitgeoefen. Hy het as redakteur van DK 'n aantal bydraes oor Het Naturellen 

Vraagstuk in 1910 geskryf. In ander van sy publikasies het die saak ook aandag 

geniet. Hy was van oordeel dat die swartes onbevoeg was om spoedig 

onafhanklikheid te bereik. Ten opsigte van die stemreg kon aan swartes wat tussen 

die blankes woon, eie parlementere verteenwoordigers gegee word en aan die wat in 

die Bantoegebiede woon, 'n "algemene raad" wat hul eie belange kan behartig (DK 

22.09.1910). Sy siening in verband met die selfstandigwording van die swart kerke 

en ander uitsprake in die verband, word later vermeld. Dit is duidelik dat Groenewald 

se standpunt van apartheid en voogdyskap van die blanke oor die swarte, (vgl G 

Cronje 1947:40), onder die invloed van Du Plessis sy leermeester en kundige op 

sendinggebied, ontwikkel is. 

3.2.9 Belydenis van geloof 

Tydens sy eerste jaar op Stellenbosch bevind Groenewald horn in die belydenisklas 

van dr TC de Villiers. Die ouderdomsperk van 18 jaar het nog gegeld as 
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voorvereiste om toegang tot die nagmaalstafel te kry. Die Kerkraad van die 

gemeente Stellenbosch laat Groenewald aan die einde van 1923 toe om belydenis 

van geloof af te le. Groenewald ontvang toestemming om dit op George in sy 

tuisgemeente te doen. Hy le belydenis af tydens die somervakansie. Dit was nou vir 

sy ouers en ander familie ook moontlik om die heuglike geleentheid by te woon. 

4 Verdere studie in Nederland en Duitsland 

4.1 Voorbereidings 

Gedurende 1928 het Groenewald die nodige voorbereidings getref om sy studies in 

die buiteland (aanvanklik die VSA) voort te sit. Die oorspronklike dokumente waarna 

vervolgens verwys word, is in Groenewald se persoonlike besit. Hy verkry 'n 

sertifikaat van die Suid-Afrikaanse Polisie op George gedateer 29 Junie 1928 waarin 

verklaar word dat " ... he is of a well known and of good repute family of this town. He 

was never convicted of any offence or crime". Benewens 'n doopseel wat op 10 

Julie 1928 deur die Ned Geref Gemeente George aan horn uitgereik is, verkry hy 

ook op 9 Julie 1928 'n mediese sertifikaat van dr WH du Plessis op George tot die 

effek dat hy " ... in perfect health and free from any infectious disease" is. 

Os JA Hurter van George verskaf op 11 Julie 1928 in eie handskrif 'n getuigskrif aan 

Groenewald. Hy het die talente van Groenewald raakgesien en aangevoel dat hy 

bestem was om belangrike werk in die kerklike lewe te verrig. Hy beskryf horn " ... as 

a young man of high moral character and lofty christian principles. Mr Groenewald ... 

intends going to America in or about September this year for further studies. As he is 

a young man who will be called upon to do very important work in our church when 

he has finished his studies, any assistance that may be rendered him, will be 

regarded as assistance rendered our Church in South Africa in general and to the 

Church at George in particular". 

Groenewald verkry ook 'n sertifikaat van die Universiteit van Stellenbosch, 

onderteken deur sy vriend HB Thom, die Voorsitter van die "Kleur-Kom S V R", dat 

hy vol kleure vir voetbal ontvang het. Hy verkry ook 'n sertifikaat onderteken deur al 

vier sy professore aan die Kweekskool op Stellenbosch dat hy vanaf 1926 tot 1928 'n 

ingeskrewe student was. 'n Verdere studiesertifikaat is ook op 28 April 1929 aan horn 

uitgereik.' n lnteressante seel verskyn op die sertifikate, waarop die woorde "Zuid 
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Afrikaansche Gereformeerde Kerk" verskyn. Op die agtergrond is Tafelberg met 'n 

seilboot in die hawe en op die voorgrond 'n vrou met 'n kruis oor haar linkerskouer 

en die Bybel in haar regterhand. Die letters 1 COR X1V: 40, ("Laat al/es welvoeglik 

en ordelik toegaan. "OAV:Skrywer), verskyn op die seel. 

4.2 Amsterdam 

4.2.1 Eerste Helmerstraat 1929 - 1932 

Vanwee harsingskudding wat hy in 'n voetbalwedstryd op 18 Augustus 1928 

opgedoen het, kan hy nie sy studies in die VSA socs hy beplan het, voortsit nie. In 'n 

bandgesprek het Groenewald vertel hoedat sy moeder voor sy vertrek na Nederland 

vir horn 'n aantal goue ponde in sy gordel vasgewerk het. Hy het eers London 

aangedoen waar hy vir horn met een van die goue ponde 'n kamerjas gekoop het. 

Hy vertel dat die winkelassistente oor mekaar geval het om die goue pond in die 

hande te kry. JH Ernst (1978:35-6) meld dat Groenewald aan die einde van 

Desember 1928 na 'n reis oor die Kanaal, per trein in Amsterdam aangekom het. Sy 

vriend Jae Muller het vir horn intussen losies by dieselfde adres waar hy gewoon het 

gereel en hy neem sy intrek in die kamer van 'n huis in eerste Helmerstraat, waar hy 

drie-en-'n-half jaar sou woon. Die kamer het beskik oor 'n studeertafel asook 'n steel 

en 'n bed. In 'n gemeenskaplike eetvertrek het hy en Jae Muller die etes wat aan 

hulle bedien is geniet. 

4.2.2 Studies 

Na die Kersvakansie word hy en sy twee vriende Jae Muller en Koos Odendaal 

ingeskrewe doktorale studente aan die Vrije Universiteit in Amsterdam. Volgens 

Boshoff (Jonker, WO (Red)] 1970 : 243), het Groenewald horn tot die Nuwe 

Testamentiese wetenskap, sy hoofvak, gerig en 'n student v'an prof FW Grosheide 

geword. Boshoff (242) beweer dat dit veral prof J du Plessis is wat sy belangstelling 

in die Nuwe Testament gaande gehou en horn ge·inspireer het. In die lnleiding tot sy 

proefskrif rig Groenewald dan ook '"n afsonderlike woord van dank" aan Du Plessis 

"vir waardevolle onderwys, en vir die be/angstelling wat u by my gewek het vir die 

studie van die Nuwe Testament" (Groenewald 1932: 13). 

In 'n gesprek met skrywer het Groenewald verklaar dat dit tydens die Du Plessis 
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saak vir horn duidelik geword het dat die meeste predikante en lidmate nie kundig 

genoeg was om te weet waaroor die ingewikkelde saak gegaan het nie. Dit het horn 

aangespoor, veral nadat dit nie moontlik was om in die VSA in jeugwerk te gaan 

spesialiseer nie, en hy reeds oor 'n MA in Grieks beskik het, om horn verder op 

Nuwe Testamentiese studies toe te le. In 'n bandgesprek met Ernst (1978:85) het 

Groenewald verklaar dat prof J du Plessis nie daarin geslaag het om sy studente vir 

die studie van die Nuwe Testament te besiel nie. lndirek of onbewustelik moes dit 

egter sekerlik wel die geval gewees het - anders sou Jae Muller en Groenewald self 

waarskynlik ook nie in die Nuwe Testamentiese wetenskap verder studeer het nie. 

Anders is dit moeilik om Groenewald se dankbetuiging in sy proefskrif teenoor Du 

Plessis te begryp. 

Sy byvakke was Dogmengeskiedenis wat verpligtend was vir alle doktorale studente, 

en Siries of Aramees wat deur alle studente geneem moes word wat Nuwe 

Testament as hoofvak gekies het. Groenewald besluit om Siries te neem. As gevolg 

van 'n agterstand van meer as twee maande in sy studiewerk - Muller en Odendaal 

het volgens Ernst ( 1978: 82) reeds aan die einde van Oktober 1928 ingeskryf -

sukkel hy veral om Siries in te haal. lets onbekend in Nederland gebeur toe prof C 

van Gelderen, hoogleraar van die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte, aanbied om vir 

'n aantal weke aan Groenewald in sy kamer klas te gee ten einde horn in staat te stel 

om die agterstand in te haal (Ernst 1978:36). Hiervoor het Groenewald hoe 

waardering gehad "... vir die buitengewone gasvryheid van u en mev Van Ge/deren 

teenoor my en my landgenote" (Groenewald 1932: 13). 

Landgenote wat later diep spore in die Suid-Afrikaanse samelewing sou trap en hulle 

by Groenewald, Muller en Odendaal sou aansluit was AB du Preez en HOA du Toit 

(albei latere kollegas van Groenewald aan die Teologiese Fakulteit te Pretoria), Geof 

Cronje en HL Genin (Ernst 1978:36-37). Volgens Groenewald het daar tussen die 

groepie studente 'n diepe en intieme vriendskap ontwikkel (Vergelyk Groenewald in 

die erebundel aangebied vir HOA du Toit : Prof Dr HOA duToit : Lewe en Werk 

rondom die prediking (BJ Marais en CWH Boshoff (Reds) 1972:49). 

Volgens HOA du Toit (DV Februarie 1971) is die veeleisende studies destyds met 

groot erns aangepak: "Wie sa/ ooit die harde, gekonsentreerde studie van die 

buiteland vergeet? Daar moet binne 'n redelike tyd eksamen afgele word en daarna 

die dissertasie en promosie. Jy is vo/kome aan jouself oorgelaat, hoe snel of hoe 
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stadig dit vorder. Jy kan nie te lank sloer nie, want die geld is min en jou mense wag 

tuis". Die selfstudie in die student se kamer het die grootste en belangrikste deel van 

'n student se daaglikse werk gebly. Dit is aangevul deur die bywoon van lesings. Op 

laasgenoemde is nie veel nadruk gele nie, want die aantal lesings in 'n sekere vak is 

maar gering en dien veral om die student metode te leer. "Die dae en nagte wat met 

boeke deurgeworstel word, laat vir hul/e nie beskryf nie". (DK, 6 Julie 1932). Vir sy 

doktorale studie moes Groenewald die hele Nuwe Testament dek maar horn veral op 

die Pauliniese briewe toespits. Vir eksegese is die Brief van Paulus aan die 

Galasiers voorgeskryf (Ernst 1978:39). 

4.2.3 Sosiale lewe 

Tussen die geswoeg met die studies het die Suid-Afrikaanse studente ook 'n sosiale 

lewe gelei. Ernst berig daaroor (1978:37-39). "Elke middag" het die groep vriende na 

die onderdak swembad gegaan. In die dertigerjare het die woonhuise in Amsterdam 

nie badkamers gehad nie. Bewoners moes van openbare badgeriewe gebruik maak. 

Die daaglikse uitstappie was nie net om in die verwarmde swembad te bad nie en 

oefening te kry nie, maar ook om "gesel/ig saam te verkeer". Na aandete is 'n 

wandeling in die Vondelpark geneem. Dinsdae om 14:00 is pos uit Suid-Afrika by die 

klublokaal van die Suid-Afrikaanse Studentevereniging in Amsterdam in derde 

Helmerstraat afgelewer. "Daarom het al die . .. studente op Dinsdagaande by die 

klublokaal byeengekom en iets groofs van die geleentheid gemaak. Daar is koffie 

gedrink, tafeltennis gespeel of sommer net met mekaar gesels oor al/es wat hulle 

hier in die Suid-Afrikaanse koerante te Iese gekry het". 

Deel van die sosiale lewe was die gesellige verkeer tussen studente en professore. 

Buitelandse studente het die gewoonte gehad om volgens afspraak minstens een 

maal per maand op 'n Sondagaand by prof Van Gelderen en sy gesin 'n informele 

besoek af te le. Hy het moeite gedoen om studente uit Suid- Afrika tuis te laat voel. 

Die Dogmatikus, prof Hepp, is dikwels op 'n weeksaand deur buitelandse studente, 

waaronder 'n aantal Amerikaners en twee Hongare, aan sy huis besoek. Prof Jan 

Waterink, hoof van die Paedagogiese lnstituut en hoogleraar in die Praktiese vakke 

en die Sielkunde het die Suid-Afrikaners ook hartlik ontvang. Groenewald het 

gereeld alleen of saam met een of twee maats 'n besoek by prof Grosheide afgele. 

Sondagaande is 'n biduur in een van die kamers gehou. HDA du Toit skryf hieroor 

soos volg (DV Februarie 1971): "Die klimaat was koud en die geestelike klimaat ook 
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nie warm nie. Ons was nie vo/kome tuis in die Hollandse erediens nie, maar in ans 

biduurtjie het ans weer iets van ans Suid-Afrikaanse kerklike /ewe teruggevind. " 

Gedurende die winter van 1930-1931 speel Groenewald 'n aantal wedstryde vir die 

rugbyklub van Amsterdam. Hy speel saam met AB du Preez en HOA du Toit vir die 

All Holland rugbyspan op 20 Desember 1930 in 'n "internasionale" wedstryd teen 

Belgie in Brussels. Hy het as kaptein van die span opgetree. Die program vir die 

wedstryd is nog in sy besit (Ernst 1978:43). Tydens 'n bandgesprek het Groenewald 

verklaar dat hy later opgehou het om klubrugby te speel toe hy vasgestel het dat 

lede van die span op Sondae wedstryde gespeel het. 

4.2.4 Bekwame Skrifgebonde leermeesters 

CWH Boshoff (WO Jonker (Red) 1970:243) meld dat Grosheide as eksegeet 'n groot 

indruk op Groenewald gemaak het, veral vanwee sy deeglike Skrifuitleg en eerbied 

vir die Nuwe Testament as Woord van God. Dieselfde twee belangrike kenmerke is 

eie aan Groenewald se hele lewe, as predikant, teologiese professor en gelowige. J 

Stellingwerff skryf in die publikasie: De VU na Kuyper (1987:81 ), soos volg oor 

Grosheide se Skrifbeskouing : "De meeste theo/ogen waren het met de 

objectivistische geschiedenis-opvatting van Greydanus eens. FW Grosheide, die in 

1912 zeer jong hoogleraar in de exegese van het Nieuwe Testament aan de VU was 

geworden, zei dat duidelijk: 'Uit de grafische inspiratie volgt, dat de berichten, die de 

Schrift ans geef, (dat wit dus zeggen de Schrift als historisch verhaal) absoluut 

historisch betrouwbaar zijn en dus niet onderworpen aan kritiek'." Met die standpunt 

kon Groenewald horn volkome vereenselwig. 

Met betrekking tot die verklaring van Genesis 2 en 3 in die Geelkerken-saak en die 

Sinode van Assen se uitspraak in 1926 skryf Stellingwerff (1987:133) " ... hield de 

synode, gesteund door de hoog/eraren Aa/ders, Grosheide, Hepp, en Kuyper van de 

VU en Bouwman, Greydanus, Hoekstra en Ridderbos van Kampen, vast aan de 

zintuig/ijk waarneembare werklijkheden van de sprekende slang en het eten van de 

vrucht van de boom der kennis des goeds en des kwaads door Eva en Adam. Oat 

behoorde volgens hen tot de eigenlijke of letterlijke exegese van het bijbelverhaal in 

Genesis 2 en 3. Het ging met andere woorden om de feitelijke, historische zondeval, 

die dogmatisch samenhing met de feitelijke, historische verlossing door de kruisdood 

van Jezus Christus en met de feitelijke, historische opstanding uit de doden. " Die 

handhawing van die Goddelike gesag van die Skrif deur Grosheide en Hepp, twee 
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van Groenewald se leermeesters aan die VU, asook die histories-letterlike 

eksegese, het 'n groat indruk op horn gemaak (Gesprek). 

Grosheide was Groenewald se promoter. Hy bedank horn oak " ... vir u vriendelikheid 

waarmee u my altyd te waard gestaan het, en vir u welwillendheid in a//e apsigte, 

waardeur my studie aansienlik bespaedig is" (Groenewald 1932: 13). In Februarie 

1930 het Groenewald en JJ Muller hulle vir die afle van die doktorale eksamen 

aangemeld (Ernst 1978:39-40 en 83-84). Die eksamen het goed afgeloop en hy 

behaal die besondere prestasie dat hy die doktorale eksamen in 'n rekordtyd -

Januarie 1929 tot Februarie 1930 - van veertien maande in plaas van die gebruiklike 

twee jaar, afle. 

4.3 Tubingen : Onderwerp vir proefskrif 

Om 'n geskikte onderwerp vir sy proefskrif te kry, was nie vir Groenewald maklik nie. 

Hieroor berig CWH Boshoff (WO Jonker(Red) 1970:243): "Vir hamse/f het hy dit 

saver gebring as iets in die rigting van die mistiek by Paulus, veral beindruk deur die 

werk met diese/fde titel wat juis in daardie tyd van Albert Schweitzer verskyn het" 

(Die Mystik des Apostels Paulus, Tubingen, 1930 : Skrywer). Ernst (1978:40 en 

84), meld dat Groenewald nie soseer 'n bewonderaar van die mistiek as sodanig is 

nie, maar dat die gedagte van die eenwording met Christus of die sogenaarnde in

Christus-begrip horn aangegryp het. Hy noem dit aan prof Grosheide wat egter nie 

baie entoesiasties oar die gedagte is nie. Hy adviseer horn om oar Bybelvertaling te 

skryf. Dit was juis in die tyd toe die vertaling van die Bybel in Afrikaans aan die gang 

was en die Nederlandse Bybelgenootskap, ender voorsitterskap van sy promoter 

prof Grosheide, besig was om aan 'n nuwe Nederlandse vertaling te werk. 

Groenewald het gevoel dat hy te onkundig is om oar so 'n kontensieuse onderwerp 

te skryf. (Tog beskik God dit dat Groenewald later 'n baie belangrike rol - soos sy 

promoter destyds - juis op die gebied in Suid-Afrika sou speel:Skrywer). Toe hy 

aandring om oar dit te skryf waarin hy werklik belangstel, het prof Grosheide horn 

aangeraai om maar verder te lees en dan self 'n onderwerp te formuleer. Hy was nie 

in staat om Groenewald se gedagtes vir horn te formuleer nie. Groenewald bedank 

in sy proefskrif (1932: 13) vir prof Grosheide "vir die groat mate van vryheid wat u my 

gel a at het by die keuse en uitwerking van die anderwerp ... " 
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In Maart 1930 reis Groenewald na Berlyn vir 'n kort vakansie om sy vriend HB Thom 

wat met sy doktorale studies besig was te besoek. Hy skraap meed bymekaar en le 

besoek af by die bekende Nuwe Testamentikus Adolf Deismann wat sedert 1908 

professor in die Nuwe Testament te Berlyn was. Deismann het in 1897 met 'n 

proefskrif getitel: "Die neutestamentliche Formel 'in Christo Jesu' " gepromoveer. By 

die heengaan van Adolf Deismann skryf Groenewald in DK van 16 Junie 1937 

( 1112-3) socs volg oor sy vrugbare besoek: 

"My gedagtes gaan terug na Maart 1930 toe ek dit gewaag het om sander om vooraf 

'n bestelling te maak, die professor aan sy woning te Berlyn (te) besoek. Wat ek juis 

met horn wou bespreek, het ek self nie geweet nie. Dit was a/leen maar om kennis te 

maak met iemand wat were/dberoemd was vir sy navorsing op die gebied van die 

Nuwe Testament, en wie ek uit sy werke leer bewonder het ... Sander seremonie ... is 

ek binnege/aat... Dadelik stet hy my op my gemak deur heel informeel en op sy 

karakteristieke eenvoudige manier 'n gesprek te begin. Spoedig vra hy na die rigting 

en onderwerp van my studie - ek was toe net besig om 'n onderwerp vir my 

proefskrif te probeer formu/eer. Sander dat Deismann dit geweet het, het hy in 

hierdie gesprek 'n onderwerp genoem wat my beetgepak het en waaroor ek later ook 

geskryf het. Die onderhoud was nie besonder lank nie, maar vir my van die 

allergrootste betekenis. " 

Volgens Boshoff (WD Jonker (Red) 1970:243), het Deismann na Groenewald se 

uiteensetting van die saak waarin hy belangstel, dadelik die vinger op die kern gele 

en gese : "Dit gaan vir jou oor die gemeenskap, koinonia, by Paulus. " Groenewald 

het dit as onderwerp vir sy proefskrif gekies. 

Na die paasvakansie skryf Groenewald horn vir die somersemester van 1930 in aan 

die Universiteit van TObingen se Teologiese Fakulteit. Volgens dokumente in sy besit 

was die Liste der Tiibinger Altfreunde socs volg: "Delling, Uc Theo/ ; Heim, 

Professor D ; Kittel, Professor D; Rengstorf, Uc T eol Privatdozent en Haenchen Dr 

Theo/ Privatdozent." Te TObingen sou Groenewald eers die werklike besieling en 

entoesiasme vir die Nuwe Testament as vak vind. Hieroor skryf hy in sy proefskrif 

(1932:7): "Met dankbaarheid dink ek aan die uiters vrugbare semester te TObingen, 

toe u, hooggeagte Prof Dr Gerard Kittel, 'n warme /iefde vir my vak by my /aat 

ontbrand het." Prof Grosheide het aan Groenewald 'n bekendstellingsbrief gegee wat 

hy aan prof Kittel moes oorhandig. Dit het daartoe bygedra dat hy baie geed in 

TObingen ontvang is. 
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Ernst (1978:42) meld dat Groenewald alhier ender die indruk van die werklike 

omvang van sy vakrigting gekom het:- "Groenewald be/eef dat Karl Heim 'n reeks 

voor/esings oar die Openbaring van Johannes fewer en dat hy saam met 800 

studente daarna luister. Hy woon die lesings van Kittel oar onder meer die Bergrede 

by asook 'n paar k/asse van Leonard Fendt (Praktiese Teo/ogie}, en word 

besonderlik hierdeur aangespreek. 'n Aantal kere nooi Kittel ham oak uit om saam 

met ham, sy Privatdozent Karl H Rengstorf en 'n student wat besig was om die 

Talmoed in Duits te vertaa/, aandete te nuttig. Dan het die gebruiklike "Tisch

gesprach" plaasgevind oar 'n verskeidenheid interessante teologiese kwessies 

random die rabbinisme en die Laat-Jodendom. Met Rudolf Bultman maak hy oak in 

TObingen kennis." Aan die einde van die semester het Groenewald vol geesdrif en 

vervul met 'n visie oor die grootheid van sy vakgebied na Amsterdam teruggekeer. 

Hy kon horn nou op die skryf van sy proefskrif toele. 

4.4 Legitimasie 

Groenewald vorder in 1931 geed met sy proefskrif en beset dat hy dit teen die 

middel van 1932 sou kon inhandig. Om te verhinder dat hy na die promosie vir 'n 

aantal maande nie beroepbaar sal wees indien hy nie gelegitimeer is nie, keer hy in 

November 1931 na Suid-Afrika vir die Proponentseksamen terug. Volgens DK van 

19 Maart 1931 (1040) is die eksamen op Stellenbosch en in Kaapstad in die Groote 

Kerk afgeneem en is hy en 35 ander kandidate op 4 Desember 1931 "tot de 

evangeliebediening toege/aten en a/s zodanig ge/egitimeerd." 

Ernst (1978:43-44) berig oor die aantal vakke en inhoud van die eksamen. Hy meld 

dat Groenewald die eksamen as 'n teleurstellende ondervinding ervaar het:- " Die 

Proponentseksamen wat ek afge/e het, was vir my en van die ander studente 'n 

ontsettende te/eurstellende ondervinding in die sin dat ans uitgesien het na die dag 

wat ans toege/aat word tot die bediening en ans in die Kerk ontvang word met 

blydskap. Dit was vir 'n groat dee/ die teendee/ omdat ans eksamen saamgeval het 

met die sitting van die Hof in die Kaap - die Du Plessis-saak - en die meerderheid 

van die eksaminatore teen prof Du Plessis gekant was. Daar was 'n gees van 

bitterheid en antagonisme, en die vriendelikheid, die hartlikheid wat ans verwag het, 

was nie daar nie." 

Ernst (1978:44-5) berig dat Groenewald na sy legitimasie 'n besoek aan sy ouerhuis 
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op George gebring het en in sy tuisgemeente ook as prediker opgetree het. In 

Januarie 1932 het hy na Nederland teruggekeer om sy proefskrif te finaliseer. 

4.5 Promoveer met lof 

Groenewald promoveer met lof op 01.07.1932 aan die Vrije Universiteit, Amsterdam. Hier 
verskyn sy paranimfe saam met horn : (vlnr) : AB du Preez, EP Groenewald, G Cronje 

Op Vrydagmiddag 1 Julie 1932 om 14:30 het Groenewald met lof aan die Vrije 

Universiteit van Amsterdam gepromoveer. Boshoff (WO Jonker 1970:243) meld dat 

die studie van Groenewald oor Gemeenskap by Paulus, " .. tot vandag toe nog as 

standaardwerk beskou word." In 'n berig in DK van 17 Augustus 1932 (308) ender 

die opskrif 'n Jonge Afrikaner wat sy merk gemaak het, stuur HOA du Toit 'n foto 

van Groenewald saam met 'n skrywe waarin hy berig dat "die mede-Afrikaners van 

dr Evert Groenewald te Amsterdam trots is op die wyse waarop hy sy studie aldaar 

voltooi het en dat hulle begeer dat die portret in DK sal verskyn." Du Toit het verder 

socs volg geskryf: 

" Die portret is geneem op die dag van die promosie... en sy paranimfe was AB du 

Preez ... en G Cronje. Soos u kan begryp, voe/ ons Afrikaners hier alma/ ontsaglik bly 

dat Evert so 'n mooi prestasie behaal het. Dit was die skitterendste promosie wat ek 
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nag bygewoon het. Die aanvalle van die professore was baie skerp en die 

"promovendus" moes net keer vir sy /yf. In sy 'Judicium" het prof Grosheide Evert 

geprys as 'n konsensieuse en hardwerkende student, en hy voorspel dat dr 

Groenewa/d nag 'n leidende rot in ans kerklike /ewe gaan speel. Trouens, ans Kerk 

het vandag manne nodig, wat koel, kalm en beredeneerd kan dink en handel. Evert is 

so beskeie dat hy baie dinge nie sat laat uitlek nie. Maar hy het komplimente van oral 

ontvang, byvoorbee/d van Adolf Deissmann en Gerard Kittel, alhoewe/ hy lynreg teen 

eersgenoemde ingegaan het. " 

Groenewald het ook 'n brief van gelukwensing van die Nederlandse premier, dr H 

Colijn, ontvana (Ernst 1978:45). Colijn het noue bande met die Vrije Universiteit 

gehad. Stellingwerff (1987:103, 105,422 en 439) verwys na Colijn se belangrike rol 

en invloed as politikus, ekonoom, hoofredakteur van De Standaard en sedert 1922 

as ''president- directeur" van die Vrije-Universiteit. Hy meld dat "ldenburg en Colijn 

waren de politieke erfgenamen van Kuyper en Bavinck". Seide het ook die inisiatief 

geneem tot die "Doctor Abraham Kuyper-stichting" en die instelling van 'n Kuyper

leerstoel aan die Vrije Universiteit. Die huis van Kuyper in Den Haag is deur middel 

van 'n bydrae deur Colijn self aangekoop as "centraal bureau en politieke centrum". 

As leiers van destyds noem hy ender andere saam met Colijn die name van 

Grosheide, Ridderbos en Hoekstra asook Hepp en Dooyeweerd. Laasgenoemde het 

'n belangrike aandeel gehad in die ontwikkeling van die Calvinistiese Wysbegeerte. 

4.6 Neo-Calvinisme 

Dooyeweerd, so vervolg Stellingwerff, het ook die "wetsidee as fundamentele idee 

ontdek. Deze wetsidee bevatte twee elementen van Kuyper: het Pro-Rege-motief en 

het motief van die soevereiniteit in eigen kring... De uitwerking van de gehele 

wetsorde met veertien of vyftien wetskringen werd pas in 1930 zowel door 

Vollenhoven a/s door Dooyeweerd gepubliceerd" (1987:112-113). (Vgl in die verband 

ook ME Brinkman (Red) :100 Jaar Theologie - Aspecten van een eeuw theologie 

in de Gereformeerde Kerken in Nederland 1892 -1992, 1992:48-49) waarin gestel 

word dat Vollenhoven en Dooyeweerd hul taak gesien het om 'n Calvinistiese 

wysbegeerte op te bou "waarbij ca/vinistisch de strekking had van: radikaa/ christelik, 

voluit Bijbels. In de jaren dertig werd het grondpatroon van deze wijsbegeerte 

uitgewerkt." Hy wys ook op 'n brosjurereeks wat V Hepp gepubliseer het met die titel 

"Dreigende Deformasie" waarin hy waarsku teen geskrifte wat 'n afwyking van die 
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belydenisskrifte tot gevolg kan he (51 ). 

Gedurende sy studies aan die Vrije Universiteit, vanaf 1929 tot 1932, het 

Groenewald met die gemelde teologiese strominge waarby sy leermeesters aan die 

Vrije Universiteit van die leiers was, sekerlik kennis gemaak en kon dit nie anders 

as 'n invloed op sy denke te he nie. JA Loubser (1987:27-50) wys daarop dat 

gedurende die jare 1924-1938, tydens die regering van Generaal Hertzog, die beleid 

van segregasie 'n neo-Calvinistiese basis gekry het met 'n "implicit natural theology" 

(29). Die leerstellings van Kuyper het Suid-Afrika deur die van Vrije Universiteit 

Amsterdam binnegedring. 

Na 1930 met die terugkeer van studente van Amsterdam is die ''pietism" en "non

nationalism" wat die geestelike klimaat in die NGK tydens die jare van Andrew 

Murray gekenmerk het, volgens Loubser vervang met 'n teologiese rigting wat 

sosiale vraagstukke meer pragmaties benader het. Groter klem het geval op 

Calvinisme, "I.e. the Calvinism of principles as perceived by Kuyper" (1987:35). Die 

voorstanders van die nuwe denkrigting het as "neo-Calviniste" bekend gestaan. 

Kuyper se sfere van soewereiniteit in eie kring (byvoorbeeld staat, maatskappy, kerk, 

kultuur, ens), ook bekend as skeppingsordonnansies van God, is volgens Loubser 

van sodanige aard "that even sin did not violate them". Die konsep van 

soewereiniteit in eie kring of sfeer is deur Herman Dooyeweerd verder ontwikkel. Hy 

leer uitdruklik dat die ordonnansies normatief van aard is. 

Die idees van Dooyeweerd is deur die Calvinistiese filosoof HG Stoker van die 

Potchefstroomse Universiteit vir CHO op die Suid-Afrikaanse situasie toegepas. 'n 

Publikasie wat 'n belangrike rol gespeel het om die neo-Calvinisme van Kuyper in 

Suid-Afrika te vestig, is: Koers In Die Krisis, waarvan drie dele verskyn het (1935, 

1940 en 1941 ). Artikels in die uitgawes is versamel deur die Federasie van die 

Calvinistiese Studenteverenigings in Suid-Afrika wat op 27 Augustus 1933 gestig is 

en waarin die Gereformeerde Kerke 'n belangrike aandeel gehad het (Loubser 

1987:34). In die derde uitgawe verskyn byvoorbeeld bydraes van vooraanstaande 

persone soos JD Kestell, H Colijn (Nederland:Skrywer), Totius, JD Vorster, PJ 

Meyer, HG Stoker (lets oor die Calvinistiese Wysbegeerte) en JG Strydom: Die 

Rassevraagstuk en die toekoms van die blankes in Suid-Afrika (1941 :xiii-xiv). 

Kinghorn (1986:57) wys daarop dat prof J du Plessis, toe hy redakteur van DK was, 
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horn so vroeg as in 1910 teen die teologie van die Vrije Universiteit uitgespreek het. 

Volgens horn is dit nie Nederduitse Gereformeerde teologie nie, maar " ... die nieuwe 

eng en streng confessionele richting van Dr Kuyper en Prof Bavinck". 

4. 7 Proefskrif 

Groenewald se eerste belangrike publikasie was sy proefskrif getiteld Koinonia 

(Gemeenskap) by Paulus ('n Kursoriese bespreking daarvan het in DK van 31 

Augustus 1932 verskyn). Uiteraard kan die proefskrif nie in detail bespreek word nie. 

Genoeg om daarop te wys dat Groenewald op 'n uitmuntende wyse, waarvoor hy 

van sy leermeesters en in akademiese kringe hoe lof ingeoes het, 'n woordhistoriese 

ondersoek van die woord "koinonia" gedoen het. Hy het die voorkoms van die woo rd 

buite die Nuwe Testament, die oorsprong en gebruik daarvan by Paulus asook binne 

die raamwerk van Paulus se prediking, nagevors. Groenewald wys op die belangrike 

bydrae van die "godsdienshistoriese beskouingswyse van die religie" (15). Tog 

waarsku hy (16 en 205) dat die godsdienshistorici 'n te groot waarde aan die afkoms 

van "religieuse voorstel/inge heg" (Stelling I :221 ). 

Sy eie standpunt formuleer hy baie duidelik: " ... Wie met geiso/eerde begrippe te 

werk gaan, kom maklik tot die gevo/gtrekking dat daar 'n ontwikke/ings/oop is in die 

geskiedenis van die religie, met die Christendom as een van die momente daarvan. 

Wie die openbaring weet te waardeer, sien die Christendom as 'n 'verstoring' van die 

gang van paganistiese godsdienste, -as 'n nuwe weg tot saligheid deur die enige 

ware God aan die mens bekend gemaak. Die openbaring kom egter tot die mens 

fangs verstaanbare weg, anders sou dit geen uitwerking he nie, met ander woorde 

dit bedien hom van woorde en begrippe wat reeds bekend is, en tot op sekere 

hoogte in godsdienstige gebruik 'n voorbereiding ondergaan het. Maar die nuwe 

inhoud is openbaringsinhoud, en laat hom nie uit voorafgaande stadia in die 

ontwikkelingsgang van heidense godsdienste verklaar nie." 

In die proefskrif kom ook Groenewald se eie evangeliese geloofstandpunt na vore. 

Vir horn is die praktiese uitlewing van die geloofslewe belangrik - vgl byvoorbeeld 

Stelling XVII :223 : "Wanneer die prediking eensydig die werk van God in die 

genadeverbond op die voorgrond stel, voer dit tot verstarring van die geestelike 

/ewe, daar die noodsaaklikheid van persoonlike geloof dan onvoldoende beklemtoon 

word." In die slotgedeelte van sy proefskrif vermeld hy die gevolgtrekking van sy 
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teologiese en eksegetiese ondersoek van die Koinonia by Paulus (206 - 207): 

"Die besondere in die koinonia-gebruik van Paulus hang af van die begrippe 

waarmee dit in verbinding gestel word... In die middelpunt staan die gemeenskap 

van die Seun, 'n faktor in die /ewe van die apostel wat geheel sy denke, doen, wil en 

gevoe/ bepaal... Daardeur word koinonia verhef tot 'n kragtige same vatting van die 

re/igieuse /ewe van die Christen, soos dit hom afspeel tussen Verlosser, verloste en 

medegelowige, met 'n draagwydte wat die hele /ewe van die ge/owige dek ... 

Openbaring eis geloof, en Paulus dank sy godsdiens aan openbaring. Daarmee is 

aangedui dat die gemeenskap 'n geloofsverhouding, - 'n persoonlike toeeiening van 

die geopenbaarde heil - moet wees ... ". 

5 Terugkeer na Suid-Afrika 

Volgens DK van 3 Augustus 1932 (vgl Ernst 1978:48-9), het Groenewald aan die 

einde van Julie 1932 na Suid-Afrika teruggekeer. Hy is hartlik terug verwelkom en 

die wens uitgespreek dat hy spoedig 'n werkkring sal vind waaraan hy sy talente sal 

kan wy. Terwyl hy op 'n beroep wag gaan hy by sy ouers op George tuis. Hy skryf 

aan sy vriend en latere kollega aan die Universiteit van Pretoria, AB du Preez, in 

Nederland dat hy soos 'n oujongnooi voel wat elke dag op 'n 'proposal' wag, maar 

dat dit net nie wil kom nie. Dit was depressietyd en baie predikante was 11/edig op die 

mark. 11 Daarbenewens was dit net na die Du Plessis-stryd en elkeen wat om die 

geringste rede daarvan verdink is dat hy met sy ou professor gesimpatiseer het, was 

gebrandmerk. In sy proefskrif het Groenewald aanleiding tot sodanige agterdog 

gegee deur dit wat hy in minstens twee van sy stellings geskryf het: 

Stelling XIII (222) - "Wanneer die dogmatiek hom direk beroep op 11 Tim 3:16 vir 

die inspirasie van die Heilige Skrif, geskied dit op grand van onjuiste eksegese", 

en 

Stelling XV (223) - "Dit is ooreenkomstig die Gereformeerde beginsels tot oefening 

van die tug dat die Wette en Bepalinge van die Nederduitse Geref Kerk in Suid

Afrika (1843 - 1929) geen reg van appel verleen na 'n vryspraak nie. 11 

6 Beroep na Bethulie 

Groenewald tree in die tyd op as prediker in die Presbiteriaanse Kerk op George 
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volgens 'n kennisgewing in die George and Knysna Herald van 31 Augustus 1932. 

'n Uitnodiging om op Robertson te gaan preek wys hy van die hand nadat hy 

verneem het dat hulle horn wil beroep maar eers wil hoor hoe hy preek 

(Bandgesprek). Hy het dit as in stryd met sy legitimasie-eed beskou, naamlik dat hy 

nie vir 'n beroep sal propaganda maak nie. Groenewald se vroom lewenswandel, sy 

integriteit en sy onderwerping aan die voorskrifte van sy Kerk, kom in die gebeure na 

vore. 

Lank wag hy egter nie vir 'n beroep nie. Volgens DK van 14 September 1932 is 

Groenewald na Bethulie beroep. Hy is oortuig dat dit die Here se wil is dat hy 

daarheen moet gaan en neem dadelik die beroep aan. In diesefde DK word die 

stukke in verband met die beroeping van "Eerw prop Evert Philippus Groenewald, Th 

Dr, tot leraar en herder van die gemeente Bethulie" amptelik deur die Voorsitter van 

die Ring (artikel 264) goedgekeur en 'n kennisgewing in verband met sy ordening op 

8 Oktober 1932 geplaas. Uiteindelik het die blye dag aangebreek dat hy as VDM sy 

taak en roeping sou ken gaan beoefen. Die Here het in moeilike tye 'n gemeente 

voorsien. 'n Nuwe en belangrike fase in Groenewald se lewe het aangebreek. 

7 lnterpretasie en evaluasie 

Groenewald is teologies gevorm aan die Universiteite van Stellenbosch, die Vrije 

Universiteit te Amsterdam en te TObingen. Aan gemelde Universiteite het hy aan 

die voete van bekwame leermeesters gesit. Sommige van die leermeesters het 

wereldwyd erkenning geniet vir hul bydrae op die gebied van die teologie. In die 

buiteland waar hy studeer het, het hy aan die voete van Skrifgebonde teoloe sy 

opleiding ontvang waar hy met die sogenaamde neo-Calvinisme kennis gemaak het 

asook die leerstellings van Kuyper en andere. Dit het ook sy siening ten opsigte van 

volkereverhoudinge be·invloed. Prof J du Plessis op Stellenbosch het ook groot 

invloed op Groenewald se denke uitgeoefen. Sy siening, uitsprake en oplossings vir 

die nieblanke vraagstuk en volkereverhoudinge, het hy grootliks ondersteun. Die 

leermeesters in Europa met wie hy kennis gemaak het was manne met eerbied vir 

die Skrif. 

Hy het ook saam met medestudente studeer wat in die Suid-Afrikaanse samelewing 

en NGK gesamentlik en afsonderlik belangrike bydraes sou lewer. Sy 

leierseienskappe het reeds gedurende sy studentejare sterk na vore gekom en is op 
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universiteit verder ontwikkel. Die liefde vir sy volk het op Stellenbosch ontwaak en hy 

het hulle welsyn op die hart gedra. Sy promoter in Nederland het die insig gehad en 

voorspel dat Groenewald 'n belangrike rol in die Suid-Afrikaanse kerklike lewe sou 

speel. Die onverwagse wending wat in sy lewe gekom het as gevolg van 'n 

rugbybesering, het tot gevolg gehad dat hy sy doktorale studies in Nederland in 

plaas van die VSA, moes voortsit. Dit het ook 'n wending ten opsigte van sy 

sudierigting meegebring. Dit meet as 'n ingrype van God beskou word indien die 

verloop van Groenewald se verdere loopbaan in oenskou geneem word. Of hy 

anders sou opgetree het ten opsigte van rasse-aangeleethede is waarskynlik, dog 

kan nie met sekerheid gese word nie. 

In Nederland het hy deur sy dosente kennis gemaak met die neo-Calvinisme. Dit het 

in sy latere lewe' n belangrike rol gespeel toe hy en andere by wyse van apartheid 'n 

oplossing vir die ernstige rassevraagstukke van Suid-Afrika probeer vind het. Sy 

akademiese skoling op Stellenbosch en Nederland was uitstaande en het die 

gewenste effek gehad. Die onsekerheid wat hy ten opsigte van die Du Plessis 

kerksaak ten opsigte van die Skrifinterpretasie gehad het, was na sy oorsese 

studies verby en hy het onmiddellik begin om sterk leiding op die gebied van die 

Nuwe Testamentiese teologie te gee. Die opvoedkundige tersiere vorming wat hy 

ontvang het, het hy benut en dit het onteenseglik daartoe gelei dat hy 'n Nuwe 

Testamentiese teoloog by uitnemendheid geword het. 
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HOOFSTUK 7 - PREDIKANT OP BETHULIE 

"Hij begeerde bevruchtend te dienen naar het woord van zijn Heer: 'lndien de graankorrel niet 

in de aarde valt en sterft, blijff zij op zichze/f," maar indien zij sterft, brengt zij vee/ vrucht voort' 

(Joh 12:24). Ofschoon hij als 'Wissenschaffler' had kunnen schitteren in de puurheid van zijn 

wetenschap, heeff hij zijn roeping daarin niet gezien, doch in het vruchtbaar maken van zijn 

wetenschap voor wijdere kringen.. . omdat hij het als een roeping van een Hoger Wit zag ... " 

(WC van Unnik in sy voorwoord tot die vierde (postuum) uitgawe van J de Zwaan, Nuwe 

Testamentikus en in lewe hoogleraar te Groningen en Leiden, se publikasie Antieke Cultuur 

om en achter het Nieuwe Testament 1958:xxiii). 

1 Diensterreine 

Groenewald het op vele terreine diens gelewer. Daar is besluit om die vernaamste 

terreine soos dit uit sy lewe blyk, te identifiseer en na te vars. 'n Hoofstuk word aan 

elk van die betrokke terreine gewy. Die diensterreine is soos volg: 

1.1 Predikant; 

1.2 Dosent; 

1.3 Administrator; 

1.4 Navorser; 

1.5 Teoloog; 

1.6 Skrywer; 

1.7 Kerk- en kultuurleier; 

1.8 Bybelse fundering van apartheid; en 

1.9 Bybelvertaler. 

2 Predikant van Bethulie (1932 -1938) 

2.1 Beroep en ontvangs 

"Oaardie eerste jare van my bediening, veral 1932 - 1935, was 'n moeilike Jeerskool. 

As pas afgestudeerde proponent met 'n kop vol teo/ogie en 'n hart vol geesdrif is ek 

meteens in 'n situasie geplaas waar die harde werklikheid van stoflike en geestelike 

noodlyding die ge/oofsdaad vereis het, en nie die teologiese teorie nie. Ek moes Jeer 

wat Jakobus (2: 14-26) bedoe/ het toe hy geskryf het dat die ge/oof sonder die daad 
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so dood is soos 'n liggaam sonder die asem ... " So begin Groenewald in 1985 sy 

verhaal van sy Werk en Wedervaringe op Bethulie 1932-1938 (Afgekort WWB), 

wat hy op versoek van dr IL Ferreira, Argivaris van die NGK in die Oranje-Vrystaat, 

in 'n skrywe gedateer Februarie 1985 opgestel het. Ferreira het die inligting verwerk 

in 'n publikasie oor die gemeente Bethulie getiteld 'n Baken vir Bethulie (1988). 

Die Kerkgebou se eeufees is in 1987 gevier dog vanwee Ferreira se siekte het die 

publikasie eers in 1988 verskyn - egter ook vir die gemeente 'n feesjaar omdat die 

gemeente in die jaar 125 jaar oud was (Ferreira, 1988: vii). 

Nadat Groenewald op 1 Julie 1932 in Amsterdam gepromoveer het, het hy na sy 

ouerhuis op George teruggekeer waar hy op 'n beroep gewag het. Oor die 

omstandighede wat destyds geheers het, skryf hy (1985 WWB:1-2):- "Dit was 'n 

uiters moeilike jaar. Die ekonomiese depressie het grootskaalse werkloosheid 

veroorsaak; die vorming van die Verenigde Party deur Generaals Hertzog en Smuts 

het aanleiding gegee tot onenigheid op politieke gebied en die kerklike /ewe het nog 

in die skaduwee van die Du P/essis-saak verkeer. Onder die werkloses was daar 'n 

hele aantal proponente. Van hu/le moes sommige in gemeentes help teen tien pond 

per maand en hu/le was dankbaar. Altyd moes rekening gehou word met die 

politieke spanning en die kerklike verdenking. Etikette is mak/ik ander omgehang: 

Smelters en Natte, Ou Paaie-manne en Du Plessis-manne, terwyl alma/ geworstel 

het om 'n lewensbestaan in die moeilike depressietyd. " 

Groenewald meld dat hy skaars 'n maand na sy terugkoms verneem het dat hy ook 

as 'n "Du Plessis-man" geetiketteer is omdat hy in die voorwoord van sy proefskrif vir 

sy leermeester in die Nuwe-Testamentiese wetenskap, prof J du Plessis, bedank 

het! Dit kan nie weggeredeneer word nie dat die wyse waarop van kerklike kant 

amptelik teen Du Plessis opgetree is, asook die veldtog wat teen horn gevoer is, en 

die wyse waarop dit gevoer is, nie vir Groenewald aangestaan het nie. Na die 

verskyning van dr DR Snyman se opspraakwekkende skrywe "Die hand in eie 

boesem" in DK van 17 Oktober 1934 waarin hy erken het dat hy in bitterheid en 

onbroederlik teen Du Plessis opgetree het, het Groenewald aan horn 'n persoonlike 

skrywe op 19 Oktober 1934 gerig waarin hy sy waardering vir Snyman se optrede en 

gesindheid betuig het. 

In Hoofstuk 5 is oor Groenewald se huwelik en gesinslewe geskryf en mededelings 

oor sy werk op Bethulie gedoen. Volgens die Notuleboek van die Kerkraad van 

Bethulie is "Eerwaarde Proponent Dr Groenewald" tydens 'n Gekombineerde 
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Kerkraadsvergadering wat op 6 Augustus 1932 gehou is, na Bethulie beroep. Daar 

was 17 name op die groslys. Die vergadering het onder die voorsitterskap van die 

konsulent, ds AA van Schalkwyk van Smithfield, plaasgevind. Sy salaris is op 

vierhonderd-en-vyftig pond per jaar vasgestel en die reiskoste op vyftig pond. 

Die beroep na die onbekende Bethulie in die lig van die werkloosheid en proponente 

wat nie beroepe ontvang het nie, het Groenewald met "verwondering en blydskap" 

vervul. Tog was die oorweging van die beroep vir horn 'n moeilike saak. As 

uitvloeisel van die Du Plessis-saak het die Vrystaatse Sinode vereis dat predikante 

wat daarheen beroep word 'n verklaring onderteken waarin hulle hul regsinnigheid 

betuig. Groenewald meld dat hy nie met die inhoud van die verklaring probleme 

gehad het nie. Kerkregtelik het hy egter met die vraag geworstel of die Sinode binne 

sy bevoegdheid gehandel het deur sender oorleg met die sinodes van die ander 

provinsies te vereis dat predikante 'n bykomstige verklaring moes onderteken, 

benewens die Orie Formuliere van Enigheid. Hy het egter duidelikheid gekry en die 

vereiste dokumente geteken en die beroep aangeneem. Groenewald (WWB:2) meld 

dat hy kort daarna 'n brief van prof Du Plessis ontvang het waarin hy horn met die 

beroep en die aanname daarvan gelukgewens het en ongeveer die volgende geskryf 

het: "Onthou dat jou eerste werkkring gewoonlik die mees geseende is. Werk 

daarom met ywer in diens van die Here." Groenewald meld dat hy met daardie 

voorneme na Bethulie gegaan het. 

Groenewald se ontvangs op Bethulie van die kant van die kerkverband (Ring) kan as 

"koud" beskryf word - die gevolg van die verdeeldheid op kerklike gebied. Dit was 

gelukkig nie die posisie wat die gemeente betref nie. Hy is hartlik ontvang. Op 

Vrydag 7 Oktober 1932 is hy op Springfonteinstasie ontmoet "deur 'n he/e skare 

kerkraadslede en ander belangstellendes." Hy praat van 'n "optog" na en 'n "intog" in 

Bethulie: "Vooraan was 'n klein perdekommando". Op Bethulie is hy deur 'n "groot 

klomp gemeentelede buite die dorp bokant die dam ingewag. " Hy skryf dat die optog 

na die kerkgebou, waar die onthaal plaasgevind het, "het my laat dink aan Jesus wat 

by sy aankoms in Jerusalem opgegaan het na die tempel" (1985 WWB:2-3). 

2.2 Bevestiging en intreepreek 

Na die middag se onthaal waar hy deur verskeie instansies verwelkom is, is hy die 

Saterdagaand met handoplegging bevestig. Van die Ring se kant was slegs die 

konsulent ds AA van Schalkwyk teenwoordig. Groenewald meld (WW:3) dat hy later 
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vasgestel het dat die predikante horn daarvan verdink het dat hy 'n Du Plessis-man 

is en gemeen het dat hulle gehoorsaam moes wees aan die vermaning in 1 Tim 5:22 

om nie iemand oorhaastig die hande op te le nie. Die leraar van die Gereformeerde 

Kerk, ds (later prof dr) JP Jooste, het ook aan die handoplegging deelgeneem. Hy is 

later deur persone uit die Gereformeerde Kerk daaroor berispe. Groenewald skryf 

(WWB:4) dat hy sy optrede gewaardeer het "as getuienis van die goeie verhouding 

wat tussen die Afrikaanse Susterskerke behoort te bestaan." Jooste was van die 

begin af 'n "gewaardeerde vriend." 

Verder het aan die handoplegging deelgeneem ds JC Oosthuizen, Groenewald se 

voorganger, asook ds JA Hurter van George wat deur Groenewald gevra is om die 

bevestigingsrede te hou. Die NG Kerk in Afrika en Sendingkerk op Bethulie is deur 

die twee konsulente onderskeidelik die twee sendelinge, eerwaardes JA van Rooyen 

van Rouxville en Willemse van Smithfield verteenwoordig. Dit blyk dat Groenewald 

eensaam gevoel het omdat hy nog "onver/oof" was en van sy familie se kant slegs sy 

moeder - sy vader was 'n invalide - die verrigtinge kon bywoon. Hy meld dat hy die 

bevestiging met handoplegging "met diepe bewoendheid en met groat dankbaarheid 

teenoor die Here beleef het. " 

Vir sy intreepreek op Sondag 9 Oktober het hy as teks 2 Kor 5: 19-20 gekies. 

Groenewald verklaar dat hy in erns en opregtheid sy voorneme verklaar het om in sy 

bediening die klem op die evangelie van versoening in Christus Jesus te laat val. Hy 

vervolg: "Min het ek geweet op hoevee/ maniere in die jare vorentoe my getrouheid 

aan hierdie voorneme op die proef gestel sou word in die prediking en pastorale 

arbeid'' (WWB:4). Tydens die middagdiens het hy die eerste keer die doop aan twee 

kindertjies bedien waarvan een gekleed was in die Transvaalse Vierkleur. Met sy fyn 

humorsin vertel hy (Gesprek) dat 'n jong man horn 27 jaar daarna geskakel het om 

horn aan sy doop in die besondere doopkleed te herinner. "Op my vraag wat hy in 

die /ewe geword het, was sy antwoord: 'Bal/etdanser!' " 

2.3 Bediening op Bethulie 

2.3.1 Droogte en depressie 

Groenewald het tydens sy bediening op Bethulie intens meegeleef met die wel en 

wee van sy lidmate. Volgens die notules van die kerkraad (1932-1938) het hy getrou 

sy pastorale werk verrig. Daar het 'n gesonde verhouding tussen horn (en later ook 
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sy eggenote) en sy gemeente bestaan. Waardering is dikwels betuig vir die diens 

wat hy/hulle verrig het. Vanwee die droogte en depressie was die onrusbarende vir 

horn die omvang van die armoede en werkloosheid wat geheers het. Hy meld 

(WWB:7) dat daar in een stadium meer as sewentig gesinne broodsgebrek gely het. 

Oor die ontsettende droogtetoestand, die uiteindelike koms van die reen en hoe die 

mense dit beleef het, gee hy 'n insiggewende beskrying (WW8:15-17): "Ek moes 

meermale met die kar (wat hy aan die einde van 1932 tydens sy eerste_ ver/of op 

George gekoop het, en intussen per fiefs oar die weg moes kom) stilhou sodat die 

uitgeteerde springbokke oar die pad kan beweeg. As een skrik en val, kan hy nie 

weer op nie. " 

Die skroeiende westewind het die vlaktes kaal gewaai en by tye was die stofstorms 

so erg dat selfs die kerkgebou op honderd tree nie sigbaar was nie. By geleentheid 

het dit so donker geword van die stof dat die kinders op skool paniekerig geraak het. 

Boorgate het opgedroog. "Op 8November1933 het die dam opgedroog ... die mense 

het geestelike bystand nodig gehad en deur besoeke, gesprekke en prediking het ek 

die ge/oof probeer versterk. Maar dit was moeilik. Op huisbesoek in 'n sekere 

plaaswyk het ek by 'n hek gekom waar die geraamte van 'n kalf teen die hekpaal 

opgebind was met die byskrif 'Sien God dan nie?' " 

Die derde dag van verootmoediging is op Woensdag 20 September 1933 gehou. 

"Teen daardie tyd het alma/ beset dat as die Here nie uitred nie, sou daar geen 

vooruitsig meer wees nie. Die Kerkraad het besluit dat daar op die dag drie 

samekomste vir gebed gehou moes word. Die tekste wat ek gebruik het was Jer 

2:27(b); Jer 14:7 en Luk 11:5-8. Die opkomste was groat ... Daar was waarlik 'n 

hartroerende gesmeek van die gelowiges ... " 

2.3.2 Reen en Kersfees 1933 

Hy skryf verder: "Op 12 Desember (1933) het dit sag begin reen ... totdat byna 

twee duim reen geval het. Dit was 'n be/ewenis! Daar was blydskap in die harte. 

Die gesug het plek gemaak vir 'n vrolike ge/ag. T eenoor die Almagtige wat uitkoms 

gegee het was daar opregte dankbaarheid. Op 24 Desember is 'n dankdag gehou. 

Die kerk was vol - die gebede was sielsverheffend. Die vo/gende dag was Kersfees, 

en vir die gemeente was dit 'n heerlike, blye Kersfees. " 
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2.3.3 Prediking en pastorale werk 

CWH Boshoff (WO Jonker (Red) 1970:245) se mededeling dat Groenewald se 

bediening op Bethulie stil verloop het en dat nie veel van horn gehoor is nie, is 

teenstrydig met die feite. Groenewald het deeglik aandag gegee, soos verder sal 

blyk, aan die pligte soos wat van 'n leraar verwag word. Hy het ook reuse werk in die 

gemeenskap verrig en sou ook op akademiese gebied bedrywig raak. Almal wat 

Groenewald ken, weet dat hy groot erns met die prediking maak. Hy moes baie 

preek en dit moes vir sy liggaam en gees veeleisend gewees het. 

'n Nagmaal naweek se program het byvoorbeeld soos volg verloop: Saterdag 15:00 

Voorbereidingsdiens; 19:00 Belydenisaflegging. Sondag 7:00 Vroee biduur; 10:30 

Nagmaal; 15:00 Nabetragting en 19:00 Aanddiens.Hy meld (1985 WWB : 11-12) 

hoedat hy gedurende die Pinkster van 27 Mei tot 4 Junie 1933, dit wil se nege dae, 

in Bethulie en die buitewyke 35 keer die Woord moes bedien. "Al was dit uitputtend, 

het ek die genoee gesmaak om my moeg te werk in die diens van die Here." 

Groenewald se eie siening van die prediking was soos volg: "Preekmakery was iets 

wat ek baie gewigtigs beskou het en daarvan oak werk gemaak het. Dit was in my 

geval bes/is nie kitswerk nie (10). Die voorbereiding van preke het baie tyd in bes/ag 

geneem en skerpe se/fkritiek het my dikwels gekwel. " 

As ongetroude moes hy ook aandag gee aan die organisasie van die werk ender die 

gemeentesusters. Groenewald het die vermoe gehad om die regte persone te 

identifiseer wat hy telkens in beheer van gemeenteaksies kon plaas. Aan die jeug 

het hy besondere aandag gegee. Dit was ook die geval met die prediking 

(bandgesprek). Op 14 Augustus 1933 het hy 'n Bybelklas vir jongmense gestig wat 

elke Maandagaand in die pastorie vergader het. Hy meld dat "hierdie Bybe/klas deur 

die werking van Woord en Gees daartoe ge/ei het dat e/ke jaar 'n aantal jongmense 

hulle lewens aan die Here oorgegee het. " Die Kindersendingkrans is op 27 Oktober 

(1933) gestig. Groenewald het ook " ... saver die tyd dit toegelaat het ... omgesien na 

die rugby van die skoal en die dorp" (WW8:14). 

Die onervare pastor van Bethulie is deur ouderlinge wat ryk aan wysheid en 

geestelike ervaring was op 'n taktvolle wyse touwys gemaak hoe om pastorale werk 

en huisbesoek te doen. Groenewald meld dat hy as jongmens nooit teenwoordig was 

wanneer by sy ouers huisbesoek gedoen is nie en dat prof A Moorrees wat Praktiese 
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Teologie op Stellenbosch gedoseer het, nie by die aspek uitgekom het terwyl 

Groenewald op Stellenbosch was nie (WWB:6). Die Heilige Gees het horn geleer 

hoe om die lydendes by te staan en in hul geloof te versterk en diegene wat in smart 

verkeer het te vertroos. Die onordelikes sou hy egter ernstig vermaan. Dit blyk 

duidelik uit 'n skrywe gedateer 29 Mei 1933 wat hy van 'n sekere JP Verster ontvang 

het. Laasgenoemde skryf: "Na ek oor a/les nagedink het, sat ek nie my attestate 

wegneem nie, maar solank u as leraar in Bethulie se kerk dien, sat ek nie na die kerk 

gaan nie ... " 

Op 1 Junie 1933 skryf Groenewald aan die beswaarde: " ... Dit spyt my dat u 'n 

oorsaak gevind het om weg te bly van die erediens. My as predikant mag u verag -

daarvoor is ek 'n navo/ger van die gekruisigde Christus, maar indien u die rug 

toekeer op die boodskap van die Evangelie sat God u tot verantwoording roep. My 

bede is daarom dat Gods Gees in u hart die gesindheid van Christus sat wek, 

naamlik om te kan vergewe al is dit sewentig maal sewe maal. lndien daardie 

gesindheid nie in u gevind word nie, dan is Christus self ook nie daar nie. Ek hoop 

dat u en ek albei, in navo/ging van Christus, groot genoeg sa/ wees om klein te 

wees." 

2.3.4 Sendingwerk 

Benewens die werk in sy eie gemeente, was die kerkraad ''volgens die Vrystaatse 

kerkwef' ook verantwoordelik vir die plaaskike sendingwerk. 'n Amptelike 

beroepsbrief gedateer 6 November 1932 en geteken deur die konsulent JA van 

Rooyen en Evangelis J Baholo, is aan Groenewald oorhandig. Groenewald meld 

(WW8:6) dat sy voorganger ds JC Oosthuizen, "in sy ywer vir die sending" twee 

gemeentes gestig het - een vir die swartes en een vir die Kleurlinge. Daar is ook 

twee skole vir die groepe gestig. (Volgens Ferreira 1988:144-153 het die swart 

gemeente reeds dekades bestaan en het die Kleurlinggemeente uit die 

swartgemeente ontstaan - die stigtingsdatum is 19 April 1932. Die unieke geboorte 

van die gemeente was die "eerste in die Unie". Die Kleurlinggemeente het dan ook 

by die swart Ring en Sinode ingeskakel. Omdat die konsulente vir die gemeentes 

onderskeidelik op Rouxville en Smithfield gewoon het en die sendelinge destyds 

slegs tien pond per maand vir reiskoste ontvang het, is die verantwoordelikhede van 

die gemeentes op Groenewald gelaai: "Ek het ontdek dat ek prakties konsulent was 

vir die twee sendinggemeentes en voorsitter van die twee skoolkommissies . . . een 
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ding was van die staanspoor duidelik: die werk op die sendingakker sou sy 

moeilikhede op/ewer. " 

In 'n bandgesprek het Groenewald genoem dat hy vasgestel het dat die lidmate van 

Bethulie oor die algemeen gevoel het dat die sending tydens sy voorganger se 

dienstydperk meer as genoeg aandag ontvang het. Die Blanke gemeente het in 

1929 besluit om nie meer nie as vyfhonderd pond (destyds was dit 'n groot bedrag 

vir 'n gemeente wat self finansieel swaar gekry het en met 'n skuldlas gesukkel 

het:Skrywer) by te dra vir die bou van 'n nuwe kerk vir die swart gemeente. Die 

notules van die NGK Bethulie weerspieel nie wat die "moeilikhede" is waarna 

Groenewald verwys nie. Waarskynlik het dit te doen gehad met algemene 

ontevredenheid oor die Kerkraad se milde bydrae tot die bou van die nuwe kerk en 

die aandag wat die sendinggemeentes van die Blanke leraar gevra het. Die rel wat 

kleur op politieke gebied gespeel het, mag ook nie uit die cog verloor word nie. 

Groenewald meld (WW8:27) dat met die getroue bystand van ouderling E Grote die 

pligte uitgevoer ken word, "maar dit was 'n vee/eisende ondememing". Hy moes 

soms by die Kleurlinggemeente (nadat hy eers 'n erediens en katkisasieklas in die 

moedergemeente waargeneem het), die doop bedien, lidmate laat belydenis van 

geloof afle en daarna die nagmaal bedien - 'n diens wat maklik twee uur ken duur. 

Die kerkraad besluit op 1 Desember 1934 om 'n sendeling te beroep. Die tweede 

sendeling was eerw R Barry. Groenewald meld dat sy koms "het vir my ver/igting 

maar oak sarge gebring." Wat laasgenoemde was is nie bekend nie. Moontlik het 

dit te doen met die feit dat hy, volgens Ferreira (1988 :153), in 1942 "onder 

ongelukkige omstandighede uit die diens ontslaan" is. Groenewald het ook 

toegesien dat die werk van die Vroue Sendingvereniging voortgesit word. 

Die Direkteur van Onderwys van die OVS, dr SH Pelissier, het 'n versoek tot 

Groenewald gerig dat 'n fees gehou moes word om die aankoms van sy grootvader 

eerw Jean Pierre Pellissier na Bethulie in 1833 te herdenk. Groenewald het horn 

daarvoor beywer en die fees is in samewerking met die twee sendinggemeentes op 

14-15 Oktober 1933 gehou. Die spreker by die geleentheid was ds GM Pellissier 

van Carolina. Groenewald [WWB: 15] het die geleentheid gehad om kennis te maak 

met die man wat kort daarna "die eerste professor van ans Kerk aan die Teologiese 

Fakulteit in Pretoria sou word" en binne vyf jaar, sy kollega. 
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Volgens 'n inskrywing in die notuleboek was die opkoms na die fees in Bethulie se 

kerkgebou teleurstellend "wat waarskynlik toe te skryf is aan die droogte en oak aan 

'n gebrek aan belangstelling... Os Pellissier het 'n uiteensetting gegee van die 

verlede tydens die Franse Sending. " 'n Deel van die feesverrigtinge is die volgende 

dag (Sondag) in die namiddag in die Sendinggemeente gehou waar Pellissier weer 

gepreek het. Na die byeenkoms het die gemeente buite die kerkie 'n klipstapel as 

gedenkteken gebou. Groenewald wat die reelings vir die fees getref het, meld in 'n 

terugblik (WW8:18) dat "hoewe/ die bywoning nie aan die verwagting voldoen het 

nie, dit tog 'n mooi feesgeleentheid was. " 

2.3.5 Onderwys 

Groenewald is spoedig na sy aankoms op Bethulie as lid van die (Blanke) 

Skoolkommissie en Skoolraad benoem. Die onderwys het horn na aan die hart gele. 

"Op Bethulie," skryf hy,"het ek oak in hierdie dee/ van die predikantswerk gesout 

geraak". Hy vermeld etlike gevalle van kinders wat in armoedige omstandighede 

grootgeword het, maar later ten spyte van die ontberings uitgestyg en 

verantwoordelike werk verrig het. Onder hulle is daar 'n aantal predikante. 

Groenewald het ongetwyfeld hierin 'n belangrike aandeel gehad. Hy skryf in die 

verband (WW8:9) dat "dit noodsaaklik is dat die hand van /iefde en hu/p uitgesteek 

word na die geringstes in die gemeente. " 

2.3.6 Samewerking met Gereformeerde Kerk 

2.3.6.1 Kommunikasie tussen leraars/kerkrade 

Groenewald se bediening op Bethulie getuig van hartlike samewerking met die leraar 

en kerkraad van die Gereformeerde Kerk. (In 'n bandgesprek het hy vertel dat hy 

ook goeie verhoudinge met die "Enge/se gemeente gehandhaaf het en selfs daar 

gepreek het'). Hy en die leraar, ds JP Jooste (later teologiese professor aan die PU 

vir CHO) het lewenslange vriende geword. Soms moes moeilike sake bespreek 

word. Op 4 Februarie 1933 vaardig die kerkraad Groenewald af om ds Jooste oor 

die "heen en weer lopery van lidmate van een kerk na die ander'' te spreek. 

Dit lei tot 'n belangrike verdere besluit op 1 April 1933 wat die belangrikheid en vrug 

van gesonde kommunikasie op die gebied van tussenkerklike verhoudinge 
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beklemtoon: '"n Kommissie (Voorsitter en twee ouderlinge) word benoem om af en 

toe 'n kommissie uit die Gereformeerde Kerk te ontmoet om sake van algemene 

belang te bespreek. 11 Dit is seer sekerlik Groenewald wat die inisiatief in die saak 

geneem het. Die vraag kan gevra word of die visie wat hy destyds aan die dag gele 

het, asook geleenthede wat geskep is om toe te sien dat die twee kerke op 

gemeentelike- en kerkraadsvlak saamwerk, indien dit amptelike kerklike beleid 

geword het, nie tot veel grater eenheid tussen die Kerke sou gelei het nie. 

2.3.6.2 lngebruikneming Afrikaanse Bybel 1933 

In die kerkraadsnotule van 9 September 1933 word die volledige verrigtinge (wat op 

Groenewald se versoek "breedvoerig" genotuleer moes word,) vermeld wat met die 

ingebruikneming van die Afrikaanse Bybel op 27 Augustus 1933 te Bethulie gevolg 

is. Die twee kerkrade het die leraars se versoek om saam fees te vier, goedgekeur. 

Groenewald meld (WWB: 13) dat die eerste 50 Bybels die gemeente op 10 Augustus 

bereik het: "Ek was dankbaar en opgewonde, maar dit het geskyn asof die 

gemeente nie erg be/ang gestel het nie. Sommige was selfs openlik gekant teen die 

gebruik van die nuwe Bybel. Tog het die geesdrif toegeneem en dit het uitge/oop op 

'n sielsverheffende Bybe/fees van die twee kerke saam." Reeds op Saterdagaand 26 

Augustus is 'n feesvergadering gehou met toesprake oar Bybelvertaling, die 

betekenis van die Bybel in die kerk en in die volkslewe. Die sprekers was ds JP 

Jooste, Groenewald en die lnspekteur van Onderwys, DC de Bruyn. 

Op Sondag 27 Augustus 1933 het die twee gemeentes saam vergader asof "dit een 

gemeente was." Ongeveer 800 kerkgangers het die "besielende gebeurtenis" 

bygewoon. Tydens die oggenddiens in die NGK is gepreek oar Ps 119: 111: "Ek het 

u getuienisse vir ewig as erfdeel ontvang, want hulle is die vreugde van my hart." Os 

Jooste het die eerste deel van die teks behandel en Groenewald die tweede. 

Gedurende die namiddag was daar 'n gesamentlike diens vir jongmense in die 

Gereformeerde Kerk. Die teks wat die leraars behandel het was 1 Thes 2: 13 -

Groenewald het die eerste deel behandel en Jooste die tweede deel. Volgens 

Groenewald het die feesgeleentheid 11 'n diepe indruk nagelaat wat die goeie 

gesindheid tussen die twee Kerke gewe/dig bevorder het. Dit het ook die weg 

voorberei vir die samewerking wat noodsaaklik was om die werkloosheid van die 

volgende twee jaar te bekamp. " 
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2.3.6.3 Sinode Gereformeerde Kerke 

Die Kerkraad stel ook sy geboue tot beskikking van die GK tydens die sitting van die 

Sinode van die Kerk gedurende 1936. Groenewald het Totius by die geleentheid 

ontmoet en 'n gesprek met horn gevoer. Die eerste Afrikaanse Psalmbundel is 

tydens die sitting van die Sinode in gebruik geneem. 

2.3. 7 Hulp aan werkloses 

Groenewald het 'n groot aandeel gehad in die voorsiening van werk aan die talle 

werkloses wat, nadat die droogte gebreek is, vermeerder het. Hy het met die 

plaaslike landdros, die parlementslid, mnr Klasie Havenga en ander 

verantwoordelike staatsamptenare gedurende 1934 samesprekings gevoer om die 

armoede te help verlig, deur werk vir die werkloses te vind. Werk is voorsien "met 

dambouery en padmakery'' (wat elders aangepak is), asook in 'n gruisgroef in die 

randjie bokant Bethulie se stasie. Die Staat en Kerk sou later in die proses nou 

saamwerk - die staat deur die fondse en werk te voorsien en die kerk sou die 

organisasie en administrasie behartig. Plaaslike komitees is gestig waarvan die 

plaaslike NGK se predikant gewoonlik die voorsitter was. Groenewald meld 

(WW8:19) dat dit aanvanklik vir horn voldoening verskaf het indien hy iemand aan 

werk ken help, maar dat dit later 'n ondankbare werk geword het. Daar was 

gewoonlik "driekeer meer werksoekers as vakatures" en "die wat nie vir die werk 

gf!kies word nie, gaan morrend weg en versprei die storie dat die predikant teen 

hulle gekant is en geen hart het vir hul honger kindertjies nie. Dit het die pastorale 

werk begin bemoeilik - ek het juis die geestelike opheffing en versorging in daardie 

tyd ernstig beskou. " 

Hy berig dat die sprinkaanplaag in die lente van 1934 aan heelwat werkloses tydelike 

werk verskaf het en sodoende die nood help verlig het. Na dit verbygegaan het, was 

die toestand eweneens so erg. Die kritiek en antipatie het bly voortduur. Groenewald 

is van mening (WW8:20) dat dit voortgevloei het uit die feit dat die kerk-staat-skema 

van die predikant 'n soort staatsamptenaar gemaak het. Op 1 September het die 

Kerkraad besluit om horn van die skema te onttrek. Vir Groenewald was dit 'n "hulp 

in nood, maar nie armeversorging soos die kerk dit moet doen nie." Die posmeester 

sou in die toekoms verantwoordelik wees vir werkverskaffing. As gevolg van die 

armoede en werkloosheid, het al hoe meer mense uit die platteland na die stede 

verhuis. 
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Uit 'n onverwagse oord het Groenewald waardering gekry vir sy besondere dienste 

aan die noodlydendes toe hy 'n skrywe gedateer 17 September 1934 van die 

Sekretaris, GS Coetzee, ontvang het waarin hy meegedeel is dat hy tot ere

president van die Suid-Afrikaanse Nasionale Werkersbond gekies is. Hy het navraag 

na die liggaam se grondbeginsels gedoen, dog nie weer van horn verneem nie. "Die 

vriendelike erkenning vir my inspanning het ek egter op prys gestel. " Groenewald se 

bydrae om die liggaamlike en geestelike nood van sy lidmate en die 

Afrkaanssprekendes in die bree gesien te verlig, was enorm. Die Sekretaris van die 

Werkersbond was ook die korrespondent van Die Vo/ksblad op Bethulie en op 13 

November 1934 maak Groenewald beswaar oor 'n berig waarin beweer is dat die 

werkers in die gruisgroewe "slawewerk" doen. Groenewald het kort daarna 'n skrywe 

van Die Volksblad gekry dat die korrespondent se dienste beeindig is. 

2.3.8 Die "profeet" 

Groenewald sou te alle tye bereid wees om rekenskap te gee van die suiwerheid van 

sy kerk se leer soos dit in die Skrif en belydenisskrifte te vind is. By geleentheid 

(WWB:32) het 'n "sekteleier," bekend as 'n "profeet," horn by lidmate gevestig en die 

mense oorgehaal om hulle deur onderdompeling weer te laat doop. Groenewald en 

'n ouderling is na die lidmate se plaas om met hulle te praat, maar het nie veel bereik 

nie. Hy sou nie moed opgee nie en reel met die "profeet en sy aanhang" om na die 

pastorie te kom vir samesprekings. Hy het 'n aantal kerkraadslede gekry om horn by 

te staan. Hy meld dat die gesprek om 10:00 begin het en onafgebroke in 'n 

sirkelgang tot 13:30 geloop het toe 'n ouderling se geduld opgeraak het en hulle 

uitmekaar is. Die belangrikheid van die kerkraadslede se teenwoordigheid is daarin 

gelee dat hulle medeverantwoordelikheid vir die gemeente se welsyn moes dra en 

die ontmoeting terselfdertyd vir hulle 'n skolingsgeleentheid was. Volgens 

Groenewald het hy nie weer van die "profeet" verneem nie. 

2.3.9 Vrymesselary 

Groenewald meld (WWB:28) dat hy ontdek het dat heelwat van sy lidmate lede van 

die Vrymesselary organisasie was. Hulle het daarop aangedring dat daar groter 

erkenning aan hulle van kerklike kant gegee moes word. Toe een van die lede sterf 

en Groenewald die begrafnis moes hou, het hulle daarop aangedring om self die 

teraardebestelling waar te neem. Volgens Groenewald is hy en die Kerkraad deur 
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die Vrymesselary "gekrap". In 1935 het hulle horn genader met die versoek dat 'n 

Vrymesselaarsdiens gehou moes word en dat hy vir hulle 'n spesiale boodskap moes 

bring. Die Kerkraad het goedgekeur dat so 'n diens op 24 Maart 1935 gehou kon 

word. Hy het die Vrymesselaars vooraf gewaarsku dat hy daar is om Christus te 

verkondig. Die aand het hulle met hulle onderskeie kentekens aan na die erediens 

gekom. Onder hulle was 'n paar Jode. Hy het as teks Ps 103:15-17 gebruik wat 

"uitgeloop het op die aanwysing van Jesus Christus as die Ver/osser van a/le 

mense." Hy meld dat 'n aantal Vrymesselaars na die diens hulle teleurstelling 

uitgespreek het, maar dat hy in die jare wat gevolg het nooit weer van hulle kant 

probleme ondervind het nie. 

2.3.10 Verhouding verbond en persoonlike geloof 

In Stelling XVII van sy proefskrif (1932:223) het Groenewald onomwonde sy 

standpunt, wat hy op geen stadium verander het nie, ten opsigte van die verhouding 

tussen die genadeverbond en persoonlike geloof, soos volg geformuleer: "Wanneer 

die prediking eensydig die werk Gods in die genadeverbond op die voorgrond stet, 

voer dit tot verstarring van die geestelike /ewe, daar die noodsaaklikheid van 

persoonlike geloof dan onvo/doende beklemtoon word." Hy beskryf ( WWB: 14) 

hoedat 'n aantal jongmense in die Bybelklas elke jaar hulle "/ewens aan die Here 

oorgegee het." By 'n ander geleentheid (WWB:22) was hy self ender die soeklig toe 

'n tagtigjarige grysaard wat nie lidmaat van sy gemeente was nie, aan horn die vraag 

gestel het: "Dominee, is u seker dat u 'n kind van die Here is?" Groenewald meld dat 

hy bevestigend geantwoord het, maar dat die vraag horn aanvanklik "geerger" het. 

By nadenke was hy dankbaar dat die vraag so direk aan horn gestel is: "Dit het my 

geroep tot selfondersoek in die wete dat as die prediker nie sekerheid het nie, hoe 

kan hy met sekerheid die boodskap van kindskap in Christus verkondig? Ek moes 

insien dat eie sielsorg, voorafgaan aan die sielsorg aan ander. En vir daardie insig is 

ek tot vandag dankbaar. " 

2.3.11 Humor en "/awwe praatjies" 

Groenewa'ld is bekend as 'n man met 'n baie ernstige uitkyk op sake. In gesprekke 

met sy kinders, kollegas, oudstudente en andere word egter telkens van sy fyn 

humorsin melding gemaak. In sy herinneringe oor sy bediening op Bethulie maak hy 

telkens melding van humoristiese insidente. Hy het ook die gawe om ten tye van 
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baie spanningsvolle oomblikke die spanning te verlig deur 'n humoristiese insident 

aan te haal of opmerking te maak. Hy kan vir homself lag en die eienaardige in 'n 

gebeurtenis of gewone loop van sake raaksien. Tog bly hy ernstig en het hy nie tyd 

vir lawwighede nie socs blyk uit die volgende insident (WW8:21). 'n Ouderling het 

horn uitgenooi om 'n dag op die plaas deur te bring en met sy skoonvader, wat 

ernstige geestelike probleme sou gehad het - ender andere het hy getwyfel oor sy 

eie redding - te gesels. Op 24 Mei 1934 het hy besoek op die plaas afgele en baie 

aandag aan die ou vader bestee. Later is oor koeitjies en kalfies gesels en toe hy 

wou vertrek het 'n gemoedelike atmosfeer geheers. Hy het gevoel dat hy darem iets 

bereik het. "Maar net toe ek die ou vader wou groet, se hy dat hy my darem eers op 

'n teks wil wys. Hy bring sy Bybel en slaan Efes 5:4 op waar staan dat 'n mens Jou 

nie moet ophou met "gemeenheid en dwase of Jawwe praatjies wat nie pas nie. " En 

daarmee is die vrugteloosheid van hierdie soort benadering aan my verstand 

gebring." 

Die opvatting van Groenewald asook sy erns het waarskynlik iets daarmee te doen 

dat mense moeilik met horn kommunikeer. Moontlik het die respek vir horn as mens 

en die vrees dat die grens tussen goeie humor en lawwigheid oorgesteek mag word, 

ook iets daarmee te doen. In 'n bandgesprek het sy dogter Trudi dit egter benadruk 

dat agter haar vader se oenskynlike teruggetrokkenheid, 'n wereld van humor le wat 

wag om ontdek te word. Sy is waarskynlik korrek, tog is min bereid om die 

ontdekkingstog te onderneem. Gesprekke met horn word versigtig en met 

terughouding vanwee sy gereserveerdheid gevoer. 

2.3.12 Bevorder Afrikanerkultuur 

Groenewald het horn vereenselwig met die lotgevalle van sy lidmate en volksgenote 

deur hulle op geestelike-, maatskaplike-, materiele- en onderwysgebied daadwerklik 

by te staan. Alhoewel hy ook ender die swart- en kleurlingbevolking mooi geestelike 

werk gedoen het, was dit die nood van die blanke Afrikaner waarmee hy horn 

vereenselwig het. Reeds op Stellenbosch - destyds bekend as die "volksuniversiteit", 

het hy horn as studenteleier by die Afrikanervolk geskaar. Op Bethulie het hy met die 

werklikheid te doen gekry. Daarom het hy ook buite die kerk se arbeidsveld diens 

aan sy volksgenote gelewer. Op die kultuurakker sou hy en sy eggenote diep spore 

trap. Dit het harde werk geverg. Die kerk kan horn immers nie van die kulturele lewe 

van die mense ender wie die evangelie bedien word, distansieer nie. 

220 



Hy het 'n Voortrekkerkommando op Bethulie gestig en self die leiding geneem. Met 

sy vrou se koms is 'n tak van die Oranje-Vrouevereniging gestig wat ender haar 

leiding ongekende hoogtes bereik het. 'n Werkklas vir vroue waar hulle geleer is om 

klere te maak, is gestig. 'n Outydse bruilof is gereel en daarmee saam 'n uitstalling 

van outydse gebruiksartikels. Laasgenoemde was die spoorslag, volgens 

Groenewald (WW8:31), vir die totstandkoming van die museum op Bethulie. 

Gedurende die tweede helfte van 1937 is 'n netjiese teekamer op die dorp geopen 

wat bedoel was om as 'n kultuursentrum vir die plaasmense wat dorp toe gekom het, 

te dien. Hy is 'n gesogte spreker op "Dingaansfeeste". Op 3 Desember 1937 (Notule) 

staan die Kerkraad veertien dae verlof aan horn toe om "'n Dingaansfees in 

Suidwes-Afrika (SWA tans Namibie:Skrywer) byte woon." 

2.3.13 Ring en Sinode 

Tydens Groenewald se bediening op Bethulie het hy verskeie ringsittings bygewoon 

van die Ring van Smithfield asook die sitting van die Vrystaatse Sinode in 1934. 

Tydens die sitting van die Sinode in 1937 was hy ernstig siek aan maagkoors. Die 

notules van die meerdere vergaderings toon dat Groenewald oor besondere insig en 

talente beskik het. Ten spyte van vooroordele (dat hy 'n Du Plessis-man sou wees), 

wat leraars van die Ring teenoor horn gekoester het, kon sy leierskap en 

bekwaamhede nie ge"ignoreer word nie. Op die eerste sitting van die Ring wat hy 

bygewoon het - 26 April 1933 en volgende dae te Dewetsdorp, word hy die 

sameroeper van die Sendingkommissie. 

Tydens die sitting van die Ring op 1 Mei 1935 te Reddersburg, verskyn die volgende 

aantekening in die notuleboek: "Dr EP Groenewald gelukgewens met die pragtige 

vers/ag - vir 'n voorbee/d sirku/eer die Voorsitter die verslag onder die /ede. Die 

Algemene Sendingsekretaris verb/y horn in die deeg/ike vers/ag. " Op die Ring word 

hy weer op die Sendingkommissie aangewys asook verantwoordelik gemaak vir die 

kerkraadskonferensie en die arbeid ender die jeug. Tydens die konferensie met die 

Gemeente tree hy as spreker op om die die onderwerp, "Die Redmiddels ten opsigte 

van die agteruitgang op geestelike gebied by die kerk', in te lei. Hy is ook 

verantwoordelik dat die Ring belangrike beskrywingspunte aan die verantwoordelike 

Sinodale Kommissie stuur. Dit het gehandel oor die beskerming van 'n kerkraad/ 

kerkraadskommissie wat ondersoek instel na die ergerlike lewenswandel van 'n 

lidmaat teen lasteraksies. Verder dat die uitgewers van Afrikaanse dagblaaie en 

tydskrifte gevra word om nie berigte wat die deelname aan dobbelary, lotery en 
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weddenskappe mag aanmoedig of mag bevorder te publiseer nie. 

In 'n bandgesprek (20.02.89) het Groenewald gemeld dat hy tydens sy eerste 

sinodesitting op Bloemfontein (19 April 1934 en volgende dae), 'n lae profiel 

gehandhaaf het. Hy het wel as skriba van die Kommissie van Rekeninge (Acta 1934 

: 120) opgetree en aan die Sinode verslag gedoen. Hy het aan die bespreking oor 

die organisasie Morele Herbewapening deelgeneem. Volgens Groenewald was dit 

destyds 'n "baie aktuele saak waaroor in die Sinode sterk meningverskille bestaan 

hef'. Hy het in die "gespanne atmosfeer wat geheers hef' met sy deelname daarin 

geslaag om die spanning te verbreek en 'n "atmosfeer van goeie gesindheid te 

herstel. Ek het 'n briefie van die Skriba gekry wat my vir my optrede bedank het en 

my berispe het omdat ek dit so Jaat gedoen het". Die Agenda 1934:243-244 en Acta 

van die Sinode 1934:49 en 74 -76, verwys na 'n saak wat die Vrystaatse Kerk met 

mening sou beveg en wat Groenewald mettertyd ook sou raak, naamlik die stigting 

van 'n Teologiese Fakulteit vir die Ned Geref Kerk aan die Universiteit van Pretoria. 

Vier jaar later sou Groenewald reeds 'n hoogleraar aan die Teologiese Fakulteit 

wees. 

2.3.14 Voortgesette teologiese opleiding 

Die bevordering van die teologiese wetenskap het Groenewald na aan die hart gele. 

Hy het besef hoe belangrik voortgesette studie is en dat die predikante op die 

platteland min teologiese boeke tot hul beskikking gehad het. Verder het die 

teologiese aspek van die opleiding destyds op Stellenbosch gebreke gehad. Daarom 

was predikante-konferensies destyds van groot waarde. Reeds in sy eerste 

bedieningsjaar nooi die predikant van Aliwal-Noord, ds WJ Naude, horn om die 

Bybelstudie by so 'n geleentheid te behartig. Die predikante van die ringe van 

Smithfield en Burgersdorp het by die bad byeengekom vir Bybelstudie en 

voorbereiding vir Pinkster. Die byeenkoms, meld Groenewald (WW8: 11 ), is 

gedurende die volgende jare herhaal. Die stimulasie was vir Groenewald belangrik 

dog nie genoeg nie. 

Vroeg die volgende jaar ontvang hy 'n skrywe, gedateer Februarie 1934, van sy 

studentevriend en latere kollega op Pretoria, dr AB du Preez, vanaf Stellenbosch. 

Dit het gehandel oor die stigting van 'n Suid-Afrikaanse Teologiese Vereniging. 

Groenewald se "teregwysinge en advies" oor die saak word gevra en hy word 
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bykans gesmeek om mee te werk tot die stigtng van die Vereniging. Die 

doelstellings van die Vereniging, socs in die konsep konstitusie vermeld, was om die 

teologiese wetenskap in die algemeen te bevorder. Verder om selfstandige 

wetenskaplike studie aan te wakker by almal wat belangstel in die teologie en 

verwante vakke en om 'n bydrae te lewer tot die opbou van 'n eie Suid-Afrikaanse 

Teologie. Die optrede herinner sterk aan die besluit van die Algemene Sinode in 

1994 (Acta :444) om vorme van praktykopleiding vir predikante in die bediening te 

implementeer. 

Die bedoeling was ook om kongresse te hou en kwartaalliks 'n teologiese tydskrif te 

laat verskyn - waarin ender andere "Alie persoonlike polemiek geweer sa/ word. 11 Die 

vrees vir 'n herhaling van die Snyman - Du Plessis pennestryd was nog nie begrawe 

nie. Die bestuur van die Vereniging het vanaf sy stigting bestaan uit 'n nuwe geslag 

jong teoloe asook ander geleerdes wat later bekende leiers op kerklike en 

akademiese gebied geword het. 

In sy verduidelikende skrywe bring Du Preez verder die gedagte van 'n 

"volksteologie" na vore wanneer hy skryf: "Oil is in belang van ons kerke (die drie 

Afrikaanse Kerke:Skrywer), dat 'n eie Afrikaanse teologie sal opgebou word wat 

verband hou met die historiese ontwikkeling van ons ku/tuur, wat ten voile pas by die 

Afrikaanse volksaard en wat die tipiese Afrikaanse geloofslewe openbaar. 11 Alhoewel 

die gedagte nie in die konstitusie tot uitdrukking kom nie, het dit destyds sterk 

gefigureer binne die konteks van die opkoms van die neo-Calvinisme en Afrikaner

nasionalisme. 

Dit is duidelik dat daar in die dertigerjare, (met die Du Plessis-stryd uiteindelik agter 

die rug en gepaard met die onverkwiklike pennestryd tussen Die Ou Paaie en Het 

Zoeklicht wat die verdeeldheid op die spits gedryf het), 'n ernstige behoefte bestaan 

het vir die soeke na vernuwing en grater eenheid op teologiese gebied. Verder was 

die politieke verdeeldheid in Afrikanergeledere pynlik. Vir die genesing van die 

bykomende wend sou druk op die kerk en sy leiers geplaas word om 'n bydrae te 

lewer. Al sou dit 'n tyd duur om die ideaal te bereik, het die proses begin en is die 

fondament gele. 'n Liggaam sou nodig wees wat as voertuig kon dien, asook 'n 

teologiese tydskrif om die boodskap uit te dra. Van die Gereformeerde Vaandel het 

Groenewald blykbaar nie veel gedink nie, socs blyk uit sy skrywe aan die Sekretaris, 

prof D Lategan gedateer 30 Oktober 1933. 

223 



Gedurende 1934 ontvang Groenewald navraag van verskeie predikante oor verdere 

studie moontlikhede en moedig hy hulle aan om verder te studeer en aan teologies

wetenskaplike artikels te werk. Vergelyk sy skrywe in die verband aan ds PJ van der 

Westhuizen van Beaufort-Wes gedateer 20 September 1934: "Ons beoog om in die 

loop van die vo/gende jaar van tyd tot tyd 'n rubriek in DK te laat verskyn en met die 

oog daarop sa/ ek bly wees as u die spaar tydjies aan ernstige NT studie wil skenk 

en probeer om ten minste een artikel in die jaar gereed te he ... " Nadat hy 'n boek 

oor die teenswoordige NT stand aanbeveel het, vervolg hy: "Ek hoop om u saam met 

ander wat in hierdie onderneming geinteresseer is in Desember te Stellenbosch te 

sien, DV". 

Op 6 Desember 1934 is die Suid-Afrikaanse Teologiese Studiekring (in plaas van 

Vereniging) op Stellenbosch gestig. Dr JJ MOiier en dr AB du Preez is onderskeidelik 

tot voorsitter en sekretaris gekies. Groenewald dien op die bestuur as primarius van 

die "Nuwe Testamentiese rubriek". Dit bring mee (Ernst 1978 : 60) dat Groenewald 

verantwoordelik is vir die lewering van wetenskaplike referate by kongresse, die 

opstel van wetenskaplike artikels vir publikasie, resensies oor boeke en die 

samestelling van aanbevolle studieboeke oor sy rubriek. Reeds tydens die 

stigtingskongres !ewer Groenewald sy eerste referaat oor Hedendaagse rigtinge in 

die Nu-Testamentiese eksegese. Groenewald sou baanbrekerswerk doen om die 

Nuwe Testamentiese Eksegese in Suid-Afrika op 'n vaste grondslag te plaas. Die 

stigting van die Studiekring op Stellenbosch op 6 Desember 1934 kan as 'n 

belangrike beginpunt vir Groenewald beskou word. 

2.3.15 "Wapens vir die Hede" 

Ten einde te herstel nadat hy maagkoors opgedoen het en vir etlike weke baie 

ernstig siek was (volgens Groenewald was hy in 'n "beswyming'), verleen die 

Kerkraad aan horn op 'n buitengewone kerkraadsvergadering op 3 Maart 1937 

siekteverlof "vir twee maande en /anger as dit nodig is, nadat hy opstaan". 

Groenewald skryf (WW8:32) dat hy en sy eggenote na Amanzimtoti is waar hy 

langsamerhand sy kragte herwin het. "Daar het ek ook 'n preekbundeltjie gereed 

gemaak wat ek opgedra het aan die gemeente by die herdenking van sy 75 jarige 

bestaan asook sy 50 jarige kerkgebou en my vyfjarige bediening in Bethulie. " Die 

preekbundel, Wapens vir die Hede, sou Groenewald se tweede publikasie na sy 

proefskrif wees. Vele sou daarna volg. 
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Oor die preekbundel skryf sy vriend HOA du Toit in DV van Januarie 1939 ender 

andere (WO Jonker (Red) 1970:245): "Diegene wat horn as student geken het, weet 

dat die skrywer baie deeglik is en in Wapens vir die Hede kom daardie eienskap 

weer duidelik na vore. Verder is die preke ook nie droog nie, maar deurspek met 

mooi i/lustrasies." Met die verskyning van die preekbundel het Groenewald in 'n groot 

behoefte voorsien. Afrikaanse teologiese literatuur het bykans nie bestaan nie. In 'n 

skrywe gedateer 8 Februarie 1984 aan die Vrystaatse Argivaris het Groenewald 'n 

eksemplaar van die preekbundel aan die Argief as 'n bewaarstuk bemaak. Die 

eksemplaar bevat die handtekeninge van prof GM Pelissier asook van Groenewald 

sowel as van al die leraars wat die feesgeleentheid te Bethulie in 1937 bygewoon 

het. 

2.3.16 Waardering van geskiedenis 

Tydens Groenewald se bediening op Bethulie is verskeie gebeurtenisse feestelik 

herdenk. Hy het nie belangrike gebeurtenisse ongesiens verby laat gaan nie en hard 

gewerk om van die herdenkingsgeleenthede 'n sukses te maak. Op die wyse het sy 

liefde en waardering vir die geskiedenis na vore gekom. Daar is verskeie insidente of 

optredes van Groenewald wat in die verband in herinnering geroep kan word, 

waardeur hy dit vir die historikus 'n vreugde maak om navorsing te doen. 

Die laaste fees waarvoor hy self die reelings te Bethulie help tref het, was om die 

drie gebeurtenisse soos reeds vermeld is, feestelik te herdenk. Oudleraars en 

gemeenteseuns wat in die bediening gestaan het, is na die fees uitgenooi. Oor die 

fees self skryf Groenewald (WW8:33 (b): "Daardie naweek (6-7 November 1937) is 

gebeurtenisse uit die verlede in herinnering geroep, daar is kragtige boodskappe 

gelewer en die gemeente het van harte aan God die /of en dank toegebring vir die 

bewaring en die versorging in jare van ramp en van voorspoed". In die historiese 

verloop van gebeure het hy te alle tye die sorg, bewaring, uitkoms en ingrype, maar 

bo alles die genade van God raakgesien. 

2.3.17 Afskeid van Bethulie 

2.3.17 .1 Beroep na Pretoria as hoogleraar 

Kort na die feesviering het Groenewald 'n telegram uit Pretoria ontvang om te se dat 
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hy beroep is as professor in die Nuwe Testarnentiese Wetenskap aan die nuwe 

Teologiese Fakulteit van die Ned Geref Kerk. Hy skryf (WW8:33[b]) dat dit vir horn 'n 

oomblik van diepe ontroering was. Hy was bewus daarvan dat die Vrystaatse kerk 

sterk gekant was teen die stigting van die Teologiese Fakulteit in Pretoria. Dit het sy 

besluit bernoeilik. Tog het hy die beroep aanvaar. Op 30 Januarie 1938 het die 

gemeente van horn en sy eggenote afskeid geneem. 

Soos tydens sy ontvangs in 1932 was daar ook by sy vertrek geen enkele 

ringsleraar, behalwe die konsulent, teenwoordig nie. By die oorhandiging van die 

akte van dernissie het die konsulent aan horn gese: "Bewaar dit goed, want een van 

die dae sal jy dit weer nodig kry." Volgens Groenewald (WW8:34) het ds JP Jooste 

van die Gereforrneerde Kerk, socs hy met sy ontvangs ook teenwoordig was, die 

konsulent daarop gewys dat die Fakulteit nie 'n eendaagse plant is socs die 

wonderboorn van Jona nie. 

2.3.17.2 Waardering vir diens gelewer 

Onder oorweldigende blyke van liefde en waardering het die pastoriepaar van hul 

eerste werkkring afskeid geneern. Hy ontvang (volgens 'n besluit wat op 29 Januarie 

1938 op 'n Gewone en Gekornbineerde Kerkraadsvergadering ender voorsitterskap 

van die konsulent ds AA van Schalkwyk geneem is), 'n ruirn beurs van vyf-en-veertig 

pond as geskenk asook 'n "gei1/umineerde adres". Op die adres het die volgende 

bewoording ender andere verskyn: " ... stel die vergadering sy innige waardering te 

boek vir die toegewydheid, ywer, bekwaamheid en seen waarmee dr Groenewa/d in 

sy vyfjarige bediening alhier gearbei het, en ook word horn die nodige krag, wysheid 

en leiding toegebid vir die gewigtige werk waartoe hy deur die Here geroep is". Met 

Groenewald (WW8:34) se sarnevatting van sy bediening kan nie anders as 

saarngestern word nie : "Dit was 'n vrugbare werktyd in Bethulie." Dit was 'n 

bediening wat horn in rneer as een opsig geslyp het vir die veeleisende pionierstaak 

wat op horn en sy kollegas in Pretoria gewag het. 

3 lnterpretasie en evaluasie 

As jong proponent het Groenewald na Bethulie gegaan en 'n paar jaar later as 'n 

predikant wat in 'n kort periode en in 'n tyd van worsteling veel ervaring opgedoen 

het na Pretoria vertrek. Die werk onder die Afrikaners tydens die depressiejare, 

226 



versnelde verstedeliking, politieke verdeeldheid asook die behoeftes van die 

getalsterke swart bevolkingsgroep, het horn vroeg na antwoorde laat seek. Die 

uitstaande kenmerke van sy bediening was sy pastorale sorg aan sy volksgenote in 

hul armoede en ellende en om deur die prediking hulle geestelik weerbaar en 

toegerus te maak. Derhalwe het hy en sy eggenote die belangrikheid van die kultuur 

besef as middel om die eenheid te versterk, die minderbevoorregtes maatskaplik op 

te hef en die jeug weerbaar te maak. Verder het hy met sy samewerking met die GK 

sy ekumeniese belangstelling getoon en benut om eenheid te bewerkstellig. 

Sy bydrae tydens ringsittings en die sitting van die Vrystaatse Sinode asook sy 

betrokkenheid by aksies om predikante teologies vir hul taak verder toe te rus, het sy 

ontluikende leierseienskappe beklemtoon. Die swart en bruin kerke het hy met 

woord en daad bygestaan. Hy het gevoel dat sy eerste verantwoordelikheid was om 

iets te doen aan die nood wat in die geledere van sy eie mense bestaan het. Die 

nood en behoeftes van die swart en bruin mense het nie by horn noodwendig 

verbygegaan nie. Sy (blanke) gemeente het self veel gebrek gehad en 

desnieteenstaande is die nieblanke gemeentes finansieel en andersins ondersteun. 

Die behoeftes van die getalryke nieblankes op maatskaplike, ekonomiese en 

onderwysgebied was ook baie groot. Groenewald het besef dat 'n oplossing gesoek 

sal meet word om die probleem wat in omvang sou toeneem, aan te spreek. Hoe dit 

gedoen moes word, was neg nie vir horn duidelik of 'n saak van prioriteit nie. Sy eie 

mense se behoeftes het voorkeur geniet. Bethulie was 'n goeie leerskool vir 

Groenewald wat horn vir sy latere werk as dosent van predikante vir die bediening en 

sy rel as kerkleier help toerus het. 
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HOOFSTUK 8 - DIENSJARE AS DOSENT 

"Hy se toe vir hulle: 'So is e/ke skrifgeleerde wat 'n leerling word in die koninkryk van die 

heme/, soos 'n huiseienaar wat uit sy voorraad nuwe en au dinge te voorskyn bring' "(NAV 

Matt 13:52). 

1. Teologiese Fakulteit (Afd B) Universiteit van Pretoria 

1. 1. Sy lewenstaak en bekwaamhede 

Groenewald het as dosent aan die Teologiese Fakulteit (Afd B - NGK) van die 

Universiteit van Pretoria sy lewenstaak verrig. (Na sy aftrede was hy vir 'n kort rukkie 

as dosent aan UNISA verbonde, waarna later verwys word). Om te doseer was 

immers sy primere taak. Aan die Teologiese Fakulteit het hy vir 33 jaar, 1938 tot 

1970, as professor in die Nuwe Testamentiese vakke opgetree. In die motivering vir 

die aanbieding van die eredoktorsgraad DD aan Groenewald op 6 April 1979 

(Nuusvrystelling gedateer 13 Desember 1978 deur die Universiteit van Pretoria), 

word ender andere die volgende vermeld: " ... Benewens sy doseerplig in hierdie 

departement (Nuwe Testamentiese wetenskappe:Skrywer) behartig hy ook die 

dissipline Christelike Etiek. As dosent het hy steeds sy studente geboei vanwee sy 

hoogstaande akademiese navorsing, he/der insig, suiwer formulering, eerbied vir die 

Woord van God en vroom hart. Vir hom het die kwaliteit van sy lesings altyd 

voorrang geniet danksy jarelange sistematiese voorbereiding in sy studeerkamer het 

hy steeds meester van sy vakgebied gebly. .. Hy was vir 21 jaar (1948-1969) dekaan 

van die Fakulteit..." 

Aan die beginjare het hy saam met sy drie kollegas die grondslag van die nuwe 

Teologiese Fakulteit gele. Daarna het hy as dekaan die voorreg gehad om in 'n 

leiershoedanigheid toe te sien dat op die fondament verder gebou word. Gedurende 

die tydperk wat hy aan die Universiteit en Fakulteit verbonde was, het die 

veelsydigheid van sy talente op die kerklike, akademiese, kulturele, staatkundige en 

gemeenskapslewe tot openbaring gekom. Sy invloed op die Afrikaanse kerklike lewe 

geskied veral teen die agtergrond van sy werk as dosent. Laasgenoemde het vir 

horn deure geopen wat hy terdee benut het. 
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In 'n gedenkuitgawe oor die eerste vyftig jaar van die Teologiese Fakulteit se 

bestaan getiteld Deo Gloria! Teologiese Faku/teit 1938 - 1988, meld PB van der 

Watt (Red) dat die inhoud van die boek kursories is en dat die "Die ontstaan en 

bestaan van die Fakulteit aan die plaaslike Universiteit en in diens van kerk en volk 

wag . . . op 'n behoorlike wetenskap/ike navorsing en beskrywing. Ongetwyfeld is die 

tyd (en onderwerp) ryp vir sodanige studie" (1989:1). Met Van der Watt se mening 

word saamgestem. Die bydrae van Groenewald tot die Fakulteit, die NGK en 

samelewing was uitstaande en daar word vertrou dat hierdie proefskrif 'n bydrae tot 

die belangrike beoogde saak sal lewer. 

Om predikante op te lei, is van die verantwoordelikste en belangrikste take 

denkbaar. Hulle moet teologies, akademies en kerklik (vir diens in die betrokke 

denominasie) deeglik toegerus wees. Hulle moet egter ook mense van onbesproke 

karakter wees, in staat om self volgens die eise van die Woord te leef ten einde as 

geloofwaardige voorgangers vir die lidmate van die kerk en die gemeenskap waarin 

hulle leef en dien, op te tree. Groenewald se visie vir "die man wat in diens van God 

staan" en dus vir sy werk as dosent en die Fakulteit, het hy uitgespel in 'n preek wat 

hy op 16 Maart 1988 gelewer het tydens die vyftigjarige feesvieringe om die bestaan 

van die Fakulteit te herdenk. Prof AB du Toit, Groenewald se opvolger, beskou 

Groenewald se werk as dosent aan UP as sy belangrikste bydrae wat hy in sy 

leeftyd gelewer het (Onderhoud). 

1.2 Toerusting as dosent 

1.2.1 Sy "vroom hart" 

Bogenoemde verwysing kom voor in die motivering van die Universiteit van Pretoria 

vir die toekenning van die eredoktorsgraad DD, aan Groenewald waarna hierbo 

verwys is. Sy opvoeding aan die hand van toegewyde en vroom ouers moet as een 

van die vernaamste fasette van Groenewald se toerusting as predikant beskou word. 

Sy moeder se Engelse agtergrond het die Engelse taal en leefwereld vir horn 

oopgemaak en aan horn selfvertroue gegee. Vroeg in sy jong lewe is sy geloofsoog 

vir die liefde, genade en barmhartigheid van God geopen. Sy eerste teologiese 

toerusting, ontvang hy in sy ouerhuis. Hy het in sy ouers se lewens gesien en uit hul 

mond gehoor wat dit beteken om daagliks met God te wandel. Die lyding en 

worsteling van sy vader as gevolg van 'n bykans lewenslange siekbed en sy 
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geloofstriomf daaroor, het horn en vele kennisse van die gesin, vir altyd bygebly. 

Tydens die predikante-konferensie op 1 O en 11 Maart 1975 te Buffelspoort (toe hy 

byna 70 jaar oud was) oor die destyds aktuele saak van die charismata, het 

Groenewald die Bybelstudie uit 1 Kor 12, 13 en 14 gelei (Ongepubliseer). Tydens 

een van die sessies het hy die verhaal vertel van sy vader se beterskap nadat 'n 

geloofsgeneser vir horn gebid het. Dit het 'n blywende indruk op horn gemaak. Sy 

broer se ernstige operasie, die smeekgebede van sy vader en sy genesing het ook, 

volgens Groenewald, horn nie ontgaan nie. So ook die ellende van die 

griepepidemie, die hulpverlening deur sy ouers en sy eie betrokkenheid daarby 

asook hul gespaarde lewens. Die harde werk van sy moeder en sy vader se 

deelname uit sy siekbed vir die voorsiening in die groat gesin se behoeftes, die 

wonderbaarlike voorsiening by wyse van beurse vir 'n groat deel van die kinders se 

universiteitsopleiding, het alles heengewys na die hemelse Vader wat vir sy kinders 

sorg. Groenewald sou hiervan dikwels getuig. 

Op 10 Januarie 1938 skryf ds GD Worst, skriba van die Kieskollege, aan 

Groenewald om sekere sake ender Groenewald se aandag na sy benoeming as 

professor te bring. Hy sluit sy skrywe soos volg af: "U skrywe oor die gevoe/ van 

swakheid by die aanvaarding van hierdie gewigtige werk - dit begryp ek ten volle en 

is werklik b/y dat u so voe/ - in ons swakheid is tog nog altyd onse krag. Laat my 

egter u verseker, dat hier nou werklik leiding van die Here was, die hele atmosfeer in 

die kieskol/ege vergadering het daarvan getuig en na die stemming was daar 'n 

a/gemene tevredenheid. Dis die Here wat geroep het en Hy is a/tyd getrou". Die 

inhoud van die skrywe moes vir Groenewald baie beteken het. In 'n lesing wat hy op 

1 Maart 1978 in Pretoria oor die "Wordingsjare van die Teo/ogiese Faku/teit" 

aangebied het (hierna verwys as WORD:01.03.78), verklaar Groenewald dat hy die 

benoeming eers "na wik en weeg en baie gebecl' aanvaar het. Daar is baie skrywes 

van oudstudente aan Groenewald waarin getuig word van wat Groenewald se 

voorbeeld en godsvrug (sy "vroom hart'') vir hulle beteken het. So het een verklaar: 

"... Dit kom voor asof jare se ondervinding hom afhanklik hou van God en hom 

daardie rustige kalmerende persoonlikheid gee wat so op ander inwerl(' (CWH 

Boshoff in WO Jonker(Red) 1970:248). 

1.2.2 Akademiese skoling en praktiese ervaring 

Groenewald kon na sy doktorale studies aan die Vrije Universiteit waar hy 

akademies verder deeglik deur befaamde akademici soos Grosheide, Hepp, Van 
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Gelderen en Kittel (Groenewald, 1932:8) in die Nuwe Testamentiese vakgebied 

onderrig is, naas sy MA-Studie in Grieks aan die voete van J du Plessis, met 

vertroue sy taak aanpak. Diegene wat destyds in Suid-Afrika dieselfde akademiese 

kwalifikasies op dieselfde vakgebied as hy gehad het, kan op een hand getel word. 

Die moeilike teologiese kwessies wat met die Du Plessis-stryd ter sprake was, het 

horn gemotiveer om horn verder te bekwaam (Bandgesprek). Sy bediening van vyf 

jaar op Bethulie het gesorg vir waardevolle praktiese ondervinding in die kerklike 

lewe. Die Redakteur van DK (23 Maart 1938:508), wat destyds die geboorte van die 

Fakulteit nie goedgesind was nie, was van oordeel dat Groenewald en Kritzinger " ... 

nie veel ervaring (het) om op terug te val nie." Hy het gemeld dat baie die 

totstandkoming van die Fakulteit betreur en beskou as 'n "steurende element in ans 

kerklike /ewe en 'n verswakking van die eenheidsband wat die Ned Geref Kerke in 

Suid-Afrika tot nag toe heg aanmekaar gebind het. 11 Die belewing van sy ernstige 

siekte op Bethulie het ook bygedra om Groenewald vir sy taak te bekwaam. In 1978 

verwys hy soos volg na sy ernstige siekbed: "Uiteindelik het die langsame herstel 

begin intree en het ek die siekte as 'n geestelike /outering ondervind 11 

(WORD:01.03.1978). 

1.2.3 Kerklike en universitere vereistes : Godsman 

Groenewald sou nie probleme ondervind om aan die nodige kerklike vereistes vir 

aanstelling as dosent te voldoen nie. In antwoord op 'n skrywe wat Groenewald op 9 

Desember 1937 aan ds GD Worst gerig het en waarop hy op 10 Februarie 1938 

geantwoord het, verwys Worst na artikel 183/2/9 van die destydse "Kerkwet" en 

vereistes waaraan 'n dosent moes voldoen. "Die Kommissie vir die Teo/ogiese 

Fakulteit sa/ toesien dat die wat aanbeveel word as professore in die teo/ogie gekies 

is uit een van die gereformeerde kerke, dog voordat hulle hul werk aanvaar, sal hulle 

predikante van die Ned Hervormde of Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika moet 

wees, voorsien van goeie getuigskrifte aangaande hulle bekwaamheid en godsvrug, 

en gehoue (sic) om hulle te onderwerp aan die verordeninge van die Sinode. 11 Al 

vereiste waaraan Groenewald verder moes voldoen, was om as predikant van die 

Ned Herv of Geref Kerk verklaar te word. Daarvoor moes hy, volgens Worst, by die 

aktuarius aansoek doen met toesending van sy akte van demissie. Die aktuarius sou 

horn daarop as predikant in die "offisie/e orgaan verk/aar". Die kennisgewing 

ingevolge artikel 271 (1) van die 11Kerkwet 11 het op 1 Mei 1938 in DK verskyn. Op 

Groenewald se vraag oor sy onderrigtaak het Worst horn ook in sy skrywe van 10 
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Januarie 1938 geantwoord, naamlik dat wat die opdragte insake die leergange en 

vakke betref, hy oordeel dat dit gedeeltelik vasgele word in die kursusse socs deur 

die Kommissie opgestel en verder gereel sal word deur die Kommissie bestaande uit 

die teologiese professore aan die NGK se afdeling. Met betrekking tot die 

"bykomende kerklike vakke" sou later definitiewe opdragte gegee word. 

Die Sekretaris van die Raad van UP het Groenewald per skrywe gedateer 20 

Desember 1937 verwittig dat die professoraat horn aangebied is teen 'n salaris van 

650 pond per jaar met ingang van 1 Februarie 1938. Hy is verder in kennis gestel dat 

van dosente aan die Universiteit verwag word om behalwe kennis van Afrikaans en 

Engels, hulle ook kennis van Frans en Duits behoort te he. Nuut aangestelde 

professore meet ook 'n intreerede !ewer wat as Universiteitspublikasie gepubliseer 

meet word. In 'n daaropvolgende skrywe, gedateer 23 Desember 1937, verklaar 

Groenewald horn bereid om die aanbod te aanvaar en versoek hy om, in die lig van 

die min tyd tot sy beskikking, die intreerede eers in die middel of einde Maart te 

!ewer. Hy meld ook heel beskeie dat hy "taamlik tuis is met Duits ... (maar) Frans het 

ek we/ iets van ge/eer, maar sa/ ek my kennis moet uitbrei om aan die eise van die 

Raad te voldoen." Tog vertel prof Flip Theron in 'n bandgesprek dat hy as deel van 

sy doktorale eksamen 'n mondeling by Groenewald oor Efesiers moes doen en dat 

hy dit nie vir horn maklik gemaak het nie. Groenewald het ook 'n kommentaar in 

Frans voorgeskryf. Dit het meegebring dat hy Frans moes leer. 

Met die verkiesing van die vier professore het die kieskollege vooraf deeglik besin 

oor watter kwalifikasies die nuwelinge moes beskik. DK van 26 Januarie 1938 berig 

socs volg oor die streng kwalifikasies wat gestel is en in ens dag steeds belangrik 

geag meet word: "Hu/le moes die nodige geleerdheid besit. Hu/le sou moes staan in 

die Universiteit naas manne van die hoogste wetenskap/ike ontwikkeling... By hulle 

moes 'n innerlike vroomheid aanwesig wees en die lewende God moes vir hul/e die 

al/esbeheersende werklikheid wees. As sulke manne nie gevind kon word nie dan 

was die kerk nie ryp vir hierdie stap nie ... manne (wat) met waardigheid en stigting 

op die kansel kon staan en steeds in noue aanraking met die kerk sou bly. Laastens 

moes hul/e wakker en bedrywig wees... om a/Jes in een woord saam te vat hulle 

moes Godsmanne wees." Die genomineerdes vir die Nuwe Testamentiese 

wetenskappe was: Orr DJ Keet, EP Groenewald, MJ van der Westhuizen, JJ Muller 

en FD Moorrees. Groenewald is by die finale stemming gekies. In Die Herder van 2 

Januarie 1938 verskyn die volgende berig oor Groenewald : " ... (Hy) is iemand in wie 
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ans verenig het jeugdige ywer, wetenskaplike aanleg en 'n stabie/e gees. Van ham 

word vee/ verwag." 

2 'n Visie 

Dit is belangrik dat die persoon wat as dosent aangestel word, benewens die 

vereistes wat aan horn gestel is, oor 'n duidelike visie met betrekking tot sy taak 

moet beskik. Vandag kan sodanige vrae aan kandidate gestel word, destyds egter, 

het kandidate nie vooraf voor 'n kieskollege verskyn nie. Groenewald het vroeg 

reeds 'n besliste mening oor dosente se taak met betrekking tot teologiese opleiding 

gehad. Die opleiding van predikante soos dit gedurende sy studiejare aan sy alma 

mater geskied het, was vir horn gebrekkig. Reeds in sy proefskrif (1932:223) verwys 

hy in stelling xix soos volg na sy eie visie: "Die onderwyssisteem aan die Teologiese 

Seminarium te Stellenbosch dien sodanig hervorm te word dat nie al/een predikante 

opgelei word nie, maar oak teoloe gevorm word. 11 

In 'n feesrede (hierna verwys as Feesrede) wat hy op 16 Maart 1988, presies vyftig 

jaar na die bevestiging van die eerste vier professore van die NGK in Pretoria, 

gelewer het, (sy teks was 2 Tim 3: 16 en 17) verwys hy na hierdie stelling. 'n Afskrif 

van sy boodskap is by die bylaes ingesluit. Hy meld dat studente met die Du Plessis

stryd besef het dat hulle genoodsaak word om ten opsigte van diepgaande 

teologiese vraagstukke op 'n verantwoordelike wyse stand punt in te neem, 11 en 

daartoe was hulle nie genoegsaam geskool nie. Voortgesette teologiese studie is as 

'n onontbeerlikheid gesien vir enige predikant wat aan die eise van sy tyd kon 

beantwoord." Die gevolg was 'n uittog van studente na die buiteland. Hy noem dat 

ses uit sy klasgroep van 1928 na die buiteland gegaan het. Na die VSA : FS Latsky, 

DJ Louw en MW Retief en na Nederland: JJ Muller, JJ Odendaal en hyself. Hulle is 

na Nederland gevolg deur 'n verdere groep studente wat ook later as Groenewald se 

tydgenote 'n belangrike rol as teoloe en kerkleiers in Suid-Afrika sou speel. Hulle 

was: AB du Preez, HOA du Toit en JH Kritzinger en later TN Hanekom, FJM 

Potgieter en HLS Joubert. Andere het na die VSA gegaan waaronder AM Meiring en 

BJ Marais. Groenewald meld dat "By hulle alma/ het daar, bewustelik of 

onbewustelik, 'n onvergenoegdheid bestaan met die beskikbare op/eiding op 

Stellenbosch. " 
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Ses jaar nadat hy sy visie in sy proefskrif uitgespel het, ken hy persoonlik begin om 

daaraan gestalte te gee. Hy moes help om die grondslag te le vir die opleiding van 

predikante aan die nuwe Teologiese Fakulteit aan UP. Dit sou pionierswerk wees. 

Die eerste professore moes besluite neem oor kursusse en leerplanne, en daardie 

eerste besluite sou die karakter van die opleiding bepaal. Groenewald het gese: 

''Agterna gesien, kon die idea/e wat destyds die besluite bepaa/ het, teruggevind 

word in die woord van Paulus aan Timoteus in 2 Timoteus 3 : 17: 'sodat die man wat 

in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir e/ke goeie werk' 

(Feesrede: 16 Maart 1988). In die verdere uiteensetting van sy boodskap toon hy sy 

besondere eksegetiese insig en bekwaamheid asook insig wanneer hy aandag aan 

woorde en begrippe in die teksgedeeltes gee. Sy oudstudente het na die feesrede 

met verwondering Groenewald, toe reeds 82 jaar, se eienskappe as 'n 

"merkwaardige dosent", besing (Opmerking deur ds GJ Erasmus, oudstudent, 

moderator Suid-Transvaal en voorsitter van die Kuratorium. Sy siening is deur 

omstanders beaam: Skrywer). 

3 Eerbied vir Woord en gereformeerde leer 

Met betrekking tot sy verklaring van die Skrif as die ge·inspireerde Woord van God, 

le hy nie alleen klem op die betekenis daarvan in die teksgedeelte nie, maar kom 

ook sy eie absoluut oortuigde mening van die Skrif na vore. Sy Godsbegrip en 

Skrifbeskouing sou nie 'n wysiging ondergaan nie, maar dwarsdeur sy lewe dieselfde 

bly. Hy beskryf dit helder en duidelik sodat daar geen onduidelikheid bestaan nie: 

"Omtrent waar en hoe so 'n vo/kome toerusting vir die man wat in diens van God 

staan, verkry kan word, laat die aposte/ vir Timoteus, en mitsdien vir ans in geen 

twyfel nie. Die Woord van God is die gronds/ag en s/eutel ... Die uitgangspunt is die 

erkenning dat die hele Skrif die geinspireerde, gesaghebbende, normatiewe Woord 

van God is." En dan kom sy standpunt duidelik na vore: "Hier word geen bewyse 

gesoek nie en geen verklaringsteorie aangebied nie. Hier word al/een erken en bely 

dat die hele Skrif die Woord van God is. Op daardie onwankelbare grondslag moet 

die man wat in diens van God staan, sy hele /ewe fundeer en daaruit sy kennis en 

vaardigheid put vir die uitvoering van sy roeping. " Met betrekking tot die vraag na 'n 

eie teologie, skryf CWH Boshoff socs volg (vgl WO Jonker (Red) 1970:251- 252): 

"Prof Groenewa/d is in merg en been Gereformeerde teoloog en dan word bedoel 

Gereformeerd Skrifgebonde. Daarom is daar miskien min ruimte vir die ontwikkeling 
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van 'n eie teologie. Tog kan die opmerksame leser 'n karakter en benadering 

waarneem wat as 'n eie bestempel kan word". 

4 Omvang van doseertaak 

4.1 Vakke 

Groenewald sou as dosent in die beginjare nie net vir Nuwe Testamentiese vakke 

verantwoordelik wees nie. Benewens die verpligte universitere akademiese vakke 

wat vir die graad BD gedoseer moes word, het die kerk ook vereistes gestel vir die 

opleiding van sy predikante. Dit het beteken dat 'n hele aantal vakke wat aan die 

Universiteit nie as akademiese vakke erken is nie, bykomstig ingewerk moes word in 

die kursusse. Die professore moes hierdie vakke bykomstig by hulle akademiese 

leeropdrag doseer. Hier het dit veral gegaan oor die vakke Praktiese Teologie en 

Sendingwetenskap asook 'n aantal "randvakke" wat die kerk ook gedoseer wou sien. 

Die las vir die dosering van die kerklike vakke het swaar op prof Pellissier se 

skouers gerus en die hulp van die ander dosente is ingeroep. Groenewald het 

Christelike Etiek, Homiletiek en Liturgiek oorgeneem, "grootliks tot my eie teologiese 

verruiming." (Groenewald: 1978 WORD:5-6). In die Acta van die Sinode van die Ned 

Herv of Geref Kerk van Transvaal (1940:192), word die werksverdeling - wat tot 

1948 so sou bly - tussen die professore vermeld. Groenewald se sillabus as Hoof 

van die Departement Nuwe Testamentiese Wetenskap was soos volg: "i.Eksegese, 

4 jaar; ii.lnleiding, 4 jaar; iii. Tekskritiek, 1 jaar; iv. Kanongeskiedenis, 1 jaar; v.Nuwe 

Testamentiese Teologie, 3 jaar; vi.Geskiedenis van die Nuwe Testamentiese Tyd, 2 

jaar (1 Jaar Kerklik) en vii. Christelike Etiek, 2 jaar (1 Jaar Kerklik)." 

Vanaf die totstandkoming van die Fakulteit sou Groenewald 'n groot werklading he 

wat saam met sy ander werksaamhede hoe eise aan horn sou stel. Die omgekeerde 

het ook gegeld! Veral aan die beginjare van die Fakulteit het Groenewald asook die 

ander dosente besonder hoe eise aan die studente gestel. In 'n gesprek het hy 

genoem dat die studente destyds "swaar geleef' het. Die dosente het hoe eise gestel 

ten einde toegeruste leraars vir die bediening daar te stel. Die Fakulteit moes 

homself bewys en toon dat hy in alle opsigte, net soos die Kweekskool op 

Stellenbosch, bestaansreg het. Die uitdaging sou met mening deur Groenewald en 

sy drie mededosente aangepak word. Groenewald het tot sy emeritaat hoe eise aan 

sy studente gestel. 

235 



Gedurende Groenewald se termyn as dosent het daar later 'n geringe verligting 

gekom wat die doseerwerk betref. In 1953 is HDA du Toit aangestel as hoogleraar 

en hoof van 'n vyfde departement Godsdiens- en Sendingwetenskap en later 

Praktiese Teologie. CWH Boshoff het in 1967 hoof van eersgenoemde Departement 

geword (PB van der Watt 1989:16-17 en CFA Borchardt in PB van der Watt (Red) 

1989:85-86). Eers kort na Groenewald sy emeritaat aanvaar het, is tot die skepping 

van addisionele professorate oorgegaan (CS Kotze, in PB van der Watt (Red) 

1989:67). Die studentegetalle het egter drasties gestyg wat 'n gepaardgaande groter 

druk op die dosente geplaas het. In 1938 is met 'n sestal studente begin. HS Grobler 

(Van der Watt (Red) 1989:21) meld dat die studentegetalle tussen 1945 en 1952 

"met bykans tweehonderd persent styg. Gedurende die sewentigerjare het 'n 

gewe/dige getalle-ontploffing p/aasgevind ... ". Dit is duidelik dat Groenewald se pligte 

as dosent veeleisend was. Dit is moeilik te begryp hoe hy alles ken behartig het, 

veral nadat hy in 1948 met die bykomende werk van dekaan belas is en op verskeie 

belangrike kerklike kommissies gedien het. Die getuienis van sy oudstudente is dat 

hy as dosent 'n navolgingswaardige voorbeeld gestel het deurdat sy voordrag altyd 

van deeglike voorbereiding getuig het. 

4.2 Klem op eksegese 

In 'n skrywe aan prof AH van Zyl gedateer 31.07.1981, reageer Groenewald nadat 

eersgenoemde horn om sy kommentaar oor die beoogde nuwe ge"integreerde 

teologiese kursus gevra het. Dit is belangrik om daarop te let dat dit reeds meer as 'n 

dekade na Groenewald se aftrede is. Dit toon hoe sterk sy invloed op die verloop van 

sake aan die Fakulteit steeds was en hoe belangrik sy opinie geag is. Groenewald 

het socs volg gereageer : . "Dit is vir my moeilik om die meriete van die saak te 

beoordeel, maar die feit dat die hoofklem steeds op die OT en NT val, en by name 

op die Eksegese, is vir my gerusstel/end. Ek het my bediening begin met die 

oortuiging dat die Eksegese uit die ondergeskikte plek wat dit destyds ( dit wil se op 

Stellenbosch:Skrywer) in die teo/ogiese op/eiding gehad het, opgehef moes word tot 

hoofsaak. Dit was ook my strewe, en ek is dankbaar dat die vrug op daardie strewe 

vandag in die prediking en teo/ogiese arbeid merkbaar is. " 

In 'n mondelinge mededeling aan skrywer het Groenewald in 1992 gemeld dat hy 

verneem het van dosente in die OT- en NT- Eksegese, dat die studente wat nou 

reeds in die tweede jaar van die ge·1ntegreerde kursus met die Eksegese begin, nie 
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na wense daarmee vorder nie omdat hulle kennis van Grieks en Hebreeus nog te 

gebrekkig is. Hy het aangedui dat hy oor die situasie bekommerd is. In 1978 het 

Groenewald nogeens verwys na die beginsel wat van die begin van die Fakulteit se 

bestaan neergele is, nl dat die nadruk op die basiese teologiese vakke sou val, met 

name op die eksegese en dat gehalte van groter belang beskou sou word as die 

aantal vakke of vakkies wat aangebied word. Hierdie beleid is in die jare daarop 

deurgevoer. Hy meld verder (1978 WORD:6) dat die geskiedenis van die Fakulteit 

getuig van die verstandigheid van daardie beleid. Dit het nie alleen aan die Fakulteit 

'n besondere karakter gegee nie, maar sy vrug gelewer in die prediking en in die 

vorming van bekwame teoloe wat op hulle beurt aan verskillende inrigtings as 

dosente die karakter van die Fakulteit kan voortplant. Groenewald sou ook oor die 

beginsel waak - selfs 24 jaar na sy aftrede! Gedurende 1994 bring hy dit onder sy 

opvolger prof AB du Toit, se aandag dat hy verontrus is om in die Deo G/oria-blad 

op te merk dat die persentasie studente wat hulle BD-skripsies met 'n onderwerp uit 

die OT of NT geskryf het, te min is (Gesprek met prof Du Toit). 

4.3 Waardering van studente 

Wanneer korrespondensie wat aan Groenewald gerig is nagegaan word, is dit 

verbasend hoeveel ontvang is van predikante, professore en akademici wat hul 

opleiding aan sy voete as dosent ontvang het. In die skrywes word deurgaans 

waardering vir sy bydrae tot hul vorming betuig. In die beoordeling van Groenewald 

as dosent moet die waardering as belangrik beskou word. Diegene wat hul dank 

betuig het, het naas hul onderrig by Groenewald ook ander dosente gehad. 

Sommige het aan bekende buitelandse en ander teologiese opleidingsentra studeer. 

Hy het ook gereeld aan studente wat met studies in die buiteland besig was, geskryf 

en hulle bemoedig en van raad voorsien. In die verband meld AB du Toit, sy 

opvolger (bandgesprek): "Ek het gedurende 1952-1955 aan UP studeer. Ek het my 

doktoraal oorsee gedoen. Hy het my baie simpatiek begelei... Toe ek die dag my 

eksamen af/e het hy aan sy studente in die klas gese dat ek nou die eksamen afle. 

So groat was sy belangstelling" (Bandgesprek). Groenewald se persoonlike leers is 

vol briewe van oudstudente wat met horn gekorrespondeer het. Ek verwys na slegs 

enkele bekendes wat as teoloe, akademici, kerkleiers en voorgangers in die 

samelewing belangrike bydraes gelewer het. As dosent het Groenewald 'n groot 

aandeel in hul vorming asook motivering en stimulering tot verdere studie gehad. 

237 



WO Jonker skryf in Mei 1990, nie lank voordat hy sou emeriteer nie, uit 

Stellenbosch: " ... Baie dankie vir u geweldige vormende invloed op ans as studente. 

En dankie oak vir daardie keer - as u dit nag onthou - toe ek 'n keer op u skouer kon 

huil, seker in 1965 se kant, en dat u my nie verstoot het nie ... ". JA Heyns skryf op 

10 Mei 1970 uit Amsterdam : "U brief van 29 April 1970 het vir my in die besondere 

omstandighede baie beteken. Die Fakulteit van Pretoria het in u 'n leier gehad wat 

op a/le gebiede waar u opgetree het, agting afgedwing het, terwyl die studente deur 

die jare heen met groat reg in u die simboo/ van hut trots gevind het. Wanneer Y. dan 

nou my gelukwens en by my aandring om die beroep te aanvaar, wil ek u verseker 

dat dit woorde is met besondere betekenis en gewig". FP Moller van die AGS skryf 

op 15 Desember 1958 : "Hierdie is net 'n persoonlike briefie om vir u baie dankie te 

se vir die voorreg om teologiese opleiding onder u bekwame leiding te kon geniet. U 

sat nouliks kan beset wat die drie jaar van studie vir my beteken het, dit het 

eenvoudig 'n nuwe mens van my gemaak. Ek sat nooit anders as /of vir Afd B van 

die Teo/ogiese Faku/teit kan he nie. As die Here wit sat ek graag vo/gende jaar met 

my doktoraa/ aangaan ... ". Moller het sy doktorale studies voltooi en later president 

van die AGS in SA geword. Destyds was almal nie daarmee genee dat studente uit 

ander denominasies hul opleiding aan die Teologiese Fakulteit ontvang nie 

(Bandgesprek). 

Sy invloed op en sy voortgesette band met sy studente nadat hulle hul studies 

voltooi het, moet as een van sy verdere belangrikste bydraes beskou word. Soos 

reeds vermeld beskou sy opvolger prof AB du Toit dit as Groenewald se belangrikste 

bydrae. Die kontak van Groenewald met predikante by wyse van korrespondensie, 

DK of ander publikasies, konferensies, ens, het by hulle 'n band van samehorigheid 

gesmee. Verder het dit as motivering gedien om te alle tye uitvoering te gee aan die 

beginsels wat Groenewald en sy kollegas in hul studiejare by hulle vasgele het. Dit 

het die kerk tot voordeel gestrek aangesien 'n hoe standaard van bediening in 

gemeentes daargestel is. Die sterk klem op die "Woord-teo/ogie" het Groenewald se 

leerlinge met 'n gemeenskaplike ideaal en visie vervul. Dit het bevrugtend op die 

Suid-Afrikaanse teologiese wetenskap, die prediking en die morele-geestelike lewe 

van die Afrikaner ingewerk. Op sy studente het die inhoud en wyse van sy 

onderrigtaak 'n onuitwisbare indruk gelaat. In 'n bandgesprek (6 Maart 1991) 

beklemtoon prof PF Theron die aspek. Hy meld dat 'n aantal oudstudente in die 

Suide tydens die viering van die Fakulteit in Pretoria se vyftigjarige bestaan in 1988, 

dit goedgedink het om ook op Stellenbosch byeen te kom. Prof Willie Jonker het by 
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die geleentheid genoem hoeveel studente deur Groenewald gestimuleer is om 

verder te gaan studeer - nie noodwendig in die NT nie. Volgens Theron het hy sy 

studente geleer om teologie te bedryf. 

Volgens 'n program van die byeenkoms wat op 1 Maart 1988 op Stellenbosch gehou 

is, het prof Charles Fensham die huldigingswoord aan professore Groenewald en JH 

Kritzinger (destyds die enigste oorlewende dosente van 1938) gebring. Op die 

program verskyn die volgende woorde:- ''.4s oud-studente wat bevoorreg is met 'n 

opdrag aan die Universiteit van Stellenbosch en in die Kaapse Kerk wil oak ans die 

Here dank vir die totstandkoming van die Teologiese Fakulteit (Afd BJ aan die 

Universiteit van Pretoria in 1938. Die Here van die kerk het op 'n besondere wyse 

kerklik en teologies met ans besig geraak aan die hand van roepingsbewuste en 

uiters verantwoorde leraars en teoloe. Oat prof EP Groenewald en JH Kritzinger 

saam met ans kan feesvier na 50 jaar, en dat prof en mev Graenewald by ans kom 

bly het, is vir ans 'n groat vreugde". Handtekeninge wat op die program verskyn is 

onder andere: EP Groenewald, Phil Olivier, Flip Theron, Bernard Combrink, Willie 

Jonker, Kobus Reyneke, Charles Fensham en Eddie Brown. Dit is betekenisvol dat 

so 'n groot aantal van die persone wat aan die Pretoriase Teologiese Fakulteit 

opgelei is, deur die Kaapse Kerk beroep is om teologie op Stellenbosch te doseer te 

wete, Theron, Combrink, Jonker, Fensham en Brown. Oud-studente van 

Groenewald is egter ook te vind as dekane, dosente en administrateurs aan meeste 

ander universiteite in Suid-Afrika. 

5 Prestasies en invloed van oudstudente 

In 'n skrywe aan Groenewald van sewe lede van die klas wat in 1950 gelegitimeer is 

- hulle het in 1980 reunie gehou en besluit om elkeen aan Groenewald 'n skrywe te 

rig - verwys een van die skrywers,(vgl prof AJ Smuts se skrywe van 2 Junie 1980), 

na die stempel wat tydens hul studiejare op hulle afgedruk is en wat nog baie 

duidelik sigbaar is. Hui klas het bestaan uit twaalf lede, " ... Plus een dame - me} 

Jeanne Fourie wat later mev Viljoen geword het." Destyds kon vroue nie 

gelegitimeer word nie. Groenewald het horn egter vroeg ten gunste daarvan 

uitgespreek en daarvoor beywer dat vroue gelegitimeer word - wat later wel gebeur 

het (Bandgesprek). Smuts skryf verder: "Uit die groep van twaaff proponente het 

sewe 'n doktorsgraad behaal. .. terwyl nag twee besig is met doktorale studies ... Daar 

is oak etlike ander grade wat behaal is. Slegs twee het nie verder studeer nie, van 
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wie een redelik vroeg oorlede is. Daar is vier wat akademiese paste beklee. Verder 

is dit interessant om te sien in watter verskeidenheid van werksaamhede en 

verantwoordelikhede die Here ons geplaas het ... " 

CFA Borchardt (vgl PB van der Watt (Red) 1989:55-56) verwys na die invloed van 

die Fakulteit. Hy verwys na 'n groat aantal oudstudente wat 'n leidende rol in die 

kerklike lewe gespeel het. Hy noem die name van oudstudente wat op die 

moderature van die Algemene Sinode en die onderskeie streeksinodes gedien het. 

As gevolg van die kwaliteit van die doseerwerk het die wantroue in die Teologiese 

Fakulteit in Pretoria, plek gemaak vir vertroue. In sy feesboodskap met die 

herdenking van die vyftigjarige bestaan van die Fakulteit verwys Groenewald na die 

"walk van getuienis" wat die wysheid van die besluit in 1938 bevestig om in die 

opleiding die klem te la at val op die studie van die Heilige Skrif, die gesaghebbende 

Woord van God. Groenewald wys daarop dat oudstudente van die Fakulteit leidende 

posisies in al die vertakkinge van die kerklike werksaamhede asook op maatskaplike 

en kulturele gebied beklee. Met spesifieke verwysing na die gegewens in die 1987 

Jaarboek van die NGK wys hy daarop dat studente van die Fakulteit in al die 

werksaamhede van die kerk figureer. Groenewald uiter geen woord dat hy op die 

prestasies trots is nie, alhoewel hy alle rede daartoe gehad het. Hy sou liewer die eer 

aan God toebring. Hy verwoord sy gevoelens as volg:- "Hier in ons midde, en binne 

die geskiedenis wat ons beleef het, het 'n Godswonder horn ontplooi en gaan die 

ontplooiing nog jaar na jaar voort. As ons dit al/es aanskou kan ons die uitroep van 

ds AF Lauw (In Mei 1938 het Die Voorligter verslag oor die verrigtinge gedoen onder 

'n opskrif ontleen aan 'n skrywe van ds Louw:Skrywer) van harte beaam: '16 Maart 

1938. Wat 'n dag! 'n Groot dag in die geskiedenis van ons Kerk in Suid-Afrika.' "Aan 

die einde spreek Groenewald die bede uit (ook by wyse van 'n waarskuwing, wat 

soos 'n refrein klink vanwee die herhaling daarvan omdat dit vir horn die a/fa en die 

omega van teologiese opleiding is) : "En mag dit gevind word dat die Fakulteit nog 

steeds sy oorspronklike karakter behou het, en sy klem op die Woord van God as 

grondslag nie verskuif het nie. " 

6 Eksegetiese metode 

6.1 Fondament gele 
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In Hoofstuk 11 wat handel oar Groenewald as teoloog, word sy eksegetiese 

metodiek behandel. Genoeg om hier te meld dat hy van die woordanalise uitgaan om 

vandaar die tekswoord in sy verband te verklaar. Vergelyk in die verband sy 

inougurale rede in 1938 aan UP, "Die Eksegese van die Nuwe Testament". In 

antwoord op 'n vraag met betrekking tot Groenewald se eksegetiese metode teenoor 

ander metodes het prof AB du Tait, die opvolger van Groenewald in 1971 

(Bandgesprek 26.09.1990), geantwoord dat "hee/wat nuwe metodes ingebring" is. 

Hy meld dat dit vir horn 'n groot voorreg was om as oudstudent in Groenewald se 

voetspore te volg, want hy het 'n "baie stewige fondament ge/e ."Hy meld dat dit 'n 

baie aandoenlike oomblik was toe hy deur die Kieskollege as opvolger vir 

Groenewald aangewys is. Terwyl die ander lede gaan tee drink het, het hulle twee 

alleen agtergebly. "Toe het hy na my toe gekom en my hand geskud. Die oomblik 

was vir ans albei te groat. Ons het albei daar regtigwaar soos kindertjies gehuil 

omdat 'n mens besef het dit is 'n historiese oomblik. Die een geslag na 'n ander een 

toe. Hy het 'n /ewe van werk hier by die Faku/teit agter die rug gehad en dit was 'n 

simboliese oomblik. " 

Hy meld dat Groenewald "geen, hoegenaamd geen" druk op horn uitgeoefen het om 

te doen soos hy gedoen het nie. Hy het aan Du Toit sy studentelyste gegee, 'n 

voorbeeld van die studente en doktorale studente se bestekke oorhandig " en vir my 

volledig ruimte gegee om dit te hanteer soos ek gemeen hef'. Hy meld dat vandat hy 

die benoeming aanvaar het, Groenewald belanggestel het, dog dat hy nooit 

opmerkings gemaak het wat Du Tait laat voel het dat hy sy benadering afkeur of dat 

hy dit anders sou doen nie. "Dit is so dat 'n mens met nuwe idees kom, nuwe 

metodes, nuwe dinge wat jy inbring in die curriculum, en hy het nooit enigsins die 

indruk geskep dat hy my nie die ruimte gun nie. " 

6.2 lnvloed van Nederlandse en Duitse leermeesters 

Volgens Du Toit het Groenewald met betrekking tot die eksegese baie nou 

aangesluit by sy Hollandse leermeesters, Grosheide en andere. Die semester wat hy 

in Tubingen deurgebring het en met Gerhard Kittel kennis gemaak het, het 'n 

ingrypende merk op sy werk gehad. Hy het van die begin die gereformeerde 

benadering van die dertigerjare, wat hy gekombineer het met die insigte van die 

verskillende Duitse skole, gevolg. Hy het veral by die meer behoudende Duitse 

eksegete aangesluit. Die benadering het in sy klasse na vore gekom. Du Toit noem 
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dat daar ongeveer vanaf die sewentigerjare (die jaar van Groenewald se aftrede) 'n 

baie radikale selfondersoek by die Bybelwetenskaplikes in ons land plaasgevind het. 

"Daar is gevoel dat die metodes wat tot datum gebruik is, nie a/tyd goed genoeg 

deurdink was nie, dat dit baie intuitief gedoen is, dikwels met groat sukses soos in 

prof Groenewald se geva/, maar dat ans regtig behoefte het om meer intensief oar 

ans metodes te besin" (Bandgesprek). WD Jonker (Bandgesprek) meld ook dat 

Groenewald in sy lesings, alhoewel hy ender Grosheide studeer het, "sterker by die 

Duitse Nuwe Testamentici aangesluit het. In sy lesings oar die NT Teologie het hy 

aangesluit by Feine, die Nuwe Testamentikus en wat die NT lnleiding betref by 

Feine-Behm ". 

6.3 Wetenskaplike benadering aan eksegese 

Volgens Du Toit was dit ook die opkoms van die hermeneutiek waar 'n mens die 

invloed van voorveronderstellings ... sterker beset het. "Daar is baie krities na die 

hele metodiek van eksegese gekyk. Ons doen dit vandag baie meer intensief, op 'n 

meer verantwoordbaar en breer teoretiese basis as wat destyds (tydens Groenewald 

se tyd:Skrywer) gedoen is. Die feit is dat prof Groenewald die brug gevorm het 

tussen die ouere eksegese wat in ons land gedoen is (voor Groenewald se tyd as 

dosent:Skrywer) en wat in ve/e opsigte nie meer was as gewone Bybe/studie nie, en 

die meer wetenskap/ike benadering wat uiteindelik gekom het. Hy het vir ans alma/ 

die gevoel gegee wat eksegese behoort te wees. Hy het met die grondtale gewerk, 

hy het intensiewe woordstudie gedoen, geweldig sterk by die teks van die Bybel 

gehou en daardie fondament wat hy gele het, het aan UP 'n basiese goeie 

eksegetiese inslag gegee." 

Volgens Du Toit het Groenewald "van die begin daarop gestaan dat vir doktorale 

studente die OT of NT een van die byvakke moet wees. Die Bybelse basis was 

deur ham geweldig sterk beklemtoon. Voor ham het daar nie hierdie intensiewe 

Bybelse eksegese p/aasgevind nie. Hy het met die grondtale baie intensief gewerk. 

Hy het vir ans hele land, wat die NT betref, gehelp om dit op 'n deeg(ike vaste basis 

te plaas". Daarom oordeel Du Toit dat Groenewald sy grootste bydrae as dosent aan 

UP gelewer het - die stewige eksegetiese grondslag wat hy gele het en die uitdra 

daarvan deur sy oudstudente. Prof PF Theron oordeel (Bandgesprek 6 Maart 1991) 

dat Groenewald met die koms van die nuwe Nuwe Testamentiese wetenskap, nie 

daarin opgegaan het nie. "Ek het ham al hoarse dat hy 'n analfabeet in die dinge is. 
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Hy het we/ met die moderne ouens van sy dag wat aktueel was, geworstel byv. 

Bultmann en Kasemann. Hy het /esings oar hu/le gegee - hy het (dus) nie 

vasgesteek by Grosheide, ens, nie. Hy het ham op datum gebring, maar op 'n . 
sekere ouderdom het 'n mens nie meer /us vir die dinge nie... ". 

7 Menings van studente oor Groenewald as dosent 

Groenewald was altyd netjies in 'n pak klere geklee wanneer hy klas gegee het. 

Dikwels het hy in die plek van 'n das 'n strikdassie gedra. Studente sou nie tydens sy 

klasse enige kanse waag nie. Min vrae is gevra en daar is met aandag en respek na 

Groenewald geluister. Die inhoud van sy lesings het pitkos gehad. Boshoff (WO 

Jonker (Red) 1970: 248-249) haal die kommentaar aan van 'n aantal studente met 

betrekking tot Groenewald se metodiek: "Sy aristokratiese netheid kan oak nie 

ongemerk verbygegaan word nie ... "; "Sy vermoe om gesag op sy stil en besadigde 

wyse af te dwing, is seker ongeeewenaard in enige onderwysinrigting ... "; "sy 

statigheid en waardigheid weerhou jou as student om enige aan- of opmerking in sy 

klasse te maak" en "Waardigheid spreek uit sy he/e wese, sy metode van k/asgee en 

sy benadering van die Nuwe Testament." Vo/gens 'n ander: "Sy rustige manier van 

k/asgee, sy sagte stemtoon, sy bedaardheid wanneer hy vrae beantwoord .. . , help 

a/Jes om te toon dat ans hier te make het met 'n groat geleerde en 'n waardige figuur 

om na op te sien ... ". 

Prof PF Theron onthou die wyse waarop Groenewald sy lesings aangebied het baie 

goed. Hy verklaar: "In die klas was dit asof hy sy woorde geweeg het. Hy was goed 

voorbereid en sou nie 'n stortvloed van woorde uitgiet nie. Sy manier van reageer op 

'n vraag - dit was vir my die ideaal van 'n professor. Hy het nie geskroom om te se 

hy weet nie. Jy het ham absoluut vertrou. Jy het nie gedink dat hy jou met 'n kluitjie 

in die riet sou wegstuur nie. EP was vir my absoluut die model professor. " 

(Bandgesprek). Die veelkleurigheid van Groenewald as dosent blyk verder uit 

verskeie ander oudstudente se waarneming. CWH Boshoff (Jonker(Red):248-249) 

verwys na sy akademiese bekwaamheid: "... (Hy) verpersoonlik vir sy studente 

iemand wat in sy /ewe die vrugte pluk van toegewyde gedissip/ineerde studie':· " ... 

lesings van sulke hoogstaande akademiese gehalte, so dikwe/s deursuur met 

opmerkings van praktiese waarde vir ans persoon/ike geestelike /ewe en vir die 

bediening wat op ans wag ... " en "Sy klasse is geleenthede waar daar kennis op 'n 

korrekte en akkurate wyse aan die studente gelewer word". 
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Theron verwys vervolgens na sy godsvrug soos blyk uit sy gebede: "Wat vir my 

altyd treffend is, is sy klasgebede met die opening en s/uiting van die k/asse"; "Sy 

gebede is treffend en opreg"; "Puis et doctus" en "Dit was vir my 'n vertroosting om 

Dinsdagoggende na sy gebede te luister. Ek het daarna uitgesien! Te/kens het daar 

'n gesindheid van diepe omgang met God uitgestraa/. Hy kan werklik met die Here 

praat". 

Ander verwys na Groenewald se teologiese konserwatisme: "Sy behoudendheid as 

teo/oog in 'n wereld vol strominge en afwykings sal ans aanvuur om oak in vaste 

bane te beweeg". Sy menslikheid teenoor sy studente het ander bygebly: "(Hy) is 

iemand wat die dank en /of van sy studente deur die jare waardig is, hy het nie slegs 

sy rol as professor uitmuntend uitgeleef nie, maar was oak die vader, die raadgewer 

en vriend by uitnemendheid" en "Besadig, gemotiveerd in sy optrede, menslik 

teenoor sy studente (behalwe in die eksamenkamer!}, waarlik 'n groat man". Ander 

verwys na die genot van Groenewald se "stil" humor in sy lesings. Laastens 

Groenewald se liefde vir sy kerk en volk: "Gekenmerk deur suiwer Skrifuitleg, 

mee/ewing met sy kerk en lojaliteit aan sy volk". Groenewald het egter nooit 

partypolitiek in sy lesings bedryf nie soos later na verwys word. Prof WD Jonker, 

oudstudent van Groenewald, se mening oor Groenewald se professionaliteit, 

kundigheid, sy manier van lesings aanbied en reageer op vrae is soos volg: " ... ans 

het ham gesien as 'n uitmuntende dosent. Hy het nooit veel moeite gedoen om na 

jou vlak as student af te daal nie en selde of ooit 'n grappie gemaak om 'n 

gemoedelike atmosfeer in die klas te kweek nie. Hy het doodgewoon gekom en sy 

lesing gegee- maar ans het a/tyd na ham opgesien en groat respek gehad. Sy lesings 

was keurig versorg" (Bandgesprek 06.03.1991 ). 

8 Betekenis vir Fakulteit : UNISA 

Op 'n vraag aan WD Jonker oor Groenewald se betekenis vir die Teologiese 

Fakulteit het hy geantwoord (Bandgesprek): "Hy het aan die Fakulteit aansien 

verleen omdat hy as figuur in die hele land erkenning geniet het en aan die 

Universiteit (UP) as persoon ... , as akademikus en leier ... " Op 'n vraag om 

Groenewald met sy leerlinge te vergelyk het Jonker geantwoord: "Jou leerlinge staan 

altyd op jou skouers. Hy was in sekere opsigte 'n pionier - miskien kon sy /eerlinge 

meer gepubliseer het as hy en makliker met die Europese Nuwe Testamentici 

meegedoen het. Dit is natuurlik dat dit so sa/ wees. Hy het met prof Pellissier die 
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Fakulteit as eerste dosente begin. Die eerste vier dosente moes baie doseer en het 

min tyd tot hul beskikking gehad. Vir hul opvolgers was dit makliker om te publiseer 

en te presteer." Groenewald het nie net as dosent aansien aan die Teologiese 

Fakulteit in Pretoria verleen nie. Op kerklike gebied was hy as teoloog in die NGK, 

maar ook in die ander twee susterskerke, gerespekteer. Hy het dikwels as spreker 

opgetree tydens kerklike vergaderings en konferensies. Daar was algemene 

tevredenheid met predikante wat in Pretoria opgelei is en hulle het nie alleen in 

Transvaal beroepe gekry nie, maar ook na gemeentes in al die ander sinodale 

gebiede. Daar is reeds daarop gewys dat heelwat dosente wat aan die Teologiese 

Fakulteit op Stellenbosch verbonde is/was, asook aan ander universiteite, hul 

opleiding in Pretoria ondergaan het waar Groenewald groot invloed op hul lewens 

gehad het. 

Groenewald het bande met verskeie universiteits- en departementshoofde gehad. 

Die geskiedenis van die Teologiese Fakulteit van die Universiteit van Suid-Afrika 

(UNISA), waar Groenewald ook 'n aanstelling na sy aftrede gehad het, is deur die 

hoof van die Universiteit se Departement Kerkgeskienis prof CJ Botha in die 

publikasie The Cave of Adu/lam or Anchor, A Door of Hope? daargestel (1990). 

In 1960 met die totstandkoming van 'n afsonderlike teologiese fakulteit aan UNISA is 

die pos van professor in teologie geadverteer. Onder die vyftien kandidate waaruit 

die persoon aangewys moes word, was EP Groenewald. Een van sy oudstudente, 

JA Lombaard, is aangewys. Groenewald was toe natuurlik reeds vir etlike jare 

dekaan van die Teologiese Fakulteit aan die Universiteit van Pretoria. Tog sou die 

Universiteit horn na sy aftrede nader roep toe daar 'n krisis ontstaan het. 

Botha (1990:24 -25) berig hieroor soos volg: "The first stage of the history of the 

faculty ended rather tempestuously. Some of the members of faculty did not feel 

happy about the way in which Professor Lombaard officiated as dean of the faculty. 

They complained that his administration of formal matters was more or less chaotic. 

They could not bear what they experienced as his paternalistic attitude ... He tried 

desperately to persuade his colleagues to re-elect him, but to no avail. Faculty 

elected professor Stoop as dean for the period 1970-71 ... This tum of events caused 

so much tension, not only in the Department of Systematic Theology, but in the 

faculty at large, that the principal had to report the matter to Council, who asked him 

to continue his investigation. Things became so bad that Council appointed a 

committee of inquiry... The committee of inquiry reported back to Council, 
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recommending the unusual procedure of appointing Professor EP Groenewald, a 

New Testament scholar and dean of the Faculty of Theology at the University of 

Pretoria, as professor without any teaching responsibility but with the sole instruction 

of officiating as head of the Department of Systematic Theology (where the heart of 

the tension was) for at least a year. Council also decided to send a delegation to 

Professor Lombaard to try and solve the problems ... Professor Groenewald accepted 

the post... it seems that things did calm down in the department as well as the 

faculty. Professor Groenewald resigned at the end of 1972." 

In 'n onderhoud het Groenewald bevestig dat hy veral deur middel van gesprekke en 

samesprekings gepoog het om die verskillende partye te kalmeer en bymekaar uit te 

bring. Volgens horn was dit nie maklik nie. Groenewald se aanstelling toon die 

vertroue wat in horn gestel is en die respek wat hy afgedwing het. Die feit dat hy die 

pos aan UNISA na sy aftrede aanvaar het, spreek boekdele. Hy het horn geed van 

sy taak gekwyt. Op 4 Desember 1972 ontvang hy 'n skrywe no UNISA:9.46 van die 

Rektor van UNISA, prof Theo van Wijk. Hy bedank horn vir sy bereidwilligheid om by 

die Fakulteit Teologie aan te sluit, "maar ook en veral vir u bydrae tot die herstel 

(waarop ons nou kan hoop) van ge/ukkige betrekkinge. U toetrede tot die Fakulteit 

het op 'n tydstip plaasgevind toe 'n krisis in die betrekkinge gedreig het om ernstige 

skade aan die beeld en werking van die Faku/teit te doen... u teenwoordigheid en 

voorbee/d grootliks bygedra het tot die skepping van gesindhede wat die Fakulteit in 

staat stet om weer sy roeping sander innerlike spanninge van diese/fde omvang na 

te kom. Oaarvan getuig onder andere die wyse waarop die aanwysing van u 

opvolger afge/oop het ... Dit was vir die Universiteit van Suid-Afrika 'n eer om u 'n 

tydlank onder sy ge/edere te tel ... " 

Ten tye van sy aanstelling was die NG Kerk skepties oor UNISA se Teologiese 

Fakulteit, veral vanwee sommige dosente se omstredenheid en die feit dat die kerk 

nie beheer oar die dosente gehad het nie. Dit is algemene kennis dat 'n aantal 

dosente aan UNISA 'n belangrike rol gespeel het in die apartheidstryd. Lank voor die 

NGK horn eers in 1986 amptelik tydens die sitting van die Algemene Sinode in 

Kaapstad teen apartheid uitgespreek het, is daar druk uit die geledere van UNISA se 

dosentekorps uitgeoefen om apartheid te laat vaar. Daar is geen getuienis dat 

Groenewald enigsins gepoog het om die betrokke dosente, veral diegene wat ook 

NGK lidmate was, teen te gaan of met hulle oor hulle standpunte in gesprek te tree 

nie. Hy het hul sienings gerespekteer. Groenewald het waarskynlik bygedra dat die 
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NGK 'n meer verdraagsame houding teenoor UNISA se teologiese fakulteit 

ingeneem het. 

In 'n skrywe van prof IH Eybers, Sekretaris van die Fakulteit Teologie aan UNISA, 

aan Groenewald gedateer 8 Oktober 1970, Stuur hy 'n eksemplaar van Theo/ogia 

Evange/ica met "die besondere waardering van die Fakulteit Teo/ogie" aan UNISA 

aan Groenewald. Hy skryf: "U sa/ seker merk (met hoeveel skok of blydskap hoef u 

nie te se nie) dat byna al die bydraes in hierdie tydskrif van ons gelewer is deur oud

studente van u. Hoewel hierdie uitgawe uit hoofde van sy aard geen 

huldigingsuitgawe is nie, hoop ons dat u tog uit die bydraers iets sa/ sien van die 

vrug van u eie akademiese arbeid." In 'n skrywe gedateer 15 Oktober 1970 aan prof 

Eybers spreek hy sy dank uit vir die "mooi teken van waardering en toegeneentheid 

teenoor my persoon en werk ... Ek het dit steeds as 'n voorreg beskou om dee/ te 

kon he aan die opbou en werksaamheid van u Fakulteit en wil u ook nou vrugbare 

arbeid en ryke seen toewens. Die hoogstaande artike/s van die hand van oud

studente is, soos u tereg meld, vir my 'n saak van genoegdoening waarvoor ek 

dankbaar is. My doseertaak aan die Universiteit van Pretoria was altyd 'n swaar 

gelaaide met die gevolg dat ek minder aan publikasie kon doen as wat ek graag 

wou. Daarom te meer is ek dankbaar vir oud-studente wat presteer en wat in die 

beoefening van die teo/ogiese wetenskap hulle /eermeester oortref." 

Verskeie dosente van UNISA sou later as dosente aan die Teologiese Fakulteit van 

die NGK aan UP aangestel word. Op nagraadse vlak is verskeie oudstudente van 

die teologiese fakulteite van die NGK besig met verdere studie aan UNISA. 

Groenewald is oak versoek om in 1974 die "professoraat in Nuwe Testament aan die 

Universiteit van Durban-Westville" tydelik te vul, soos blyk uit sy skrywe gedateer 10 

November 1973 aan prof Paul du Plessis van die Universiteit. Hy meld dat hy die 

afgelope jaar aan UP tydens sy "vrye tyd' met die dosering van Bybelkunde gehelp 

het. Hy wys die aanstelling vanwee sy werk aan die Nuwe Afrikaanse Bybelvertaling 

van die hand. 

9 Kollegialiteit 

Hoe het Groenewald met sy kollegas oar die weg gekom? Dit is bekend dat hy en sy 

kollega, prof Ben Marais byvoorbeeld lynreg verskil het ten opsigte van die uitleg van 

sekere Bybeltekste met betrekking tot rasse-aangeleenthede. Op 'n vraag oar 
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moontlike spanning wat die verskille kon meegebring het, het Marais in 'n onderhoud 

op 11.04.1990 socs volg geantwoord: "Openlike spanning was daar eintlik nooit. Ten 

opsigte van onderbewuste spanning is daar onderwerpe waaroor ans nooit gepraat 

het nie, wat ans vermy het, want ans het geweet ans paaie loop heeltemal uiteen. 

Daar was nooit openlike botsing of stryery, vyandigheid of spanning nie en ek dink 

nie dat enigeen van ons dit aan die studente oorgedra het nie. Hu/le het geweet ans 

verskil heeltema/ oar sekere goed... (Ons verskille) het aan ans persoonlike 

verhouding van dag tot dag nie verskil gemaak nie. " Dit is bekend dat beide Marais 

en Groenewald vandag steeds bevriend is en mekaar opsoek wanneer hulle 

geleentheid daartoe kry. 

In die notule van die Teologiese Fakulteitskommissie van 24 November 1955 

verskyn die volgende inskrywing ender die hoof "Korrespondensie" (p 144): 

"Kerkraad van Belfast : Optrede van prof op politieke terrein. Besluit Kommissie :

'Oat met spyt te kenne gegee word oar wat gebeur het, maar aangesien die saak 

reeds so lank verby is, en daar destyds geen kerklike masjienerie was om te 

funksioneer nie, die Kommissie oortuig is dat om in hierdie stadium die saak weer 

aan te roer, daar meer kwaad as goed gedoen sat word.' " Oor wie die professore is 

kan alleen gespekuleer word. Volgens prof Marais se opmerking het politieke 

verskille nie die persoonlike verhouding tussen die professore diepgaande aangetas 

nie. Op 'n vraag oor hoe Groenewald as dekaan sy medeprofessore as 'n span 

hanteer het, meld Marais dat hy hulle goed hanteer het (Bandgesprek). Hulle sou 

egter graag meer spontaniteit wou gehad het, self meer kreatiwiteit en inisiatief aan 

die dag wou le. Groenewald se geaardheid het dit 'n bietjie gedemp.Die gedagte het 

derhalwe ontstaan: "ans moet nou 'n ander man kry by sy uittrede, om die ding 'n 

bietjie te /aat ontdooi. " 

1 O Hantering van tuggevalle 

Met betrekking tot die hantering van tuggevalle het Groenewald in 'n onderhoud 

verklaar dat hy dit maar self hanteer het. In die bandgesprek met Marais het hy dit 

bevestig: "Hy sou 'n saak slegs saaklik bespreek en nie in detail nie ... Ek sou se hy 

was te streng voor ek se hy was /iefdeloos of met besondere deernis (in die 

hantering van die saak). Ek dink hy was te streng, as hy gevoel het 'n ding is 

verkeerd het hy so opgetree." 
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11 Die pous 

In die laaste jare van sy verbintenis met die Fakulteit was Groenewald onder die 

studente as "die pous" bekend. Skrywer kon nie vasstel waar hy aan die naam 

gekom het nie. Wyle dr CS Kotze, argivaris van die Transvaalse sinodes, is in 'n 

gesprek in die verband om sy mening genader. Volgens horn is Groenewald 

waarskynlik so genoem vanwee die gesag waarmee hy gepraat het. Wanneer hy 'n 

saak beredeneer het, is sy siening gewoonlik aanvaar. Sy mening het groot gewig 

gedra. Die eerste studente van Groenewald het nie geweet dat Groenewald as "die 

pous" bekendgestaan het nie. Sy dogter Trudie het in 'n onderhoud met skrywer ook 

verklaar dat sy nie van die benaming bewus was nie. Op haar advies is Groenewald 

self na die herkoms van die benaming in 'n onderhoud gevra. (Dit was nie maklik om 

die vraag te vra nie en uit Groenewald se antwoord het dit geblyk dat dit vir horn 'n 

teer saak was: Skrywer). Volgens Groenewald was dit prof AB du Preez wat op 'n 

dag horn dit ten laste gele het dat die studente nie die vrymoedigheid het om na horn 

te kom nie. Hulle is vir horn bang omdat hy soos 'n pous nie toeganklik is nie. 

Groenewald het genoem dat op dieselfde dag dat Du Preez die beskuldiging 

gemaak het, hy 'n brief van 'n oudstudent ontvang het waarin hy horn bedank het vir 

sy simpatieke begeleiding. 'n Brief van ds PPA Kotze van Oos-Londen-Noord 

gedateer 25 Augustus 1965 is inderdaad tussen Groenewald se stukke gevind. Hy 

het geskryf: "... U het seker so ms 'n moei/ike weg om te bewandel, maar we et dit dat 

ek . . . en die meeste van u oudstudente u beskou as 'n gawe van die Here aan ons 

kerk, vera/ onder heersende omstandighede ... " Die volgende aantekening van 

Groenewald verskyn op die brief: "Hierdie brief is gepos op 26. 8. 65, dit is diese/fde 

dag waarop kollega Du Preez 'n reeks griewe teen my gemaak het, o a dat ek op so 

'n dominerende wyse teenoor studente optree dat alma/ bang is om 'n gesprek met 

my te probeer aanknoop, ens. Wonderlik is die wee van die Here!" Geteken EPG 

31.8.65.Die benaming "die pous" is dus na alle waarskynlikheid aan Du Preez se 

optrede te wyte. Dit is duidelik dat Groenewald nie so bekend wou staan. Die 

studente se vrees het wel bestaan, maar dit was nie as gevolg van Groenewald se 

dominerende optrede nie, maar omdat hy van nature 'n teruggetrokke persoon met 

'n streng voorkoms is. Daar moet dus nie te veel waarde geheg word aan die 

bynaam wat Groenewald ongeveer vyf jaar voordat hy sy emeritaat aanvaar het, 

ontvang het nie. 
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12 Sin vir geskiedenis 

Groenewald het sin gehad vir die historiese. Daar kan 'n redelike lang lys van 

gebeurtenisse in Groenewald en sy familie se lewe asook die kerkgeskiedenis 

gemaak word waarin hy die hand van God werksaam gesien het. Byvoorbeeld die 

datums 1862, kerklike verskeurdheid as gevolg van die uitspraak in die Ludolf saak 

en 1962, kerkvereniging : eerste byeenkoms van die Algemene Sinode. So ook 

1933, die verskyning van die eerste Afrikaanse Bybelvertaling en 1983, verskyning 

van die Nuwe Afrikaanse Bybelvertaling. Hy sou dikwels sulke datums uit die verlede 

in herinnering roep, uitlig en werk daarvan maak sodat dit nie vergeet word nie. Daar 

is reeds gewys op sy belangrike bydrae ten opsigte van sy verblyf in Bethulie wat hy 

op skrif gestel het asook sy verblyf in Die Wilgers in Pretoria. 

13 Deernis vir studente 

Agter die teruggetrokke, vir die meerderheid studente ontoeganklike dosent wat 

hulle op 'n afstand bewonder en tegelyk vermy het vanwee sy geaardheid, het die 

studente in horn tog 'n vaderfiguur gevind. Sy integriteit was by hulle bo verdenking. 

Uit die vertrouensverhouding wat tussen hulle deur die jare tot stand gekom het, het 

hulle sy leiding en lering aanvaar. Die sekerheid het in hul harte geleef dat hy vir 

hulle omgee en hul belange op die hart dra. Tussen sy stukke het ek 'n netjies 

uitgewerkte biduurboodskap gekry wat hy op 28 September 1950 (voor die 

eindeksamen) tydens 'n Dea Gloria byeenkoms gelewer het. As dosent het hy 

deernis met sy studente gehad en geweet wat in hulle harte geleef het. Die 

standaard en eise wat hy gestel het was hoog, maar hy sou ook nie sy studente met 

hul eksamenvrees vergeet nie. Die opskrif van sy boodskap het gelui: "Biduur voor 

eksamentyd." Hy het gelees uit Fil 4:4-9 met vers 6 as teks :"Wees oar niks besorg 

nie ... ". Die tema was "Besorgdheid' en die boodskap het uit vier punte bestaan: "1. 

Besorgdheid -die kwel/ing van gees en liggaam waarvan ans graag bevry wit word; 

2. Hoe daarvan bevry?; 3. Met sy uitspraak wys Paulus op die oorsaak van a/le 

besorgdheid; 4. Sorge vind hut einde waar die oog op God gerig word:gebed!". Die 

liedere wat gesing is, is ook aangedui. Een van die liedere was Gesang 25 waarvan 

hy vers 5 onderstreep het: 

"Laat my in voor-en teespoed 

deur u genade lewe 
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skenk U my daagliks krag en moed 

by al my swakke strewe! 

Met U, al dreig die aardse nood, 

met U in lewe en in dood, 

met U bly ek oorwinnaar." 

14 Weereens eksegese : humor 

Die erfenis wat hy as dosent nagelaat het is groat. Die kosbare skat is nie deur sy 

oudstudente in 'n sweetdoek toegedraai en begrawe nie. Hy was begenadig om te 

beleef hoedat die profeteseuns wat aan sy voete gesit het, daarmee woeker. Op 2 

Junie 1995 was Groenewald 90 jaar oud. Kort na sy verjaardag het hy 'n besoek 

aan die Fakulteit gebring waartydens die dosente, sy oudstudente, saam met horn 

tee gedrink en hy later die dag deur die Dekaan, prof WS Prinsloo, onthaal is. Sy 

opvolger, prof AB du Tait, het in 'n kart huldeblyk verwys na Groenewald se bydrae 

op verskillende gebiede, waarop hy geantwoord het. Na sy kenmerkende 

humoristiese inleiding het hy dank aan God vir sy genade betuig. Hy het gese dat hy 

dankbaar is vir die voorreg wat hy gehad het om die fondament vir die Nuwe 

Testamentiese eksegese te le. Wanneer Groenewald se arbeid as dosent in 

oenskou geneem word, kan die bevinding nie anders wees nie as dat hy 

verantwoordelik was dat die koningin van die wetenskappe, die Nuwe Testamentiese 

eksegese, vanaf 'n ondersgeskikte posisie tot 'n ereplek verhef is nie. Oat dit lank 

die posisie sal bly, het hy oak voor gesorg deurdat sy oudstudente (en die nuwe 

geslag wat hulle uitstuur om die Woord oop te breek) met dieselfde visie en ideale 

as hy besiel is. 

Op 16 Februarie 1987 skryf hy aan sy opvolger, prof AB du Tait - daar moet in 

gedagte gehou word dat Groenewald reeds in 1970 afgetree het : "... Oor een ding 

bly ek besorg nl dat die grater getal studente en die aard van die nuwe 

(geintegreerde:Skrywer) kursus kan lei tot verlaging van die vereistes in die 

grondtale van die Bybel. Vir my staan een ding vas, en ek meen dat die eerste 50 

jaar van die Fakulteit dit bewys het, dat die eksegese nooit skade mag ly nie. Ek 

weet dat jy my sienswyse dee/, maar ek moet dit tog weer se : eers die eksegese, en 

daama die voortbou op die vrug van die eksegese." 
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Groenewald het 'n uistaande humorsin waarvan sy dogter ook in 'n onderhoud 

melding gemaak het. So ook almal wat goed met horn bekend is. In die skrywe van 

16 Februarie 1987 aan AB du Toit skryf hy : "Ek veronderstel dat daar nag bietjie 

humorsin onder ju/le te vind is te midde van ju/le ernstige werk. Daarom stuur ek 

bygaande sketsie van Gulbranssen. My gedagte is dat dit aan die muur van die 

dekaanskamer 'n plekkie kan kry, liefs naby die deur war die kom-en-gaan dit sal 

raaksien." Du Toit het uitvoering aan Groenewald se wens verleen volgens sy skrywe 

gedateer 23 Februarie 1987 en geskryf: " ... Dis heel gepas dat oak so 'n herinnering 

aan u in die dekaanskantoor hang." 

15 Afskeid 

15.1 Demissie 

Aan alles kom daar 'n einde. Daar is 'n tyd om te kom en 'n tyd om te gaan. Die 

Raad van Kuratore het op 17 November 1970 om 19:30 in die Komiteekamer van die 

Generaal Piet Joubert- gebou, die laaste Jaarverslag van Groenewald as dekaan 

behandel (Notule:par 7). In die notule onder die opskrif: 7.2 Personeel is by wyse 

van twee sinne die slot van Groenewald se diens en lewenstaak as dosent/dekaan 

geskryf: "By die uittrede van prof EP Groenewald word met dank genoem dat hy as 

baanbreker vir 33 jaar uitstaande dienste aan ans Fakulteit as dosent en dekaan 

gelewer het. Dit moet oak met eer vermeld word dat 'n ere-doktorsgraad deur 

Stellenbosch aan horn toegeken is; asook dat hy die Stals-prys van die Akademie 

ontvang het". Daar is gelyktydig van horn en sy kollega en vriend prof AB du Preez 

afskeid geneem. Die volgende inskrywing verskyn in die gemelde notule (par 

1 O:Afskeid van ... ): "Die verrigtinge in die saal volg onmiddelik op die plegtigheid in 

die Kerk. Die Rektor sal praat namens die Universiteit. Die Moderator van Suid

Transvaal se sinode rig 'n afskeidswoord aan prof EP Groenewald en die Moderator 

van Noord-Transvaal aan prof AB du Preez. Die Voorsitter van "Dea Gloria" praat 

namens die proponente. Daarna antwoord die twee professore". Die akte van 

demissie, wat deur die Raad van Kuratore van die Teologiese Fakulteit uitgereik is, 

is op 18 November 1970 aan Groenewald oorhandig. 

15.2 Waardering 
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Die Kaapse Kerk sou ook sy waardering betuig. Op 5 November 1969 rig ds WA 

Landman (Skriba) van die NGK in SA die volgende brief aan Groenewald: "Dit doen 

my genee om die volgende besluit van die Kaapse Sinode, geneem op sy jongste 

sitting op 16 Oktober 1969 e v d, ender u aandag te bring: 'Die Sinode neem met 

groat waardering kennis van die toegewyde en besonder hoe akademiese peil van 

die arbeid van prof dr EP Groenewald wat nou ... die dekaanskap van die Teologiese 

Fakulteit (Afd B) Universiteit van Pretoria neergele het'. Waar hierdie besluit 

eenparig geneem is, kan u die versekering he dat dit die gevoe/e vertolk van die hele 

Kaapse Kerk." Soortgelyke briewe van verskeie kante is aan Groenewald gerig. Die 

Registrateur (Akademies) van UP rig 'n skrywe gedateer 24 Junie 1970, aan 

Groenewald waarin hy die Senaat en Universiteitsraad se dank en waardering 

"boekstaaf vir die toegewyde diens wat u oor so 'n fang tydperk aan die Universiteit 

gelewer het." 

Op 1 Junie 1972 rig die Skriba van die Sinode van Suid-Transvaal 'n skrywe aan 

Groenewald waarin hy die besluit van die Sinode, waarin dank en waaardering vir sy 

jarelange toegewyde arbeid uitgespreek word, oordra. In 'n skrywe, gedateer 26 Mei 

1972 dra die Skriba van die Sinodale Kommissie van die Vrystaatse Kerk die besluit 

van die Sinode waarin dank en waardering betuig word, aan Groenewald oor. Os 

MC Dippenaar van die Nkhensani NGK in Afrika (later as professor verbonde aan die 

Universiteit van die Noorde) betuig in 'n skrywe gedateer 16 November 1970 sy dank 

en skryf verder: " ... maar veeleer ook vir die voorbeeld wat u as Christen aan u 

studente gestel het. Vir my persoonlik was dit tot groat aansporing, en vir die kerk 

van 'n waarde wat nie maklik bepaa/baar is nie." Die Voorsitter van die 

Verteenwoordigende Studenteraad van UP Hoffie Hofmeyr (later professor in 

Kerkgeskiedenis aan UP) bedank Groenewald in 'n skrywe gedateer, 23 November 

1970: "Namens die Studenteraad en studentegemeenskap van verskeie 

studenteges/agte van Tukkie/and wil ek u hiermee van harte bedank vir die groat 

bydraes wat u in die afgelope jare aan hierdie Universiteit en in die besonder aan die 

studerende jeug gelewer het. Ek wif u verseker dat ons waardering nie a/leen tot u 

akademiese onderrig beperk is nie, maar ook strek oor die invloede in breer sin wat 

van u uitgegaan het." 

15.3 Groenewald se dank en herinneringe 
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Groenewald bedank in 'n skrywe gedateer 19 November 1970 die Skriba van die 

Raad van Kuratore nadat demissie die vorige dag aan horn verleen is. Hy skryf 

onder andere: " ... Met groat waardering dink ek aan die vertroue wat die Teologiese 

Fakulteitskommissie en sy opvolger, die Raad van Kuratore, van die begin van 1938 

in my gestel het. Dit het ek besonderlik ondervind in die tydperk van my diens as 

dekaan (1948-1969) toe daar steeds die nouste samewerking en die beste 

verstandhouding tussen u Raad en veral sy Dagbestuur en my bestaan het ... u 

Raad het gesorg vir die hartlike afskeidsgeselligheid, waar my vrou en ek oorweldig 

is deur blyke van lief de en waardering... Vir ans was dit 'n besondere voorreg om in 

diens te kon staan van die teologiese opleiding in Pretoria. Vir die genade waarmee 

die Here ans begunstig het, is ans teenoor Hom diep dankbaar. Wees verseker van 

my blywende belangstelling in die ontwikkeling van die Fakulteit en in die inisiatief en 

ondernemingsgees van die Raad van Kuratore in die uitbou van hierdie kosbare 

inrigting van die Ned Geref Kerk." 

16 lnterpretasie en evaluasie 

lndien 'n prioriteitslys van Groenewald se bydraes opgestel en deur teoloe en 

akademici asook oudstudente beoordeel word, sal die arbeid wat hy as dosent 

verrig het, waarskynlik die ereplek ontvang. As dosent het hy sy visie, om die Nuwe 

Testamentiese eksegese van aspoestertjie tot die koningin van die wetenskappe te 

kroon, verwesenlik. Op die fondament wat hy gele het, word dekades reeds 

voortgebou. Hy het daarin geslaag om honderde predikante toe te rus vir hul 

belangrikste taak - om deur die eksegese en die Nuwe Testamentiese teologie, die 

Woord van God oop te breek en sy wil bekend te maak. As dosent was sy ideaal om 

teoloe op te lei deur hulle te leer om leerlinge van die Woord te bly deur volhardend 

eksegeties in die grondtale van die Skrif te delf. Hy het 'n hoe standaard gestel 

waaraan sy studente moes voldoen. Dit het egter oorvloedige vrugte opgelewer 

soos blyk uit die lewens en arbeid van sy oudstudente, die NGK asook kerke en die 

getuienis van gelowiges uit verskeie denominasies. Groenewald was nie net 'n 

akademies uitmuntend geskoolde dosent nie. Hy was ook 'n Godsman met 'n 

eerbied en ywer vir die Woord van God. Sy invloed as dosent was groot. 
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HOOFSTUK 9 - ADMINISTRATOR 

"Daar word dikwels gese dat die skoal en kerk die ankers was wat die Afrikaner in staat 

geste/ het om die ontwrigting van die stad te oor/eef en sy identiteit te behou ... onderwysers 

en predikante (het) naas hul/e basiese rot ... ook op 'n veel wyer terrein 'n rot gespeel ... "(ELP 

Stats 1986:178). 

1 Agtergrond 

1.1 Diensterreine 

Groenewald se administratiewe en bestuursvaardighede het reeds op Stellenbosch 

na vore gekom toe hy as primarius van Dagbreek-koshuis, en dus voorsitter van die 

huiskomitee, gedien het. Hy was ook lid en sekretaris van die studenteraad. Hy het 

reeds vroeg ondervinding opgedoen van die bestuur en beheer van twee belangrike 

studenteliggame. Dit sou horn later geed te pas kom as predikant te Bethulie en 

professor en dekaan van die Teologiese Fakulteit aan die Universiteit van Pretoria. 

Sy rel as administrator kom egter ook na vore waar hy as 'n lid of in 'n 

bestuurshoedanigheid van kerklike vergaderinge en/of kommissies asook ander 

liggame gedien het. 

1.2 Waarde van dagboek vir kerkgeskiedenis 

Die gebruik en daadwerklike benutting van 'n dagboek is die beginpunt van enige 

persoon wat as administrator suksesvol wil wees. Daaglikse en strategiese 

beplanning asook deeglike bestuur gaan hand aan hand. Groenewald het die 

gebruik gehad om sy daaglikse werksaamhede in 'n dagboek aan te teken en indien 

hy dit nodig geag het, verdere notas te hou. 'n Belangrike aspek wat in sy lewe na 

vore gekom het, was die feit dat hy horn daarop toegele het dat dokumente en ander 

geskiedkundige materiaal bewaar moes word. Deur sy dagboeke te raadpleeg was 

hy in staat om die geskiedenis van sy verblyf in Bethulie noukeurig weer te gee. In 'n 

skrywe gedateer 29 Januarie 1985 aan dr IL Ferreira, Vrystaatse Argivaris van die 

NGK, skryf hy : "Ek was byna radeloos toe ek vroeer vanjaar my dagboekies begin 

soek en ek hulle nie kon kry nie. Gelukkig het ek hulle ontdek en is ek besig om hul/e 

deur te gaan. En dis nogal 'n nostalgiese werk". Sy dagboek het horn in staat gestel 

om iets te vertel van "wat nie in die notule staan nie", meld hy in 'n skrywe van 8 April 
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1984 aan die Argivaris. Die inligting bekom uit 'n dagboek sorg vir die kontrolering 

van feitelike gegewens en bevorder objektiewe geskiedskrywing. Sy dagboeke het 

Groenewald ongelukkig nie tot skrywer se beskikking gestel nie. 

Op 18 Maart 1985 skryf Groenewald soos volg aan prof E Brown, Departement 

Kerkgeskiedenis van die Kweekskool op Stellenbosch hoe hy gebeure te Bethulie in 

sy dagboek opgeskryf het: " ... destyds (het ek) in my dagboekie kart aantekeninge 

gemaak. . . van gebeurtenisse en be/ewenisse, en daardie aantekeninge het gedien 

om my geheue te help sodat ek nou weer daarin kon terug/eef Buitendien kon ek 

dag en datum noem, ook die name van sprekers by besondere geleentheid of tekste 

waaroor gepreek is, ens." Hy meld dat hy na drie jaar ontrou geword het, "maar die 

hoofsaak is dat iets van die /ewende geskiedenis van die gemeente opgeteken is." 

Hy spreek die mening uit dat elke predikant aangespoor behoort te word om 

aantekeninge van die verloop van sy bediening te hou wat hy by sy vertrek aan die 

kerkraad vir bewaring kan oorhandig. "Trouens, ek wonder of die Sinode nie behoort 

te bepaal dat e/ke predikant by sy vertrek uit 'n gemeente so 'n verslag (van sy 

bediening) aan die kerkraad en ring behoort voor te le nie". Hy doen aan die hand 

dat stappe oorweeg word om die belangrikheid van die saak onder die aandag van 

studente en predikante gebring word. "Dit is 'n gewoonte wat aangekweek moet 

word by die jongeres, tot voordee/ van die kerkgeskiedenis en trouens die 

geskiedenis van die plaaslike gemeenskap of dorp." 

Brown skryf op 6 Mei 1985 aan Groenewald en doen aan die hand dat hy 'n skrywe 

oor die belangrike saak aan DK rig. Hy onderneem om die aangeleentheid by die 

Argiefkommissie te meld om dit "amptelik' by leraars tuis te bring. Hy sou dit verder 

ender die aandag van sy studente bring. Hy skryf verder: "Voordat ek sluit, sat u nie 

weer vir ons 'n artike/ in die NGTT skrywe nie. U bydrae word a/tyd waardeer en gee 

ons bf ad status. " 

1.3 Waarheid en nie "ek-verhaal" 

Die integriteit van Groenewald as administrator en sy ywer vir die waarheid kom na 

vore in 'n skrywe aan die Argivaris (NGK Oranje-Vrystaat) gedateer 16 Maart 1985, 

waarin hy afsien van sy aanvanklike versoek om die manuskrip na te sien voordat dit 

gedruk word: "Daardie versoek het ek gestel eenvoudig omdat ek in die verlede 

te/eurstellende ondervindinge gehad het met skrywers wat verstrekte gegewens 
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skeet voorstel". Sy ootmoed blyk wanneer hy sy eie aandeel in die historiese 

verloop van gebeure op skrif stel: "Maar miskien word dit net nog 'n 'ek-verhaa/', en 

van daardie soort kry ans deesdae genoeg". 

2 Gemeentelike administrator: Bethulie 1932 -1937 

2.1 Gemeentegeskiedenis as bron 

Groenewald het die waarde van die gemeentegeskiedenis vir die kerkhistoriografie 

besef. In sy skrywe van 8 April 1984 aan die Argivaris (OVS) verwys hy na twee 

kerkhistoriese publikasies wat die Argivaris vir horn op 29 Maart 1985 gestuur het : 

"Met besondere belangstelling het ek die twee boeke ge/ees en my opnuut ingeleef 

in die kerklike omstandighede en ontwikkeling soos ek dit in die 0 VS beleef en later 

meegeleef het... Dit verbly my dat die gemeentegeskiedenis van Bethulie nou aan 

die orde kom. Oaar is juis 'n ryke bron wat ontgin moet word - vir die gebeure op die 

terrein van die kerk, die Geref Kerke en die staat". 

2.2 Administrasie 

Die NGK op Bethulie het in 1932 en lank daarna nie oor die dienste van 'n 

sekretaresse en elektroniese apparaat in die kerkkantoor soos ons dit vandag ken, 

beskik nie. Selfs gedurende sy dienstydperk as dosent en dekaan moes Groenewald 

die luuksheid van 'n persoonlike sekretaresse wat die kantooradministrasie, tikwerk, 

en ander kantoorwerk soos die byhou van 'n leersisteem en liassering behartig het, 

ontbeer. (In 'n onderhoud het hy vertel dat hy self gepoog het om in latere jare 'n 

kaartstelsel ten opsigte van elke student by te hou). So 'n toedrag van sake kan 'n 

mens jou vandag kwalik voorstel. Dit het veel van Groenewald se kosbare tyd 

opgeslurp. Sy tikwerk het hy self behartig. As administrator het hy horn daarvoor 

beywer dat sy korrespondensie dadelik beantwoord word. In sy klasse het hy die 

belangrikheid van die aspek meermale op die harte van sy studente gedruk. Die 

notules van die kerkraad op Bethulie is met die hand in 'n notuleboek geskryf. Die 

vrug van sy beplanning as bestuurder van die gemeentelike werksaamhede het 

neerslag in die notules van vergaderinge gevind. 

2.3 Beplanning 
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Daar is reeds uitvoerig verslag gelewer van die wyse waarop hy die gemeente van 

Bethulie tydens die moeilike depressiejare bestuur het. Dit was sy eerste gemeente 

en hy was nog 'n jong man - tog straal daar reeds 'n besondere rypheid uit sy 

optrede. Uit die notules van die Kerkraad blyk dit dat hy nie onmiddellik met 

veranderinge na vore gekom het nie, maar horn eers deeglik van die bestaande 

toedrag van sake sou vergewis. Hy was selfs bereid dat sy voorganger tydelik in die 

pastorie aanbly terwyl hy by hulle sou inwoon en dat die reelings horn "goed te pas 

gekom het " (Onderhoud). Sy voorganger kon waardevolle inligting van die 

gemeente se geskiedenis, deur hul persoonlike kontak, tot sy beskikking stel. Hy het 

horn eers deeglik van die historiese verloop van sake vergewis en 'n gesonde 

vertrouensverhouding is tussen horn en die kerkraad en gemeente van die begin af 

daargestel. Hy beskryf sy optrede soos volg: "Die werklike verkenning van die 

gemeente het in die tweede week na my aankoms begin. Die Kerkraad het gereel -

en dit was ook my wens - dat ek onmiddellik die hele gemeente deurgaan met 

huisbesoek" (WWB, 1985:6). Dit blyk dus dat hy sy werk deeglik beplan het. 

Hy sou horn ook op die hoogte stel van probleme in die gemeente (WWB, 1985:5-6): 

"Navraag na toestande . . . het aan die fig gebring dat daar kort tevore 'n stryd was 

oor die gebruik van afsonderlike kelkies by die nagmaal en dat daar nog 'n aantal 

ontevredenes was. Ook was daar spanninge oor politiek ... ". Hy het ook navraag 

gedoen oor die plaaslike sendingwerk en wat sy verantwoordelikhede as " 

konsu/ent ... vir die twee sendinggemeentes (swartes en kleurlinge: Skrywer) en 

voorsitter van twee skoolkommissies" behels. Hy was ook spoedig benoem as lid 

van die (blanke) Skoolkommissie en Skoolraad. 

Die huisbesoek sou horn help om die lidmate beter te leer ken en bewus te word van 

hul geestelike en materiele welstand. Hy kon beplanning doen met betrekking tot die 

insameling van offergawes ten einde die bestaande skuldelas van die gemeente 

(sewe honderd pond) in die moeilike ekonomiese klimaat wat geheers het, af te los 

en te verhoed dat dit nie toeneem nie. Die leiers en ander lede van die gemeenskap 

het hy leer ken. Hulle was die winkeleienaars, mnr Du Plessis, eienaar van die 

motorhawe, mnr Spohr (haarkapper), menere Cox en J van Zyl, onderskeidelik die 

bestuurder en rekenmeester van Barclays Bank. Die staatsamptenare was die 

landdros,mnr Oettle, en die stasiebevelvorder, luitenant JA Brink, wat later 

Kommissaris van Polisie geword het. Twee verdere belangrike persone was mnr CL 

Wicht, hoof van die Hoerskool en mnr AD Herholdt, hoof van die Laerskool. Mnr DC 
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de Bruyn, inspekteur van onderwys het ook op Bethulie gewoon. Die 

skoolraadsekretaris was mnr Engels, die stasiemeester mnr Jordaan en mnr 

Kloppers die tronkbewaarder. Twee prokureurs was tot die inwoners van die dorp se 

beskikking. Die dorp se mediese sorg was in die hande van twee geneeshere, drr PT 

Viljoen en T J Mynhardt - vader van die bekende toneelspeler Patrick Mynhardt 

(WWB, 1985:4-5). 

2.4 Sake van die dag 

Tydens Groenewald se bediening op Bethulie het 'n verskeidenheid sake sy aandag 

geverg. Uit die notules van die Kerkraad, die Ring van Smithfield en die Sinode van 

die OVS kan die belangrikste sake wat destyds aktueel was, nagegaan word. 

Groenewald se wedervarings (WWB, 1985: 1-34) bied 'n nog waardevoller insae in 

die kerk- en algemene geskiedenis van Bethulie gedurende die jare 1932-1938. 

Enkele belangrike sake dien vermelding:-

2.4.1 Orientering en bestuur 

Die eerste vergadering van die Kerkraad wat hy bygewoon het was op die dag van 

sy bevestiging, 8 Oktober 1932. (Die datum van die vergaderings volgens die 

notules word telkens tussen hakies aangedui). Die versoek van lidmaat W Coombs 

vir die gebruik van die beker tydens nagmaal word geweier. Hy bedank "uit die kerk". 

Die "Voorsitter moet ds Jooste (Gereformeerde Kerk:Skrywer) gaan sien oar die 

heen en weer lopery van /idmate van die een kerk na ander." Dit blyk dat 

kerkraadslede se senioriteit destyds hoog aangeslaan is. Hulle moet hulle plekke in 

die kerk tydens eredienste ''volgens dienstyd" inneem. Kennis word geneem van 

baie aansoeke om hulp. Baie klop aan by die pastorie. Die reeling word getref dat 

hulle na die wyksdiaken gestuur sal word en dat hy met die vroue armsorg in 

verbinding sal tree. Groenewald leen 22 pond by die kerkraad om sy motor af te 

betaal. Goedkeuring word aan Groenewald se versoek verleen om "e/ke maand met 

grootkerk biduur te hou van dienende en rustende Jede" (Notule KR: 04.02.1933). 

Groenewald (WWB, 1985::21) meld dat hy tydens sy eerste rondgaan in die 

gemeente te doen gekry het met enkelinge wat beswaar gehad het teen die gebruik 

van kelkies by die nagmaal. Hy reel toe met die ouderling van die betrokke buitewyk 

om by die man wat as die leier van die beswaarmakers beskou kon word, te oornag 
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"sodat daar ruim gespreksge/eentheid kon wees." Die gesprek oor die kelkies is na 

die aandete op die steep gevoer. "Ek het die broer se besware aangehoor en horn 

toe met allerlei argumente gedruk.Nie te Jank nie of hy se: ''Oominee, dis snaaks, 

maar as ek oor hierdie dinge praat, word my tong dik en dan kan ek nie verder nie. ' 

Oaarmee was die gesprek op 'n end. En ek moes leer dat argumente alleen nie 'n 

man kan oortuig nie, want 'you gain your argument and lose your man' " (WWB 

1985 :21). 

'n Permanente finansiele kommissie word gekies wat minstens vier keer per jaar 

meet vergader. Die Algemene Sendingsekretaris versoek twintig pond vir 

binnelandse sending en vyftig pond vir buitelandse sending. Ten opsigte van 

laasgenoemde is genotuleer dat daarvoor nie kans gesien word nie, maar dat 

gedoen sal word wat hulle kan. Dit was 'n aansienlike bedrag as in ag geneem word 

dat die gemeente self baie skuld gehad het en dat 'n depressie en droogte geheers 

het. 'n Gemeentevergadering is ook bepaal vir die eerste Saterdag in Junie 1933 en 

'n kerkraadsvergadering om 11 uur op die dag (Notule KR:04.02.1933). Tydens 

gemeentevergaderings is lidmate ingelig oor die behoeftes van die gemeente, 

probleme is aangespreek, en die lidmate is ook geleentheid gegee om insette te 

!ewer. Groenewald wou die lidmate betrokke kry by die kerk se werk deur hulle 

ingelig te hou. Dit is 'n gesonde wyse van kommunikasie tussen die lidmate en 

kerkraad wat velerlei positiewe gevolge het. Dit gee verder aanleiding tot 'n gesonde 

verstandhouding tussen die leraar, kerkraad en die gemeente. 

2.4.2 Verhouding Gereformeerde Kerk 

Die kerkraad benoem Groenewald en twee ouderlinge (Notule KR: 01.04.1933) om 

af en toe 'n kommissie uit die Gereformeerde Kerk te ontmoet om sake van 

algemene belang te bespreek. Groenewald het van die begin af hegte bande met die 

leraar van die Gereformeerde Kerk, ds JP Jooste, gesmee en 'n mooi gees van 

samewerking het tussen hulle en tussen die twee gemeentes tot stand gekom. Die 

samewerking sou daaruit bestaan dat hulle selfs op die ander se kansel opgetree 

het. Op die gebied van die onderwys is hande gevat asook in projekte om die nood 

wat in die gemeenskap geheers het te verlig. Die belangrikheid van gesonde 

ekumeniese betrekkinge tussen kerke waarvoor Groenewald horn ook later sou 

beywer, het reeds op Bethulie begin. 
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Verlof om die kerksaal te gebruik word aan die "Huguenet Tonee/geselskap" 

geweier. Groenewald kry goedkeuring vir 'n gemeenteblad en dat die onkoste deur 

advertensies gedek kan word en nie uit die kerkkas sou kom nie. Daar word besluit 

om die ''premies van (die) polis van broer PM Fourie te betaal tot hy werk het" 

(Notule KR:03.06.1933). Groenewald was 'n man met 'n visie. Hy was met 'n 

ongekende ywer besiel om sy droom vir die gemeente van Bethulie soos die Here dit 

horn opgele het in dade om te sit. Om die missie te volvoer, het volharding geverg. 

Teenslae moes te bowe gekom word en eensgesindheid moes ender die verdeelde 

Afrikanergemeenskap wie se materiele nood groat was, geskep word. Dit het 

meegebring dat Groenewald die kultuurakker oak raakgesien het as betekenisvolle 

bran om sy ideale te bereik. Hy sou verder 'n belangrike rol speel om die lidmate 

tydens die depressie in hul nood by te staan deur as skakel tussen die gemeenskap 

en die staat op te tree (WWB 1985:7). 

2.4.2.1 Afrikaanse Bybelfees 27 Augustus 1933 

Op die vergadering op 12. 08.1933 het Groenewald die program om die Afrikaanse 

Bybel feestelik in gebruik te neem, bekend gemaak. Op 09.09.1933 vra hy dat "die 

verrigtinge met die Afrikaanse Bybelfees op 27 Augustus 1933 breedvoerig 

genotuleer word". Die verslag oar die verrigtinge verskyn in die notuleboek. Hy 

beskryf (WWB, 1985:13-14) die gebeure random die ontvangs en ingebruikneming 

van die Afrikaanse Bybel volledig en noem dit " 'n groat gebeurtenis". Hy meld dat 

ds Jooste die eerste eksemplaar wat op Bethulie te sien was, na die skoolsluiting op 

29 Junie 1933 saamgebring het. Groenewald het, omdat dit sy beurt was, met 

Skriflesing en gebed voorgegaan. "Dit was dus die eerste keer dat die Afrikaanse 

Bybel daar in die openbaar gebruik is". Op die dag het hy en ds Jooste oar die 

ontvangs van die Bybel op 27 Augustus gepraat. Hui voorstel aan die onderskeie 

kerkrade sou wees dat elke kerkraad 'n kommissie benoem om oar die program te 

onderhandel. "Die twee kommissies het op 27 Julie byeengekom en 'n program 

gefinaliseer. " 

Op 10 Augustus het die eerste 50 Bybels die gemeente bereik. Hy vervolg: "Ek was 

dankbaar en opgewonde, maar dit het geskyn asof die gemeente nie erg belang 

gestel het nie. Sommige was selfs openlik gekant teen die gebruik van die nuwe 

Bybel. Tog het die geesdrif toegeneem, en dit het uitgeloop op 'n sie/sverheffende 

Bybe/fees van die twee kerke saam. Op Saterdagaand, 26 Augustus, is 'n 
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feesvergadering gehou met toesprake oar Bybe/vertaling, die betekenis van die 

Bybel in die kerk en volkslewe. As sprekers het opgetree ds JP Jooste, lnspekteur 

DC de Bruyn en ek" (WWB, 1985: 13). Op Sondag 27 Augustus het die NG 

Gerneente en die Gereforrneerde Gerneente saarn vergader asof dit "een gemeente 

was". Die oggend in die kerkgebou van die NG Gerneente en in die narniddag in die 

Geref kerk. By elke geleentheid was die twee kerkrade saarn in die konsistorie. 

By die oggenddiens is voor die kansel 'n Bybel oorhandig aan ds Jooste deur 

ouderling Van Rooy en aan Groenewald deur ouderling JM de Wet. Groenewald het 

die liturgiese leiding geneern. Daar is "gepreek oar Ps 119:111 : 'Ek het u 

getuienisse vir ewig as erfdeel ontvang, want hulle is die vreugde van my hart. ' Os 

Jooste het die eerste dee/ van die teks behandel en ek die tweede. Dit was 'n 

besielende gebeurtenis, bygewoon deur ongeveer 800 mense." In die narniddag is 'n 

diens vir jongrnense in die Gereforrneerde Kerk gehou. Groenewald het die eerste 

deel van 1 Thess 2: 13 behandel en ds Jooste die tweede. Elke gerneente sou sy eie 

aanddiens hou. Groenewald se preek "het gegaan oar Jak 1:23- 25. Daarmee het 'n 

feesgeleentheid ten einde geloop wat 'n diepe indruk nage/aat het en wat die goeie 

gesindheid tussen die twee kerke geweldig bevorder het. Dit het oak die weg 

voorberei vir die samewerking wat noodsaaklik was om die werkloosheid van die 

volgende twee jaar te bekamp" (WWB, 1985: 14). Groenewald as bekwarne 

adrninistrateur het 'n belangrike aandeel gehad aan die beplanning en reelings van 

'n belangrike gebeurtenis in die Suid-Afrikaanse kerkgeskiedenis. Die gebeurtenis 

self en die gees van eensgesindheid wat geheers het, het 'n groat indruk op horn 

gernaak. Hy het geglo dat die aanpak van die vertaling wat die Nuwe Afrikaanse 

Bybelvertaling in 1983 tot gevolg gehad het, weer tot grater eenheid op kerklike 

gebied en in die volkslewe sou lei (Persoonlike gesprek). 

2.4.2.2 lngebruikneming Berymde Afrikaanse Psalmbundel 

Op die vergadering van 29.02.1936 neern die kerkraad kennis van die "hartlike" 

uitnodiging van die Gereforrneerde kerkraad "na die opening van die Sinode 

Donderdagaand en oak na 'n gesel/igheid Vrydagmiddag (5 en 6 Maart) ". Op 16 Mei 

is slegs genotuleer dat die Gereforrneerde Kerk die Kerkraad bedank vir die gebruik 

van die "Ou Kerk en konsistorie tydens die sitting van die Sinode". Groenewald en 

sy eggenote sou 'n belangrike bydrae tydens die Sinode se sitting lewer toe die 

Psalrnbundel in gebruik geneern is. Hy skryf (WWB, 1985:26) dat ds Jooste vir horn 
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en die kerkraad genooi het om op 27 Januarie 1936 'n erediens in die 

Gereformeerde Kerk byte woon waartydens JD du Tait (Totius) sou preek. Hy skryf: 

"Ons eie diens is opgeskort en ons het gaan luister na Totius se preek oor Ps 18:25. 

Dit was 'n besondere ondervinding. Na die diens het ds Jooste my na sy pastorie 

genooi waar ek geleentheid gehad het om lank met Totius te gesels. Jare later sou 

ek nog meer geleenthede kry om oor kerklike en teologiese sake met hom te praat". 

Groenewald meld dat die afgevaardigdes na die Sinodesitting in Maart 1936 by 

kerklidmate gehuisves is. "Op versoek van ds Jooste het die Kerkraad die Ned Geref 

kerkgebou beskikbaar gestel vir 'n openbare sitting van die Sinode by welke 

geleentheid hulle die bundels met berymde Psalms offisieel in gebruik geneem het. 

Dit was 'n luisterryke byeenkoms. "'n Verslag oor die aand se verrigtinge is deur mev 

Gertruida Groenewald op versoek van die Sinode geskryf en in die Acta van die 

Sinode ingebind. Haar verslag is as bylae ingesluit (Acta 1936:179-186 - vergelyk 

haar bydrae socs beskryf in Hoofstuk 5). Naas Totius, die befaamde Bybelvertaler 

en Psalmberymer, het prof G Dekker van die Potchefstroomse Universiteit vir CHO 

'n rede uitgespreek oor die digterlike gehalte van die psalmberyming. Groenewald 

het ook aan die verrigtinge deelgeneem. 

Dit was 'n historiese geleentheid en Groenewald se aandeel om die verrigtinge in die 

Ned Geref kerkgebou te laat plaasvind vanwee sy goeie verhouding met ds Jooste, 

meet beklemtoon word. Sy goeie verhouding met die Gereformeerde Kerk op 

Bethulie sou later voortgesit word met die Gereformeerde Kerk se Teologiese Skoal 

op Potchefstroom terwyl hy as dosent aan die Teologiese Fakulteit aan die 

Universiteit van Pretoria verbonde was. 

2.4.3 Sendingeeufees 

Die volgende belangrike saak wat Groenewald se aandag geverg het was die 

honderdjarige herdenking van die Franse sendingwerk op Bethulie. In die notule 

(Notule KR 09.09.1933) word die volgende vermeld: "Os Pellissier, Carolina, die 

Direkteur van Onderwys en die Algemene Sending Sekretaris sal oorgevra word. 

Reiskoste voorlopig uit kerkkas en sal later in geheel of gedeeltelik terugbetaal word. 

Ringspredikante en sendelinge sal ook genooi word. Sal oak in DK gepubliseer 

word." Volgens die notuleboek ender die opskrif: "Eeufees:14.10.1933" word die 

volgende vermeld: "Op Saterdag 14.10.1933 kom gemeente in kerk byeen om 100-
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jarige bestaan van die sendingwerk in Bethulie te vier. Opkoms teleurstellend wat 

waarskynlik toe te skryf is aan die ontsettende droogte en oak gebrek aan 

belangstelling. Na 'n openingswoord deur dr Groenewald, kom ds Pellissier aan die 

woord en gee hy 'n uiteensetting van die verlede tydens die Franse Sending. Leraars 

ds Pellissier, ds Van Schalkwyk en eerwaardes Willemse en Van Rooyen neem 

dee/." 

Groenewald (WWB, 1985:14-15) gee sy eie weergawe van die Sendingeeufees en 

dit word duidelik wat hy bedoel het toe hy aan die Argivaris gemeld het dat hy 

mededelings sal maak wat nie in notuleboeke staan nie. Sy eie aandeel aan die fees 

"in die droewige droogtetyd" was groot. Op 3 Julie 1933 was hy saam met ds Jooste, 

menere Herholdt en Grote as afvaardiging van die Skoolkommissie in Bloemfontein 

om die Direkteur van Onderwys, dr SH Pellissier, te spreek. Hy meld dat die reis 

met mnr Herholdt se nuwe Ford motor vanaf Bethulie ongeveer drie-en-'n-half-uur 

geduur het "en dit was op sy beste 'n teistering." 

Na die amptelike gesprek met mnr Pellissier afgehandel is, het hy 'n persoonlike 

gesprek met Groenewald gehad waarin hy die suggestie uitgespreek het dat daar 'n 

fees gehou behoort te word om die aankoms van sy grootvader eerw Jean Pierre 

Pellissier op Bethulie in 1833 te herdenk. "Met geesdrif het hy die geskiedenis vertel 

en ek het onderneem om my kerkraad te raadpleeg. Dit het daarop uitgeloop dat die 

kerkraad besluit het om 'n Sendingeeufees te hou op 14-15 Oktober en dat die 

plaas/ike sendinggemeente daarby betrek sou word. 'n Mooi program is gedruk en 

ook 'n sierlike klein boekmerk om die geleentheid te herdenk. " 

Volgens Groenewald (WWB, 1985: 15) het die twee konsulente, eerw Van Rooyen 

en eerw Willemse gedurende die naweek hulp verleen. Op uitnodiging van die 

kerkraad (en natuurlik op Groenewald se advies), het ds GM Pellissier van Carolina 

gekom om die feesdiens waar te neem. "In die voormiddag het hy 'n treffende preek 

gehad oor die naam 'die maagd van die Here, Luk 1 :28,' aangesien dit die 

opvatting van sommige geleerdes is dat 'Bethulia' daardie betekenis het." Pellissier 

het die namiddag weer in die sendinggemeente gepreek waar " 'n mooi byeenkoms" 

plaasgevind het. Ouderling Andries Bischoff het 'n Afrikaanse Bybel aan die 

gemeente oorhandig, en na die diens het die gemeente buite die kerkie 'n klipstapel 

gebou as gedenkteken. Groenewald meld dat al was die bywoning teleurstellend, dit 

" 'n mooi feesgeleentheid" was en dit horn die voorreg gebied het om kennis te maak 
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met die man wat kart daarna die eerste professor en later professor en dekaan van 

die Teologiese Fakulteit (NGK) in Pretoria sou word. In 1938 het hy en Groenewald 

kollegas aan die Fakulteit geword. 

2.4.4 Hulpverlening aan noodlydendes 

Die Kerkraad het dikwels aansoeke om hulpverlening behandel. Fondse was daar 

nie altyd nie. Huurgeld vir 'n gesin en klere vir skoolkinders word by geleentheid nie 

goedgekeur nie. Voorstelle dien voor die vergadering om die orrelis af te dank en 

vrywilligers te gebruik, of om horn te vra om teen 'n verminderde salaris te werk. 

Kennis word geneem van boere wat met vee op trek is (Notule KR: 18.11.1933). 

Volgens die notule van die Kerkraad van 09.02.1934 is die tjeks vir Desember 

volgens die kassier "teruggehou ... omdat daar nie genoeg geld (was) nie". 

Groenewald se reistoelae word na 'n jaar onveranderd gelaat nadat hy verklaar het 

dat hy "tevrede is met vyftig pond". Nadat verslag gelewer is dat die spesiale 

kollekte slegs 170 pond opgelewer het, het Groenewald sy teleurstelling te kenne 

gegee en die hoop uitgespreek "dat daar 'n verandering sal kom en beter 

samewerking sal wees". Volgens die notule van 17 Maart 1934 sal Groenewald 

probeer om by die magistraat hulp te kry vir die Swanepoel kind. Op die vorige 

vergadering het Swanepoel 'n Bybel en katkisasieboek vir sy twee kinders gevra. 

Ouderling Griessel sou 'n Bybel gee en die katkisasieboek sou uit die Opvoedkunde 

Fonds voorsien word. Uit dit alles blyk dat dit moeilike tye was en dat die Kerkraad 

se fondse baie beperk was. Selfs ten opsigte van die pastorie se stukkende 

windpomp word besluit om "geen onkoste te maak" nie en die regmaak "te 

suspendeer". 

Groenewald (WWB: 1985: 10) meld verder dat die ontbering van werkloses 

toegeneem het en gevoel is dat die Staat iets tasbaars moes doen "om die 

noodtoestand te verlig. Met die oog hierop het ek op 6 April (1933) 'n onderhoud 

met die magistraat gehad. In die volgende maande sou hierdie ontmoetings herhaal 

word en die bietjie hulp wat op die manier verkry is, het hier en daar verligting 

gebring." Hy meld verder (WWB:16) dat hy deur besoeke, gesprekke en die 

prediking gepoog het om die geloof te versterk. "Maar dit was baie moeilik. Op 

huisbesoek in 'n sekere plaaswyk het ek by 'n hek gekom waar die geraamte van 'n 

kalf teen die hekpaal opgebind was, met die byskrif : 'Sien God dan nie?' " 

(WW8:16). Die lys van mense wat 'n paar sjielings kom leen het vir brood, 
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mieliemeel of koffie het !anger geword en die toestand het ondraaglik geword. Op 'n 

openbare vergadering gehou op 29 Augustus 1933 is 'n komitee, waarvan 

Groenewald lid was, aangewys om statistiek van noodlydende gesinne te versamel 

en met die gegewens die parlementslid, mnr Klasie Havenga, te nader (WW8:18). 

Nadat Havenga 'n politieke vergadering op 27 September 1933 op Bethulie gehou 

het, het Groenewald en ACA van Rooy die situasie met horn bespreek. Dit lei 

daartoe dat die lnspekteur van Arbeid, mnr Gawie Otto, Bethulie op 10 Oktober 

besoek "om self ondersoek in te stet en om p/anne met my te bespreek. Ons was dit 

eens dat werk vir die mense gevind moes word. Die saak was dringend. Uiteindelik is 

werk voorsien met dambouery, padmakery en in 'n gruisgroef .. " (WW8:18). 

Groenewald beskryf op insiggewende wyse die stryd wat hy as voorsitter van die 

Kerk-Staatskema gehad het om werk aan werkloses te voorsien (WWB: 18-20): 

"Gewoonlik was daar drie keer soveel werksoekers as vakatures, en die wat nie vir 

werk gekies word nie, gaan morrend weg en versprei die storie dat die predikant 

teen hulle gekant is en geen hart vir die hanger kindertjies in sy huis het nie. Dit het 

die pastorate werk bemoeilik, en ek het juis die geestelike opheffing en versorging in 

daardie tyd as uiters belangrik beskou. " 

Die aanstelling van sprinkaanbestryders om die sprinkaanplaag in die lente van 1934 

te bestry, het tydelik die werkloosheid verlig. Daarna is die kerk egter weer "verwyt 

vir sy gevoelloosheid" (WWB: 19). Volgens Groenewald (WWB:20) het die kritiek en 

antipatie voortgevloei uit die feit dat die skema van die predikant 'n "soort 

staatsamptenaar" gemaak het. Nadat die kerkraad die saak op 01 September 1934 

breedvoerig bespreek het, het hy horn van die skema onttrek. Groenewald meld 

verder dat daar tog by sekere instansies waardering vir sy bemoeienis in belang van 

die werkloses was. "Op 18 September 1934 ontvang ek 'n mededeling dat die ere

presidentskap van die S A Nasionale Werkersbond aan my aangebied word. " 

Groenewald het op 16 November die onbenydenswaardige taak gehad om 'n 

arbeidsprobleem wat by die gruisgroef ontstaan het, uit die weg te ruim. Hy het die 

werkers by die gruisgroef ontmoet en hulle ''volle geleentheid" gegee om hul griewe 

te lug. "Sake is kaa/kop uitgepraat en misverstande uit die weg geruim. Die 

byeenkoms het in 'n goeie gees afgeloop. Dit was my /aaste onderhande/ing met die 

werkers in my hoedanigheid as voorsitter van die Kerk-Staat-Skema in Bethulie. Op 

25 Januarie 1935 het ek al die leers met dokumente en briewe aan die posmeester, 

mnr Jardine, oorhandig ... " (WWB:, 1985:20). 
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2.4.5 Vyf-en-sewentigjarige fees : Skulddelging 

Reeds op die vergadering van 29.02.1936 is besluit om die " 75-jarige bestaan van 

die gemeente aanstaande jaar te vier". Groenewald, die skriba, en drie lede "sat 

informasie inwin." Groenewald se administratiewe vaardigheid om vroeg te beplan 

blyk uit die besluit. Volgens die notule van 04 September 1937 sal die feesvieringe 

op 6-7 November 1937 plaasvind. Groenewald, en drie kerkraadslede is as 

''programkommissie" aangewys. Ouderling BBA Griessel het voorgestel dat die 

feesvieringe 'n geskikte tyd is om 'n paging aan te wend om die kerkskuld van 500 

pond te delg. Tydens 'n buitengewone kerkraadsvergadering op 6 November 1937 

rapporteer Groenewald dat die skuld 550 pond beloop en dat 600 pond gekollekteer 

is. Die kerkraad aanvaar 'n "mosie van hartlike dank aan die Voorsitter en ouderling 

Griessel vir hut moeite en opoffering gedoen." 

Oar die feesvieringe skryf Groenewald socs volg (WWB, 1985:32 en 33-b): "Die 

naweek van 6-7 November (1937) het die gemeente 'n mooi fees gevier om sy 75-

jarige bestaan te herdenk. Toe was die kerkgebou ook 50 jaar in gebruik en ek was 

vyf jaar daar predikant. (Terwyl hy in Amazimtoti na ernstige siekte gedurende Mei 

en Junie 1937 aangesterk het, het hy 'n preekbundel Wapens vir die Hede 

persklaar gemaak wat hy aan die gemeente by geleentheid van die drievoudige 

feesgeleentheid opgedra het). Die kerkraad het vir die geleentheid uitnodigings 

gestuur aan a/le oud-predikante en aan al die seuns van die gemeente wat in die 

bediening gestaan het... daar was... ds HJC Becker en ds JC Oosthuizen en die 

seuns van die gemeente prof GM Pellissier, di FR Grobbe/aar, Pde V Grobbelaar, P 

Grobbelaar, Denis McDonald en eerw JF Wiesner. Daardie naweek is 

gebeurtenisse uit die verlede in herinnering geroep, daar is kragtige boodskappe 

ge/ewer, en die gemeente het van harte aan God die /of en dank toegebring vir die 

bewaring en die versorging in jare van ramp en voorspoed. " 

3 Universiteit van Pretoria: 1938 -1970 

3.1 Opbou en uitbou van fakulteit 

Groenewald sou horn onmiddellik vanaf sy koms na Pretoria in 1938 as hoogleraar 

en Departementshoof van die Departement Nuwe Testamentiese Wetenskap van 
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die Teologiese Fakulteit (NGK) met hart en siel inwerp in die opbou en uitbou van 

die nuwe Fakulteit. Hy was vanaf Februarie 1938 tot Desember 1970 'n professor 

aan die Fakulteit waarvan hy vir 21 jaar (1948 - 1969) dekaan was (Vergelyk kort 

skets van lewensloop opgestel deur Groenewald vir die Nasionale Afrikaanse 

Letterkundige Museum in Bloemfontein gedurende 1977 asook motivering vir 

aanbieding van die eredoktorsgraad DD aan Groenewald deur die Raad van die 

Universiteit van Pretoria in 'n persverklaring vrygestel op 13 Desember 1978). 

Gedurende sy bedieningsjare as gemeenteleraar en dosent het sy Kerk en die 

Afrikanervolk op vele gebiede 'n worstelstryd beleef. Vanwee sy bekwaamheid en 

leierseienskappe sou hy met betrekking tot die bree kerklike werksaamhede nie tot 

'n randfiguur uitgeskuif kon word nie. lnteendeel. Deur sy besondere 

leierseienskappe, talente en bestuursvaardighede sou hy 'n baie belangrike rol in 

die akademiese, kerklike en kulturele lewe van die Afrikaner in die twintigste eeu 

speel. As dosent aan die Teologiese Fakulteit washy uitmuntend geposisioneer om 

sodanige rol te speel en diens te lewer. 

Daar word slegs op die belangrikste sake waarby Groenewald betrokke was, klem 

gele. Dit is nodig om te vermeld dat hy wel deeglik daarvan bewus was dat die 

totstandkoming van die Fakulteit byna tot kerkskeuring gelei het (Vgl in die verband 

Van der Watt in Deo G/oria:1989:5-12). Daarom sou Groenewald en sy kollegas 

hulle aktief daarvoor beywer dat die Teologiese Fakulteit so spoedig moontlik 

landswyd, maar veral deur die Kaapse en Vrystaatse NGKerke, erkenning ontvang. 

Onder sy leiding sou die Fakulteit algaande uitgebou word. 

3.2 Akkommodasie 

Daar was 'n algehele gebrek aan akkommodasie sodat die professore en studente 

van een lokaal na die ander geswerf het. Uiteindelik is vir hulle 'n kamer in die 

Klubsaal beskikbaar gestel. Daar is selfs twee waskamertjies in die Letteregebou 

ingerig.Die Sinode het derhalwe besluit om gelde in te samel vir 'n behoorlike 

Teologiegebou.Uiteindelik is die Nuwe Letteregebou voltooi waarbinne die 

Teologiese Fakulteit gevestig is (Van der Watt, 1989:15-16). Groenewald en sy 

medeprofessore het ender moeilike omstandighede hul doseertaak verrig. 

Groenewald sou in die daaropvolgende jare veel doen vir die daarstelling van 

verbeterde akkommodasie vir die studente wat algaande vermeerder het. 
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3.3 Verhouding Teol Fakulteit Afd A (NHKerk) 

Sy onmiddelike aandag is saam met die van sy kollegas in beslag geneem deur die 

vestiging en erkenning van die Teologiese Fakulteit. Die Teologiese Fakulteit (Afd A) 

van die NHK het toe reeds vir meer as twee dekades aan die Universiteit bestaan. 

Hy sou nie die plek wat hy aan die "Voortrekker-Universiteit" en kerklike lewe in die 

Noorde verwerf het, aan die NGK met wie hy vanwee die historiese verloop van sake 

in kompetisie was, maklik prysgee nie. In DK van 23 Maart 1938 (508) word ender 

andere socs volg oor die redes vir die stigting van die nuwe Fakulteit berig: "Hu/le 

(Transvaalse leraars :Skrywer) kla dat hulle met 'n Kerk naas hu/le in Transvaal te 

doen het wat nie simpatiek, nie susterlik is nie en met wie dit moeilik gaan om 

vertrou/ik saam te werk, en die aanwesigheid en optrede van daardie Kerk bied, 

vo/gens hulle, 'n wesen/ike gevaar vir hulle gesonde ontwikkeling, en ten einde hulle 

toekoms te verseker moes tot die nuwe stigting oorgegaan word. " 

Volgens Ad Destinatum 1910 - 1960 (1960 :183) (CH Rautenbach, Rektor en 

Eindredakteur, en SP Engelbrecht, emeritus professor, albei van die NHKerk), het 

die Fakulteit Godgeleerdheid reeds in 1917 aan die TUK met twee dosente tot stand 

gekom.Teen 1926 was daar reeds 4 professore van wie drie van die NHK en een 

van die Presbiteriaanse Kerk was. Van die begin van 1935 is in laasgenoemde 

professoraat wat vakant geraak het, 'n professor (GM Pellissier - Skrywer) op 

aanbeveling van die Sinode van die Ned Herv of Geref Kerk van Transvaal (die NGK 

dus:Skrywer) in die bestaande Fakulteit tot aan die einde van 1937 aangestel. 

Volgens 'n ooreenkoms met die Universiteit gedateer 15 Junie 1934 sou studente 

van die NHK (Afd A) nie toegelaat word om lesings van prof Pellissier van die NGK 

by te woon nie. Die rede wat deur die professore van Afd A aangevoer is, was 

volgens Groenewald, "sogenaamd omdat hy nie gepromoveerd was nie, en dr HP 

Wolmarans (NHK:Skrywer) is as lektor benoem om dieselfde vakke te doseer" 

(Gesprek). "Dit was 'n aanduiding dat dee/name van die NGK aan die Fakulteit nie 

op 'n geintegreerde grondslag nie (soos oorspronklik die gedagte was), maar we/ op 

para/le/le basis sou plaasvind om aan elke kerk outonomie in sy opleiding te laat, 

desnoods in twee faku/teite naas mekaar" (Ad Destinatum 1910 - 1960 1960 : 

170). Groenewald (Onderhoud) is van oordeel dat in vakke wat tussen die Kerke nie 

polemies van aard is nie, byvoorbeeld eksegese, hy nie beswaar sou he indien 

professore van die NHK byvoorbeeld Nuwe Testament aan studente van die NGK 

doseer nie en omgekeerd. Hy voorsien hierin alleen verskeie voordele vir die 
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onderskeie Kerke en 'n oplossing om die groat probleem van hoe 

universiteitsuitgawes die hoof te bied. 

Ongelukkig toon die geskiedenis dat die afstand tussen die twee Kerke se 

Teologiese Fakulteite gedurende Groenewald se dienstydperk, ten spyte van 

pogings van sy kant en individuele professore van die NHK, nie vernou het nie. By sy 

diensaanvaarding in 1938 het Groenewald verklaar: "Ook ek gaan samewerking 

soek met die Hervormde Kerk ... " (CWH Bosh off in Hermeneutica - WO Jonker 

(Red), 1970:247 ). Volgens 'n berig in Deo Gloria (1989:13) het die nuwe professore 

die NHK en Kweekskool op Stellenbosch verseker van hul "kooperasie en nie 

kompetisie nie". Groenewald sou sy belofte gestand doen, maar dit sou stryd 

meebring.Twee bekende professore van die NHK waarna in Ad Destinatum 1910 -

1960 (1960: 165) verwys word, prof SP Engelbrecht wat reeds in 1921 aangestel is 

en in 1924 tot professor bevorder is asook prof B Gemser wat in 1926 aangestel is, 

sou Groenewald, soos later aangetoon sal word, se geduld beproef. Ad 

Destinatum 1910 - 1960 (1960 : 168), berig nie verniet soos volg oar Engelbrecht 

nie : "Sedert jaar en dag is prof Engelbrecht voorts die onversetlike kampvegter vir 

die be/ange van die Ned Hervormde Kerk wat dwarsdeur sy /oopbaan sy een groat 

liefde gebly het. Oat hy weens sy onomwonde voorspraak vir sy kerk dikwels in 

po/emiek en persoonlike meningsverskille be/and het, spreek vanself. " 

Engelbrecht het in 1956 die ouderdomsgrens van 65 jaar bereik en afgetree. 

Vanwee sy invloed as persoon en as dekaan van Afd A van die Teologiese Fakulteit, 

vanaf Oktober 1939 tot Oktober 1951 (Ad Destinatum 1910 - 1960 1960: 175), het 

Groenewald in 'n gesprek gemeld dat hy horn verplig gevoel het om as dekaan van 

Afd B van die Teologiese Fakulteit aan te bly om na die belange van die NGK om te 

sien. Groenewald sou met sy kollegas van die NHK, selfs Gemser, goed saamwerk. 

Dit het egter nie 'n diepte dimensie, soos sy verhouding met die professore van die 

Gereformeerde Kerke op Potchefstroom, bereik nie. 

In 'n lesing wat Groenewald aan die Teologiese Fakulteit van die NGK op 1 Maart 

1978 aangebied het om die veertigjarige bestaan van die Teologiese Fakulteit te 

herdenk, en wat gelukkig as belangrike dokument bewaar gebly het, gee hy 'n oorsig 

oar die verstandhouding en samewerking tussen Afdelings A en B van die Fakulteit 

(WORD 1978:15-19). Hy meld dat in 1938 die feitelike situasie van die twee 

Afdelings aanvaar moes word en 'n modus operandi et vivendi gevind moes word. 
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"Maar die gees was nie al te lekker nie. 11 (WORD 1978: 15). Volgens die historiese 

verloop het die twee Afdelings, ten spyte van 'n werksooreenkoms, goeie bedoelings 

en hartlike samewerking op verskeie vlakke, tog vanwee spanning en minder 

aangename insidente in die beginjare, nie werklik nader aan mekaar om tot 'n groter 

eenheid te kom, beweeg nie. In sy lesing (WORD 1978: 19) meld Groenewald dat 

daar nou jonger manne aan die roer is wat mekaar vanaf hul studentedae ken en op 

verskeie gebiede saaamwerk, in "verskillende ondernemings in diens van kerk en 

teologie... en kan 'n mens seker die hoop koester dat die Fakulteit diensbaar sal 

wees om grater kerk/ike eenheid in ans land te bewerkstellig. 11 Groenewald wys op 'n 

aantal gebeurtenisse wat tydens sy dienstydperk spanning veroorsaak het. 

Gedurende die eerste jaar van Afd B se bestaan was dit ook die jaar van die 

simboliese Ossewatrek.Onder die indruk van die geesdriftige opwelling van 'n 

volksgevoel in daardie tyd, versoek die Senaat van die Universiteit die Raad om die 

naam van die Universiteit te verander na die Voortrekker Universiteit. Verder is 

besluit dat die Universiteit horn plaas op 'n Christelik-nasionale 

beleidsgrondslag.Vanwee verskil van mening oor die betekenis van die term 

"Christelik- nasionaal" word die Teologiese Fakulteit gevra om die term te definieer. 

Die Fakulteit (Afdelings A en B) het verskeie vergaderings gehou, maar telkens het 

dit uitgeloop op sterk meningsverskille, nie net tussen die twee Afdelings nie, maar 

veral tussen die dosente van Afdeling A onderling, sodat die vergadering moes 

verdaag sodat die gemoedere kon bedaar. Uiteindelik is eenparig besluit dat die 

Senaat versoek word om die Fakulteit van sy opdrag te onthef. Daarmee het die 

ywer vir die saak verdwyn. 

Die gesamentlike vergaderings van die Fakulteit waar die notules van die onderskeie 

Afdelings behandel is, was volgens Groenewald, nooit geleenthede om na uit te sien 

nie. Telkens was daar wrywing en gewoonlik is teregwysings aan Afd B uitgedeel.Dit 

was ook die gebruik van Afd A om aan die begin van die jaar die klasse te open met 

'n referaat deur een van die twee professore. Dosente en studente van die NGK is 

na die byeenkomste genooi, maar dan moes hulle gewoonlik luister na onvriendelike 

en selfs neerhalende bewerings oor die Ned Herv of Geref Kerk. Die gevolg was dat 

Afd B in 'n vroee stadium besluit het om nie meer die uitnodiging aan te neem nie. In 

die publikasie GM Pellissier (FC Fensham (Red), 1958: 15], lewer Groenewald 'n 

bydrae getiteld Senior Kol/ega waarin hy egter die verskille nie op die spits dryf nie. 

Hy skryf: "Sams was daar egter meningsverskille wat aan die broederlikheid 'n toets 
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gestel het." Hy was egter toe nag dekaan en wou sekerlik nie verhoudings verder 

vertroebel nie. Twintig jaar later (1978 soos hierbo vermeld), toe hy reeds 'n aantal 

jare afgetree het, was hy bereid om die feitelike situasie soos hy dit beleef het, te 

vermeld. 

Hy verwys verder na 'n geleentheid toe die Teologiese Fakulteitskommissie 'n 

funksie in die Voortrekker-Gedenksaal gereel het, waar die portrette van 

vooraanstaande kerkleiers van die Transvaalse Kerk aan die Fakulteit oorhandig is. 

Die professore van Afd A is oak na die byeenkoms genooi. Toe die portret van ds 

Jan Leon Cachet aan die beurt kom, het 'n spreker kortliks iets vertel van sy rol in 

die vroee geskiedenis van die Kerk. Hierop het proff SP Engelbrecht en B Gemser 

opgestaan en, duidelik as gebaar van prates, die saal verlaat. Die volgende krisis 

waarby Groenewald self direk betrokke sou wees, het in 1943 ontstaan. Reeds in 

1935 het die jonger teoloe van die drie Afrikaanse Kerke 'n Teologiese Studiekring 

gevorm (Groenewald het 'n leiersrol by die totstandkoming van die Studiekring 

gespeel), en van tyd tot tyd saamgekom vir referate en besprekings. Die behoefte 

aan 'n tydskrif as mondstuk van die Studiekring is sterk gevoel. Op aandrang van 

prof HP Wolmarans (Afd A -NHK) - hy het saam met Groenewald op die bestuur van 

die Studiekring gedien, (Groenewald as primarius Nuwe Testamentiese Wetenskap 

en Wolmarans as primarius Godsdienswetenskap - vgl DK 17 April 1935:732), het 

Groenewald aan die einde van 1942 aansoek gedoen vir 'n subsidie van honderd 

pond uit die fondse van die Universiteit se Publikasiekomitee. Volgens die notule van 

die Publikasiekomitee van 1 Mei 1943 (Par 4(b): Teologiese Tydskrif),het die 

Komitee honderd pond vir die eerste jaar goedgekeur. 

Toe die notule van die Publikasiekomitee van 1 Mei 1943 voor die Uitvoerende 

Komitee van die Senaat op 12 Mei 1943 dien, het prof Engelbrecht beswaar gemaak 

teen die aansoek van honderd pond vir 'n teologiese tydskrif en beweer dat hy niks 

van so 'n onderneming weet nie. Op grand van prof Wolmarans se mededeling aan 

Groenewald het hy beweer dat Engelbrecht wel daarvan geweet het. Laasgenoemde 

het horn vererg maar op die vergadering self het niks verder gebeur nie.Die notule 

van die UK vergadering van 12 Mei 1943 oor die aangeleentheid meld die volgende : 

"Gedurende hierdie bespreking het prof SP Engelbrecht gevra dat genotuleer word 

dat hy voorgestel het dat hierdie saak eers verwys word na die hele Teologiese 

Fakulteit vir kennisname van al die professore." Kort daarna het prof Pellissier 

(Dekaan Afd 8) met groat besorgdheid Groenewald verwittig dat Engelbrecht in sy 
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eer gekrenk voel en sy bedanking as professor aan die Rektor besorg het. Die 

Rektor, prof MC Botha, het Groenewald ontbied en probeer dwing om 'n apologie 

aan Engelbrecht aan te bied. Op Groenewald se versoek het hy Engelbrecht se 

bedankingsbrief aan horn getoon.Omdat Groenewald se naam nie daarin vermeld is 

nie, het hy geweier om apologie aan te teken of sy bewering terug te trek. 

Die Rektor het op 1 O Junie 1943 aan Engelbrecht geskryf en horn meegedeel dat hy 

sy bedanking terughou in die hoop dat moeilikheid of misverstand "deur 'n manlike 

en Christelike bespreking daarvan" uit die weg geruim sou kon word. Hy het verder 

bygevoeg : "lntussen vind ek dit jammer dat die misverstand tussen u en die ander 

teologiese dosente nie op 'n kol/egiale wyse ... uit die wereld gemaak kan word nie. 

Terwille van die Kerke, die godsdiens en die Christelike voorbeeld binne die he/e 

Universiteit wit ek nog die hoop uitspreek dat die hele moeilikheid in der minne 

geskik sat word en dat u as gewaardeerde kol/ega by ons sat bly. " Hierop het 

Engelbrecht deur die Rektor (sy skrywe van 11 Junie 1943 verwys), vir Groenewald 

versoek om skriftelik die inligting te verstrek "hoe prof Groenewald daaraan kom as 

sou ons professore van Afd A iets geweet het van die voorgenome oprigting van die 

Teologiese Tydskrif" 

Op versoek van Groenewald het prof Wolmarans die feite wat hy mondeling aan 

horn meegedeel het, op skrif gestel waarop Groenewald 'n kopie aan die Rektor 

besorg het vir deursending aan Engelbrecht. Groenewald se skrywe gedateer 15 

Junie 1943 aan die rektor MC Botha verwys. In sy verklaring gedateer 15 Junie 1943 

meld Wolmarans: " ... Op 'n vergadering teen die tweede helfte van Mei, waarop die 

sogenaamde botsing van teologiese tydskrifte bespreek is, het proff Gemser en 

Engelbrecht in teenwoordigheid van die proff Greyvenstein en Rautenbach en twee 

dominees, erken dat ek hulle op die oprigtingsvergadering, ( dit was volgens 

Wolmarans gehou "Teen die end van Januarie 1943" waar Engelbrecht die 

professore van Afd A op kort kennisgewing byeengeroep het en aan hulle voorstelle 

voorgele het vir die stigting van die Hervormd Teo/ogiese Studies as mondstuk van 

die Hervormde Kerk (WORD 1978 : 17), die bogenoemde vraag geste/ het en dat 

hul/e daar bevestigend op geantwoord het. Hu/le het egter nie die indruk gehad nie 

dat ek dit ernstig sou bedoe/ het. " Die "bogenoemde vraag" was of daar naas 'n 

teologiese blad van die Hervormde Kerk, nog ruimte kan bestaan vir 'n "a/gemene 

teo/ogiese tydskrif" wat deur die Teologiese Studiekring uitgegee sou word. 

Volgens Wolmarans het hy ernstig beswaar gehad teen 'n blad slegs vir die lesers 
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van die Hervormde Kerk, en of daar dan nog "ruimte kan bestaan vir 'n 'algemene 

teo/ogiese tydskrif', en hierop was die antwoord van die voorsitter prof Engelbrecht, 

Ja seker' ". 

Die eersvolgende vermelding van die saak is in die notule van die Uitvoerende 

Komitee van 16 Junie 1943, 'n dag na Wolmarans se verklaring, waar opgeteken is 

dat Engelbrecht " 'n persoonlike verklaring" voorgelees en versoek het dat dit op sy 

leer geplaas word, (Par 2(c): Toelae Teologiese Tydskrif (19.b), verwys). In daardie 

verklaring, ook gedateer 16 Junie 1943, verklaar Engelbrecht : " ... onder die voile 

besef van die teenwoordigheid van die alwetende God... Na aan/eiding van die 

besprekings in die Uitvoerende Komitee in verband met die notule van die 

Publikasiekomitee van 1 Mei 1943 verklaar ek plegtig ... " dat hy niks geweet het van 

die planne om 'n Teologiese Tydskrif daar te stel wat deur dosente uit Afdelings A en 

B geredigeer sou word nie en dat by die publikasiekomitee vir geldelike 

ondersteuning aansoek gedoen sou word nie. Hy verklaar verder dat hy eers op 4 

Mei die eerste keer daarvan gehoor het van prof Gemser, en dat hulle dit aan prof 

Greyvenstein meegedeel het, wat dit toe ook vir die eerste keer gehoor het. Hy 

verklaar dat as daar " ... iemand is wat beweer dat ek voor 4 Mei 1943 we/ iets van 

die betrokke daadwerklike p/anne geweet het, weerspreek ek ham hiermee met a/le 

ems en met al die krag wat in my is." 

Lesers moet self oordeel wie volgens die bovermelde inligting aan die verkeerde 

kant van die waarheid staan en of dit slegs 'n ''misverstand" aan die kant van 

Engelbrecht was. Volgens Groenewald (gesprek) is hy later meegedeel dat 

verteenwoordigers van die NHK hulle opwagting by die Rektor gemaak het en die 

bedankingsbrief van Engelbrecht teruggevra het. Volgens 'n "Rapport insake 

Teologiese Tydskrif' (vgl Senaatsnotule 19 Mei 1943), is daar op 3 Junie 1943 'n 

vergadering van Teologiese dosente gehou, waarop o.a. Engelbrecht, Wolmarans 

en Groenewald teenwoordig was. Die vyf persone wat die inisiatief in verband met 

die Teologiese Tydskrif geneem het, is aangewys om te besluit oor die vorm wat die 

blad sou aanneem; 'n redaksie uit hul geledere saam te stel en "met God's seen 

voort te gaan". Op 24 Augustus 1943 besluit die vyf persone, te wete proff HP 

Wolmarans, EP Groenewald, JH Kritzinger, CH Rautenbach en dr PV Pistorius, dat 

hulle saam die redaksie sal vorm en dat die "Tydskrif die vorm van 'n kwartaalblad 

sal aanneem." Sever bekend het die "Tydskrif' nooit 'n werklikheid geword nie. Die 

geskiedenis van die "Tydskrif" dui op die agterdog wat in die harte van sommige 
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professore teenoor kollegas bestaan het en dat 'n mooi projek vanwee die agterdog 

misluk het. Dit was 'n terugslag vir die uitbou van 'n eie Suid-Afrikaanse teologie en 

vir groter sigbare eenheid tussen die NHK en die NGK. 

Die volgende botsing het gekom toe 'n kandidaat van die NHK horn vir die doktorale 

eksamen aangemeld het. Die ooreenkoms was destyds dat die eksamen afgeneem 

moes word deur al die professore van Afdelings A en B. Daar het ernstige verskil 

van mening ontstaan oor die predikate wat aan die kandidaat toegeken moes word. 

Die verskil was so groot dat die professore van Afd B nie bereid was om die 

predikate wat deur die meerderheid van Afd A toegeken is, te onderteken nie. Die 

kandidaat het uiteindelik op die toegekende predikate geslaag, maar die eksamen 

was die eerste en laaste wat op die manier afgeneem is. Daar is besluit dat die twee 

Afdelings voortaan afsonderlik sou funksioneer. Gesamentlike eksamens en 

vergaderings is daarna gestaak. 

Alleen in heel uitsonderlike gevalle sou die twee Afdelings as een Fakulteit vergader 

om gemeenskaplike sake te bespreek. Groenewald meld dat die skeiding te betreur 

is, maar dat dit tog geblyk het dat die algemene verstandhouding as gevolg van die 

skeiding verbeter het. Na mate die tyd verloop het, het die onderlinge vertroue 

gegroei en ook die wedersydse waardering vir mekaar. "Trouens in die loop van die 

jare het prof Engelbrecht en ek goed bevriend geraak en het ek ook na sy aftrede 

aangename kontakte met hom gehad... Nou is daar in albei Afde/ings van die 

Fakulteit jonger manne aan die roer.Hulle ken mekaar van hulle studentetyd af; hulle 

ontmoet mekaar in die verskillende Teo/ogiese Werksgemeenskappe ... en hul/e werk 

saam in verskillende ondernemings in diens van kerk en teologie. Daarom feet hul/e 

in grater bewustheid van die dieperliggende eenheid in Christus, en kan 'n mens 

seker die hoop koester dat die Fakulteit diensbaar sat wees om grater kerklike 

eenheid in ons land te bewerkstellig" (WORD 1978:19). Laasgenoemde eenheid het 

egter tot datum nie 'n sigbare gestalte gekry nie, aangesien die NHK se standpunt is 

dat die eenheid 'n geestelike karakter tot inhoud het. 

3.4 Erkenning Teologiese Fakulteit 

Groenewald sou aktief betrokke wees by die onderhandelinge met die Kaapse Kerk 

ten einde erkenning te verkry vir die Fakulteit in Pretoria. Die stryd is in die 

Handelinge van Sinodes, kerklike vergaderinge en ander publikasies beskryf. 
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Groenewald verwys na die aangrypende gebeure in sy lesing van 1 Maart 1978 oor 

die wordingsjare van die Fakulteit (WORD 1978 : 7 -14) waarin hy die geskiedenis, 

waarby hy ook betrokke was, saamgevat het. Die afkeer teen die opleiding van 

predikante in die Transvaal was in sekere kringe in die Kaapse Kerk baie groot. In 'n 

gesprek het Groenewald genoem dat daar destyds agter die skerms hard gewerk is 

om misverstande uit die weg te ruim. So is van sy klasmaats, wat toe die Kaapse 

Kerk finaal oor die aangeleentheid moes besluit, en wat in leiersposisies in die Kerk 

gestaan het, vooraf deeglik ingelig. Hulle sou hulle deel om erkenning van die 

Fakulteit in Pretoria doen! Hy verwys veral na JJ MOiier en FR Grobbelaar. 

Groenewald is as lid van 'n vierman-kommissie (waarvan die ander lede bestaan het 

uit dr W Nicol, di PJ Viljoen en NE de Kock), deur die Teologiese 

Fakulteitskommissie na die Kaapse Sinode van 1945 gestuur om die Transvaalse 

Kerk se saak te stel. Hy meld dat die situasie uiters gespanne was en dat "verdere 

verdeeldheid en 'n 'afskeiding' van die Transvaalse Kerk in die lug (was)". Sy 

lewenslange vriend en klasmaat dr JJ MOiier was destyds die assistent-skriba van 

die Sinode. Toe hy hoor dat Groenewald Kaap toe kom, het hy horn genooi om 'n 

paar dae by horn op Villiersdorp waar hy predikant was, te vertoef. Dit het hy 

gedoen, "en ons het toe saam oorweging geskenk aan die moontlike strategie wat 

ons by die Sinode sou kon volg. " 

Die Sinode het 'n tydelike kommissie aangestel wat Groenewald en die ander lede 

van die Transvaalse afvaardiging ontmoet het. Die Kommissie se verslag het 

heelwat bespreking uitgelok en 'n minderheid in die vergadering het hulle teen die 

opleiding in Pretoria verset. "Weereens is die Transvaalse Kerk verwyt vir 

verskeuring van die Federale band tussen die kerke en die verydeling op die hoop 

op die heling van die breuk wat in 1862 tot stand gekom het." (In 1962 sou 

Groenewald juis 'n belangrike bydrae tot die heling van die breuk speel:Skrywer). 

Daarna het dr CC Nepgen en ds FR Grobbelaar 'n voorstel tot erkenning ingedien 

wat tot groot blydskap van die Transvaalse afvaardiging met 'n oorweldigende 

meerderheid aangeneem is. Daarna het dr JJ MOiier 'n verdere voorstel, 

gesekondeer deur ds WA Landman, aan die Sinode in doodse stilte voorgelees 

waarin ender andere "die Ka apse Kerk die jongere inrigting Gods seen toebid ... en 

sou dit haar graag sien in die Transvaal met sy baie probleme en baie moontlikhede, 

as 'n pilaar en grondslag van die waarheid, en 'n geseende middel tot bevordering 

van die Koninkryk van God in ons vaderland. " 
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Aan die verdere verloop van die saak op die Sinode en Groenewald se belewing 

daarvan kan alleen reg geskied deur sy beskrywing volledig aan te haal: "Deur 

spontaan op te staan, het die vergadering sy instemming met hierdie mosie betuig. 

Dit was 'n aangrypende moment. Sigbaar ontroerd het dr Nicol na vore getree en 

met enkele gevoe/volle woorde die dank van die Transvaa/se Kerk uitgespreek. 

Daarop het die vergadering, onder leiding van dr MOiier, uit voile bars Ges 52:7 

gesing: 

'Ek geloof 'n kerk wat hei/ig, Christelik is en algemeen, 

in geloof en hoop en liefde 

en in saal'ge uitsig een. 

Ook die heiliges se gemeenskap same een van sin en hart 

de/end in mekaar se vreugde, 

de/end in mekaar se smart.' 

Groenewald vervolg: "Dit was 'n aangrypende belewenis, en seker die mees 

ontroerende gebeurtenis wat ek op 'n sinode meegemaak het. Met een slag was al 

die spanning verlig; die bedreiging van skeuring het soos damp verdwyn; die 

vertroue en eenheid is herstel en die weg geopen vir hart/ike samewerking tussen 

die Kweekskoo/ en die Fakulteit ... Wat gebeur het, was kennelik die genadewerk van 

die Here." (WORD 1978:12-13). Die Natalse Kerk het van die begin af sy voile 

ondersteuning aan die Teologiese Fakulteit in Pretoria verleen. In die Vrystaatse 

Kerk was daar baie teenstand, maar op die Sinode van 1951 is erkenning uiteindelik 

verleen [PB Van der Watt (Red) 1989:14]. 

3.5 Keuse vir geregtigheid 

Groenewald het met probleme te doen gekry wat hoe eise aan sy integriteit en 

administratiewe vaardighede sou stel. In 'n bandgesprek het dr GJ Swart, 

oudstudent van Groenewald, en destyds predikant op Brits, vertel van sy doktorale 

studie wat hy ender prof AB du Preez begin het. Nadat hy die eksamens afgele het, 

het Du Preez aanbeveel dat hy buiteland toe gaan om oor Die Bybelse Gronde vir 

Rasse Apartheid te skryf. Nadat hy Du Preez vir ses maande as dosent afgelos het 

terwyl hy in die buiteland met studieverlof was, het Swart by Du Preez se terugkeer 

vertrek. Hy het 'n beurs gehad van die Union Seminary in die VSA om oor die 

eenheid van die kerk navorsing te doen. Hy het egter Du Preez toe reeds beloof om 
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oor die Bybelse gronde vir apartheid navorsing te doen. Groenewald het aan horn 

die name en adresse van bekende professore in Europa voorsien. In 'n onderhoud 

het Swart vertel: "Ek is toe Berkouwer toe en na Van Niftrik en Barth. Hu/le vertel my 

toe dat Du Preez so pas daar besoek afge/e het om hulle te oortuig van die Bybelse 

gronde vir eiesoortige ontwikkeling... Hu/le se toe vir my jy het nie 'n kans om 

daaroor te skryf nie - daar is nie Bybelse gronde vir apartheid nie. Ek was oak by 

Brunner... Alma/ se dieselfde ... en het dit oak vir Du Preez verte/... Barth het gese 

dat dit natuurteologie is ... Ek skryf toe 'n brief aan prof BJ Marais ... en se dat ek my 

vreeslik vas/oop teen al wat teo/oog is oar die Bybelse gronde ... Die dag voordat my 

brief prof Marais bereik, het 'n brief van Du Preez in Die Transva/er verskyn waarin 

hy se dat hy by 42 teo/oe in die buiteland was en bandopnames gemaak het en dat 

hul/e saamstem dat daar Bybe/se gronde is. Die volgende dag verwys die studente 

Marais na Du Preez se skrywe in Die Transva/er en se dat hy en sy geesgenote 

moet nou ophou praat asof die res van die wereld nie aan apartheid glo nie. Marais 

haal toe laggend (my) brief uit sy sak en lees dit vir hulle voor ... Toe is Du Preez vir 

my kwaad. .. " Swart het toe op advies van Berkouwer oor die Ekumene begin werk 

en vir sy navorsing na die Union Seminary in die VSA gegaan. 

Swart vertel verder: "Toe ek die proefskrif deurstuur se Du Preez vir my dit is nie op 

standaard nie. Maar nou weet ek dit gaan oar die politiek. Toe hulle my graad toeken 

is dit sander /of Toe gaan ek na die Rektor toe, prof Rautenbach. Ek se toe ek is 

baie jammer, maar ek gaan nie die graad ontvang nie. Hier is onreg aan my gedoen. 

Toe verwys hy die saak terug na die Dekaan van die Faku/teit, prof Groenewald ... Ek 

ry toe na prof Groenewald en vertel ham wat gebeur het. Toe se hy vir my: 'Os 

Swart jou probleem is jy word fyn gemaal tussen die twee stene - Ben Marais en Du 

Preez.' Hy het daarop vir prof Du Preez gebel en gese dat ek na ham moes ry. 'Ek 

wit 'n volledige verslag oar jou he.' Ek is toe na prof Du Preez. Daar was bietjie harde 

woorde ... Ek se toe ek wit nie die doktorsgraad he nie ... Prof Groenewald het toe na 

die Rektor gegaan en gese hy moet presies uitvind wat Van Niftrik se. (Hy) was die 

ander eksaminator... Die Rektor het toe 'n kabel aan Van Niftrik gestuur waarop hy 

dieselfde dag teruggekabe/ het: 'Vo/gens proefskrif s/aag Swart cum /aude.' 

Groenewald het daarop Du Preez versoek om 'n spesiale fakulteitsvergadering te 

bele. Hy het ham gevra waarop hy sy punte gebaseer het. Hy se toe hy het dit op 

prof Van Niftrik, wat 'n vreeslike Jang kritiek geskryf het, en dat die kritiek baie 

negatief was, gebaseer. Prof Groenewald het toe gese broers hier is 'n probleem oar 

die graad en die Rektor het dit na my verwys. Ek wit h.e ans moet die toekenning van 
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die graad heroorweeg. Toe se hy hier is 'n telegram van Van Niftrik wat se: 'summa 

cum laude.' ... Hy vra toe Ou Preez of hy in die fig van die omstandighede 'n nuwe 

simbool wil aanbevee/. Prof Du Preez het toe opgestaan en aanbevee/ dat ek cum 

laude slaag. Dit was in 1959. Dit wys net prof Groenewald was iemand wat 'n reguit 

pad ge/oop het. Prof Du Preez se beswaar was dat ek 'n politieke krakie het. " 

3.6 Verkiesing nuwe rektor 

'n lnteressante verwikkeling het in 1947 met die verkiesing van 'n nuwe rektor vir UP 

plaasgevind. Die twee kandidate was die dienende rektor MC Botha en W Nicol, die 

voorsitter van die destydse Fakulteitskomitee. 'n Leer in die Kerkargief van die NGK 

van Transvaal oor Groenewald, werp lig op die aangeleentheid. In paragraaf 11 (a) 

van dokument R2835 van die Senaat (Universiteit van Pretoria) gedateer 21 Mei 

1947, het die volgende aanbeveling verskyn: " ... Senaatslede op die Komitee het na 

aanleiding van die opdrag van die Raad aan sy Komitee die vo/gende bedenking 

uitgespreek ten opsigte van die benoeming van dr Nicol tot rektor:-... ' In par 11 (e) 

van vermelde dokument is beweer dat Nicol die rektorverkiesing nie vooraf met 

Botha bespreek het nie." 

Op die Senaatsvergadering waar die saak bespreek is het Groenewald vir Nicol in 

die bres getree deur 'n brief van Nicol gedateer 20 Mei 1947 voor te lees. Hieroor 

was die rektor, MC Botha, beswaard en het hy Groenewald gekonfronteer. In 'n 

skrywe, gedateer 20 Augustus 1947, skryf Groenewald aan die Rektor dat sy motief 

met die voorlees van die brief van Nicol was "om die eer en goeie trou van dr Nicol 

wat in die vers/ag R2835 (11) (e) aangerand was, deur die openbaring van die 

waarheid te verdedig. " 

Verdere briefwisseling tussen Groenewald en Botha het gevolg oa van 10 

September 1947 waarin Groenewald die aantygings van Botha ontken. Uiteindelik is 

'n ooreenkoms tussen Groenewald en Botha bereik volgens 'n aantekening van 

Groenewald, nadat hy op 17 September 1947 met Botha 'n persoonlike onderhoud 

gevoer het. Volgens die aantekening gedateer 17 September 1947 het die Rektor 

nie die onderhoud met Nicol ontken nie, "dit was nie die soort onderhoud wat hy 

verlang het nie." Volgens 'n ooreenkoms tussen die Rektor en Groenewald sou 

eersgenoemde 'n verklaring waartoe hulle ooreengekom het, die middag aan die 

Senaat voorlees. Hy het dit gedoen en voorts gese "dat hiervan in die notule geen 
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melding gemaak sou word nie." Die Senaat het op 'n buitengewone vergadering op 6 

Augustus 1947 sy vorige besluit "van 21 Mei jl. nl.: 'dat alleen professor MC Botha 

aanneemlik is as Rektor' ", bevestig. Nicol is nie tot Rektor verkies nie en het kart 

daarna Administrateur van Transvaal geword (Notule van Teologiese 

Fakulteitskommissie NGK gedateer 27 November 1947). 

3. 7 Beslag en koers aan Fakulteit 

Volgens die notules van die Fakulteitskommissie het Groenewald se administratiewe 

bekwaamheid bykans vanaf die begin van die Fakulteit se bestaan sterk na vore 

gekom soos blyk uit opdragte wat aan horn gegee is of voorstelle wat hy gemaak 

het. Sake wat gewoonlik deur die Dekaan behartig word, het vroeg op sy skouers 

geval.'n Verdere rede kan wees dat prof Pellissier se gesondheid veel te wense 

oorgelaat het (Notule 12 September 1944) en hy aftree ouderdom bereik het. Hy is 

deur prof DJ Keet as dekaan (1945 - 1948) opgevolg [Van der Watt (Red) 1989:89]. 

Groenewald was egter die een wat leemtes en moontlikhede opgemerk en 

innoverend beplan het. Hy het stappe gedoen om regstellings te maak of 

verbeterings aan te bring. In die motivering vir die toekenning van die 

eredoktorsgraad DD aan Groenewald deur die Raad van die Universiteit van Pretoria 

op 6 April 1979, word soos volg berig (Nuusvrystelling 13 Desember 1978): "Op 

hierdie wyse sat die Universiteit waar hy vir 33 jaar onvermoeid gedien het om aan 

die Teologiese Fakulteit van die Nederduitse Gereformeerde Kerk bes/ag en koers te 

gee, waar hy lojaal gewerk en sy kragte gegee het, op 'n sinvol/e wyse erkenning 

gee aan 'n groat geleerde, waardige mens, toegewyde volksman en nederige 

Christen." 

Die notule van die Fakulteitskommissie van 29 Februarie 1944 meld die volgende 

oar die "Toelae aan Professore": 'Nadat prof Groenewald enige gegewens aan die 

Kommissie voor/e, word bes/uit om vir drie jaar, beginnende op 1 Januarie 1944, 'n 

/ewenskostetoe/ae van twee pond en tien sjielings per maand aan elk van ons vier 

professore te betaal'. " Op 12.09.1944 bepleit hy die aanstelling van 'n vyfde 

professor in die amptelike vakke (Praktiese Teologie). Daar word besluit: "Dit word 

aan die Voorsitter (W Nicol : Skrywer) en prof Groenewald opgedra om die volgende 

vergadering met 'n beredeneerde voorstel in die verband te dien." Op dieselfde 

vergadering word kennis geneem dat die Kaapse Sinode steeds bedenkinge het met 

betrekking tot die Teologiese Fakulteit en die kursusse wat aangebied word. 'n 
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Kommissie bestaande uit "Proff EP Groenewald, JH Kritzinger en DJ Keet" word 

aangewys vir die opstel van 'n verslag vir voorlegging aan die volgende Sinodale 

Kommissie oor die "... kursus of kursusse vir die voor- sowel as die teologiese 

studie." 

Op die volgende vergadering van die Fakulteitskommissie, 6 Maart 1945, dien twee 

belangrike stukke waarby Groenewald met die opstel betrokke was. Die eerste, 

genumereer as Bylae ''..4" het die volgende opskrif gehad: "Spesiale Kommissie 

benoem deur Teologiese Fakulteitskommissie, die Kommissie van Eksaminatore en 

die Professore in gesamentlike sitting i/s die uitbreiding van die geleentheid vir die 

opleiding van predikante : Vir voorlegging aan die H E Sinodale Kommissie van die 

Ned Hervormde of Geref Kerk van SA." Die tweede verslag, gemerk Bylae "B", is 

deur Groenewald alleen opgestel en gedateer 21 Februarie 1945 ender die opskrif: " 

Rapport insake die herrangskikking van die vakke." Nadat laasgenoemde verslag 

deur Groenewald voorgele is, besluit die vergadering: "Dit word in beginse/ aanvaar 

vir verdere behandeling nadat besluit is om die vyfde professor te benoem." In Bylae 

"A" het Groenewald versoek dat "die finale indeling van die werk sat oorstaan totdat 

die vyfde professor daaroor medeseggenskap het." Groenewald se insig blyk uit die 

voorstel. 

Op 21 September 1945 word besluit dat prof Pellissier na sy bedanking met ingang 

van 7 Maart 1946 as vyfde professor in die Amptelike Vakke sal optree. (Op 

27.11.1947 is besluit om horn tot sy aftrede - dit was in 1952, te behou:Skrywer). Die 

geskiedenis van die groei en ontwikkeling van Afd B en die daarstelling van die vyfde 

en latere sesde leerstoel vir Sending asook die skepping van verdere professorate -

laasgenoemdes na Groenewald se emeritaat in 1970, word volledig deur CS Kotze 

[Van der Watt (Red) 1989 : 63-67], beskryf. Op dieselfde dag het die Kieskollege 

vergader en prof AB du Preez in prof Pellissier se plek beroep. Op 7 Maart 1946, by 

welke geleentheid die Kaapse Kerk vir die eerste keer deur die assessor, ds WF de 

Vos, verteenwoordig is, is Groenewald se indeling van die vakke goedgekeur met die 

wysiging dat vier vakke voorlopig deur ander dosente gegee sou word. 

Groenewald het 'n moeilike taak op 'n voortreflike wyse voorgele en die aanvaarding 

van sy voorlegging moes vir horn aangenaam gewees het. Meer en meer take is aan 

horn toevertrou. Op dieselfde dag besluit die Fakulteitskommissie om 'n brosjure "oor 

ons Teologiese Fakulteit" uit te gee en Groenewald word saam met vier ander 
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persone vir die doel aangewys.Daar word ook besluit om met betrekking tot die 

erkenning van die Fakulteit deur die Kaapse Kerk, 'n persoonlike afvaardiging te 

stuur om die saak te bepleit (Notule 21 September 1945).0p 7 Maart 1946 is die die 

Kommissie aangewys.Benewens Groenewald sou dit bestaan uit di W Nicol, PJ 

Viljoen en NE de Kock. Die Kommissie het 'n baie belangrike taak gehad en die feit 

dat die jonger Groenewald uit die professorekorps aartgewys is, spreek weereens 

van die vertroue wat in sy bekwaamheid gestel is. 

'n Belangrike voorstel is op 6 April 1949 deur Groenewald op 'n buitengewone 

vergadering van die Fakulteitskommissie gemaak.Dit het gelui dat verlof aan 

professore in die vervolg ses maande met vol salaris na ses jaar van diens 

toegestaan word. Die Kommissie het die voorstel op die volgende vergadering 

29.11.1950 oorweeg en nie goedgekeur nie. Sever bekend het Groenewald se 

voorstel vandag min of meer standaard praktyk geword.Die verlof word deur dosente 

gebruik om belangrike navorsing te doen en publikasies die lig te laat sien.Dikwels 

word studiereise ook onderneem gedurende hul verlof. Die voorgaande is 

voorbeelde van Groenewald se bydrae om beslag en koers aan die Teologiese 

Fakulteit te gee. 

3.8 Bybelkunde 

CS Kotze skets (Van der Watt (Red) 1989 : 67 - 69) die instelling en ontwikkeling 

van die vak Bybelkunde aan die Universiteit van Pretoria. Groenewald het saam met 

onder andere professore van die NHK reeds sedert 1954 'n leidende aandeel in die 

belangrike saak geneem. Hy was van oordeel dat die vak ender die Fakulteit 

Teologie moes ressorteer en nie onder Lettere en Wysbegeerte nie. Die vak het in 

1957 werklik amptelike status gekry toe die Departement van Onderwys, Kuns en 

Wetenskap die Universiteit verwittig het dat hy nie beswaar het teen die instelling 

van Bybelkunde as graadvak nie.Op aanbeveling van die Fakulteit Teologie, 

Afdelings A en B, het die Universiteitsraad besluit dat Groenewald in 1958 die 

doseerwerk in Nuwe Testament sou onderneem, Afd B, en prof ES Mulder, Afd A, 

die in die Ou Testament. Deur die samewerking tussen die twee Afdelings A en Ben 

die Fakulteite Lettere en Wysbegeerte en Teologie is laasgenoemde beginsel verder 

uitgebou en vasgele in latere besluite. Bybelkunde kan tans tot die doktorale 

eksamen in die Ou en Nuwe Testament geneem word. Groenewald se belangrikste 

bydrae tot die bestudering van die vak Bybelkunde is egter sy uitstaande publikasie 

282 



Handboek Bybelse Geskiedenis - Die Nuwe Testament - Deel 11," wat in 1968 

verskyn het en wat saam met die van JH Kroeze oor die Ou Testament, Deel I, as 

standaardwerk, die eerste van sy soort in Afrikaans, beskou word. 

3.9 Toelating van vroue tot bediening 

Groenewald sou geen beswaar he dat dames die teologiese kursus deurloop nie - al 

sou die formele toelating tot die bediening eers na sy tyd die amptelike beleid van die 

Kerk word. Hierin het hy egter vroeg reeds 'n openheid openbaar (Bandgesprek). Die 

eerste dame, mej Jean Fourie, het reeds in 1949 haar BD studies voltooi [HS 

Grobler - Van der Watt (Red) 1989:23]. 

3.10 Deo Gloria Vereniging 

As dosent en later as dekaan sou Groenewald nou betrokke wees by die Deo Gloria 

Vereniging vir teologiese studente. Die Vereniging was ook 'n belangrike skakel 

tussen die studente en die professore.Die bestuur, groei en ontwikkeling van die 

Vereniging is deur HS Grobler in Deo Gloria (Van der Watt (Red) 1989:23-26) 

saamgevat. Op grondvlak was Groenewald nie 'n dosent wat spontaan met studente 

gekommunikeer het nie. Die Bestuur van Deo Gloria moes noodwendig van tyd tot 

tyd met horn samesprekings voer. In 'n gesprek het prof PF Theron verklaar dat hy 

Groenewald as Voorsitter van Deo Gloria beter leer ken het en dat hy bewus 

geword het van sy opregte belangstelling in die wel en wee van die studente. Die 

mondstuk van die Vereniging, die Deo Gloria blad waarvan die eerste uitgawe in 

1940 die lig gesien het, is gesien as 'n wetenskaplike blad van die Fakulteit en 

geleentheid vir die professore en studente om rekenskap te gee van die akademiese 

arbeid wat aan die Fakulteit verrig word. Verskeie belangrike bydraes van 

Groenewald het dan ook in die blad verskyn. 

In 1963 tydens die vyf-en-twintigjarige bestaan van die Teologiese Fakulteit is aan 

Groenewald en JH Kritzinger, die enigste twee van die oorspronklike vier professore 

wat nog geleef het, "elkeen 'n adres van waardering deur die studente aangebied" 

(Ad Destinatum 1960 - 1982, 1987 : 118). In 1988 tydens die herdenking van die 

vyftigjarige bestaan van die Fakulteit, ontvang hy 'n erepenning van die Deo Gloria 

Vereniging. Die Sekretaris van die Deo Gloria Feeskomitee, E Pheiffer, skryf op 

10 Februarie 1988 soos volg aan Groenewald: "Daardeur wil ons ons opregte dank 
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bewys vir u onbaatsugtige aandeel tot die groei van die Fakulteit. Graag wit ans oak 

erkenning gee vir die groat bydrae wat u op die bree kerklike terrein gelewer het. 11 

4 Skryf- en navorsingswerk 

Groenewald sou verskeie publikasies en wetenskaplike artikels die lig laat sien. 

Gedurende die veertigerjare was daar bykans geen Afrikaanse Bybelstudiemateriaal 

en kommentare beskikbaar vir gebruik deur predikante en persone soos 

onderwysers wat godsdiensonderrig gegee het nie. Hy het nie alleen die nood 

raakgesien nie, maar leiding geneem deur die dryfkrag agter die pogings om in die 

behoefte te voorsien, te word. Hy het self begin skryf en ander teoloe en gewone 

gelowiges, selfs vroue, aangemoedig om die pen op te neem. Groenewald se 

uitmuntende bekwaamheid as administrator blyk duidelik uit sy pionierswerk in die 

verband. In Hoofstuk 10 word Groenewald se bydrae as navorser behandel. 

5 Skakel universiteit (akademie) en kerk 

As professor en dekaan het hy 'n belangrike skakel tussen die 

Universiteit/Teologiese Fakulteit en die Kerk gedurende 'n stormagtige en 

beslissende tydperk in die geskiedenis van die NGK en die Afrikanervolk gevorm. Sy 

bydrae het wyer gestrek as die NGK. Hy het horn nie in 'n akademiese ivoortoring 

teruggetrek nie, maar gepoog om leiding te gee. Hy was bewus van die knelpunte op 

geestelike, maatskaplike, opvoedkundige en politieke gebied. Saam met sy kollegas 

en ander kerkleiers sou hy aandag aan die vraagstukke van die dag gee. Die 

reelings van onderwerpe en sprekers vir die Predikantekonferensie tydens die 

jaarlikse opening van die Fakulteit, is dikwels aan horn en enkele ander 

aangewesenes toevertrou. So is byv op 24 November 1960 (deur die 

Fakulteitskommissie) t.o.v. die konferensie op 8-9 Februarie 1961 in die 

Voortrekkergedenksaal, die volgende reelings getref: 11 
••• (Die) Voorsitter van elk van 

die vyf studiekommissies van die onderwerpe wat dien as basis van samespreking 

by die konferensie van lede-kerke van die Wereldraad van Kerke (sat) sy studiestuk 

voordra. 11 Dit was na Sharpeville. Die bekende Cottesloe-beraad (waar Groenewald 

as 'n verteenwoordiger van die Transvaalse Kerk opgetree het :Skrywer) het van 7 

tot 14 Desember 1961 plaasgevind. 

Die besluite het egter soveel opskudding veroorsaak dat die Teologiese 
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Fakulteitskommissie op 'n laat stadium ander reelings op 31 Januarie 1961 moes 

tref. Die rede hiervoor was dat die Sinodale Kommissie op 2 Maart 1961 sou 

vergader om 'n verslag vir die Sinode oor die Beraad op te stel - dus was die saak 

sub judice! Dit is jammer dat daar nie by die aanvanklike reelings vir die 

predikantekonferensie gehou is nie, want dit kon bygedra het tot diepere insig in die 

problematiek van die gebeure en groter duidelikheid gewerp het op die kerk se taak 

in daardie tyd met sy brandende vraagstukke. Dit sou verder bygedra het om die 

politieke klimaat wat alle denke oorheers het, te laat afkoel en in perspektief te 

plaas. Nietemin, die onderwerp is toe verander en prof HOA du Toit sou praat oor: 

"Die selfuitbreiding van die Sendingkerk". Daar sou ook referate gelewer word oor 

die Kommunistiese bedreiging vir die kerk in Suid-Afrika en die antwoord van die 

kerk daarop. In plaas daarvan om oor 'n saak wat brandend en aktueel vir die kerk 

was, te konfereer, is daar weer laer getrek. Weereens wys dit hoe geweldig die 

politieke druk destyds was. Groenewald en sy mede-verteenwoordigers op die 

Cottesloe-beraad sou op die Sinode later die jaar voor stok gekry word en daar sou 

nie geleentheid wees om die werksaamhede van en gebeure op die Beraad op 'n 

beredeneerde wyse uit te pluis nie. Die politieke klimaat van die dag sou sorg dat die 

kerk nie sy werk kon doen nie. 

Billikheidshalwe moet genoem word dat die Predikantekonferensie (Notule 

Fakulteitskommissie 5 Maart 1947) oor die aktuele onderwerp: "Ons Kerk en die 

Kleurvraagstuk", sou handel met as sprekers prof JH Kritzinger, drr GBA Gerdener 

en BJ Marais en ds Stofberg. Daar is toegesien dat 'n ''politieke onderwerp" nie in 

die belangrike verkiesingsjaar van 1948 tydens die predikantekonferensie behandel 

word nie. Groenewald het voorgestel dat ''proff Berkouwer van Nederland en Danhoff 

van Amerika as sprekers sal optree aangesien hulle in Pretoria sal wees. " Prof 

Groenewald en dr Ben Marais is daarop aangewys om die professorale rede[s] en 

die konferensie te reel. lndien daar, soos tewens in sekere kringe beweer word, uit 

en uit politieke samespanning in 1948 was om die kerk en Fakulteit as politieke 

speelbal te gebruik, is dit reeds hier duidelik dat Groenewald horn nie daarvoor sou 

inlaat nie. Kritiek kan waarskynlik teensy voorstel hierbo genoem, gelewer word, dog 

indien die saak binne die destydse konteks beskou word, was die besluit 

waarskynlik die beste. 

6 Kommunikator en meningvormer 
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Daar kan stellig beweer word dat Groenewald meer deur die geskrewe woord as die 

gesproke woord invloed uitgeoefen het. Dit is waarskynlik 'n aanvegbare stelling. Die 

charisma en metodiek van 'n groot orator het hy nie gehad nie, tog het hy as spreker 

sy gehoor se aandag op 'n besondere manier vasgevang. WO Jonker het in 'n 

bandgesprek gemeld dat hy die eerste keer as veertienjarige seun na 'n preek van 

Groenewald, wat hy te Biesiesvlei gelewer het, geluister het. Hy onthou vandag selfs 

die teks, 1 Petr 2:9-10, en meld dat die boodskap 'n groot indruk op horn gemaak 

het. Daar bestaan talle skrywes waarin Groenewald vir sy boodskap of optrede 

bedank word. Hy het dikwels oor die radio as prediker of spreker opgetree of 'n reeks 

praatjies aangebied (vergelyk sy publikasie Die Nuwe Testament deur die eeue 

bewaar (1939), waarin praatjies wat hy oor die radio aangebied het, opgeneem is). 

Gelukkig is heelwat van sy preke, referate en ander aanbiedinge beskikbaar. 

Die getuienis van sy impak op die hoorders of lesers is so oorweldigend dat dit 

moeilik is om 'n behoorlike seleksie van die korrespondensie in die verband te 

maak.Daar word later afsonderlik na sy publikasies verwys. As administrator het hy 

groot invloed uitgeoefen terwyl hy vir sewe jaar ( 1939 -1945) as redakteur van Die 

Herder, maandblad van die Ring van Pretoria, opgetree het. So ook deur sy rubriek 

Vraebus wat vir baie jare in DK verskyn het. 

7 Kontak met oudstudente en kollegas 

In Ad Destinatum II (1960 -1982) 1987 : 117 word ten opsigte van die Teologiese 

Fakulteit Afd B die volgende waarheid wat sito sito op Groenewald toegepas kan 

word, vermeld: "lndirek oefen die Fakulteit sy grootste invloed uit deur sy 

oudstudente wat as predikante oor die land versprei is. " Waarskynlik is dit een van 

Groenewald se grootste bydraes as administrator dat hy voortdurend in 

korrespondensie met sy oud-studente was en hulle met horn. Dieselfde geld sy 

kontak met kollegas en invloedryke persoonlikhede. Daar is groat waarde geheg 

aan sy raad, opinie en selfs blote belangstelling. Bekende persoonlikhede tel ender 

hierdie groepering. Selfs lank na sy aftrede in 1970 oefen hy hierdie invloed uit en 

sal hy dit tot sy heengaan bly uitoefen.Hy het die moeite gedoen om die jong 

opkomende Bybelwetenskaplikes te inspireer socs blyk uit die inhoud van briewe wat 

hy voortdurend ontvang. 

Die volgende dien as voorbeeld: "Dankie vir u brief van ge/ukwensing. Die voltooiing 
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van my proefskrif was vir my 'n groat gebeurtenis. Die feit dat u, hooggeagte 

geleerde in die Nuwe Testamentiese Wetenskap, op so 'n bedagsame en 

belangstellende wyse gereageer het, het my vreugde by die ge/eentheid nag grater 

gemaak. U reaksie bevestig weereens u besondere liefde vir u lieflingvak, u 

christelike broederliefde en u vermoe om te weet hoe om u jonger kollegas te 

inspireer. Sander enige sweem van oordrywing kan ek se dat dit my a/tyd sal bybly. .. 

Hiermee wens ek u oak a/le vreugde en sukses op u bedrywighede as nestor in die 

Nuwe Testament toe. Mag u nag baie jare ... gegun word om vooraan te stap met 

u kenmerkende vaste tred" (Skrywe van dr Herman Lombard gedateer 18 Junie 

1978). 

8 Onvermoeide werker 

Tydens sy dienstydperk ( 1938-1970) sou die F akulteit geweldig uitbrei. Sy 

persoonlike aandeel hierin asook vestiging en uitbou van die Fakulteit as 'n inrigting 

wat groot invloed landswyd uitgeoefen het, was aansienlik. Groenewald was 'n 

onvermoeide werker en bekwame administrator. Terwyl die aantal professore 

gedurende sy dienstydperk slegs van vier tot ses vermeerder het, het die 

studentetalle soos volg toegeneem, uiteraard met 'n veeleisende werkslading vir die 

leerkragte: 1938 - 6; 1948 - 50; 1958 - 59; 1968 - 123; 1970 - 140 (Die 

gegewens is verkry uit Ad Destinatum II 1960 - 1982, 1987: 119 , asook die 

Vers/ag van die Raad van Kuratore 1975 getiteld : Kort Memorandum ifs 

personee/situasie aan die Teologiese Fakulteit (Afd B) van die Universiteit van 

Pretoria, opgestel deur die Fakulteitsraad van die Teologiese Fakulteit). 

Die Teologiese Fakulteit (Afd NGK) aan UP waar Groenewald sy lewenstaak verrig 

het, het aan horn die platform gebied om deur sy besondere talent as administrator 

'n hegte fondament vir die Fakulteit, die Nuwe Testamentiese Teologie by uitstek, 

maar ook die teologiese wetenskap in die algemeen te help le. Vanuit hierdie 

staanplek het hy besondere dienste aan die NGK gelewer. Deur sy arbeid het hy 

hoe aansien aan die Universiteit geniet. In die motivering vir die toekenning van die 

eredoktorsgraad DD aan horn op 6 April 1979 word ook na sy bestuursdienste aan 

die Universiteit verwys (Persvrystelling 13 Desember 1978): ''.As lid van die senaat 

van die Universiteit het hy sy verantwoordelikhede met eerlike opregtheid aanvaar 

en uitgevoer.Hy was vir 21 jaar (1948-1969) dekaan van die Fakulteit en as sodanig 

lid van die Uitvoerende Komitee van die Senaat. Daarbenewens was hy ook lid van 
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die Komitee vir Dissipline (studente)." 

9 In bres vir kleurbeleid 

Selfs na sy aftrede tree Groenewald vir die Universiteit in die bres toe hy 'n 

verklaring in die saak van die Universiteit van Pretoria teen Tommie Meyer Films 

(Edms) Beperk, (Saak M 1070/76 - Transvaalse Provinsiale Afdeling van die 

Hooggeregshof), met betrekking tot die destyds omstrede film Springbok, opgestel 

het. Die Universiteit het beswaar teen die film gehad. Die prokureursfirma Couzyn, 

Hertzog en Horak spreek in 'n skrywe, gedateer 27 Julie 1976, sy persoonlike sowel 

as die Universiteit se waardering uit vir die moeite wat Groenewald gedoen het. 

Volgens Groenewald se verklaring was die doel van die film om die beweerde 

dwaasheid, uitsigloosheid en haatlikheid van die Suid-Afrikaanse kleurbeleid aan die 

kaak te stel. Die film speel af op die kampus van die Universiteit van Pretoria. Dit 

beeld die verhaal uit van 'n "wit" held wat as Kleurling aan die kaak gestel word en 

die Universiteit moet verlaat, van 'n mooi blonde meise se liefde vir die held wat moet 

wyk voor die sisteem van haat en dat hy sy plek as die beste voetbalspeler kwyt is 

omdat hy 'n Kleurling is. 

Groenewald meld dat die Afrikaner met sy kleurbeleid as onmenslik in sy 'Herrnras'

waan voorgestel word. "Hierdie skewe voorstelling /aat die indruk by die kyker dat die 

kleurbeleid uit die base is; dat die Kleurling die vertrapte vo/ksdeel is en dat die 

Blanke alleen maar verag en gehaat kan word vir sy 'magsuitoefening'." 'n Verdere 

afleiding wat volgens Groenewald gemaak kan word is dat die Universiteit 

meegewerk het aan 'n film wat so 'n delikate aangeleentheid op so 'n ontydige 

moment vertroebel. Verder dat die Universiteit horn blykbaar vereenselwig met die 

strekking van die film en hy dus nou bekend word as 'n "uiters /ibera/istiese rigting 

toegedaan, terwyl hy horn gewoonlik bekend stet as behoudend en christelik

nasionaal." Laastens meld Groenewald dat die Teologiese Fakulteit " ... het in die 

ver/ede heelwat gedoen om goeie vo/kereverhoudinge te bevorder... Maar so 'n film 

maak al/es ongedaan deurdat dit die Universiteit betrek in die aanblaas van wrywing 

tussen die bevolkingsgroepe. " 

Volgens Groenewald kan verwag word dat die goeie naam van die Universiteit as 

Afrikaanse Universiteit in twyfel getrek word en dat dit donateurs huiwerig sal maak 

om hul normale ondersteuning te gee. Ouers sal hul kinders elders stuur en in 
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kerklike kringe sal die Teologiese Fakulteit horn meet verantwoord oor die 11nuwe 

beleidsrigting 11 van die Universiteit. 11Dit affes sal die Universiteit geweldig kan 

benadeel, nie net in terme van gelde/ike steun nie, maar oak in sy aansien, sy goeie 

naam in die hele Suid-Afrika. 11 

Die vraag is of die inhoud van Groenewald se verklaring uitdrukking gee aan wat sy 

persoonlike sienswyse met betrekking tot Suid-Afrika se rassebeleid in 1976 was, en 

of hy dit slegs ter steun van die Universiteit se geding opgestel het. In die lig 

daarvan dat Groenewald se integriteit bo verdenking is, meet eersgenoemde 

afleiding voorkeur geniet. Die teenoorgestelde van wat hy in 1976 beoog het, het 

intussen die werklikheid geword. 

10 Oop Fakulteit 

Groenewald se standpunt ten opsigte van die toelating van studente uit ander 

denominasies was dat die Teologiese Fakulteit (Afd B) nie sodanige aansoeke, mits 

aan die toelatingsvereistes voldoen word, ken weier nie (Gesprek). Om die rede het 

hy ender andere studente wat lidmate van die Apostoliese Geloofsending was, 

toegelaat. Sodanige studente het volgens horn die reg gehad om 'n graad/diploma te 

verwerf socs aan enige ander fakulteit. Hulle is natuurlik nie toegelaat om die laaste 

jaar van studie, destyds die sogenaamde ''proponentsjaar" genoem, te deurloop nie 

aangesien dit spesifiek op die voorbereiding van predikante vir diens in die NGK 

toegespits was. Volgens Groenewald is sy standpunt nie oral gesteun nie. Uit 'n 

bestuursoogpunt is Groenewald se siening korrek en dui dit op versiendheid. Daar 

was dan ook waardering vir sy standpunt. Op 15.12.1958 ontvang hy 'n skrywe van 

pastoor FP Moller "om dankie te se vir die voorreg om teologiese opleiding onder u 

bekwame /eiding te kon geniet. U sa/ nouf iks kan beset wat die drie jaar van studie 

vir my beteken het; dit het eenvoudig 'n nuwe mens van my gemaak. Ek sal altyd /of 

vir Afd B he. As die Here wil sal ek graag volgende jaar met my doktoraal 

aangaan ... 11 Moller het later sy doktorale studies voltooi en president van die AGS 

geword. Vandag is dit ondenkbaar dat die Fakulteit nie vir studente van alle 

denominasies en rasse cop sal wees nie. lndien Moller 'n anderskleurige was, sou 

hy nie toegelaat gewees het om sy studies aan UP voort te sit nie. Groenewald het 

die kleurbeleid gesteun. 

11 lnterpretasie en evaluasie 
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Groenewald se administratiewe en bestuursvaardighede het reeds na vore gekom in 

sy studentejare op Stellenbosch. Tydens sy bediening as leraar op Bethulie het dit 

verder ontwikkel, maar dit was as dekaan van die Teologiese Fakulteit (Afd 8) van 

UP waar dit tot voile ontplooiing gekom het. In laasgenoemde hoedanigheid het hy 

die Teologiese Fakulteit help vestig en dit uitgebou tot 'n fakulteit waar 'n hoe 

standaard gestel is en wat wye erkenning geniet het. Hy het in die vestigingsjare van 

die Fakulteit gesorg dat, veral teenoor die NHK, die NGK sy regmatige plek inneem. 

Sy optrede as administrator het nie net die akademie en teologie bevoordeel nie, 

maar het in diens van die NGK, veral in die noorde van Suid-Afrika, gestaan. Hy het 

in verskeie opsigte pionierswerk gedoen. Hy was by belangrike historiese 

hoogtepunte op die gebied van die kerkhistoriografie die eeu betrokke. Hy het 

rigting aan gebeure gegee. Hy het nie die Teologiese Fakulteit as diensbaar vir 

ander rassegroepe gesien nie. Hy het dit wel toeganklik vir ander denominasies 

gemaak asook vir die vrou. Hy kan as 'n kampvegter vir laasgenoemde beskou 

word. Groenewald se rol in die geskiedenis van die NGK in die Transvaal en die 

Teologiese Fakulteit van Pretoria is van so 'n aard dat dit nooit as van 

verbygaande aard beskou sal word nie. 
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HOOFSTUK 10 - NAVORSER 

"I know that everything I say will be received with ridicule and contumely (sic). Nevertheless, I 

say that, long after we are dead and buried, his memory will be treasured as that of the one 

missionary Bishop in South Africa who translated the Scriptures ... the one Bishop who, by his 

researches and by his long and patient investigations, however much you may disapprove of 

them, has left a permanent mark upon English theology" (Arthur Stanley, Deken van 

Westminster, t. o. v. Biskop JW Colen so. Vgl Jeff Guy, The Heretic, 1983:351 ). 

1 Talentvol 

Reeds met die verskyning van Groenewald se proefskrif Gemeenskap by Paulus 

in 1932, is in akademiese en kerklike kringe in Suid-Afrika (asook in Nederland en 

Duitsland) kennis van sy navorsingsvermoe geneem en hoe verwagtinge van horn 

gekoester. Sy proefskrif was 'n deeglik nagevorste werkstuk op die gebied van die 

Nuwe Testamentiese wetenskap wat horn lof uit verskeie oorde besorg het. Die lof 

wat Groenewald ontvang het was nie net van sy promoter FW Grosheide nie, maar 

ook van Adolf Deissmann en die vermaarde Gerhard Kittel, "alhoewel hy /ynreg teen 

eersgenoemde ingegaan hef' (HOA du Toit, 'n latere kollega van Groenewald in DK 

van 17.08.1932:308). Wanneer sy publikasies wat oor dekades strek, nagegaan 

word, en gelet word op die verskeidenheid onderwerpe waaroor hy geskryf het, is dit 

duidelik dat Groenewald 'n talentvolle navorser was. 

2 Kenmerke 

2.1 Deeglikheid 

Hy het dwarsdeur sy loopbaan met volhardende ywer en absolute noukeurigheid tot 

die kern van die onderwerp deur sy navorsing probeer deurdring. Wanneer die 

bibliografiee van sy wetenskaplike publikasies nagegaan word, kom die leser ender 

die indruk van die groot aantal werke wat hy geraadpleeg het. Selfs in sy populere 

publikasies kom die leser ender die indruk van die navorsing wat hy gedoen het soos 

blyk uit sy belesenheid en die feite wat hy weergee. T van der Walt, voormalige 

rektor en bekende Nuwe Testamentikus vroeer verbonde aan die PU vir CHO, meld 

as een van Groenewald se uitstaande kenmerke sy "deeglikheid -(en) die groat 

aantal kommentare en verta/ings wat hy bestudeer het" (Gesprek 16 Mei 1989). 
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2.2 Konserwatief en tog "oop" 

Van der Walt verwys verder na Groenewald se konserwatisme en dat hy nie maklik 

van die bestaande afgewyk het net om anders te wees nie. Tog meld hy dat hy egter 

ook vatbaar was vir oortuigings as werklike argumente aangevoer is. In 'n 

bandgesprek met een van Groenewald se oudstudente, PF Theron, verbonde aan 

die Teologiese Fakulteit van die Universiteit van Stellenbosch, meld hy dat hy vir 

Groenewald met betrekking tot die proefvertaling ten opsigte van 2 Kor 5:20(b) 

genader het. Hy vertel: "Ek was ontsteld en praat met EP daaroor. Hy het baie 

moeite gedoen en uiteindelik is die nuwe vertaling aanvaar : 'Aanvaar die versoening 

met God wat Hy bewerk het!' Hy het a/le ou en nuwe vertalings weer nagegaan. Hy 

was altyd oop gewees ... " 

CWH Boshoff verwys ook (vgl WO Jonker:Red, 1970:253) na Groenewald se 

openheid van gees. Hy skryf : "Hy openbaar dit teenoor die beskouing van die 

medemens, maar ook teenoor teologiese vraagstukke. 'n Prob/eem sa/ net nie 

oppervlakkig afgemaak of omseil word nie. " 

2.3 Eerbied vir Skrif 

2.3.1 Diep-gelowige omgang 

Een van die uitstaande kenmerke van Groenewald se navorsing is sy eerbiedige 

omgang met die Skrif. Hy sou nooit op 'n oppervlakkige wyse met die Skrif omgaan 

nie. In die voorwoord van een sy eerste publikasies, wat eers as radiopraatjies 

uitgesaai is, Die Nuwe Testament deur die eeue bewaar, (1939:7), skryf hy : 

"lndien wat hier geskryf is by die /eser die eerbied en waardering vir die Skrif sou 

verinnig, is die arbeid nie tevergeefs nie." 

Uit talle briewe van bekende teoloe en akademici asook predikante wat aan sy voete 

gesit het, spreek hulle asof uit een mend hulle waardering uit vir sy eerbied vir en 

hantering van die Skrif. In 'n brief van sy opvolger AB du Toit gedateer 1 Desember 

1982 skryf hy : "... wil ek u opreg bedank vir die wyse waarop u as my professor in 

die NT aan ons 'n aanvoeling gegee het vir die streng wetenskaplike, maar tege/yk 

diep-gelowige bestudering van die Skrif. Die diepe eerbied wat u gekoester het vir 
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die onaantasbaarheid van die wetenskaplike waarheid en die noodsaaklikheid van 

die onkreukbare hantering daarvan, sat my byb/y as 'n kosbare besitting en steeds 

besiel om dit ook aan my studente deur te gee." 

2.3.2 Bestry vreemde teologiese strominge 

Uit briefwisseling tussen Groenewald en oudstudente wat met navorsing in Europa in 

die sewentigerjare besig was, blyk dit dat die nuus met betrekking tot die aantasting 

van die gesag van die Skrif uit die oord, Groenewald baie moes ontstel het. In 

skrywes aan hulle het Groenewald hulle onderskraag en begelei. 'n Groot aantal van 

die skrywes dateer selfs na sy aftrede. Afskrifte van sy briewe is ongelukkig nie deur 

horn gemaak nie -slegs notas verskyn op die briewe wanneer hy dit beantwoord het. 

Nico Smith, wat lesings aan die Vrije Universiteit bygewoon het,skryf op 5 Junie 

1970: " .. .Oil is egter so dat 'n mens die Gereformeerde Teo/ogie in sy huidige klanke 

nouliks kan onderskei.Die vroeere gereformeerde sekerhede het bykans verdwyn en 

al/es waaroor daar sekerheid was, word onder die loep geneem. " Hy meld dat alma! 

die wereld wil hervorm - veral die teologiese studente. WS Vorster skryf op 

28.02.1970 uit Groningen dat die aanspraak van die Teologie op die benaming 

"wetenskap", "deeglik ondersoek (is) en soms so dat 'n mens se binneste seerkry ... 

Ek is bly dat ek dit oorleef het, want hier is ek in die midde van die kerk se stryd in 

die twintigste eeu met die modeme mens. Hoe eienaardig dat daar aan 'n teo/ogiese 

fakulteit manne studeer wat die Christendom kom bestudeer om dit te bestry ... ander 

wat dit doen om baie ander redes as waaraan ons gewoond is ... " In 'n verdere 

skrywe aan Groenewald op 19 Julie 1970 verwys hy na die belangrike rol wat die 

hermeneutiek in die studie van die NT speel. "Ek herinner my dat u die saak en die 

prob/eme duidelik gestel het. Onge/ukkig vorm dit een van die obstruksies in 'n 

gesprek met die mense." Hy skryf verder dat die mense beweer dat die Skrif nie 

gesag het nie, "dit is taboe ... ek sat nie graag 'n predikant in Nederland wit wees 

nie." 

Adrio Konig skryf op 19 Januarie 1970 'n interessante brief aan Groenewald uit 

Kampen. Hy meld dat die ganse evangelie op die spel is en dat oor die hele terrein 

vraagtekens geplaas word en ingrypende veranderings in kerk en samelewing gee"is 

word. Hy vervolg: "In verband met u vraag: Wat gaan aan in Nederland? In a/le 

eerlikheid: ek weet ook nie. Dit is 'n /oslating van ou posisies - asof sekerhede sonde 

is ... In elk geva/ spee/ die geweldige tegniese, bio/ogiese ea vooruitgang 'n rot. Hu/le 
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voe/ hulleself vir die wereld van more verantwoordelik. Deur sy tegniek, kan die mens 

die eerste keer die wereld maak of breek... Van een van Kampen se jong 

(teogiese:Skrywer) professore word vertel dat hy links en regs homofilie goedgepraat 

het ... " Hy sluit sy skrywe af met die belangrike stelling dat ons ons in Suid-Afrika 

moet voorberei op 'n soortgelyke situasie as wat in Nederland ontstaan het. "Ek 

herinner my dat u by verskeie ge/eenthede gese het dat ons nie tred gehou het met 

Skrifbeskouing nie. Dankie vir u gewaardeerde brief " 

Uit 'n skrywe van JW Hofmeyr uit Kampen gedateer 4 September 1973 blyk dit dat 

Groenewald sy oudstudente in die vreemde aangemoedig het om vas te staan. 

Hofmeyr skryf: "Ons waardeer u aanmoediging en belangstelling geweldig hoog, 

veral waar 'n mens hier so maklik deur vreemde strominge meeges/eur kan word. Dit 

is ongelukkig so dat verskeie van die strominge in die huidige Nederland nie net 

/ewensvreemd is nie, maar ook feitlik kerk- en teo/ogie vreemd geword het, met die 

gevolg dat 'n mens dikwe/s tot die uiterste toe beproef word. " Dieselfde dekadensie 

word deur PJ du Plessis, wat as mede- professor aan die Theologische Hogeschool 

in Kampen klas gegee het, in sy korrespondensie met Groenewald vermeld. In sy 

skrywe van 28 Maart 1978 aan Groenewald meld hy dat prof Ridderbos, bekende 

Nuwe Testamentikus en vriend van Groenewald verbonde aan die Universiteit, "wat 

die NT Teo/ogie betref, iets van 'n stem roepende in die woestyn van toenemende 

onregsinnigheid in Nederland is." Uit die briefwisseling blyk dit dat Groenewald se 

belangstelling in sy oudstudente in die buiteland, beslis daartoe bygedra het om hulle 

weerbaar te maak teen vreemde teologiese strominge. 

2.4 Eerbied gereformeerde leer 

In 'n gesprek met Groenewald het hy beklemtoon dat hy niks anders nagestreef het 

as om die gereformeerde leer, soos in die Woord en belydenisskrifte te vind, uit te 

dra nie. Die absolute standpunt het horn later in botsing gebring met die standpunt 

van die NHK se professore en kerkleiding oor die gesag van die Skrif, waarna later 

in die hoofstuk verwys word. CWH Boshoff skryf in sy bydrae in die erebundel 

Hermeneutica (WD Jonker:Red, 1970:251) soos volg: "Prof Groenewa/d is in merg 

en been Gereformeerde teoloog en dan word bedoel Gereformeerd Skrifgebonde." 

2.5 Taalkundig aangele en onderleg 

294 



Navorsers moet in staat wees om alle moontlike bronne wat beskikbaar is, te ontgin. 

Toe Groenewald met sy navorsing in Nederland vir sy proefskrif begin het, was daar 

nie Afrikaanse teologiese werke beskikbaar wat hy kon raadpleeg nie. In die 

bibliografie van sy proefskrif is daar nie een Afrikaanse literatuurbron waarna hy 

verwys nie - daar was niks op sy navorsingsgebied beskikbaar nie! (1932:209-219). 

Hy self sou 'n pioniersrol in die daarstelling van Afrikaanse teologiese literatuur 

speel. Groenewald het 'n aanleg vir die aanleer van 'n vreemde taal gehad. Vanaf 

1921 is Afrikaans as skoolvak (nie as medium nie) in die plek van Nederlands 

aangebied. Groenewald vaar uitstekend in sy matriekjaar toe hy onder die eerste vyf 

leerlinge in die Kaaplandse Laer Taalbondeksamen eindig.Taalstudie het 'n 

belangrike rol in sy BA- en nagraadse studie gespeel. In sy eerste jaar (1923) op 

Stellenbosch het hy Beginnerslatyn en Latyn I asook Engels I geslaag. Sy moeder 

se Engelse agtergrond en die feit dat hulle gereeld Engels in die huis gepraat het 

(Gesprek), het meegebring dat hy baie goed in Engels onderleg was. 

In sy finalejaar BA, in 1925, het hy Afrikaans-Nederlands Ill en Grieks Ill as 

hoofvakke en Hebreeus I as byvak geslaag. In sy eerste jaar aan die Kweekskool 

skryf hy tegelykertyd in vir die MA-kursus in Grieks. Die studie wat hy in die jaar 

1926 van die klassieke Griekse literatuur maak, sou later vir horn van groot waarde 

wees. Aan die einde van die eerste semester in 1927 le hy die eksamen vir die 

graad MA in Grieks suksesvol af. In Nederland slaag hy in 1929 in Siries as 'n 

byvak. (Vergelyk in verband met Groenewald se taalstudie JH Ernst, 1978 : 11, 17-

26). Hierbenewens het hy horn ook op die hoogte van die Duitse taal gestel en selfs 

Frans onder die knie gekry - vergelyk in die verband sy skrywe aan die Sekretaris 

van die Raad van die Universiteit van Pretoria gedateer 23 Desember 1937 en 'n 

gesprek met prof PF Theron waarna verwys is. 

In sy navorsing het Groenewald horn veral tot Duitse en Nederlandse en in 'n 

mindere mate Engelse bronne gewend, soos blyk uit die bibliografiee van sy 

publikasies. Hy het weinig van bronne uit die VSA gebruik gemaak. Die vrug van sy 

navorsing het in die groot getal publikasies wat uit sy vaardige pen die lig gesien het, 

uitgemond. Daar kan met CWH Boshoff (WD Jonker Red, 1970:251) saamgestem 

word dat Groenewald oor die "gawe van die woordkuns" beskik het. Slegs by hoe 

uitsondering het Groenewald nie in Afrikaans geskryf nie. Afrikaans het horn na aan 

die hart gele. 
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3 Erkenning vir navorsing 

Uit verskeie oorde het Groenewald lof en erkenning vir sy navorsing ontvang. Dit 

blyk uit die talle briewe wat hy van sy oudstudente ontvang het en waarna reeds 

verwys is. Hy het hulle tot verdere navorsing aangespoor. Lof en erkenning is egter 

ook uit verskeie ander oorde ontvang. In die motivering vir die aanbieding van die 

eredoktorsgraad DD aan Groenewald in 1979 vermeld die Raad van die Universiteit 

van Pretoria op 13 Desember 1978 (1-2) ender andere: ·~s dosent het hy steeds sy 

studente geboei van wee sy hoogstaande akademiese navorsing... Vir horn het die 

kwa/iteit van sy lesings altyd voorrang geniet en danksy jarelange voorbereiding in sy 

studeerkamer het hy steeds meester van sy vakgebied gebly. 11 

Op 20 September 1985 het die PU vir CHO horn met 'n Th D (Honoris Causa) graad 

vereer met die volgende redes ender andere as motivering: "Sy /esings is 

gekenmerk deur insig, suiwerheid en eerbied vir die Woord van God en deur 

hoogstaande navorsing ... 11 

4 Baanbreker Nuwe Testamentikus en navorser 

4.1 Suid-Afrikaanse Teologiese Studiekring 

Groenewald se brandende begeerte tot die bevordering van die teologiese 

wetenskap het vroeg reeds in sy eerste gemeente tot uiting gekom toe hy en ander 

jong teoloe en akademici uit die drie Afrikaanse Kerke soos AB du Preez (Sekretaris 

en administratiewe redakteur), JJ Muller (Voorsitter), HP Wolmarans (Vise

voorsitter), JH Kritzinger, JJ Odendaal, PFD Weiss, PJS de Klerk, MW Retief, N 

Diederichs (latere Staatspresident) in 1934 die S A Teologiese Studiekring op 

Stellenbosch gestig het. By die geleentheid het hy 'n referaat gelewer getiteld : 

Hedendaagse rigtinge in die Nu-Testamentiese eksegese (Ernst 1978:60 en DK 

17 April 1935). Dit kan beskou word as 'n belangrike voorwaartse stap wat baie 

bygedra het om 'n hoer standaard vir die beoefening van die teologie in Suid- Afrika 

daar te stel. 

Dit is duidelik dat hy en die opkomende geslag teoloe in statuur en selfvertroue 

gegroei het en - al was dit waarskynlik nie so bedoel nie -'n uitdaging aan die 

destydse teologiese professore en kuratorium op Stellenbosch gerig het. Hulle was 
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nie tevrede met die status quo nie en het na vernuwing en 'n hoer standaard van 

teologiese onderrig gesoek. Laasgenoemde kan as een van die positiewe gevolge 

van die Du Plessis-stryd beskou word. Groenewald is aangewys as primarius vir die 

afdeling Nuwe Testamentiese Wetenskap. Dit het beteken dat hy op die bestuur van 

die Studiekring gedien het. Die werksaamhede van die Studiekring het onder andere 

behels die lewering van wetenskaplike referate, as die vrug van die studie, by die 

kongresse wat tweejaarliks gehou sal word; die verdediging van teologiese stellings; 

die publikasie van referate en wetenskaplike artikels; resensies oor boeke en die 

uitnooi van buitelandse geleerdes ten einde nouer kontak met die buitelandse 

wetenskap te vestig. 

Die eerste buitelandse geleerde wat lesings in Suid-Afrika vir die Studiekring 

gelewer het, was prof V Hepp van die Vrije Universiteit in Amsterdam.Die doel van 

die Studiekring was om te werk vir die bevordering van die Teologiese Wetenskap in 

die algemeen; 'n bydrae te fewer tot die opbou van 'n eie Suid-Afrikaanse Teologie 

en om selfstandige studie aan te wakker by almal wat daarin belangstel. Die 

konstitusie van die Studiekring en die name van sy ampsdraers en hul departemente 

is ook in DK van 17 April 1935 gepubliseer. 'n Groot pluspunt van die Studiekring 

was dat teoloe uit die drie Afrikaanse Kerke mekaar beter kon leer ken en 

gesamentlike projekte kon aanpak ter bevordering van die teologiese wetenskap. 

Die inhoud en gehalte van Groenewald en sy kollegas se teologiese kennis deur hul 

studie en navorsing aan buitelandse universiteite opgedoen, het 'n nuwe visie by 

hulle vir die beoefening van die teologie na vore gebring.Hy het begin om met 'n 

aantal manne saam te werk en hulle te inspireer. Hy het verskeie briewe aan 

predikante gerig waarin hy hulle tot verdere navorsing en studie aangemoedig het en 

onderwerpe aan die hand gedoen het.Die uitdagings ter bevordering van veral die 

teologiese wetenskap in Suid-Afrika was groot. GBA Gerdener skryf in sy biografie 

oor J du Plessis (1943: 178-179): "Tot dusver het die Ned Geref Kerk in SA nog geen 

besondere bydrae ge/ewer tot die vorming van 'n eie teologiese literatuur nie. " Hy 

voer as redes aan die afgesonderdheid van SA van die teologiese gedagtewereld 

van die noordelike halfrond, min tyd vir studie en skryfwerk, gebrekkige geleentheid 

vir prikkelende gedagtewisseling en biblioteek fasiliteite. 

baanbrekerswerk doen om die tekortkominge te oorbrug. 

4.2 Biblioteek fasiliteite : skenking boekery 
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Groenewald sou horn te alle tye beywer om beter biblioteekgeriewe met die oog op 

studie en navorsing tot beskikking van die teologiese studente te stel. As jarelange 

lid en later Voorsitter van die N G Kerkboekhandel van Transvaal, het hy reelings 

met die Boekhandel getref dat studente teologiese publikasies kon aankoop en dit 

op 'n gereelde basis afbetaal. Sy ideaal was dat die studente vroeg moes begin om 

'n eie bibioteek op te bou met die oog op studie, navorsing en vir gebruik in hul latere 

bediening. In die klas het hy sy studente gereeld tot verdere selfstudie in die 

bediening aangemoedig. 

Op 2 Oktober 1974 skryf hy aan die Dekaan van die Teologiese Fakulteit Afd B dat 

professore AB du Toit en JA Heyns en daarna AB du Toit en AH van Zyl horn na sy 

uitdienstreding besoek het. Hulle het horn gespreek oor die moontlikheid om sy 

boekery aan die Teologiese Fakulteit van die Universiteit van Pretoria te skenk. Hy 

meld dat hy wel besluit het om sy "teo/ogiese boekery aan die Fakulteit Teologie, 

Afdeling Ned Geref Kerk te skenk". Hy meld dat die skenking na sy dood van krag 

word en indien hy uit Pretoria verhuis, dit dan reeds aan die Teologiese Fakulteit 

oorgedra sal word. Op 19 November 197 4 bedank die Rektor vir Groenewald in 'n 

skrywe wat hy soos volg afsluit: "Ek is diep onder die indruk van die unieke aard en 

die besondere waarde van die boekery wat u bereid is in belang van die nages/agte 

aan die sorg en bewaring van die Universiteit van Pretoria toe te vertrou ... " Op 25 

November 197 4 erken Groenewald ontvangs van die Rektor se skrywe met die 

volgende opmerking: " ... hoewel die boekery nie so groat is nie, vertrou ek tog dat dit 

van waarde sal wees vir die studente en navorsers in die teologie ". Die volgende 

opmerking verskyn op laasgenoemde skrywe in Groenewald se handskrif: "Hierdie 

skenking is in 1979 afgehandef' - toe hy na Somerset-Wes verhuis het. 

Die skenking van Groenewald se "omvangryke en waardevolle boekery" word ook 

deur FJ du T Spies en DH Heydenrych in Ad Destinatum II 1960-1982 (1987:123) 

vermeld. In 'n gesprek het Groenewald genoem dat hy in die Strand waar hy tans 

woon, slegs die noodsaaklikse naslaanboeke tuis in sy studeerkamer het. Dit is 

bekend dat hy dikwels vir die voorbereiding van die weeklikse bidure wat hy hou en 

vir ander naslaanwerk na Stellenbosch reis om in die biblioteek navorsing te doen. 

4.3 Ruim skenkings vir studie en navorsing 
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Op 5 Junie 1989 het Groenewald volgens 'n berig in Die Burger van 6 Junie 1989, 

'n bedrag van R25 000 aan die SA Bybelgenootskap geskenk. Die doel van die 

skenking was volgens Groenewald, dat dit sal bydra tot vertaling as wetenskap en 

tot suiwer en helder vertalingswerk, getrou aan die grondteks van die Skrif. 

Groenewald sou ook nie die Teologiese Fakulteit (Afd B) van UP waarvan hy een 

van die grondleggers was en baie jare aan verbonde was, vergeet nie. 

Volgens 'n berig in DK van 15 September 1989 het hy R25 000 geskenk ter 

bevordering van gevorderde studie in die Nuwe Testament : "Die rente op die 

kapitaal sa/ aangewend word fer ondersteuning van belowende doktorale studente in 

die Nuwe Testament aan die Teologiese Faku/teit van die Ned Geref Kerk aan die 

Universiteit van Pretoria ... (Hy) was vir 32 jaar die hoof van die Departement Nuwe 

Testamentiese Eksegese en Teologie ... Hy word allerwee beskou as die belangrikste 

grand/egger van die Nuwe Testamentiese Wetenskap in ons land." 

5 Resultaat van navorsing 

5.1 Histories-filologiese ondersoek 

Groenewald se bydraes op vele terreine kan oorwegend teruggevoer word na sy 

eksegetiese arbeid as Nuwe Testamentikus.ln sy proefskrif (1932: 14) skryf hy dat 

die beoefening van die taalwetenskap belangrik is. In soverre dit die Nuwe 

Testamentiese-Grieks betref, die volkstaal (Keim~) van die Hellenistiese wereld, is dit 

belangrik om die geskiedenis van religieus-gewigtige woorde na te speur met die 

oog op hulle ware betekenis en moontlike verandering.'n Woord " ..... deurloop sy eie 

geskiedenis en pas hom aan, in die vo/ksmond, by nuwe situasies, en kry nuwe 

gedagte-inhoud: verba valent usu. " 

Hy meld verder dat 'n histories-filologiese ondersoek noodsaaklik is om die 

betekenis van 'n bepaalde woord in 'n bepaalde tydperk te verklaar.Eers wanneer die 

vroeere betekenis blootgele is, "kan die teenswoordige des te beter in die fig gestel 

word ... in die eerste Christendom, ... wanneer ... die taal van die volk die taal word 

van die Openbaring.Die jonge Christendom verander die hart van die mens, en 

daarmee ook sy taal; a/hoewel die woorde dieselfde bly, hulle k/ank, hulle inhoud is 

gewysig. 'n Openbaringstaalkring word in die /ewe geroep, waarin die bestaande 

woorde, wat we/ reeds in die godsdiens van Jodendom en Heidendom 'n sekere 
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mate van voorbereiding ondergaan het, met nuwe inhoud beklee word" (1932:14). 

5.2 Navorsing te midde van druk program 

Groenewald se nalatenskap as navorser kan in sy publikasies nagegaan word. In 'n 

gesprek (1993) waarom hy nie sy hand aan verdere publikasies waag nie, het hy 

geantwoord dat hy voel dat hy nie meer op die hoogte is van die nuutste navorsing 

nie en dit nou aan die jonger geslag teoloe oorlaat. Volgens horn was sy program so 

vol vanwee sy doseerwerk en ander verpligtinge dat hy nie genoegsame tyd 

daarvoor tot sy beskikking gehad het nie (Dieselfde opinie is deur WO Jonker en 

ander teoloe tydens onderhoude uitgespreek: Skrywer). Anders sou daar beslis 'n 

verdere aantal publikasies uit Groenewald se vaardige pen verskyn het. In antwoord 

op 'n vraag het hy genoem dat indien hy kon hy graag oar die wonderwerke van 

Christus navorsing sou wou doen, omdat daar nie veel oar die onderwerp 

gepubliseer is nie. (Onwillikeurig dink 'n mens aan die verbetering in die gesondheid 

van sy invalide vader na 'n besoek aan die geloofsgeneser wat George besoek het). 

lntussen het hy op 27 April 1996 soos volg aan my geskryf: "My jongste boekie 

Wonders verkondig Oorwinning het 'n maand gelede by Orion verskyn... Ek is 

dankbaar vir die klein publikasie, waarskynlik my Jaaste. " 

CWH Boshoff [W D Jonker (Red) 1970:247] meld dat Groenewald se grootste liefde 

by die eskatologie le. "Hierop het hy deskundige geword, hoewel daarvan nog nie 

soveel gepubliseer is nie. "Sy publikasies toon dat sy navorsing wyd en uiteenlopend 

van aard is. Sy taak was wat navorsing betref, nog nie afgehandel nie. 

5.3 Klem op Nuwe Testamentiese Eksegese 

Anders as sy leermeester, J du Plessis, gaan hy in sy uitleg van die Skrif nie uit van 

die histories-kritiese metode (Hoer Kritiek) nie, maar vanuit die woordanalise en die 

organiese Skrifinspirasie. (Vir Du Plessis se standpunt as Bybelwetenskaplike 

vergelyk J H le Roux in Theologia Evangelica, Maart 1986:15-35). Die kennis van 

die grondtale gepaard met die korrekte metodes waar die gesag van die Skrif erken 

word as uitgangspunt, is vir Groenewald die alfa en die omega om eksegese te kan 

beoefen. Deur die eksegese word die klem op die Openbaringswoord gele en kan 

met oortuiging verkondig word : "So spreek die Here." 
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Groenewald was ten eerste en ten laaste Nuwe Testamentikus.Hy het dit as sy taak 

gesien om nie alleen predikante op te lei nie, maar ook teoloe te vorm. In sy 

treffende rede op 16 Maart 1988 (wat as Bylae ingesluit is), presies vyftig jaar na sy 

eie asook sy kollegas se bevestiging as professore destyds, verwys hy hierna.Hy 

meld dat die destydse leerkragte op Stellenbosch se leeropdrag die opleiding van 

predikante vir die Kerk was. "Voortgesette teo/ogiese studie het nie in die gesigsveld 

gekom nie, en daarvoor het die moontlikheid op Stellenbosch oak nie bestaan 

nie.Die Du Plessis-saak het onverwags die rus versteur.Studente het beset dat hu/le 

... ten opsigte van diepsinnige teo/ogiese vraagstukke ... nie genoegsaam geskoo/ is 

nie ... Die gevolg van hierdie insig was 'n uittog van studente na die buiteland." 

Toe hy en sy mede-professore in 1938 bevestig is, moes die grondslag om die 

ideaal om teoloe te vorm, gele word. "Die eerste professore moes bes/uite neem oor 

kursusse en leerplanne, en daardie eerste besluite sou die karakter van die opleiding 

bepaal ... Uit die staanspoor is die belangrikheid van die Skrifstudie op die voorgrond 

gestel./n my intreerede is gepleit vir die eksegese as uitgangspunt by die teo/ogiese 

onderrig... Die weg is geopen tot doktorale studie en die reel neergele dat eksegese 

'n byvak moes wees by enige doktorale studierigting ... Dit was nie lank nie of die 

eerste promovendus kry sy doktorsgraad in die Teo/ogie, die eerste aan 'n 

teologiese inrigting van die NGKerk, en hy word gevolg deur 'n hele ry bekwame 

jong manne. " 

Dit is merkwaardig dat die eerste doktorsgraad in die Teologie aan die Fakulteit in 

Pretoria verwerf is, terwyl verwag sou kon word dat die eer die Universiteit van 

Stellenbosch, wat dekades voor die Fakulteit in Pretoria tot stand gekom het, te 

beurt sou val. Groenewald het horn daarvoor beywer dat studente nie nodig gehad 

het om na die buiteland vir verdere studie te gaan nie. 'n Hoe standaard van onderrig 

is te Pretoria gestel soos blyk uit die skrywes van oudstudente W Nicol uit Kampen 

gedateer 11 Januarie 1970, en WS Vorster vanuit Groningen gedateer 28 Februarie 

1970 terwyl hulle met doktorale studies besig was. 

Groenewald se taalvaardigheid waarna reeds verwys is, het horn toegang vir sy 

navorsing tot die hele spektrum van die gereformeerde teologiese wereld verleen. 

Sy eerste publikasie (1932) toon reeds die waarheid van die stelling. Die bibliografie 

(1932 : 209-219) toon dat benewens die magdom ander werke, hy van nie minder 

nie as 81 kommentare, die meerderheid in Duits, vir sy navorsing oor die onderwerp 
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gebruik gemaak het. Die klem sou vir horn te alle tye op die eksegese le. Sy ander 

publikasies toon ook dat hy te alle tye deeglike navorsing gedoen het. 

Vroeg in sy lang bediening druk hy horn duidelik in die verband uit. Die eerste 

geleentheid was in 1934 op Stellenbosch by die stigting van die Suid-Afrikaanse 

Teologiese Vereniging waar hy 'n referaat lewer oor die onderwerp getiteld : 

Hedendaagse Rigtinge in die Nu- Testamentiese eksegese (Ernst, 1978:68). 

Groenewald het persoonlik verskeie predikante aangemoedig om verdere navorsing 

te doen. Hy het aan hulle raad oor 'n onderwerp gegee.Aan DJ Malan van Darling 

het hy 'n publikasie van Feine gestuur en op 20 September 1934 skryf hy aan PJ van 

der Westhuizen van Beaufort-Wes om 'n artikel oor "emstige studie" van die Nuwe 

Testament gedurende die jaar gereed te kry. " ... lndien u uitsien na die titel van 'n 

a/gemene orienterende werk oor die teenswoordige stand van die NT Wetenskap, 

dan kan ek aanbevee/: Maurice Jones, The New Testament in the Twentieth 

Century, Third Edition 1934, 1216d. " 

Nie baie jare daarna nie benut hy 'n baie belangrike verdere geleentheid om 

weereens klem op die eksegese te laat val. Dit verwoord hy duidelik in "Die 

Eksegese van die Nuwe Testament, Rede by die aanvaarding van die 

Professoraat in die Nieu-Testamentiese wetenskap aan die Teo/ogiese 

Faku/teit, Afd B aan die Universiteit van Pretoria. Uitgespreek op 7 September 

1938, Pretoria." Selfs die naam van die Departement "Nuwe Testamentiese 

Wetenskap" socs dit aan Afd A, die Ned Hervormde Kerk, sowel as Afd B, NGK 

destyds genoem is, is ender invloed van Groenewald in Afd B, NGK, verander na 

"Nuwe Testamentiese Eksegese en Teologie" (Ad Destinatum II 1960-1982 

1987:114). Later word vermeld (122) :"Die naam van die Departement dui op die 

twee belangrikste afdelings waarop die Nuwe Testamentiese onderrig en navorsing 

konsentreer." Groenewald se eksegetiese arbeid het volgens sy opvolger en oud

student AB du Toit (bandgesprek 26.9.1990) nou aangesluit by sy Hollandse 

leermeesters Grosheide en andere.Sy navorsing in Duitsland het horn in aanraking 

gebring met die krities- wetenskaplike metode van Skrifuitleg.Hy het by die "meer 

behoudende Duitse eksegete aanges/uit. Hy het dus van die begin die 

gereformeerde benadering van die dertigerjare gekombineer met die insigte van die 

verskillende Duitse sko/e." WD Jonker (Gesprek 6 Maart 1991) oordeel ook dat 

Groenewald baie sterker by die Duitse Nuwe Testamentici aangesluit het as by die 

Hollanders. 
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In 'n oorsig oor die rapport God met ons wat 'n aantal jare gelede deur die 

Gereformeerde Kerk in Nederland oor Skrifgesag die lig gesien het, verwys W van 

Huyssteen en B du Toit na die Skrifbeskouing in die geskiedenis van die 

Gereformeerde Kerke (1989 : Geloof en Skrifgesag) soos in die rapport vermeld. 

Daarvolgens het Kuyper en Bavinck (wat albei invloed op Groenewald uitgeoefen het 

: Skrywer) volgens die tradisionele gereformeerde Skrifbeskouing, die leer van die 

organiese inspirasie opgebou teenoor enersyds die ou ortodoksie, en andersyds 

die liberale Skrifkritiek. Hiermee wou hulle die mens-wees van die ge·inspireerde 

Bybelskrywers binne die kader van hul eie tyd handhaaf, maar ook die eenheid van 

die Skrifgetuienis teenoor alle vorme van biblisisme en krities-wetenskaplike 

verbrokkeling van die Bybel. Die verslag · wys ook daarop dat die gereformeerde 

teologie ook veel uit die resultate van die histories-kritiese ondersoek, as metodies

wetenskaplike benadering, geleer het: "nie alleen dat die Bybel nie op biblistiese 

wyse as wetenskaplike handboek hanteer mag word nie, maar ook dat die 

geskiedskrywing in die Bybel nie op 'n westers-wetenskaplike wyse daaraan 

toegegaan het nie. " Die Bybelskrywers het op 'n oosterse wyse met die geskiedenis 

omgegaan. Verdere aspekte soos die aard van Skrifgesag, geloof en openbaring 

asook die belydenis kom ook in die verslag na vore - belangrike sake waaroor 

Groenewald horn duidelik sou en moes uitlaat omdat hy daarmee gewerk het. 

HJB Combrink (NGTT September 1990 : 328-329) verwys ook na die verslag God 

met ons. Daar word na die belangrike verslag wat lank na Groenewald se aftrede in 

1970 verskyn het, verwys om Groenewald se "eksegetiese model" aan die 

problematiek waarna in God met ons verwys word, te toets. Die konklusie is dat 

alhoewel sy eie navorsing toon dat hy van die nuwere ontwikkeling en metodes op 

eksegetiese gebied bewus was, hy dit nie verder gevoer het nie. Die ouderdom het 

horn ingehaal en daarom is dit aan sy opvolgers oorgelaat om die nuwere metodes 

te beproef. Hy was nie daarteen gekant nie solank die Bybelse fundering nie 

aangetas is nie. Die vraag kan ook gevra word in hoeverre die resultaat van sy 

metodiek van die van die kontemporere metodes verskil. 

AB du Toit (Onderhoud) meld dat vanaf die sewentigerjare, Groenewald het in 1970 

sy emeritaat aanvaar en was toe 65 jaar oud, daar 'n radikale selfondersoek by die 

Bybel-wetenskaplikes in Suid-Afrika plaasgevind het. "Daar is gevoel dat die 

metodes wat tot datum gebruik is, nie altyd goed genoeg deurdink was nie, dat dit 
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baie intuWef gedoen is - dikwels met groat sukses soos in prof Groenewald se geval 

- maar dat ans regtig behoefte het om meer intensief oar ans metodes te besin. Dit 

was oak die tyd van die opkoms van die hermeneutiek waar die invloed van 

voorveronderstellings, ens, sterker beset is. Daar is toe baie krities na die hele 

metodiek van eksegese gekyk. Ons doen dit vandag baie meer intensief en meer 

verantwoordbaar en op 'n breer teoretiese basis as wat destyds gedoen is. Die feit is 

dat prof Groenewald die brug gevorm het tussen die ouere eksegese wat in ans land 

gedoen is, wat in vele opsigte nie meer was as gewone Bybelstudie nie, en die meer 

wetenskaplike benadering wat uiteindelik gekom het. Hy het vir ans alma/ die gevoel 

gegee wat eksegese behoort te wees. Hy het met die grondtale gewerk, hy het 

intensiewe woordstudie gedoen en geweldig sterk aan die teks van die Bybel gehou. 

Daardie fondament wat hy gele het, het aan UP regtig 'n basiese goeie eksegetiese 

ins/ag gegee.Die Bybelse basis is geweldig sterk deur ham beklemtoon. Voor ham 

het daar nie hierdie intensiewe Bybe/se eksegese plaasgevind nie. Hy het ans hele 

land wat die NT betref, gehe/p om dit op 'n deeg/ike vaste basis te plaas. " 

WO Jonker (Onderhoud) beskou Groenewald se grootste rol dat hy 'n hele geslag en 

meer teoloe help oplei het met 'n meer verantwoorde omgang met die Bybel. 

Alhoewel hy nie wil vergelyk nie, verwys hy na prof JJ MOiier (groot vriend, klasmaat 

en latere kollega van Groenewald:SST) wat jare lank NT op Stellenbosch daseer 

het. In vergelyking met horn kan hy tog 'n "groat verskil sien. Prof MOiier was 'n 

uitmuntende mens en groat prediker, maar meer 'n dogmatikus as 'n Nuwe 

Testamentikus.Hy het sy klasse en werk wat hy gegee het nie by benadering so 

tegnies Nuwe Testamenties as Groenewald ingestel nie.Dit is Groenewald se 

grootste bydrae dat hy 'n tradisie van NT eksegese in die beoefening van die Nuwe 

Testamentiese Teo/ogie gevestig het". 

5.4 Eksegetiese metode : Openbaring en geloof 

Groenewald se eksegetiese arbeid en navorsing sou uitmond in die skryf van 

Bybelkommentare, wetenskaplike artikels, Bybelvertalings, ens. Hier word 

vervolgens op sy verstaan en metode van eksegese verwys. Nadat hy in sy 

proefskrif 'n studie van die woord koinonia deur middel van deeglike woordanalise 

gedoen het, konkludeer hy (1932:205-207): "Uit die woordhistoriese ondersoek het 

geblyk dat koinonia 'n vaste ontwikkelings/yn inges/aan het ten opsigte van Jeksikale 

en grammatikale gebruik.Die /yn is deur te voer tot op Paulus, sodat... die 
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woordgebruik by horn 'n skakel is in die gang van die geskiedenis ... Hy rig die woord 

op Jesus Christus, en gee dan daaraan 'n inhoud wat aan a/le profane gebruike 

geheel vreemd is ... " Hy meld dat die woo rd aan sy Hellenistiese omgewing ontleen 

is, en bepaald uit die taal van die volk. 

Met verwysing na die godsdienshistoriese metode om aan die hand van sekere 

woorde en begrippe die religieuse lewe te begryp, meld hy dat dit vir horn 

gaandeweg deur sy navorsing duideliker geword het dat die metode gevaar loop om 

nie rekening te hou met die eienaardige skeppende moment van elke jong 

godsdienstige beweging nie - "Temeer nog is dit die geval wanneer die 

openbaringskarakter van die Christendom op die agtergrond gestel word." Nadat hy 

verwys het na die belangrikheid van die begrippe waarmee koinonia in verbinding 

gestel word, beantwoord hy die vraag na die wyse waarop die gemeenskap tot stand 

kom. Hy wys die invloed van die "mistiek" op Paulus af, en vervolg: " ... en wanneer 

ons sy voorstelling van die gemeenskap met Christus nagaan, word ons gesterk in 

die oortuiging dat hier iets anders voorhande is as 'n eenwording ... met die Here. " 

Dan keer hy weer terug na die belangrike openbaringsaspek, maar met die eis van 

geloof: "Openbaring eis geloof, en Paulus dank sy godsdiens aan 

openbaring. Daarmee is aangedui dat die gemeenskap 'n geloofsverhouding - 'n 

persoonlike toeeiening van die geopenbaarde heil - moet wees.By die eksegese, en 

by die verdere uiteensetting van die leer van die apostel, ... (blyk dit) ... dat hy met 

Christus en die mede-Christen in gemeenskap verkeer op grand van sy geloof 

Hierdie geloof is egter meer as 'n aanname van die verlossing in Christus, dit maak 

van horn 'n dienskneg van Christus. Oil is die koinonia wat deur die geloof tot stand 

gebring is waardeur Paulus uitroep : 'Nou /ewe ek nie meer nie, maar Christus in 

my!"' (1932:206-207). Uit die proefskrif blyk vroeg reeds die deeglikheid van 

Groenewald se navorsing. 

6 Besondere navorsingsprojekte 

6.1 Twee "Bybelverklarings" 

Groenewald wou niks anders wees as 'n teoloog volgens die Gereformeerde tradisie 

nie, dit wil se Skrif en belydenis gebonde. Laasgenoemde het 'n belangrike rol 

gespeel in die navorsing wat hy ten opsigte van die "verklaring" van die Bybel 
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gedoen het. Gedurende die veertigerjare is daar besluit om twee "Bybe/verklarings" 

die lig te laat sien. Die eerste het uitgegaan van die Raad van Gefedereerde Ned 

Geref Kerke om, in samewerking met die S A Bybelvereniging - soos die 

Bybelgenootskap destyds bekend was - as uitgewers, 'n stigtelike Bybelverklaring te 

laat verskyn wat tot nut van die deursnee lidmaat van die Kerk sou wees. In Die 

Burger van 12 Junie 1941 verskyn n foto van die Kommissie met die volgende 

byskrif: "Die Kommissie . . . betas met die taak om 'n praktiese stigtelike 

Bybelverklaring uit te gee, het gister in Kaapstad vergader." Die Kommissie het 

bestaan uit ds JF Mentz, voorsitter, prof EE van Rooyen, skriba, di PH van 

Huyssteen, MW Odendaal, PSZ Coetzee en Groenewald. Volgens 'n verklaring van 

ds JF Mentz, voorsitter van die betrokke Kommissie van die Raad wat op 8 Maart 

1944 in DK verskyn het, het Groenewald onderneem om een boek van die Nuwe 

Testament te verklaar. Groenewald sou egter veel meer doen. 

Die verhaal van die tweede "Bybelverklaring" se ontstaan is in DK van 2 Februarie 

1944 by wyse van 'n skrywe van die direksie wat uit professor S du Toit van die 

Geref Kerk, asook Groenewald en JH Kritzinger van die NGK bestaan het, 

uiteengesit. Dit blyk dat die bekende uitgewer JL van Schaik van Pretoria begin 

nadink het oor die moontlikheid van 'n Bybelverklaring wat bevatlik sal wees, maar 

veral wetenskaplik, maw 'n werk van 'n heeltemal ander aard as die van die Raad 

van Kerke. Die werk moes tot nut wees vir predikante, onderwysers, teologiese 

studente en ontwikkelde lidmate. Dit moes ook die godsdienstige oortuiging van die 

volk versterk. Die strewe was om 'n werk van hoogstaande karakter te lewer en dat 

die ondernemers daarvan bewus was dat die taak groot en moeilik sou wees. Seide 

Bybelverklarings sou die eerste in die SA geskiedenis wees en sou in Afrikaans 

gepubliseer word. 

'n Verdere rede vir die beoogde "Van Schail<' publikasies was nie alleen die behoefte 

daarvoor nie, maar, volgens Groenewald in Die Transvaler van 11 Maart 1944 

verder verklaar het, omdat Suid- Afrika van Nederland, waarvandaan die 

Bybelverklarings in die verlede ingevoer is, afgesny is en dat dit tyd geword het dat 

Suid-Afrika in sy eie behoeftes vervul. Hy het bygevoeg: "Dit gaan 'n wetenskaplike 

werk wees wat uit sowat 40 boekdele van omtrent 250 bladsye elk sat bestaan en 

oor 'n tydperk van agt of tien jaar sat verskyn." Dit was dus van die staanspoor 

duidelik dat die projek oak uit 'n navorsingsoogpunt, 'n groat projek was en 'n groat 

aantal medewerkers by die navorsing sou betrek. 
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6.2 Groenewald se rol 

Die aandeel van Groenewald aan die interkerklike Bybelverklaring (so genoem in 'n 

skrywe van Groenewald aan dr CS Kotze, Argivaris NGK van Transvaal gedateer 30 

September 1989) was aansienlik. Dit blyk dat dit hy is wat die projek ge"lnisieer het 

en nie Van Schaik nie. 'n Waarskynlike rede is dat hy nie lank aan die Universiteit 

verbonde was nie en dat die projek van alle kante aanvaarbaar sou wees indien dit 

van die drukker se kant uitgegaan het. In sy gemelde skrywe meld hy dat hy kort na 

sy aanstelling as hoogleraar te Pretoria "voe/ers begin uitstoot (het) om vas te stet of 

ek die medewerking sou kon kry van Ou- en Nuwe Testamentici van die drie 

Afrikaanse kerke om 'n gesaghebbende kommentare-reeks te onderneem. " 

Hy skryf verder aan dr Kotze : "Verskil van mening het ontstaan oor die 

belydenisgrondslag van so 'n reeks. Van Hervormde kant is die standpunt bepleit dat 

die benadering tot die Skrif objektief of neutraa/ moes wees, sander a priori bindinge. 

Brief'wisseling in die verband (wat hy later 'die destydse worstelstryd om 

samewerking vanuit die drie kerke te verkry' noem) is te vind in die leers wat ek nou 

aan u stuur. 11 Hy noem verder dat die verskil van mening uitgeloop het op 'n 

pennestryd tussen prof SP Engelbrecht en ds JV Coetzee en die publikasie van 'n 

brosjure deur elkeen oor die sogenaamde "Neo-Calvinisme. 11 

Hy meld dat die verskil van standpunt ten opsigte van Skrifbenadering in die proses 

skerp belig is - die van die NGK en die Geref Kerke teenoor die NHK. Hy meld dat 

vakgenote uit die eersgenoemde twee kerke eventueel 'n redaksie gevorm het en 

die reeks geloods het, uitgegee deur JL van Schaik. "In 1948 het 'Markus' verskyn, 

deur my bewerk, en in 1951 'Hebreers' deur prof PJS de Klerk. In daardie stadium 

het die uitgewer gevind dat, hoewe/ die outeurs geen tantieme ontvang het nie, die 

reeks te groot finansiele verlies meegebring het aangesien die afset te klein was. 

Gevolglik is die reeks gestaak ... tot my opregte leedwese. 11 

Uit die verloop van die geskiedenis van die interkerklike Bybelverklaring wat 

vervolgens beskryf word, blyk dit dat Groenewald 'n sleutelfiguur was. Die projek 

sou nie deurgevoer kon word, as hy horn nie daarvoor beywer het nie. Dit blyk 

duidelik uit die omvattende korrespondensie in verband met die projek. Van Schaik 

beskryf Groenewald in sy skrywe gedateer 4 Julie 1950 aan prof PJS de Klerk as 

"die vernaamste redaksielid'. Hy meld dat Groenewald se Markus kommentaar "as 

307 



voorbeeld gestel kan word' waarvolgens verdere manuskrifte voorberei moes word 

en ook met die oog op eenvormigheid. Prof S du Toit (seun van Totius en verbonde 

aan die PU vir CHO) was net so 'n ywerige redaksielid wat 'n baie belangrike rol vir 

'n aantal jare in die inisiering van die projek gespeel het, maar ongelukkig nadat lank 

met die projek geworstel is, nie kans gesien het om verder voort te gaan nie. 

6.3 Rede afwesigheid NHK by interkerklike Bybelverklaring 

6.3.1 Uitnodiging aan prof B Gemser 

Die rede waarom die NHK nie op die redaksie verteenwoordig was, (socs die 

bedoeling oorspronklik was, en hulle ook wel vir die doel genader is), is nog nie 

voorheen bekendgemaak nie. Groenewald het skrywer se aandag op die feit 

gevestig.Die leer met die betrokke korrespondensie is deur Groenewald aan die 

Kerkargief van die Transvaalse Kerk in Pretoria vir bewaring versend. Dit word tans 

in die houer waarin stukke van/oor Groenewald gebere word, bewaar. 

Van Schaik het oorspronklik vir Groenewald en prof S du Toit genader met sy 

versoek, asook dat hulle die redaksie van die [Van Schaik] Bybelverklaring op hulle 

sou neem.Hy was nie bewus van die Raad van Kerke se projek nie (DK 

:02.02.1944). Blykens 'n skrywe gedateer 16 November 1942 het Groenewald aan 

prof B Gemser, bekende skrywer en teoloog verbonde aan die Teologiese Fakulteit 

(Afd A) NHK, geskryf om horn uit te nooi om aan die onderneming mee te werk. "Die 

plan is om uit al drie die Afrikaanse Kerke die beste kragte saam te snoer vir hierdie 

arbeid." Die "omsendbrief" wat die skrywe vergesel het, het ongelukkig nie bewaar 

gebly nie. Soos egter afgelei kan word, het dit te doen gehad met die grondslag, 

karakter, metode, die redaksie en medewerkers van die Bybelverklaring. 

6.3.2 Gemser stel voorwaarde 

Gemser antwoord op 7 Desember 1942 en se dat hy die idee van harte toejuig en as 

medewerker sal wil optree. Hy het egter sekere voorwaardes gestel, nl: 

a. Hy sou as derde lid van die redaksie opgeneem wou word. 

b. Hy sou graag die Psalms, Jeremia, Jesaja 40-66 en Deuteronomium op horn 

wou neem. 
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c. Wat die grondslag betref het die redaksie die gereformeerde tradisie in gedagte 

gehad en bepaal, (vergelyk DK van 2 Februarie 1944), dat dit die belydenisskrifte 

van die Afrikaanse Kerke sou wees, "en aangesien dit hier gaan om die verklaring 

van die Heilige Skrif, was dit nodig om die gesag van die Bybel as die onfeilbare 

Woord van God te erken en te handhaaf" 

Hierop het Gemser sy beswaar geopper wat aanleiding gegee het tot intense 

onderhandelinge wat vir bykans 'n volle jaar sou duur. Die vrug van die 

onderhandelinge is egter dat die opvatting oar Skrifgesag tussen die NHK aan die 

een kant en die Geref Kerke en die NGK aan die ander kant, na vore gekom het. 

Gemser se antwoord was soos volg: "Wat die Grondslag betref, sien ek nie beswaar 

teen medewerking nie as onder 'Gereformeerd' verstaan word die gronds/ag en 

metodes deur Ca/vijn as Skrifverklaarder aangewend, as ten tweede die Skrif en dus 

oak die Skrifverklaring nie onder die Be/ydenis geplaas word nie, en as ten derde die 

laaste sin oar die gronds/ag so geinterpreteer word : dat die Bybel die geinspireerde 

Heilige Skrif is en dus vir ans die gesaghebbende Woord van God bevat. " (Die 

onderstreping is die van S du Toit. In sy brief van 21 Desember 1942 skryf hy aan 

Groenewald: "Vera/ die deeltjie in sy brief wat ek onderstreep lyk baie gevaarlik"). 

Na raadpleging van Du Toit skryf Groenewald op 8 Januarie 1943 aan Gemser : 

" ... spyt dit ons dat u die grondslag ... nie kan aanvaar nie. Ons het gemeen dat by 

geen ampsdraer van een van die drie Afrikaanse Kerke enige verskil op hierdie 

punte kon bestaan nie... Ons vra derha/we niks meer en niks minder as ans 

Belydenisskrifte nie en met name art 5 van die Ned Geloofsbelydenis. Hiermee word 

die Belydenis nie bo die Skrif gestel nie.Oit is oak nie die bedoeling van die NGB 

nie, vg/ art 7. Die Skrif b/y a/tyd die rigsnoer... As die Bybel nie die onfei/baar

gei'nspireerde Woord van God is nie, maar dit slegs bevat, moet e/keen vir homself 

uitmaak wat hy van die Bybel as Woord van God sal aksepteer en wat nie. Dit sal 

opening gee vir grenslose willekeur... u voorwaardes maak dit vir ans absoluut 

onmoontlik, sowe/ wat ons eie oortuiging as wat ons kerklike posisie betref .. ". Die 

deelname van Gemser aan die projek was vir Groenewald en Du Tait belangrik 

omdat hy 'nie alleen die NHK sou verteenwoordig nie, maar 'n bekende en bekwame 

teoloog was met bewese akademiese publikasies. 

Gemser kla op 25 Januarie 1943 by Van Schaik dat hy "seer voe/ oar die 

onderhandelinge met ham en dat hy meen dat . .. (hy) onvriendelik en onbillik 

309 



behande/ ... (is)." Van Schaik besoek Groenewald op dieselfde dag en dra die berig 

oor waarop Groenewald onmiddellik aan Du Toit skryf (25.01.43). Hy meld dat hy 

Van Schaik meegedeel het dat "ans beide dit as 'n verlies voe/ dat prof Gemser nie 

saamwerk nie aangesien sy kragte soveel vir die werk sal beteken ... lndien ans 'n 

formule kon vind waaroor ans dit eens kon wees, sou die moeilikheid uit die weg 

geruim wees ... ek het met prof Gemser 'n bestelling gemaak om horn Vrydagaand te 

kom spreek oar die hele saak ... " 

Op 28 Januarie 1943 beantwoord Du Toit Groenewald se brief. Hy ontken enige 

bewerings van onbillikheid of onvriendelikheid. "Ek het vir prof Gemser die hoogste 

respek as my leermeester en ek weet wat ek aan horn verskuldig is. Met skoon 

gewete kan ek nag verklaar dat ek die medewerking van prof Gemser sal verwelkom 

as ans mekaar kan vind ... Miskien kan ans die woord 'Gereformeerd' maar weglaat 

en se dat ans ans ste/ op die grondslag van ans be/ydenisskrifte en met name 

artikels 5 en 7 van die NGB... Prof Gemser moet egter goed beset dat as daar in 

een van die werke wat onder ans naam staan so iets sou voorkom as dat Jesaja 

horn sou vergis het in die tyd van die geboorte van die Messias, ans dadefik in die 

moeilikheid kom, afgesien nag van ans eie oortuiging. " Hy versoek Groenewald om 

sy brief aan Gemser te gee om te lees. Hy meld verder dat hy so seker voel van hul 

eerlike bedoelings dat hy gewillig sou wees om al die korrespondensie met Gemser 

te publiseer, sodat die publiek self kan oordeel. Hy vervolg: "Jammer dat prof 

(SP:Skrywer) Engelbrecht in die jongste Hervormer a/weer sulke nare beskuldigings 

het teenoor diegene wat 'n standpunt soos ans inneem. Ek het geen bewys nie, 

maar 'n sterk vermoede dat hy op die onderhawige geval sinspeel. En dit nadat ans 

uitdruklik gese het dat ans (nie) die Skrif onder die belydenis stel nie." 

6.3.3 Soeke na samewerkingsformule 

Op 30 Januarie 1943 skryf Groenewald 'n lang brief aan Du Tait oor sy gesprek met 

Gemser wat Van Schaik ook bygewoon het. Dit blyk dat die hoop bestaan het dat 'n 

samewerkingsformule gevind sou kon word. Groenewald gee Gemser insae in sy 

brief aan Du Tait "om (dit) na te sien " ten einde te verseker dat hy Gemser se 

standpunt reg vertolk. Gemser antwoord Groenewald op 1 Febuarie 1943 en meld 

dat die weergawe oor die algemeen juis is en in alle opsigte simpatiek is. Hy stel 'n 

wysiging van par 5 voor: "By die bespreking het prof Gemser verklaar dat die enigste 

regte en vrugbare bodem van samewerking die wedersydse vertroue is dat die 
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ampsdraers van die drie Kerke, wat immers alma/ dieselfde belydenis onderskryf 

het, nie opsetlik teen die gees en bedoe/ing van die belydenis sal optree nie, en dat 

by die bewerking rekening sal gehou moet word met die kerklike leserskring sodat 

die vrome gemoed nie onnodig geskok sal word nie. " 

Die voorstel aan Du Toit is dat hulle drie so spoedig moontlik samesprekings moet 

voer. Gemser versoek verder dat Van Schaik en prof Greyvenstein van die NHK ook 

by die samesprekings betrek word. Uit die verdere korrespondensie blyk dit dat daar 

'n swak vertrouensverhouding bestaan het (vgl brief van Groenewald aan Du Toit 

gedateer 03.02.1943) en dat Groenewald en Du Toit absoluut uit hul pad gegaan het 

om 'n openlike pad met Gemser te loop omdat hulle blykbaar die indruk gehad het 

dat hulle later, indien sake nie uitwerk nie, vanaf die kant van die NHK beskuldigings 

sou moes verduur. Groenewald het noukeurig rekord van gesprekke en gebeure 

gehou, afgesien van die korrespondensie. Hy en Du Toit het so ver gegaan om 

afskrifte van hul briewe aan Gemser te stuur. 

In sy brief van 10 Februarie 1943 aan Groenewald meld Du Toit dat hy nie na 

Pretoria kan kom nie en dat Gemser eersdaags na Potchefstroom kom. Hy het nie 

beswaar as Greyvenstein betrek word nie en wil graag sy vader, Totius, asook ds 

Dreyer van die NHK by die samesprekings met Gemser betrek.Hy versoek 

Groenewald om te poog om 'n ooreenkoms met Gemser te bereik voordat hy na 

Potchefstroom kom.Op 16 Februarie 1943 berig Groenewald aan Du Toit dat die 

samesprekings tussen horn, Greyvenstein, Gemser en Van Schaik plaasgevind het. 

As resultaat daarvan het hy 'n formule opgestel wat hy insluit en wat vir horn 

aanneemlik voorkom. Du Toit antwoord Groenewald op 23 Februarie 1943 en meld 

dat die samesprekings met Gemser op Potchefstroom plaasgevind het en dat hulle 

mekaar taamlik gevind het.Hy en sy vader voel veral om te staan op die " ... 

gronds/ag van die drie Formuliere van Enigheid, met besondere beklemtoning van 

artikels 3 tot 7 van die NGB." (Par 2 van die nuwe formule is deur Du Toit opgestel 

voortvloeiend uit samesprekings met Gemser). Gemser sal oor die saak nadink en 

saam met Groenewald 'n formule probeer vind wat almal bevredig.As rede voer hy 

aan dat volgens die Gereformeerde Kerke se ondertekeningsformulier "mag ans 

selfs nie indirek iets leer wat met die belydenis in stryd is nie." 

In 'n brief van 15 Maart 1943 aan Du Toit stuur Groenewald aan horn die resultaat 

van hul samesprekings waarin hyself twee voorstelle en Gemser sy voorstel oor die 
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grondslag geformuleer het. Omdat Gemser siek geword het, kon hulle nie verder 

aandag aan die formulering gee nie. Op 1 April 1943 skryf hy weer aan Du Toit en 

meld hy van verdere ontmoetings tussen horn en Gemser om 'n ooreenkoms te 

bereik, maar dat die uitslag nie besonder bemoedigend was nie. Gemser het horn 

meegedeel dat hy samesprekings met leidende persone in die NHK gehad het en 

dat sy voorstel die uiterste is waartoe hy kan gaan.Groenewald meld dat hy sy 

formule veral in een opsig nie kan aanvaar nie omdat daar nie 'n gemeenskaplike 

grondslag na vore kom nie. In sy voorstel het Gemser onder andere geskryf: " ... 

geen gevoelens sal voort(gedra) word wat deur hul/e Kerk nie ooreenkomstig die 

Belydenis geag word nie. " 

Groenewald se beswaar was teen die woorde "deur hulle Kerk" wat hy wou vervang 

met die woorde "deur genoemde Kerke." Hierdeur wou Groenewald verseker dat die 

Redaksie beheer oor die leerstellige aspekte sou kon uitoefen deurdat "... daar 'n 

eerbiediging sal wees van die kerklike beskouing van die ander. " 

6.3.4 Advies Algemene Kommissie Nederduitsch Hervormde Kerk 

In sy skrywe van 5 April 1943 aan Groenewald skryf Du Toit dat hy sy sienswyse ten 

opsigte van Gemser se formulering onderskryf en voeg hy by: "Te oordeel na die 

geskrifte van Hervormde professore en predikante is daar baie wat deur die Kerk as 

nie strydig met die Belydenis beskou word nie, terwyl die NGKerk en die Geref Kerk 

'n predikant of professor vir daardie se/fde beweringe uit die amp sou ontset. " 

Uiteindelik het die saak niks verder gevorder nie.Du Toit het met Groenewald 

saamgestem dat hulle Gemser moet ontmoet: "Ten einde a/Jes finaal af te handel in 

'n goeie gesindheid. .. " Op 9 April 1943 skryf Gemser aan Groenewald en deel hy 

horn mee dat aangesien "ooreenstemming amper onbereikbaar blyK' hy horn tot die 

Algemene Kommissie van sy Kerk gewend het om 'n duidelike verklaring insake 

"Belydenis en Bybelverklaring" te verkry en vas te stel of hy die standpunt van sy 

Kerk in sy onderhandelinge met proff Du Toit en Groenewald korrek weergegee het. 

In 'n opvolgskrywe op 10 April 1943 aan Du Toit skryf Groenewald: "Eintlik lyk dit my 

asof prof Gemser die probleem verkeerdelik noem ' ... Belydenis en Bybelverklaring' 

omdat die kern van die verskil ge/ee is in die verskil van Skrifbeskouing soos aan die 

Jig kom in sy brief van 7 Desember 1942. Maar ek vrees dat daardie kwessie nie 

aangeroer sal word nie." Verdere skrywes tussen die onderskeie partye is gevoer ten 

einde die saak tog te probeer beredder, dog sender sukses. 
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Op 1 Julie 1943 skryf Gemser aan Groenewald dat die Algemene Kommissie van die 

Hervormde Kerk 11onverdeeld sy instemming betuig het met die beginsels insake 

Skrif, Skrifverklaring en Belydenis soos deur my in die korrespondensie en 

samesprekings... as die Hervormde beginse/s voorgestel ... (en) Die Hervormde 

standpunt, 'n moontlikheid van samewerking bestaan. 11 

6.3.5 Uitskakeling van Totius 

Nadat Groenewald die skrywe van Gemser ontvang het, het verskeie gebeurtenisse 

plaasgevind wat hy persoonlik opgeteken het as 11Bybe/verklaring: Verloop van sake -

Julie-Augustus 1943. 11 Daarvolgens sou Van Schaik 'n samespreking reel waarby 

prof Postma in plaas van Totius teenwoordig sou wees. Dit is duidelik uit die nota dat 

Gemser en Van Schaik van oordeel was dat Postma moontlik 'n ander standpunt as 

Totius sou huldig en dat dit ook aan Du Toit meer vryheid sou gee as sy vader nie 

betrokke is nie. 

Op 23 Augustus 1943 ontvang Groenewald 'n brief van Du Toit waarin hy verklaar 

dat hy horn aan verdere samesprekings onttrek omdat dit veral vir horn duidelik is 

dat "die he/e opset is om my vader daarbuite te hou." Hy meld dat hy Postma in die 

verlede in die saak geken het en dat hy dieselfde opinie as Du Toit en sy vader 

Totius huldig. Postma se oordeel was "dat ons van ons kant die uiterste moet doen 

om samewerking te verkry" en horn gewillig verklaar om die samesprekings by te 

woon. Verder meld hy dat hy dit vreemd vind dat die NHK-predikante in die 

Calvinistiese Studiekring dadelik tot 'n formule kon kom wat almal bevredig en dat 

ook die lnterkerklike Kommissie van die drie Afrikaanse Kerke onlangs dieselfde 

kon bereik. 

Groenewald het 'n afskrif van Du Toit se skrywe aan Gemser per skrywe gedateer 

26 Augustus 1943 gestuur asook die formuleringe van die grondslag van die 

Calvinistiese Studiekring asook die Tussenkerklike Kommissie. Hy skryf: 
11Hierdie formuleringe is saaklik dieselfde as die wat ons bepleit het as grondslag vir 

die Bybelvertaling.Die jongste van prof Du Tait bv het gelui (brief aan my 10.04.1943 

- u brief 14. 04. 1943) : 'Die handhawing van die gesag van die Woord van God 

ooreenkomstig die drie formuliere van enigheid en met besondere beklemtoning van 

artikels 3 - 7 van die Ned Ge/oofsbelydenis'." 
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6.3.6 Beginselsake vir drie Kerke 

In 'n skrywe van 11 September 1943 verwittig Du Toit vir Groenewald dat hy tog 

bereid is om verdere samesprekings by te woon. Volgens 'n skrywe van 21 

September aan Groenewald meld Gemser dat prof Pellissier nie gewillig is om 

samesprekings by te woon nie (die gedagte was om nuwe bloed by die saak 

betrokke te kry: Skrywer), "aangesien hy geen vertroue in die goeie uits/ag daarvan 

het nie" en dat dit ook twyfelagtig was of Van Schaik die samesprekings sou 

bywoon. Hy meld verder dat "daar twee beginse/sake is waar ans as lede van die 

NHKerk by moet staan en dit is : 

1) dat ans nie kan toe/aat dat die Skrifverklaring beheers word deur die 

Belydenisskrifte nie. 

2) dat ons nie kan toe/aat dat van ons of enige medewerker wat ampsdraer van 

ons Kerk is, 'n hernude betuiging van instemming met die Belydenisskrifte gevra 

word deur enige kommissie nie, tensy deur offisiele organe van ons Kerk. " 

Vervolgens wou hy weet in hoeverre Groenewald en Du Toit in die lig van die 

vasstaande beginsels "ans sou kan tegemoet kom". Verdere samesprekings sou 

van hul antwoord afhang. In 'n skrywe van 22 September 1943 aan Du Toit meld 

Groenewald dat hy Gemser meegedeel het dat hy met sy antwoord teleurgesteld 

is.Gemser het horn meegedeel dat Greyvenstein die opsteller van bogenoemde twee 

punte is. Hy meld ook dat Pellissier horn meegedeel het, nadat hy van Greyvenstein 

van die onderhandelinge verneem het, dat hy oortuig is dat ons te toegeeflik optree 

en nou die onderhandelings behoort af te breek en met die werk voort te gaan."Die 

hele saak het vir my nou onsmaaklik geword.Dit is tyd dat finaliteit bereik 

word.Daarom dink ek dat ans prof Gemser nou moet vra om te antwoord met 'n ja of 

'n nee. " Dit is duidelik dat Groenewald nou tot duidelikheid in die saak gekom het. Hy 

het 'n konsep antwoord aan Gemser opgestel en aan Du Toit ter insae voorgele. 

Daarin skryf hy in verband met genoemde twee aspekte:-

"Ad 1) Saam met u erken ek dat die Skrifverklaring nie beheers mag word deur die 

Belydenisskrifte nie; maar terselfdertyd handhaaf ek die erkende beginsel dat 

eksegese nie anders beoefen kan word nie dan vanuit 'n bepaalde Belydenis- en 

kerklike standpunt. (Hierby het Du Toit gevoeg: "Hierdeur word die vryheid van 

eksegese nie aan bande gele nie aangesien die belydenis altyd appellabel bly aan 

die Skrif Hierdie stelling is herhaa/delik deur my sowel as prof S du Tait 

314 



beklemtoon '?. 

"Ad 2) Saam met u erken ek die beginsel hier neerge/e, maar ek begryp nie waarom 

u dit nodig vind om selfs maar te verwys na ' 'n hernude betuiging van instemming 

met die Be/ydenisskrifte' nie. Sover ek die geskrewe stukke en my die mondelinge 

onderhandeling herinner, is so 'n eis deur prof Du Toit en myself nooit gestel nie. 

Wei dat die belydenisskrifte sal dien as gronds/ag vir samwewerking. 11 

Du Toit skryf op 25 September 1943 aan Groenewald en meld dat hy saamstem dat 

die saak nou tot 'n punt moet kom.Groenewald skryf op 27 September 'n brief met 

onder andere bogenoemde twee aspekte as inhoud aan Gemser, wys op die lang 

vertraging in die saak en versoek horn om so spoedig moontlik 'n finale 

bevestigende of afwysende antwoord te verstrek in verband met sy medewerking 

aan die Bybelverklaring. 

6.3. 7 Derde formulering misluk 

Groenewald het nie lank op Gemser gewag nie. Hy het volgens 'n aantekening van 

Groenewald: 11Verloop van sake tot 5 Oktober 1943," horn op 4 Oktober geskakel en 

versoek om horn die volgende dag te kom spreek. Op 5 Oktober het hy 'n nuwe 

formulering aan Groenewald voorgele. Groenewald se aantekening lui soos volg: 

"My onmiddellike beswaar was dat ek hierin die erkenning van die gesag van die 

Skrif self mis en ook daarin sien die onderskeiding tussen die gesag van die inhoud 

en die gesag van die Skrif self.. Sy beswaar teen my voorgeste/de formulering ... 

was dat die band tussen Skrif en Be/ydenis daarin te nou aangehaal word.Daarop 

het hy begin met verwyte en beskuldigings van gebrek van vertroue en so meer -

dieselfde beskuldigings wat voorheen opgehaal is. Onder andere het hy met 

bes/istheid verk/aar dat hy nie Gereformeerd en ook nie 'n Ca/vinis is nie, maar 

reformatories ... Dit was vir my duidelik dat prof Gemser die afspraak met my gemaak 

het om 'n onaanneemlike eis aan my te stel en dan die geleentheid te kry om die 

verantwoordelikheid vir die mislukking op my te /aai. Sy optrede het my baie 

ongelukkig la at voe/ ... 11 

6.3.8 Ned Herv Kerk uitgesluit 

Op 13 Oktober 1943 skryf Groenewald aan Du Toit om horn van die gebeure te 
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verwittig en deel hy horn mee dat hy niks verder van horn verneem het nie. Hy is 

oortuig dat Gemser nie sal saamwerk nie en het dadelik "aan die werk gegaan." Die 

onderhandelinge met Gemser (NHK) het die saak lank vertraag. Hy versend verder 

aan Du Toit eksemplare van die moontlike metode van bewerking en die stuk "Aan 

medewerkers"; die metode van bewerking wat heelwat detail bevat het asook die 

skryfwyse van afkortings. Dit blyk dat Groenewald heelwat navorsing gedoen het 

terwyl die onderhandelinge gevoer is. Hy sluit dan ook sy skrywe af met die woorde: 

"Ek is dankbaar dat ans nou eindelik aan die werk kan gaan en vertrou dat ans met 

die hulp van die Here die groat onderneming sal kan voltooi. " Hy meld ook dat hy 

voel dat 'n verduideliking aan die medewerkers verskuldig is oor die vertraging van 

die onderhandelings met hulle en miskien ook waarom niemand uit die NHK op die 

redaksie dien nie. 

Du Toit skryf op 20 Oktober 1943 aan Groenewald om horn van sy kommentaar ten 

opsigte van die metode van werksaamhede , ens, te verwittig. Hy meld verder dat 

Gemser aan horn geskryf het dat hy samesprekings sou verwelkom, maar dat hy 

horn verwittig het dat hy eers meet antwoord op Groenewald se laaste brief aan 

horn ... "Dit blyk nou dat al/es tog nie sal help nie en ek dink ans moet nou maar a/le 

pogings tot 'n vergelyk laat vaar... Ons het nou weer moeilikhede gehad i v m 

Hebreeuse eksamen-vraestelle en dit word vir my altyd meer duidelik dat ons 

standpunte te ver uitmekaar loop. " Daarmee het die saak tot 'n einde gekom wat 

Gemser (en dus ook die NHK) en die grondslag betref. 

6.4 Nuwe begin : gesag van Skrif duidelik gestel 

Prof JH Kritzinger is op die redaksie in die plek van Gemser opgeneem. Groenewald 

het skrywes aan medewerkers gerig en korrespondensie behartig. Dit was 'n groot 

onderneming en medewerkers was ook nie so geredelik beskikbaar nie (DK van 2 

Februarie 1944). In laasgenoemde Kerbode meld die redaksie dat gepoog is om die 

"kragte van die drie Afrikaanse Kerke op die redaksie verteenwoordig te kry. 

Ongelukkig kon hierdie oogmerk nie bereik word nie... Die aangewese grondslag is 

vanself die belydenisskrifte van die Afrikaanse Kerke en aangesien dit hier gaan om 

die verklaring van die Heilige Skrif, was dit nodig om die gesag van die Bybel as die 

onfeilbare Woord van God te erken en te handhaaf.. Dit is die vertroue van die 

redaksie... dat die Afrikaanse volk met blydskap sat kennis neem van die 

voorgenome werk en dit aan die Here sal opdra in die gebed, sodat sy Naam 
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daardeur verheerlik mag word. 11 Volgens 'n skrywe aan die medewerkers sou hulle 

vyf-en-dertig pond vir elke manuskrip, 11ongeveer 250 bladsye gedruk," as 

vergoeding ontvang. 

6.5 NHK se eie poging tot Bybelverklaring misluk 

Op 17 November 1943 skryf Groenewald aan Du Toit dat Van Schaik horn 

meegedeel het dat hy van Gemser en ds AJG Oosthuizen verneem het dat die 
11Hervormde Kerk definitief 'n eie Bybe/verklaring wil onderneem as teenkanting teen 

die waaraan ans besig is. 11 In sy skrywe van 5 November aan Du Toit het 

Groenewald ook gemeld dat Gemser, Greyvenstein en ds Oosthuizen horn oor die 

Bybelverklaring kom spreek het. "By die samekoms is gepoog om ham te beweeg 

om van die uitgawe af te sien. Verskeie argumente is gebruik o. a. dat die 

bekwaamheid van die medewerkers te betwyfel is en dat die voorgestelde metode 

van verklaring tog maar net 'n 'stigtelike' verk/aring sal /ewer'. 11 Van Schaik het hulle 

meegedeel dat hy met die werk voortgaan. Die aanvoeling is dat die teoloe van die 

Hervormde Kerk se optrede as oneties beskou kan word. Hui beoogde eie 

Bybelverklaring het nie gerealiseer nie. 

6.6 Modus operandi bepaal 

'n Modus operandi wat gevolg moes word om die groot werk van die Bybelverklaring 

aan te pak, moes gevind word. Dit was nie 'n maklike taak nie en sou ure en dae van 

veral Groenewald en Du Toit se tyd in beslag neem. Op 26 Oktober 1943 stuur 

Groenewald drie voorbeelde van die bewerking vir die Bybelverklaring aan Du Toit. 

Hy noem verder dat die ''vas/egging van 'n metode van verk/aring gee nogal hee/wat 

meer moeilikheid as wat ek aanvanklik vermoed het, maar ek vertrou dat ans die 

regte weg sa/ vind ... 11 Hy bespreek daarna enkele van die probleme soos 

tekskritiese aantekeninge, wat in voetnote vermeld moet word en wat nie, vorm van 

versverklaring, ens. 

6. 7 Pionierswerk 

Werklike pionierswerk is gedoen waarop latere uitgewers en skrywers van 

Afrikaanse kommentare kon voortbou. Hier is nie aan 'n enkele kommentaar gewerk 
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nie, maar aan 'n hele reeks - die hele Bybel! In 'n skrywe gedateer 14 Januarie 1944 

aan Du Toit is verdere probleme en oplossings daarvoor bespreek. Verdere 

korrespondensie tussen die twee teoloe was nodig om nog probleme uit die weg te 

ruim. Groenewald het opgetree as middelman tussen Van Schaik as uitgewer en Du 

Toit, en homself as redaksielede. Die werk is gedoen voordat Kritzinger as derde 

redaksielid bygekom het. Gemser is nie betrek nie vanwee die onderhandelinge wat 

met horn aan die gang was oor sy beskouing oor Skrifgesag. Groenewald en Du Toit 

het mekaar goed aangevul en ywerig saamgewerk. Volgens die korrespondensie is 

oor en weer gedagtes gewissel, vrae gestel en antwoorde by mekaar gesoek of raad 

gegee. Hulle het mekaar selfs getroos en bemoedig as daar min tyd beskikbaar was 

as gevolg van baie werk en selfs as daar tuis siekte was. 

In sy skrywe van 14 Januarie 1944 skryf Groenewald ender andere: "Die volgende 

vraag is die afbakening van die taak: Wat wil ons bereik? Dit skyn vir my asof ons 

drie dinge op die oog het: 'n verklaring van algemene nut, aantekeninge vir die 

teoloog of student, en 'n paar kerngedagtes vir die prediker. Of ons dit al/es sa/ kan 

inwerk in die beperkte ruimte sat die ondervinding moet leer, maar ek meen tog dat 

ons dit eens is dat die verklaring hierdie drie soorte stof moet bied om die 

verskillende behoeftes te bevredig ... " Uiteindelik het die twee redaksielede 'n 

"manifes" soos hulle dit genoem het, daargestel wat aan medewerkers gegee kon 

word oor die wyse waarop te werk gegaan moes word. Die grondslag was gele en 

die werk aan die kommentaarreeks ("Skrifverklarings'? kon begin! 

6.8 Uitstaande navorsingsproduk sien lig 

6.8.1 Markus kommentaar : "Evenement" 

Die eerste "Skrifverklaring" in die reeks wat gepubliseer word, is Groenewald se 

Markus kommentaar wat in 1948 verskyn. In die voorwoord bedank hy die uitgewer 

JL van Schaik vir "die onderneming van 'n Bybelverklaringreeks, waardeur 'n 

onberekenbare diens gelewer sat word tot opbou van die godsdienstige /ewe van die 

Afrikanervolk." Op die buiteblad word dit egter 'n "Kommentaar op die Bybel -

Nuwe Testament 11 - Die Evangelie volgens Markus" genoem. Dit is volgens S 

du Toit se brief aan Van Schaik gedateer 17 Januarie 1949 - waarin hy horn vir die 

eksemplaar wat hy ontvang het, bedank - duidelik dat die publikasie, maar veral sy 

inhoud, vir horn 'n groot verrassing was. Dit was die eerste behoorlike wetenskaplike 
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kommentaar in Afrikaans. WD Jonker (gesprek) noem dit 'n sterk oorspronklike stuk 

werk - pionierswerk - en dat hy en sy klasmaats destyds baie trots op Groenewald 

was. S du Toit druk horn verder soos volg uit in sy skrywe: "Ek beskou die werk as 'n 

evenement, nie alleen in ans Suid-Afrikaanse teologiese geskiedenis nie, maar oak 

in ans kultuurgeskiedenis. Ek is oortuig dat sowel die uitwendige vorm as die gehalte 

hoogstaande is en dit is vir my persoonlik 'n eer om aan hierdie onderneming te mag 

meewerk." 

In die inleiding vermeld Groenewald die literatuur wat hy geraadpleeg het asook die 

wat hy geraadpleeg het en nie vermeld het nie. Dit is duidelik dat hy 'n reuse 

navorsingsproduk, tot destyds ongeewenaard in die SA teologiese geskiedenis, die 

lig laat sien het. 

6.8.2 Du Toit se verdere kommentaar 

Du Toit maak in sy skrywe (17.01.1949) aan Van Schaik opmerkings oor die werk 

self asook oor sy persoonlike aandeel. Wat eersgenoemde betref meld hy dat die 

werk enigsins anders verloop het as wat die oorspronklike bedoeling was.Die 

bedoeling was om 'n Afrikaanse Bybelverklaring uit te gee, min of meer soos die 

"Korte Verklaring" reeks, en nie 'n "Kommentaar op die Bybel" nie. Hy meld dat die 

naam "Kommentaar" pretensieus klin~ en te vergelyk is met die "Van Bottenburg" 

reeks op die Nuwe Testament en die nuwe reeks van Kok op die Ou Testament. 

"Ons werk staan nou so tussen Korte Verklaring en 'n suiwer wetenskap/ike 

kommentaar in. Tog verge/yk u dit met die Van Bottenburg serie, oak wat die prys 

betref .. As ans die Korte Verklaring opset behou het, sou Markus waarskynlik twee 

gedee/tetjies beslaan het, waarvan elk se 81- tot 101- gekos het." Du Toit meld dat hy 

ook 'n voorwoord van die redaksie mbt die doel, opset en metode van die publikasie, 

mis - "maar ek wou my nie opdring om dit voor te stet nie. " 

Daar kan met Du Toit gesimpatiseer word. Blykbaar het daar tussen horn en 

Groenewald 'n onderbreking in kommunikasie plaasgevind soos die tyd verloop het. 

Geen korrespondensie tussen Groenewald en Du Toit is op die leer te vind nadat die 

strydgesprek met Gemser tot 'n einde gekom het nie. Groenewald het blykbaar 

verwag dat die redaksie se voorwoord in die uitgawe van Matteus sou verskyn, 

daarom is die Markus uitgawe met 'n "II" gemerk. 
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6.8.3 Du Toit blaas aftog 

Met betrekking tot sy persoonlike aandeel meld Du Toit (skrywe 17 Januarie 1949 

aan Van Schaik) dat vanwee sy betrokkenheid by die Ca/vinistiese Unie en hul 

aanpak van 'n eie drukpers, boekhandel en uitgewery, hy nie tyd het vir die skryf van 

kommentare nie. Hy sou dus uiteindelik geen bydrae tot die kommentaarreeks van 

Van Schaik !ewer nie. Hy meld dat hy aan Groenewald voorgestel het dat hulle moet 

dink aan eksposisies soos bv. die van Veldkamp oor Esegiel, maar dat hy nie 

daarvoor gevoel het nie. 

6.8.4 Teleurstelling 

Du Toit se besluit moes vir Groenewald 'n groot teleurstelling gewees het soos hy in 

sy skrywe van 30 September 1989 aan dr CS Kotze geskryf het : " ... Gevolglik moes 

die reeks gestaak word ... tot my opregte /eedwese." Sy ideaal om 'n Afrikaanse 

kommentaarreeks oor die hele Bybel, wat hy met Van Schaik gedeel het, van 

hoogstaande teologiese gehalte daar te stel, sou nie verwesenlik word nie. Die rede 

waarom Du Toit skielik die aftog geblaas het nadat hy so lank aan die inisiering van 

die projek meegewerk het, is waarskynlik onder andere omdat hy nie kans gesien 

het vir die omvangryke eksegetiese arbeid soos Groenewald dit gedoen het nie. 

Groenewald het beslis die standaard, binne die destydse Suid-Afrikaanse konteks, te 

hoog gestel. Du Toit se besluit het na ander medewerkers deurgewerk. Dit sou baie 

lank duur voordat 'n nuwe kommentaar wat met die van Groenewald se Markus 

Kommentaar vergelyk kan word, in Afrikaans gepubliseer sou word. 

In sy skrywe aan prof PJS de Klerk op 4 Julie 1950 het Van Schaik ook sy 

teleurstelling en 'n verdere belangrike rede vir die uiteindelike mislukking van die 

projek uitgespreek: "... Jammer genoeg dat daar so min belangstelling getoon word 

vir hierdie groot opgesette en kosbare ondememing. Van die oorspronklike 

medewerkers hoor ons maar baie min en van die kant van die predikantewereld is 

daar ook maar min entoesiasme. Dis hoofsaaklik studente van Pretoria en 

Stellenbosch (dus die nuwe geslag predikante/teoloe : Skrywer) wat die Markus 

Kommentaar bestel." Die Afrikaanse lesers en gebruikers van die kommentaarreeks 

was min. Dit het die verkoopprys dus negatief be'invloed. lndien die NHK aan die 

projek meegewerk het, het dit waarskynlik 'n beter kans gehad om te slaag. Die 

projek sou 'n groot inspuiting vir die Afrikaanse teologie gewees het in 'n tyd toe dit 
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werklik saak gemaak het. 

7 Verdere Bybelverklarings 

Uiteindelik was Groenewald verplig om sy Markus kommentaar te verwerk in die 

vorm van 'n "korte verklaring". In 1951 het dit ender die titel: Die Evange/ie van 

Markus, 'n Verklaring" verskyn. Die verdere Bybelverklarings en kommentare wat 

deur horn as deel van 'n nuwe reeks gepubliseer is, word in Hoofstuk 12 oor 

Groenewald se bydrae as skrywer vermeld. Dit sou nie van dieselfde omvang as sy 

eerste Markus kommentaar wees nie omdat 'n ander doel nagestreef is, naamlik 

primer die bereiking van die bree kerklike publiek. Daarom was dit 

verbruikersvriendelik en populer geskryf en het dit het in 'n groot leemte voorsien. 

Die inhoud daarvan dui egter steeds op deeglike navorsing. In die publikasie van JH 

Roberts in die nuwe reeks Bybelverklarings wat die lig gesien het (Die Brief aan die 

Efesiers, 1983: 3) skryf hy : "Opgedra aan prof EP Groenewald uit erkentlikheid vir 

sy leiding aan 'n hele geslag van Nuwe-Testamentici in Suid-Afrika uit dankbaarheid 

vir sy bydrae tot die wetenskaplike beoefening van die Nuwe-Testamentiese 

wetenskap, asook die teo/ogie in die a/gemeen, en uit waardering vir sy akademiese 

werksaamheid aan ... " UP en UNISA. Groenewald se publikasies was die produk 

van sy navorsing en ook hierin het hy 'n navolgingswaaardige voorbeeld gestel. 

8 Skrifgesag 

8.1 Destydse standpunte getoets 

Die vraag na Skrifgesag het in die voorgaande vermelde diskussie tussen 

Groenewald en Du Toit aan die een kant, en Gemser en die NHK se standpunt aan 

die anderkant, na vore gekom. Dit gaan veral oor sekere beskouinge oor die Bybel. 

W van Heerden (Probleme random Skrifgesag en Skrifinterpretasie) in 

Skrifgesag en Skrifgebruik (1991 : 1-11), wys daarop dat die Skrifgesagprobleem 

verskeie kante het. Die twintigste eeu het drastiese omwentelinge in die siening van 

die Bybel as die draer van waarheid en gesag meegebring. 

In sy bydrae tot die publikasie Skrifgesag en Skrifgebruik wys C du Toit 

(Skrifgesag en Praktyk) op vrae wat rondom Skrifgesag gevra word (1991:40). 

Vrae wat aan die orde kan kom handel oor die aard van (Bybelse) waarheid, die 
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openbaringsbeskouing, die onfeilbaarheid van die Skrif, die vraag na die kanon in 

die kanon, die sentrum van die Skrif, die kwessie of die Bybel die woord van God is 

(die standpunt van die NGK en Geref Kerke en soos deur Groenewald en Du Toit 

voorgestaan), en of dit net sy woord bevat (die standpunt van Gemser en die NHK), 

ens. Wanneer hy die vraag : Waarin le die gesag van die Skrif? beantwoord, meld 

hy ender andere die volgende: 

8.1.1 Eienskappe van die Skrif 

Hy meld dat volgens die Gereformeerde leer die Bybel gesien word as die Woord 

van God waarin die weg tot verlossing en riglyne vir die geloof en geloofslewe te 

vinde is.Gesag is inherent aan die Bybel as gevolg van die eienskappe wat die Bybel 

het. Dit is die eienskappe van gesag, betroubaarheid, duidelikheid en 

genoegsaamheid. Die gesag van die Skrif is geestelik van aard.ln die selfgetuienis 

van die Skrif word daarop aanspraak gemaak dat dit God se Woord is (NGB artikels 

2-7 soos deur Groenewald en Du Toit voorgestaan). 

8.1.2 Leiding van die Heilige Gees 

Hy meld dat die Skrif gesag het omdat gelowiges en teoloe ender die leiding van die 

Heilige Gees oor die Skrif nadink. Die vraag het ontstaan hoedat die Gees op 

verskillende maniere kan leiding gee. Daarom het die Gereformeerde tradisie ook 

beklemtoon dat die Gees die kerk gelei het in die opstel van die belydenisskrifte wat 

die gelowiges help om die Bybelse waarhede eenvormig te verstaan. Die Heilige 

Gees is gemeenskapgees en daarom sal die Gees nie indiwidue reelreg teen die 

oortuiging van die gemeenskap van die gelowiges, in lei nie.Die Gees oortuig 

spontaan, maar binne die parameters waarin gelowiges deur die eeue gelei is. 

8.1.3 Die rol van tradisie 

Daar is baie vlakke waarop Skrifgesag funksioneer. Daar is die gesag wat gegrond 

is op die tradisie en die siening van die Westerse Christendom, naamlik dat die 

Bybel die Woord van God is. In die verband is die tradisie van Skrifgesag sterk 

gevestig. As mense binne 'n kultuur grootgeword het met die gedagte dat 'n boek 

(die Bybel) die Woord van God is, dan is so 'n boek vir hulle veel meer as net nag 'n 

teks. In die opsig sien die mense die Bybel alreeds as gesaghebbend. 
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Dit is veral bogenoemde aspekte waarop Groenewald sy siening van die gesag van 

die Skrif gegrond het - die vaste vorme, die Woord, belydenisskrifte en die tradisie. 

Dit was vir Groenewald ononderhandelbaar. Dit het nie beteken dat Groenewald nie 

bereid was om nuut na die Bybelteks te kyk nie.Die teks bly die bron waarheen 

telkens teruggekeer word.Die Bybel is God se woord in menslike konteks.Wanneer 

daar oor die teks gepraat word, word afleidings en interpretasies gemaak wat telkens 

meer se as wat in die teks staan. Die teks meet in elke nuwe konteks kan 

meespreek. Die korrekte eksegetiese metode of hermeneutiek bied die nodige 

gesag. Die volgende voorbeeld kan in die verband genoem word. 

Ten spyte van die tradisionele eksegetiese verduidelikings was Groenewald 'n 

voorstander daarvan dat vroue tot die amp toegelaat kan word asook dat dit onnodig 

vir die vrou is om met 'n hoed eredienste te besoek. Die Skrif het binne 'n bepaalde 

historiese situasie ontstaan en spreek steeds mense binne 'n nuwe historiese 

situasie aan.Daarom is dit belangrik om vas te stel watter elemente in die teks deur 

die tydgebonde agtergrond en karakters van die Bybelskrywers bepaal is.Daarom 

meet soveel as moontlik te wete gekom word van die Bybelskrywers deur wie God 

gepraat het, hulle kulturele omstandighede, hulle begripswereld en fisiese 

omstandighede. Sodoende kan nader gekom word aan die werklike bedoeling van 

die Woord van God, om sodoende gelowig die waarheid ook vir ens tyd bloot te le. 

Die bedoeling van die Woord van God word uiteindelik gesnap wanneer die Heilige 

Gees dit aan ens openbaar. Die praktiese antwoord van die Bybel vir ens situasie 

kan dus anders uitval as in die geval van die vroeere Christene in hulle 

omstandighede. 

In die verband is die laasgenoemde siening van ds Ben du Toit (Die aard van 

Skrifgesag en die vraag na historiese betroubaarheid) in Ge/oof en Skrifgesag 

(1989:21-22) belangrik. In die publikasie van W van Huyssteen en Du Toit na 

aanleiding van die belangrike rapport God met ons van die Gereformeerde Kerk in 

Nederland oor die aard van die gesag in die Bybel, skryf eersgenoemde in sy "ter 

inleiding" ender andere : " 'n Skrifbeskouing -selfs 'n 'Bybelse' Skrifbeskouing, is nie 

iets onaantasbaars nie, hoeseer dit ook al deur tradisie of gewoonte gesanksioneer 

is... Binne Gereformeerde konteks ontleen die belydenis vir ons gesag aan die Skrif 

Wanneer nou egter juis die gesag van die Skrif nie meer op nalewe wyse as 'n 

probleemlose beginsel figureer nie, maar juis in al sy kompleksiteit as onderworpe 
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aan teologiese teorievorming ontmasker word, is dit duidelik dat ook die gesag van 

die belydenis eers vanuit 'n geloofwaardige en verantwoordbare Skrifopvatting 

herformu/eer kan word. Trouens : as teologiese ontwerp (wat die Skrif wit naspreek) 

reflekteer ook die belydenis die teo/ogiese en nie-teo/ogiese denke van sy tyd, en 

word dit vandag vanuit 'n nuwe en hedendaagse subjektiwiteit gelees en waardeer. " 

(2-3). Die belydenis as sodanig los dus nie sondermeer die probleem van die 

Skrifgesag op nie. 

Wanneer Van Huyssteen na die aard van die Skrifgesag verwys (8-9) wys hy op die 

belangrike beginsel dat ten tye van die Reformasie die aard van die Skrifgesag deur 

die geloof bepaal is. Ons geloof het ens egter in terme van uitsprake oor hierdie 

geloof, en wat ens vanuit hierdie geloof glo. "Geloof as sodanig impliseer dus 

ge/oofsopvattinge - ook as dit oor 'n saak so belangrik soos die gesag van die Skrif 

gaan. En geloofsopvattinge vind neers/ag in standpunte oor geloofsake"(9). 

'n Verdere belangrike bydrae tot die debat oor die gesag van die Skrif is die artikel 

van HJB Combrink Die krisis van die Skrifgesag in die gereformeerde eksegese 

as 'n geleentheid (NGTT 3 September 1990 : 325-335). Hy verwys ender andere na 

die moontlikheid van meerdere geldige lesings van 'n teks (333). Hy wys op die 

onderskeiding tussen kritiese eksegese en gewone (hermeneutiese) lees van die 

teks. Die taak van die kritiese eksegese is om die verskillende maniere waarop 'n 

teks betekenisse genereer, te beskryf. Dit gaan oor die eienskappe van die teks wat 

in die leesproses as betekenisvol deur die leser verstaan word. 

Onder gewone (hermeneutiese) lees word verstaan die proses waardeur iemand op 

grond van tekstuele gegewens op seek is na 'n enkele koherente lesing van die teks 

en uit die teks sin probeer maak. Die verskille wat destyds tussen Groenewald en Du 

Toit aan die een kant en Gemser en die NHK aan die anderkant oor Skrifgesag en 

die belydenisskrifte bestaan het, sal vandag anders oor geoordeel word. Binne die 

konteks wat destyds geheers het, is dit egter te begryp alhoewel dit baie jammer is 

dat hulle nie mekaar ken vind nie. Du Toit se standpunt ten opsigte van die 

Skrifvraagstuk (Berkouwer) is dat dit in verband staan "met sake waaroor die 

Belydenis geen uitspraak gee nie" (S du Toit, 1968:67). Dus vrae wat veral na die 

opstelling van die drie formuliere van enigheid na vore gekom het. 

9 Verdere navorsingswerk 
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Die verdere navorsingswerk van Groenewald is na te gaan in sy wetenskaplike 

artikels, byvoorbeeld in die NGTT, en in sy vele publikasies. Die talle teologiese 

publikasies wat hy geresenseer het, het ook 'n belangrike bydrae tot die Afrikaanse 

teologiese wetenskap gelewer. Hy het 'n baie belangrike bydrae op die gebied van 

Bybelvertaling en veral die vertaalwetenskap gelewer (NGTT, Januarie 1984:8-

17).Die aspek word in Hoofstuk 15 behandel. Sy totale navorsingsbydrae blyk 

uiteraard uit die veelheid van sy publikasies. Verskeie studiestukke waarvoor hy 

alleen of as medewerker verantwoordelik was, is gepubliseer in sinodale agendas of 

in ander wetensplike publikasies. Hy het bydraes gelewer op 'n verskeidenheid van 

gebiede, byvoorbeeld die Afrikaanse taal en kultuur en selfs Suid-Afrika se getuienis 

in die Wereldhofsaak oor Suidwes-Afrika! 

10 lnterpretasie en evaluering 

Deur sy navorsing het Groenewald uitmuntend presteer. Hy was nie alleen talentvol 

nie, maar dit was sy volgehoue ywer en liefde vir die Woord wat teoloe, sy tydgenote 

en studente be·indruk het. Sy navorsing het tot erkenning op die hoogste vlak vir sy 

bydraes wat hy gelewer het, gelei. Reeds vir sy proefskrif het hy lof uit verskeie 

oorde ontvang. Kollegas het horn as "deeglik" beskryf. 'n Groot aantal kommentare, 

wetenskaplike artikels, en ander publikasies het uit sy pen die lig gesien. Sy Markus 

kommentaar was die eerste deeglike wetenskaplike kommentaar wat in Afrikaans 

die lig gesien het. Deur sy navorsing het hy 'n belangrike bydrae tot die daarstelling 

van 'n eie Afrikaanse teologiese wetenskap gelewer. Hy het 'n reuse bydrae met 

betrekking tot Bybelvertaling as wetenskap gelewer en geld vir die doel asook vir 

gevorderde studie in die Nuwe Testamentiese wetenskap beskikbaar gestel. Hy was 

taalkundig deeglik onderleg, 'n groot geleerde en het sodoende toegang tot die 

meerderheid teologiese bronne gehad. Hy het vier eredoktorsgrade van Suid

Afrikaanse Universiteite ontvang, ender andere uit erkenning vir die navorsingswerk 

wat hy gedoen het. Die vrug van sy navorsingswerk is omvangryk. Dit sal nog lank 

deur die Afrikaanse publiek, teoloe en studente in die teologie asook 'n nuwe geslag 

navorsers gebruik word. 

Groenewald se belangrikste bydrae as navorser is egter dat hy 'n skool navorsers, 

sy studente, nagelaat het wat in sy tyd en na horn 'n herlewing op die gebied van 

Afrikaanse teologiese navorsing sou teweegbring. Die geskiedenis het reeds manne 

van statuur opgelewer wat hul liefde vir navorsing van hul mentor Groenewald 
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ontvang het. In die lig van sy eie persoonlike bydrae as navorser asook die van sy 

oudstudente, en projekte wat hy ge'inisieer het en wat vanaf die dertigerjare tot die 

tagtigerjare strek, moet gekonkludeer word dat sy bydrae tot 'n eie Afrikaanse en 

Suid-Afrikaanse teologie groot is. 
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HOOFSTUK 11 - TEOLOOG 

"Hoe wonderlik klink op die berge die voetstappe van hom wat die goeie boodskap bring, wat 

vrede aankondig, wat die goeie tyding bring, wat redding aankondig, wat vir Sion se: Jou God 

is Koning!'" (Jes. 52:7) 

1 "Grootste" Afrikaanse teoloog die eeu? 

1.1 Teoloe van statuur 

Aan die einde van die twintigste eeu het die debat in teologiese kringe reeds begin 

in die soeke na die antwoord op die vraag wie die "grootste teoloog" is wat die eeu 

binne die Afrikaanse konteks of binne die geledere van die Ned.Geref.Kerk 

opgelewer het. Die eerste uitgawe van Skrif en Kerk in 1994 is geheel aan die 

teologiese bydrae van wyle prof JA Heyns gewy. In sy redaksionele inleiding verwys 

WS Prinsloo op 'n nugtere wyse soos volg na Heyns: "Dit kan nie betwis word nie 

dat Johan Heyns een van die invloedrykste teoloe en kerkleiers van die Ned Geref 

Kerk van die afge/ope paar dekades was nie" (1994: v). Hierteenoor verwys OF 

Theron in sy bydrae oor 'n Gesprek oor die teologie van Heyns in dieselfde 

uitgawe (117), na Heyns wanneer hy horn soos volg tipeer en beoordeel -

ongelukkig dui hy nie aan binne watter konteks en teenoor watter ander teoloe hy 

Heyns opgeweeg het nie: "Tereg het iemand onlangs opgemerk dat Heyns sekerlik 

die grootste teo/oog is wat Suid-Afrika gedurende die twintigste eeu opge/ewer het." 

Dit is interessant om te let op wat Heyns self oor Groenewald se teologiese bydrae 

te se gehad het. In 'n huldigingswoord by die oorhandiging van die Stals-prys vir 

Teologie in 1970 se hy dat Groenewald bestem was om nie net in die kerklike lewe 

nie, maar ook en veral in die jong ontwikkelende teologiese wetenskap in Suid-Afrika 

'n belangrike rol te speel (SA Akademiese Jaarboek 1970: 66). Groenewald se 

Markus kommentaar is volgens horn, " ... 'n hoogstaande wetenskaplike werk, (en) 

moet sander twyfel as die beste op die gebied in Suid-Afrika beskou word." Hy 

verwys verder na Groenewald se verklaring van 1 en 2 Korinthiers en sy studie oor 

die gelykenisse van Christus en noem dit " ... ongetwyfeld baanbrekerswerk in die 

jong en in sekere sin sukke/ende Suid-Afrikaanse teologiese literatuur. En in 1968 , 

twee jaar voor hy sou emeriteer, skenk hy aan ons 'n omvattende en 

gesaghebbende handboek van die Nuwe Testamentiese geskiedenis wat... uniek is 
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in Afrikaans en 'n ereplek sal inneem op die boekrak van elke teoloog, 

godsdiensdosent en Bybe/student." Daarna konkludeer hy: " 'n Oorsig oar die 

ontwikkeling van die teo/ogiese denke in Suid-Afrika sa/ nie geskryf kan word 

sander vermelding van die naam van EP Groenewald nie - ewe min sa/ sy naam 

mag ontbreek in die lys van die tweede generasie van Bybelvertalers, want daarmee 

was hy vir jare reeds besig en hoop hy om tot die einde besig te bly" (67). 

CWH Boshoff verwys ook na Groenewald se "grootheid' wanneer hy in 

Hermeneutica (vgl WO Jonker (Red) 1970:253) konkludeer dat wanneer die NGK 

die "Here dank vir Sy gawes van groat manne aan Sy kerk," sal die naam van 

Groenewald, "die deeg/ike en keurige mens met onkreukbare integriteit, helder 

verstand, vaste gees, groat geleerdheid, kinderlike geloof en vrome godvrugtigheid, 

eervol vermeld word." 'n Debat oor watter plek aan Groenewald as teoloog of 

kerkleier toegeken moet word, sal beslis nie sy goedkeuring weggedra het nie. 

Boshoff (241) is korrek as hy in die verband skryf: "Wie prof Groenewald ken, sa/ 

weet dat onopregtheid en ophemeling die grootste onreg is wat mens ham kan 

aandoen." 

1.2 Groenewald : een van invloedrykste 

Die vraag na die "grootste" Suid-Afrikaanse teoloog van die twintigste eeu, hoe 

interessant dit ookal mag wees, kan nie nou (en sal waarskynlik nooit) finaal 

beantwoord word nie. Die besluit sal aan die kerkhistorici en teoloe van die 

volgende eeu oorgelaat moet word. Die konteks waarbinne figure soos J du Plessis, 

JD du Toit, EPG Groenewald, A Boesak, D Tutu, ens, byvoorbeeld hul bydraes 

teenoor die van Heyns gelewer het, om slegs een aspek te noem, maak 'n uitspraak 

oor wie die "grootste" is, inderdaad onmoontlik. Die hoek waaruit daar na die figuur 

gekyk word sal uiteraard ook die oordeel be'invloed, met ander woorde watter rol 

aspekte soos 'n bepaalde teologiese dissipline, die politiek, onderwys, sosio

ekonomie, ens, gespeel het. Daarom is dit die verantwoordelikheid van kerkhistorici 

en ander teologies - wetenskaplike beoefenaars om die bydraes van die 

verskeidenheid "grates" - wat nie die gewone ("kleine") lidmaat uitsluit nie - op skrif 

te stel sodat dit vir die nageslag bewaar kan bly. Die geskiedenis sal mettertyd oor 

hulle "grootheid' met groter objektiwiteit kan oordeel. 
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Die wysheid van die Redakteur van Beeld (20 Februarie 1993:8) moet in die 

verband in gedagte gehou word. Hy skryf: "Hoe geldig is die beheptheid met die 

'groat, grater, grootste' in die kritiek? Histories gerigte sinici se dat sulke 

beskrywings uiters gewaag is, in die Jig van die droewige geskiedenis van foutiewe 

waardebepalings... Die 'groat' politieke leiers van die verlede - waar staan baie 

van hulle vandag? Soos gewoonlik het Shakespeare dit reg gehad : 'Some are 

born great, some achieve greatness, some have greatness thrust upon them.' Groot 

, grater, grootste? Miskien is dit tog beter om /aer gestem te bly. Laat die toekoms 

maar bes/uit, laat die grootheid 'achieve' word, nie 'thrust upon' nie." Ten spyte van 

die versoeking om nou reeds aan Groenewald, Heyns, of iemand anders 'n 

spesifieke posisie in die galery van Afrikaanse teoloe van die twintigste eeu toe te 

ken, moet hulle liewer as van die invloedrykste getipeer word. 

1.3 Taak van kerkhistoriografie 

Seide Groenewald en Heyns het beslis belangrike bydraes tot die Suid-Afrikaanse 

teologiese wetenskap gelewer. Eersgenoemde as 'n baanbreker op die gebied van 

die Nuwe Testamentiese teologie en eksegese, wie se bydrae strek vanaf die 

dertigerjare tot die tagtigerjare. Heyns se eerste liefde was die dogmatiek en etiek 

en sy bydrae strek vanaf die sestigerjare tot die negentigerjare. Sy bydrae is nog 

vars in die geheue van die huidige geslag akademici, terwyl die van Groenewald 

besig is om op die agtergrond geskuif te word. Die kerkhistoriografie as teologiese 

dissipline, moet dus met jaloersheid wag hou oor die geskiedenis van die kerk en die 

teologie sodat die oordele wat in die hede gevel word, so ver moontlik binne 

wetenskaplike objektiwiteit en regverdigheid geskied. 

AB du Toit (NGTT, September 1986: 401) het in 'n artikel getiteld "Kerk en teo/ogie: 

twee wederkerig afhanklike groothede" 'n belangrike aspek te berde gebring wat ook 

ter sake is. In sy konklusie skryf hy: "Kerk en teo/ogie het mekaar nodig. Hu/le is ten 

voile op mekaar aangewese. Teo/ogie misluk as dit sy kerklike karakter verloen. Die 

kerk verarm en verstar as hy die teo/ogie nie gebruik en ernstig neem nie." In die 

beoordeling van die belangrikste Afrikaanse of Suid-Afrikaanse teoloe van die 

twintigste eeu, sal hul bydraes op die gebied van die kerk asook die samelewing, 

dus ook buite die studeerkamer, ter oorweging nagevors en op skrif gestel moet 

word. Die historici van die een-en-twintigste eeu sal dan waarskynlik in staat wees 

om met groter insig die vraag oor die invloedrykste teoloe van die twintigste eeu 
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binne die SA konteks te beantwoord. Uit die voorgaande is een ding baie duidelik: 

Die kerkhistoriografie het 'n belangrike taak! 

1.4 Oordeel deskundiges: Die Nestor, Doyen ... 

In 'n vraag aan dr Beyers Naude, (Bandgesprek 16 Mei 1990), bekende voormalige 

NGK predikant en vegter teen apartheid, oor Groenewald se statuur as teoloog en 

Nuwe Testamentikus, het hy die volgende mening uitgespreek : "(Dit) ... is aanvaar 

dat hy as teo/oog op sy vakgebied, die NT, 'n man was wie se woord en insig 

aanvaar is en as korrek beskou is. As hy by 'n sinode opgestaan het en die sinode 

oor aspekte daarvan toegespreek het, dan was dit byna vanselfsprekend dat sy 

oordee/ en uitsprake deur die sinode aanvaar sal word." Om 'n gebalanseerde 

siening van Groenewald se bydrae as teoloog te kry, is dit egter nodig om die 

indrukke te kry van akademici wat self op die gebied van die teologiese wetenskap 

presteer het - ook buite die kring van die NGK. Sy bydrae is belangrik ten spyte van 

sy vroeere bydraes met betrekking tot die Bybelse fundering van apartheid, wat 

allerwee vandag verwerp word. Sy bydrae was so invloed- en omvangryk dat sy 

nalatenskap nie onder 'n grafskrif van "apartheidsteoloog," waarmee hy in sekere 

kringe ten onregte gebrandmerk is, begrawe kan word nie. Die kerkhistoriografie 

laat dit gelukkig nie toe nie. 

Prof Tjaart van der Walt (Gesprek 16 Mei 1989), bekende Nuwe Testamentikus en 

teoloog van die Gereformeerde Kerke, huldig die volgende siening: "Hy is 

ongetwyfeld die Nestor van die Nuwe Testamentiese wetenskap in Suid-Afrika. Deur 

sy baanbrekerswerk het hy die grondslae gele. Hy is 'n Nuwe Testamentiese 

ensiklopedis. Sy bydrae strek oor 'n wye terrein en daardeur het hy wye kennis vir 

ander ontsluit ... " Hy het verder genoem dat Groenewald nie 'n virtuose bydrae ten 

opsigte van 'n bepaalde gebied gelewer het nie en dat sy oordeel altyd weloorwoe 

en besadig was. 

Groenewald se opvolger, prof AB du Toit, is dieselfde mening as Van der Walt 

toegedaan. Hy meld dat Groenewald (Bandgesprek 26.09.1990) die Bybelse basis 

van die eksegese geweldig sterk beklemtoon het. Hy het met die grondtale gewerk, 

intensiewe woordstudie gedoen en geweldig sterk by die teks van die Bybel gehou. 

Die fondament wat hy gele het, het aan die Teologiese Fakulteit (Afd B), aan UP 'n 

goeie eksegetiese inslag gegee. Du Toit meld verder dat in die tydperk voor 

330 



Groenewald, daar nie hierdie intensiewe Bybelse eksegese plaasgevind het nie. Hy 

het vir ons hele land wat die NT betref, gehelp om dit op 'n deeglike vaste basis te 

plaas. Volgens horn het daar in die sewentigerjare, toe Groenewald sy emeritaat 

aanvaar het, 'n radikale selfondersoek by Bybelwetenskaplikes in SA plaasgevind. 

Daar is gevoel dat die metodes wat tot datum gebruik is, nie genoeg deurdink is nie, 

dat dit baie intu'itief gedoen is - dikwels met groat sukses socs in Groenewald se 

geval, maar dat daar 'n ernstige behoefte was om meer intensief oor die metode te 

besin. Dit was ook die opkoms van die hermeneutiek waar die invloed van 

voorveronderstellings sterker besef is. Daar is baie krities na die hele metodiek van 

eksegese gekyk. "Ons doen dit vandag baie meer intensief en op 'n meer 

verantwoordelike basis as wat destyds gedoen is. Die feit is dat prof Groenewa/d die 

brug gevorm het tussen die ouere eksegese wat in ons land gedoen is, en in vele 

opsigte nie meer was nie as gewone Bybe/studie nie, en die meer wetenskaplike 

benadering wat uiteindelik gekom het." 

Die bekende prof WD Jonker, ook 'n oudstudent van Groenewald, (Bandgesprek 6 

Maart 1991) meld in sy beoordeling van Groenewald as Nuwe Testamentikus en 

teoloog dat die studente die aanvoeling gehad het dat hy 'n teoloog van formaat is. 

"Hy het aan die Fakulteit aansien verleen omdat hy as 'n figuur in die hele land 

erkenning geniet het ... " In vergelyking met ander kollegas meld hy dat die leerling 

altyd op die skouers van sy leermeester staan. Groenewald sou meer gepubliseer 

het en makliker met die Europese Nuwe Testamentici meegeding het as hy die tyd 

daartoe gehad het. Hy is van opinie dat Groenewald in sy lesings nouer aangesluit 

het by Duitse Nuwe Testamentici as by die Nederlanders. Hy oordeel dat 

Groenewald se Markus kommentaar pionierswerk was. 

Met sy aftrede ontvang Groenewald 'n skrywe (gedateer 22 Augustus1970) van die 

bekende Nederlandse predikant ds J Overduin. Laasgenoemde skryf: " ... De Here 

heeft je begiftigd met een scherp verstand, getuige je publicaties en de bezonder 

instructieve nascolings colleges die ik in Stellenbosch van je mocht genieten. lk 

voe/de toen op nieuw dat je een geboren eksegeet bent. Je commentaar op Marcus 

bv getuigd er van dat je kort en bondig weet te formuleren. En de Kerken heb je ook 

grote diensten bewesen met je wijse adviesen .. . " Verskeie ander skrywes wat 

Groenewald ontvang het, getuig van die hoe dunk wat bekende teoloe en akademici, 

predikante en gewone lidmate van horn gehad het. Die nuwe geslag teoloe het ook 

hul waardering betuig vir sy werk. Op 1 September 1990 skryf prof WJ Richards, 
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destyds Vise-rektor en dosent aan die Universiteit van die Oranje-Vrystaat, aan 

Groenewald: " ... U word steeds hoog geag. Tydens 'n onderhoud met een van die 

kandidate ('n UOVS-student) vir NT, is 'n vraag oor u eksegetiese benadering gevra. 

Hy het toe geantwoord dat hy horn volledig in u benadering kan vind." 

Een van die jonger teoloe prof PF Theron, (Bandgesprek 06 Maart 1991 ), meld dat 

daar by horn geen twyfel is nie dat Groenewald 'n "groat teoloog" is. Hy meld dat 

Groenewald 'n geweldige invloed op sy studente, waarvan 'n hele klomp bekende 

Nuwe Testamentici geword het, gehad het" bv. AB du Tait, JH Roberts, DJ Bosch 

(hy het sy proefskrif oor die NT geskryf), HJB Combrink, ens." Bekendes wat in 

ander vakrigtings doktorsgrade behaal het is Charles Fensham, WO Jonker, Murray 

Janson, CWH Boshoff en verskeie ander wat Groenewald "geweldig gestimuleer het 

om teologie te bedryf." Hy meld dat Groenewald grootliks die doyen van die Nuwe 

Testamentiese navorsing in Suid-Afrika is en "werlik 'n akademiese karakter aan 

teologie gegee het." Volgens horn het Groenewald nie in die Nuwe Testamentiese 

literatuur-wetenskap en nuwe metodes opgegaan nie. "Ek het horn al hoarse dat hy 

'n analfabeet in die dinge is." Hy het wel met die moderne teoloe van sy dag 

geworstel - bv. Bultman en Kaseman. Hy het lesings oor hulle gegee en dus nie by 

Grosheide vasgesteek nie. Hy het horn op datum gebring. Maar op 'n sekere 

ouderdom het 'n mens nie meer lus vir "die dinge" nie. Theron meld ten slotte: "Hy 

het 'presence' gehad en is 'n man van statuur. Hy was 'n groat figuur aan die 

Universiteit en het geweldige status gehad." 

2 Hoofingang tot "teologie-gebou" 

In die soeke na die beskrywing van Paulus se teologie het GB Stevens in sy werk 

The Theology of the New Testament, (1956:327), wat verskeie herdrukke beleef 

het, die volgende belangrike beginsel neergele: "The theology of Paul cannot be well 

understood apart from his personality and history." H Ridderbos (1966: 5) formuleer 

dit met 'n mooi beeld. Hy meld dat om insig in Paulus se teologie te kry, : " ... wil 

men: waar de toegang is te zoeken tot het imposante gebou van Paulus' theologie. 

Het is duidelik, dat er al/erlei deuren zijn, waardoor men kan binnengaan. Maar 

welke is de hoofd-ingang, die het gehele gebouw beheerst?" Vervolgens verwys hy 

na ingange soos die reformatoriese teologie, die teologie van Calvyn, die Aufklarung 

wat die histories-kritiese metode van eksegese na vore gebring het. Hy vind die 

hoofingang van Paulus se teologie "in het heilshistorische-eschatologische karakter 
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van Paulus' verkondiging" as uitgangspunt vir 'n adekwate benadering van die 

geheel (1966:6-39). 

Die agtergrond en geskiedenis van Groenewald is in die voorgaande hoofstukke 

reeds beskryf. Sy persoonlikheid is in sy ouerhuis in 'n Calvinistiese bodem gevorm 

waar hy deur 'n vroom vader en moeder opgevoed is. Die Woord van God het eerste 

en laaste gespreek in die gesin se handel en wandel.Gehoorsaamheid aan die eise 

wat God in sy Woord gestel het, was belangrik. In die Bybel is na antwoorde op 

geloof- en lewensvrae gesoek. Die weg waarlangs die Here sy kinders lei, kan soms 

nie (dadelik) gesien word nie. Hoe wonderlik Hy gelei het, kan dikwels na jare 

raakgesien word. Daarom meet daar in die geloof volhard word. Wanneer 

antwoorde op vrae ontbreek, moet daar in die wil van God berus word. Troos word in 

die Bybel gevind.Die genade van God was vir die gesin die blink diamant wat in hul 

geloofslewe geskitter het. Die invalide vader van Groenewald se voorbeeld van 

afhanklikheid van God asook sy godsvrug soos geblyk het uit sy daaglikse 

lewenswandel, die wyse waarop hy sy lyding hanteer het, het 'n onuitwisbare indruk 

op Groenewald gemaak. Groenewald het God uit sy Woord en uit ondervinding leer 

ken as 'n genadige God. Dit het nie weggeneem dat daar hard gewerk moes word 

nie. Te alle tye moes God die eer ontvang. Die hoofingang tot Groenewald se 

teologie-gebou is sonder twyfel die Calvinistiese gereformeerde teologie. Verdere 

navorsing behoort oor Groenewald se bydrae as teoloog gedoen te word aangesien 

dit nie die primere doel van die studie is nie. 'n Magdom materiaal is vir die doel 

beskikbaar. Op die wyse sal die ander deure wat toegang tot Groenewald se 

"teo/ogie-gebou" verleen ook nagevors kan word. Sodoende kan sy teologiese 

bydrae in totaliteit ontsluit word. Daar word vervolgens op die beslangrikste fasette 

van Groenewald se bydrae as teoloog gefokus. 

3 Calvinisme: gereformeerde teologie 

3.1 lnvloed op Groenewald 

FJM Potgieter wys by geleentheid van die herdenking van Calvyn se 400ste 

sterfjaar, (NGTT, 1964 :5 3: 129-131) op enkele fasette van sy teologie. Hy noem 

dat hy 'n Skrifteoloog by uitnemendheid was, dat dit by horn om die kennis van God 

in en deur Jesus Christus gaan.Calvyn wil niemand anders wees as 'n ootmoedige 

volgeling van sy Here en Heiland nie. Hy meld dat Ernst Troeltsch in Duitsland die 
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Calvinisme as die sentrale mag van die Protestantisme getipeer het. Volgens 

laasgenoemde is dit die openbaring van die Christendom wat die vermoe besit om in 

politieke en ekonomiese situasies deur te dring en die ganse Christendom uit die 

Bybel te suiwer. Volgens horn was dit Abraham Kuyper wat in Nederland die 

wekroep: "Terug na Ca/vyn!" laat hoor het. Potgieter wys op die volgende treffende 

woorde in Kuyper se lnleiding: "Ge kunt Calvyn's /nstitutie niet /ezen, of ge wordt 

kfeiner, meer zondaar voor God. Gij gaat weg, eingelik gehee/ weg, en uw Here 

wordt u al/es!" Hy meld verder dat 'n teoloog soos Grosheide, een van Groenewald 

se leermeesters in "hierdie gees en gesindheid" veral aan die Vrije Universiteit voort 

gearbei het. Groenewald het dus nie alleen vanaf sy vroegste jeugjare in sy ouerhuis 

met die Calvinisme opgegroei nie, maar die invloed is tydens sy studies in die 

buiteland voortgesit. Om Groenewald te begryp is dit nodig dat op die 

grondbeginsels van die Calvinistiese teologie gelet word. Hy noem Calvyn die 

"begenadigde prins onder die eksegete" (NGTT 1964:5 3 141). 

In die NGTT waarin so pas na Potgieter se bydrae oor Calvyn verwys is, het 

Groenewald oor die onderwerp Calvyn en die Heilige Skrif belangrike insigte 

verskaf van Calvyn se Skrifbeskouing en -verklaring (1964: 5 3:131-141). Dit bied 

ook insig met betrekking tot sy eie teologiese onderbou indien daar op sy siening 

van die Skrif in sy uitsprake gelet word. Wanneer sy teologiese nalatenskap in 

oenskou geneem word, is dit duidelik watter invloed Calvyn se gereformeerde leer 

op Groenewald gehad het. Hy is inderdaad Calvinis in merg en been. Dit was dan 

ook sy begeerte dat daar in Pretoria en op Stellenbosch Skrifverklaarders opgelei 

sal word volgens die "voorbeeld en voorskrif' van Calvyn (1964:141). Calvyn se 

invloed op sy teologiese arbeid word vervolgens nagegaan. 

3.2 Die Skrif 

3.2.1 Skrifgebonde gereformeerde teoloog 

Gedurende sy lang bediening was Skrif- of Woordstudie die belangrikste taak 

waarmee Groenewald horn besig gehou het. Die Skrif het die sentrale plek in sy 

bediening en lewe ingeneem.ln sy proefskrif (1932:61-153) het hy reeds op 'n 

deeglike wyse die christelike gebruik van koinonia in die Skrif voor Paulus se tyd as 

apostel by wyse van die woord-analitiese metode ( ook bekend as die woord

historiese of grammaties-eksegetiese metodes) nagegaan. Hy het ook die woord se 
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openbaringsinhoud, soos deur Paulus daaraan gegee, waar dit verbind word met 

begrippe soos "Gemeenskap van die Seun, die Heilige Gees, Bloed en Liggaam van 

Christus" asook gemeenskap van lye, geloof en diens, nagegaan (158-201 ). In sy 

professorale intreerede Die Eksegese van die Nuwe Testament (1938) by sy 

diensaanvaarding as hoogleraar aan die Teologiese Fakulteit van die Universiteit 

van Pretoria (Afd B), en later in sy kommentare en wetenskaplike artikels in 

teologiese geskrifte, blyk sy eerbied vir die Skrif. Met verwysing na die Skrif het hy 

gese (4): "Dit is Gods onfeilbare Woord, gerig aan mense van die eerste eeu van 

ons jaartelling, maar ook aan a/le mense van a/le tye. Dit is Gods openbaring, 

waardeur die verborge rykdomme van God aan ons bekend gemaak word in die 

teenswoordige tyd." 

CWH Boshoff (vgl WD Jonker (Red) 1970 : 251 ), skryf dat Groenewald "in merg en 

been Gereformeerde teoloog (is) en dan word bedoel Gereformeerd Skrifgebonde. 

Daarom is daar miskien min ruimte vir die ontwikkeling van 'n eie teologie. Tog kan 

die opmerksame /eser 'n karakter en benadering waarneem wat as 'n eie bestempe/ 

kan word." In 'n gesprek met Groenewald het hy aan skrywer gese dat sy strewe 

was om te alle tye binne die raamwerk van die gereformeerde leer teologie te 

beoefen. Die leer beklemtoon juis die Skrif as die gesaghebbende Woord van God 

en die belydenisskrifte verskaf die belangrike riglyne waarbinne beweeg kan word. 

Groenewald beskou die sleutel tot Calvyn se Skrifbeskouing en -verklaring (NGTT 

1964:5 3 :132) soos volg: "Eerstens beskou Ca/vyn die getroue uitleg van die Heilige 

Skrif as die hoofsom van sy lewensarbeid. Tweedens meld hy die gesindheid waarin 

die Skrif verk/aar moet word, naamlik nie om persoonlike wins op 'n teenstander te 

behaa/ nie, maar uit groot eerbied vir die Woord van God. En derdens wys hy op die 

rigsnoer en uiteindelike doe/ van Skrifverklaring, naamlik die eer van God." Hy wys 

verder daarop dat teologiese arbeid as sodanig nooit 'n doel op sigself is nie, maar 

altyd 'n hulpmiddel vir die beter verstaan van die Skrif Hy meld dat al het Calvyn se 

lnstitusie die eerste sistematiese uiteensetting van die Gereformeerde leer geword, 

het Calvyn dit slegs as 'n hulpmiddel of inleiding beskou om tot die wesenlike taak te 

kom : "die regte verstaan van die Woord van God" (132). 

Sy Skrifbeskouing het nie gedurende sy lang bediening 'n verandering ondergaan 

nie. Sy sekerheid dat die Heilige Skrif die "onwankelbare Woord van God is" 

(1964:135-136), het dieselfde gebly. In sy feesrede (Ongepubliseer - as bylae 
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ingesluit) met die herdenking van die vyftigste bestaansjaar van die Teologiese 

Fakulteit aan UP in 1988, het hy gese - hy was toe reeds 82 jaar oud : "Die Woord 

van God is die gronds/ag en s/eutel ... Die uitgangspunt is die erkenning dat die he/e 

Skrif die geinspireerde, gesaghebbende, normatiewe Woord van God is." Hy het 

vervolg: "Hier word geen bewyse gesoek nie en geen verklaringsteoriee aangebied 

nie. Hier word alleen erken en bely dat die hele Skrif die Woord van God is. Op 

daardie onwanke/bare grondslag moet die man wat in diens van God staan, sy hele 

/ewe fundeer, en daaruit sy kennis en vaardigheid put vir die uitvoering van sy 

roeping." 

3.3 Die eksegese 

As eksegeet het Groenewald die brug gevorm tussen die ouere eksegese wat in 

Suid-Afrika gedoen is, en die meer wetenskaplike benadering wat uiteindelik 

daargestel is (AB du Tait, bandgesprek 26.09.1990). Deur die baanbrekerswerk wat 

hy sedert die dertigerjare op die gebied van die Nuwe Testamentiese eksegese en 

teologie gedoen het, het hy die fondament gele waarop latere teoloe kon voortbou. 

Sy eksegese en teologie is geskoei op die van die gereformeerde teoloog, Calvyn. 

Vervolgens word op 'n aantal aspekte gewys waarop Groenewald op die voetspoor 

van Calvyn, klem gele het: 

3.3.1 Kernvak 

Groenewald het kart nadat hy sy studies in Europa voltooi het, in 1934 op 

Stellenbosch by die stigting van die Suid-Afrikaanse Studievereniging, 'n referaat 

getiteld: Hedendaagse Rigtinge in die Nu-Testamentiese eksegese, gelewer 

(Ernst 1986:68). Hy het dwarsdeur sy bediening die klem op eksegese as teologiese 

dissipline gele. In sy intreerede het hy met die volgende onderwerp weereens 

getoon dat hy eksegese as baie belangrik ag: Die Eksegese van die Nuwe 

Testament, Rede by die aanvaarding van die Professoraat in die Nieu

Testamentiese wetenskap in die Teo/ogiese Fakulteit, Afd B aan die 

Universiteit van Pretoria. Uitgespreek op 7 September 1938, Pretoria." Die 

naam van die Departement Nuwe Testamentiese Wetenskap socs dit aan Afd A -

Ned Herv Kerk - in ooreenstemming met die meeste Europese en Amerikaanse 

benamings bekend gestaan het, is ender invloed van Groenewald aan Afd B - NGK-
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verander na Nuwe Testamentiese Eksegese en Teologie (Vgl Ad Destinatum 

1960-1982, 1987:114). Vir Groenewald het die klem op eksegese geval. 

In die eerste sin van sy intreerede (1938:3) verklaar Groenewald: "Eksegese is die 

kernvak, nie alleen van die Nuwe Testamentiese wetenskap nie, maar van die 

teologie." Hy verwys in 'n voetnota na die woorde van R Bultmann : "lhrer Form nach 

ist Theologie immer Exegese der Schrift." Eksegese was vir horn die koningin van 

die teologiese wetenskappe. Hy betreur dit dat ook in die gereformeerde teologie die 

sentrale plek aan die eksegese ontse is omdat dit telkens aangewend is om die 

leerstellings van die dogmatiek te bevestig. Hy verwys na Karl Barth wat ook groot 

klem op die eksegese gele het en die teologie uit 'n slaap van byna 50 jaar wakker 

gemaak het om opnuut aandag te skenk aan die eksegese "en haar te herstel in 

haar plek van eer onder die vakke van die teologie" (3-4). 

3.3.2 Sleutel : woordverklaring, grammaties-historiese verklaring 

Die taak van die eksegese sien Groenewald as om die geskrewe woord te lees en te 

verklaar. Waar die goddelike karakter van die NT gelowig aanvaar word, kom die 

eksegese nooit met sy taak klaar nie. Omdat die Skrif die openbaring is van die 

oneindige rykdom van Gods verborgenheid, kan die mens like eksegese nooit die 

rykdom van die Skrif uitput nie. Daarom word telkens met die teks geworstel om 

nuwe skatte vir 'n nuwe tyd te voorskyn te bring (1938:4-5). Volgens Groenewald is 

woordverklaring (1938:5-6) die sleutel tot die regte eksegese. Hy meld verder dat in 

die proses van gedagtemededeling 'n woord minstens drie gestaltes het, naamlik die 

gedagte, die gesproke woord en die geskrewe woord. Hy noem laasgenoemde die 

versteende vorm, die gesproke woord die vloeibare en die gedagte die dampvorm. 

"In die Skrif het ans met die versteende vorm te doen.Deur gebruik te maak van 

al/erlei hulpmiddels moet die versteende vorm self bekyk en waardeer word, daarna 

moet teruggewerk word na die gesproke woord en einde/ik na die gedagtewereld 

van die skrywer." In bv. die geval van Paulus se briewe moet met gebruikmaking van 

die hulpmiddels van ondersoek soos die filologiese, die historiese en die 

psigologiese, gepoog word om insig te kry in die omstandighede waarin Paulus sy 

briewe dikteer het en in sy hele gedagtegang op daardie tydstip. "Dus mag ons ons 

nooit blind staar op wat daar geskryf staan nie, maar ook navors wat deur die 

skrywer bedoe/ was" (5-6). 
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Uiteindelik gaan dit vir Groenewald om 'n "metode wat rekening hou met drie 

aspekte van die geskrewe woord, naamlik, wat daar staan, wat bedoe/ word en wat 

op my betrekking het (die sogenaamde simboliese meerwaarde wat hy ook die saak 

van die hart noem (1938: 17):Skrywer), en dan tot 'n sintese te geraak, waardeur die 

diepe sin van Gods Woord tot uitdrukking kom. 11 Hy behandel die 

ontwikkelingsgeskiedenis wat die eksegese deurloop het en is bereid om die 

hulpdissiplines binne perke aan te wend. Hy noem dat alles by die grammatiese 

bestudering van die teks begin omdat die tug van die grammatika die eksegeet sal 

hou by wat geskryf staan en horn sal bewaar teen willekeurige verklaring of 

fantastiese inlegkunde. Volgens horn verhinder die grammaties-historiese metode 

dat die eksegeet leermeester van die skrywer word en nie sy leerling nie. Die 

historiese ondersoek mag dus nie nagelaat word nie. Gegewens van die literer-, 

kultuur-, staatkundig-, en godsdiens-historiese aard werk mee om die woorde en hul 

geskiedenis beter te begryp. Hy meld dat dit verpligtend is om gebruik te maak van 

die psigologie en die godsdiens-psigologie om nog beter vas te stel wat die skrywer 

bedoel met sy uitdrukkings. Groenewald het op die voetspoor van Calvyn daarop 

gewys dat 'n grondige kennis van die grondtale vir die eksegeet onontbeerlik is. 

3.3.3 Simboliese meerwaarde 

Groenewald (1938:6-7) wys daarop dat die leser sekere dinge in die teks kan ontdek 

waarvan die skrywer nie bewus was nie, of nie bedoel het nie. Hierdie verskynsel is 

volgens horn deur prof J de Zwaan "die simboliese meerwaarde" genoem. Op die 

wyse is daar in die woorde wat die skrywers neerskryf veel meer as waarvan hulle 

bewus is. "Dit is die openbaring van God deur die Heilige Gees ingele in die 

geskrewe Woord, en deur dieselfde Gees bekend gemaak aan die hart van die 

Jeser. Die simboliese meerwaarde is dus daarin ge/ee dat die woorde van die teks 

tegelyk Gods Woord is en Gods Woord is die lewende Woord, wat die mens in die 

teenswoordige tyd aanspreek. 11 Groenewald noem die drie aspekte van die 

woordverklaring 'n "kyk11 na die teks, 'n "sien" van die betekenis en 'n "hoor11 van die 

stem van God wat deur die teks die leser aanspreek. "Op grand hiervan hou die 

eksegese hom besig met (/) grammaties-historiese, filologiese, (ii) met psigo/ogiese 

en fenomenologiese en (iii) met teologiese arbeid om deur 'n sintese van hierdie 

onderskeie aspekte die diepere sin van die Skrifwoord te vind. 11 

3.3.4 Vooringenome standpunt 
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Die eksegeet kan, volgens Groenewald (NGTT 1964: 5 3 : 136), horn nie op 'n 

neutrale of sogenaamde objektiewe standpunt teenoor die Skrif stel nie. In twee 

kardinale opsigte moet hy 'n vooringenome standpunt handhaaf. "Eerstens moet hy 

die Skrif gelowig aanvaar as die Woord van God, waarin die Here deur die Heilige 

Gees sy verborge skatte bloot/e aan sy uitverkorenes. Tweedens moet hy karr weet 

dat Jesus Christus die sentrale inhoud daarvan is. 11 Die Skrif as Woord van God 

vereis dat dit vanuit 'n geloofstandpunt benader moet word. Hy meld oak dat, soos 

by Calvyn, die eksegeet die roeping en verantwoordelikheid het om geen enkele 

deel van die Skrif bewustelik te verdraai of verkeerd uit te le nie. Hy wys daarop 

(Deo Gloria, 1966: 15-16) dat 'n eksegeet nie 'n neutrale standpunt kan inneem nie, 

omdat dit tot subjektiwiteit by die eksegese lei. Om die gevaar te omseil, verklaar hy, 

is die enigste waarborg , hoe paradoksaal dit oak mag klink, - dat die eksegeet "sy 

paging om 'n neutra/e standpunt in te neem prysgee en hom bewustelik stel op 'n 

vooringenome standpunt. Dit beteken dat die eksegeet die gesag van die Skrif sa/ 

eerbiedig en die waarheid van die inhoud sal glo. Die belydenis van sy kerk is hom 

hierin tot rigsnoer en steun. 11 

3.3.5 Eerbied vir Skrif 

In een van Groenewald se eerste publikasies (1939:7) het hy geskryf: "lndien wat 

hier geskryf is by die /eser die eerbied en waardering vir die Skrif sou verinnig, is die 

arbeid nie tevergeefs nie. 11 Calvyn, bekend vir sy eerbied vir die Skrif, het daarop 

gewys dat daar altyd verskil van uitleg sal wees onder eksegete. Die feit moet 

Skrifverklaarders daartoe bring om nederig te wees en hulle tot broederlike 

gedagtewisseling aanspoor. Groenewald verwys met goedkeuring na wat Calvyn in 

die verband gese het: "... wanneer ons afwyk van die sienswyses van ons 

voorgangers, ons nie aangespoor sal word deur 'n sug na nuwigheid nie, en nie 

gedrewe deur 'n begeerte om ander te beskimp nie, en nie opgestook deur enige 

haat of gestreel deur enige eersug nie, maar daartoe voortgedryf deur die noodsaak 

en omdat ons opreg die goeie soek." (1964:5 3 139). Groenewald skryf verder: "Sy 

(Calvyn) Skrifverk/aring imponeer steeds deur die kinderlike eerbied waarmee hy die 

Skrif as Woord van God benader ... " Groenewald is alom daarvoor bekend dat hy 

vanwee sy eerbied vir die Skrif niks sou doen wat in die verband as teenproduktief 

beskou kan word nie. 

3.3.6 Christus sentrale inhoud van Skrif 
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Groenewald (1964: 136 en 139-140) wys op die hoofsaak waarom alles gaan: " ... 

naamlik dat die Heilige Skrif in a//e dele Christus bekend maak." In stelling IX van sy 

proefskrif (1932:222) verklaar hy : "Histories-profeties gesien is die Ou Testament 

die toegang tot Jesus Christus; prakties-teologies gesien is Hy die toegang tot die 

Ou Testament." Calvyn het volgens Groenewald meer as eenmaal getuig dat 

Christus die sentrale inhoud van die Skrif is. Die Skrif moet gelees word om Christus 

daarin te vind. Die Skrif moet Christosentries verklaar word (139-140). Op 

laasgnoemde stellings het Groenewald soos volg kommentaar gelewer: "Juis die feit 

dat die hele Skrif op Christus heenwys, stel die eksegeet onder die verpligting om 

ham volkome in diens van Christus te stel, om in gehoorsaamheid aan die Here, en 

met die aanwending van al sy gawes van verstand en hart, en met gebruikmaking 

van die middele van die wetenskap, die Woord van God suiwer, sober en 

verstaanbaar te vertolk vir sy tyd. Hierin is die profetiese roeping van die 

Skrifverklaarder gelee" (140). 

3.3. 7 Karaktertrekke en lewenswandel van eksegeet 

In die lig van die voorbeeld van Calvyn is die karaktertrekke wat by 'n eksegeet 

verwag kan word soos volg: eenvoud van taal, 'n maklike styl, moed en nederigheid, 

ywer en objektiwiteit, vurigheid gepaard met gematigheid, geloof en besieling, diepe 

kennis en wetenskap, daadkrag en liefde en 'n bepaalde vermoe van besieling om 

aan lesers te kan oordra wat hy self ontvang het (lys opgestel deur M Carrez en 

deur Groenewald vermeld (1964:140). Groenewald wys verder daarop dat, volgens 

Calvyn, die sedes van die goeie en vroom leraar sodanig moet wees dat sy lewe 

sterker spreek as sy tong."En wat die houding teenoor die Heilige Skrif betref, se hy 

(Calvyn) dat ans dit nooit sal verstaan nie tensy ans die eie vlees/ike verstand afle 

en toelaat dat die Hei/ige Gees ans onderrig, en dan na die Skrif kom 'met eerbied, 

gehoorsaamheid en bereidheid om te leer.' En die regte eerbied kom daaruit voort 

dat ons aan die oortuiging vashou dat in die Skrif geen sterflike mens nie, maar God 

self met ons spreek. "So 'n eksegeet was Calvyn", volgens Groenewald (1964:140). 

In die lig van al die mondelinge en geskrewe getuienis ten opsigte van Groenewald 

self, kan, sender om van subjektiwisme beskuldig te word, verklaar word dat die 

meerderheid eienskappe wat Calvyn as vereiste vir 'n eksegeet gestel het, deel was 

van Groenewald se toerusting. Dit het van Groenewald 'n gereformeerde 

Skrifverklaarder by uitnemendheid gemaak. 
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4 Gesag van die Skrif : Hermeneutiek 

In gesprekke het Groenewald by meer as een geleentheid sy kommer uitgespreek 

oor die aantasting van die gesag van die Skrif. Groenewald (NGTT 1964:5 3 133) 

berig dat Calvyn horn kragtig beywer het "om die mense van sy tyd aan die Woord 

van God te bind. Om dit te doen, het hy nadruk gele op die gesag van die Skrif. .. 

Hierdie gesag berus nie op kerklike erkenning of menslike bewysvoering nie. Dit is 

enkel en al/een gegrond in God self, en word s/egs deur die ge/oof erken." Die Skrif 

is belangrik omdat daar nie daaglikse Godsprake uit die heme! gegee word nie. 

Alleen die Skrif bestaan en daarom besit die Skrifte 'n volledige gesag by die 

gelowiges "wanneer hu/le g/o dat hul/e (die Skrifte:Skrywer) uit die heme/ 

voortgekom het net so goed asof die lewende stem van God self daarvandaan 

gehoor is" (133). Groenewald wys verder daarop dat die diepe betekenis van die 

Heilige Skrif alleen vir die gelowiges ontsluit word en wel deur die Heilige Gees.Die 

Skrifte word begryp alleen wanneer God aan ons die oe skenk om te sien (134). 

Groenewald skryf op 24 September 1984 'n brief van waardering aan dr DJ Dreyer 

vir 'n skrywe met betrekking tot Skrifuitleg en Skrifgebruik wat in DK verskyn het. 

Hy skryf: "Die beskouings wat deesdae van sekere kante gelug word oar die 

Skrifgesag en -gebruik, wek ernstige besorgdheid. Oaar word nie meer ems gemaak 

met die Auctor Primarius van die Skrif nie. Sy gesag en bedoeling word 

weggedoesel onder 'wetenskaplike bevinding' en menslike 'gesagswoorde.' Oit is tyd 

dat die Gereformeerde Skrifbeskouing duidelik geste/ word... Oit is duidelik dat as 

die moderne koers van sommige teoloe... volgehou word, ons nie meer van 

'Godsopenbaring' sat kan praat nie, en daarmee start die evangelieboodskap in 

duie. Ja, dan kry ons werklik te doen met "n ander evangelie.' En daarop moet die 

antwoord skerp en duidelik opklink : 'Anathema!"' 

In 'n publikasie van UNISA, Skrifgesag en Skrifgebruik (FA Swanepoel - Red) 

lewer C du Toit 'n insiggewende bydrae oor Skrifgesag en praktyk (1991: 39-54) 

(Pretoria:Unisa). Hy wys daarop dat om oor Skrifgesag te praat, 'n bykans 

allesomvattende oefening is en dat daar verskillende benaderings in die siening van 

Skrifgesag is. Wanneer die Skrif a-priories as gesaghebbend gesien word as gevolg 

van die geloofsoortuiging dat dit God se Woord is, (soos deur Groenewald op gesag 

van die Belydenisskrifte voorgestaan : Skrywer), is die probleem hoe ons weet of 

ons die Skrif reg lees en verstaan. Dan word die gesagsvraag verbind aan die vraag 
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van metode en hermeneutiek. "Binne die verhouding word gesag verbind aan die 

regte metode wat nagevo/g word en nie omdat die Bybel dit vanself het nie. Oaar is 

egter nie net een metode of benadering nie, maar 'n veelheid wat e/keen ewevee/ 

aanspraak op gesag maak. So het gesag self p/ura/isties geword" (40). Die 

gesagsvraagstuk het dus baie kante wat aanleiding gee tot die verwarring ook in 

gereformeerde kringe. 

In 'n belangrike artikel van Groenewald Krisis in die lnterpretasie van die Heilige 

Skrif, (NGTT 1969 : 10 1 :2-12) het hy die historiese verloop van die hermeneutiese 

teologie weergegee met vermelding van die name en bydraes van belangrike teoloe 

socs Karl Barth, Rudolf Bultmann, Oscar Cullmann, Gerhard Ebeling en andere. Die 

taak van die hermeneutiek is om uit die teks 'n ver-taling, 'n translatio, te laat 

plaasvind waardeur die spreke van die teks ver-taal word in die taal van die 

teenswoordige tyd. Dit bring ook 'n nuwe opvatting oor Bybelvertaling mee. Dit is nie 

'n moderne woord vir woord weergawe in 'n moderne taal nie. "Veeleer word dit 

beskryf as die vind van 'n nuwe 'plek' waar die teks met behoud van sy historiese 

karakter, ons tref soos 'n gebeurtenis binne ons eie bestaan. Dit beteken dat die 

vertaler nie gebonde b/y aan die Jetter van die teks nie, maar die spraak-gebeurtenis 

wat in die teks geobjektiveer is, moet ver-taal sodat dit opnuut 'n spraak-gebeurtenis 

in die moderne tyd word" (10). Hy oordeel dat die nuwere hermeneutiek hoopvolle 

elemente bevat aangesien dit die gereformeerde teologie se band tussen Woord en 

geloof handhaaf. Hy sluit sy artikel af met die volgende sinsnede: "In ons 

verleentheid om die Skrif te verstaan, tas ons rand, maar kom tog maar weer 

eerbiedig voor die Woord van God te staan, met die bede: Spreek Here, U 

dienskneg luister!" (12). 

CWH Boshoff (in WD Jonker Red, 1970:252-253) wys daarop dat Groenewald 

vashou aan die eenheid van die Skrif en dat die NT nie sender die OT verklaar kan 

word nie. Sy verdere standpunte ten opsigte van tekskritiek, Skrifinspirasie, bronne

teorie, asook sy standpunte teen die ontmitologisering van die Skrif en die 

'Formgeschichte' en die gang van sy NT studies is deur Boshoff kortliks uiteengesit. 

Groenewald se bydraes in die verband kan in sy publikasies nagegaan word. 

5 Bybelvertaling en die vertaalwetenskap 
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As Bybelvertaler het Groenewald ontsaglike werk met betrekking tot die Afrikaanse 

vertaling van die Bybel gedoen. 'n Afsonderlike hoofstuk (15) is hieraan gewy. Die 

verskyning van die NAV in 1983 het hy as die kroon op sy loopbaan beskryf. F 

Swanepoel (Red) (1991:14) het daarop gewys dat Bybelvertaling 'n uiters belangrike 

teologiese publikasie is en dat geen ander teologiese publikasie naastenby die 

invloed het wat Bybelvertaling het nie. S du Toit het met verwysing na sy vader 

Totius se werk as Bybelvertaler in 'n (blykbaar ongepubliseerde) manuskrip daarop 

gewys dat Bybelvertaling hoogs gespesialiseerde kennis vereis. Daarby meet die 

teoloog wat vir die Afrikanervolk die Bybel vertaal by al sy ander kwalifikasies 'n 

behoudende geleerde wees. T van der Walt het in 'n onderhoud te Pretoria op 

Groenewald se konserwatisme met betrekking tot die vertaling van die nuwe 

Afrikaanse Bybelvertaling gewys. 

Deur sy werk as Bybelvertaler het Groenewald aan Bybelvertaling as wetenskap, 

binne die Suid-Afrikaanse en Afrikaanse konteks, nuwe dimensie verleen. AH van 

Zyl en FA Swanepoel (1972:36-44) het daarop gewys dat Bybelvertaling vandag vir 

Bybelvertalers 'n geleentheid skep om deeglik en akademies verantwoord in 

vertaalwerk onderle te word. Groenewald het gese dat die 1933-vertaling in sy tyd 

onberekenbare waarde gehad het, "maar nou het die tyd gekom dat dit plek maak 

vir 'n nuwe vertaling, die vrug van die vertaa/wetenskap" (NGTT Januarie 1984 : 8-

17). Die teologiese arbeid en invloed van Groenewald met betrekking tot 

Bybelvertaling en die vertaalwetenskap is beslis nie gering nie. 

6 Die Belydenisskrifte : Belhar- belydenis 

Groenewald is as gereformeerde teoloog en eksegeet nie daarmee tevrede dat die 

eksegese deur die geloofsleer aan bande gele word nie (1938:8). Hy verklaar 

nietemin waarom 'n belydenisskrif belangrik is : " ... omdat die Heilige Gees aan die 

kerk gegee is, volg daaruit dat die eksegeet nooit neutraal teenoor die teks kan 

staan nie, maar altyd binne die belydenis van sy kerk en in ooreenstemming met die 

'tradisie' die genadegawe van die Gees in beoefening bring. Die eksegese mag 

egter nooit deur die leer van die kerk die swye opgele word nie" (17). In 'n artikel 

Eksegese en 'n Vooringenome Standpunt (DG 1966:15-16) wys hy weer op die 

feit dat 'n eksegeet nie 'n neutrale standpunt kan inneem nie, omdat dit tot 

subjektiwiteit by die eksegese lei. Om die gevaar te omseil, is die enigste waarborg 

dat die eksegeet "sy paging om 'n neutrale standpunt in te neem, prysgee en ham 
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bewustelik stet op 'n vooringenome standpunt. Dit beteken dat die eksegeet die 

gesag van die Skrif sat eerbiedig en die waarheid van die inhoud sa/ glo. Die 

belydenis van sy kerk is hom hierin tot rigsnoer en steun." 

Groenewald wys verder daarop (1966:16) dat die eksegeet vanuit sy bepalde 

kerklike belydenis funksioneer. "Dit is vir die gelowige en kerkbewuste eksegeet 

onmoontlik om die inv/oed van sy belydenis uit te skakel en daarom kan hy nie 

anders dan dit te aanvaar nie. Hoe getrouer hy is aan die oortuigings ... soos 

uitgedruk in sy kerk se be/ydenis, des te beter sa/ hy die Skrif kan verklaar." Die 

eksegeet stel nie die gesag van die belydenis bo die Skrif nie, "maar ... aanvaar die 

belydenis omdat dit die formulering is van juis die waarheid wat hy deur die geloof 

uit die Skrif leer ken en aanvaar het ... Daarom is dit nodig dat elke eksegeet eers 

he/derheid sat he van sy apriorisme vanwaar hy uitgaan, naamlik sy kerklike 

belydenis" (16). Groenewald het nie prof J du Plessis se siening met betrekking tot 

die belydenisskrifte gedeel nie. Volgens F Erasmus en E Brown (1993 34 1: 62) 

wou Du Plessis in beginsel nie gesag aan die belydenisskrifte toeken nie. Gesag het 

volgens Du Plessis gesetel in die ervaring, die Persoon van Christus of - ten minste 

ten dele - in die rede. "Die konfessie was dus 'n historiese formu/ering, 'n 'rigsnoer' 

wat die kerk mag lei, maar nooit 'n gronds/ag om op te bou nie." 

Die ems waarmee Groenewald die kwessie van die Belydenisskrifte beskou, blyk uit 

sy en S du Toit se weiering dat die professore van die NHK meewerk aan die 

interkerklike Bybelverklaring nadat hulle hul daartoe uitgenooi het (Vgl in die 

verband Hoofstuk 10 - Groenewald as navorser). Die rede hiervoor was dat die 

medewerkers van die NHK nie bereid was om te verklaar nie, soos Groenewald en 

Du Toit artikels 5 tot 7 van die NGB vertolk het, dat die Bybel die Woord van God is. 

Die NHK verteenwoordigers se vertolking was dat die Bybel die "gesaghebbende 

Woord van God bevat" soos blyk uit 'n skrywe van prof B Gemser aan Groenewald 

gedateer 16 November 1942). In antwoord op Gemser se skrywe, skryf Groenewald 

(08.01.1943): " ... Die Skrif bly altyd die rigsnoer ... As die Bybel nie die onfeilbaar

geinspireerde Woord van God is nie, maar dit slegs bevat, moet elkeen vir homse/f 

uitmaak wat hy van die Bybel as Woord van God sal aksepteer en wat nie. Dit sal 

opening gee vir grenslose willekeur ... " 

Volgens E Brown (Studia Historiae Ecclesiasticae 1993 Vol XIX, 2 : 35-56) kom 

God vanuit die Skrif en deur sy Gees in 'n bepaalde konteks in 'n Christelike 
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belydenis aan die woord. "Die Kerk het tot die reformasie en belydenis gekom 

waarvolgens hy homse/f laat onderrig en identifiseer'' (37). Hy skryf verder (56) dat 

die belydenis voorkom dat God 'n objek of begrip word, en die Skrif eensydig en 

subjektief vertolk word. Wanneer die belydenisskrifte kerklik en teologies op hulle 

eie begin funksioneer, word die appel van die Skrif verduister en word nie aandag 

gegee aan die voortgaande hervorming van die kerk nie.Sodoende word die eenheid 

van die kerk in gedrang gebring. Groenewald wil nie dat die Belydenisskrifte los van 

die Skrif of teenoor die Skrif gestel word nie. AB du Tait (NGTT 04.09.1986: 392) 

toon aan dat alle ware teologie, 'n kerklike karakter dra. Dit is duidelik dat vir 

Groenewald die kerk en belydenisskrifte onafskeidelik aan mekeer verbonde is. Die 

belydenisskrifte is ondergeskik aan die Skrif. As teoloog is hy getrou aan die Skrif, 

maar ook aan die belydenisskrifte van sy kerk. Die belydenisskrifte het die Skrif 

vertolk. In die lig van sy siening van die Skrif en belydenisskrifte het hy geweier om 

daarbuite te tree. 

Groenewald bedank prof JA du Rand in 'n skrywe gedateer 27.09.1984 vir sy artikel 

in DK oor die "Skrifgebruik in die Belhar-belydenis." Hy skryf op 12.10.1984 aan 

Groenewald dat hy die artikel nie geskryf het as deel van die polarisering nie, maar 

dat die eksegetiese en teologiese bedoeling daarvan voorop staan. Hy skryf verder : 

"Ek dink dikwe/s aan die eerlike pad van eksegetiese integriteit wat u geloop het. 

Soms het dit ook beteken dat u teen 'n stroom moes gaan stelling inneem. Ek bid 

ook maar net om eerlik en gefundeerd met die Woord om te gaan." In sy skrywe 

wys Groenewald daarop dat hy homself ook al aan daardie "misdryf sku/dig gemaak 

hef' in 'n soeke na Skrifbewyse. Hy meld dat wanneer 'n mens daarmee besig is, 

besef jy gewoonlik nie jou fout nie. Eers agterna kom jy dit agter. Hy meld dat deur 

op die wyse te fouteer jy jou in goeie geselskap bevind, naamlik die van die 

gereformeerde vaders, veral van Dordt, waar tekste bygehaal word wat nie ter sake 

is nie. Hy skryf dat hy dankbaar is dat Du Rand die opstellers van die Belhar

belydenis op hulle mistastings gewys het. 

Volgens Groenewald meet 'n belydenis behoorlik "ryp word, nie net in een kerk nie, 

maar binne die gemeenskap van kerke van ge/yke grondslag. Daarvoor is behoorlike 

besinning oor die uitsprake van die Skrif onontbeerlik. En daarop het jy juis gewys. 

Dis goed." Dit blyk dus dat Groenewald nie teen die Belhar-belydenis uit 'n beginsel 

oogpunt gekant is nie. 'n Belydenisskrif meet egter Skriftuurlik en teologies 

verantwoord wees. So ook dat dit binne die kerke van gelyke belydenisgrondslag, in 
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die geval van die Belhar-belydenis dus minstens die familie van NGKerke, "ryp" 

meet word. Voordat dit nie gebeur nie, is dit nie 'n belydenisskrif nie. Die bydrae van 

Groenewald is belangrik met betrekking tot die debat wat binne die NGK aan die 

gang is oor die eis wat die VGK stel dat die NGK die Belhar-belydenis meet aanvaar 

voordat kerkeenheid kan plaasvind. 

7 Teologiese voorligting en adviese 

Groenewald het met ywer in kerklike en teologiese publikasies voorligting verskaf 

ten opsigte van wat in die wereld van die teologie aan die gang was. Alhoewel daar 

nie baie klem op gele word nie, was hy verantwoordelik vir 'n groot aantal resensies 

of boekbesprekings ten opsigte van nuwe teologiese publikasie wat verskyn het. 

CWH Boshoff (WD Jonker Red 1970: 254-258) het 'n lys in die verband saamgestel. 

Die resensies het as kommunikasiemiddel belangrike inligting verskaf aan 

akademici, predikante, studente en almal wat op een of ander wyse by die teologie 

betrokke was. Die waarde daarvan meet nie onderskat word nie. Op die wyse het hy 

die belangstelling geprikkel en predikante en studente direk en indirek aangemoedig 

om hulle op die hoogte te bring met die nuutste literatuur wat op die gebied van die 

Nuwe Testamentiese teologie beskikbaar geword het. 

Hy het elke platform wat hy kon benut om kennis te versprei met die een doel voor 

oe, naamlik dat hoorders en lesers die Drie-enige God beter kon leer ken, liefhe en 

dien. Daarom het hy ook dikwels in sy voorligting lesers nie alleen ingelei in wat die 

skrywers of denkrigting beoog het nie, maar het hy ook gewaarsku. Om een 

voorbeeld te noem. In die Deo Gloria blad (1966:15-16) waarsku hy teen die 

sogenaamde "nuwe teologie" en die daaruitspruitende "nuwe moraaf' van die 

teologie van Rudolf Bultmann en sy medestaanders. Hy sluit sy bydrae met die 

volgende woorde af: "Al is dit so dat hierdie dinge nog nie ons teologie en prediking 

geraak het nie, moet ons hier op ons hoede wees. Oit mag nie gebeur dat ook ons 

teologie verval tot 'n antropologie, en vandaar tot 'n 'leer van medemenslikheid' 

sondermeer nie. Daarom bly ons getrou aan Hom wat ons uit die Skrifte leer ken: 

Jesus Christus die Here." 

Daar kan nie nagelaat word om te verwys na Groenewald se antwoorde (adviese) op 

'n verskeidenheid vrae van lesers wat hy in die rubriek Vraebus vanaf 1967 tot 1985 

behartig het nie. Sy publikasie Jesus by die mense (1978) het daaruit ontstaan. 
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AB du Toit (Bandgesprek) meld dat Groenewald 'n mooi kombinasie van 'n 

wetenskaplike en 'n kerkman is soos onder andere uit sy hantering van die Vraebus 

blyk. Met betrekking tot die hantering van probleme in die Skrif, was Groenewald, 

volgens Du Toit, se mening: "Ons moet nie die geloof van ons lidmate skok nie." 

Groenewald kon nie op twee stoele sit nie. Hy was nie 'n akademikus wat aan die 

een kant suiwer op 'n wetenskaplike grondslag teologie sou bedryf nie. Hy was te 

alle tye akademikus en teoloog wat sy geloofstandpunt nooit sou laat vaar nie. 

As redakteur van Die Herder (Januarie 1939 tot Junie 1945) het hy ook aan lidmate 

van gemeentes in die Ring van Pretoria deur sy eie redakteursbydrae voorligting 

verskaf. Sy eerste bydrae Die toekoms in - Januarie 1939 - het gehandel oar die 

toekomspad na die viering van die Voortrekkereeufees in 1938. In die Junie 1939 

uitgawe (Pinkster en Sending) wys hy op die belangrikheid van sendingwerk - so 

ook in die uitgawe van September 1943 (Die Plaaslike Sending). In die uitgawe van 

Julie 1941 skryf hy oar Eenheid in Christus. Die onderwerp wat hy in die Junie 

1945 (12 6 :2-3) uitgawe behandel is Ons aandeel. Hy skryf dat die aankondiging 

van vrede (Tweede Wereldoorlog) verblydend was. Vrede hang grootliks af van die 

gesindheid wat die verhouding van mense en volke bepaal. Gelowiges se aandeel is 

"om in hierdie tyd die regte gesindheid te openbaar en voort te dra sodat die vrede 

vo/kome kan wees ... Die regte gesindheid is natuur/ik die van christelike fief de." Hy 

skryf 'n insiggewende boodskap met Luk 6:31 as teks :"En soos ju/le wil he dat die 

mense aan ju/le moet doen, so moet ju/le ook aan hulle doen." 

Dit was ook sy laaste bydrae aangesien ds Ben Marais as nuwe redakteur 

oorgeneem het. Laasgenoemde bedank Groenewald (uitgawe Julie 1945:3) en meld 

dat hy die werk sender vergoeding verrig het en almal weet hoe vol sy dae was. Hy 

skryf verder: "As redakteur het sy stukke steeds 'n hoe standaard gestel wat vir a/le 

opvolgers tot spoorslag sal dien. Die oorlogsjare met sy papier-beperkings het hom 

beroof van baie ideale in verband met Die Herder." 

Ten opsigte van ingewikkelde teologiese probleme het hy ook advies aan predikante 

en die kerk in breer verband verleen. Hy verleen 'n deeglike Skrifgefundeerde advies 

aan ds MJJ Prinsloo (skrywes 11 April 1984 en 5 Julie 1984) in verband met die 

"bediening van bevryding en innerlike genesing" of ook "binding deur die Bose." Hy 

skryf (11.04.1984) : : "Of 'n Christen deur die Bose gebind kan word? Ek sou wil vra: 

As dit nie 'n wesenlike gevaar is nie, waarom word die gelowige in die 0 T en NT 
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opgeroep tot stryd teen die Bose?" En verder: "/emand wat in ons tyd nie ems maak 

met die bestaan van Satan nie, moet blind wees vir die werke van Satan. Maar daar 

word veela/ geswyg oor die Satan en sy houvas op mense, en juis dit pas vir Satan 

baie goed! Nee, daar moet werk gemaak word van 'die aandeel van die duiwel', 

maar nie asof daar teenoor hom geen raad bestaan nie. Christus is die 

Oorwinnaar .. . , maar nie 'n oorwinnaar oor 'n 'Niks' nie. Christus se stryd teen Satan 

was nie 'n skyngeveg nie, maar 'n geveg teen 'n magtige vyand en 'n stryd tot die 

dood toe. Daardie magtige vyand is we/ oorwin, maar hy bestaan nog en hy gaan 

voort met sy aanval op die kinders van die Here.' 

Op 27 Februarie 1985 gee hy aan ds Mike Smuts (sr) na aanleiding van 'n navraag 

deur horn, 'n uiteensetting van die "sabbatsgebod." Toe die problematiek met 

betrekking tot geloofsgenesing en glossolalie verwarring in gereformeerde kringe 

en in besonder die NGK veroorsaak het, is hy versoek om uit die Skrif leiding te gee. 

Tydens 'n predikante-konferensie op 10 en 11 Maart 1975 te Buffelspoort het hy die 

Bybelstudie uit 1 Kor 12 tot 14 behartig (ongepubliseer, 1975:1-14). Dit is ook 

interessant om daarop te let dat vertoe deur lidmate, leraars en kerklike 

vergaderinge aan horn gerig is, lank nadat hy reeds in 1970 afgetree het. Dit dui 

onteenseglik op die vertroue wat in sy uitsprake en uitleg van die Skrif gestel is . 

Op 12.01.1981 verleen hy advies aan die Skriba van die Ring van Windhoek met 

betrekking tot die begrip "die naaste" en naasteliefde. Groenewald skryf: 

"Onge/ukkig het hy (ds X) die verkeerdheid van hierdie 'naasteliefde' probeer 

aantoon deur 'n vertolking van die begrip 'naaste' en 'n verenging daarvan sodat dit 

beperk word tot 'mense wat ek ken en /iefhet. ' So 'n verskraling van die begrip kan 

egter op Bybelse gronde nie gehandhaaf word nie." Hy wys vervolgens op Luk 10:29 

en volgende verse waar Jesus die vraag: Wie is my naaste?, beantwoord. 

Uiteindelik gaan dit daarom dat "ek my as die naaste van 'n ander moet bewys, 

m.a.w. die inisiatief le by my om die medemens wat in nood is te help. (Mein 

Nachster ist der in der Funktion a/s mein Wah/tater an mir handelende Mit mensch." 

K Barth KO 1,2 :463). Daarvo/gens moet nie na die identiteit van die /iefde gevra 

word nie, maar na die gesindheid van die '/iefdadiger'. As sy gesindheid die van 

Jesus Christus is, sal hy nie beperkings le op sy naasteliefde nie." 

Wanneer 'n aktuele vraagstuk in die kerk opgeduik het en 'n teologies

Skrifgefundeerde antwoord gevind moes word, is Groenewald as kundige gewoonlik 

348 



om sy advies genader. Sy woord het gesag gedra omdat sy bron die gesag van die 

Woord was, wat hy duidelik en objektief weergegee het. Veral sy talle antwoorde op 

vrae ten opsigte van die nuwe Afrikaanse Bybelvertaling verdien vermelding.Veel 

meer voorbeelde kan na verwys word waar hy as teoloog waardevolle bydraes 

gelewer het. Die uitgawe van Die Gereformeerde Vaandel van Desember 1954 

(Deel 23 4:2) is aan die kerklike tug gewy omdat dit volgens dr JD Vorster" ... staan 

in die brandpunt van die belangstel/ing van kerklike instansies in ons vaderland." In 

Groenewald se bydrae het hy die Skriftuurlike fundering vir die kerklike tug gegee: 

Die Kerk/ike Tugoefening Vo/gens 1Korinthiiirs5 (1954:3-11). 

Dit is interessant om daarop te let dat Groenewald glad nie in sy lang bediening in 'n 

uitgerekte teologiese twisgesprek betrokke geraak het nie. In die verband het hy 

glad nie die weg van sy leermeester J du Plessis gevolg nie. Hy was bekend as 

apologeet (F Erasmus en E Brown : NGTT, 34 1 1993 :49). Groenewald het veel 

geleentheid gehad om dieselfde weg as Du Plessis te volg. Hy het egter nie. In 'n 

skrywe aan ds JE Potgieter op 1 September 1986 in verband met die moontlikheid 

om aan die woord te kom oor die radio, ender andere oor volkereverhoudings en 

kerklike eenheid, skryf Groenewald: "Maar soos jy reeds vermoed, sal ek nie genee 

wees om so 'n 'apologia' te fewer nie. Dwars deur my /oopbaan was ek wars aan so 

iets. Ek het verkies om my kragte aan 'n daad te bestee eerder as om dit aan 'n 

gekibbel te verspil." 

8 Ekumeen 

8.1 'n Lewe van ekumeniese betrokkenheid 

Groenewald het in 'n huis opgegroei waar die bywoning van eredienste in die 

Anglikaanse kerk op George nie 'n vreemde verskynsel was nie. Op Stellenbosch 

het hy aktief aan die CSV as ekumeniese liggaam ender die jeug, se werksaamhede 

deelgeneem.ln 'n skrywe aan ds MJ Smuts (sr) (17.06.86) meld hy dat hy vanaf 

1919, toe hy met sy hoerskoolloopbaan begin het, lid geword het. Op vroee leeftyd 

het hy leier van 'n kringetjie geword en deur die jare sy verbintenis (ook op 

Stellenbosch:Skrywer) lewend gehou .. Hy skryf verder: "As ek my reg herinner het 

ek in Tv/ ook op die Provinsiale-bestuur vir 'n tyd gedien. Hoofsaak is dat ek wi/ 

getuig van die seen wat ek, en my tydgenote, deur die CSV ontvang het ... ". In sy 

eerste gemeente op Bethulie het hy baie nou saamgewerk met die leraar en 

349 



kerkraad van die Gereformeerde Kerke. Hy sou egter veel meer op die gebied van 

die ekumene doen. Hy het vanaf 1945 tot met die uitfassering van die Raad van 

Kerke met die konstituering van die Algemene Sinode in 1962, as verteenwoordiger 

van die Transvaalse Kerk, op die Raad van Kerke gedien (Handelinge 19de 

Vergadering van die Raad van Kerke te Kaapstad op 11.04.1945). 

8.2 Belangrikheid van ekumene 

Volgens AGS Gous (1994:68-70) is "Een van die eerste takserings van die 

Wereldraad van Kerke deur die NGK, deur Groenewald gedoen in sy verslag wat hy 

in 1952 moes voorle aan die Si nod ale Kommissie van die Transvaalse Kerk ... " Sy 

verslag het die groen lig gegee vir die aansluiting by die WRK. Die verslag 

(1961 a:35-50) is gepubliseer nadat dit in 'n artikelreeks van vier aflewerings in DK 

in 1953 verskyn het. Hy meld dat die bestaansreg van ekumeniese bewegings nie 

meer in twyfel getrek word nie. Die huidige wereldsituasie bring dit mee dat die Kerk 

van Christus na vorme seek om sy innerlike eenheid tot uitdrukking te bring, en om 

deur die eenheid met grater krag sy getuienis te laat hoar. Hy meld dat die 

wenslikheid van aansluiting word deur die huidige historiese situasie omskep tot 'n 

noodsaaklikheid, sodat 'n kerk wat verkies om geheel buite te staan, verplig word 

om vir homself grondig rekenskap te gee van sy motiewe (35-36). 

Groenewald verskaf 'n belangrike drieerlei indeling waarvolgens ekumeniese 

beweging ingedeel kan word. Sy verslag is 'n motivering en teken van 'n sterk visie 

vir betrokkenheid by ekumeniese bewegings. Hy onderskei tussen die volgende drie 

tipes: 

1. die inklusiewe of interdenominasionele beweging naamlik die WRK; 

2. die eksklusiewe beweging naamlik die International Council of Christian 

Churches wat oak beskryf word as " 'ecumenicaf sectarism, that is the world 

unity of sectarian groups ... " (Groenewald 1961 a:36); en 

3. die denominasionele ekumeniese organisasies. 

Volgens Groenewald behoort die ekumeniese gedagte tot die ... "wese van die Kerk 

en kom dit tot uitdrukking in ons Jeerstuk van die katolisiteit of algemeenheid van die 
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Kerk, en in ons belydenis van die gemeenskap van die heiliges." Die gemeenskap 

van die heiliges het in die moderne tyd na vore gekom en wil uitdrukking gee aan die 

algemeenheid van die Kerk. Die veronderstelling is dat die Ned Herv of Geref Kerk 

oortuig is dat hy in een of ander verband aan die ekumeniese beweging behoort 

mee te doen (1961a:35 en 1953a:377). Hierdie deelname kan nie beperk bly tot 

deelname aan denominasionele ekumeniese bewegings nie, aangesien dit nog nie 

die hoofstroom van die ekumeniese beweging is nie. Dit is belangrik dat daar met 

gelykgesindes omgegaan word in interdenominasionele ekumeniese organisases. 

8.3 Klem op interdenominasionele ekumene : Wereldraad van Kerke 

Groenewald het die klem laat val op interdenominasionele ekumene. In 1958 het hy 

die moderator geword van die Geref Ekumeniese Sinode tydens sy sitting te 

Potchefstroom en het hy dus ook op denominasionele ekumeniese vlak 'n 

belangrike rol gespeel. In sy verslag gee hy 'n beskrywing van die WRK (1961 a:38-

39) se grondslag, belydenis en strewes. Die WRK is inklusief omdat hy uitgaan van 

die veronderstelling dat persone wat Christus van die Skrifte as hul persoonlike 

Saligmaker ken, met mekaar gemeenskap kan beoefen ten spyte van watter 

verskille hulle op ander terreine mag skei. Kerke wat Christus as Saligmaker bely en 

verkondig, het 'n g~ondslag vir 'n religieuse gesprek ten spyte van watter verskille 

hulle mag skei. Kerke met diesefde belydenis behoort in een ekumeniese 

organisasie saamgesnoer te word. Lidmaatskap van die WRK staan oop vir kerke 

wat "ons Here Jesus Christus as God en Sa/igmaker' aanvaar. Hy meld dat die 

WRK nie 'n kerk is nie en nie 'n super-kerk wil word nie. 

Hy waarsku dat die WRK van ledekerke verpligtinge kan verwag of sekere versoeke 

aan hulle kan rig in die veronderstelling dat hulle daaraan gehoor sal gee. Kerke wat 

'n minderheidsbeskouing toegedaan is, is blootgestel aan die druk van die 

meerderheidsmening, "wat in bepaalde gevalle uiters onbillik kan wees." Die WRK is 

nie 'n una sancta nie, maar wil wel by geleentheid die gemeenskap van die 

gelowiges tot sigbare uitdrukking bring. Die WRK wil een kerk wees, maar die WRK 

sien die totstandkoming van die "een a/gemene Christelike kerl(' in 'n sigbare 

gestalte as iets van die eskatalogiese toekoms. Eers by die voleinding sal dit tot 

openbaring kom. Kerke se eie belydenis en kerkvorm word eerbiedig. 
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Die vrees vir die bestaan van modernisme en pro-kommunisme binne die WRK word 

deur Groenewald besweer. Hy meld verder dat die WRK se poging om 'n sosiale 

orde tot stand te bring wat die Koninkryk van God sal verteenwoordig (die 

sogenaamde "Koninkryk van God -teologie"), 'n wegbereider kan word vir die 

Kommunisme. "Hierdie denkrigting beinvloed die beoordeling van die 

rassevraagstuk in SA en bring mee dat dit uiters moeilik word om die rassebeleid 

van die NGK op die platform van die WRK te verdedig, nie omdat ons beleid geen 

Bybe/se of Christelike grondslag of motief het nie, maar omdat daar so 'n verskil in 

teologiese beskouing tov die Koninkryk van God bestaan. 11 Vanwee die gevare van 

die teologie moet die NGK 'n noukeurige studie daarvan maak "en des te beter sa/ 

begryp hoe om ons saak tov die rasseverhoudinge te stel" (1961a:42-43). Volgens 

Gous (1974:70) verraai Groenewald in die lig van die voorgaande "sy binding aan 

aparlheid, wat die oorsaak was van die latere verduistering van die NGKerk se visie 

tot interkonfessionele betrokkenheid. 11 

Verdere voordele met betrekking tot die WRK is sy omvangryke konstruktiewe werk 

op wereldwye en plaaslike vlak " ... waaruit die kerke voordeel trek, en waaraan hulle 

ook geleentheid kry om mee te werk ... (O)ie uitruiling van kennis en ervaring asook 

die teologiese stimulus wat van die Studie-deparlement uitgaan, bring 'n frisse lug in 

die plaaslike kerk. .. . dit werk ook mee om die verhouding tussen verskil/ende 

Christelike kerke in diese/fde omgewing en land te verbeter11 (Gous, 1994:70 en 

Groenewald 1961a:43-44). As belangrike taak van die WRK noem hy (1961a:44) dat 

"in die dag van nood, wanneer 'n kerk aan vervolging onderwerp word, kan hy reken 

op die geeste/ike steun en die praktiese hulp van die kerke wat saam met horn binne 

die Wereldraad die gemeenskap van die gelowiges en die eenheid in Christus bely 

en ervaar het." 

8.4 Tydperk van ekumeniese stryd 

Die motivering van Groenewald met betrekking tot die teologiese en praktiese 

voordele van lidmaatskap as redes vir aansluiting, het die Transvaalse Kerk beslis 

be"invloed om lid van die WRK te word. Toe die WRK egter na die sestigerjare 

betrokke geraak het by aksies en programme om rassisme en apartheid te bestry, 

het die NGK horn teen die WRK (en ander ekumeniese liggame soos die GES 

asook kerke soos die GKN) in die beskuldigdebank bevind en het 'n tydperk van 

verwydering en ekumeniese isolasie gevolg. 
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Die WRK het die NGK probeer oortuig dat hy horn as gevolg van sy rassebeleid en 

apartheid op die verkeerde weg bevind. Die NGK van Transvaal het uiteindelik nie 

om teologiese redes onttrek nie, maar vanwee politieke druk. Die Transvaalse 

Sinode besluit in April 1961 - na Cottesloe in Desember 1960- om horn aan die WRK 

te onttrek nadat hy al die besluite van Cottesloe verwerp het en die historiese beleid 

van differensiasie tussen rasse herbevestig het (Gous 1994: 144-145). Groenewald 

het as verteenwoordiger van die Transvaalse Kerk deel gehad aan die Cottesloe

besluite waarin ender andere aangedui is dat niemand op grond van ras of kleur van 

gemeenskaplike aanbidding uitgesluit mag word nie en dat daar nie Skriftuurlike 

gronde is vir 'n verbod op gemengde huwelike nie (vergelyk 1961 a:26-27). Hy het 

horn in die besluite van die Sinode berus en nie soos CB Brink, Lex van Wyk, 

Beyers Naude en FE O'Brien Geldenhuys "bly handhaaf dat Cottesloe reg en 

Skriftuurlik was" nie (Gous 1994:145). 

'n Tydperk van onverkwiklike stryd en konfrontasie het na Cottesloe aangebreek 

soos deur Gous (1994:139-211) aangedui. Hy meld dat daar by die 1961 

Transvaalse Sinode by Groenewald weinig te bespeur was van sy vroeere 

ekumeniese openheid jeens die WRK en dat die "apartheidsparadigma ... 

waarskynlik die oorhand gekry (het) oor die ekumeniese paradigma" (1994:145). 'n 

Belangrike rede vir Groenewald se stilswye was sy intense betrokkenheid in 1961 by 

die reelings ten opsigte van die hereniging van die NG Kerke in Algemene Sinodale 

verband wat in 1962 gevolg het. Die Vrystaatse Sinode het byvoorbeeld 'n ultimatum 

gestel dat hy nie aan die konstituering van die Algemene Sinode sal meedoen indien 

die Kaapse en Transvaalse Kerke hulle nie aan die WRK onttrek nie (Gous 1987:9-

10). Tydens die sitting van die Raad van Kerke te Kaapstad op 22-24 Maart 1961 is 

Groenewald in sy afwesigheid tydens die konstituering tot voorsitter verkies 

(Handelinge 1961 :46) . 

'n Beskrywingspunt van Groenewald (Agenda 1961 :43) in verband met die 

Kerkeberaad dien voor die vergadering. Dr JD Vorster dien die vergadering met 'n 

voorstel ten opsigte van die beskrywingspunt. Sestien lede neem aan 'n bespreking 

van sy voorstel deel. Groenewald, waarskynlik omdat hy die voorsitter is, neem nie 

deel nie (Handelinge 1961:50 en 54). Die Raad het oa soos volg besluit: "1 (a) (wit) 

dit herbevestig dat hy sy standpunt aangaande die beleid van die afsonderlike 

ontwikkeling, soos deur die Kerk aanvaar en toegepas, o m in die totstandkoming 

van lewenskragtige inheenmse Kerke, handhaaf," en (b) met nadruk verklaar dat die 
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beleid van differensiasie skriftuurlik gegrond is; die enigste realistiese oplossing vir 

die prob/eme van rasseverhoudinge in ons land aanbied en daarom die belange van 

a/le bevolkingsgroepe die beste dien" (54). Die Raad het ook die volgende voorstel 

aanvaar: "Die Raad van Kerke beveel sterk aan by die Sinodes van Kaapland en 

Transvaal om hulle lidmaatskap van die Wereldraad van Kerke te beeindig" 

(Handelinge 1961 :55). Groenewald is benoem as konvenor van die Kommissie vir 

Ekumeniese Sake (Handelinge 1961 : 7 4). Die Algemene Si node sou egter vanaf 

1962 self die werk behartig. 

8.5 NG Kerkeenheid 1962 

Groenewald het dit van groot belang beskou dat daar eenheid ender die NG- kerke 

moes kom nadat hul paaie in 1862 uiteengeloop het. Hy het 'n besondere aandeel 

daaraan gehad dat dit in 1962, na 100 jaar van skeiding, ken gebeur. Hy beskou sy 

betrokkenheid by die konstituering van die Algemene Sinode op 12 Oktober 1962 

as 'n besondere hoogtepunt in sy bediening (Skrywe aan dr HS Grobler gedateer 15 

Oktober 1986). Gous (1994:153) oordeel dat die gebeurtenis van groot belang was 

vir die formulering van ekumeniese beleid en die strukturering van die NGK se 

ekumeniese verhoudinge. Groenewald beskryf die beweegkragte tot 

kerkhereniging (DK 08.01.1969:76) as kragte wat hul oorsprong gehad het in die 

wese van die kerk, in die werksaamhede van die kerk asook in die verbondenheid 

van die lewe en welsyn van die kerk met die van die volk. Hy beskou die eerste as 

die belangrikste : "In sy wese is die kerk van Christus een, en was die Ned Geref 

Kerk voor 1962 -en ook daarna, etm. Hy beskou die hereniging nie as mensewerk 

nie, maar as die vrug van die Heilige Gees in die lewe van die kerk (DK 

08.01.1969:76). Groenewald se ekumeniese aktiwiteite het tot 'n einde gekom. Sy 

betrokkenheid by Bybelvertaling sou verder sy dringende aandag verg. 

8.6 Onafgehandelde taak 

Wanneer Groenewald se groot bydrae op ekumeniese gebied in oenskou geneem 

word, ontstaan die gedagte onwillekeurig dat hy te vroeg van die toneel verdwyn het 

en nie die ekumeniese verwarring wat na Cottesloe ontstaan het, help oplos het nie. 

Dit word gese ten spyte van die feit dat hy daarin geslaag het om die Ned Geref 

Kerk se ekumeniese verbintenisse te vestig - op interdenominasionele vlak ten 

opsigte van die aansluiting van die Transvaalse en later die Kaapse Kerke by die 
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WRK, sy betrokkenheid by die GES as denominasionele ekumeniese liggaam asook 

binne die geledere van die NGK self, socs blyk uit die herstel van die algemene 

sinodale kerkverband in 1962. Ekumeniese betrokkenheid binne die SA konteks het 

veral na Cottesloe in 1960 beteken dat diegene wat bereid was om 'n aktiewe rol te 

speel, kerklik en polities uitgerangeer sou word of aan die anderkaht gemaal sou 

word tussen die strydende groeperings. 

As dekaan van die Teologiese Fakulteit ken hy dit nie waag om socs in die 

vytigerjare ekumenies, selfs net 'n simpatiseerder van die WRK, betrokke te bly of 

by enige vorm van polarisasie betrokke te raak nie. Hy handhaaf die standpunt dat 

elke kultuurgroep toegelaat meet word om in sy eie kultuur, taal en idioom God te 

aanbid en te dien - dus sy eie kerk te he. Kerke meet egter cop wees vir wie ookal 

eredienste daar wil bywoon (Gesprek). 

Terwyl daar by J du Plessis 'n onversoenbare dualisme bestaan het tussen sy rede -

die aanhang van die histories-kritiese metode van Skrifuitleg aan die een kant, en sy 

geloof socs weerspieel in sy evangeliese vroomheid en lewenswandel, is daar ten 

opsigte van Groenewald se ekumeniese teologie 'n dualisme of ambivalensie tussen 

sy ekumeniese teologie (drang tot eenheid) en sy ekumeniese praktisering (met die 

klem op verskeidenheid), te bespeur. In die lig van die destydse heersende 

omstandighede is dit egter te begryp. Verdere betrokkenheid op ekumeneise gebied 

sou horn gemarginaliseer het en verdeeldheid tot gevolg gehad het. 'n Oplossing vir 

die vraag hoe om die ideaal van eenheid tussen die familie van NG Kerke tot stand 

te bring, en watter vorm die eenheid meet aanneem in die lig van die weerstand 

daarteen deur 'n groot groep lidmate, is neg nie opgelos nie. Op die cog af lyk dit of 

Groenewald horn van die soeke na 'n oplossing gedistansieer het. Die vraag 

ontstaan of die rede vir sy onbetrokkenheid vanwee sy "binding aan apartheid' is 

(Gous 1994:72). Sy ekumeniese teologie kan dus nie anders as "voorwaardelik" 

beskryf word nie. Hy het dit nie tot sy volle konsekwensie deurgevoer nie. 

9 Apartheids- of volksteoloog 

9.1 Historiese situasie 

Die voorgaande paragraaf en Hoofstuk 14 : Groenewald se Bybelse fundering 

van apartheid en die rol daarvan in die Suid-Afrikaanse historiografie, dien ook 
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as agtergrond vir hierdie afdeling. lndien sy teologie met betrekking tot 

volkereverhoudings in die veertigerjare vanuit die oogpunt van die huidige situasie 

getipeer word, sal 'n beskrywing daarvan as apartheidsteologie (in lyn met die 

beskrywing van Groenewald se 1947 verslag aan die Raad van Kerke as "this 

document can be seen as the classic apartheid bible" - JA Loubser 1987:60) nie 

onvanpas wees nie. Trouens om die kerkleiding, predikante, teologiese professore 

waaronder Groenewald, en andere as rassiste uit te maak, sou in ooreenstemming 

wees met die meeste definisies wat ender rassisme verstaan word. (Die enkeles wat 

apartheid nie as teologies regverdigbaar gesien het nie, het dit om praktiese redes 

wel ondersteun - bv. BJ Marais - en kan dus nie uitgesluit word nie). Uit 'n historiese 

oogpunt gesien sou dit egter nie korrek wees nie, aangesien sodanige beoordeling 

die destydse ernstige soeke na 'n oplossing vir die ingewikkelde en akute 

rasseproblematiek negeer (Groenewald in DK 15 Mei 1992:5). lndien daar nie van 

kerklike kant bemoeienis met die soeke na 'n oplossing gemaak is nie, ten spyte van 

die foute wat -agterna gesien - gemaak is, sou die politieke gevolge vir Suid-Afrika 

waarskynlik skrikwekkend gewees het. Daar is daadwerklik gepoog om 'n christelike 

oplossing vir die rasseprobleem te vind. Daar meet dus begrip wees vir die destydse 

historiese situasie. 

Aan die anderkant verhoed dit nie dat die wyses waarop na oplossings gesoek is, 

krities beoordeel word nie. In die verband het daar reeds 'n groot aantal publikasies 

verskyn wat rassisme en apartheid deurdringend van verskeie kante ondersoek en 

beoordeel het. Dit kan alleen met die oog op die toekoms, voordele inhou. Die kritiek 

op die wyses waarop teoloe, socs Groenewald, en die NGK by name, Skriftuurlike 

oplosssings vir die volkereverhoudingsvraagstuk gesoek het, toon ongelukkig dat 

indien die profetiese stem van teoloe, predikante en kerklike vergaderings op 'n 

vroeer stadium meer krities in die ore van die staat en maatskappy weerklink het, 'n 

oplossing vir die vraagstuk spoediger gevind sou gewees het. Moontlik sou dit 'n 

oplossing gewees het wat nie uit polarisasie met die gepaardgaande negatiewe 

militere, maatskaplike, ekonomiese, opvoedkundige en ander gevolge gespruit het 

nie. Met die voorgaande in gedagte, word gepoog om vas te stel of daar uit 

Groenewald se teologiese nalatenskap vasgestel kan word of hy as 'n apartheids

of volksteoloog beskryf kan word. 

9.2 Roi van Afrikanervolk in sy teologie 
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Die belange van die Afrikanervolk, sy behoud en toekomstige voortbestaan het hoe 

prioriteit by Groenewald geniet wanneer daar op sy lewensloop gelet word. 

Apartheid met 'n Skriftuurlike bodem was die wyse waarop hy gedink het dat die 

voormelde ideaal binne die Suid-Afrikaanse veelvolkige konteks haalbaar was. Die 

wyse waarop hy gepoog het om die vraagstuk teologies op te los, moet dus 

nagegaan word. Hy verwys na die bestaan van nasionale en sosiale apartheid en 

dat "die beginsel van apartheid die he/e volkslewe omvat ... " (sy verslag in G Cronje, 

1947:50-53). Hy skryf die feit dat "die Here die volke hul aparte bestaan gegee het, 

impliseer dat hul/e as nasionale eenhede sa/ bly voortbestaan" en "Aan Israel beveel 

die Here dat daar geen vermenging met vreemde nasies mag wees nie ... Oaarom 

sat die volk wat die oordeel van die Here wil voorkom, moet toesien dat ... hy tog van 

kulturele, sedelike en ander beinvloeding gevrywaar word." Hy stel dit pertinent (65-

67) dat dit uit die Skrif blyk "... veral een grondwaarheid, nl dat die beleid van 

apartheid en voogdyskap soos deur die christe/ike Afrikaner voorgestaan ten opsigte 

van die nie-b/ankes, teruggevoer kan word tot die Woord van God ... en kan met 

dankbaarheid gekonstateer word dat die rassebeleid van die Afrikaners 'n bewys 

fewer van die volk se eerbied vir God en sy Woord." 

Hy het horn vir die Afrikanervolk se belange beywer omdat hy horn met die wel en 

wee van die volk vereenselwig het. Sy hele bediening staan in die teken hiervan. Hy 

verbly horn in die werk van 'n aantal "groat organisasies wat die belange van die 

Afrikanervolk behartig ... om 'n eenheidsfront daar te stet ... " (Die Herder Julie 

1941 :2). Hy beskryf die oorsprong van een van die drie beweegkragte tot 

kerkhereniging in 1962 as " die verbondenheid van die /ewe en we/syn van die kerk 

met die van die volk'' en "Die kerk het ten volle sy verantwoordelikheid aanvaar om 

die volk in al sy we/ en wee geestelik en andersins by te staan en te versorg en die 

vo/k was bewus van sy afhanklikheid van die kerk as geestelike moeder" (DK 8 Jan 

1969:76 en 78). Verdere voorbeelde kan genoem word waar hy horn met die 

Afrikanerstrewes vereenselwig het. 

FE O'Brien Geldenhuys wys op "watter gevare uiteindelik vir my kerk voortgev/oei 

het uit die volslae vereensefwiging met eie mense in nood waarin ons in daardie jare 

as kerk opgegaan en waardeur die onontbeerlike kritiese afstand tussen kerk en 

wereld vervaag het" (1982: 17-24). Hoe verdienstelik die vereenselwiging met die 

Afrikanervolk destyds mag gewees het, ( daar is ook niks verkeerd met lief de vir die 

eie volk nie soos in KS erken word -1986:51), het dit meegebring dat Groenewald in 
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sy soeke na 'n oplossing vir die ernstige rassesituasie wat dreigend soos 'n donker 

wolk oor die Afrikaner en Suid-Afrika gehang het, met sy oplossing van 

Skrifgefundeerde apartheid in teologiese en politieke vaarwaters beland het. Op 15 

April 1985 skryf Denise Ackermann aan horn en meld sy dat sy as vrou daagliks 

diskriminasie in die kerk ervaar omdat sy 'n vrou is en dat dit haar haar sensitief 

gemaak het vir alle diskriminasie. "dit het my aangespoor om onderdrukking te 

weerstaan, veral wanneer dit gepleeg word in die naam van die Here ... Ek kan nie 

insien dat die Bybel dit se wat u in Regverdige Rasse-apartheid gestel het nie 

(Groenewald se bydrae was getiteld Apartheid en Voogdyskap in die lig van die 

hei/ige Skrif- G Cronje, 1947:40-67). 

Groenewald skryf op 23 April 1985 aan haar en meld dat die besinning oor rasse

verhoudinge in ons land in die veertigerjare begin het en dat sy betrokkenheid 

daarby uitgeloop het op die betrokke bydrae. Dit het gedien as spoorslag vir verdere 

ondersoek en besinning binne die NGKerk en was nie bedoel as finale woord nie. 

Binne daardie konteks moet dit beoordeel word. Hy meld dat die besinning 

voortgegaan het en uitgeloop het op die publikasie Ras, volk en nasie, waaraan hy 

nie 'n aandeel gehad het nie. Hy meld verder dat die hersiening van Ras, volk en 

nasie (dit was Kerk en Samelewing in 1986:Skrywer) 'n "verdere stap in die 

besinning sat verteenwoordig en hopelik 'n verhe/derende woord in hierdie tyd sat 

spreek. Laat ons dan die publikasie daarvan afwag." Hy bely dat die "belangrikste 

misvatting wat in die verlede begaan is en wat tot vandag voorkom, is dat nie helder 

onderskei word tussen Skrifuitsprake wat betrekking het op die kerk en uitsprake 

wat betrekking het op die st a at nie ... " 

Aan skrywer het Groenewald op grond van 'n versoek aan horn om kommentaar op 

Loubser se kritiek teenoor Groenewald (1987:60-69) te lewer, ook verwys (sy skrywe 

gedateer 22 Augustus 1989) na die verdienste van sy verslag as 'n "worsteling om 

koers te kry in ons Suid-Afrikaanse situasie." Hy het verder geskryf: "In kart gese, 

was die basiese fout in daardie eerste uiteensetting die ongenoegsame 

onderskeiding tussen kerk en volk, veral in die geskiedenis van Israel. Die eis van 

afgesonderheid of apartheid van die 'volk van God, die kerk' is ongenuanseerd 

oorgedra op die natuurvolke, die wereld. Daarteenoor is die fout wat vandag gemaak 

word, vermoedelik ook deur Loubser, dat eenheid van die volk van God, die kerk, 

ongenuanseerd oorgedra word op die natuurvolke. Tot sy konsekwensie 

deurgevoer, word die bestaan van natuurvolke as die vrug van sonde beskou, dus 
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teen die wi/ van God en gevolglik moet grense tussen die natuurvolke uitgewis word 

ongeag die vraag of hulle 'kerk van Christus' geword het. Trouens daarom word die 

roeping van die kerk om die evangelie van bekering te verkondig as irrelevant 

beskou." In 'n skrywe gedateer 16 September het hy genoem dat Loubser vanuit 'n 

vooringenome standpunt sy onderwerp benader. Wat daarteen indruis gee hy 'n 

etiket eerder as om met 'n grondige teenargument die saak te benader. Hy beskou 

Loubser se etikettering van sy Skrifuitleg as "people's hermeneutic" en dit op die 

wyse te diskrediteer, eerder as om dit met 'n argument te weerle, as 'n neiging tot 

"karaktermoord." 

9.3 Beoordeling van Visser't Hooft : Skeppingsteologie 

Groenewald se konsepsie van apartheid socs blyk uit sy 1947 verslag, was die van 

totale skeiding met volle selfregering en geleentheid tot selfontwikkeling vir elke 

rassegroep. Die buiteland sien egter apartheid as segregasie wat met diskriminasie 

gepaard gaan (Visser't Hoeft 1952:7 en AGS Gous.1994:78). Visser't Hoeft (10) het 

destyds geoordeel dat die wereld nie die reg tot oorvereenvoudiging het nie, al is 

Suid-Afrika 'n toetssaak vir rasseverhoudinge. Omdat Suid-Afrika 'n toetssaak vir 

rasseverhoudinge is, het Suid-Afrikaners nie die reg om hulle rOe op die wereld te 

draai nie (AGS Gouws 1994:80). 

Met verwysing na die verslag oor die Skriftuurlike gronde vir rasse-apartheid 

(Sinode NGK van Transvaal Acta 1951: 183, 193), bevraagteken Visser't Hoeft die 

uitgangspunte van die NGK: " the question which must be raised ... is whether (it is) 

not too much concerned with God's work 'in the beginning' and too little with his 

promises in Christ. It would seem that in the theology of the Dutch Reformed Church 

the true tension between the 'pretemporal' (creation) and the 'post-temporal' 

(eschatology) is not sufficiently maintained" (Visser't Hoeft 1952: 12 vergelyk Go us 

1994:80). Gous (81) verklaar: "Die strekking van die NG Kerk se rasseteologie le 

daarin dat daar te veel klem gele word op 'n skeppingsteologie en te min op 'n 

herskeppingsteologie ... Skeppingsteologie lei die NGKerk tot die beklemtoning van 

die verskeidenheid van die mensheid, terwyl dit die WRK lei tot klem op die eenheid 

van die mensheid ... ". 

Ten opsigte van rasgeskeide NGKerke en die redes daarvoor aangevoer naamlik 

eie gebruike, taal en geleentheid tot selfregering, rig Visser't Hoeft 'n vraag aan die 
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NGK: ''. .. the question arises whether this strong emphasis ... on ... the ... almost 

total separation of the races in organisation and worship does not in fact lead to the 

obscuring of a central element in the New Testament witness, namely that of the 

Church and of the fellowship of believers in Christ (Visser't Hooft 1952: 13 -

Gous:1994:81). 

9.4 Volksidentiteit 

Volgens Groenewald (1947:58-61) word die "natuurlike skeidinge ... nie opgehef 

wanneer mense uit verskillende volke Christene word nie, maar die moontlikheid 

ontstaan om ten spyte van die skeidinge op 'n hoer terrein, naamlik van die gees, 

met mekaar gemeenskap te beoefen. . . Die afsonderlike volke bly voortbestaan ten 

spyte van die ondervinding dat alma/ in Christus een geword het... Die 

onderskeidinge wat van nature daar is, sat in ag geneem moet word, anders verbeur 

'n volk die seen van die Here." In sy slotwoord se Groenewald (65-66) dat 'n "beleid 

van apartheid wat selfs tot die konsekwensie van territoriale segregasie deurgevoer 

word, sat nie in stryd wees met die grondbeginse/s soos hulle in die Bybel voorkom 

nie (sic) ... die eerbiediging van die Skrifgegewens (is) die enigste weg ... om aan 

iedere volksgroep die vo//e geleentheid te gee om te ontwikke/ in ooreenstemming 

met die aard wat die Skepper aan horn toebedeel het en om sy hoogste bestemming 

in die geskiedenis te bereik. Deur sy eie identiteit te behou, sat hy sy gode

welgevallige taak kan vo/voer en 'n bydrae /ewer tot bevordering van die koninkryk 

van God op aarde en die verheerliking van God hier en hierna." 

9.5 Groenewald se apartheidstandpunt getoets 

9.5.1 Relevansie van Skrif 

WS Vorster (AC Viljoen (Red) 1979: 182-208) wys darop dat die kerk nie las kan 

staan van die politieke opset in SA nie en dat die Bybel 'n belangrike plek inneem in 

diskussies random die kerk en volkereverhoudinge in die land. Hy ontleed die 

rapport van die Landman Kommisie wat deur die Algemene Si node in 197 4 

behandel en goedgekeur is as Ras, vo/k en nasie en vo/kereverhoudinge in die 

fig van die Skrif (wat hy Rap noem), ten einde vas te stel of die Skrifgebruik 

geloofwaardig is (183). Hy meld dat Rap nie in 'n lugleegte ontstaan het nie en 'n 

voorgeskiedenis van studiestukke en uitsprake het, (waaronder die van Groenewald 
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se Apartheid en voogdyskap in die Jig van die Heilige Skrif, 1947:Skrywer). 

Volgens Vorster het 'n verskuiwing in Rap ten opsigte van politieke uitgangspunte 

plaasgevind, en nie soseer ten opsigte van die hermeneutiek nie. 

Hy verwys na Groenewald, wat met betrekking tot die vraag na die Relevansie van 

die Bybel (184), in 1947 verklaar het :"Gelukkig is die Skrif ryk aan uitsprake wat in 

hierdie verband as rigting-aanwysend kan dien en waaruit ons sekere vaste 

beginsels (norme) kan aflei. Gelukkig is die verklaring van die betrokke tekste so 

algemeen aanvaar dat niemand ons van willekeurige verto/king in be/ang van 'n 

vooropgesette standpunt sou kon besku/dig nie 11 (1947:43). Groenewald het gemeld 

dat neutrale of sg objektiewe eksegese nie bestaan nie en horn op die 

vooropgesette standpunt gestel. Vergelyk in die verband par 3.2.4 hierbo. 

Groenewald het dit verder duidelik in sy 1947 bydrae (65) gestel: "Die gegewens 

van die Skrif is vee/vuldig en wydverspreid ... Daaruit blyk veral een grondwaarheid, 

naamlik dat die beleid van apartheid en voogdyskap soos deur die christelike 

Afrikaner voorgestaan ten opsigte van die nie-blankes, teruggevoer kan word tot die 

Woord van God. 11 Hy skryf verder (Cronje 1947:66-67): "Dit is betekenisvol ... dat 

sodra die grondbeginsels van die Skrif verontagsaam word, die ideaal van die 

gelykheid van a/le mense en die uitwissing van a/le skeiding voorgestaan word ... 

kan met dankbaarheid gekonstateer word dat die rassebeleid van die Afrikaners 'n 

bewys fewer van die volk se eerbied vir God en sy Woord. En die Skrif 

se:'Welgeluksalig is die nasie wie se God die Here is'" (Ps 33:12). Vorster wys op 

die "prob/eemloosheid" van hierdie soort Skrifbeskouing en Skrifgebruik en opper 

die vraag op grond waarvan daar gedink kan word dat die Bybel gebruik kan word 

as bron waaruit daar gronde vir 'n regering se rassebeleid afgelei kan word. 

Hy verwys vervolgens na AB du Preez (1955:5) se siening dat die gesag van die 

Skrif horn nie beperk tot heilswaarhede alleen nie, maar horn uitstrek oor 

maatskaplike, staatkundige en kulturele aangeleenthede. "Die Skrif is volgens Du 

Preez 'die algenoegsame en gesaghebbende Woord van God'. 11 Vorster wys daarop 

(in AC Viljoen Red 1979: 185), dat die opvatting (van Groenewald en Du Preez) van 

"gesag" en "a/genoegsaamheid" problematies sowel as "ongeloofwaardig" is. "Dit 

degradeer die Bybel tot 'n orake/boek en hou al/erlei moontlikhede in om mense se 

gevoelens en oortuigings op die rekening van die 'Woord van God' te plaas." Ter 

stawing van sy argument wys hy op 'n aanhaling uit die agenda van die Transvaalse 
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Sinode NGK (1944:57) in verband met die "Bewapening van Nature/le" met die oog 

op deelname aan die oorlog: "Die Sinodale Kommissie wit met ems daarop wys dat 

die be/eid van die Kerk gegrond is op die beginse/s van Gods Woord wat leer 

rasseapartheid en voogdyskap van die blanke teenoor die nature/ ... " en dat die 

beleid nie toelaat dat die dienste van naturelle en kleurlinge tydens 'n oorlog gebruik 

word anders dan "in heel ondergeskikte hulpdienste" nie. 

Vorster verklaar dat hierdie vertolking 'n "rassistiese misbruik van die sogenaamde 

'beginsels van Gods Woord' is en miskien selfs een van die onsmaaklike nabloeiers 

van 'n biblistiese Skrifgebruik verteenwoordig. Op hierdie manier kan daar enigiets 

uit die Bybel afgelei word of kan die Bybel op enige situasie toegepas word" (186). 

Hy verwys verder (186) na Groenewald se bewering in sy verslag (1947:47) dat " ... 

die voortbestaan van afsonderlike volke word veronderstel in Jesus se laaste bevel, 

naamlik dat die Evange/ie verkondig moes word aan al die nasies (Matt 28:19), en 

eers wanneer dit geskied het, sat die voleinding aanbreek (24:14)," (vgl Rap par 13.4 

en par 60). Groenewald betoog verder dat die hele Skrif getuig van godsdienstige 

apartheid (1947:55). Vorster se kommentaar in die verband is soos volg (186): 

"Sommige van die uitsprake is byna ongeloof/ik en allermins te soek in die geskrifte 

van 'n eksegeet, (Groenewald 1947:56-57) byvoorbeeld: "Die gedagte dat elke vo/k 

die Here die beste binne sy eie nasionale grense kan dien, le reeds in die boodskap 

wat Moses aan Farao moes bring ... " (Eks 9:1 en 10:3). 

Vorster noem dat daar met die belydenis (van Groenewald soos in Rap ook 

gebruik), dat die kerk in sy besinning oor rasse- en volkereverhoudinge die Woord 

van God as uitgangspunt en norm aanvaar, nie fout mee gevind kan word nie. 'n 

Voorwaarde is egter dat dit gekontroleer en die houdbaarheid daarvan getoets moet 

word. Hy vra die vraag: "Is dit werklik so dat dat die Bybel in beginsel op hierdie 

manier iets te se het oor volkereverhoudings in 'n veelvolkige situasie? ... Die 

aanvaarding van 'n sodanige be/ydenis is geen waarborg vir die korrekte 

interpretasie van die Skrif nie ... Dit verbaas dan ook nie dat Von Al/men (1977:8) in 

sy kritiek op Rap kan vra of ons nie hier met 'n 'rassistiese' interpretasie van die Skrif 

te doen het nie: 'Just as others try to interpret the Bible 'atheistically' or in a 'Marxist 

sense,' so here we find a biblical exegesis which elevates the concept of 'people' 

(understood ethnologically) and that of 'race' to the role of biblical keynotes. It is not 

surprising that the outsider finds evident 'racist' features in what results'." (Vorster in 

Viljoen Red 1979:186-187). 
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9.5.2 Selektiewe Skrifgebruik 

Vorster wys verder (187-191) op die Sinode van Transvaal (NGK) se onderskrywing 

in 1951 en die Algemene Sinode (in Rap 1974) van belangrike standpunte van 

Groenewald soos vermeld in sy 1947 artikel. Hy meld: " ... die gedagtes van 

Groenewald in genoemde artikel bevat, vorm die bloudruk van die NGK se besinning 

oar die aange/eentheid en is later in verwerkte vorm aanvaar as standpunt van die 

kerk." Hy wys op die selektiewe gebruik van die Bybel, volgens die "bloudruk'' van 

Groenewald (1947) en Du Preez (1955) waardeur die Kerk "voortdurend sy stem 

laat hoar (het) oar die christelike implikasies van 'apartheid', afsonderlike 

ontwikkeling ... " (aanhaling uit Rap). Vorster noem dat dit juis in die "Jaat hoar" van 

die kerk se stem is, waar die probleem le. 

Hy vra: "Wat is die prinsipiele verskil ten opsigte van Skrifgebruik tussen hierdie 

se/ektiewe soeke na Skrifgronde vir die 'heersende politieke denke' (Rap) en 

byvoorbee/d die se/ektiewe eksodus-bevrydende-tipe denke in die Swart teo/ogie 

van ans tyd? Berus a/bei hierdie sisteme nie op 'n se/eksieprogram wat onmoontlik 

met die eie-aard van die Bybel te rym is nie? As daar dan erken word dat die Bybel 

geen rassevraagstuk ken nie (vg/ Rap), waarom word daar nag na 'n begronding 

van die rassevraagstuk in die Jig van die Skrif gesoek?" [Vorster (Viljoen - Red) 

1979: 188-189]. Hy sluit af (191) met die bewering dat "Die groat raamwerk van die 

dokument (Rap) berus op 'n paar geselekteerde tekste. Os Bax sal waarskynlik deur 

'n noukeurige ondersoek reg bewys kan word wanneer hy beweer: 'Although the 

Report refers to a large number of texts (nearly 50), its case is really built on only a 

few texts. These are the same texts to which the NGK for years has traditionally 

appealed in support of apartheid (dieselde tekste deur Groenewald in sy 1947 

verslag op gesteun:Skrywer): Gn 1; Gen 11; Dt 32:6; Ac 2:5-13 and Ac 17:26. All of 

them are basically misinterpreted." 

9.5.3 Vrug van besinning 

Dit is baie belangrik om daarop te wys dat Vorster, (dit geld ook vir Loubser) in sy 

beoordeling van Groenewald se 1947 standpunte, nie in ag geneem het dat hy 

(Groenewald) as gevolg van die voortgaande besinning sy standpunte gewysig het 

nie. Getuienis van die vrug van die besinning by Groenewald het reeds te Cottesloe 

asook in sy kommentare vanaf die sestigerjare duidelik na vore gekom. Vorster en 
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Loubser se redelike fel kritiek het nie die destydse historiese situasie in aanmerking 

geneem nie en meet dus met laasgenoemde in gedagte beoordeel word. In die 

Geref Vaande/ van Febr 1950 (Deel 18 No 1 :14) skryf ds Ben Marais byvoorbeeld: 

"Voor die Sinode van 1948 was daar 'n rapport (Groenewald se 1947 Apartheid en 

voogdyskap) wat aan beide gebreke (rasseapartheid en voogdyskap:Skrywer) 

mank gegaan het, maar wat in elk geva/ reeds baie verantwoordeliker opgestel was 

(as die 1944 verslag van die Sinodale Kommissie van die Transvaalse Kerk : 

Skrywer). Ste/ nou naas hierdie vroeere pogings die nag veel versigtiger rapport wat 

II Oktober voor die Kaapse Sinode gedien het, en niemand kan twyfel dat ans kerk 

reeds ver gevorder het in sy besinning omtrent hierdie saak nie. Ek glo egter dat ans 

'n Jang pad het om af te le voordat ans reg aan die Skrif in die verband sat laat 

geskied." 

9.6 Waarskuwende stem uit die Verenigde State van Amerika 

In Oktober 1956 skryf ds GJ Swart, wat sy studies aan die Union Seminary in New 

York voortgesit het nadat hy ook in Europa oor die Skriftuurlike fundering van 

apartheid navorsing gedoen het, 'n vyf bladsye verslag aan Greenwald. (Die skrywe 

is nie deur horn onderteken nie, maar hy het aan Skrywer op 9 Desember 1997 

bevestig dat hy die skrywer daarvan is en dat Skrywer dit kan gebruik).Hy meld dat 

hy geen instemming met die "huidige apartheidsbeleid in SA " kon raakloop nie. "In 

Europa is daar 'n gewe/dige antipatie teen SA, en hul/e wil skaars luister as hul/e 

verneem dat 'n mens van SA kom. In Amerika bestaan hierdie antipatie nie. Alma/ 

veroordeel in 'n mate die regering se apartheidsbeleid, maar alma/ is baie radikaal in 

hulle veroordeling van die kerk se dee/name aan die rassebeleid van die regering." 

Hy meld dat wat die Skriftuurlike gronde vir rasse-apartheid betref, is almal, selfs in 

die 'deep South' dit eens dat so iets nie bestaan nie. Nie een kerk ... het apartheid in 

die kerke nie... almal sit deurmekaar, en talle Swartes sing in die kore - meestal 

nogal soliste.Skoolintegrasie is reeds algemeen aanvaar... Sosiale vermenging in 

die huwelik sien 'n mens bykans nooit nie, en hoewel almal op die Universiteit alle 

voorregte saam geniet, sien 'n mens nooit 'n gekleurde 'case' nie." Hy meld dat 

ekonomiese integrasie lankal reeds 'n feit is, dat alle lone vir dieselfde werk 

dieselfde is. 

Swart vermeld al die name van die professore onder wie hy studeer omdat 

Groenewald 'n sodanige versoek aan horn gerig het. Hy meld dat dit jammer is dat 
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Groenewald se brosjure oor die Skriftuurlike gronde vir rasse-apartheid nie in Engels 

beskikbaar is nie, aangesien hy dit graag aan proff Niebuhr en Bennet vir 

kommentaar wou voorle. Hy noem dat prof BB Keet se boekie "Whither, South 

Africa" volop is en met groot waardering gelees word. Prof BJ Marais se artikel in 

die jongste Ecumenical Review ''vind luide app/ous hier, en alma/ voe/ dit hartlik 

eens met hom. Ter/oops prof Ben se boek word in ta/le kursusse as handboek hier 

voorgeskryf. " 

Op 14 November 1956 skryf die destydse Eerste Minister JG Strijdom aan mev G 

Groenewald (wat Swart se skrywe, blykbaar deur haar gemerk "Streng Vertroulik," 

en ander stukke, onder andere 'n boek oor Kommunisme, aan horn in 'n skrywe van 

11 November 1956 voorgele het). Hy spreek sy kommer uit oor Swart aangesien hy 

uit sy skrywe aflei dat hy groot gevaar loop om op die verkeerde pad te beland. 

Swart se bewondering vir Niebuhr is oak 'n bron van kommer aangesien hy in 

"Amerika bekend staan as 'n kommunistiesgesinde persoon." Hy spreek die mening 

uit dat kerkleiers teologiese studente moet aanraai om nie na Amerika te gaan nie, 

maar liewer na Nederland "met die oog op die nou verband tussen ons kerke en die 

kerke in Holland ... " 

Die inhoud van mev Groenewald se skrywe is nie bekend nie en oar die motief 

waarom sy (en nie Groenewald self nie) Swart se skrywe aan Strijdom voorgele het, 

kan slegs geraai word. Waarskynlik het dit te doen gehad met die "kommunistiese 

gevaar" en omdat apartheid volgens Swart geen toekoms het nie.Haar optrede kom 

nietemin vreemd voor aangesien die Groenewald gesin noue bande met Swart en sy 

eggenote gehad het. Volgens Swart het hy en Groenewald tot vandag 'n "fantastiese 

verhouding''. Die invloed wat die skrywe op Groenewald gehad het, is nie bekend 

nie. Blykbaar het dit meegebring dat teologiese studente afgeraai is om vir verdere 

studie na die VSA te gaan. Dit moes ham oak beslis laat nadink het oar die toekoms 

van apartheid in Suid-Afrika en die Skriftuurlike fundering daarvan. 

In 'n skrywe aan Denise Ackermann gedateer 23 April 1985 meld hy dat hy deel 

gehad het aan die "besinning binne die NGK' ten opsigte van apartheid . "Daaraan 

het ek 'n aandeel gehad tot ongeveer 1958 en saam met ander het ek 'n verslag 

opgestel vir die Sinode (van Transvaal). "Daarin word wysigings van die 1948-

standpunt weerspieel omdat sekere misvattings reggestel moes word." Dit is dus 
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duidelik dat daar by Groenewald algaande vanwee die besinning, soos reeds 

vermeld, 'n kentering in sy aanvanklike standpunte gekom het. 

9.7 Steun gesoek by Calvyn, Kuyper, ens 

Terwille van die beter verstaan van die historiese interpretasie en belewenis van die 

situasie wat in die veertiger- en vyftigerjare in Afrikaanse kerklike en teologiese 

kringe met betrekking tot die rassevraagstuk geheers het, word die standpunte van 

dr EA Venter kortliks vermeld. Sy siening was die algemeen geldende in daardie tyd. 

In die Geref Vaande/ van Febr 1950 is die apartheidsvraagstuk deur verskeie teoloe 

belig. Venter se bydrae oor Die Heilige Skrif en die Apartheidsvraagstuk (8-13) 

verdien verdere vermelding om te begryp wat destyds ender die gereformeerde 

standpunt verstaan is (7). Hy verwys na 'n gebeurtenis in die vorige eeu toe A 

Kuyper in 1884 as feesredenaar opgetree het by geleentheid van die huldiging van 

die Transvaalse Deputasie deur Patrimonium. Hy het die "regverdigheid van die 

Republieke se saak gestel teenoor die optrede van die 'trou-brekende Albion' ... hy 

het verklaar: "Want dat was geen echt Christelijke Kafferpolitiek wat Enge/and deed, 

dat veel van vryheid voor de Kaffers riep, maar by Ulundi en in Bechuanaland zoo 

bitter tragisch in het bloed van duizenden dat hoog geroep verstommen deed. Neen, 

echt Christelijke Kafferpolitiek hebt ~ gedreven, die den Kaffer naamt zoals hy was, 

en hem allengs uit zijn /aagte ophieft .. . " uit sy Plancius-Rede p21 (5). Hy verwys vir 

'n meer uitvoerige uiteensetting van Kuyper se standpunt en steun ten opsigte van 

die Skriftuurlike fundering van die apartheidsbeleid na sy werk De Gemeene Gratie 

1, Hoofstukke XXIX - XL VI 11. 

Venter verklaar mbt Die gesag van die Skrif (6-7): "Die beleid van apartheid in 

Kerk en Staat kan al/een geregverdig word indien en in so ver dit die toets van die 

Heilige Skrif kan deurstaan." Vir steun vir sy stelling maak hy 'n aanhaling van JH 

Bavinck uit sy Geref Dogmatiek 1, p416. Bavinck wys in die gedeelte daarop dat 

veel van wat in die Skrif vermeld word, ook vir die ander wetenskappe van 

prinsipiele betekenis is. Niks word egter in die aangehaalde gedeelte gese wat as 

steun vir die apartheidstandpunt kan geld nie. Met betrekking tot Calvyn meld hy dat 

hy toegestem het dat baie van die Ou Testamentiese wette slegs as "partikiliere 

voorskrifte vir die Jade gegeld het en as sodanig afgeskaf is. Maar hulle is tog nie 

om hierdie rede vo/kome waardeloos nie; die gesag van die Skrif gaan oor a/le 

aardse verhoudinge, en die godsdienstige kan nie afgeskei word van die natuurlike 
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/ewe nie. Daarom skryf Calvyn : Necesse est venire ad norman legis (Opera 

xi,43). Hoe seer ons ook die besondere aard van die roeping van Israel erken, mag 

die Ou Testamentiese heilsgeskiedenis tog nie, in Barthiaanse trant, as bo-histories 

beskou word nie.lsrae/ se roeping t a v die besondere openbaring kan nie 

/osgemaak word van sy volksbestaan nie. En sy volksbestaan het nie alleen 

godsdienstige, maar ook kulturele, politieke, ens aspekte gehad; wat die Skrif ons m 

b t laasgenoemde sake meedee/, is ook tot ons lering en vermaning geopenbaar." 

Hy noem dat 'n apartheidsbeleid christelik is indien Skriftuurlike bewys gelewer kan 

word dat God die bestaan van verskillende eiesoortige rasse en volke, elk met sy eie 

land en taal, gewil en verorden het. "Dan is apartheid in Kerk en Staat nie alleen 

geoorloof nie,maar inderdaad pligmatig; en e/ke paging tot gelykskakeling word 'n 

oortreding van 'n God-gegewe ordinansie." As Skrifbewyse haal hy die bekende 

tekste aan : uit Gen 1 en 2 om te toon dat God "inderdaad differensiasie in sy 

skepping gewil het"; Gen 11 :6; Deut 32:8 en Hand 17:26. Hy meld dat Calvyn in 

verskillende geskrifte daarop gewys het dat die skepping na die beeld van God nie 

die maatskaplike onderskeidinge ophef nie. "Hierdie onderskeidinge is 

skeppingsordinansies en mag nie eiewillig verwyder word om aan te pas by 

menslike meninge nie ... en dan besig hy (Calvyn) 'n uitdrukking wat die ernstige 

oorweging verdien van a/le praktiese en prinsipie/e voorstanders van die 

gelykheidsleer. Hy skrywe: ' As hierdie maatskaplike verskille nie erken en in ag 

geneem word nie, sal die sterkeres die swakkes vertrap'." (9). Venter wys daarop dat 

Calvyn "konsekwent die verskeidenheid, eie-soortigheid en eie-wetlikheid van volke 

en selfs van afsonderlike groepe in die volkslewe bek/emtoon het. Sy 

tydsomstandighede - naamlik die oorgang tussen die midde/eeuse eenheidsbegrip 

en die ontstaan van nasionale state, enersyds, en die opkoms van die 

natuurwetenskaplike denke, andersyds - dra daartoe by dat sy Bybelkommentare tot 

vandag toe hut waarde en aktua/iteit behou het ... "(12). 

Calvyn se standpunte met betrekking tot verskeidenheid en eiesoortigheid, die 

natuurlike ongelykheid van mense en volke het blykbaar ook te doen gehad met sy 

kennis van en soeke na 'n oplossing vir die problematiek met betrekking tot die 

Europese landsomstandighede. Volgens Swart se persoonlike waarneming van die 

gereformeerdes se standpunt ten opsigte van die Skriftuurlikheid van rasseapartheid 

in Nederland (en die VSA) omstreeks 1956, soos hierbo vermeld, het dit radikaal 

verskil van die standpunte van die gereformeerde vaders soos dit aan die einde van 
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die vorige eeu en begin van die huidige eeu gestel is en deur teoloe socs Venter, 

Groenewald, en andere asook die NGK selfs tot in die sewentiger- en tagtigerjare 

van die eeu ge·interpreteer is. 

Venter kon in 1950 met die steun van gereformeerde teoloe uit vorige eeue, en 

sender weinig teenspraak met oortuiging en sender veel teenspraak die volgende 

stellings neerle (13): " I. Ons vrome voorvaders het 'n be/eid van rasse-apartheid 

voorgestaan omdat hulle dit in ooreenstemming met die Woord van God beskou het. 

II. Die agitasie wat hier te /ande (ook deur die Engelse Kerke) teen die 

apartheidsbeleid gevoer word, is nie gebaseer op Skriftuurlike oorweginge nie, maar 

op suiwer humanistiese gronde. Ill. Die gangbare argument, naamlik dat die Skrif 

horn nie oor derge/ike sake uitspreek nie, is nie standhoudend nie; dit impliseer 

voorts ontkenning van die bestaansreg van 'n christelike wetenskap... V. Die Skrif 

leer dat God die ontstaan van aparte, eiesoortige rasse en volke, elk met 'n eie taal 

en woonplek, nie al/een toegelaat het nie, maar -terwille van die beteueling van die 

sonde - ook uitdruklik gewil en verorden het ... VII. Wat die apartheidsbeleid self en 

die Skriftuurlike fundering daarvan betref, bewandel ons nie 'n eensame weg nie; 

ons geniet die steun van eminente godgeleerdes, sendingkundiges, juriste en 

staats/eraars in die buite/and" (13). 

As gevolg van die eksegetiese en hermeneutiese arbeid van teoloe in die eeu, het 'n 

herinterpretasie van die Skrif met betrekking tot rassekwessies plaasgevind. Swart, 

BJ Marais (nog voor Swart) en enkele andere het getoon dat daar in die vyftigerjare 

in die VSA en Europa nie meer steun vir die vroeere gereformeerde standpunte was 

nie. 

9.8 Groenewald as volksteoloog 

Die standpunte met betrekking tot die Skriftuurlike fundering van rasseapartheid is 

so volledig moontlik weergegee. Die vraag of Groenewald vanwee sy destydse 

apartheidstandpunt 'n rassis is, moet ontkennend beantwoord word. Sy standpunt 

ten opsigte van die menswaardigheid van die nederigste swart arbeider, het hy in 

Die Herder van Julie 1939 (2) uiteengesit en daaruit blyk duidelik dat hy nie 'n rassis 

is nie. Hy het oa geskryf: : " ... Hierdie werkers is net soos die studente ons 

vo/ksgenote ... Hu/le is verstandelik seker net so begaaf as diegene met wie dit beter 

gesteld is, maar die geleentheid om die verstand te ontwikkel was nie gelyk nie ... " 
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Hy wys op Calvyn se siening dat dit as moord beskou meet word "wanneer sekere 

lede van die samelewing verhinder word om die mate van we/syn en welvaait te 

geniet wat hulle /ewe draag/ik sou maak." Daar is geen getuienis dat Groenewald 

sedert 1939 ten opsigte van mense se menswaardigheid van standpunt verander 

het nie. 

Sy apartheidstandpunt socs hy dit in 1947 gestel het (G Cronje 1947:40-67), het hy 

ten volle bedoel as 'n moontlikheid om deur totale skeiding, die rasseproblematiek in 

Suid-Afrika permanent op te los. By verskeie geleenthede het hy verklaar dat die 

publikasie van sy verslag gesien meet word as 'n poging om rigting in die 

rasseproblematiek te kry en dat die verslag moes dien as "spoorslag ... vir verdere 

ondersoek en besinning binne die NGK" (vgl skrywe gedateer 23 April 1985 aan D 

Ackermann). Die besinning het uiteindelik uitgeloop, al het hy nie daaraan 

meegedoen nie, op die publikasie van Kerk en Samelewing in 1986 waarin die 

NGK se standpunt met betrekking tot volkereverhoudinge uiteengesit is en finaal 

van apartheid afskeid geneem is. Hy het horn in die besluite berus en inderdaad 

verwag dat die Algemene Sinode in 1986 " hopelik 'n verhelderende woord in hierdie 

tyd sat spreek" (Skrywe aan D Ackermann). Daar is 'n merkbare ontwikkeling in sy 

teologiese denke ten opsigte van die Skriftuurlike fundering van apartheid vanaf 

1947 tot 1986 waarneembaar. 

Die eenheid in Christus beskou hy as 'n geestelike eenheid wat nie beteken dat die 

identiteit van die afsonderlike volke en kultuurgroepe, socs dit duidelik blyk uit die 

verskeidenheid wat deur die skepping daargestel is, opgehef word nie. Daarom is 

afsonderlike, dog cop, kerke waar elke kultuurgroep God in sy taal en kultuur kan 

aanbid, wenslik (gestel in onderhoud met skrywer). Wanneer Groenewald se 

teologiese erfenis wat oor baie dekades strek, nagegaan word, is dit duidelik dat hy 

as 'n volksteoloog getipeer kan word. Die Afrikanervolk het horn na aan die hart 

gele. Dit het nie beteken dat ander volke, veral die minderbevoorregte volke, nie 

bygestaan meet word nie. Hy het verklaar: "Ten spyte van fisiese verskeidenheid 

dee/ gelowiges in a/le rasse, volke en stande in die gemeenskap van Christus en is 

mitsdien mekaar se broers en susters in die Here (Efes 4:4-6; Gal 3:28)" en 

"geestelike eenheid lei tot 'n beter verstandhouding tussen volke ... en ... is 'n sterk 

moontlikheid geskep dat hulle in vrede naas mekaar kan /ewe... Oaarmee is oak 

bedoel dat die sterkere die verantwoordelikheid vir die we/syn van die swakkere 

dra... vir sy sielewelsyn maar daarmee oak in elke opsig. Hierdie verpligting is so 
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be/angrik dat die christen bereid moet wees om sy eie gerief en vryheid prys te gee 

indien hydaardeurdie broersou kon voorthelp ... "(G Cronje 1947:58-63). 

Vanwee sy liefde vir die Afrikanervolk het hy horn dwarsdeur sy lang bediening vir 

hul geestelike welsyn beywer. In die eerste uitgawes van Die Herder, (1939, 5 1: 1-

2) verwys hy na die viering van die Voortrekkereeufees in Pretoria deur die 

Afrikanervolk die vorige jaar. Hy het geskryf : "Voor sy (God se) aangesig was ons 

een volk ... By die aanskoue van die menigte volksgenote wat met een doe/ 

saamgekom het ... kon 'n mens nie 'n traan van aandoening bedwing nie. Dit was 

oorweldigend ... Nou het ons moed vir die toekoms ... moed wat geduldig kan ly en 

volhardend kan stry. Dit is die moed van die Voortrekkers wat ons aan dink, En 

hierdie moed vind ons vandag nog by die boer wat volhard en hoop op die 

toekoms ... voor in die pad sien ons 'n volk wat die Here dien en deur die Here 

geseen is." Hy waarsku egter teen verdeeldheid. Aan die einde van sy lewe is sy 

visie vir die Afrikanervolk steeds dieselfde : 'n volk met eerbied vir God se Woord. 'n 

Volk wat die Here dien! 

1 O lnterpretasie en evaluasie 

Die interpretasie van Groenewald se bydrae as teoloog met besondere verwysing na 

sy eie teologiese begronding en nalatenskap, is in die voorafgaande paragrawe 

nagevors. Kortliks kan gekonkludeer word dat die hoofingang tot sy teologiegebou 

die gereformeerde Calvinistiese teologie is, met ander woorde dat hy 'n Skrifteoloog 

is, met die belangrike klem op eksegese. Verdere ingange wat in sy denke 'n 

belangrike rol gespeel het, is die gesag van die Skrif, eerbied vir Skrif en belydenis, 

die ekumene met die soeke na eenheid aan die een kant en aan die ander kant 

skeppingsteoloog met die verskeidenheid van volke en kulture wat die klem ontvang. 

Met betrekking tot die siening dat hy 'n apartheidsteoloog is, is die gevolgtrekking 

dat die benaming in die lig van die historiese verloop en konteks uiteindelik nie kan 

slaag nie. Die benaming volksteoloog skyn in die lig van die ondersoek gepas te 

wees. Die totale bydrae van Groenewald as teoloog kan alleen in samehang met al 

die ander fasette van sy werk gedoen word. Die evaluasie is dat hy 'n teoloog van 

statuur is, een van die invloedrykste Afrikaanse teoloe van die twintigste eeu! 
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HOOFSTUK 12 - SKRYWER 

"Hast thou no scars, no hidden scar on foot or side or hand? 

I hear thee sung as mighty in the land, 

I hear them hail thee, bright ascendant star. 

Hast thou no scar? 

No wound, no scar, yet as the Master shall the servant be, 

And pierced are the feet that follow thee, 

But thine are whole. 

Can he have followed far who has nor wound nor scar?" 

(Amy Carmichael aangehaal deur A Redpath, 1962:93) 

1 Agterstand van Afrikaans 

1.1 Skaarste Afrikaanse teologiese publikasies 

Met die aanbreek van die veertigerjare was daar 'n skaarsste aan teologiese 

publikasies in Afrikaans. GBA Gerdener (1943 : 178-179) skryf in sy biografie oor 

prof J du Plessis soos volg oor die probleem: " Tot dusver het die Ned Geref Kerk in 

SA nog geen besondere bydrae gelewer tot die vorming van 'n eie teologiese 

lireratuur nie... Preekbundels, stigtelike werke, enkele kerkgeskiedkundige bydraes 

en een en ander oor die sektewese maak tans feitlik die kern van 'n wordende eie 

literatuur op ons kerklike erf uit." Hy meld verder dat 'n aantal doktorsdissertasies uit 

oorsese universiteite in vroeer jare ook 'n bydrae gelewer het. As erkende 

Afrikaanse skrywers van stigtelike werke noem hy Andrew Murray, NJ Hofmeyr en A 

Dreyer op die gebied van argiefnavorsing en kerkgeskiedskrywing. Du Plessis het 

volgens horn gestaan in "die voorste ry van kontribuante tot ons ontluikende 

teologiese literatuur ... " Hy was 'n vaardige skrywer en geleerde van hoe aansien wie 

se werke oor die sending, sy reise deur donker Afrika asook 'n biografie oor Andrew 

Murray (wereld) wyd gelees is. Sy skryftaal was meestal Engels asook Nederlands. 

Hy het eers in 1932, kort voor sy dood op 16 Februarie 1935, van Afrikaans as 

taalmedium begin gebruik maak en dus nie veel in Afrikaans gepubliseer nie. In 

Januarie 1932 het sy blad Het Zoeklicht oorgegaan in Die Soeklig (Gerdener: 180). 

Groenewald sou egter in Afrikaans skryf en 'n reuse bydrae tot die ontluikende en 

worstelende Afrikaanse teologiese literatuur lewer. Sy leermeester Du Plessis het hy 

ook op 'n verdere gebied oortref. Gerdener (1943:191) meld dat Du Plessis " ... min 
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van eintlik teologiese aard . . . werklik geskrywe het. Meesta/ in sy eie blad, het hy 

hierdie gebied betree." Soos Du Plessis ken Groenewald horn ook voortreflik in die 

Engelse taal en idioom uitdruk. Vergelyk in die verband sy voordrag op 14 Julie 

1967 oor "Afrikaans New Testament Problems" wat hy tydens die 

Bybelvertalerseminaar op Turfloop gelewer het. 

1.2 Deelname aan Afrikaner -"struggle" 

Hy was vroeg bewus van die geweldige agterstand wat Afrikaans as skryf- en 

vaktaal teenoor Engels geniet het. Die voorgeskrewe teologiese werke vir studente 

tydens sy studiejare op Stellenbosch was in Nederlands, Engels en moontlik Duits 

. 'n Passie het in die jong Groenewald se hart begin brand vir die Afrikaanse taal -

waarskynlik was dit vanwee sy vader se invloed asook die invloed wat van die 

"Vo/ksuniversiteit" op Stellenbosch, waar ender andere om die erkenning van 

Afrikaans as amptelike taal geveg is, op horn uitgegaan het. Dit was gedurende die 

jare 1923 tot 1928 toe die Afrikaner al sterker van sy eie identiteit bewus geword het. 

As studenteleier het Groenewald van naderby kennis gemaak met bekende 

volksleiers. In Matieland, April 1962:33-35, ender die opskrif: "So onthou ek 

Matieland", vertel hy op 'n boeiende wyse oor die destydse jare : "Dit was jare van 

worsteling en woeling in die land, en Matieland het intens meegeleef en 

meegedoen. Toe was die politiek warm! .. Die mee/ewing met die landsgebeure het 'n 

hoogtepunt in 1924 bereik toe Gen/ Hertzog en sy kabinet na Stellenbosch genooi 

is.In die herinnering sien ek hulle nog daar staan. Geesdriftig word elke spreker 

deur 'n ska re studente toegejuig... Toe dr OF Malan aan die woord kom en plegtig 

verklaar dat hy nege en 'n half jaar op Stellenbosch deurgebring het, klink daar 'n 

tussenwerpsel op: 'Baie gedop, ne!' Hierop het dr Malan alle misverstand uit die weg 

geruim ... Die hysing van die vlag van Suid-Afrika in 1927 was ook 'n groat 

gebeurtenis ... " Die lief de vir die Afrikanervolk het Groenewald beetgepak, 'n lief de 

wat tot vandag nie afgekoel het nie. Sy eie bestemming sou altyd nou verweef wees 

met sy volk en taal. 

Die fondament vir sy identifisering met die Afrikanervolk was stewig gevestig, in so 

'n mate dat hy horn met die volk se worstelstryd ("struggle"), (dit het nie die politiek 

ingesluit nie), vanaf sy bevestiging as predikant in die gemeente Bethulie in 1933 en 

in die daaropvolgende jare, sou vereenselwig. Die intense nood van sy volk het horn 
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aangegryp.Vir die volk se welsyn en opheffing op godsdienstige, maatskaplike, 

staatkundige en op die gebied van die onderwys sou hy horn daadwerklik beywer. In 

die proses sou sy vaardigheid as skrywer 'n belangrike bydrae tot die Afrikaanse 

literere skat lewer. Veral sou hy horn vir die uitbou van 'n eie Afrikaanse teologie 

beywer.Daarom het hy sy studente aangemoedig om in Afrikaans te publiseer.So 

bedank W Nicol horn in 'n skrywe, gedateer 1 Augustus 1970, vanuit Nederland 

waar hy met verdere studie besig was, oor 11 
••• u raad oor die Engels - ek dink dit gee 

die deurslag. 11 Hy was van voorneme om sy proefskrif in Engels te skryf met die titel 
11 
••• iets soos: 11Tradition and redaction in the semeia of John. 11 

2 Bydrae Afrikaanse taal en teologie 

Hy was deeglik bewus van die ontwikkeling van die Afrikaanse taal. Daarom sou hy 

horn vanaf die sestigerjare beywer vir 'n nuwe Afrikaanse Bybelvertaling wat in 1983 

'n werklikheid geword het. In 1970 tydens die opening van die Teologiese Fakulteit 

lewer hy die openingsrede met as onderwerp: Die Woord in die volkstaa/. In 1975 

tydens die jaarvergadering van die S A Akademie vir Wetenskap en Kuns lewer hy 

'n referaat oor die onderwerp : Afrikaans as Bybeltaal (Vergelyk sy skrywe aan AB 

du Toit, gedateer 12 Maart 1986, met bylae oor sy "lewensloop vanaf 1970" ). 

Groenewald het 'n prominente rel in die Suid- Afrikaanse Akademie vir Wetenskap 

en Kuns gespeel en die belangrike Stals-prys vir Teologie vir 1970 is aan horn 

toegeken vir sy "reusebydrae tot die uitbouing van 'n Suid- Afrikaanse Teo/ogie 11 

(Matie/and, April 1971:14). In 'n skrywe aan Groenewald, gedateer 18 Mei 1970, 

skryf die Hoofsekretaris van die Akademie : 11 
••• Die Raad vertrou dat u die 

toekenning van hierdie eerste Stals-prys vir Teo/ogie sal aanvaar as blyk van hoe 

waardering vir u werk. 11 In 'n opvolgskrywe spreek Groenewald sy dank uit " ... vir die 

groat en baie aangename verrassing 11 en vervolg: "Hierdie hoe onderskeiding 

aanvaar ek van harte maar tog met die wete dat ek vee/ meer op my vakgebied 

moes presteer het om die toekenning waardig te wees. 11 

Die Afrikaanse taal, gebore aan die Suidpunt van Afrika, kan vandag op elke 

moontlike en denkbare wyse, socs ander moderne wereldtale, uitdrukking gee aan 

die gedagtes en diepste emosies van die beoefenaars van die taal. Die erfenis wat 

Groenewald deur die geskrewe woord op godsdienstige gebied in die Afrikaanse 

taal nagelaat het, het deur 'n worstelproses tot ens gekom. Afrikaans meet gepraat 

en geskryf word en as taal eie aan Afrika ingespan word om brOe te bou, sodat die 
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bring van die Blye Boodskap in die Afrikaanse taal geloofwaardig sal wees. 

Heyns (1970:66-7) meld dat Groenewald se diens aan sy eerste liefde (Nuwe 

Testamentiese eksegese en teologie) in talle publikasies konkrete gestalte gevind 

het - waarvoor hy nie net in Suid- Afrika nie, maar ook in die buiteland groot 

waardering en erkenning ontvang het. Met betrekking tot Groenewald se skryfwerk 

meld hy dat hy ongetwyfeld baanbrekerswerk in die jong en sekere sin sukkelende 

Suid-Afrikaanse teologiese literatuur gelewer het. Daar moet verder daarop gewys 

word dat Groenewald se verdere bydrae tot die Afrikaanse teologie daarin gelee is 

dat hy sy studente ge"inspireer het om te publiseer. Die Afrikaanse teologie is 

vandag nie meer sukkelend nie en het sy kinderskoene ontgroei. Die rakke van 

biblioteke van universiteite, stadsrade, ens en vele studeerkamers van huishoudings 

bevat publikasies van Afrikaanse godsdienstige werke. 

3 Publikasies : Bydraes na aanvaarding emeritaat 

Selfs na sy aftrede in 1970 het Groenewald as skrywer uitgeblink. Hy het 'n baie 

belangrike aandeel gehad in die verskyning van die NAV wat in 1983 die lig gesien 

het. Verskeie artikels in die verband het uit sy pen die lig gesien. Hy het verskeie 

kommentare na 1970 gepubliseer soos blyk uit die verwysings wat later in die 

hoofstuk vermeld word. In sy agt-en- tagtigjarige lewensjaar publiseer hy 'n boekie 

getiteld Die Krag van Gebed wat in 1993 verskyn het. Hierin gee hy in die 

behandeling van 'n vyftiental aktuele onderwerpe voorligting oor gebed vir die 

gelowige van ons dag. Hy gebruik teksgedeeltes uit die Nuwe Testament en 

behandel die onderwerpe op 'n kenmerkend Skrifgetroue en maklik verstaanbare 

wyse waarin die skrywer se rypheid in sy omgang met God na vore kom. Die 

publikasie is die vrug van die weeklikse Bybelstudie wat hy in "Die Majestic" in die 

gemeente Suider-Strand aangebied het. In 'n brief aan skrywer skryf hy op 19 

Februarie 1994 : "Ek is dankbaar dat dit gepubliseer is, en blykbaar is dit die lesers 

tot seen. Daardeur aangemoedig, het ek onlangs 'n dergelike klein manuskrip, onder 

opskrif :Kerk- Wees, aan die uitgewers gestuur. lndien hul/e dit aanvaar sal dit seker 

nie voor volgende jaar verskyn nie. My begeerte om iets oor die wonders te skryf, 

/eef nog, maar wil nie verder kom as barenswee nie." Sy laaste publikasie Kerk

Wees (1995:1-60) het in 1995 by geleentheid van sy negentigste verjaarsdag 

verskyn. 
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4 lnvloed redakteur Die Herder 

'n Groot aantal wetenskaplike artikels asook resensies het uit sy pen verskyn.ln die 

veertigerjare, tydens die moeilike jare van die Tweede Wereldoorlog en kort na die 

Eeufeesherdenking van die Ossewatrek in 1938, het hy as redakteur van Die 

Herder(1939-1945), in die maandblad rigtinggewende leiding aan die gemeentes in 

die Ring van Pretoria gegee. Die Ring het oor 'n belangrike kern van die NGK se 

kerklike en teologiese breinkrag in die Transvaal beskik.Die invloed wat Groenewald 

op die wyse op die kerk uitgeoefen het, was groot. Skryfwerk eis perspirasie en 

Groenewald se optrede dui daarop dat hy nie 'n saak begin net om dit weer te laat 

vaar nie. Van verskeie kante word hy as 'n gedissiplineerde mens beskryf. In 1938 

alleen het die redaksie van Die Herder drie keer gewissel - onderskeidelik het ds P 

du Toit, prof GM Pellissier en ds PFD Weiss die taak behartig. Groenewald sou vir 

sewe jaar, vanaf 1939 tot 1945 die veeleisende taak saam met al sy ander 

verpligtinge, as redakteur behartig. 

5 Bydraes: standaard gestel - toekennings 

Die jeug neem ook 'n besondere plek in Groenewald se lewe in. Vir geruime tyd 

behartig hy die godsdienstige oordenkinge wat in elke uitgawe van Die Ruiter 

verskyn (Die oorsprong van die tydskrif kon nie deur skrywer vasgestel word nie). In 

die uitgawe van 12 Desember 1947 verskyn 'n foto van Groenewald asook die 

volgende berig: " ... die godsdienstige oordenkinge .. .[is] een van die bes geskrewe en 

mees aktuele in tydskrifte, godsdienstige blaaie nie uitgeslote nie.Dit kom so omdat 

prof Groenewald 'n jong moderne mens en daarby 'n voortreflike geleerde is wat die 

probleme van ons tyd ken en ver.aan en daarom ook praktiese en aanvaarbare 

leiding daaroor kan gee. Sy weeklikse stukke, kart en ter sake, geniet 'n wye en 

waarderende /eserskring. " 

Tydskrifte waarvan hy op die redaksie gedien het, is van akademies-wetenskaplike 

kant as invloedryk en van hoogstaande standaard beskou. CWH Boshoff 

(Hermeneutica, WD Jonker Red, 1970:251) meld dat Groenewald op die redaksie 

en as aktiewe medewerker van Die Gereformeerde Vaandel van 1953 tot 1959 

gedien het. Hy vervolg : "Hy beywer hom egter grootliks vir die totstandkoming van 

'n eie Nederduitse Gereformeerde teo/ogiese tydskrif Wanneer die ideaa/ in 1959 

verwesen/ik word, word hy redaksielid en een van die getrouste medewerkers. Aan 
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die uitbou van die N G Kerkboekhandel het hy kragtig meegedoen - eers as lid van 

die bestuur en tans as voorsitter." Die N G Kerkboekhandel het sy troetelkind 

geword terwyl hy voorsitter van die direksie was, en het 'n belangrike plek deur sy 

publikasies ingeneem in die uitbou van 'n eie Suid-Afrikaanse Teologie. Op 5 Junie 

1972 skryf die Hoofbestuurder van die N G Kerkboekhandel, mnr 18 Kasselman, 

aan Groenewald : " ... U hulp, raad en /eiding gedurende die afge/ope 25 jaar was vir 

ans besonder waardevol, selfs onontbeerlik. Ons dink in die besonder aan die 20 

jaar wat u op die bestuur gedien het, 15 jaar daarvan as voorsitter. Dit was vir die 

Boekhande/ 'n besondere voorreg om so te kon dee/ in die rype ervaring van een 

van ans leidende teo/oe." 

In Matieland (April 1971 : 14) word vermeld dat Groenewald voile lid (sedert 1945: 

Skrywer) van die S A Akademie vir Wetenskap en Kuns is en 'n prominente rol in die 

Akademie speel. Hy dien as bestuurslid van die Afdeling Teologie asook op die 

redaksie van die Tydskrif vir Geesteswetenskap van die S A Akademie. Verskeie 

universiteite het Groenewald met eredoktorsgrade vereer, ender andere vir sy 

bydrae as skrywer. Vergelyk in die verband die motiverings van die volgende 

Universiteite: PU vir CHO, TH D (H c) toegeken op 20.09.1985; Stellenbosch, D TH 

(H c) toegeken op 11.12.1970, (vergelyk Matieland April 1971:12-14); Pretoria, DD 

(H c) in 1978 en die Randse Afrikaanse Universiteit, D Litt et Phil (H c) in 1977. 

In die rubriek Die Vraebus het hy op 'n verstaanbare en tog diepsinnige wyse vrae 

van lesers oor 'n verskeidenheid, meestal moeilike, onderwerpe in DK vir 'n lang 

tydperk, vanaf 1 Februarie 1967 tot 19 Junie 1985, (DK 19 Junie 1985), behartig. Hy 

het 'n vyf-en- twintigtal van die bydraes uitgesoek en in 'n bundel Jesus by die 

mense gepubliseer. In die voorwoord meld hy dat daar 'n goue draad deur die 

bundel loop: "dit gaan al/es om Jesus en sy koms om Hom met die mense besig te 

hou tot ans redding." AB du Toit (Gesprek) meld dat Groenewald 'n mooi 

kombinasie van 'n wetenskaplike en 'n kerkman is socs ender andere uit sy 

hantering van Die Vraebus blyk: "Hy het a/tyd vir my gese as ek ham vra oar 

probleme in die Skrif" 'Ons moet nie die geloof van die lidmate skok nie.' Hy het 'n 

groat deernis gehad vir die kerk. " Naas sy bydrae as dosent, wat hy as Groenewald 

se belangrikste nalatenskap beskou, ken hy die tweede plek toe aan sy werk as 

Bybelvertaler en skrywer. 

6 Skrywer studiestukke en verslae 
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Verskeie belangrike studiestukke en verslae oor vraagstukke waarmee die Kerk 

geworstel het, socs byvoorbeeld die rassevraagstuk, is deur horn vir voorlegging 

aan kerklike vergaderings opgestel. Sy leiding oor wat die Skrif oor rasse

aangeleenthede leer, is vir etlike jare deur die sinodes aanvaar en het aanleiding 

gegee tot 'n hewige debat in kerklike, politieke sowel as ander kringe. Gedurende 

die sestigerjare washy een van twee kerklike getuies by die Suidwes-Afrika saak in 

Den Haag. As motivering vir die toekenning van die graad D Th (H c) deur die 

Universiteit van Stellenbosch op 11 Desember 1970 word gemeld: " .. . het hy 'n 

be/angrike rot gespee/ in die verweer teen klagtes van godsdienstige aard. " 

(Matieland, April 1971 : 12 en 14). Groenewald was alleen verantwoordelik vir die 

op skrif stel van die belangrike getuienis (Gesprek). Die spesifieke getuienis kon tot 

dusver nie opgespoor word nie. Seide die Minister van Buitelandse Sake en die 

Sekretaris van die Departement het Groenewald in skrywes van onderskeidelik 13 

Desember 1965 en 29 'November 1965 vir "sy waardevolle bydrae" bedank. In sy 

skrywe bedank die Sekretaris vir Groenewald " ... vir al u arbeid en kosbare tyd wat u 

bereidwilliglik in die afgelope paar maande met die voorbereiding van u getuienis 

aan die Suidwes-Afrika Hofsaak bestee het. Gedurende die voorbereiding van die 

getuienis van die Regspan was die bedoeling gewees om u saam met ds Gericke te 

laat getuig, maar om taktiese redes het die Regspan slegs ds Gericke /aat 

getuig.Die materiaal, wat u tot beskikking van die Regspan gestel het, is met veel 

vrug deur die Regspan gebruik. Ook u persoonlike hulp wat daartoe bygedra het om 

ds Gericke se getuienis 'n sukses te maak word hoog op prys gestel." Uitspraak in 

die saak wat deur Etiopie en Liberie teen Suid-Afrika aanhangig gemaak is, is in 

1966 ten gunste van Suid-Afrika gelewer, danksy die beslissende stem van die 

Voorsittende regter sir Percy Spencer van Australie. Vergelyk in die verband die 

publikasie van Bryan O'Linn, Die Toekoms van Suidwes-Afrika gebou op die 

Werklikheid (1974:10) asook die saakrekord van die lnternasionale Hof in Den 

Haag , sender die bylaes socs bv die godsdienstige getuienis, ens, wat in die 

meeste Universiteitsbiblioteke bewaar word. 

7 Bybelvertaler en -verklaarder 

Etlike van die voorgaande en hieropvolgende aspekte wat op sy bydrae as skrywer 

betrekking het, word later verder bespreek. As Bybelvertaler en -verklaarder het hy 

'n erfenis van onskatbare waarde vir die Afrikaanssprekende Suid-Afrikaner 

nagelaat. In Hoofstuk 15 word sy bydrae in die verband behandel. 
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8 Nalatenskap as skrywer 

Vervolgens word 'n indeling van Groenewald se werk as skrywer vermeld. Alhoewel 

daar gepoog is om sy bydraes so volledig moontlik te weergee, is daar sekerlik nie 

in die doelstelling geslaag nie. 

8.1 Nuwe Testamentiese kommentare (of verklarings) 

Koinonia (Gemeenskap) by Paulus, Proefskrif, 1932. De/'ft: NV WD Meinema 

223p. 

Alhoewel nie 'n kommentaar nie, word Groenewald se proefskrif tog onder 

kommentare vermeld. Dit is 'n deeglike nagevorste eksegetiese werk, 'n 

"kommentaar" oor die gebruik van die woord Koinonia buite die Nuwe Testament 

asook in die Sinoptiese Evangelies, die sendbriewe van Johannes, die brief aan die 

Hebreers, die sendbriewe van Petrus, Handelinge en natuurlik in die meeste briewe 

van Paulus.Daarbenewens behandel hy Koinonia binne die raamwerk van Paulus se 

prediking. Die proefskrif is as standaardwerk oor die gebruik van Koinonia beskou. 

Tydens die oorhandiging van die Stals- prys vir Teologie 1970 aan Groenewald het 

JA Heyns die volgende oor die proefskrif in sy huldigingswoord gese : 

"Hierdie analitiese studie, wat met die predikaat cum /aude bekroon is, het die 

gronds/ag gele vir al sy latere publkasies tydens 'n Jang en vrugbare akademiese 

loopbaan. Voortdurend was hy geboeid deur en daarom ook gemoeid met die 

ontworsteling van die dieper betekenis van die Hei/ige Skrif en met name van die 

Nuwe Testament" (Jaarboek 1970 van Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns 

:66). 

Die Evangelie vo/gens Markus, 1948. Kommentaar op die Bybel. Pretoria:J L van 

Schaik,405p. 

Die kommentaar is reeds in Hoofstuk 10 bespreek. AB du Toit meld dat hy die 

oorspronklike woordelikse geskrewe dokument, soos dit later in drukvorm verskyn 

het, aan die Argief van die Teologiese Fakulteit (Afd B) vir bewaring gaan 

oorhandig.Hy meld dat die Markus Kommentaar die eerste goed gefundeerde 

Afrikaanse wetenskaplike kommentaar was Heyns noem dit (1970:67) : " 'n 
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hoogstaande wetenskaplike werk, ... [wat] sander twyfel as die beste op die gebied 

in Suid-Afrika beskou word." Groenewald het die kommentaar as 'n Skrifverklaring 

verwerk. Dit is in 1951 gepubliseer. 

Kort Verklaring van die Heilige Skrif vir die Afrikaanse Volk (Swartbandreeks) 

In DK van 16 Februarie 1944 is berig dat daar 'n groot behoefte bestaan aan 'n kort 

en eenvoudige verklaring van die Skrif "ten behoewe van ons volk. " Die berig meld 

verder dat die sinodes sowel as die Federale Raad van Kerke die saak bespreek het 

en dat laasgenoemde 'n kommissie benoem het aan wie opdrag gegee is om" ... 'n 

stigte/ike Bybelverklaring vir ons kerklike publiek te besorg. " Afsonderlike 

Bybelboeke sou wanneer dit gereed is, uitgegee word. Die doel was dat dit by 

huisgodsdiens en in die binnekamer deur die gewone lidmaat gebruik sou word. Dit 

sou verkrygbaar wees by die SA Bybelvereniging. 

Daar het in kerklike kringe verwarring ontstaan oor die Skrifverklarings van die 

Federale Raad van Ned Geref Kerke en die interkerklike Bybelverklaring wat deur JL 

van Schaik uitgegee sou word, (vgl Hoofstuk 10). Laasgenoemde sou meer 

wetenskaplik van aard wees en was bedoel vir " ... predikante, studente, onderwysers 

en ontwikkelde lidmate" (DK 8 Maart 1944 en Die Transvaler, 11 Maart 1944). In 

DK van 8 Maart is onder andere berig :" ... Die SABV het onderneem om dit (die 

verklaring van die Bybel in Afrikaans: SkrywerJ vir die Raad uit te gee. Reeds in 

1941 is daar 'n kommissie aangestel. Dr EP Groenewald, wat nou op die redaksie 

van die onderneming van Van Schaik is, sander kennisgewing aan die Kommissie, 

was een van die lede en het onderneem om 'n boek van die NT te verklaar." In DK 

van 16 Februarie 1944 is berig dat die eerste verklaring wat verskyn het die was van 

ds JF Mentz - 'n verklaring van "Die Brief aan die Efesiers." Dit is nie bekend 

hoedanig die standaard van die verklaring was nie. 

Groenewald het aan die projek met ywer meegewerk en die ondervermelde 

Bybelboeke en-briewe, meer as die een wat hy destyds voor verantwoordelik sou 

wees, verklaar. Na die teleurstelling met die Van Schaik se beoogde interkerklike 

Bybelverklaring -reeks, het hy as voorsitter van die Kommissie vir Bybelvertaling en -

verklaring van die Algemene Sinode reuse werk gedoen om die reeks te finaliseer. 

Daar moet op gelet word dat vyf van die agt publikasies (bestaande uit nege uit 'n 

totale getal van twaalf boeke/briewe van die Nuwe Testament) wat hieronder 
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vermeld word deur Groenewald na sy aftrede in 1970 gepubliseer is. 

Die "Verklarings" wat Groenewald die lig laat sien het, soos hieronder vermeld, is in 

teologiese kringe as ''popu/er" van aard (AB du Tait in Onderhoud) beskryf. Die 

verklarings het ook bekend geword as die 11Swartband Kommentaar-reeks. 11 In die 

voorwoord tot die verklaring van die eerste en tweede brief aan die Korinthiers, 

verwys Groenewald as Voorsitter, saam met JJ MOiier en PA Verhoef (Skriba) as 

Kommissie vir Bybelvertaling en -verklaring van die Algemene Sinode, na die 

publikasies as "verklarings 11 
, 

11boekdeeltjies11 en dui hy indirek diegene vir wie die 

verklaring bedoel is aan as 11 'n wye leserskring", dit wil se die deursnee lidmaat. Dit 

is dus die rede waarom die 11Swartband Kommentare11
, nie met die Markus

kommentaar (in die beoogde Van Schaik-reeks), vergelyk kan word nie. 

Getuienis dui oorweldigend daarop dat Groenewald daarin geslaag het om die 

deursnee lidmaat deur sy "Verk/arings11 aan die lees en studeer te kry. Daar is 'n 

persentasie lidmate wat getrou Bybelstudie doen of Bybelstudiegroepe bygewoon. 

Prof PF Theron (Bandgesprek) meld dat Groenewald se 11kommentare -die 

swartband reeks - meer populer geskryf is, maar altyd deurdag. 11 Hy verwys na die 

woorde van 'n medikus-vriend wie se kind gesterf het : " ... Hy het my vertel watter 

vreugde hy uit EP se kommentaar oar Openbaring gekry het. Ekself het dit nie 

ge/ees nie. Ek dink die lidmate vind daar iets in -verstaan dit. 11 Op 25 April 1981 skryf 

die leraar van Pietermaritzburg, 'n oudstudent van Groenewald aan horn : 11 
••• Elkeen 

van u kommentare het ek nie net ter hand wanneer ek preek maak nie, maar ek het 

alma/ al in my stiltetyd deurgewerk as Bybelstudie. Net Johannes wag nag om so 

deurgewerk te word. 11 Die rektor van die Universiteit van Stellenbosch bedank 

Groenewald in 'n skrywe, gedateer 3 April 1974, vir die toesending van die verklaring 

van Die Evangelie van Lukas, wat Groenewald aan die Universiteit opgedra het. Hy 

meld dat hy tog die tyd gevind het om die werk te lees en daardeur verryk te word. 

Hy spreek die bede uit dat Groenewald sal voortgaan om in sy 11 'rustyd' hierdie soort 

werke die fig te /aat sien. 11 

Bybelstudiegroepe : In die sewentigerjare is met ems in Suid-Afrika 'n begin 

gemaak met Bybelstudiegroepe deur huisvrouens, studente aan universiteite en 

kolleges, mans en vroue, mense van gevorderde ouderdom, besigheidsmense, ens. 

Groenewald se kommentare van Markus en andere asook sy publikasie In 
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Ge/ykenisse Het Hy Ge/eer, (Vierde druk 1975), het hierin 'n groat rel gespeel. Hy 

het die vorming van Bybelstudiegroepe met woord en daad aangemoedig.Sy 

betrokkenheid het meegebring dat 'n goeie standaard van die begin af daargestel is 

en dat momentum aan die nuwe wyse van Bybelstudie gegee is. Dit het redelik vinnig 

landswyd versprei. Die invloed op die geestelike lewe van die mense wat die 

Bybelstudiegroepe bywoon en daaraan meewerk, is groat. Sommige groepe 

vergader oar kerk-en gemeentegrense heen. Elfride Bremer en Denise Ackermann 

asook Cecile Burger het belangrike baanbrekerswerk in die verband gedoen. 

Eersgenoemdes skryf in 1972 'n gids getiteld :Groepbybelstudie - 'n Praktiese 

Handleiding asook 'n aantal Handleidings vir Groepbybelstudie in 1973 oar 

Markus. In die voorwoord tot die Markus boekies skryf Groenewald: " ... die gedagte 

van groepbybelstudie [moet] as 'n hoopvolle ligstraa/ begroet word ... Die handleiding 

is die werk van die skryfsters, maar dit is deur ondergetekende nagesien, en word 

van harte aanbevee/." Die skrywers bedank Groenewald dan oak met die woorde: 

"Sander prof EP Groenewald se hu/p en aanmoediging, sou hierdie studie nooit 'n 

werklikheid geword het nie.Oaarvoor wit ons horn harttik bedank, en in besonder ook 

vir die verktarende aantekeninge wat hy vir hierdie werk opgestet het. " 

Cecile Burger se lnformele Bybelstudie -Die Ge/ykenisse -'n Handleiding vir 

Groepbybelstudie verskyn in 197 4 en het in 1977 reeds ses herdrukke beleef. In 

Burger se publikasie verskyn 'n dankbetuiging teenoor Groenewald vir sy 

aangemoediging en die nasien daarvan asook 'n voorwoord van Groenewald. Hy 

skryf ender andere in sy voorwoord: "Hierdie ktein gids vir groepbybetstudie is 

gebore uit die hart van 'n vrou. Dit wil ... die weg open tot die per kennis van die Heitige 

Skrif en tot die toepassing van die Woord as rigsnoer vir die daaglikse tewe.Dit wit 

ondersoekers van die Heilige Skrif in ktein groepe bymekaarbring om deur Woord en 

Gees gevorm te word tot heilige suurdeeg vir die koninkryk van God in gesin en 

sametewing" (iv-v). In 'n skrywe aan Groenewald op 5 November 1974 meld sy dat 

sy voorwoord " ... sekerlik 'n baie groat deurs/ag is wat betref die aanvaarbaarheid en 

verkope daarvan verat ten opsigte van die NG Kerk teraars." In 'n skrywe gedateer 

16 Oktober 1981 skryf Buger weer: "U is vir my 'n 'vaderfiguur' in 'n besondere sin 

wat betref my boekies. 'n Rapsie meer as 'n jaar waarin die boek die tewens/ig 

gesien het, is daar ongeveer 7 000 eksemplare verkoop.Ek het a/reeds die verdere 2 

000 op/aag ontvang en dank die Here uit die diepte van my hart wat Hy bereik het 

met hierdie boekie ... " Die nuus moes Groenewald verbly het. In Suid-Afrika is daar 

vandag honderde koinoniagroepe wat die gidse van genoemde skrywers asook die 
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van Bybelkor met groot seen gebruik. 

Groenewald se ''populere kommentare" het die deursnee lidmaat bereik en by die 

Woord uitgebring. Nie alleen lidmate is daardeur verryk, soos aangetoon, omdat 

hulle nou die Bybel begin verstaan het nie, maar ook predikante en kundige lidmate 

gebruik dit met vrug.Getuienis is volop in die verband.Op 16 Februarie 1967 skryf 

oudstudent Michie! Adendorff vanaf Baberton : "Dankie vir u 'lering van die afgelope 

jare'.U stem spreek vandag nog tot my, nie alleen in herinnering nie, maar ook uit 

!J1.Y. boekrak toe.Ek sien met groat verwagting uit na meer van u werke." 

Die Swartband-reeks van kommentare/verklarings ge"inisieer in opdrag van die 

Federale Raad van Kerke en sedert 1962 voortgesit in opdrag van die 

Algemene Sinode se Kommissie vir Bybelvertaling en -verklaring:-

Die Evangelie van Markus, 1951. 'n Verklaring. Kaapstad, N G Kerk-Uitgewers 

172p. Tweede hersiene druk 1973, 181 p. Sy vriend JJ Muller "felisiteer" 

Groenewald in 'n skrywe gedateer 25 April 1951 met die verskyning van 

bogenoemde publiksasie en vervolg : "Dis puik! Ek beny jou dat jou verk/aringe 

reeds so die Jig sien en beskikbaar word. Hou so aan!" Os GD du Toit van 

Stellenbosch skryf op 2 Mei 1951 aan Groenewald :"Baie dankie vir die 'Evangelie 

van Markus'.Ek lees dit met sie/sgenot.Elke stukkie is vol pitkos.Ag, as daar nog 

meer su/ke boeke geskrywe word! Die behoefte daaraan is so ontsettend groat.En 

die Bybelstudies wat verskyn, (ek huiwer om dit te se), is oor die algemeen tog so 

oppervlakkig ... " 

Die Eerste Brief aan die Korintiers, 1967. 'n Verklaring.Kaapstad :N G Kerk 

Uitgewers 237p.'n Tweede druk het in 1971 verskyn.183p. 

Die Tweede Brief aan die Korinthiers, 1967. 'n Verklaring. Kaapstad: N G Kerk

Uitgewers. Tweede druk 1973, 183p. 

Die Evangelie van Lukas, 1973. 'n Verklaring. Kaapstad: 

NG Kerk-Uitgewers 267p.Tweede uitgawe 1992, 279p 

Die Briewe van Petrus; en Die Brief van Judas, 1977. 'n Verklaring. Kaapstad: 

N G Kerk-Uitgewers. Tweede druk 1985. 178p. 
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Groenewald huldig die mening dat die apostel self 1 en 2 Petrus geskryf het terwyl 

Judas afkomstig is van Judas die broer van Jesus. Oor die outeurskap van 2 Petrus 

bestaan daar sterk meningsverskil. Die standpunt dat 2 Petrus voor Judas geskryf 

is, word ook deur sommige geleerdes betwis.ln 2 Petrus en Judas is heelwat 

verwysinge na die Ou Testament.Groenewald toon aan hoe die Nuwe 

Testamentiese uitleg van die Ou Testament soms problematies word wanneer 

bepaalde Joodse tradisies bygebring is. (Vgl resensie W Vosloo, DK 19 Junie 1985). 

Die Pastorale Briewe, 1977. 'n Verklaring. Kaapstad: NG Kerk-Uitgewers. 193p. 

Die Evangelie van Johannes, 1980. Verklaring. 'n Kaapstad: N G Kerk-Uitgewers. 

418p. 

Groenewald handhaaf die gevestigde oortuiging teenoor ander moderne 

Bybelverklaarders, dat die Evangelie van Johannes 'n eenheid vorm, dat die hele 

Evangelie deur dieselfde skrywer opgestel is en dat die skrywer Johannes die seun 

van Sebedeus is.Hy verskaf egter inligting oor die uiteenlopende en velerlei 

opvattinge wat Nuwe Testamentici oor die Evangelie huldig.'n Uitvoerige literatuurlys 

word ook verskaf. 

Groenewald maak geskiedenis deurdat hy vir die eerste keer die teks van die 

Afrikaaanse vertaling van die Nuwe Testament en die Psalms in 'n Afrikaanse 

kommentaar gebruik.Resensent G M skryf in DK van 7 Januarie 1981 dat 

Groenewald met die publikasie "andermaal onteenseglik bewys dat hy 'n Nuwe 

T estamentikus is wat met helder teologiese insig en met groat gesag kan skryf, 

maar tog we/ ook so dat hy die gewone leser boei." 

Dit is interessant om Groenewald se standpunt ten opsigte van die eenheid van die 

gelowiges, of ook die ekumenisiteit van die kerk,te verneem.Joh 17:21 lui : "Ek 

[Jesus] bid dat hu/le alma/ een mag wees, net soos U, Vader, in my is en Ek in U, 

dat hulfe ook in Ons mag wees, sodat die wereld kan glo dat U My gestuur het. " Sy 

uitleg is o a soos volg (356) nadat hy op die gehalte van die eenheid tussen die 

Vader en die Seun gewys het: " ... Hierdie eenheid dien as model vir die eenheid van 

die gelowiges (v 11) en dit vind sy diepste grand daarin dat hulle 'in Ons' is. Ook hier 

gaan dit om die woordjie 'in'. Sy diepsinnige betekenis word deur sommige omskryf 

as 'n 'mistieke eenheid'. Hierdie term kan aanleiding gee tot die gedagte dat die 
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gelowige sy identiteit verloor en opgeneem word in die goddelike grootheid van die 

Vader en die Seun. Maar die eenheid wat soos die tussen Vader en Seun is, 

waarborg juis die behoud van eie identiteit en is dus iets anders as die eenwording 

van die mistiek... Al is hierdie eenheid 'n saak van ge/oofsverbondenheid met die 

Vader en die Seun, word dit tog vir die wereld, die buitestanders, sigbaar sander dat 

hier sprake is van 'n organisasie of instituut waarin dit te sien is. Die /eefwyse van 

gelowiges onderling vertoon 'n eenheid wat vreemd is aan die leefwyse van die 

wereld waar onenigheid, twis en haat kenmerke is ... " 

Op 10 April 1987 bedank die Registrateur van die PU vir CHO vir Groenewald in 'n 

skrywe. Hy skryf: "Die Fakulteitsraad Teologie het op sy jongste vergadering kennis 

geneem daarvan dat u die verklaring van die Evangelie van Johannes wat deur u 

behartig is, uit erkentlikheid aan die PU vir CHO opgedra het ... en) beskou dit as 'n 

besondere gebaar en wil weer eens daarvoor aan u erkenning gee. Ons voe/ geeerd 

dat u as 'n eredoktor en vriend van die PU vir CHO aangedui kan word." 

Die Openbaring van Johannes, 1986. 'n Verklaring.Kaapstad: NG Kerk-Uitgewers 

227p. 

Aanvanklik sou prof FJ Botha (Teologiese Fakulteit, Afd B, Universiteit van Pretoria) 

die verklaring in die swartband reeks doen. Na sy afsterwe het Groenewald die taak 

oorgeneem en binne 'n kort tyd voltooi. Resensent J A du Rand skryf in DK van 14 

Januarie 1987 dat die werk "'n waardevolle Afrikaanse bydrae tot die verstaan van 

die Nuwe Testament [is]. Die werk word aanbeveel by ons lidmate vir wie dit geskryf 

is." Hy wys ook op die leemte in die werk dat dit nie die lidmaat genoegsaam "op 'n 

verstaanbare wyse help ... om dee/ te he aan nuwere besinning oar Skrifuitleg sodat 

die Woord van God nog duideliker kan spreek" nie. Dit kan gedoen word sender om 

die lidmaat te verwar. 

8.2 Die Bybel in Afrikaans 

8.2.1 Baanbrekerswerk 

Groenewald se bydrae as Bybelvertaler en-verklaarder word in 'n afsonderlike 

hoofstuk beskryf.Hy het baanbrekerswerk op die gebied verrig.Die belangrikste 

tydskrifartikels, ens, wat hy in verband met die Afrikaanse Bybel gepubliseer het, 
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word ender die onderskeie hoofde hieronder vermeld.Na die verskyning van die 

hersiene Afrikaanse Bybel in 1953 het die Raad van Gefedereerde N G Kerke op sy 

vergadering van 1955 in 'n omvattende besluit om 'n nuwe hersiening gevra.Die 

geskiedenis word beskryf deur AP Smit in God Het Laat Groei : Geskiedenis van 

die Bybelgenootskapsbeweging in Suider-Afrika 1820-1970 (1970). 'n 

Kommissie van verteenwoordigers van die drie Afrikaanse Kerke is deur die 

Bybelgenootskap saamgestel en het sy eerste vergadering ender voorsitterskap 

van prof BB Keet op 9 Oktober 1958 in Pretoria gehou. "Prof Keet het egter kort 

hierna bedank en daarop is prof E P Groenewald as voorsitter benoem." Na 

oorlegpleging met die Hersieningskommissie besluit die Bybelgenootskap om 'n 

seminaar oor die Afrikaanse Bybelvertaling aan die Universiteit van Pretoria van 1 

tot 6 Julie 1968 te hou.Op 5 Julie word besluit dat " ... die tyd nou aangebreek het dat 

gewerk word aan 'n vernieude verta/ing ... " (Smit 232-233). In Februarie 1971 

verskyn 'n proefvertaling reeds van drie Ou Testamentiese en drie Nuwe 

Testamentiese boeke. Groenewald was vir die Evangelie volgens Johannes 

verantwoordelik.Hy het ook die voorsitter geword van die nuwe Vertalingskommissie 

wat deur die Bybelgenootskap in samewerking met en na oorlegpleging van die 

meewerkende Kerke, benoem is (Vgl AH van Zyl en FA Swanepoel : Waarom 'n 

Nuwe Bybelvertaling? , 1972:49-54). Daarna is met ywer aan die werk gespring 

totdat "Die Blye Boodskap", 'n vertaling van die vier Evangelies, Handelinge en 

Psalms 1 - 50 in 1975 verskyn het. In 1979 verskyn Die Nuwe Testament en die 

Psalms en uiteindelik in 1983 die volledige nuwe vertaling van Die Bybel in Afrikaans 

(Vergelyk Die Bybel in Afrikaans, Nuwe Vertaling, Goue Jubileum-Uitgawe 

1933-1983 waarin op die eerste bladsye (nie genumereer) die "Bakens fangs die 

pad van die Afrikaanse Bybe/vertaling'', verskyn). 

8.2.2 Aandeel in Afrikaanse Bybelvertaling 

Die aandeel wat Groenewald in die hierbo vermelde "Bakens ... " van Die Bybel in 

Afrikaans sedert 1959 gehad het, is socs volg: 

Die Bybel met Verklarende Aantekeninge, Deel 111, 1959. Kaapstad : Verenigde 

Protestantse Uitgewers. 

Die bewerking van Markus, 1 en 2 Korinthiers en Openbaring is deur Groenewald 

behartig (X 11 - X 111). Groenewald het op die redaksie van die Bybel gedien (X 1). 
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Die doe/ daarvan was dat dit " 'n studiebybel vir die individuele gelowige (moet) 

wees" (V11). In Die Volksblad van 22 Mei 1959 het 'n fate, waarop Groenewald ook 

verskyn, wat by die oorhandiging van die volledige stel van drie dele deur die 

redaksie aan dr AJ van der Merwe as Voorsitter van die Raad van Ned Geref 

Kerke, geneem is, verskyn.ln 'n meegaande berig, is socs volg gerapporteer: "Aan 

hiedie monumentale werk, wat beskou word as van die beste in die wereld, het 

sowat twintig godgeleerdes van die drie Afrikaanse Susterskerke ... vyf jaar gewerk ... 

Dit bestaan uit meer as twee miljoen woorde en bevat 'n wetenskaplike atlas met 'n 

alfabetiese lys van plekname. " 

Die Proefvertaling van die boeke 1 Samuel, Amos, Maleagi, Johannes, 

Filippense en Kolossense, 1970. 

Hierdie eerste produk van die nuwe vertaling het verskyn as feespublikasie om die 

150-jarige bestaan van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika te herdenk. 1970 was 

Bybeljaar.Groenewald het ingewillig om die Evangelie volgens Johannes te vertaal 

en Van Zyl 1 Samuel. Volgens Van Zyl en Swanepoel (1972: 49) het "dit ... beteken 

dat die eerste konsepvertalings teen Desember 1968 gereed moes wees sodat die 

ander vertalers dit kon nagaan en opmerkings kan maak wat dan weer verwerk 

moes word met die oog op die konsep vir Julie 1969. 'n Ganse Bybelboek van die 

grand af vertaa/ binne ses maande - dis al wat gevra is." Dan meld die skrywers 

verder: " ... die Evangelie vo/gens Johannes en 1 Samuel is nie die kortste boeke in 

die Bybel nie. En die gewone voile dagtaak moes bowendien ook nog verrig word -

benewens talle ander bykomende pligte. " 

Die Blye Boodskap, 1975. 

Die Blye Boodskap het die nuwe vertaling van die vier Evangelies, Handelinge en 

Psalms 1 - 50 bevat. Dit het verskyn ter herdenking van die stigting van die 

"Genootskap van Regte Afrikaanders" honderd jaar tevore (Vgl Die Bybel in 

Afrikaans, Nuwe Vertaling, Goue Jubileum-uitgawe 1933-1983 : 1983. 

Groenewald was die voorsitter van die eindredaksie. 

Die Nuwe Testament en die Psalms, 1979. 

Die publikasie (met landkaarte, woordelys en teksverwysings) verskyn op 24 
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Augustus 1979. Die werk aan die vertaling van die Nuwe Testament het ook ender 

die waaksame oog van Groenewald as voorsitter van die eindredaksie geskied. Hy 

het die konsep vertaalwerk van minstens Die Evangelie volgens Johannes en 1 

asook 2 Korinthiers onderneem. 

Die Bybel in Afrikaans - Nuwe Vertaling - Goue Julileum-uitgawe 1933 -1983. 

Na ure, dae, maande en jare se intensiewe werk verskyn die bovermelde Nuwe 

Afrikaanse Bybelvertaling op 2 Desember 1983 met landkaarte, illustrasies en 

woordelys. Dit was 'n blye dag.Groenewald, reeds 76 jaar oud, was die voorsitter 

van die eindredaksie. Op Pinkstersondag 1 O Junie 1984 is die NAB deur die NGK 

amptelik in gebruik geneem (Vgl Skrywe Groenewald aan NGKerk-uitgewers 

gedateer 7 Januarie 1984). Volgens laasgenoemde skrywe is die publikasie 

Handboek by die Bybel aan Groenewald gestuur om te kontroleer. Hy het enkele 

toevoegings aan die hand gedoen. In Hoofstuk 15 word Groenewald se enorme 

bydrae tot die NAB behandel. 

Herformulerings Die Bybel - Nuwe Afrikaanse Vertaling, 1983 September 

1992. 

In die voorwoord van die publikasie van die Bybelgenootskap word verklaar dat 

sedert die verskyning van die NAV in 1983, hierdie Bybel reeds elf uitgawes in 

verskillende formate beleef het. Die Eindredaksie het na die verskyning van die 

Bybel in 1983, "dit sedertdien nodig gevind om na versigtige en baie deeglike 

oorweging sekere herformulerings goed te keur, wat tydens daaropvolgende 

herdrukke in die gepubliseerde teks aangebring is. Die elfde uitgawe, (tweede druk 

1992), bevat al die herformuleringe tot op datum." 

Groenewald het reuse werk gedoen om alle foute, onduidelikhede, duideliker 

formulerings,taalkundige verbeteringe,ens wat in die 1983 uitgawe verskyn het, reg 

te stel. Hy het vir die Bybelgenootskap as Voorsitter van die Eindredaksie, die 

grootste deel van die korrespondensie met betrekking tot navrae oor die Nuwe 

Vertaling, behartig. Bybellesers is baie oplettend. In 'n gesprek het Groenewald 

vertel dat 'n Bybelleser die gewig van die ysterlem van Goliat se spies in 1 Samuel 

17 : 7 in die 1983 vertaling, as sou dit 68 kilogram wees, bevraagteken het. Dit blyk 

dat die vertalers die gewig op 6,8 kilogram bereken het, waarop die tikster die 
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komma met die oortik van die manuskrip uitgelaat het. Ten spyte van deeglike 

redaksionele werk, het die fout ongesiens deurgeglip. Die fout is reggestel en die 

gewig word nou aangedui as sewe kilogram. Volgens die "Voorwoord" word geen 

verdere herformulerings in die nabye toekoms oorweeg nie.Die werk met betrekking 

tot die Nuwe Afrikaanse Vertaling van 1983 is afgehandel. 

8.2.3 Deskundige: Bybelvertalings 

Groenewald was nie alleen 'n deskundige ten opsigte van die NT grondteks en die 

Afrikaanse Bybelvertaling nie, maar ook met betrekking tot ander Bybelvertalings. 

Op 7 Augustus 1981 skryf dr G Barn van die NGK Cape Peninsula Reformed 

Congregation aan horn 'n brief waarin advies gevra word "in verband met watter 

Bybel ons sat gebruik as die aanvaarde verta/ing vir die gemeente ... vir amptelike 

gebruik in die gemeente." In sy antwoord wys Groenewald daarop dat 'n keuse 

tussen drie vertalings gedoen meet word, te wete die New English Bible (NEB), die 

Good News Bible (GNB) en die New International Bible (NIB). Uit sy antwoord blyk 

sy deskundigheid. Nadat hy die NEB afgewys het as "te hoog van woordkeuse en te 

stram van sty/ om werklik by die kerkmens in te slaan" wys hy op 'n insiggewende 

wyse op die verskil tussen die oorblywende twee vertalings. 

Volgens horn is die GNB 'n dinamiese vertaling waar die klem val op die betekenis 

van die grondteks, "maar dit bring mee dat die grondteks soms verkort weergegee 

word en dat beeldspraak plek maak vir beeldvertolking. "Volgens horn is dit verder 'n 

goeie verstaanbare vertaling vir die gewone man met besondere deugde en 'n 

"uitnemende hulp vir Bybelstudie." Hy skryf dat wat die NIB betref dit uit 'n teologies 

behoudende agtergrond kom. "Dit street na verstaanbaarheid en gebruik die 

omgangstaal. Anders as die GNB hou hierdie verta/ing nader by die woord van die 

grondteks en is dit meer geste/d op die koloriet van die geskrifte... Vir kerklike 

gebruik in 'n NG-gemeente sou ek voorkeur gee aan die NIB. Ek meen dat die 

a/gemene gees en toon van hierdie vertaling beter pas by die karakter van die Ned 

Geref Kerk as die van die GNB." 

8.3 Publikasies, bydraes tot publikasies, of vertalings wat in boek- of 

pamfletvorm verskyn het 

Wapens vir die Hede, 1937. Stellenbosch,Die CS V van SA. 124p. 
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In die voorwoord, gedateer 14 Augustus 1937, meld Groenewald dat die twaalftal 

preke, (waarvan 11 uit Efes 6:10 -19 : Skrywer), en elf biduuroordenkinge 

gedurende 1934 -1935 in die gemeente Bethulie gelewer is. "Hu/le wit geen 

aanspraak maak op enige verdienstelikheid nie, maar a/leen daartoe dien om in 'n 

tyd van wedywer onder die volke vir bewapening, die gelowiges op te roep tot 

bewapening van die gees.Die stryd vir Christus vereis die beste toerusting, nl Gods 

wapenrusting." Die bundel is opgedra aan die "N G Gemeente Bethulie - 'die skone 

maagd (van die Here)', by die herdenking van haar 75- jarige bestaan, van haar 50-

jarige kerk-inwyding, en van die 5-jarige evangeliebediening van die skrywer in haar 

midde." 

Die bundel was werklik aktueel as daaraan gedink word dat dit kort voor die tweede 

Wereldoorlog verskyn het. In preek X11,(117J Die Goeie Krygsman van Christus, 

met as teks 2 Tim 2 : 3 gebruik Groenewald die volgende treffende illustrasie van 'n 

museum in London waar wasbeelde van konings, regeerders en baie belangrike 

persone vertoon word. "Hu/le word in hut netjiese k/eredrag uitgebeeld. Onder al die 

bee/de is daar 'n teenstelling : Dit is van 'n man in 'n uiters verwaarloosde 

toestand. Sy uniform en swaar jas is verskeur en met madder en b/oed bevlek. Sy 

knope blink nie, maar is byna alma/ afgeskeur.Daar is geen rangteken op sy bars nie 

en sy skoene is oud en verslete, sy hare en baard is lank en onversorg. Sy oe staar 

soos iemand wat die dood in die oe kyk en gereed is om te sterf. Wie is hierdie 

man? Aan sy voete is 'n kaartjie waarop geskryf staan :'Die man wat die oorlog 

gewen het'. Dit is die tipe soldaat wat in die oorlog die deurslag gegee het.Hy is die 

frontsoldaat. Daar is twee soorte so/date: Die reserwe- en die frontsoldate.Die 

reserwe soldaat doen diens op die vredesterrein.Die ware kerk van Jesus Christus 

het alleen frontsoldate. Die gemeente is besig met frontdiens." 

Die Eksegese van die Nuwe Testament. lntreerede by aanvaarding van 

professoraat in die Nieu-Testamentiese wetenskap in die Teo/ogiese Fakulteit, 

Afd B aan die Universiteit van Pretoria. Uitgespreek op 7September1938. UP 

Publikasiereeks IV 13, 1938, 18p. 

Die Nuwe Testament deur die eeue bewaar, 1939. Pretoria, JL van Schaik 

(Monument-reeks 13-14) p56. 

Die publiksasie bevat 'n negetal hoofstukke wat veral handel oor die ontstaan en 
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geskiedenis van die teks van die Nuwe Testament. Dit is in die feesjaar van die 

Ossewatrek, oor die radio uitgesaai.Die eis is gestel dat die 'Juiste feite op 'n 

bondige, populere en onderhoudende manier moet weergegee word " (7). Dit is 'n 

insiggewende publikasie en vir vandag nog aktueel. Dit bevat byvoorbeeld 

hoofstukke oor :Die begin van die Evangelie; Die begin en afsluiting van die Kanon; 

die Afskrifte; die vasstelling van die juiste Teks, ens. 

In Hoofstuk 1 : Die Begin van die Evangelie (9) meld Groenewald dat die koms 

van die Afrikaanse Bybel in 1933 van groot belang is omdat "hierdie gebeurtenis op 

'n besondere wyse die feit onder ons aandag gebring het dat die Bybel ook 'n 

geskiedenis deurloop, en dat elke nuwe vertaling 'n nuwe ontwikkeling is van sy 

geskiedenis." In die laaste hoofstuk 1X : Die Nuwe Testament in die Volkstaal (46), 

word gewys op die vertaling van die Bybel in die moedertaal van verskeie volkere 

met die oog op die wereldwye verspreiding van die Evangelie. Hy berig hieroor soos 

volg: "In die geskiedenis van die Bybelvertaling is die honderdjaar 1450 tot 1550, en 

vera/ die vyftigjaar 1470 tot 1520, van merkwaardige betekenis. In hierdie tydperk het 

in feitlik al die lande van Europa vertalinge van die Nuwe Testament of van die hele 

Bybel ontstaan. Dit is natuurlik ook die tyd waarin die Kerkhervorming onder leiding 

van Luther, Calvyn en hut medewerkers tot stand gekom het. Maar nog voordat 

Luther optree, en veral voordat hy met sy By/;Jelvertaling begin, het oral vertalinge 

verskyn ... alma/ is die vrug van die gees van vernuwing wat die wereld in daardie tyd 

deurtrek het ... " (47). 

Die Christelike Lydensbeskouing. Rede gehou by die promosieplegtigheid van 

die Universiteit van Pretoria op 19 April 1941. UP, Publikasiereeks 3, no 11, 10p. 

Eeufeespreekbundel van die Ned Herv of Geref Kerk in SA, 1942. 'n Preek oor 

1 Joh 5:4-5. 

G Cronje, 1947. Regverdige Rasse-Apartheid. Stellenbosch, CSV Boekhandel. 

207p. Hoofstuk 1 van die publikasie, 'n Grootse Roeping, (13-39) is deur dr Wm 

Nicol geskryf terwyl die daaropvolgende Hoofstuk 2, Apartheid en Voogdyskap in 

die Jig van die Heilige Skrif, deur Groenewald geskryf is (40-67). Hoofstukke 3 tot 

5 is deur Cronje self geskryf. 

Rasseprobleme het in Suider-Afrika reeds voor die aankoms van Jan van Riebeeck 
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in Kaapstad in 1652, bestaan. Rassekonflik het tot bykans reelmatige geweld en 

bloedvergieting aanleiding gegee. Dit is dus vanselfsprekend dat Groenewald as 

leier ook by die soeke na oplossings vir die ingewikkelde vraagstuk betrokke sou 

raak. In die voorwoord van Regverdige Rasse Apartheid (1947:11), skryf Cronje 

wat met die publikasie beoog is: "Hierdie boek is bedoel om te voorsien in die 

behoefte aan 'n Christelike benadering van die oplossing van Suid-Afrika se rasse

vraagstukke fangs die weg van apartheid... Die hoop word uitgespreek dat hierdie 

publikasie meer be/angstelling vir die oplossing van ons rassevraagstukke gaande 

sal maak en dat die oplossing wat aan die hand gedoen word, ernstige oorweging 

sal geniet. " Die doelstellings meet nie uit die oog verloor word by die finale 

beoordeling van Groenewald se bydrae nie. In die opstel van sy bydrae tot Cronje 

se publikasie meld Groenewald dat hy "vrye/ik gebruikgemaak (het) van 'n stuk wat 

deur die Raad van Kerke in 1947 aanvaar is as sy sienswyse, en wat vrywe/ in sy 

gehee/ deur my voorberei is." (40). 

Paulus en Korinthe : 'n Boek oor gemeentelike probleme, 1948. Stellenbosch, C 

S V Boekhandel 68p. 

Die Vaste Steunpunt, 1950. Johannesburg, Voortrekkerpers 229p. 

H DA du Toit (Red): Die Evangelie vir ons tyd, 1951. 'n Preekbundel. Preke oor 

Joh 19:30; Luk 24:34 en Openbaring 21: 1 van Groenewald verskyn in die 

preekbundel. 

Arcana Revelata, 1951. "Een bundel Nieuw-Testamentische Studien, 

aangeboden aan prof dr F W Grosheide." Die bydrae van Groenewald het 

gehandel oor: "Die Christelike broederskap volgens die Heilige Skrif." Kampen, 

J W Kok. 

Die Kerk en die ekumeniese bewegings, 1952. Pretoria, Nasionale Raad vir 

Sosiale Navorsing. Toekennings vir oorsese reise; Verslag:no 4. Departement van 

Onderwys, Kuns en Wetenskap. 25p 

In Gelykenisse het Hy geleer, 1954. Kaapstad, N G Kerk-Uitgewers.200pp. Vierde 

herdruk 1975. 247pp 
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In 'n skrywe aan Skrywer gedateer 23 Maart 1995 meld Groenewald na aanleiding 

van 'n navraag i.v.m. die herdruk van sy publikasies, dat die "boek oor die 

Gelykenisse die enigste [is] wat moontlik in aanmerking kom ... Die boek is nie meer 

te kry nie en telkens kry ek van Bybe/studiegroepe navraag." In die publikasie is 

byna al die gelykenisse van die eerste drie Evangelies verklaar, maar die wat in die 

Johannes-evangelie voorkom, is volgens Groenewald buite rekening gelaat omdat 

hulle eerder vergelykinge is. Die rangskikking van die behandelde gelykenisse het 

nie volgens 'n vaste plan geskied nie, maar rekening is gehou met verwantskap van 

inhoud en strekking (5). In Hoofstuk 1: Die Onderrig in Ge/ykenisse (9-22), gee hy 'n 

volledige agtergrond van die hoe, waarom, doel, verantwoordelikheid van die 

hoarder en die terrein wat deur die gelykenisprediking gedek word. 

A van Deursen, Palestina, die land van die Bybel;Afrikaanse bewerking deur 

EP Groenewald, 1954.Pretoria, J L van Schaik 278pp. 

So moes die Christus ly, 1957. EP Groenewald, JA Schutte en PS Dreyer. 

Potchefstroom, Die Evangelis sj 43p. 

FC Fensham [Red]: Prof G M Pellissier, Lewenskets, Preke en Lesings, 1958. 'n 

Hoofstuk getiteld "Senior Kollega" is deur Groenewald geskryf (1958:10 -p18). 

Kaapstad, NG Kerk-Uitgewers. 

In sy bydrae tot die publikasie gee Groenewald 'n oorsig van die rol, werk en invloed 

van Pellissier as "geliefde senior kollega" aan die Teologiese Fakulteit (Afd B), 

Universiteit van Pretoria. 

HOA du Tait (Red): Vier Eeue van Troos. Preke oor die Heidelbergse Kategismus, 

Sondag 49 (deur Groenewald) : Die Wil van die Here, 1963.Kaapstad, N G Kerk

Uitgewers. pp291-296. 

Du Tait het met die medewerking van professore en studente wat oar 'n tydperk van 

25 jaar aan die Teologiese Fakulteit verbonde was of studeer het, die preekbundel 

die lig laat sien.Hy meld in die voorwoord dat die Fakulteit 25 jaar cud is en "ons wil 

graag op hierdie wyse 'n gedenkskrif die wereld instuur wat tegelyk vasgekoppel kan 

word aan die feesviering in verband met die Heide/bergse Kategismus." Hy dra die 

boek op aan Groenewald, "vir jare reeds dekaan van ons Fakulteit.AI het hy self 
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hierin 'n bydrae gelewer, wil die ander medewerkers hom hiermee bedank vir sy 

kwarteeu van diens as grand/egger van die Faku/teit en sy bouwerk aan die teologie 

van ons kerk. " 

1962 - 1966 : 'n Aantal bydraes tot Biblisch-historisches Handworterbuch, 

herausgegeben von Bo Reicke und Leonhard Rost, Vandenboeck und Ruprecht, 

Getting en. 

Handboek Bybelse Geskiedenis - Die Nuwe Testament, 1968. Pretoria, 

lnterkerklike Uitgewerstrust 585pp. Derde druk 1973, 570pp. 

Prof JH Kroeze is die skrywer van die eerste deel van die Handboek Bybelse 

Geskiedenis wat oor die Ou Testament handel. Groenewald het die tweede deel 

oor die Nuwe Testament geskryf. Die boek is bedoel as 'n handleiding vir die kennis 

van die Bybelse geskiedenis. Groenewald laat die nadruk val op die historiese 

verloop van gebeurtenisse met betrekking tot die groot tema van die Nuwe 

Testament, nl die vleeswording van Christus. Hy behandel die lewe en werk van 

Christus in kronologiese volgorde socs die gebeurtenisse plaasgevind het. 

Die boek bestaan uit twee afdelings wat onderskeidelik die "geskiedenis van Jesus" 

tussen sy geboorte en hemelvaart behandel en die tweede deel wat die tyd daarna 

ender oe sien. Die werk beslaan 33 hoofstukke, wat weer onderverdeel is in 347 

paragrawe met sprekende opskrifte waarby die eenheid en die deurlopenende lyn 

van die heilsgeskiedenis socs dit deur die eerste een loop, gesien kan word. Die 

naslaan en teksregister agter in die boek is 'n belangrke bate. In 'n resensie in 1968 

skryf JS : "Graag wil ons hierdie produk van grondige en deurtastende studie baie 

sterk aanbevee/. Die boek, wat in keurige taal geskryf is, lees maklik en kan baie 

nuttig gebruik word in huis en skoal, by Sondagskole en katkisasie. Met voordeel 

kan dit ook dien as handboek in Bybelkunde aan die universiteite en 

onderwyskolleges ... " 

Groenewald het met die handboek, die produk van deeglike Skrifnavorsing, lof uit 

verskeie oorde ontvang. WJ Snyman (19) skryf dat dit geleentheid bied om "die 

kennis van die Bybelse geskiedenis te verdiep en /ewer 'n bydrae om Bybelse 

geskiedenis sy p/ek onder die teo/ogiese vakke te Jaat toekom. " Hy skryf verder: 

"Oat ons hier te doen het met die rype vrug van langdurige en grondige 
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wetenskap/ike ondersoek van die Nuwe Testament, val dadelik op in die voortreflike 

wyse waarop verhaal en verklaring, hier tot eenheid gebind is." Die Handboek 

Bybelse Geskiedenis van Kroeze en Groenewald was die eerste in sy soort in 

Afrikaans. Die feit dat Groenewald se deel reeds in 1973, vyf jaar na publikasie, drie 

herdrukke beleef het, spreek boekdele. Hierdie werk word deur sommige as sy 

magnum opus beskou. Die Skool vir Blindes op Worcester het in 1974 die uitgawes 

van Kroeze en Groenewald vir gebruik op kasset opgeneem ( 14 kassette -760 

minute :Title ID is 395379- Unisa Biblioteek). 

Oorvloediger Geregtigheid; 'n kort toeligting van die Bergrede, 1968. Kaapstad, 

N G Kerk-Uitgewers 92p. 

Die publikasie is die verwerking van die stof oor die Bergrede wat Groenewald 

tydens 'n Bybelkursus in Johannesburg vir gebruik opgestel het. 

Bybelstudie, Nuwe Testament st 8, 1970. Saam met LN le Roux en IJ Grove. 

Pretoria, lnterkerklike Uitgewerstrust. p5-p37. ('n Herdruk het in 1977 verskyn, 

95pp, no 587.002 by U P :Boeke vir Godsdiensonderrig en Bybelkunde.) Die 

publikasie is deur Groenewald en dr LM le Roux met IJ Grove as opvoedkundige 

medewerker uitgegee vir behandeling deur st agt leerlinge met Bybelkunde as vak. 

In die eerste deel van die werk behandel Groenewald die samestelling van die Bybel 

in vyf lesse. Resensent TM berig in Hoofstad op 1 Oktober 1970 : "Die inhoud van 

die boekie self is interessant en wetenskaplik aangebied... As sodanig... 'n 

belangrike studieboek wat ... ook buite die skoal aangebied kan word." 

The Christological meaning of John 20:31 in Du Toit, AB et al, The Christ of 

John: christology of the fourth gospel; 4th meeting of "Die Nuwe Testamentiese 

Werkgemeenskap van Suid-Afrika." Potchefstroom: Pro Rege Press, 1971.140p. 

Prof dr HOA du Toit: Lewe en werk rondom die prediking, Marais BJ en Boshoff 

CWH (Reds) 1972. Bydrae deur Groenewald. Pretoria, N G Kerkboekhandel, p 49-

61. 

Hier en daar 'n teks, 1974. Kaapstad, NG Kerk-Uitgewers. 152p. 

NGK Noord-Transvaal. Jaarlikse predikante konferensie in 1974 gehou te 
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Buffelspoort, dist Rusten burg, Tvl ; 13-15 Mei 197 4. 50p. Hoofonderwerp 

Charismata. Lesings deur E P Groenewald en J L de Villiers. 50p. 

Afrikaans, dit is ons erns. Referaat gele·wer by die jaarvergadering van die S A 

Akademie vir Wetenskap en Kuns, Stellenbosch, 24-26 Junie 1975. 7 4p. 

Jesus by die Mense, 1978. Pretoria, N G Kerkboekhandel 106p. 

Groenewald het die rubriek Die Vraebus vanaf 1967 - 1985 in DK behartig (DK, 19 

Junie 1985).'n Wye verskeidenheid onderwerpe is in die tyd deur horn behandel.Uit 

die bydraes het hy 25 uitgekies wat betrekking het op Jesus se optrede op aarde. Hy 

skryf in die voorwoord: " ... dit gaan al/es om Jesus en sy koms om Hom met die 

mense besig te hou tot ons redding. " 

Spoorwysers, 1982. Kaapstad, N G Kerk-Uitgewers. p123. 

Spoorwysers is 'n bundel artikels van Groenewald wat oorspronklik in DK verskyn 

het.ln die moderne samelewing is daar baie wat die spoor byster geraak het.Hulle 

meet weer geleer word om "te wandel in U spoor." (vgl JH Smit, Volksblad 20 

Oktober 1982). Hannie Schutte meld die volgende in haar resensie in Die 

Transvaler op 30 Augustus 1982 :"Prof Groenewa/d skryf pittige, op-die-man-af

artikels oor probleemsituasies waarin baie ge/owiges hulle bevind... Elke leser wat 

graag die oplossings vir sy lewensvrae in die Bybel wit soek, sat hierdie boek 'n 

betroubare, opregte spoorwyser vind." In 'n resensie van MM in Die Oosterlig op 3 

Maart 1983 word die volgende gese: "Vir min werklik geleerde mense is dit beskore 

om hut besondere kennis so aan ander oor te dra dat die feite verteer en die 

boodskap verstaan word. Prof Groenewald besit die vermoe by uitnemendheid. Om 

hierdie rede slaag die boek. Die inhoud gaan oor filosofiese sake soos die moderne 

stryd in die denke, raak etiese kwessies aan soos dobbelary en die noodleuen, trek 

skitterende lyne oor gebed en is b!oot prakties in sake soos die huwelik, wie is die 

naaste, versoekings en nederigheid ... " Dit se ook veel dat die Pionierskool vir 

Blindes op Worcester in 1986 drie klank kassette (240 min) van die boek vir gebruik 

laat opneem het (Unisa Biblioteekdienste - Titel ID 41702) socs ook in die geval met 

Groenewald se Handboek vir Bybelse Geskiedenis - Die Nuwe Testament - wat 

in 1968 gepubliseer is en in 1974 opgeneem is. 
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Die Krag van Gebed, 1993. Kaapstad, Lux Verbi 36p. 

Groenewald behandel 'n vyftiental onderwerpe oor gebed. Die boekie is die vrug van 

die Bybelstudie wat hy in die wyk waar hy in die Suider-Strand gemeente woon, 

behandelhet. 

Kerk-Wees, 1995. Kaapstad, Lux Verbi 60p. 

Die publikasie verskyn op Groenewald se negentigste verjaarsdag. Hy behandel 'n 

aantal beelde van die kerk om te toon "wat die kerk van Christus waarlik is" (11 ). 

8.4 Diens : redakteur/redaksie tydskrifte 

Op die gebied van die Nuwe Testamentiese wetenskap het 'n stroom artikels selfs 

lank nadat hy sy emeritaat in 1970 aanvaar het, uit Groenewald se pen gevloei. Die 

Afrikanervolk en die NGK het horn na aan die hart gele. Daarom kon hy nie anders 

as om onvermoeid as geestelike leier sy volk en kerk op te voed, te inspireer, na 

nuwe hoogtes te voer of hulle teen die verkeerde invloede te waarsku en te beskerm 

nie.Vir die doel het hy op 'n vaardige wyse die pen hanteer.Sy invloed deur die 

gesproke woord as dosent, prediker en lid van kerklike vergaderinge was groot.Tog 

is dit deur sy navorsing en talle publikasies wat by reelmaat oor dekades die lig 

gesien het, dat sy invloed die grootste is. In sy studeerkamer kon Groenewald, die 

introvert buite die openbare oog, soos 'n bekwame meester sy geestelike kunswerke 

voorberei. Sy nalatenskap kan nie deur die wind van vergetelheid weggewaai word 

nie. Honderde teoloe en duisende gelowiges uit 'n verskeidenheid denominasies sit 

deur sy publikasies vandag steeds aan sy voete en sal in die nuwe eeu wat kom 

daarmee voortgaan. As skrywer, skugter vir die openbare oog, ken hulle horn glad 

nie of baie swak. Tog het hy grootliks daarin geslaag om hulle by die voete te bring 

van die Woord wat vlees geword het en ewig is. Die tyd sal leer hoe belangrik 

Groenewald se bydrae as skrywer was om die bykans nie-bestaande eie Afrikaanse 

teologie van die dertigerjare, by die hand te neem en tot volwassenheid te lei. 

Benewens sy ander publikasies, het sy talle tydskrifartikels 'n belangrike rol gespeel. 

Dit sou van groot waarde gewees het indien daar op sommige van die artikels se 

inhoud ingegaan kon word. Dit is egter nie moontlik nie en sal hopelik by wyse van 

verdere navorsing gedoen word. Dit bied insiggewende leesstof en 

navorsingsmateriaaal vir verdere studie.ln die biografiese skets wat hy op 24 

September 1974 vir die RGN opgestel het, word opgemerk welke belangrike 
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aandeel hy in belangrike meningvormende kerklike, teologiese en kulturele tydskrifte 

gehad het. Hy het op die volgende tydskrifte se redaksies gedien : 

• Redakteur van Die Herder, mondstuk van die Ring van Pretoria, gedurende die 

oorlogsjare 1939 tot 1945. Groenewald is 'n persoon wat met sy insig en talente 

werklik 'n uitmuntende redakteur is en dit is jammer dat hy nie die kerk in die 

verband met betrekking tot een van sy tydskrifte kon dien nie.Gelukkig het 'n 

menigte van sy artikels oor baie jare in byvoorbeeld DK verskyn. Weens gebrek aan 

ruimte kan 'n lys, of selfs die inhoud van sommige van sy artikels wat in Die Herder 

verskyn het, nie vermeld word nie. Die geskiedenis van die Ned Geref Kerk in 'n baie 

belangrike periode van sy bestaan, kan hier nagegaan word. 

• Stigterslid en redaksielid van die Ned Geref Teologiese Tydskrif sedert sy 

ontstaan in 1959. Groenewald het horn vir baie jare vir die totstandkoming van 'n 

publikasie waarin artikels van teologies-wetenskaplike aard geplaas kon word, 

beywer. Op die wyse kon teoloe, predikante en studente op die hoogte van 

verwikkelinge op teologiese gebied bly. 

• Redaksielid vir 'n aantal jare van die Tydskrif vir Geesteswetenskap van die 

SA Akademie vir Wetenskap en Kuns. Deur sy bydrae het hy daarvoor gesorg dat 

artikels wat op die teologie betrekking het, ook in die blad van tyd tot tyd verskyn 

het. 

• Vanaf 1 Februarie 1967 tot 19 Junie 1985, het hy 'n maandelikse rubriek, Die 

Vraebus, waaroor reeds elders berig is, in DK behartig.Die vrae was van 

uiteenlopende aard en oor 'n groot verskeidenheid onderwerpe. In DK van 19 Junie 

1985 beskryf die Redakteur vir Groenewald as "een van die voortreflikste 

medewerkers" ... wat DK gehelp het op kerklike, geestelike, maatskaplike, en morele 

terreine 'n sterk invloed op ons lesers en daardeur op ons volks/ewe uit te oefen ... 

Die insig en ewewigtigheid, maar vera/ ook die opregte vroomheid wat sy geskrifte 

kenmerk het [sic], het altyd 'n diep indruk gemaak. Ons sal nooit kan bepaal hoeveel 

seen dit vir ons lesers gebring het nie. " 

Hy is stigterslid van die SA Werksgemeenskap vir Nuwe Testamentiese 

Wetenskap en het erelidmaatskap van die belangrike liggaam ontvang. 
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8.5 Tydskrifartikels 

8.5.1 Bronne 

Die meeste van Groenewald se tydskrifartikels word in die ondergenoemde bronne 

vermeld.Ten spyte van gepoogde noukeurigheid en navorsing oor 'n wye veld, sal 

die lys nie geheel en al volledig wees nie.Groenewald se artikels is oor 'n lang 

periode gepubliseer en het in 'n verskeidenheid van tydskrifte verskyn.Die oorgrote 

meerderheid en die belangrikste is egter bekend.Daar is met dank van die volgende 

bronne gebruik gemaak: 

• CWH Boshoff se lys van Groenewald se publikasies tot 1969 in sy artikel oor 

Groenewald in Hermeneutica, 1970 : WO Jonker [Red] 254 -258. 

• Borchardt CFA en Vorster WS [redakteurs], 1988. SA Teo/ogiese Bibliografie 

: CFA Borchardt, WS Vorster (Reds) 1988. (Vol 1-3). Pretoria, UNISA. 

• Hofmeyr JW en Cross KE, 19 . Select Bibliography [Vol 1 ] ... 656 - . 

• Skrywersbiografiee deur Groenewald self opgestel : 

• Bibliografiese lys van gepubliseerde werk, gedateer 14 Maart 1969, opgestel op 

versoek van prof G Cronje. 

• Lys, gedateer 24 September 197 4, opgestel op versoek van die Raad vir 

Geesteswetenskaplike Navorsing, Pretoria by skrywe, gedateer 18 September 1974. 

• Lys bevattende besonderhede tot einde 1977 opgestel op versoek van die 

Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum, Bloemfontein volgens skrywe 

gedateer 5 Desember 1977. 

• Lys opgestel, gedateer 12 Maart 1986, op versoek van prof AB du Toit waarin 

Groenewald se lewensloop vanaf 1970 vermeld word. Groenewald noem dat hy die 

"tydskrifartikels ... bietjie gesif en kleiner populere dinge maar weggelaat [het]. " 

• In die biblioteke van die Universiteite van Pretoria, Stellenbosch, Suid-Afrika en 
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die Oranje-Vrystaat asook die Kultuurhistoriese Museum in Bloemfontein en die 

Argief van die Ned Geref Kerk in die Vrystaat te Bloemfontein asook van die 

Transvaalse Kerk in Pretoria is Groenewald se publikasies ook nagegaan. Die 

vakreferent-afdeling van Unisa het inligting uit die volgende bronne aan my verskaf 

- Vgl skrywe Bib no 8549/270 van 7 September 1989 : 

1 Calvinisme in S A. Vol 1 -4. 

2 Dialoge search on Religion Index. 

3 INEG. 

4 Sabinet. 

5 Sabinet Gesamentlike tesiskatalogus. 

6 SA Teologiese Bibliografie. Vol 1-3. 

7 Repertorium van S A tydskrifartikels 1960-1986. 

8 UNIS. 

9 Unisa katalogus. 

8.5.2 Tydskrifartikels en boekbesprekings kronologies vermeld 

Daar is gepoog om 'n volledige lys saam te stel, maar dit het geblyk 'n onmoontlike 

taak te wees. Uit die boekbesprekings blyk Groenewald se belesenheid en sy 

verdere bydrae tot die teologie. Hy het oor 'n wye verskeidenheid onderwerpe 

artikels geskryf. 

1933 

• Die geval van die Gibeoniete - Jos 9:03-27. Word dit in die kerk herhaal? (Oxford 

Groep). GV 1 (6, 1933) 214-215. 

1936 

• Kanonisiteit vo/gens die kanon van Muratori. DK 37[1, 1 Januarie 1936] p21-28. 

1937 

• Aangaande die Katkisasie. NGKJ 1938, 50-56. *Rooms-Katoliek en Protestants. 

DK 39 (23, 9 Junie 1937) p1075. 
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1938 

• Waarom Kerk? DK 42 (1, 6 Julie 1938) p19-22. 

1940 

• Kerklike Beleid in Krisistyd, preek gelewer by die Transvaalse Sinode. DV Deel 

111, nr 9, Augustus 1940. 

1941 

• Ca/vinisme en Kuns. Deo Gloria, blad van die Teologiese Fakulteit, Afd B, 

Universiteit van Pretoria. 

• 'n Nuwe orde : gegrond op die Calvinistiese vertolking van Skrifbeginsels. Ko 

8(6, 1941) p211-218. 

• Kerkvereniging en volkseenheid. DK 48 (5, 30 Julie 1941) p190-192. 

1942 

• Die Oorwinning van die Wereld, preek oor 1 Joh 5 :4-5. Eeufeespreekbundel van 

die Ned Herv of Geref Kerk in S A. Stellenbosch. 

• Owerheid en onderdaan:aantekeninge oar Rom 13:1-7. Ko 10(2, 1942)p41-54. 

1943 

Die Eksegese van die vooringenome standpunt. DG 1943. 

1944 

• Die Vierde Evangelie. DG 1944. 

• Die Dwaal/eerte Kolosse. WW 1(1, 1944) 21-25; 1(2,1944) 5-15. 

1945 

• Besinning oar die Prediking. WW 2(2, 1945) 43-55. 
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• Nasionalisme en die prediking. Huisgenoot 30(1236, 7 Desember 1945) p12. 

1946 

• Die Kerk in die Na-oorlogse Wereld. DG 1946. 

1947 

• Beswaar teen Nagmaa/wyn. DG 194 7. 

• Susterskerk in Amerika. DV Augustus 1947. 

• Ondervinding van Afstigting. DV, Augustus 1947. 

• Die nuwe Bybe/vertalings. DK 60(24, 10 Desember 1947) p1136- 1137, 1143; 

60(25, 17 Desember 1947) p1025-1026. 

• Vakansie volgens die Skrif. Huisgenoot, 32 (1344, 26 Desember 1947) p7-9. 

1948 

• 'n Amerikaanse vertaling van die Nuwe Testament. TGW 5(1, 1948), 31-33. 

1949 

• Gereformeerde Ekumeniese Sinode in Amsterdam. DV Oktober 1949. 

• Ekumeniese Sinode in Amsterdam. DK 64 (14-16, 5,12 en 19 Oktober 1949) 

onderskeidelik pp690-692; 722-724 en 766-768. 

• Op die Vasteland. DK 26 Oktober; 2 en 9 November 1949. 

1950 

• "Entmythologisierung" van die Nuwe Testament. DG 1950. 

• Tussen /ewe en dood" " asook "Ons Bidstonde", onderskeidelik in DV van 

September en Julie 1950 gepubliseer. 

• Die karakter van die prediking. GV 18(2, 1950) 20-27. 

• Die Christelike broederskap vo/gens die Heilige Skrif. Op die Horison, 12(2, 

Junie 1950), p50-62. 
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1951 

• Sy vo/tooide taak. 'n Preek oor Joh 19:30 (Goeie Vrydag). HOA du Toit (Red), 

Die Evangelie vir ons Tyd. 

• Idem: Die Opstandingsevangelie. 'n Preek oor Luk 24: 34 (Paasfees). 

• Idem : 'n Nuwe heme/ en 'n nu we aarde. 'n Preek oor Openb 21 : 1. 

• Die Heilige Gees en die Voleinding. Pinksteronderwerpe. DK 18 April 1951. 

• Die Skrif en die /ewe. Bou, Augustus 1951, p3-5. 

1952 

• Die Kerk en Ekumeniese Bewegings. DG 1952. 

• Boekbespreking : TWK, 12 (1, 1952) (X11 nr 1 April 1952) oor die publikasie van 

KJ Popma : "Eerst de Jood maar oak de Griek. " 

• Ekumeniese bewegings. DK 69(15, 9 April 1952) p734, 751. 

• Kerk en wereld. DK 69(19, 7 Mei 1952) 926-927. 

• Die Stand van die teo/ogiese wetenskap in Suid-Afrika. DK 69(11, 12 Maart 

1952) p506-509, 513. 

1953 

• Die Erediens en die inrigting daarvan. GV 22(3, 1953) p117-123. 

• Bedienaar van die Woord. Stk 3(7, 1953) 29-35. 

• Bybelvertaling en kerkhervorming. DK 72(13,23 September 1953),p 448-449, 

451. 

• Die kerk en die ekumeniese beweging. DK 71 ( 12 en 17, 25 Maart en 29 April 

1953) p377, 383 en p570,571. 

• Denominasie en ekumene. DK 71(13, 1April1953) p416-417. 

• Die Wereldraad van Kerke. DK 71(14, 8 April 1953) p460-461. 

• Die lntemasionale Raad van Christelike Kerke. DK 71 (15, 15 April 1953) p490, 

495. 

1954 

• Jesus -Barabbas. DG 1954. 
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• Die kerklike tuguitoefening volgens 1 Kor 5. GV 23(4, 1954) 3-11. 

• Prof G M Pellissier, Hu/de aan sy nagedagtenis. DK 7 April 1954. 

• Met die vinger op die teks. DK 21 Julie 1954. 

• In Memoriam: prof George Murray Pellissier (1881-1954). TWK 4(2, Oktober 

1954) p5-7. 

1956 

• Die Verkondiging van Paulus, Genadegawes en Vrug van die Heilige Gees. DG 

1956. 

• Afwykinge in die Erediens. DV Mei en Junie 1956. 

• Nagmaal in die siekekamer. DK 78(2 en 3, 11 en 18 Julie 1956) onderskeidelik 

p65-66 en p106-108. 

1957 

• Voorwoord van die Dekaan. DG 1957. 

• Nuwe Testamentiese literatuur van die jongste tyd. GV 26(4, 1957) p30-33. 

1958 

• Mag die Nuwe Testament uitgebrei word. DV Aug 1958. 

• Deur die eeue bewaar. DK 82(8, 20 Augustus 1958) p333-335. 

1959 

• Twee miljoen Protestante in Brasi/ie. DV Oktober 1959. 

1960 

• Die Christelike huis (Ef 5:22 - 6:9). NGTT 1 (2, 1960) 1-11. 

• Boekbespreking : De Stiefapostel, De Brief van Jacobus, deur E L Smelik, 

Callenbach, 1960. Deel 1 nr 3, Junie 1960. 

• Grand vir Egskeiding volgens Matteus. NGTT 1(4,1960) 5-11. 

• Uitdie wilvan 'nman (Joh 1: 13). NGTT2(1, 1960) p17-22. 
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1961 

• Boekbespreking : Die Heidenmission in der Zukunftsschau Jesu, Eine 

Untersuchung zur Eschatologie der synoptischen Evangelien deur David J 

Bosch, Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testaments, 

herausgegehen von W Eichrodt und O Cullmann, nr 36, Zwingli Verlag, Zurich, 1959. 

NGTT 11 (2, Maart 1961 ). 

• Die Transvaalse Kerk en die Cottesloeberaad. NGTT 2(3, 1961) p131-141. 

• "Jesus Jesurun." NGTT 2(4, 1961) 197-203. 

• Idem. Boekbespreking : Het raadsel van het Nieuwe Testament, deur Sir 

Edwyn Hoskyns en Noel Davey, Bibliotheek van bij de Bijbel, Bosch en Keunig sj. 

NGTT 2(4,1961). 

• 'n Aantekening oor Matt 2:2. NGTT 2(4, 1961) 204-205. 

• Eers Eenheid na Binne. DG 1961. 

• Die Koninkryk volgens die Evange/ie van Thomas. TGW 1 (1, 1961) 59-66. 

• The New English Bible - 'n bespreking. TGW 1 (3, 1961 ), p229-238. 

• Die Wereldraad van Kerke. DK 87(10, 8 Maart 1961) p310-314. 

1962 

• Die tweegesprek as verkondigingsmetode by Paulus. NGTT 3(2, 1962) 325-335. 

• Die Ekklesia in die Nuwe Testament. NGTT 3(3, 1962) 389-402. 

• Ju/le Vriendelikheid (Fil 4:5). NGTT 4(1, 1962) p12-22. 

• Die Teologiese Fakulteit vyf-en-twintig jaar oud. DG 1962. 

• 'n Nuwe Rooms-Katolieke vertaling van die Nuwe Testament, 'n bespreking. 

TGW 2(1, 1962) p17-27. 

1963 

• Boekbepreking : Die Brief aan die Hebreers, deur FC Fensham, NG Kerk 

Uitgewers, Kaapstad, sj. NGTT Deel 1V, nr 2, Maart 1963 asook 

• Boekbespreking : De Wereld van het Nieuwe Testament 1, De Gemeente 

ontstaat, deur HC Kee en FW Young, Uitgewers Bosch en Keuning, Baarn, sj. 

• Boekbespreking : De Brief van Jacobus, De Stiefapostel, deur EL Smelik, 

Uitgewer, GF Callenbach, Nijkerk, Tweede druk 1963. NGTT Deel 1V, nr 4, Sept 
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1963 asook 

• Boekbespreking : Hier heeft God gewoond, en Paulus een Apostel van Jesus 

Christus, albei deur Paul Bruin en Philipp Giegel, Uitgewers Bosch en Keuning, 

Baarn, 1963. 

• Kerk/ike Kongres oar Gesinslewe. DV Sept 1963. 

• Wat se die Skrif vir die hedendaagse gesin? DK 92(8, 30 Oktober 1963) p598-

599. 

1964 

• Boekbespreking : Die Koninkryk van God - Naby! deur Tjaart van der Walt, 

Uitgewer J H Kok, Kampen, 1962. NGTT Deel V, nr 1, Jan 1964. En 

Boekbespreking: The Letters to the seven churches of Asia and their places in 

the plan of the Apocalypse, deur W M Ramsey, 'n foto- litho-herdruk van die 

eerste uitgawe 1904, Uitgewer Baker Book House, Grand Rapids, 1963. 

Boekbesprekings : Proclaiming the New Testament, Red. Ralph, G Turnbull, 

Uitgewer, Baker Book House, Grand Rapids en The Epistle to the Romans, deur 

John R Richardson en Knox, Chamblin, 1963 en The Book of Revelation, deur 

Merril C Tennay. NGTT Deel V, nr 2, Maart 1964. 

• Calvyn en die Heilige Skrif NGTT 5(3, 1964) 131-141. 

• Godsdiens en Kuns. NGTT Deel V, nr 4, Sept 1964. 

• Die Heilige Gees as Onderpand. DG 1964. 

1965 

• Die Sendingbewussyn van die Nuwe Testamentiese Gemeente. Sendingsketse, 

Johannesburg, 1965. 

• Raad van Kerke van Gereformeerde Belydenis... Waarheen? Die Sendingblad 

van die Ned Geref Kerk, 1965. 

• Boekbespreking: Lewis - Die hart van die Christendom, 1964. TGW, 1965. 

• Boekbespreking : Zuidema, Op de Tweesprong, 1964. OT, 30 Mei 1965. 

• Vir die studie van die vier Evangelies. NGTT 6(2, 1965) p80-83. 

• Boekbespreking : Het Evangelie van Lukas, deur prof SFHJ Berkelbach van 

der Sprenkel. Uitgewer, Boekencentrum, s'Gravenhage, 1964. 

• Die Kerk 'n Koninkryk. DG 1965. 
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1966 

• Erasmus se Nuwe Testament. Bydrae in die Biblisch- Historisches 

Handwortenbuch 111, Gottingen, 1966. NGTT 7(2, 1966) 65-71. 

• Geen ander Evangelie. DG 1966. 

1967 

• Boekbespreking : Der aspekt der Freude im Urchristlichen Abendmahl, deur 

AB du Toit, Verlag PG Keller, Winterthur, 1965. NGIT Deel V111, nr 2, Maart 1967. 

• Boekbespreking : Die Opbou van die Kerk volgens die Efese- brief, deur JH 

Roberts, Groningen, 1963. NGIT Deel V111, nr 3, Junie 1967. 

• Boekbespreking : Worden als een Man, over de geestelijke volwassenheid, 

deur ds J Overduin, Gebr Zomer en Keunings, Uitgeversmaatschappij, Wageningen, 

1967. NGTT Deel V111, nr 4, Sept 1967. 

• God and Mammon. Nt 1(4, 1967) 59-65. 

1968 

• Boekbespreking : Jesus of Nazareth, Saviour and Lord, Ed Carl F H Henry, 

The Tyndale Press, London, 1966. NGIT Deel 1X, nr 2, Maart 1968. 

• Boekbespreking : The Apocalypse of John, Studies in Introduction with a 

critical and exegetical commentary, deur lsbon T Beckwith, Ph D, D D, Uitgewer, 

Baker Book House, Grand Rapids, 1967. NGTT Deel 1X, nr 3, Junie 1968. 

• Boekbespreking : New Testament Commentary, Exposition of Ephesians, 

deur William Hendriksen,Uitgewer, Baker Book House, Grand Rapids, 1967. NGTT 

Deel 1 X, nr 4, Sept 1968 asook 

• Boekbespreking : De Pastorale Brieven, deur dr Herman Ridderbos, Uitgewer 

JH Kok, Kampen 1967. 

• The christological meaning of John 20:31. Nt2(1, 1968) 131-140. 

• Die Woord "hart" in die Nuwe Testament. DK 101(13, 27 Maart 1968) p420-

421. 

1969 
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• Verantwoordelike gesinsvorming. DK 103(1, 1 Januarie 1969) p10-11, 18. 

• Beweegkragte tot hereniging van die Ned Geref Kerke in die eeu 1862-1962. DK 

8 Januarie 1969. 

• Pinksteronderwerpe : Die Heilige Gees en die Voorbereiding van die Kerk vir die 

wederkoms van Christus, Grepe uit die Brief aan die Efesiers. DK, 30 April 1969. 

• Krisis in die interpretasie van die Heilige Skrif NGTT 10(1, 1969) 2-12. 

• Die Nuwe Bybelverta/ing. TGW 9(3 en 4, 1969), 193-207. 

• Boekbespreking : This is that. The New Testament development of some 0 T 

themes deur FF Bruce. DK 1 Sept 1969. 

Boekbespreking : Die diens van Jesus deur HJB Combrink. NGTT Jan 1969. 

• Die Doop en die Tug. DK 12.11.1969. 

1970 

• Die Woord in die volkstaal. NGTT 11(3,1970) p142-150. 

• Die aktualiteit van 'n nuwe Afrikaanse Bybelvertaling. NGTT 11 (4, 1970), 209-

219. 

• Jaar vir die Bybel : die Bybel se grondteks. DK 105(5, 4 Februarie 1970) p176-

177, 180. 

• Die nuwe Engelse Bybelvertaling. DK 29 April 1970. 

• Die grondtaal van die Nuwe Testament. DK 19 Augustus 1970. 

• Boekbespreking : Dynamisch Rusten deur Wika Th J Rijks. NGTT 20.03.1970. 

• Boekbespreking: The New Temple. The Church in the NT deur RJ McKelvey. 

NGTT 29.4.1970. 

• Die Christen-Afrikaner en sy pers. Handhaaf, 8(2, Oktober 1970), p 14-15, 28. 

1971 

• Boekbespreking : Romans. An exposition of chapters 3:20 - 4:25 deur DM 

Lloyd-Jones. DK 20 Jan 1971. 

• Boekbespreking: Bijbelse taal? deur J van Bruggen. DK Junie 1971. 

• Gebruik van Christelike simbole. DK 107(9, 3 Maart 1971) p308-309, 312. 

1972 
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• Jeremia 14 : 8-9 en Emmaus. NGTT 13(2, 1972) 77-82. 

• 'n Aantekening oor Luk 7:8. TE 5(1, 1972) 19-22. 

• Die kerk en die FAK. Handhaaf Des 1972. 

1973 

• Prof dr H 0 A du Toit : Lewe en werk. 'n Erebundel. RP 49-61. Bydrae deur 

Groenewald. 

• Boekbespreking Het Evangelie naar Markus deur MH Bolkenstein. DK 

7.11.1973. 

1974 

• Boekbespreking : Life in the spirit in marriage, home and word deur OM 

Lloyd-Jones. DK 17.11.197 4. 

• Godsdiens en Kuns. NGTT 5(5, September 1974) p209-210. 

1975 

• Enkele vertalingsvraagstukke. NGTT 16(4, 1975) 307-313. 

• Die beoordeling van geestesgawes, 1 Kor 12-14.DK 16 April 1975. 

• 'n Eeu van Afrikaanse Bybe/vertaling. Die Bondgenoot, 21 (2, Oktober 1975) 

p10-11,23. 

• Boekbespreking Romans. Exposition of Chapter 8:5-17 deur OM Lloyd-

Jones. DK 3.2.1975. 

1976 

• Dobbelary en die Skrif. DK 117(9, 3 Maart 1976) p271-272, 280-281. 

Republiekfees en ... die kerk? DK 107(18, 5 Mei 1976) p624,625,635. Waar bevind 

die dooies hulle? DK 118(14, 6Oktober1976) p425-426. 

1979 
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• Bybelvertaling (Afrikaans) en Die Blye Boodskap. Nuwe Ensiklopedie 

Wereldfokus, 1979. Roodepoort, CUM. 

• Bybelvertaling in die Afrikaanse edisie van The Lion Encyclopedia of the 

Bible, 1979. Kaapstad, NG Kerk-Uitgewers. 

1982 

• Boekbespreking : Romans Chapters 9 - 16 deur Wm Hendriksen. 

NGTT Febr 1982. 

• Boekbespreking : Colossians and Philemon deur R P Martin. NGTT April 1982. 

• Boekbespreking : Van Tekst tot uitleg deur M de Jonge en H M J van Duyne. 

NGTT Aug 1982. 

• Boekbespreking : Die evangelie van die koninkryk deur L Floor. NGTT Des 

1982. 

1983 

• Die triomftog van die Woord. DK 30 Nov 1983. 

• Boekbespreking : The four Gospels and Acts deur H R Boer. NGTT Maart 1983. 

• Boekbespreking : Kirchliche Konflikte Bd 1 deur E Kasemann. NGTT Mei 

1983. 

• Boekbespreking : Neuen Testament - Judentum - Kirche deur K L Schmidt. 

NGTT Des 1985. 

1984 

• Die Afrikaanse Bybel (1933-1983) in perspektief beskou. NGTT 25(1, 1984) 8-

17. 

• Redes vir 'n nuwe Bybelverta/ing. DG 1984. 

1985 

• Boekbespreking : Literatuur met de Bijbel deur E Hofman. NGTT Des 1985. 

1986 
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• Huldeblyk aan prof FJ Botha. NGTT Jan 1986. 

• K Barth oor: Die bedienaar van die Woord. DK 15 Julie 1986. 

• Boekbespreking : Lexicography and Translation deur J P Louw. NGTT 1986. 

1988 

Verskille in sienings van toe en nou. DK (1988) 142:22 p 6. 

1993 

In die gemeentes Gordonsbaai en Suiderstrand waar hy na sy aftrede gewoon het, 

het hy vir die maandbriewe bydraes geskryf oor verskeie onderwerpe. 

8.6 Advies en bystand aan skrywers/uitgewers 

By vele geleenthede is Groenewald vanwee sy besondere kundigheid deur skrywers 

en uitgewers om hulp en advies genader. Soms het hy ook uit eie oorweging van 

horn laat hoor. Hy was in korrespodensie met Berta Smit van die NGKerk

Uitgewers in verband met die uitgee van 'n Kinderbybel. Uit die korrespondensie 

blyk dit dat hy haar met raad en daad vir 'n geruime tyd bygestaan het. In 'n skrywe 

nadat die projek byna voltooi is, opper sy in 'n skrywe gedateer 10 Februarie 1984 

die kwessie van vergoeding. In sy skrywe van 14 Februarie 1984 meld hy dat hy nie 

aan vergoeding gedink het nie en "B/ykbaar is ek nog van die ou soort wat dink in 

terme van vrywilf ige diens om 'n goeie saak te bevorder." Hy aanvaar haar aanbod 

om horn te vergoed met dank. 

In sy skrywe aan Smit gedateer 18 Oktober 1983 meld hy dat hy die stukke oor 

Handelinge met genoegdoening gelees het en hier en daar aantekeninge in rooi 

bygeskryf het, "hoofsaaklik met betrekking tot die feitelike gegewens ... Dit is vir my 

duidelik dat u getrou moet bly aan u eie siening en vertelmetode. Op daardie wyse 

/ewer u 'n werk wat sy eie karakter het en onderskeie is van vergelykbare 

publikasies. Dit beteken dat u vry moet voe/ om u in te leef in die destydse situasie 

en met getemperde verbeelding die omstandighede en gesprekke te beskryf ... " In 

'n verdere skrywe van 16 November 1984 moedig hy haar aan om die gevoel van 

"ontevrede voef' af te le. Hy noem dat hy in sy eie skryfwerk telkens deur daardie 

selfde gevoel gefrustreer word. Hy noem dat 'n mens tot die punt moet kom dat 'jy 

eenvoudig se soos Pilatus: 'Wat ek geskryf het, het ek geskryf.' " 
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In 'n lang skrywe, gedateer 6 Augustus 1982, lig Cecile Burger horn in dat sy besig 

is met die maak van video-kassette - die nuutste medium wat "binnekort ... dwarsoor 

ons land vinnig gaan toeneem ... " Sy noem dat sy graag die nu us met horn ook wil 

deel " ... daarvoor het u vir my in die verlede te veel beteken!" In 'n skrywe gedateer 

15 April 1985 bedank Denise Ackermann horn dat hy haar veertien jaar gelede 

gehelp het met die studiegidse wat sy opgestel het. Sy spreek waardering uit dat sy 

opregte belangstelling haar deur die jare bygebly het en vertroue gegee het. Sy 

skryf verder: "Ek wit u graag bedank vir u aanmoediging en lojaliteit. U insigte en 

begeleidende hand, veral wanneer ons met die moeitike tekste geworstel het, het 

baie vir ons beteken." In sy antwoord noem hy dat hy die Here dank dat Hy dit in 

haar hart gele het om met die groepbybelstudie te begin en dat dit vir horn 'n 

voorreg was om haar daarin te ondersteun. Hy skryf: "Te/kens verneem ek met 

blydskap van die groei van die groepbybelstudie in baie gemeentes en die seen wat 

daarop rus. Mag die Here die vrug op u arbeid la at toeneem... bo bid de of 

verwagting. " 

Hy gee advies aan G Louw van NGKerk-Uitgewers in verband met die manuskrip 

Lig uit die kerker. Hy noem dat die vorm waarin dit aangebied is, "maak die lees 

en hantering 'n inspanning: die volgedrukte b/adsye in enkelspasie getik is soos 

brood wat nie wou rys nie." Hy skryf verder: "Ek het groot waardering vir die 

inisiatief van die skryfster wat op hierdie manier die groepbybelstudie en Bybelstudie 

as sodanig, wit bevorder. Sy verdien aanmoediging." 

In 'n skrywe, gedateer 30 November 1987, aan die NGKerk-Uitgewers meld hy dat 

hy in opdrag van die Algemene Sinodale Kommissie vir Bybelverklaring en -

vertaling voortgegaan het om die kommentare in die Swartband-reeks waarvoor hy 

verantwoordelik is, in die lig van die NAV te hersien met die oog op die herdruk 

daarvan. In 'n skrywe, gedateer 7 Februarie 1987, aan die kompilator van die 

Jaarboek, wens hy die medewerkers geluk met die 1987 uitgawe. Wat die "In 

Memoria" egter betref, wys hy daarop dat die eggenote van die oorledene se 

besonderhede nie gemeld word nie. Hy skryf: "Dit vind ek 'n miskenning van die 

aandeel van die vrou, soos so dikwels in die Ned Geref Kerk voorkom. Die eggenoot 

speel tog 'n belangrike rot in die /ewe en werk van haar man. Wanneer sy 

lewensloop beskryf word, behoort haar naam, en moontlik ook iets van haar aandeel 

aan die man se werk genoem te word. Trouens wat sou hy sonder haar bystand kon 

verrig het?" Hy noem dat predikantsvroue 'n "bietjie erkentlikheid" in die "In 
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Memoriam" behoort te kry. In sy antwoord aan Groenewald gedateer, 26 Februarie 

1987, skryf die Kompilator dat hy saamstem en aandag aan die saak sal gee. 

In 'n skrywe, gedateer 29 September 1983, aan ds WJ van Zijl van die NGKerk

Uitgewers skryf Groenewald dat hy op sy versoek iets op skrif gestel het oor die 

wenslikheid van 'n Engelse vertaling van die Kommentaarreeks - die 

Swartbandreeks. In 'n bylae van drie bladsye gee hy 'n volledige beredenering van 

die saak. In sy brief skryf hy: "Waarskynlik weet u dat die buiteland hoe /anger hoe 

meer respek ontwikke/ vir die Suid-Afrikaanse teologiese pub/ikasies. Oaar is 

sommige werke al in Engels vertaal en ander word uit die staanspoor in Engels 

gepubliseer. Afgesien daarvan het van ons teo/oe meegewerk aan 'n Amerikaanse 

kommentaarreeks, die New International Commentaries (Muller en Verhoef). Dit sal 

seker 'n prestasie wees as die SBR in Engels sou kan verskyn en ek is oortuig dat 

dit ook in SA onder Engelssprekendes 'n afset sal geniet." 

9 lnterpretasie en evaluasie 

In die lig van die bostaande "bewyse" van Groenewald se bydrae as skrywer tot die 

Afrikaanse teologie, moet gekonkludeer word dat dit, veral as die konteks waarbinne 

hy opgetree het in ag geneem word, oorweldigend is. Telkens word nuwe bydraes 

wat uit sy pen voortgevloei het, ontdek. Hy moet krediet ontvang vir die stewige 

Skriftuurlike grondslag wat hy deur sy eksegese, vertaling van die Bybel in 

Afrikaans, Skrifverklarings en kommentare vir die Nuwe Testamentiese wetenskap, 

maar ook die Afrikaanse teologie in die geheel, gele en uitgebou het. Vir meer as 50 

jaar het sy publikasies op teologiese gebied, veral die Nuwe Testamentiese 

wetenskap, die toon aangegee. Die invloed wat hy deur sy publikasies uitgeoefen 

het, was diepgaande en omvangryk. Sy werk het die stempel van gehalte gedra. Hy 

word deur kundiges as 'n kenner van sy vakgebied beskou en gerespekteer. 

Sy bydrae in verband met die Bybelse fundering van apartheid het 'n beduidende rol 

in die Suid-Afrikaanse samelewing vanaf die vyftigerjare en vir baie jare daarna 

gespeel. In Hoofstuk 14 word daarop ingegaan. Volgens horn was sy bedoeling om 

'n Bybelse oplossing vir die moeilike rassevraagstuk te vind en om 'n gesprek in die 

verband te begin. Die gevaar bestaan dat wanneer Groenewald as skrywer 

geevalueer word, die een aspek met betrekking tot apartheid sodanig op die spits 

gedryf kan word dat perspektief ten opsigte van die die res van sy ruim bydrae uit 
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die oog verloor word. 

Sy oudstudente, kollegas en andere het inspirasie uit sy voorbeeld as skrywer, maar 

ook persoonlike aanmoediging geput. Deur sy publikasies het hy die teologiese 

wetenskap, maar ook die kerk gedien. Terwyl hy sy studente as dosent in die wereld 

van die teologie ingelei het, het hy waarskynlik tot nou toe meer as enigiemand 

anders die deursnee lidmaat van alle denominasies in die Afrikaanse taal deur sy 

publikasies bereik. In 1943 het Gerdener, (178-179) nog van die "wordende eie" en 

"ontluikende" teologiese literatuur gepraat. Vanwee Groenewald se persoonlike 

bydrae wat hy as pionier op die gebied van die Afrikaanse teologie gelewer het, 

kan daar vandag met dankbaarheid kennis geneem word dat die Afrikaanse 

teologiese literatuur sy kinderskoene ontgroei het. 

Die onderwerpe waaroor Groenewald geskryf het, toon 'n wye verskeidenheid. In 

die opsig het hy daarin geslaag om die teologie na verskeie kante te bevrug. Hy was 

ten eerste en ten laaste 'n Skrifteoloog. Dit moet as besondere verdienste 

aangegestip word dat hy in sy publikasies, of die onderwerpe waaroor hy geskryf 

het en wat gewoonlik aktueel van aard was, die Skrif aan die orde gestel het. Op die 

wyse het hy vir die kerk en gelowiges koers en rigting gegee. Sy publikasies oefen 

invloed uit op die lewens van Afrikaanse Skrifverklaarders en gelowiges uit alle 

denominasies. Hy het 'n hoe standaard daar gestel. 

Groenewald het die Afrikaanse taal in sy publikasies tot sy reg laat kom en het in die 

opsig oak baanbrekerswerk verrig. Hy was 'n kampvegter vir Afrikaans. Daar is druk 

op Afrikaanse teoloe om veral van Engels as medium in hul publikasies gebruik te 

maak. Godsdienstige publikasies speel 'n belangrike rol ender Afrikaanssprekendes 

en dit sal jammer wees indien die publikasies wat volume en gehalte betref 

ingekort word. Groenewald het deur sy populer-godsdienstige kommentare 'n 

belangrike aandeel daarin gehad dat gewone lidmate die wonder van die Skrif 

ontdek het omdat hy hulle van insig en kennis voorsien het. Hy het sodoende 

bygedra tot 'n liefde vir die Bybel en die doen van Bybelstudie asook groep

Bybelstudie. Vir sy skryfwerk het hy dan oak groat eer, erkenning van verskeie kante 

en die hoogste toekenning van die kant van die Suid-Afrikaanse Akademie vir 

Wetenskap en Kuns ontvang. 
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HOOFSTUK 13 - KERK- EN KULTUURLEIER 

" ... all at Cottesloe were influenced by the awareness of being members of a common Body, 

and saw in that the working of a mighty power. This power enabled them to transcend 

divisions of church, tradition, language, attitude towards apartheid and race. I believe this 

transcendence to be the greatest accomplishment of Cottesloe." (RS Billheimer in brief aan 

skrywer gedateer 16 Junie 1991). 

1 In die voorste Linie 

Groenewald het horn nie in die ivoortoring van die akademiese wereld afgesonder 

nie, maar toegetree tot die daaglikse praktiese aangeleenthede wat die bestaan en 

voortbestaan van sy kerk geraak het. Hy was 'n uitnemende teoloog en akademikus, 

maar net so 'n uitmuntende kerk- en kultuurleier. Hy kon horn in die studeerkamer 

verdiep in teologiese vraagstukke, navorsing doen en sy skryfwerk behartig, in die 

klaskamer as dosent predikante vir die bediening oplei, voor uitgelese gehore optree 

en leiding gee. Hiermee kon hy sy taak as afgehandel beskou het. Gelukkig het hy 

sy talente juis verder aangewend waar dit baie nodig was, daar waar die daaglikse 

hartklop van die Ned Geref Kerk beleef is. As Afrikaner sou hy ook sy kragte vir sy 

geliefde Afrikanervolk en die Afrikaanssprekende gee. Sy bereidheid om te dien, het 

noodwendig groot offers meegebring. Daarvoor het hy nooit teruggedeins nie. Dit het 

meegebring dat hy horn gedurende sy lang loopbaan meestal in die voorste linie 

bevind het. 

2 Kerkleier 

2.1 Diens aan gemeentes, ringe en predikante 

As gereformeerde teoloog het Groenewald die belangrikheid van die plaaslike 

gemeente besef. Die amp van hoogleraar of dekaan van die Teologiese Fakulteit, sy 

werk as Bybelvertaler, en in latere jare sy hoe ouderdom, het nie verhinder dat hy nie 

tot beskikking van die plaaslike gemeente was nie. Hy het kontak met die predikante 

en gemeentes behou. Groenewald het sedert hy in 1938 na Pretoria verhuis het, sy 

bydrae tot die gemeentelike lewe gelewer. In 1948 was hy as ouderling van die 

gemeente Hartbeesspruit, 'n afgevaardigde na die Sinode waar die omstrede verslag 

wat hy opgestel het, behandel is (Lombard, 1981:81). In latere jare het Groenewald 
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egter geweier om die plek van 'n "gewone" ouderling tydens die sitting van meerdere 

vergaderings in te neem omdat hy dit as in stryd met die gereformeerde leer beskou 

het (Gesprek). Algemeen word aanvaar dat indien Groenewald horn na die eerste 

Algemene Sinode van die NGK in 1962 laat afvaardig het, hy as die eerste 

moderator gekies sou gewees het. 

Volgens sy gemeenteleraars (gesprekke) was Groenewald 'n getroue kerkganger en 

het hy in soverre dit vir horn moontlik was, aan die gemeentes se werksaamhede 

deelgeneem. Hy het dikwels preekbeurte waargeneem. In Pretoria het hy vir baie 

jare 'n kategeseskool-klas by sy huis waargeneem. Nadat hy sy emeritaat in 1970 

aanvaar het en steeds met die Bybelvertaling baie besig was, het hy die Bybelstudie 

in sy plaaslike gemeente waargeneem. Op 1 Julie 1987 skryf die Skriba van die 

Kerkraad van Gordonsbaai aan horn: "Die Kerkraad wil graag hiermee sy opregte 

dank en waardering oordra vir die /eersame en interessante Bybelstudie wat u 

geree/d op Woensdagaande aanbied ... " Hy ontvang 'n verdere brief, gedateer 25 

Augustus 1986, waarin dank betuig word: "... vir die toegewyde en interessante 

manier waarop u Woensdagaande se Bybelstudie aanbied ... Baie dankie dat u op so 

'n besondere wyse u kennis en ondervinding en toewyding tot ans gemeente se 

beskikking stel." In antwoord op laasgenoemde skrywe skryf Groenewald op 27 

Augustus 1986 aan die Skriba: "U brief. .. het my werklik diep geroer. Baie dankie vir 

die betuiging van waardering vir die Bybelstudie van Woensdagaande. Vir my is dit 

'n voorreg om op die manier in die kring van die kinders van die Here diensbaar te 

mag wees. Om te weet dat die werkie op prys gestel word, is 'n aansporing om met 

grater toewyding voort te gaan, altyd met die bede dat die Here dit tot seen van vele 

sal maak." 

In die gemeente Suider-Strand waar Groenewald tans lidmaat is, is hy, ten spyte van 

sy hoe ouderdom en visie wat swak is, steeds aktief betrokke. In Die Majestic waar 

hy wean, neem hy weekliks Bybelstudie waar. In die maandbriewe van gemeentes 

waar hy gewoon het, het gereeld 'n bydrae uit sy pen verskyn. In Suider-Strand se 

maandelikse nuusbrief "Tydings" verskyn byvoorbeeld in die Mei 1995 uitgawe "Die 

eerste van twaalf aflewerings deur prof EP Groenewald waarin die verband tussen 

die wondere van Jesus en die Evangelie aan ons uitgestip word." In die uitgawe van 

September 1994 verskyn 'n bydrae van horn getiteld: Engele: In Die Nuwe 

Testament (2-3) waar hy wys op die werk van die engele as boodskappers van God 

in die "ontvouing van die heilsopenbaring" en hul aandeel in die "voortgaan van die 
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blye boodskap." Hy noem dat "daar . .. meermale na enge/e (175 keer) as na 

apostels (79 keer) in die NT verwys word." Hy sluit sy bydrae oor die engele af met : 

"Die evangelie moet voortgaan. Daaraan werk die enge/e mee, vandag nog." Op die 

wyse gee hy steeds voorligting aan lidmate oor 'n aktuele saak. 

In dieselfde volume (Mei 1995:8) verskyn ook 'n bydrae van horn oor die Chiliasme: 

Sy Leerstellings - 'n reeks oor 'n onderwerp waaroor soms gepraat word maar 

waarvan min kennis dra - deur EP Groenewald. Bydraes oor die gebed het ook in 

die maandbrief verskyn. In die Desember 1991 uitgawe verskyn die "sesde artikel 

oor gebed" (6) waarin hy "Die krag van die Naam" behandel. Die bydraes van 

Groenewald oor die wonderwerke van Christus asook oor gebed is onlangs 

gepubliseer. Die boekies is vir lidmate geskryf en lewer 'n belangrike bydrae. Om 

rondom jou 90ste verjaarsdag nog tot so iets in staat te wees, is 'n merkwaardige 

prestasie. 'n Mens kan jou net indink wat sy bydraes vir die lidmate in die gemeente 

beteken het. 

In tye van spanning in die kerklike lewe of wanneer aktuele vraagstukke dringende 

aandag geverg het, is Groenewald genader om lig op die saak te werp. Soms is hy 

versoek om skolingsgeleenthede waar te neem. Sy optrede in belang van die 

plaaslike gemeente het dikwels daaruit bestaan dat hy ringe besoek het of 

predikante-konferensies toegespreek het. In Oktober 1967 het Groenewald 'n 

Bybelkursus in Johannesburg waargeneem met as versoek om " ... die Bergrede in 

vier /esings te behandel". Dit kan as die voorloper, alhoewel dit nie so bedoel was 

nie, van die Bybelskole wat verskeie gemeentes in ons dag aanbied, beskou word. 'n 

Ouderling van Mayfair gemeente in die Ring van Langlaagte, wat die lesings 

bygewoon het, JJ du Plessis, het destyds opgewonde vertel van die nuwe visie vir sy 

taak wat Groenewald by horn en sy mede kursusgangers opgewek het. Hy het groot 

waardering gehad vir die nuwe insigte wat hy in die Woord gekry het (Gesprek met 

Du Plessis op 11 Oktober 1967). Die lesings is in 1968 gepubliseer met as titel: 

Oorvloediger Geregtigheid - 'n Kort Toeligting van die Bergrede. 

In die voorwoord (1968:7) skryf Groenewald dat lewendige besprekings op die 

vlugtige uiteensetting gevolg het waaruit geblyk het dat daar 'n groot behoefte by die 

gewone kerkganger bestaan aan meer Bybelse voorligting in verband met praktiese 

lewensvrae. "/ndien dit ... kan dien om bespreking te prikke/ en om meer fig te bring 

in moeilike gedragsvraagstukke waarmee die Christen in ons tyd te doen kry, sat dit 
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die skrywer verbly." In die inleiding wys Groenewald daarop dat "Geregtigheid, net 

soos vryheid, is een van die mees misbruikte woorde van ons tyd... Gewoonlik word 

die eie opvatting aangedien as geregtigheid en die van die teenstander afgemaak as 

ongeregtigheid." Hy wys daarop dat niemand 'n "neutra/e" Skrifverklaring kan 

beoefen nie omdat elke mens gebonde is aan sy omgewing, herkoms, vorming en 

kerklike belydenis. Hierdie faktore het invloed op die verstaan van die Skrif. Die 

belydenis meet egter steeds wees dat die Skrif die Woord van God is en dat die 

leser onder die gesag van die Woord meet buig. "Dit beteken dat hy nie met sy 

opvatting van geregtigheid na die Skrif sal gaan nie, maar sa/ toelaat dat die Skrif 

horn onderrig aangaande die geregtigheid. In hierdie gesindheid wil ons fig soek in 

die Woord" (1968:9-10). 

'n Belangrike predikantekonferensie vir die predikante van die sinodes van Wes- en 

Suid-Transvaal is op 10 tot 11 Maart 1975 te Buffelspoort naby Rustenburg gehou. 

(Omsendskrywe C/100, gedateer 21 November 1974, aan leraars deur ds RJN van 

Tonder, Predikant in Sinodale Diens, Ampsbediening en Evangelisasie van Wes- en 

Suid-Transvaal verwys). Destyds was die geestesgawes aktueel omdat 

genesingsdienste deur charismatiese kerke gehou is, - bv Dan Bosman, waar 

wonderwerke na bewering plaasgevind het. Verwarring het ender lidmate en selfs 

leraars bestaan en die Skriftuurlike hantering van die saak was belangrik. 

Predikante moes vir hulleself "meer helderheid... verseker" (Skrywe 21 Nov 1974). 

Groenewald is genooi om as Bybelstudieleier lesings oor die "geestesgawes" waar te 

neem en sy vriend en kollega prof JJ Muller van Stellenbosch om die neo

pentekostalisme te behandel. Sy lesings het groter duidelikheid gebring en die 

predikante ken na hulle gemeentes terugkeer, beter toegerus om die vraagstuk te 

hanteer. Skrywer het self die konferensie bygewoon en die reaksie van predikante 

na die konferensie was eenparig dat dit 'n tydige konferensie was. Die 

Konferensiegangers het Groenewald en Muller hartlik bedank. 

2.2 Redakteur: Die Herder 

Die Herder was die maandblad en mondstuk van die Ring van Pretoria gedurende 

die veertigerjare. Groenewald tree op as redakteur (1939 - 1945) gedurende die 

oorlogsjare en kort na die Eeufeesherdenking van die Ossewatrek in 1938. In die 

blad is rigtinggewende leiding aan die gemeentes in die Ring gegee. Die Ring het 

oor die kern van die NG Kerk se kerklike en teologiese breinkrag in die Transvaal 
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beskik. Die invloed wat Groenewald op die wyse op die kerk uitgeoefen het, was 

belangrik. Deur sy optrede het hy gesorg vir kontinu"iteit en leiding in 'n moeilike 

tydperk in die kerkgeskiedenis. Sy taak het hy met volharding en dissipline verrig. In 

1938 het die redaksie van Die Herder drie keer gewissel - van ds P du Toit en prof 

GM Pellissier tot PFD Weiss. Hierteenoor het Groenewald vir sewe jaar die 

veeleisende taak as redakteur behartig. 

Volgens 'n mededeling van Groenewald (Gesprek) het wyle prof PJ Nienaber die 

enigste gedrukte boek wat al die uitgawes van Die Herder bevat, by Groenewald 

"gevat." Nienaber was bekend vanwee die tipe optrede van horn. Dit is nie bekend 

of Nienaber die waardevolle publikasie in die biblioteek van die Kultuurhistoriese 

Museum, Bloemfontein, of INEG aan die Vrystaatse Universiteit, vir bewaring 

ingehandig het nie. 

2.3 Raad van Kerke 

Groenewald was vir geruime tyd betrokke by die werksaamhede van die Raad van 

Kerke. Hy het vir die eerste keer as afgevaardigde van die Transvaalse Kerk die 

19de Vergadering van die Raad te Kaapstad op 11 April 1945 bygewoon 

(Handelinge 1945: 1 ). Tydens die laaste vergadering van die Raad, ook te Kaapstad 

(22-24 Maart 1961 :46) word hy as voorsitter gekies. In die hoedanigheid tree hy ook 

in 1962 op by die belangrike Konvensie wat tot kerkvereniging gelei het. In die opsig 

het hy 'n baie belangrike taak gehad. Volgens die Handelinge van die Raad 

(1961:74) ontvang "Die Moderatuur vo/mag ... om die nodige praktiese reelings te 

tref in verband met die ontbinding van die Raad en die oordrag van sy funksies aan 

die Algemene Sinode." CWH Boshoff berig (Hermeneutica - WO Jonker [Red] 

1970:258) dat behalwe kommissies en komitees op sinodale vlak, Groenewald op 

federale vlak in die volgende permanente kommissies van die Raad van Kerke van 

die Gefedereerde Nederduitse Gereformeerde Kerke wat in 1962 tot organiese 

Kerkvereniging oorgegaan het, gedien het : 

Kommissie vir Bybelverspreiding. 

Kommissie vir Ekumeniese Sake. 

Kommissie vir Bybelverklaring. 

Kommissie vir 'n Bybelse Korrespondensiekursus. 

Kommissie vir die Koshuis vir Mediese Studente. 
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Kommissie vir Afwykende Rigtings. 

Sy bydrae ten opsigte van spesifieke aangeleenthede wat deur die Raad behandel is 

en waarby hy 'n rol gespeel het, word by die betrokke sake vermeld. Hy het 

voorsitter geword van die Kommissie vir Bybelverklaring (Handelinge 22ste 

vergadering van Raad gehou te Bloemfontein op 16 Mei 1951 en volgende dae: 43). 

Sy bydraes volgens die Agenda (verslae en mosies) en Handelinge van die 

vergaderings van die Raad dui op Groenewald se waarde as kerkleier. Die 

afgevaardigdes van sinodes wat op die Raad gedien het, was uitstaande manne wat 

'n belangrike rol in die kerklike lewe gespeel het. 

2.4 Ekumeniese baanbreker 

2.4.1 Ekumeniese verhoudinge tot 1950 

AGS Gouws wys in sy proefskrif : Die ekumeniese verhouding tussen die Ned 

Geref Kerk en die Wereldraad van Kerke vanaf 1948-1994 (1994:64), daarop dat 

die bree tendens in die eerste helfte van die twintigste eeu was dat die NGK van die 

begin 'n duidelike visie gehad het vir betrokkenheid by beide konfessionele en 

interkonfessionele ekumeniese liggame; by die Presbiteriaanse Alliansie en die 

Gereformeerde Ekumeniese Sinode (GES) sowel as by die Christenraad en die 

Wereldraad van Kerke. Die 1935-sendingbeleid van die NGK wat voor die Tweede 

Wereldoorlog en die stigting van die Wereldraad van Kerke (WRK) geformuleer is, 

was 'n mylpaal op weg na 'n apartheidsteologie wat op sy beurt weer die verhouding 

tussen die WRK en die NGK sterk be"invloed het.(Groenewald was nie by die 

bepaling van die beleid betrokke nie. Die beleid het hy egter gebruik in sy Bybelse 

fundering van apartheid:Skrywer). 

Die NGK se latere teologiese regverdiging van apartheid (waarby Groenewald wel 

betrokke was:Skrywer), het 'n reuse aandeel gehad in die NGK se selfopgelegde en 

deur ander ge"inisieerde isolasie. Aanvanklik was die NGK se binnelandse 

ekumeniese visie so wyd dat dit alle Protestantse kerke wou insluit. Nasionalisme 

het veroorsaak dat bande van taal en kultuur baie hoe prioriteit gekry het, met die 

gevolg dat die binnelandse ekumeniese visie vernou het. Die buitelandse 

ekumeniese visie was nag wyd en die opkomende nasionalisme en 
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apartheidsteologie sou eers later die buitelandse konfessionele en 

interkonfessionele ekumeniese verhoudinge direk (negatief) begin be"lnvloed. 

2.4.2 Groenewald se studie van ekumeniese bewegings 

Die Raad van Kerke (RK) het in 1947 positief geoordeel oor 'n uitnodiging van die 

WRK om die stigtingvergadering van die WRK byte woon (RK Acta 1947:15, 131). 

Groenewald was een van die verteenwoordigers van die Transvaalse Kerk op die 

Raad van Kerke. GBA Gerdener is aangewys om die Transvaalse Kerk te 

verteenwoordig (Van der Watt 1987:124 en Sinode Acta 1949:61,344). Die 

rassevraagstuk is van die begin op vergaderings van die WRK bespreek en die NGK 

se standpunt is hieroor gereeld gekritiseer. As gevolg hiervan was daar op twee 

agtereenvolgende Transvaalse Sinodes stemme wat gevra het vir die beeindiging 
\ 

van die kerk se lidmaatskap (Van der Watt 1987: 124-125). 

Groenewald het in 1952 'n studie van die ekumeniese bewegings, ook die WRK, 

gemaak wat voorgele is aan die Moderatuur en Sinodale Kommissie van die Ned 

Herv of Geref Kerk van SA, (1961 :35-50). Hy het in sy verslag gemeld dat die WRK 

sterk klem le op die "... Koninkryk van God, maar ver/ang dat sy teenwoordige 

onsigbare gestalte in konkrete vorme tot open baring gebring moet word... Daaruit 

vo/g 'n paging om 'n sosiale orde tot stand te bring wat die Koninkryk van God sal 

verteenwoordig... die gevaar (is) groot dat die WR se sosiale bemoeiinge 'n 

wegbereider kan word vir die Kommunisme. Hierdie denkrigting beinvloed die 

beoordeling van die rassevraagstuk in SA en bring mee dat dit uiters moeilik word 

om die rassebeleid van die NGK op die platform van die WR te verdedig, nie omdat 

ons geen Bybe/se of Christelike grondslag of motief het nie, maar omdat daar so 'n 

verskil in die teologiese beskouing tov die Koninkryk van God bestaan " (DK 1953: 

en Groenewald 1961 :43 asook Gous 1994:69-70). Hiervolgens het Groenewald horn 

in 1952 met die gangbare beleid van die NGK tov apartheid vereenselwig. 

Die Kaapse Sinode het in 1953 ook besluit om lid van die WRK te word en het 

aansoek om lidmaatskap gedoen. Dit is in 1954 goedgekeur (Gous:1994:70-71). 

Die verslag van Groenewald soos in DK gepubliseer, het seer sekerlik 'n invloed op 

die besluit van die Kaapse Sinode gehad. 

2.4.3 Groenewald beoordeel WRK 
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Groenewald is opgedra om 'n studie van ekumeniese bewegings te maak (Acta Ned Herv of 

Geref Kerk van Transvaal 1952). Vir die doel het hy Geneve besoek. Volgens Gous 

(1994:67-68: "Groenewa/d se verslag (1952) gee groen fig'? was Groenewald se verslag een 

van die eerste takserings van die WRK deur die NGK. Sy verslag moes hy voorle aan die 

Sinodale Kommissie van die Transvaalse Kerk in 1952. Sy verslag het hy verwerk in 'n 

artikelreeks van vier aflewerings vir DK in 1953 onder die volgende opskrifte: Die Kerk en 

die ekumeniese bewegings I (25 Maart 1953:377, 383); Denominasie en ekumene II (1 

April 1953:416-417); Die Wereldraad van Kerke Ill (8 April 1953:460-461); en Die 

lnternasionale Raad van Christelike Kerke IV (15 April 1953:490, 495). Die verslag is in 

1961 deur die NG Kerkboekhandel, Pretoria gepubliseer met as titel: Vers/ag oor 

ekumeniese bewegings soos deur prof dr EP Groenewa/d voorgele aan die 

Moderatuur en Sinodale Kommissie van die Ned Herv of Geref Kerk van Suid-Afrika, 

1952, van die NG Kerk in Suid-Afrika en Rasseverhoudinge. Opsomming van 

belangrikste uitsprake en besluite vanaf 1950- Desember 1960. 

Groenewald gee in sy verslag 'n karakterisering van ekumeniese bewegings deur 

hulle in drie groepe in te deel. Hierdeur lewer hy 'n belangrike bydrae. Die drie tipes 

is: eerstens die inklusiewe of interdenominasionele beweging naamlik die WRK; 

tweedens die eksklusiewe beweging naamlik die International Council of Christian 

Churches wat hy ook beskryf as " 'ecumenical' sectarianism, that is world unity of 

sectarian groups (1961 :36), en derdens die denominasionele ekumeniese 

organisasies soos die Presbeteriaanse Alliansie en die GES. Groenewald meld dat 

die ekumeniese gedagte tot die wese van die kerk hoort ( 1961: 36) en dat 

betrokkenheid by interdenominasionele ekumene , met die WRK as voorbeeld, 

belangrik is (DK 1 April 1953:416). 

Groenewald het die konstruktiewe werk wat die WRK op wereldwye en plaaslike vlak 

doen, beklemtoon. Hy meld dat uit die werk, " ... die kerke voordeel trek, en ... hulle 

ook geleentheid kry om mee te werk... die uitruiling van kennis en ervaring asook 

die teologiese stimulus wat van die Studie- departement uitgaan, bring die frisse lug 

in die plaaslike kerk ... dit werk ook mee om die verhouding tussen die verskillende 

Christelike kerke in dieselfde omgewing en land te verbeter" (1961 :43-44). 

Groenewald het verder daarop gewys dat Christus die saambindende faktor in 

interdenominasionele ekumene is. Die gemeenskaplike getuienis van verlossing in 

Jesus Christus is die grondslag van die eenheid en nie die waarheid in teologiese sin 

(volgens die konfessie van 'n bepaalde denominasie:Skrywer) nie. Die Transvaalse 
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Kerk het in die lig van Groenewald se verslag en aanbeveling besluit om lid van die 

WRK te word (Handelinge 1951 :336). 

2.4.4 Die International Council of Christian Churches (ICCC) 

Die ICCC was 'n afskeidingsbeweging wat binne die Presbiteriaanse Kerk in 1934 in 

Amerika ontstaan het en het dit as sy doel gestel "to expose, to offset, and to undo 

as much as possible the destructive work of the Word Council" (ICCC pamflet -Gous 

1994:82). Die ICCC is in 1948 as teenreaksie teen die WRK gestig. Die ICCC het 

gepoog om die NGK teen die WRK te be"invloed<. Groenewald het in sy verslag in 

1952 wat op versoek van die NGK van die Transvaal oor die verskillende 

ekumeniese bewegings opgestel is, en waarin hy die WRK, die ICCC, die 

Presbiteriaanse Alliansie (die latere WBGK}, en die GES (die latere GER) behandel, 

gemeld dat die werkswyse van die ICCC nie by die ryk ekumeniese tradisie van die 

NGK inpas nie. "Daarby sal aansluiting by die /CCC beteken 'n isolering van die NG 

Kerke in SA juis in 'n tyd en 'n land waar dit noodsaaklik is dat die Christelike kerke 

mekaar die hand reik en saamwerk. Daarom skyn aansluiting by die WRK, ten spyte 

van sekere besware, die aangewese weg te wees" (Groenewald DK 1953:490 en 

1961: 50 - vgl Gous 1994:86). 

Die ICCC in SA het 'n komitee gevorm met ds FN van Niekerk, van die NGK in Natal 

as voorsitter en prof S du Tait van die PU vir CHO (seun van Totius en medewerker 

van Groenewald aan verskeie projekte) as ondervoorsitter. Os PSZ Coetzee van die 

Vrystaatse NGK het ook die ICCC se ideale bevorder. Na 1960 (Cottesloe:Skrywer) 

was die sinodes van die OVS en Natal instrumenteel in die druk wat op die sinodes 

van Transvaal en die Kaap uitgeoefen is om uit die WRK te bedank. Van Niekerk 

het op Groenewald se verslag met 'n strydgesprek getitel: Die Wereldraad van 

Kerke (Babe/se spraakverwarring). Waarheen?, gereageer. Groenewald is 

verkwalik omdat hy in die bespreking van die twee opponerende ekumeniese 

bewegings, vir die WRK gekies het. Hy het selfs daarop gesinspeel dat die ICCC 

sektaries is omdat dit na die waarheid ten koste van die eenheid streef. Go us 

oordeel dat die volgende woorde van Groenewald wat hy in 1952 reeds geskryf het 

(1961:50) profeties was omdat dit al meer in die jare na 1961 in SA waar geword het 

ten opsigte van die ICCC: "Ondervinding tot hier toe Jeer dat die vrug van die /CCC 

se aktiwiteite in verskeie lande 'n ongelukkige is. Die kerk wat lid geword het, is 
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daardeur opgeroep tot die stryd 'to expose, to offset, and to undo as much as 

possible the destructive work of the World Council' ... 

Die kerke by wie om aansluiting geagiteer word, ondervind dat 'n onderlinge 

verdagmakery en verdenking in eie kring ontstaan. "Die resultaat is verlammend ... " 

(Groenewald 1961:50; DK 1953:495 en Gous 1994:85-89). Die invloed van die ICCC 

het algaande getaan. In 1978 het 'n uitnodiging om lid van die liggaam te word voor 

die Algemene Sinode gedien. Dit is van die hand gewys (Handelinge 1978:796, 

964,955 en 995). Groenewald se verslag van 1952 het duidelik sy invloed in die 

besluit van die Sinode laat geld. Daardeur het die NGK getoon het dat hy homself as 

een van die hoofstroomkerke beskou en nie 'n anti- ekumeniese en 

fundamentalistiese weg wil inslaan nie - aspekte waarteen Groenewald gewaarsku 

het. 

2.4.5 Eenheid I waarheid debat 

Gous (1994:135) wys daarop dat die standpuntstelling van Groenewald teenoor Van 

Niekerk, 'n vroee voorbeeld van die eenheid/waarheid debat in die geledere van die 

NGK was. "Jn die vroee vyftigerjare was daar 'n duidelike keuse vir eenheid ,en 

waarheid van die kant van Groenewald. Die NGK se keuse vir apartheid het hierdie 

debat al meer beinvloed sodat die eenheid met die WRK na Cottesloe (Toe al die 

NGK-sinodes die WRK verwerp het:Skrywer) vir die 'waarheid' van apartheid verruil 

is. Groenewald het tot op sy oudag die belangrikheid van 'n kerk se ekumeniese 

betrokkenheid bly onderstreep (Gesprek Gous-Groenewald:1994)." 

2.4.6 Moderator GES, Potchefstroom 1958 

Die vierde vergadering van die Gereformeerde Ekumeniese Sinode is in 1958 vanaf 

6 tot 13 Augustus, in SA gehou. Die Gereformeerde Kerke het as gasheer opgetree 

(RT J Lombard, 1981: 151 ). Lombard berig dat afgevaardigdes van tien kerke uit ses 

verskillende lande, naamlik Suid-Afrika, Holland, Engeland, Amerika, Frankryk, en 

Australie die byeenkoms bygewoon het. Die vier sinodes van die Ned Geref Kerke is 

deur ses en twintig afgevaardigdes en raadgewers verteenwoordig. Groenewald is 

tot moderator van die Sinode verkies. Omdat nieblanke afgevaardigdes verwag is, 

(en toe nie kon kom nie), het die Geref Kerke die NG Kerke genader met 'n voorstel 

dat die Sinode verkieslik in die destydse Rhodesie gehou moes word omdat 'n 
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gemengde vergadering daar minder probleme as in SA sou oplewer. Die Kommissie 

vir Ekumeniese Sake van die Transvaalse Sinode het geantwoord dat hulle gewoond 

is aan veelrassige konferensies en nie beswaar het dat die konferensie in SA gehou 

word nie, "mits die nodige en gebruiklike reetings getref word." lndien die Geref 

Kerke nie sy weg oopsien om 'n veelrassige vergadering te hou nie, moet die Sinode 

liefs glad nie gehou word nie as om dit in Rhodesie te hou. 

Op die agenda van die Sinode was die volgende sake: huweliksprobleme en 

egskeiding, skepping en evolusie, die inspirasie van die Skrif, die Christen se 

houding teenoor moderne oorlogvoering, die ekumene, migrasie, die geestelike 

krisis op die vasteland van Afrika en rasseverhoudings. Laasgenoemde het die 

meeste aandag geniet en vier dae is daaraan afgestaan (Lombard, 1981 :151; Acta 

van die GES 1958:147vv en DK 3 September 1958, 410-412). 

Orie verslae oor rasseverhoudings wat deur studiekommissies in SA, Holland en 

Engeland opgestel is, het voor die Sinode gedien. Die SA verslag is deur professor S 

du Toit en WJ Snyman van Potchefstroom en BJ Marais van Pretoria opgestel. Die 

beginsels daarin vervat kom in 'n groot mate ooreen met die in die beleidsverklaring 

van die ad hoc-kommissie oor rasse- verhoudings van die NG Kerke wat deur die 

Raad van Kerke in Maart 1957 goedgekeur is. Die ad hoc-kommisie se verslag is 

opgestel vanwee die kommer oor die verdeeldheid oor die sendingbeleid en het 

geskied as gevolg van 'n versoek van die Transvaalse Sinode in 1954 aan die 

Kommissie vir Aktuele Vraagstukke van die Raad van Kerke om die stellinge oor 

rasse-apartheid wat die Sinode van 1951 goedgekeur het, verder uit te bou (Acta 

van die Transvaalse Sinode 1954:464 en Lombard 1981: 142 en 151). Die doel was 

ook om 'n verslag op te stel wat as rapport oor rasseverhoudinge aan die Sentrale 

Komitee van die WRK voorgele ken word. Die ad hoc-kommissie het bestaan uit CB 

Brink (Transvaal), PSZ Coetzee (Vrystaat), HJC Snijders (Natal) en WA Landman 

(Kaapprovinsie). Eersgenoemde was voorsitter en laasgenoemde die skriba van die 

kommissie. (Lombard, 1981: 143). 

Die verstag van die ad hoc-kommissie is betangrik omdat dit destyds die betangrikste 

rotspeters, wat dikwets opponerende standpunte ingeneem het, se goedkeuring 

weggedra het. "Ten einde die verstag so deeglik en atgemeen aanvaarbaar as 

moontlik te maak, is die medewerking van 'n aantat teraars, hoogteraars en 

amptenare van die NG Kerke ook verkry. Met hut toestemming is hut name by die 
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verslag gevoeg. Hu/le was: drr AJ van der Merwe, DJ Barnard, MW Retief, TN 

Hanekom, JL de Villiers, di LE du Tait, AJ van Wijk, PES Smith, WS Conradie, OW 

de Villiers, proff BB Keet, EP Groenewald, FJM Potgieter, JJ Muller, BJ Marais, JCG 

Kotze en AB du Preez" (Lombard, 1981:143 en 185). Lombard berig verder (146): "In 

ekumeniese kringe is die verslag van die ad hoc-kommissie beskou as 'n 

verandering in die beleid van die NG Kerke en dat die skriftuurlike en teologiese 

gronde vir apartheid laat vaar is (vgl Division of Ecumenical Action, leer 24, South 

African Crisis: Conversation with Archdeacon Cecil Wood, 13 April 1960, p9 (WRK

argief, Geneve) ... Die invloed van proff BB Keet en BJ Marais kan duidelik in die 

verslag bespeur word (Keet het tot op die einde aangedring op wysigings in die 

formulering en oak heelwat toegewings gekry : 185 no 27), maar dit is nie juis om te 

beweer dat die verslag van die ad hoc-kommissie enige vroeere beginsels 

prysgegee het nie." 

FE 0'8 Geldenhuys 1982:62-71) werp ook verdere lig op die ad hoc-kommissie se 

verslag. Hy meld (62) dat die Federale Raad van NG Kerke reeds in 1935 in sy 

beleidsdokument (Handelinge 1935: 89-106) beginsels uitgespel het : geen 

rassevermenging nie, afsonderlike kerke, skole, en sosiale geriewe; en afsonderlike 

ontwikkeling op politieke gebied binne volksverband. Die Skriftuurlike begronding 

van die beginsels is deur Groenewald in die boek van G Cronje Regverdige Rasse 

Aapartheid, gedoen. Deur die ad hoc-kommissie se verslag is gepoog om die beleid 

duidelik uit te spel tot "voorligting van ans eie lidmate en vir gebruik in ekumeniese 

gesprekke waar dit bevraagteken is." (62). Hy meld dat dit die "eerste omvattende 

paging was om suiwer beginsels uit Gods Woord te probeer paar met realiteit van 'n 

praktiese historiese situasie in Suid-Afrika." (68). 

Die eerste Algemene Sinode van 1962 (na Sharpeville en Cottesloe) het "onmiddellik 

'n kommissie benoem om onder meer die Skriftuur/ike regverdiging van rasse

apartheid uit te werk ... Toe ans ans verslag in 1966 voorle, was daar heftige 

verset..." (69). 'n Nuwe Kommissie is benoem wat in 1970 'n verslag aan die Sinode 

voorgele het. Die verset teen die verslag was groot en dit is deur die Sinode 

afgewys. 'n Nuwe Kommissie is weer benoem (later bekend as die Landman

kommissie). Groenewald was ook as lid van die Kommissie benoem. Hy het egter 

bedank "omrede sy groat verantwoordelikheid as voorsitter van die Kommissie vir 

Bybelvertaling." Die konsep is voor die Si node van 197 4 gele (wat dit na ta lie 
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amendemente "op wesenlike punte verswak" het) en het gestalte gevind in die 

publikasie Ras, Volk en Nasie (1974:70). 

Die Komitee oor Rasseverhoudings van die GES (1958) het 'n verklaring opgestel 

wat, met enkele wysigings, deur die Sinode aanvaar is. Daar is gepoog om slegs die 

Skriftuurlike beginsels van rasseverhoudings te formuleer. Oor die toepassing van 

die beginsels meet elke kerk en gelowige vir homself duidelikheid kry. Lombard 

(1981: 152) berig verder soos volg oor die verklaring van die GES oor 

rasseverhoudinge: "Die eerste vyf punte ... le klem op die eenheid van die menslike 

geslag wat uit die skepping en sondeval voorkom ... In die sesde punt word daarop 

gewys dat die eenheid nie die veelvormigheid van nasies ontken of ignoreer nie ... In 

die volgende vier punte word die riglyne neergele oor hoe die Christelike kerke in die 

ingewikkelde wereldsituasie moet optree ... In die elf de punt word verklaar dat daar 

geen direkte Skrifbewyse vir of teen gemengde huwe/ike is nie... In die laaste punt 

word kerke vermaan om a/le faktore met betrekking tot rasseverhoudings 

voortdurend in die Jig van Gods Woord te ondersoek ... " 

Die besluite van die GES oor rasseverhoudings is positief ontvang. In Afrikaanse 

koerante is aangekondig dat die "Wereldsinode" nie SA se rassebeleid verwerp het 

nie (Die Transvaler, 15 Augustus 1958).Volgens prof FJM Potgieter is die groot 

mate van ooreenstemming in die beleidsverklaring van die NG Kerke van 1956 (ad 

hoc-kommissie verslag:Skrywer) en die besluite van die GES, 'n bewys van die groot 

invloed wat eersgenoemde verslag en die afgevaardigdes van die NG Kerke op die 

Sinode gehad het (Lombard, 1981:153). 

Die afloop van die GES en die besluite oor rasseaangeleenthede moes aan 

Groenewald genoegdoening verskaf het. Daar het nou redelike eensgesindheid oor 

die Skrifbeginsels met betrekking tot rasseaangeleenthede ender die SA teoloe 

bestaan. Die beginsels is ook deur 'n ekumeniese liggaam wat wereldwyd aansien 

geniet het, bekragtig. Gunstige kommentaar is deur die pers gelewer. Dit was nou 

die taak van die owerheid en gelowiges/lidmate om die beleid volgens die 

neergelegde beginsels toe te pas. Ongelukkig het dit nie gebeur nie soos blyk uit die 

gebeure te Sharpeville op 21 Maart 1960 wat tot die Cottesloe kerkeberaad in 

Desember 1960 aanleiding gegee het. Groenewald het in 'n gesprek verklaar dat hy 

vanaf die einde van die vyftigerjare nie verder aan die openbare debat oor 

rasseaangeleenthede deelgeneem het nie. Sy siening oor die Bybelse fundering vir 
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aparte ontwikkeling het hy gewysig, soos blyk uit sy kommentare wat na 1958 

verskyn het (Vgl Hoofstuk 14). 

2.4. 7 Wereldalliansie van Presbiteriaanse Kerke 1959 

Groenewald (en sy eggenote) is in 1959 deur die NGK afgevaardig om die kongres 

van die Wereldalliansie van Presbiteriaanse en Gereformeerde kerke is Sao Paulo, 

Brasilie vanaf 16 tot 24 Julie byte woon. In die program (afskrif in Skrywer se besit) 

word Groenewald voorgestel as die "Representante da Africa" en verskyn daar by sy 

foto 'n kort curriculum vitae. Die bydrae wat hy sou lewer is soos volg beskryf: "As 

prelecoes do Dr Groenewald versarao sabre : ~ Disciplina na /greja de acordo com 

a 1 Epistola aos Corintios'. Uma serie de estudos com o objectivo de elucidar a 

maneira pela qua/ Paulo tratou dos graves problemas que perturbam a vida da 

lgreja de Corinto." Die besondere eer het Groenewald se eggenote, mev Gertruida 

Groenewald te beurt geval om op die hoofbestuur (of moderatuur) verkies te word 

(DK 12.08.1988). Volgens Groenewald (Gesprek) het 'n Swart afgevaardigde uit 

Afrika beswaar gemaak oor haar teenwoordigheid, maar 'n lndier afgevaardigde het 

vir haar in die bres getree. 

2.4.8 Die Cottesloe Kerkeberaad 1960 

Die Cottesloe kerkeberaad is van verskeie kante deeglik onder die loep geneem. Die 

belangrikste en volledigste werk in die verband is waarskynlik die van A LOckhoff, 

1978: Cottesloe. Verskeie navorsers het egter die gebeure wat tot Cottesloe 

aanleiding gegee het, die beraad self en die invloed van Cottesloe in hul navorsing 

behandel (Daar is reeds na etlike van die navorsers se werke in die studie verwys -

vgl bv RT J Lombard 1974:208) 'n Belangrike en deeglike bydrae in die verband is 

ook deur Gous (1994:126) gemaak. Cottesloe sou vir baie jare 'n baie belangrike 

besprekingsonderwerp bly. Groenewald was 'n afgevaardigde van die Transvaalse 

Kerk op die agt dae lange beraad wat op 7 Desember 1960 in die Cottesloe-koshuis 

van die Universiteit van die Witwatersrand begin het. Groenewald was die 

sameroeper van een van die vyf studiekommissies. 

Die vyftal temas wat op die beraad behandel is en waarop die lidkerke hulle moes 

voorberei, was soos volg:- Die feitelike rassesituasie in SA; die Skrif en 

rasseverhoudings; die kerk en die kontemporere geskiedenis; die noodtoestand in 
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Suid-Afrika; en die getuienis van die kerk met betrekking tot geregtigheid, sending 

en samewerking (RT J Lombard, 1981 :209). Groenewald is aangewys as die 

sameroeper van die studiekommissie "Die Skrif en rasseverhoudings." Die besluite 

van die beraad het hoofsaaklik gedraai om die regte van al die inwoners van SA, 

gemengde huwelike, grondbesit en medeseggenskap in die regering van die dag 

asook die politieke status van die Kleurlinge. 

Volgens Groenewald het hy 'n lae profiel tydens die beraad gehandhaaf en agter die 

skerms met afgevaardigdes gepraat (Gesprek). Dit blyk egter dat hy as voorsitter 

van die studiekommissie: "Die Skrif en rasseverhoudings," 'n belangrike bydrae 

gelewer het. Hy is inderdaad die enigste voorsitter van die vyf studiekommissies wat 

in die Cottesloe Consultation - The Report of the consultation among South 

African member churches of the World Council of Churches, 7- 14 December 

1960 at Cottesloe, Johannesburg deur LA Hewson (Redakteur) vermeld word. 

Onder die subhoof "Ill. A Statement of Scriptural Principles" word socs volg na 

Groenewald verwys: "Special tribute was paid to expert knowledge of the Group 

Chairman in forcing the group relentlessly back to Scripture in supporting its 

statements. At various points the Scriptures were searched in English, Afrikaans, 

German and Greek." 

Die aanhaling spreek ongetwyfeld van die besondere aansien wat Groenewald as 

teoloog ender Suid-Afrikaanse teoloe - ook uit geledere van die Engelse kerke -

maar ook uit die buiteland geniet het. Dwarsdeur sy lewe was Groenewald 'n eerlike 

en opregte seeker na leiding uit die Woord van God. In Bylae II "Preparatory 

arrangements," word genoem dat die doel van die "Planning Commission" socs volg 

was: "There was general agreement that the delegations were representative and 

composed of the most highly qualified people that the churches could name" 

[Hewson (Red) 1961 :89]. Sy siening en insette kon dus deur sy kolleges uit die 

verskillende denominasies getoets word. 

Gous (1994:126-127) meld dat die kerkeberaad " 'n demonstrasie van die eenheid 

van die Protestantse kerke was wat in 'n tyd van krisis gesamentlike getuienis 

gelewer het... Tydens die beraad is ook 'n besluit geneem in die rigting van die 

stigting van 'n eenheidsliggaam vir die plaaslike WRK-lidkerke ... Die konsultasie self 

was 'n groot sukses omdat daar bree konsensus oor sake bereik is, en die kerke 'n 

eenheidsgetuienis kon fewer ... " JW Hofmeyr wys ook in 'n referaat (ongepubliseer) 
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gelewer op 12 September 1990 aan die Universiteit van Pretoria se Teologiese 

Fakulteit (Afdeling NGK), waar gepoog is om die Cottesloe-gebeure 30 jaar tevore in 

perspektief te plaas, daarop dat die gesindheid van versoening en samewerking by 

Cottesloe 'n hoogtepunt bereik het, maar daarna in 'n gees van verwydering en 

vervreemding verander het ('n Beraad te midde van berade : Die historiese 

konteks van die Cottes/oe-kerkeberaad (JW Hofmeyr 1990: 15). Groenewald het 

in 'n artikel in die NGTT van Junie 1961 (214) getiteld "Die Transvaa/se Kerk en 

die Cottesloe beraad" geskryf dat die betekenis van Cottesloe vir horn daarin gelee 

is dat daar by die kerke wat daaraan deelgeneem het, 'n beter onderlinge 

verstandhouding tot stand gekom het. Die ander kerke het 'n beter begrip en 

waardering van die Ned Geref Kerke gekry en laasgenoemde het nuwe vriende op 

onverwagte plekke ontdek. 

Die Sinode het slegs kennis geneem van die eerste punt van die verslag van die 

Algemene Sinodale Kommissie waarin verklaar word dat die Kerk, in 

ooreenstemming met die verklaring van sy afgevaardigdes by die beraad, nie vir 

enige of al die bevindinge van Cottesloe aanspreeklik is nie. Groenewald (1961:135) 

vermoed dat die Sinode nie die punt wou goedkeur nie omdat hy in daardie stadium 

nie bereid was om "die krediet wat die ASK... op rekening van die afgevaardigdes 

geplaas het," te onderskryf nie. lndien dit wel die geval is, het hy verklaar, ''vind ons 

hier 'n voorbeeld van die ongerymdheid wat kan ontstaan wanneer die antipatie teen 

persone die beoordeling van 'n saak vertroebel." Hy is ook van mening dat vanwee 

die belangrikheid van die saak, die besluit van die Sinode met betrekking tot 

Cottesloe nie volledig genoeg was nie. Hierdie tekortkoming kan waarskynlik aan die 

"gelade atmosfeer en die veels te beperkte tyd vir beraadslaging" toegeskryf word 

(1961:235). Groenewald was dus nie bevrees om kritiek op die hantering van die 

saak, terwille van die waarheid, deur die Sinode te lewer nie. 

FE O'B Geldenhuys (1982:58) vat sy belewenis van die beraad soos volg saam: "Vir 

die eerste keer het ons agt Suid- Afrikaanse /idkerke die kans gehad om mekaar 

vierkant in die oe te kyk en uit te praat oor ons verskil in siening en benadering van 

die land se dringende maatskap/ike en politieke vraagstukke. Ek is trots daarop dat 

ek dee/ van Cottesloe kon wees, en dankbaar dat ek lank genoeg gespaar is om die 

wye erkenning vir die omstrede beginsels te be/ewe. Cottesloe was sy tyd twintig 

jaar vooruit. Die onrus geskep deur die te vroee bekendmaking van die bes/uite wat 

NG afgevaardigdes daar onderskryf het, het ongelukkig die ontwikkeling van die kerk 
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se eie denke in dieselfde rigting tragies met dekades vertraag. Die onmiddellike 

nasleep van Cottesloe verteenwoordig myns insiens een van die ongelukkigste 

episodes in die NG Kerk se geskiedenis." 

Alan Paton van die Anglikaanse Kerk, het sy indrukke soos volg weergegee: "So 

Cottesloe came and went. There had been nothing like it before, there has been 

nothing like it since. Afrikaners and English-speaking mix freely in certain worlds, 

notably that of business... (but) in the world of the churches they are far apart. The 

Afrikaner is never more unapproachable and inaccessable than in his church... If 

ever a church failed in its duty towards its country, it was the NGK. That was 

because it saw its prime duty, after devotion to God, as being not devotion to the 

country, but to the volk. I do not suggest that the other churches have fully 

discharged their own duties." (Hofmeyr, 1990:17 en Paton, 1973:217). Die Engelse 

Kerke was nie sender blaam nie. In 'n skrywe, gedateer 16 Junie 1991, wat Skrywer 

van dr Robert S Billheimer (destyds algemene sekretaris van die WRK en voorsitter 

van die Beplanningskomitee van die Cottesloe beraad) ontvang het, het hy die saak 

aangeraak. Hy verwys soos volg na die verhouding tussen die NG Kerke en die 

Engelse kerke : " . . . between the DRC churches and the English speaking churches, 

the latter being less conservative in utterance, but not in practise. This was a major 

element in the whole, for in the background lay the feeling of most ORC members 

that the DRC was straightforward (e g Groenewald's book - but the English speaking 

were not." 

Vir Billheimer was die betekenis van Cottesloe soos volg (vgl sy vermelde skrywe 

van 16 Junie 1991 aan Skrywer): "I am convinced that the genius of Cottesloe lay in 

its starting point, namely the nature of the church, and that the highest Cottesloe 

achievement lay in the published statement that the church, in its fundamental sense 

of the Body of Christ, is the beginning point for the consideration of all issues of 

justice. No one at Cottesloe, from Groenewald to Alan Paton, could deny this. Amid 

the intensity of Cottesloe, the acceptance of this starting point made it possible to 

hold divergent viewpoints together, even though disageement remained strong. I met 

with press representatives immediately after Cottesloe, and they told me that the 

achievement was a miracle. I was not only surprised by their language, but 

impressed by what they meant. That is, all at Cottesloe were influenced by the 

awareness of being members of a common Body, and saw in that the working of a 

mighty power. This power enabled them to transcend divisions of church tradition, 
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language, attitude toward apartheid, and race. I believe this transcendence to be the 

greatest accomplishment of Cottesloe." 

Die afgevaardigdes na Cottesloe is nie deur die Transvaalse Sinode in April 1961 

toegelaat om amptelik verslag van die besluite wat deur die beraad geneem is, te 

doen nie. Die Sinode het 'n verslag van 'n ad hoc-kommissie behandel in plaas 

daarvan om die besluite van Cottesloe punt vir punt te behandel soos die 

afgevaardigdes na Cottesloe wou gehad het. Cottesloe is in sy geheel deur die ad 

hoc-kommissie afgemaak en die Sinode het die Cottesloe-besluite in totaliteit 

verwerp (550 stemme teen ongeveer 150), besluit om aan die WRK te onttrek en die 

historiese beleid van differensiasie tussen rasse herbevestig. Verskeie 

afgevaardigdes na Cottesloe was ongenee om te erken dat hulle fouteer het en het 

daarby gebly dat die besluite korrek en Skriftuurlik was (Gous: 1994: 145). 

Groenewald ( 1961 : 131), verwys na die gebeure tydens die 1961 Si node en meld dat 

die afgevaardigdes na Cottesloe "nog voordat hulle geleentheid gekry het om 

verslag te doen, skuldig verklaar (is) ... aan ontrou aan die rassebeleid van die kerk 

en owerheid. "en is die 'skuldiges'- die "broeders wie se optrede ... die sinode bedroef 

het" in 'n sinodebesluit weens "Christelike ruimhartigheid ... weer aan die boesem van 

die kerk gedruk ... " (1961 :140). 

Groenewald het in sy artikel in die NGTT (Junie 1961 : 133) die mening uitgespreek 

dat die aanwysing van die ad hoc- kommissie deur die Algemene Sinodale 

Kommissie van die Transvaalse Kerk die onsekerheid van die Kerk se standpunt uit 

die weg geruim het en dat die benoeming van die ad hoc- kommissie nuwe vertroue 

gewek het. Lombard (1981 :228-229) wys daarop dat die ad hoc-kommissie 'n 

deeglike verslag oor die beraad en sy besluite aan die Sinode voorgele het. Die 

verslae wat die afgevaardigdes van die Transvaalse Kerk na die beraad voorgele 

het, is as 'n bylae van die Kommissie se verslag, ook aan die Sinode voorgele. Hy 

skryf verder: "Tereg merk prof EP Groenewald op dat dit onjuis is om dit as 'n 

ongerymdheid te beskou dat die afgevaardigdes na die beraad nie 'n eie verslag aan 

die Sinode voorgele het nie. Hu/le het voldoende geleentheid gehad om skriftelike en 

mondelinge getuienis aan die ad hoc-kommissie voor te le. In die Sinode het hulle 

hul gewilliglik aan kruisverhoor onderwerp en het ook ruim geleentheid gehad om hul 

saak aan die Sinode te stel." 
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Groenewald is in verskeie kringe verwyt omdat hy na Cottesloe nie 'n bydrae gelewer 

het om die rassebeleid te kritiseer nie. Gaus (1994:145) beskou die rede hiervoor as 

dat "Die apartheidsparadigma het k/aarblyklik die oorhand gekry oor die ekumeniese 

paradigma." 'n Vername rede waarom Groenewald 'n lae profiel gehandhaaf het, is 

waarskynlik daaraan te wyte dat voortgesette deelname aan die WRK, die 

langgekoesterde ideaal van sinodale kerkvereniging sou laat skipbreuk ly. Vir 

Groenewald en die NGK was kerkvereniging uiteraard 'n uiters belangrike saak. Dit 

is te verstane dat eenheid in die geledere van die NGK in daardie stadium die 

hoogste prioriteit moes geniet. Die Raad van Kerke waarop Groenewald gedien het, 

het reeds ver met reelings in die verband gevorder. Groenewald was aktief met die 

saak gemoeid. Reeds voor die sitting van die Transvaalse Sinode het die Raad van 

Kerke in Maart 1961 die besluite van Cottesloe verwerp omdat dit "die beleid van 

afsonderlike ontwikkeling aantas en ondermyn" (DK 5 April 1961 :543). Dit is 

algemene kennis dat die Natalse en Vrystaatse kerke teen die WRK gekant was. 

Die twee genoemde Sinodes het inderdaad in 1961 'n ultimatum gestel dat hulle 

slegs sal meedoen aan die konstituering van die Algemene Sinode indien die 

Kaapse en Transvaalse Kerke uittree uit die WRK (Gaus 1994:144). In 'n skrywe, 

gedateer 23 April 1985, aan dr FAH van Staden, LV, het Groenewald gemeld dat hy 

na 1958 nie verder meegewerk het aan kerklike verslae oor volkereverhoudings en 

die vertolking van Skrifgegewens nie. 

WS Vorster (In gesprek met die Landmankommissie : oor Skrifgebruik in 

Ekumene onder die Suiderkruis (AC Viljoen (Red) 1979: 182-208), wys op die 

deurwerking van die invloed van Groenewald in Ras, Volk en Nasie - ook bekend as 

die Landman-verslag, wat in 1974 deur die NG Kerk se Algemene Sinode 

goedgekeur is. Volgens horn le die "bloudruk van hierdie dokument in sy 

voorgeskiedenis" (186). Met laasgenoemde verwys hy na Groenewald se bydrae in 

Cronje se boek Apartheid en voogdyskap in die lig van die Heilige Skrif. 

Groenewald se beskrywing dat die "hele Skrif getuig van godsdienstige apartheid" 

(55) en sy (Skrif)uitsprake om dit te bevestig is vir horn "byna ongelooflik en 

al/ermins te soek in die geskrifte van 'n eksegeet, ... "(186). Groenewald se gedagtes 

het die bloudruk gevorm vir die NGK se besinning oor die Skriftuurlike gronde van 

rasse-apartheid en is later aanvaar as standpunt van die kerk. Opeenvolgende 

Sinodes het die standpunte onderskryf. Oat dit gebeur het kan nie slegs aan 

Groenewald toegeskryf word nie. Dit dien egter as bewys van sy invloed en respek 

vir sy standpunte. 
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Vorster wys verder daarop (1979: 188-189) dat die "tradisie van Skriftuurlike op 'n 

selektiewe basis aan te dra vir 'n politieke stelsel en by name die beleid van 

'afsonderlike ontwikkeling' le diep gewortel in die verlede van die NGK... Wat is die 

prinsipiele verskil ten opsigte van Skrifgebruik tussen hierdie selektiewe soeke na 

Skrifgronde vir die 'heersende politieke denke' en byvoorbeeld die selektiewe 

eksodus-bevryding-tipe denke in die Swart teologie van ons tyd? Berus albei hierdie 

sisteme nie op 'n seleksieprogram wat onmoontlik met die eie-aard van die Bybel te 

rym is nie? As daar dan erken word dat die Bybel geen rassevraagstuk ken nie (vgl 

Ras, volk en nasie en volkereverhoudings in die lig van die Skrif -

Landmankommissie 1972:11), waarom word daar nog na 'n begronding van die 

rassevraagstuk in die Skrif gesoek?" (1979: 188-189). 

Vorster, ten spyte van sy vele besware teen Ras, volk en nasie, stem saam dat die 

begronding van die optrede en denke van 'n groot deel van die Christendom vandag 

en vroeer op die wyse geskied het (deur "die 'historiese situasie' 'n hermeneutiese, 

ja, die hermeneutiese beginsel waarmee die Bybel selektief ontsluit moet word" te 

maak). Hy skryf verder: "... of dit nou gaan om die teologie van hoop, rewolusie, 

politieke teologie of om die teologie van eiesoortige ontwikkeling. Daar is altyd 

gesoek na Skriftuurlike riglyne wat die raamwerk kan vorm waarbinne die christen 

kan optree en dink. Selfs al sou dit aanleiding gee tot 'n totale ombuiging van die 

Bybel se boodskap sal baie christene dit beskou as die enigste en beste wyse 

waarop die Bybel gebruik kan word (vgl Nineham 1976:42)" (Viljoen 1979:189). In 

die studie word nie verder op Vorster se kritiek ingegaan nie aangesien dit buite die 

skopus van die proefskrif is. Verdere studie kan hieraan gewy word. 

lnteressant is dit om te let op die rol wat die Afrikaner Broederbond (AB) na die 

Cottesloe-kerkeberaad in die geskiedenis van die NGK gespeel het. AN Pelzer 

(1979:78-79) erken die inmenging van die AB op die kerklike terrein. Hy skryf: "Die 

konferensie het dus baie duidelik op staatkundige terrein beweeg, 'n standpunt 

strydig met die bestaande landsbeleid ingeneem en daardeur verwarring enersyds 

en onvergenoegdheid andersyds la at ontstaan. Die besluite... het nie die amptelike 

standpunt van die drie Afrikaanse kerke verteenwoordig nie ... Van die verwarring wat 

ontstaan het, het die vyandige Engelse pers gebruik gemaak om op elke denkbare 

manier verdeeldheid op kerk/ike gebied tussen Afrikaner en Afrikaner te probeer 

saai ... In die Jig daarvan dat dit altyd een van die groat take van die AB was, en nog 

is, om horn te beywer vir 'n hegte eenheid van volksgenote op a/le lewensterreine, 
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het die UR horn met die saak bemoei en is 'n beroep op lidmate gedoen om aan 

hul/e onderskeie kerke getrou te bly... Wat die saak egter moeilik gemaak het, was 

dat broers (AB-lede:Skrywer) op die konferensie blykbaar standpunte ingeneem het 

wat in stryd was met AB-beginsels. 11 Hy meld verder dat die Uitvoerende Raad van 

die AB "sander om die kerklike terrein te betree11
, samesprekings gevoer het met 

broers wat die konferensie bygewoon het. Verder om ander broers in kerklike kringe 

in te lig oor die ware toedrag van sake. Op die wyse het die UR 'n belangrike bydrae 

gelewer om die beroeringe tot bedaring te bring en om die kerkeenheid te bewaar. 

"In die verband is dit ook belangrik dat afdelings ontmoedig is om die saak op 

saamtrekke te bespreek, waardeur voorkom is dat die onsekerheid en verwarring 

verder uitgekring het11 (Pelzer 1979:79). 

FE O'B Geldenhuys (1982:58-59) wys daarop dat vanwee die inmenging van die AB 

met Cottesloe, hy sy verbintenis met die AB opgese het. Hy meld dat hy as 

deelnemer aan Cottesloe 'n persoonlike brief van die "hoofkantoor ontvang het om 

my te versoek om die besluite te repudieer. Ek neem aan dat al die ander 

Broederbond-lede wat by Cottesloe was, ook dergelike briewe ontvang het. 11 Hy meld 

dat hy ontsteld was oor die wyse waarop 'n "volksorganisasie 11 vir die kerk probeer 

voorskryf. Hy het dit aan sy afdeling gestel dat hy die optrede nie goedkeur nie. Sy 

skoonvader, dr Beyers Naude se vader ds JF Naude, was 'n stigterslid van die AB. 

Hy meld egter dat vanwee die rol wat die AB in verband met Cottesloe gespeel het, 

dit vir horn duidelik geword het dat hy en sy mede-broers nie meer dieselfde taal 

praat nie. Hy het in 1962 sy bedanking ingedien. Hy verwys ook na die rol van die 

"vyandiggesinde Engelse Sondagpers11 (60). 

In 'n persoonlike gesprek het Groenewald aangedui dat hy nie 'n skrywe soos die 

wat Geldenhuys na verwys, van die AB ontvang het nie. Hy is nooit versoek om die 

besluite van Cottesloe te repudieer nie. Hy het ook nie na Cottesloe 'n 

vergadering(s) bygewoon wat deur die AB bele is om Cottesloe te bespreek nie. In 

sy bedankingsbrief, gedateer 18 Julie 1962, aan die Sekretaris van die Libertas 

Kultuurvereniging, te Colbyn, Pretoria, verwys Geldenhuys nie na die inmenging van 

die AB in kerksake as rede vir sy bedanking nie. Hy meld dat dit vir horn 'n 

gewetensaak geword het en dat dit vir horn duidelik geword het dat 'n predikant nie 

aan 'n geheime organisasie mag behoort nie. "Dit was vir my ten tye van my 

werwing reeds 'n moeilike saak, maar ek het my toe al laat oorreed deur die 

voorbeeld van al die geeerde medebroeders, vir wie ek groat agting het,... alhoewel 
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ek nog soms bedenkinge koester teen die optrede van die organisasie... hierdie 

besluit van my nie in die eerste plek daarmee in verband staan nie. Oit staan ook nie 

in verband met enige verskil van mening wat daar in die verlede tussen ons op 

kerkvergaderings ontstaan het nie... Ek dank u vir die vriendelikheid en 

welwillendheid wat ek van u ontvang het. " 

2.4.9 Ned Geref Kerkeenheid na 100 jaar herstel: 1962 

2.4.9.1 Hunkering na eenheid 

Groenewald skryf op 8 Januarie 1969 in 'n spesiale uitgawe Die Kerkbode 120 Jaar 

oar die beweegkragte wat tot die kerkhereniging in 1962 gelei het. Hy het 'n 

belangrike aandeel in die herenigingsproses gehad en as kerkleier 'n uitstaande rol 

gespeel om die eenheid te verwesenlik. Dit was vir horn een van die hoogtepunte in 

sy lewe. Hy skryf (76): "Met innige dankbaarheid teenoor die Hoof van die Kerk, 

Jesus Christus, bring ons in herinnering dat die eeu van geskeidenheid van die Ned 

Geref Kerke (1862-1962) iets van die ver/ede is. Die eenheid waarna die onderskeie 

kerke so vurig gehunker het, het 'n werklikheid geword. En dit op so 'n wyse dat dit 

nie as mensewerk bestempel kan word nie, maar as die vrug van die Heilige Gees in 

die /ewe van die kerk." Hy wys daarop dat wanneer op die geskiedenis van die eeu 

van skeiding teruggekyk word, verskeie beweegkragte tot hereniging aangewys kan 

word, maar dat in al die kragte die Heilige Gees aan die werk was. "Hy was die 

eintlike beweegkrag" vir wat ons vandag beleef as die herenigde Ned Geref Kerk 

(76). 

Hy wys op drie beweegkragte wat in die geskiedenis aangetoon kan word, alhoewel 

hulle verstrengel is en op mekaar ingewerk het. Die belangrikste is vir horn die wese 

van die kerk, tweedens die werksaamheid van die kerk en laastens die 

verbondenheid van die lewe en welsyn van die kerk met die van die volk. Die 

burgerlike hof se uitspraak in die bekende Loedolff-saak het in 1962 'n einde gebring 

aan die eenheid wat tussen die gemeentes in Kaapland, Natal, die Vrystaat en 

Transvaal bestaan het. Alhoewel afsonderlike sinodes op die wyse ontstaan het, het 

die eenheid "wat veel dieper le as die band van een sinode," onaangetas gebly. 

Uiterlike omstandighede soos die uiteenlopende rigtings in die vertolking van die 

kerkleer as gevolg van die Du Plessis- stryd in die dertigerjare, of die stigting van 

die tweede sentrum vir predikantsopleiding in Pretoria in 1938, "het nie skeiding in 
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die hand gewerk nie, maar juis 'n spoorslag geword tot nouer samesnoering van die 

eenheidsband." (78) 

Die verskillende werksaamhede van die kerk soos sending, armsorg, jeugwerk, ens, 

wat elke sinode onderneem het, het die besef laat groei dat organisatoriese eenheid 

en 'n eenvormige beleid, noodsaaklik geword het. Die reeks federale rade wat in die 

lewe geroep is om die eenheid te bevorder, het slegs raadgewende bevoegdheid 

gehad. Hui modus operandi was dus frustrerend en die werksaamhede van die kerk 

het dus die drang na hegter kerkeenheid laat groei. 

Die lewe van die kerk en die lewe van die Afrikanervolk was ook ten nouste 

saamverbind. Die kerk wou sy verantwoordelikheid om die volk in al sy wel en wee 

geestelik en andersins by te staan en te versorg, nakom. Die volk was weer bewus 

van sy afhanklikheid van die kerk as geestelike moeder. "Nie alleen het die kerk 'n 

invloed op die volks/ewe uitgeoefen nie, maar die Jotgeval/e van die vo/k het ook sy 

inwerking op die ontwikkeling van die kerk gehad." Groenewald verwys as voorbeeld 

hiervan na die gebeure na afloop van die Tweede Vryheidsoorlog in 1902. Die volk 

het in die Transvaal en Vrystaat in "uiterste nood" verkeer. Die kerk het opgetree en 

bystand verleen. Die kerk het "deputasies saamgestel om die belange van 'n /ydende 

volk te bepleit. Die kerk met sy innerlike eenheid, het die draer geword van die 

eenheid van die volk, maar juis in daardie omstandighede het die kerk des te beter 

die droefenis van sy geskeidenheid ondervind" (78). 

2.4.9.2 Roi van Raad van Kerke 

Die Federale Raad van Kerke is in 1907 gebore om nouer samewerking tussen die 

onderskeie sinodes te bewerkstellig en doelgerig stappe te doen in die rigting van 

die hereniging van die kerk. Die "aandrang was die begeerte om weer een te word 

sowel as die beweging op staatkundige gebied om die Unie van SA tot stand te 

bring." Groenewald meld dat, op inisiatief van die Raad van Kerke, die 

Unieparlement in 1911 Privaatwet nr 23: Die Ned Geref Kerken 

Vereenigingsacte, aangeneem het waardeur die weg tot hereniging van die kerke 

geopen is. Dit het egter misluk omdat die vereiste twee-derde meerderheid van die 

kerkrade nie verkry ken word nie. Daar is besluit om voorlopig by die uitslag van die 

stemming te berus, maar om nie van hereniging af te sien nie. Die Voortrekker

eeufees en die geesdrif vir die Ossewatrek van 1938 het stemme tot grater 
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kerkeenheid laat opgaan. Groenewald skryf (78) dat die "sluimerende, diepe eenheid 

van die Ned Geref Kerke weer wakker geword en opnuut begin is om 'n weg tot 

hereniging te soek. " 

Groenewald (DK 1969:78) meld dat die Transvaalse Sinodale Kommissie in 1944 die 

voortou geneem het deur 'n beskrywingspunt deur te stuur na die Raad van Kerke 

(1945). Die Raad het besluit om 'n kommissie te benoem met die opdrag om 'n basis 

vir kerkvereniging voor te berei en aan die volgende vergadering voor te le. Die 

besluit het oral byval gevind. Die Kaapse Sinode besluit in 1945: "Aangesien die 

drang na so 'n hereniging al sterker word en die redes daarvoor dringender ... 

verwelkom die Sinode die stap van die Raad van Kerke ... " 

Op die volgende vergadering van die Raad van Kerke in Durban in 1947 het die 

Kommissie 'n uitgebreide verslag en konsepvoorstelle voorgele. Volgens 

Groenewald (1969:79) het 'n uiters belangrike bespreking plaasgevind waaruit 

geblyk het dat die eenstemmige wil tot eenwording in sinodale verband sterker was 

as ooit, maar dat daar ook skerp meningsverskil bestaan oor die wyse waarop die 

eenheid verkry moes word. Wyslik het die Raad besluit om nie 'n meerderheidstem 

af te dwing nie, maar om die saak vir verdere besinning oor te laat staan. Gedurende 

die daaropvolgende jare is die struikelblokke wat nog in die weg gestaan het, 

verwyder. 'n Belangrike mylpaal is bereik met die herroeping van die Ordonnansie 

van 1843 deur die Parlement. 

In 1957 het die Raad van Kerke besluit om die Sinodes te vra om hulle uit te spreek 

ten gunste van die ideaal van kerkvereniging en te verklaar dat dit 'n praktiese 

moontlikheid is wat nou met die oog op die tyd in die praktyk uitgewerk moet word. 

Verder is die Kommissie vir Actuarii opgedra om by die volgende vergadering van 

die Raad in 1959 'n konsep Kerkorde voor te le wat kan dien as basis van vereniging 

en waaruit dit duidelik sal blyk wat die verhouding tussen die verskillende sinodes, 

provinsiaal en nasionaal, sal wees en wat die magte en bevoegdhede van die 

verskillende Sinodes sal wees (Handelinge van die 25ste vergadering van die Raad 

van die Ned Geref Kerke te Pretoria op 27 tot 29 Maart 1957 : 87). 

Tydens die vergadering van die Raad van Kerke in 1959 te Bloemfontein, is die 

konsep-kerkorde deur die Raad van Kerke met enkele wysiginge goedgekeur. Daar 

is verder besluit om, nadat die sinodes ingestem het, 'n kerklike konvensie te hou om 
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die Kerkorde finaal goed te keur. Onmiddellik daarna sou die eerste Algemene 

Sinode plaasvind (Handelinge 1959:78). 

Geldenhuys (1982: 118-123) beskryf die eenwordingsgeskiedenis van die Blanke NG 

Kerke vanaf die stigting van die Federale Raad van NG Kerke in 1907 tot die sitting 

van die eerste Algemene Sinode in 1962. Nadat die konsep-kerkorde opgestel is, het 

die Raad van Kerke die verteenwoordigers van die sinodes op die grondslag van 

vyftig per sinode (Kaap 150) byeengeroep vir 'n kerklike konvensie vanaf 11 Oktober 

1962 in die ou Sinodesaal in Kaapstad. Hy skryf: "Die voorsitter was prof EP 

Groenewald, die diensdoende voorsitter van die Federale Raad. Hy het die 

vergadering op uitmuntende wyse gelei en die konsep-kerkorde artike/ vir artikel 

deurgewerk" (122). Op 12 Oktober 1962 het die kerklike konvensie ontbind en het 

die eerste Algemene Sinode om 17:00 gekonstitueer. 

Groenewald het die openingsrede op 14 Oktober 1962 in die Groote Kerk in 

Kaapstad waargeneem (Handelinge eerste Algemene Sinode van die Ned Geref 

Kerk, 1962, Kaapstad:279- 285). Sy rede, wat as bylae ingesluit is, is werklik 'n 

historiese kleinood. Dit was 'n historiese geleentheid van groot belang "vir die 

formulering van ekumeniese beleid en die strukturering van die NG Kerk se 

ekumeniese verhoudinge" (AGS Gous, 1994: 153, vgl Van der Watt 1973: 166 en 

1987:16- 17). Vyf NGK sinodes het na jarelange pogings, die Algemene Sinode 

gekonstitueer, nl Suid-Afrika (Kaapland wat later in drie sinodes verdeel het), Natal, 

Oranje Vrystaat, Transvaal (wat uit drie sinodes Noord, Suid en Midde-Afrika 

bestaan het) en Suidwes-Afrika. 

Groenewald het melding gemaak van die merkwaardige feit dat "Op 14 Oktober 

1862 het die sinode van die Ned Geref Kerk van Suid-Afrika in hierdie kerkgebou 

vergader ten einde die openingsrede (deur Andrew Murray:Skrywer) aan te hoor na 

aanleiding van Sag 6:13. Vandag, op 14 Oktober 1962, vergader die sinode, in 

beginsel soos destyds saamgestel, vir die eerste keer weer, en we/ in dieselfde 

kerkgebou, ten einde 'n openingsrede aan te hoar na aan/eiding van dieselfde 

Skrifwoord. Die saamval van die datum, die plek en die tekskeuse is nie die vrug van 

menslike beplanning nie. Dit is van die Here ... Daarom... word ons ha rte vervul met 

diepe dankbaarheid ... en is daar by ons 'n groat blydskap oor wat Hy nou in die Ned 

Geref Kerk tot stand gebring het. Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam kom 
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toe die /of en die eer en die heerlikheid en die krag tot in a/le ewigheid!' (Openb 

5:13)" (Handelinge Alg Sinode 1962:279). 

Die hereniging (of herstel van die sinodale verband na 100 jaar: Gous,AGS 

1994:153), was een van die hoogtepunte in Groenewald se lewe. Tot dusver het die 

Algemene Sinode die toets van die tyd deurstaan. Volgens Groenewald moet alles 

moontlik gedoen word om die eenheidsband wat in 1962 herstel is, nie te laat 

verbrokkel nie (Gesprek). 

2.4.10 Soeke na eenheid onder Afrikaanse susterskerke 

Groenewald het van die begin van sy bediening na samewerking met die ander twee 

Afrikaanse Kerke gestreef. Tot die einde van sy bediening sou ditsy strewe bly. Op 

Bethulie, sy eerste gemeente, het hy baie nou saam met die plaaslike leraar van die 

Gereformeerde Kerk gewerk. Op Bethulie was destyds nie 'n Ned Hervormde 

gemeente nie. Kansels is geruil en kerklike feesgeleenthede is saam beplan -

byvoorbeeld die ingebruikneming van die eerste Afrikaanse Bybel. Op 

onderwysgebied en die hulpverlening aan die noodlydendes tydens die depressiejare 

het die twee leraars en gemeentes met mekaar saamgewerk. Met die 

ingebruikneming van die eerste Afrikaanse Psalmbundel tydens die sitting van die 

Sinode van die Gereformeerde Kerke op Bethulie, het die Sinode van die geriewe 

van die NGK gebruik gemaak. Groenewald het selfs aan die verrigtinge deelgeneem 

en sy eggenote het 'n verslag oor die gebeure geskryf wat in die notule van die 

Sinode opgeneem is. 

Groenewald het by die geleentheid kennis gemaak met JD du Toit (Totius). 

Groenewald en Totius se seun, prof S du Toit, van die PU vir CHO het daarna vir 

baie jare as Nuwe Testamentici aan Bybelhersiening en die skryf van 

Bybelkommentare, ens, baie nou saamgwerk. Groenewald het ook met ander 

gereformeerde teoloe soos prof T J van der Walt, latere rektor van die 

Potchefstroomse Universiteit vir CHO en Bybelvertaler, saamgewerk. Die PU vir 

CHO het later 'n eredoktorsgraad aan Groenewald toegeken. 

In sy eerste toespraak na sy bevestiging as hoogleraar aan die Teologiese Fakulteit 

aan die Universiteit van Pretoria in 1938, het Groenewald onderneem om 

samewerking met die hoogleraars van die Ned Hervormde Kerk se Teologiese 
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Fakulteit (Afd A), te seek. Soos reeds vermeld het die samewerking nie groot 

hoogtes bereik nie, tog was daar altyd wedersydse respek waarneembaar. Op die 

Kommissie vir Bybelhersiening en - vertaling, en later die Eindredaksie van die NAV, 

het Groenewald met kollegas van die Ned Hervormde Kerk op 'n aangename wyse 

saamgewerk. 

CS Kotze (Die NG Kerk en die ekumene - 1, 1984:129-130), wys daarop dat die 

NGK van tyd tot tyd by monde van individue en op sinodale, klassikale en 

gemeentelike vlak alles in die stryd gewerp het om die drie Afrikaanse Kerke nader 

aan mekaar te laat beweeg. In DK van 15 November 1939 het 'n briefskrywer met 

die skuilnaam "Unitas" vir eenheid tussen die Kerke, maar ten bate van volkseenheid 

gepleit: " ... as ons die eenheid in ons volkslewe wit bestendig, dan moet ook die drie 

Hollandse Kerke een word. Nauer samewerking? Nee, niks minders as eenheid is 

genoeg nie ... " 

Groenewald het in DK van 30 Julie 1941 kritiek op die eenheidsbeskouing van 

"Unitas" gelewer. Aan die hand van Christus se gebed in Johannes 17 het hy 

beklemtoon dat kerkvereniging alleen kan geskied wanneer 'n geestelike eenheid in 

Christus reeds bestaan en op so 'n wyse tot in die kerklike lewe, dat daar geen 

twyfel meer bestaan omtrent wat God van die bestaande kerke verlang nie. Sodra 

ons van die kerk praat, het ons te doen met wat die Skrif noem "die /iggaam van 

Christus". Dit is 'n geestelike onsigbare grootheid wat sigbare openbaring vind in die 

kerk as inrigting. Hy wys daarop dat kerkvereniging nie afhang van volkseenheid nie 

en dat 'n verenigde volk nie noodwendig kerkvereniging noodsaaklik maak nie. 

Sodra dit sterk in die bewussyn na vore tree by al die belydende lidmate van die drie 

kerke dat: "Dit een /iggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van 

ju//e roeping; een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van alma/ wat oor 

alma/ en deur alma/ en in julle alma! is", dan sal daar ook 'n ernstige strewe ontstaan 

om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede (Ef 4:4-6). Die 

bewuswording van die innerlike geestelike eenheid sal vanself omgesit word in 'n 

ywer om alle kerklike geskeidenheid weg te neem en een groot Afrikaanse Kerk te 

laat ontstaan (Vgl Kotze, 1984:130). Samewerking bestaan tussen die drie kerke op 

verskeie vlakke, bv. Bybelvertaling en die beryming van die Psalms en Gesange, 

maar ten spyte van die interkerklike samewerking is daar sedert Groenewald se 

skrywe in 1941 nog min vordering tot ware kerkeenheid gemaak. 
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2.4.11 lnvloed 

Uit die voorgaande is dit duidelik dat Groenewald op ekumeniese gebied 

baanbrekerswerk verrig het. Deur die invloed wat hy uitgeoefen het, het hy daartoe 

bygedra dat die Transvaalse Kerk by die WRK aangesluit het. Sy bydrae tot 

sinodale kerkvereniging in 1962 moet ook nie gering geskat word nie. Ekumeniese 

kontak was vir horn te alle tye belangrik. Die eenheid tussen die familie van NG 

Kerke was nie tydens sy bediening so aktueel soos tans nie. Hy is ten gunste van 

afsonderlike kerke vir elke bepaalde bevolkingsgroep omdat, volgens sy standpunt, 

'n mens in jou moedertaal en kultuur aanbid. Hy steun die beginsel dat kerke oop 

moet wees vir alle rassegroepe wat daar wil aanbid (Gesprek). 

2.5 Skrywer van briewe : protes of advies 

Groenewald het nie daarin belang gestel om in die openbare media in 'n polemiese 

strydgesprek betrokke te raak nie. Aan die openbare pers het hy nie briewe geskryf 

nie. So ook by uitsondering in kerklike blaaie. In die rubrieke wat hy behartig het, het 

hy waarskynlik geoordeel, het hy genoegsaam geleentheid gehad om sy standpunt 

te stel. Verder was hy iemand wat positief ingestel was en nie 'n kritiese gees 

geopenbaar het nie. Wanneer hy gevoel het dat hy sy stem moes laat hoor, het hy 

horn direk tot die betrokke persoon of instansie gewend en nie tot die media nie. Op 

16 Junie 1979 skryf hy aan die Voorsitter van die SA Akademie vir Wetenskap en 

Kuns en teken ernstige beswaar aan teen die bekroning van "Magersfontein, 0 

Magersfontein" met die Hertzogprys. Hy skryf: " By die vorige bekroning van 'n boek 

van Etienne le Roux het ek by die bespreking van die saak daarop gewys dat die 

koers wat die Akademie daar ingeslaan het, die deur wyd oopmaak vir die bekroning 

van onverbloemde pomografie of blatante kommunistiese propagandageskrifte, met 

die hoogste Akademie-toekennings, mits hulle gek/ee is in 'n letterkundige vorm wat 

aan die vereiste voldoen ... Norme wat deur die Woord van God gestel word, word 

nie eerbiedig nie. . . Dit is 'n skandvlek op die naam van Gen Hertzog om dit te 

verbind aan 'n bekroning van so 'n smerige boek. Dit het tyd geword dat die 

Akademie ham uitspreek oar die beginselvraag of hy Christelik of anti-christe/ik wil 

wees. 'n Derde moontlikheid is daar nie." 

Op 3 Februarie 1979 skryf hy aan die Skriba van die Bree Moderatuur in Kaapstad in 

verband met die regeringsondersoek na die moontlike vermindering van openbare 
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vakansiedae. Hy pleit dat Christelike feesdae as onaantasbaar gehandhaaf moet bly 

en dat die kerk geen duimbreedte moet toegee nie. Hy skryf: " ... Hierdie agitasie vir 

die aantasting van tradisionele Christelike feeste is die dun end van die wig, en sy 

agterkant is baie dik en rooi'' (Hy verwys hier na die aanvalle in kommunistiese 

lande op christelike feesdae en selfs die Sondag: Skrywer). Sy mening is dat indien 

daar verandering in die erkende feesdae moet kom, moet algemene openbare 

vakansiedae oorweeg word. "Onder daardie vakansiedae beskou ek Van 

Riebeeckdag (volksplanting) die belangrikste. Die dae wat aangetas kan word, is 

Republiekdag, Setlaarsdag en Krugerdag. Laaste twee is "seksionee/" en dus nie 

bevorderlik vir volkseenheid nie. Eersgenoemde hoef seker nie meer as vyfjaarliks 

gevier te word nie." 

Op 31 Januarie 1984 skryf hy aan die Hoofsekretaris van die SA Akademie vir 

Wetenskap en Kuns in verband met die program vir sy 75-jarige herdenking. Hy 

skryf: "Wat ek egter 'n emstige /eemte vind, is geen erkenning van die aandeel van 

God die Skepper, Onderhouer en Vo/einder ook van die SA Akademie vie 

Wetenskap en Kuns nie." Hy doen aan die hand dat die tema geformuleer moes 

gewees het : AKADEMIE 75 : REKENSKAP EN TOEKOMSPERSPEKTIEF SUB 

SPECIE/ DE/. 

Op 14 Mei 1982 skryf hy aan ds P Jordaan op Stellenbosch in verband met sy 

"moedige stand" wat hy in 'n skrywe in Die Burger ingeneem het ten opsigte van die 

toepassing van sensuur. Hy verseker horn van sy "hoe waardering vir die standpunt 

wat hy ingeneem het en die getuienis wat hy /ewer. Dit is bedroewend dat die kerk 'n 

swygende kerk geword het ... " Hy skryf op 1 Mei 1985 aan PJ vdM Grobbelaar 

waarin sy siening van kleredrag vir die erediens voorkom. Hy skryf: "By my wete is 

daar geen voorskrif in verband met die kleredrag vir die bywoning vir die erediens 

nie ... die gedagte (is) dat 'n mens netjies geklee behoort te wees, maar sander dat 

onderskeiding gemaak word tussen daaglikse drag en kerkdrag. "Per slot van 

rekening is iemand se teenwoordigheid by die erediens en sy begeerte om saam 

met die gelowiges te aanbid van oneindig grater belang as die kleredrag waarin hy 

verskyn. Die gesindheid van sy hart is die voorgeskrewe 'bruilofskleed' (vgl Mat 

22:11 evv). Ook in hierdie saak moet die liefde ons leer om die dinge waarop dit 

werklik aankom te onderskei (Fil 1:9-10)." 

2.6 Spreker en prediker 
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CWH Boshoff (vgl Hermeneutica, WD Jonker (Red) 1970:250) skryf dat 

Groenewald 'n besondere prediker is - "maar nie besonders in die sin van allerlei 

oratoriese kunsgrepe of emosionele drywery nie. Sy sonore stemtoon tesaam met 

die glasheldere en dwingende logika waarmee hy sy boodskap ophou, het 'n byna 

fassinerende uitwerking op die hoarder." Hy sou by meer as een geleentheid geroep 

word om 'n gepaste woord te spreek. Boshoff (250) meld dat die Sinode van 

Transvaal in 1940 te midde van 'n wereldoorlog waaraan SA meegedoen het, en 'n 

volk wat diep verdeeld was, vergader het. "Op Sondag 14 April 1940 om 3. 30nm 

word prof Groenewald geroep om die erediens vir afgevaardigdes in die stadsaal 

waar te neem. Sy teks is Fil 1: 27-28 en die onderwerp : 'Kerklike beleid in krisistyd' -

'n woord op sy tyd." Hy het by verskeie geleenthede oor die radio eredienste 

waargeneem of aan godsdienstige programme deelgeneem. Briewe van dank vir sy 

optrede is dikwels aan horn deur lidmate en teoloe gerig. Hy was 'n kenner van die 

homolitiek. In 1950 skryf hy in die GV (18 2 1950:20-27) 'n belangrike artikel oor "Die 

karakter van die prediking." Hy gee voorkeur aan die benaming "bediening van die 

Woord" om 'n preek te definieer (20). 

Hy was 'n populere spreker by akademiese en kerklike geleenthede. Boshoff (258) 

verwys na Groenewald se aktiwiteite van slegs een jaar om 'n beeld van sy 

buitebedrywighede aan te dui. Behalwe al sy ander aktiwiteite het Groenewald 6 

referate gelewer wat behalwe die navorsing, ook intensiewe voorbereiding van horn 

moes geverg het. Dit het meegebring dat hy op verskeie plekke in die land opgetree 

het. 

2. 7 Leier in tye van onrus en verskeurdheid 

2.7.1 Die konserwatiewe party en regverdige rasse-apartheid 

'n Volksraadslid van die Konserwatiewe Party, dr FAH van Staden, ('n oudstudent 

van Groenewald), skryf op 17 April 1985 aan Groenewald met betrekking tot "sekere 

vrae random aangeleenthede van aktuele belang ... " Hy noem dat hy Groenewald 

steeds huldig as die "grootste NT-eksegeet met wie ek te make gehad het of uit wie 

se werke ek kon put. Daarom sal u antwoorde vir my van wesenlike belang wees." 

Groenewald beantwoord Van Staden se drie vrae in 'n skrywe, gedateer 23 April 

1985, en meld dat hy sy "wetenskaplike vermoe oordrewe aanprys. In die loop van 

die jare het ek beskeidenheid geleer, veral met die werk van die Bybelvertaling." Die 
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vrae wat Van Staden gestel het met Groenewald se antwoord daarop word 

vervolgens behandel. Die vrae en antwoorde word redelik volledig weergegee omdat 

dit belangrik geag word. 

Van Staden se eerste vraag handel oor Groenewald se standpunte soos te lees in 

Regverdige Rasse Apartheid. Hy meld dat hy die vorige jaar 'n referaat moes lewer 

oor die tema: "Is die beleid van die Konserwatiewe Party van SA Skriftuurlik 

verantwoordbaar? 11 Hy meld dat hy toe 'n diepgaande studie gemaak het van 

Groenewald se standpunte asook die van Totius en laasgenoemde se kommentaar 

"op u voortreflike werk wat as die beste wat hy tot toe onder oe gehad het. Ek het 

toe ook andermaal u sterk verklaring in die 1948-Sinode waardeer." (In die verklaring 

-vgl Geldenhuys 1982:30-31- het Groenewald tydens die 1948 Transvaalse Sinode, 

nadat BJ Marais beswaar gemaak het teen die verslag van die Kommissie vir Leer 

en Aktuele Sake waarvan Groenewald die opsteller was, verklaar dat hy oortuig is 

dat hy die "eksegetiese beginsels toegepas, die aanwending van Skrifgegewens en 

die resultate bereik, die juiste is, en . . . dat ek hierdie oortuiging met krag sal 

verdedig'J. Van Staden se dat sy eie politieke standpunte "stewig 11 op Groenewald se 

1948-standpunte steun. Hy vra nou die vraag: "In die Jig van ons Kerk se latere en 

vera/ jongste uitsprake oor 'daar is nie Skriftuurlike gronde nie' wil ek graag vra wat u 

daaromtrent se in die Jig van u 1948 standpunte. 11 

Groenewald antwoord deur te verklaar dat die standpunte wat hy in 1948 gestel het, 

"mag nie as finale en onfeilbare uitsprake vertolk word nie. Oaardie ondersoeke het 

aan die voorpunt gestaan van die ondersoek van die Skrif om koers te probeer kry in 

die Suid-Afrikaanse situasie. Die verdere besinning is voortgebou op daardie begin. 

In die volgende tien jaar het ek aan kerklike verslae oor volkereverhoudings 

meegewerk en in die loop van die beraadslagings is wysigings aangebring aan die 

aanvanklike standpunte oor die vertolking van die Skrifgegewens. Na 1958 het ek 

nie meer met daardie materiaa/ te doen gehad nie. Later het die NGK se standpunte 

uitgekristalliseer in Ras, volk en nasie, en ek dink die hersiene edisie waarop ons 

nou wag, sal heelwat anders na vorm en inhoud wees as die eerste edisie. 11 In 

laasgenoemde opsig was Groenewald korrek. Kerk en Samelewing het in 1986 as 

'n nuwe beleidstuk van die NGK oor volkereverhoudinge die lig gesien en is daar 

finaal van die pogings in die verlede om apartheid Skriftuurlik te begrond, afskeid 

geneem. 
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Groenewald het verder geskryf: "Ek meen dat van die begin af die tout gemaak is om 

nie genoegsaam te onderskei nie tussen voorskrifte vir Israel as godsdienstige 

gemeenskap (kerk) en Israel as volksgemeenskap (staat). Natuurlik is dit moeilik om 

die twee uit mekaar te hou omdat die twee aspekte van Israel se bestaan deureen 

gevleg is. Die eerste aspek loop uit op die kerk van die NT waarin ge/owiges uit al/e 

vo/ke 'een is in Christus'; en die tweede loop uit op Israel as volk wat sy eie identiteit 

vandag behou en in daardie sin 'n model is vir ander volke. Die bestaan van 

afsonder/ike volke is 'n gegewe wat dwarsdeur die Skrif loop ... tot in die hiemamaals 

(vo/gens Openb). God is 'n God van verskeidenheid, en wie is die mens om willens 

en wetens die verskeidenheid te wil uitwis? Daarom moet e/ke mens volksgebonde 

bly en het hy die reg om vir die behoud van sy volksidentiteit te stry en op daardie 

identiteit trots te wees. Die feit dat iemand Christen word, beeindig nie sy 

volksverbondenheid nie. lemand wat hierteenoor stel dat Paulus 'vir die Griek 'n 

Griek geword het', le woorde in Paulus se mond wat hy nooit gese het nie (vgl 1 Kor 

9:19ev)." 

Van Staden se tweede vraag handel random die feit dat die Regering die Wet op 

die Verbod op Gemengde Huwelike verbied, ender andere omdat dit nie op 

Skriftuurlike gronde berus nie. Hy vra Groenewald se kommentaar daarop. Hy meld 

dat toe die Wet in 1949 op die wetboek geplaas is, dit om praktiese maatreels 

geskied het - die benadeling van die voortbestaan van die Blanke ras en as elke wet 

op die wetboek getoets moet word of daar Skriftuurlike gronde is, "ons dan later baie 

min wette sal oorhou. Die vraag is dan wat van die Groepsgebiede Wet, ens?" 

Groenewald antwoord soos volg: "U tweede vraag gaan oor die herroeping van 

sekere wette 'omdat hulle nie op Skriftuurlike grand berus nie'. Vo/gens die bevinding 

staan dit we/ so dat daar in die Skrif geen uitsprake vir of teen gemengde huwelike is 

nie. Die feit is egter dat in die NT-se uitsprake oar die huwelik daar nie rekening 

gehou word met so 'n moontlikheid nie (bv 1 Kor 7 en Ef 5).Die veronderste/ling is 

steeds dat mense uit dieselfde vo/ksverband met mekaar trou; en op die manier kry 

die man 'n 'vrou wat by ham pas' (Gen 2:18 ev)." Hy het bygevoeg: "Wanneer die 

staat 'n wet herroep 'omdat dit nie op Skrifgrond berus nie', ontstaan die vraag of dit 

binne die bevoegdheid en funksie van die staat le om so 'n uitspraak te doen en om 

op daardie grand 'n wet te herroep. 'n Mens waardeer dit dat die wetgewers we/ met 

die Woord wil rekening hou, maar hulle primere terrein is die welwese en 

voortbestaan van die volk. Dus oorwegings wat op daardie aspek betrekking het, 
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moet by die staat die deurslag gee... by hulle besluite daaroor moet hulle die 

wysheid en Jeiding soek wat God deur sy Gees aan hulle gee, sodat hulle wetgewing 

mag formuleer en handhaaf wat tot behoud en welwese van die volk strek. 

Daarteenoor is dit die roeping van die kerk om te bepaa/ of sekere wetgewing in 

stryd met die Skrif of in ooreenstemming daarmee is, en om sy bevinding aan die 

Staat oar te dra." 

'n Verskuiwing in Groenewald se siening met betrekking tot gemengde huwelike het 

dus plaasgevind. In sy bydrae tot G Cronje se boek, het hy die standpunt gehuldig 

dat die Skrif gemengde huwelike verbied. Hy het destyds geskryf: "Die Skrif beskou 

dit deurgaans as 'n afwyking van die wil van God wanneer Israel toelaat dat sy 

seuns en dogters met die van ander volke trou... Die sosiale skeiding tussen vo/ke 

word deur Jesus Christus aanvaar ... 11 Ten opsigte van die Siro- Fenisiese vrou se 

geskiedenis (Matt 15:26) het hy op die uitspraak van Adolf Schlatter gesteun. Hy het 

geskryf: "Al word die vrou dus 'n christen, bly die grens tussen haar en christene uit 

'n ander volk nag bestaan 11 (1947:53 en 56). 

Van Staden se derde vraag het gehandel oor die liefdesgebod ''iy moet jou naaste 

liefhe soos jouself 11 Hy meld dat kommentare wat hy geraadpleeg het swyg oor die 

onderstreepte woorde ... "Is die lief de vir jouself gebaseer op die feit dat jy 'n skepsel 

van God is, wat gewil het dat jy die spesifieke persoon is wat jy we/ is, met ander 

woorde Blank of Swart of wat oak al, gebore binne 'n bepaa/de ras, volk, gesin, ens? 

Omdat God gewil het dat jy geskape is wat jy is, moet jy sy wil respekteer. Daarom 

moet jy dit wat Hy jou geskape het, suiwer bewaar en beskerm. Jy moet dit daarom 

liefhe. Al wat jy dan meer as die skepsel wat jy gemaak is , moet liefhe, is vir God, 

vo/gens die eerste en grootste gebod. Wat is u kommentaar hierop? 11 

In sy antwoord se Groenewald dat Van Staden se denke "loop in die regte rigting .. 11 

en dat hy in die verband JA Heyns se Teo/ogiese Etiek 1, (1982:248 en verder) 

moet lees. Heyns behandel op die spesifieke bladsye die "Gerigtheid van die /iefde. 11 

2. 7 .2 Versoek tot stilswye 

Groenewald het ook 'n "vriendelike versoek 11 tot Van Staden gerig. "Ek sal dit 

waardeer indien u nie my naam in toesprake of geskrifte gebruik nie. Ek het jare lank 

nie met hierdie materiaal aktief te doen gehad nie omdat die Verta/ing my aandag 
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ten vol/e in bes/ag geneem het, en ek wil nie graag in hierdie /eeftyd in die gedrang 

gebring wees nie." Die hoofrede vir sy versoek is waarskynlik omdat hy nie in 'n 

polemiek oor die aangeleentheid wou beland nie. 

2.7.3 Vereenselwiging konserwatiewe kerkleiers 

Groenewald het met bekende kerkleiers socs ds JE Potgieter en prof CWH Boshoff, 

wat bekommerd was oor die rigting wat die NGK ingeslaan het, gekorrespondeer. 

Gemelde twee leiers het 'n sterk aanhang onder konserwatiewe Afrikaners geniet. 

In 'n skrywe aan Potgieter, gedateer 7 Mei 1985, spreek Groenewald sy kommer uit 

oor die koers wat die regering ingeslaan het : "Met 'n Gadareense stormloop gaan 

dit nou die krans at en die see van integrasie in." Hy voel dat daar baie dinge is 

waaroor die kerk die regering meet aanspreek : "die verkragting van demokratiese 

beginse/s deur regering-deur-proklamasie, die uitbuiting van die blanke 

belastingbetaler en verbruiker, die goddelose rentekoerse, die ondermyning van 

godsdiens en sedes deur media en toneel en nag ander dinge ... " 

In 'n verdere skrywe, gedateer 1 September 1986, aan Potgieter skryf Groenewald 

dat hy met waardering geluister het na Potgieter se optrede om " ... meesterlik sake 

in perspektief te stet ... Dit was nodig dat gewys moes word op die voortgaande 

besinning oar die volkereverhouding en die kerklike eenheid, en oak op die 

onvoltooide taak wat vandag nag verdere besinning vereis. Dit het my fer ore gekom 

dat daar mense in die kerk is wat boos is oar wat Konig oar die radio gese het, en 

hulle begin selfs praat om die kerk te verlaat. Gister se 'Oopgesprek' sal stellig sulke 

mense tot bedaring bring. Afgesien daarvan dank ek jou vir die wyse waarop jy my 

persoonlike aandeel in perspektief gestel het. " Hy wys die moontlikheid om self oar 

die radio aan die woord te kom at. .. " aangesien hy nie genee is om 'n "apologia" te 

lewer nie en "n 'selfverdediging' onnodig geword het, danksy Potgieter se optrede. 

Hy verseker Potgieter van sy voorbidding van die Algemene Sinode in 1986. 

In 'n skrywe aan CWH Boshoff, gedateer 27 Mei 1984, spreek hy sy vrees uit dat 

Boshoff vanwee sy betrokkenheid by die Afrikaner-Volkswag gedwing sal word om 'n 

keuse te maak en as professor aan die Teologiese Fakulteit te bedank. Hy meld dat 

dit sy oortuiging is dat as jy tot die evangeliebediening geroep is, jy nie later 'n ander 

koers moet inslaan nie. Hy skryf : "In kart gese, kom dit hierop neer: Ste/ die 

evangeliebediening en die behoud van jou predikantstatus bo al die ander dinge. Jy 
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sat nie die eerste wees wat so 'n hoe prys moet betaal om aan jou roeping getrou te 

bly nie; Paulus het dit immers oak gedoen (Fil 3)." In 'n skrywe, gedateer 25 Junie 

1985, aan Boshoff skryf hy dat hy dat hy met instemming kennis geneem het van die 

doelstellings en aksies van die Afrikaner-Volkswag. Hy wys Boshoff se uitnodiging 

af wat hy in sy skrywe, gedateer 6 Junie 1985, aan Groenewald gerig het om 'n 

diens tot "volksverootmoediging" tydens 'n "groat volksaamtrek" op 10 Oktober 1985 

te lei. Boshoff skryf: "Met al/es wat u reeds vir die Afrikanervolk gedoen het, kan dit 

een van die grootste geleenthede van diens wees. As dit die Here behaag mag dit 

die keerpunt van ans volk se geskiedenis word ... " In sy gemelde skrywe noem 

Groenewald verder dat hy vir 14 dae die saak bedink het en met sy vrou bespreek 

het. Hy het tot die besluit gekom om die versoek af te wys. As redes voer hy aan : 

"... dat ek op hierdie leeftyd nie kans sien om die spanning wat so 'n opdrag 

meebring op my te neem nie. Ek is besig om my van openbare pligte te onttrek, oa 

oak van DK, ten einde rustiger die oudag deur te bring, en ek vertrou dat so 'n 

voorneme 'n tagtigjarige nie verkwalik sat word nie ... " 

2.7.4 Leraars en hul rol in politiek 

In 'n onderhoud het Groenewald ook vertel hoedat hy in die veertigerjare deur die 

destydse moderator van die Transvaalse NGKerk, dr W Nicol, genader is om te help 

om eensgesindheid ender leraars te bewerkstellig in die gespanne toestand wat op 

kerklike en politieke gebied geheers het. Dit was ten tye van die Tweede 

Wereldoorlog. Die Ossewa-Brandwag was bedrywig en Afrikaner-Nasionalisme was 

aan die opkom. Die byeenkoms is ender 'n groot akkerboom op die plaas van 'n 

sekere Erasmus gehou. FE O'B Geldenhuys (1982:13-14) verwys ook na die 

gebeurtenis. Dr Nicol het 'n paar breeders wat "uiteenlopende standpunte huldig," 

gevra om te se hoe hulle die roeping van die bedienaar van die Woord in hierdie tyd 

sien. Ondersteuners van die Regering sowel as lede/ondersteuners van die 

Ossewa-Brandwag het deelgeneem. " ... (A)an die einde van die dag is alma/ huis toe 

met die vaste oortuiging dat ans lojaliteit aan die evangelie in die kerk van Christus 

grater is as enige politieke verskille" (1982: 14). Volgens Groenewald het hy aan die 

bespreking deelgeneem en het die byeenkoms gehelp om die gespanne situasie te 

ontlont. 

2.7.5 Dank van sinodes 
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Hy ontvang van verskeie kant, maar ook van die sinodes van die NGK skrywes 

waarin hy verwittig word dat die sinodes mosies van dank en waardering teenoor 

horn aanvaar het. Skrywes van die die skribas van sinodes van die NGK in die OVS, 

gedateer 25 Mei 1972, en die Skriba van Suid-Transvaal, gedateer 1 Junie 1972, het 

in die verband betrekking. Volgens 'n berig wat op 3 Junie 1972 in Die Transvaler 

verskyn het, het die hele Noord-Transvaalse Sinode by Groenewald se binnekoms in 

die sinodesaal opgestaan en horn "Laat Heer U seen op hom daal," toegesing. 

2.7.6 Universiteit van Suid-Afrika (UNISA) 

Groenewald se pad het ook met UNISA gekruis. Die geskiedenis van UNISA se 

Teologiese Fakulteit is deur 'n voormalige hoof van die Departement 

Kerkgeskiedenis, prof C Botha, in The Cave of Adu/lam or Anchor, a Door of 

Hope? (1990) beskryf. 'n Groot aantal teoloe wat deur die NGK aan sy eie fakulteite 

opgelei is, het later bekende akademici aan UNISA geword. Sommige was 

omstrede. 'n Aantal is na 'n verblyf by UNISA na die NGK se eie Teologiese 

Fakulteite beroep. Aanvanklik is binne die NGK en ander kerke beswaar gemaak 

teen die rigting wat by UNISA ingeslaan is. Dit kan nie ontken word nie dat die 

dosente 'n belangrike rol in die aftakeling van apartheid in die samelewing en op 

kerklike gebied gespeel het. In 1960 met die totstandkoming van die teologiese 

fakulteit aan UNISA, is die pos van professor in teologie geadverteer. Onder die 

vyftien kandidate waaruit die professor aangewys moes word wat die nuwe fakulteit 

se fondament moes le, was Groenewald. Hy was toe reeds dekaan van die 

Teologiese Fakulteit (Afd NGK) aan die Universiteit van Pretoria. Een van sy 

oudstudente, dr JA Lombaard, is aangewys. Ironies genoeg, sou Groenewald later 

nader geroep word toe 'n krisis by UNISA ontstaan het. 

Botha (1990:24-25) skryf hieroor soos volg: "The first stage of the history of the 

faculty ended rather tempestuously. Some of the members of faculty did not feel 

happy about the way in which Professor Lombaard officiated as dean of the faculty. 

They complained that his administration of formal matters was more or less chaotic. 

They could not bear what they experienced as his paternalistic attitude... He tried 

desperately to persuade his colleagues to re-elect him, but to no avail. Faculty 

elected Professor Stoop as dean for the period 1970-1971 ... This tum of events 

caused so much tension, not only in the Department of Systematic Theology, but in 

the faculty at large, that the Principal had to report the matter to Council, who asked 
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him to continue his investigation. Things became so bad that Council appointed a 

committee of inquiry... The committee... reported back to Council, recommending 

the unusual procedure of appointing Professor EP Groenewald, a New Testament 

scholar and dean of the Faculty of Theology at the University of Pretoria, as 

professor without any teaching responsibility but with the sole instruction of officiating 

as head of the Department of Systematic Theology for at least a year... Groenewald 

accepted the post... (hy het reeds aan die einde van 1970 sy emeritaat by UP 

aanvaar en horn voltyds aan die nuwe vertaling van die Afrikaanse Bybel gewy. Die 

pos by UNISA was deeltyds met die spesifieke doel om die orde te herstel:Skrywer). 

It seems that things did calm down in the Department as well as the Faculty. .. 

Groenewald resigned at the end of 1972." Hy het horn nou voltyds aan Bybelvertaling 

gewy met die oog op die verskyning van die NAB. 

Die bekwame wyse waarop Groenewald krisissituasies kan hanteer, blyk uit die 

voorgaande. In 'n gesprek het hy gese dat sy modus operandi was om deur middel 

van kommunikasie die situasie te ontlont. Sy mensekennis, kalm en bedaarde wyse 

van optrede, sy sin vir regverdigheid waardeur reg aan alle partye kon geskied en 

die gesag en vertroue wat sy optrede afdwing, het tot die sukses van sy poging 

bygedra. Gedurende sy lang lewe het hy gepoog om mense en liggame te verenig. 

Hy sou, ten spyte selfs van persoonlike gevoelens en verskille oor 'n saak, 

samewerking en kalmte bepleit. In die opsig sou hy meer as die tweede myl loop 

soos uit sy lewensverhaal blyk. Sy taak aan UNISA het hy suksesvol afgehandel. 

3 Steun aan christelike skrywers 

Groenewald het in 1980 'n brief aan die skrywer Bertha Smit gerig (nie beskikbaar 

nie:Skrywer). Dit het gegaan om haar te steun volgens haar eie woorde in haar 

skrywe aan horn, gedateer 6 November 1980: "My hoop fll.Y. feet dat die positief 

Christelike nog 'n sterker neerslag in ons letterkunde sa/ vind. En met die midde/e 

wat die Here tot 'n mens se beskikking stel, moet jy ook hierdie hoop verwesenlik. Ek 

wil dit ook as gehoorsaamheid sien - soos in u brief En daarom gaan dit immers." 

Sy het verder geskryf· "U brief het vir my soveel beteken. Dit het so 'n warmte om 

die hart gebring - en my weer laat beset hoe kosbaar menslike verhoudinge is. 'n 

Hele paar jaar het ek nou, wat die literere sake betref, 'n soort 'norse stilswye' 

bewaar, met 'n beroep op 'antwoord nie 'n dwaas na sy sotheid nie'. .. het ek tog 

geweet ek moet maar weer my se se - al voe/ dit maar soms asof jou stem in die 
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woestyn roep, en al wonder 'n mens tog hoe kategories jy in jou oordele en 

standpunte kan wees, wat die /etterkunde in elk geval betref Hierdie soort 

onsekerheid het u belangstelling en aanmoediging help besweer ... Baie dankie vir u 

onderskraging ... " 

Groenewald het by meer geleenthede steun aan Afrikaanse skrywers verleen. 

4 Reaksie op Kerk en Samelewing 

4.1 Besweer ontsteltenis 

Groenewald is by meer as een geleentheid geroep om onrus op die kerklike terrein 

te besweer. Die besluite van die Algemene Sinode te Kaapstad in 1986 met die 

aanvaarding van die beleidsdokument Kerk en Samelewing het baie lidmate 

ontstel. Dit het inderdaad kort daarna aanleiding gegee tot die stigting van die 

Afrikaanse Protestantse Kerk waarby etlike duisende lidmate van die NGK hulle 

"kerklik-polities" meer tuis gevoel het. By baie is na Groenewald opgesien omdat 

algemeen aanvaar is dat hy in die lig van sy verklaarde standpunte in die verlede, 

nie Kerk en Samelewing sou steun nie. 

In 'n skrywe aan 'n familielid op Alberton, Kobus en Wena Grobbelaar, gedateer 26 

Oktober 1986 - dus onmiddellik na die sitting van die Sinode - het hy sy belewing van 

die besluite ten opsigte van "Kerk en Samelewing" weergegee :- " ... twee dae was ek 

daar om die bespreking aan te hoor... Die besluite van die Si node sat seker 

verwarring skep onder die lidmate. Ek hoor van mense wat direk na die Hervormde 

Kerk wit oorloop. Maar die mense moet nie op die aandrif van eerste indrukke handel 

nie. Hier is kalmte en ge/oof nodig. Ons vertrou dat die Here deur sy Gees die 

vergadering ge/ei het, en Hy sat ook die besluite wat vir ons minder aanvaarbaar lyk, 

kan aanwend tot voordeel van sy koninkryk onder ons. Laat ons dus aan die kerk 

van ons vaders getrou bly en in kinderlike Godsvertroue die toekoms tegemoet 

gaan. In elk geva/ glo ek nie dat daar 'n toeloop van gekleurdes na die kerk sat wees 

nie. Oaar is baie sarge as ons dink aan die toekoms van ons land en die we/vaart 

van ons kinders. Maar ons laat die toekoms in die hande van die Here : Hy sa/ sorg!" 

4.2 Nogeens Regverdige Rasse Apartheid: Waarskuwing teen kerkstigting /

skeuring 
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'n Oudstudent DM van den Heever skryf op 3 Desember 1986 aan Groenewald en 

meld dat hy onrus in sy gemoed het oar die rigting waarin die NGK beweeg. Hy meld 

oak dat sy vrou betrokke is by die konserwatiewe stryd. "Waar ek tydens die 

studentejare bewondering gehad het vir prof Ben Marais se sieninge het ek in die 

skokke van die praktyk beset dat sy siening nie Skriftuurlik is nie.Ek het vanjaar 'n 

MA graad verwerf by UP in Wysbegeerte oar die Kommunistiese Manifes van Karl 

Marx. In die verhande/ing verwys ek na prof Marais se uit/eg van Gal 3:28 ("Dit 

maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: in Christus 

Jesus is ju/le alma/ een" :Skrywer) en beskryf hy Marais se siening as 'n Christelike 

sosialisme, wat daardeur gekenmerk word dat dit nie 'n oog het vir die ingebore 

verskille wat daar bestaan tussen mense nie. Hy meld verder dat hy Groenewald se 

hoofstuk in Regverdige Rasse Apartheid weer na die uitsprake van die afgelope 

Sinode gaan lees het en dat die vraag by horn opgekom het of "u uitleg van die Skrif 

oar hierdie sake vandag nag diese/fe sal wees, na al/es in die tussentyd gebeur het." 

In sy antwoord se Groenewald dat die besorgdheid oar die verloop van die kerklike 

ontwikkeling begryplik is, maar dat 'n mens nie moedeloos moet word nie. "Oak moet 

daar nie aan nuwe kerkstigting en kerkskeuring gedink word nie, soos die rigting wat 

Wille Lubbe wil inslaan. Ek is oortuig dat die Here wag hou oor sy kerk en Hy sal die 

verloop van sake bepaal. Dus al is daar rede vir ongerustheid moet ans die geloof 

behou en getrou b/y dien in kerklike verband waarin die Here ans gep/aas het." Hy 

wys daarop dat die formulering van die kerklike standpunt soos verwoord in Kerk en 

Samelewing 'n lang geskiedenis het. Hy verwys na die opstel van die sendingbeleid 

in die twintigerjare en die eerste pogings daarna om die Skrifgegewens indringend te 

ondersoek. "My pogings in daardie verband staan op die voorpunt van die besinning. 

Destyds was ek oortuig dat ek die gegewens goed vertolk het, maar mettertyd het dit 

duidelik geword dat daar aanvanklik nie genoegsaam onderskei is tussen die aardse 

en die geestelike koninkryk nie. En daardie tekortkoming is selfs vandag nag nie 

volkome ontwyk nie. Vandaar die neiging om 'n teks soos Gal 3:28 as 'n sosiologiese 

uitspraak te vertolk, terwyl dit in sy konteks primer 'n soteriologiese uitspraak is ... 

(D)ie voortgaande besinning (het) meegebring dat die vertolking van Skrifgegewens 

wat ek en andere in die veertigerjare voorgestaan het, nie meer gehandhaaf kan 

word nie. Hu/le verteenwoordig slegs 'n stadium in die proses van Skrifondersoek." 

Groenewald wys egter verder daarop dat die gevaar bestaan dat die eenheid van die 

kerk vandag so sterk op die voorgrond gestel word, dat die verskeidenheid van 

452 



volksidentiteit misken word. In daardie opsig is daar op sekere uitsprake van Kerk 

en Samelewing kritiek te lewer. Hy huldig die mening dat die besluit oor oop deure 

nie enige wesenlike verandering sal bring in die patroon van kerkbywoning of die 

samestelling van gemeentes nie. Dit is duidelik dat Groenewald se bydrae in Cronje 

se boek Regverdige Rasse Apartheid destyds en in baie jare daarna by lidmate, sy 

oudstudente, predikante asook ander jong leiers wat later meningsvormers en 

politieke- en geestelike leiers in die Suid-Afrikaanse samelewing geword het, bly 

vassteek het. "Apartheid" was by die verskyning van Cronje se boek reeds teologies 

Bybels gefundeer soos blyk uit besluite van kerklike vergaderinge/kongresse in die 

dertigerjare. Groenewald se bydrae in die Cronje se boek het egter aan die 

bestaande kerklike beleid groter impetus verleen. Dit het by die opkomende 

Afrikaner-nasionalisme se strewes ingepas en noodwendig die openbare mening op 

kerklike, maatskaplike en staatkundige gebied be"invloed. 

Die Afrikaner wat daarna gestreef het om aan die Skrif gehoorsaam te wees, was 

dus oortuig dat apartheid Skriftuurlik is en dus die weg is wat gevolg moet word. 

Volgens die getuienis van 'n persoon soos dr Beyers Naude het hy en sy tydgenote 

geglo dat apartheid Bybels is. Tot die sestigerjare het hy die status quo aanvaar 

soos wat die kerk en teoloe soos Groenewald dit uitgestippel het (Onderhoud). 

Getuienis dui daarop dat Groenewald vanaf die jare 1958 sy vroeere standpunte 

gewysig het ooreenkomstig die inhoud van sy skrywe aan Van den Heever en 

andere. Die vraag bestaan egter waarom hy nie sy gewysigde siening wereldkundig 

gemaak het nie. Soos aangetoon het hy wel in sy publikasies/kommentare sy nuwe 

siening weergegee. Dit het egter 'n klein en bepaalde leserskring. Volgens Beyers 

Naude was die verwagting dat Groenewald na Cottesloe 'n groter rol sou speel om 

die besluite van Cottesloe waaraan hy deel gehad het en ondersteun het, uit te dra. 

Oor die redes kan alleen gegis word. 'n Vername rede is omdat Groenewald nie 

bereid was om horn in die politieke vaarwaters van die dag te begewe nie. 'n Verdere 

rede was dat hy nie finaal van apartheid as politieke oplossing vir die land se 

vraagstukke, afskeid geneem het nie. Republiekwording was voor die deur en 'n 

· gunstige klimaat het nog bestaan om aparte state vir die betrokke bevolkingsgroepe 

te realiseer. Verder was kerkvereniging op die tafel ('n Verslag is reeds in 1957 deur 

die Raad van NG Kerke in behandeling geneem en belangrike besluite is in die 

verband geneem - Handelinge 1957:27-29 en 87). 

5. Yweraar vir godsdiens en kerklike soewereiniteit 
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Al het Groenewald nie individueel of vanaf die openbare platform stappe gedoen om 

die owerheid in sy toepassing van die apartheidsbeleid teen te gaan nie, het hy die 

amptelike kanale van die kerk soos die gebruik in die NGK was, vir die doel gebruik. 

Die Staat het beoog om deur klousule 29 van die Wetsontwerp op 

Naturellewetgewing van 1957 die vryheid van swartes om eredienste in blanke 

gebiede by te woon, aan bande te le. (Volgens FE O'B Geldenhuys 1982:44 lui die 

kernsin in die artikel soos volg: "Die Minister kan by kennisgewing in die 

Staatskoerant ge/as dat geen nature/ 'n kerkdiens of ander godsdiensoefening of 

kerklike funksie op 'n persee/ gelee binne 'n stadsgebied buite 'n naturel/egebied 

mag bywoon nie. JI) In kerklike kringe het dit tot ontevredenheid aanleiding gegee 

omdat gevoel is dat die owerheid die soewereiniteit van die kerk aantas en 

godsdiensvryheid aan bande le. 

Tydens die vergadering van die Raad van Kerke te Pretoria gedurende Maart 1957 

(Handelinge 1957:89-90) dra Groenewald "die volgende mosie voor as 'n saak van 

dringende belang:JI. In par 1 van die mosie word gemeld dat die RK bewus is van die 

pogings van die Federale Sendingraad om by die Minister van Naturellesake die 

versekering te verkry dat klousule 29 geen beperking inhou van die "vryheid van die 

Evange/ie of van die soewereiniteit van die Kerk in eie kring nie ... JI In par 2 stel 

Groenewald dit in sy mosie, dat die Raad horn egter wil vergewis van die implikasies 

wat die klousule mag meebring vir die Kerk in die uitvoering van sy roeping, in 

gehoorsaamheid aan die Heilige Skrif. "Daarom besluit die Raad om in oorleg met 

die Federate Sendingraad onverwyld 'n afvaardiging aan die Eerste Minister en 

Minister van Naturellesake te stuur ten einde die versekering te verkry dat die 

vryheid en soewereiniteit van die Kerk gewaarborg sat bly. JI Volgens die Handelinge 

(90) het 'n "ernstige en waardige bespreking" gevolg. Op voorstel van die skriba ds 

AJV Burger, is 'n kommissie benoem wat in die lig van die bespreking 'n prinsipiele 

verklaring moes opstel vir voorlegging aan die Raad wat daarna oar die verdere 

modus operandi sou besluit. Groenewald het op die Kommissie gedien. 

Blykens die Rapport van Kommissie insake kerklike klousu/es (Acta RK 1957:96-

97) is 'n beginselverklaring opgestel (Groenewald se voorstel is hierin 

opgeneem:Skrywer) waarin verklaar word dat die Raad bewus is van die probleme 

waarmee die Regering te doen het "en sonder om ons met enige agitasie te 

vereenselwig en met vooraf verwerping van enige misbruik wat daar gemaak kan 

word deur diegene wat nie in die eerste plek besorg is oor die vryheid van godsdiens 
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van die individu en die absolute gesag van die Woord van God as hoogste rigsnoer 

van die gewete nie, ag ons as Kerk van Christus ons nogtans geroepe om te 

verklaar: ... " In 'n agtal paragrawe het die Raad sy standpunt van hoe hy die taak 

van die kerk teenoor die taak van die staat sien, duidelik uiteengesit. In par 5 is 

bv.verklaar dat wanneer die staat beperkinge op die bywoning van eredienste 

neerle, tas hy daarmee die vryheid van die evangelie en die soewereiniteit van die 

Kerk aan. 

Die Raad het verder sy deputasie opgedra om in die lig van die beginsels die 

"bepaling met die bogenoemde ministers te bespreek en indien moontlik te verkry 

dat die bepaling rakende kerkdienste, ens, gerojeer word of sodanig gewysig word 

dat dit nie in stryd met bogenoemde beginsels sal kom nie." Groenewald was nie 

teenwoordig toe die Minister(s) gespreek is nie. FE O'B Geldenhuys, lid van die 

Kommissie, gee besonderhede van die ontmoeting met die Minister van 

Naturellesake (dr HF Verwoerd). Volgens Verwoerd was die bedoeling om 

"rusverstoring en rassewrywing" uit skakel. 'n Voorstel tot 'n geringe wysiging van die 

"kerkklousule" is deur Verwoerd aanvaar. Dit het egter vir baie jare tot onmin en 

stryd aanleiding gegee. Eers in 1978 en deur Geldenhuys se bemiddeling is 'n 

ordelike reeling met die destydse Minister, dr Connie Mulder, getref (Geldenhuys 

1982:44-45). Groenewald se optrede dui op sy leierseienskappe en die waarde wat 

hy aan die gesag van die Skrif en godsdiensvryheid gestel het. 

6. Geestesgawes 

Gedurende die tydperk na 1970 was die Neo-Pentekostalisme en vrae met 

betrekking tot die geestesgawes (charismata) aan die orde van die dag. Die 

Dagbesture van die Wes- en Suid- Transvaalse Sinodes het 'n samekoms van 

predikante te Buffelspoort naby Rustenburg gereel om die twee temas,- "vandag 

aktuele sake waarin ons as predikante vir onsself meer helderheid moet verseker'' te 

bespreek (Omsendbrief C/100 van die Predikant in Sinodale Diens Ampsbediening 

en Evangelisasie aan leraars gedateer 21 November 1974). Prof JJ Muller, vroeere 

kollega en vriend van Groenewald sou die Neo- Pentekostalisme en Groenewald 

"drie Bybelstudielesings oor Geestesgawes" behandel. Albei het toe reeds 

geemeriteer. Groenewald se lesings is ingebind in 'n bundel en tot die 

kursusgangers se beskikking gestel. Dit het gehandel oor 1 Kor 12; 1 Kor 13 (waar 

hy die nuwe vertaling voorgelees het wat toe nog nie gefinaliseer was nie) en 1 Kor 
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14. Hy het die betekenis van die charismata en die onderskeie gawes soos dit in die 

Skrif voorkom, behandel. Ten opsigte van die gawe van genesing het hy die verhaal 

van die genesing van sy eie Vader wat bedleend was, vertel. Hy het die glossolalie 

(en of daar in die NG Kerk daarvoor ruimte is), behandel. Verder het hy 'n eksegese 

van 1 Kor 13 kortliks gedoen en die onderskeiding tussen glossolalie en profesie 

uiteengesit. 

7 Wereldhof 

Groenewald is deur die Regering versoek om as getuie in die bekende saak wat 

Ethiopie en Liberie in die Wereldhof (Den Haag) teen Suid-Afrika se administrasie 

van Suidwes-Afrika in die sestigerjare aanhangig gemaak het, op te tree. Dit was 'n 

ernstige aanklag wat, indien dit sou slaag, ernstige gevolge vir Suid-Afrika en 

Suidwes-Afrika sou inhou. Wereldwyd, in die Verenigde Volke Organisasie en deur 

baie lande is die skroef in die sestigerjare teen Suid-Afrika aangedraai. Bryan O'Linn 

(Die Toekoms van Suidwes-Afrika gebou op die werklikheid, 1974) skryf in die 

"Voorwoord" dat SWA "vinnig besig is om as 'n brandpunt in die Afrika- en 

wereldpolitiek te ontwikkel vanwee die Gebied se aparte internaSionale status en die 

rassepolitiek wat hier gevoer word". Suidwes- Afrika het intussen 'n onafhanklike 

staat bekend as Namibie geword. Die saak het vanaf 1960 tot 1966 geduur. Op 1 

Junie 1962 het die Wereldhof teen Suid-Afrika beslis ten opsigte van Suid-Afrika se 

voorlopige besware in die geding vir 'n bindende beslissing wat Ethiopie en Liberie 

teen SA aanhangig gemaak het. Die saak moes daarop verder gevoer word. (O'Linn, 

1974:10). 

Volgens Groenewald is hy vir drie weke na Namibie om getuienis in te same! 

(Gesprek). Hy het verskeie plekke in die uitgestrekte landstreek besoek en met 

godsdienstige leiers van verskeie denominasies onderhoude gevoer. Die getuienis 

wat hy saamgestel het, is via die Departement van Buitelandse Sake aan die SA 

regspan oorhandig. Os JS Gericke, predikant op Stellenbosch en later kanselier van 

die Universiteit van Stellenbosch, en destyds assessor van die Algemene Sinode van 

die NGK, is aangewys om saam met horn as getuie op te tree. 

Groenewald is deur sy dogter Trudi vergesel na Den Haag. Volgens Groenewald het 

die Staat twee vliegtuigkaartjies tot sy beskikking gestel. Sy eggenote kon horn nie 

vergesel nie. Hy ontvang 'n telegram, gedateer 29 Junie 1965, van Volkskas: "Aan 
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prof EP Groenewald en dogter Passasier SA 222, Jan Smutslughawe : 

Voorspoedige reis en aangename verblyf oorsee word u toegewens." So ook van die 

Hoofbestuur van die Sustersvereniging van die NGK Noord-Transvaal: "Seen, 

sterkte, wysheid van die Allerhoogste word u toegebid vir uiters moeilike 

verantwoordelike sending namens ans land." 'n Sekere JJM skrywe op 2 Junie 1965 

aan Groenewald: "Ek het gehoor dat jy en Kasie Gericke ju/le moet gereedhou om 

na Den Haag te gaan om oak getuienis in belang van ans land en volk te gee vanuit 

die kerklike terrein. Ek beny jou dit nie om so voor 'owerhede en stadhouers' getrek 

te word nie - maar die Here sat oak daartoe die bekwaamheid en leiding en 

voorsiening gee. Mag ju/le instrumentee/ wees om 'n suiwer siening van ans land 

daar te bevorder." 

Volgens Trudi was Groenewald elke dag besig om met die regsgeleerdes oorleg te 

pleeg en was daar nie veel tyd vir ontspanning nie (Gesprek). Groenewald sou sy 

deel vir sy land bring. Alhoewel Groenewald die getuienis versamel en op skrif gestel 

het, het hy uiteindelik nie in die Hof getuig nie. In 'n skrywe van die Sekretaris van 

Buitelandse Sake aan horn, gedateer 29 November 1965, verskaf hy die rede vir die 

stap: "Gedurende die voorbereiding van die getuienis deur die Regspan was die 

bedoeling gewees om u saam met ds Gericke te /aat getuig, maar om taktiese redes 

het die Regspan s/egs ds Gericke /aat getuig". Groenewald se "getuienis-materiaal" 

is deur die Regspan in sy voorlegging aan die Hof gebruik. Die Sekretaris skryf 

(29.11.1965) verder : "Die materiaal, wat u tot beskikking van die Regspan gestel 

het, is met veel vrug deur die Regspan gebruik. Oak u persoonlike hulp wat daartoe 

bygedra het om ds Gericke se getuienis 'n sukses te maak, word hoog op prys 

gestel." 

Die getuienis is nie verbatim beskikbaar nie. In die ingebinde rekord staan socs volg 

ender die opskrif :"Highlights from other evidence" geskryf: "To review the testimony 

of the witnesses, even in summary form, would be a lengthy process. Consequently 

only the more important points can be mentioned here" ( Ethiopia and Liberia 

versus South Africa : An official account of the contentious proceedings on 

South West Africa before the International Court of Justice at The Haque 1960-

1966, 1966:210) Die voorsittende regter was Sir Percy Spencer van Australie. 

Na die mondelinge getuienis van ds Gericke (213-215) word soos volg verwys: "The 

aspect of moral and social progress was dealt with in particular by another witness, 
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the Reverend JS Gericke. His testimony was directed mainly to underly the 

Applicants' contentions, namely that differential treatment, and the provision of 

separate institutions and facilities for the different population groups, must inevitably 

be detrimental to their moral well-being and social progress." . . . Gericke . . . was 

emphatic that there was no basis for such a notion or premise. And he supported his 

view by referring to experience gained by his Church over many years in its 

activities. These activities, he said, not only concerned with what may be called the 

care of the soul, but extended to other spheres such as general mission work in a 

number of African territories, as well as to the fields of education, medical work and 

hospitalisation" (213-214). Gericke het daarna die ontstaan van aparte kerke in die 

geskiedenis geskets. Toe Gericke gevra is of die benadering "of his Church, in 

contrast with that of certain leaders of other Churches, was based on any peculiar 

theological outlook or scriptural interpretation, he answered that it was not. but that it 

was basically a matter of proper appreciation and understanding of the realities of 

the situation. (My onderstreping:Skrywer). Hy het voortgegaan: "Once it is 

appreciated and accepted, as we firmly believe, that a policy of integration will lead 

to - and I am speaking figuratively now - either suicide or homicide of certain groups 

and a fatal setback in the advancement of the country and its people, there can be 

no quarreling with the morality of the viewpoint and such consequences are to be 

avoided at all costs." (215). 

Die waarskynlike rede waarom Groenewald nie as getuie gebruik is nie, is omdat hy 

vanwee sy standpunte oor rassesake en die Bybelse fundering daarvan bekend was 

en dit uitgebuit kon word. Die uitgangspunt van Gericke (wat nie die van die NGK 

destyds - veral na Cottesloe- was nie), was dat segregasie vanwee die realiteite van 

die Suid-Afrikaanse situasie, en nie om Skriftuurlike redes nie, gevolg word. Die 

onmiddellike toekoms sal leer of die huidige beleid van demokratisering en integrasie 

tot die "suicide or homicide" van minderheidsgroepe, soos byvoorbeeld die blanke 

Afrikaner of die Boesmans, sal lei en daar 'n drastiese agteruitgang op gebiede soos 

die onderwys, ekonomie, maatskaplike dienste, ens in die land en sy mense sal 

wees. 

Die Hof het op 18 Julie 1965 uitspraak gelewer (269): "The Court, by the President's 

casting vote ... decides to reject the claims of the Empire of Ethiopia and the Republic 

of Liberia." Groenewald se harde werk saam met almal wat aan die saak gewerk het, 

is beloon. Die Sekretaris van Buitelandse Sake bedank Groenewald in sy skrywe van 
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29 November 1965 soos volg: "Ek wens hiermee die innige dank en waardering van 

die Departement van Buitelandse Sake teenoor u uit te spreek vir al u arbeid en 

kosbare tyd wat u bereidwilliglik in die afge/ope paar maande met die voorbereiding 

van u getuienis aan die Suidwes-Afrika Hofsaak bestee het." Minister H Muller, 

Minister van Buitelandse Sake, skryf op 13 Desember 1965 aan Groenewald dat sy 

Departement horn reeds bedank het vir sy waardevolle bydrae "ter bevordering van 

die stellings wat die Regering in sy voorleggings aan die lnternasionale Hof gemaak 

het. Graag wil ek nou persoonlik, en namens my Regering, my waardering aan u 

oordra en beaam dat die tyd, energie en arbeid wat u aan die Hofsaak bestee het, 

besonder op prys gestel word." 

Die gunstige uitspraak van die Hof was onverwags en 'n groot verligting vir die 

Regering en die meeste Blanke inwoners, en teleurstelling vir die nieblanke inwoners 

van Suid-Afrika. Daar is geglo dat reg en geregtigheid geskied het. Vir die 

onmiddellike was daar blydskap en vreugde vir die sukses wat behaal is. Die druk uit 

die geledere van die WO en ander lande op Suid-Afrika sou egter verskerp word. 

Reeds op 27 Oktober 1966 het die Algemene Vergadering van die WO besluit no 

2145 geneem waarkragtens dit die mandaat oor Suidwes-Afrika beeindig het met die 

gevolg dat SWA "voortaan die direkte verantwoordelikheid van die VVO is." (O'Linn 

1974:11). 

Groenewald en sy dogter Trudi het na die uitspraak na Suid- Afrika teruggekeer 

maar eers 'n kort besoek aan Griekeland gebring. Sy vertel (gesprek) dat terwyl hulle 

'n besigtigingstoer onderneem het, hulle 'n aantal jongmense in die strate gewaar 

het. Hulle het aanvaar dat dit 'n vrolike optog van studente was waar oor een of 

ander saak fees gevier word. Groenewald het gedink dat sy Grieks van so 'n 

standaard was dat hy met die optoggangers kon praat. Hulle het egter weinig 

vordering gemaak. Terug by die hotel het hulle vasgestel dat dit 'n studentebetoging 

was en dat 'n gevaarlike toestand as gevolg van die opstande in Griekeland geheers 

het. Sy lag as sy vertel hoe verlee Groenewald was by die besef dat sy Grieks horn 

in die steek gelaat het! · 

8 Sake van die dag : Die hoed en die vrou in amp 

Die hoed was vir baie jare verpligte kerkdrag vir die vrou. Daar is aanvaar dat dit 

Bybels gefundeer is. Groenewald het bygedra dat afskeid van die hoed geneem is, 
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volgens 'n berig wat in Die Vaderland van 24 Oktober 1978 verskyn het. Tydens die 

bespreking van die saak gedurende die sitting van die Algemene Sinode in 

Bloemfontein op 23 Oktober 1978, het dr Gustav Barn verwys na 'n artikel van 

Groenewald wat op 2 Augustus 1978 in DK verskyn het. Hy het voorgestel dat die 

hoed nie meer as teken van die vrou se onderwerping aan die gesag van die man 

beskou kan word nie en na Groenewald se artikel in die voorstel verwys vir die 

"teologiese- eksegetiese" begronding van die standpunt (Handelinge Algemene 

Sinode 1978, eerste amendement par 2 :844). Die voorstel is met 'n groot 

meerderheid goedgekeur. 

Groenewald openbaar, soos uit die voorgaande blyk, 'n groot openheid ten opsigte · 

van die omstrede kwessies rakende die vrou. In 'n gesprek het hy ook verklaar dat 

hy nie beswaar het tot die toelating van die vrou tot die bediening nie en om die amp 

van ouderling en diaken te beklee nie. Dit het eers na sy tyd amptelike beleid van die 

NGK geword. Groenewald was in die opsig sy tyd vooruit. Die eerste vrou, Jean 

Fourie, is reeds in 1947 tot die Teologiese Fakulteit (NGK) te Pretoria toegelaat. Sy 

het in 1949 haar BO-studies voltooi. Destyds kon sy egter nie gelegitimeer word nie. 

[Artikel van HS Grobler in Van der Watt (Red) Deo Gloria 1989 :23]. 

Die voormelde twee voorbeelde van verskeie ander kwessies, dui daarop dat 

Groenewald nie bang was om oor omstrede sake leiding te gee nie. lndien 'n saak 

volgens sy opinie op Bybelse gronde gefundeer is, sou hy dit ondersteun. 

9 Kultuurleier 

9.1 Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 

9.1.1 Lang verbintenis 

Groenewald het 'n tang verbintenis met die Akademie gehad. Op 24 Januarie 1994 

skryf mnr DJC Geldenhuys, Hoofsekretaris van die Akademie aan Groenewa/d : " 

erken ek ontvangs van u brief van 18 Januarie 1994 waarin u navraag doen oor die 

presiese datum van u verkiesing tot lid ... Dit was 25 Mei 1945. Op 25 Mei vanjaar sat 

dit dus 49 jaar gelede wees! Laat my toe om hier aan die vooraand van so 'n 

belangrike herdenking baie opreg dankie te se vir 'n leeftyd van toewyding en diens 

aan die mense van ons land. Op 2 Junie vanjaar sat (u) 89 jaar wees ... Baie dankie 
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vir die wonderlike voorbeeld en bron van inspirasie wat u nog altyd was. Ons is 

dankbaar dat u nog steeds lid is van die Akademie." 

9.1.2 Verkies in leiersrol: uitstaande diens 

Groenewald word op 9 Augustus 1961 deur die Sekretaris van die Akademie, MS du 

Buisson, verwittig dat hy "op die onlangsgehoue Akademie se jaarvergadering in 

Pretoria verkies is tot Ondervoorsitter van die Raad: Fakulteit Kuns en 

Geesteswetenskappe vir die tydperk Julie 1961 tot Junie 1963. Verder is u verkies 

tot primariuslid van die Dagbestuur ... " Blykens 'n verslag van die Fakulteit Kuns en 

Geesteswetenskappe van die Akademie se "werksaamhede oor die tydperk 1 April 

1962 tot 31Maart1963': (Afgerol:47), was Groenewald primarius lid van die Afdeling 

Teologie. Professor PJ Nienaber was die voorsitter en Groenewald die 

ondervoorsitter van die Raad : Fakulteit Kuns en Geesteswetenskappe vir die 

gemelde tydperk (Verslag:47). Op 30 Junie 1963 rig Nienaber verbonde aan die 

Universiteit van die Witwatersrand 'n skrywe aan Groenewald waarin hy horn vir sy 

medewerking die afgelope twee jaar bedank. Hy vervolg: "U waardigheid, u 

beslistheid en suiwerheid van oordeel het my altyd diep belndruk en was altyd 'n 

rigsnoer. Die twee jaar saam met u op die Fakulteitsraad sal ek nooit vergeet nie." 

Die Sekretaris van die Akademie rig op 16 Julie 1963 'n skrywe aan Groenewald: 

"Waar u weer verkies is tot lid van die Raad en die Fakulteit Kuns en 

Geesteswetenskappe, is dit vir my 'n besondere voorreg om ... u te verseker van ons 

opregte dank en hoe waardering vir die diens wat u as Raadslid die afgelope twee 

jaar gelewer het. U het die Raad op 'n onselfsugte wyse gedien ... " Groenewald was 

ook 'n redaksielid van die Tydskrif vir Geesteswetenskappe van die SA Akadmie 

vir Wetenskap en Kuns. Sy bydraes het in die blad verskyn, byvoorbeeld Die 

Evangelie van Thomas (TGW 1(1, 1961) 59-66). Resensies uit sy pen het ook in 

die TGW verskyn, byvoorbeeld die oor KJ Popma, 1950: Eerst de Jood maar ook 

de Griek. Op 5 Augustus 1972 erken Groenewald 'n skrywe van die Hoofsekretaris 

van die Akademie insake sy benoeming as voorsitter van die keurkomitee vir die 

Stals-prys vir Teologie. Hy skryf: "Ek waardeer die eer my aangedoen, en hoop om 

behoorlik uitvoering te kan gee aan die opdrag. " 

Dit het gebeur nadat hy self die Stals-prys in die jaar van sy aftrede in 1970 ontvang 

het. Die Stals-prys in die Teologie kan vergelykenderwys waarskynlik as 
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gelykstaande aan die gesogte Hertzog-prys beskou word. Oar laasgenoemde skryf 

PJ Nienaber in die Nuusbrief van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns, 

Augustus 1970, in 'n bydrae getiteld 'Probleme met die Hertzog-prys' : "Die grootste 

eer wat 'n Afrikaanse skrywer te beurt kan val, is om met die Hertzog-prys bekroon 

te word. Dit is en bly die vernaamste prestigeprys in die Afrikaanse letterkundige 

wereld, en is genoem na die grootste kampvegter vir die Afrikaanse taa/, gen/ JBM 

Hertzog" (3). 

Wat die samestelling van die Raad vir die tydperk Julie 1963 tot Junie 1965 betref, 

was Groenewald 'n gekoopteerde raadslid (Agenda Algemene Jaarvergadering 27 

Junie - 29 Junie 1963 gehou te Stellenbosch : 27). Groenewald is op 13 November 

1963 deur die Sekretaris van die Akademie verwittig dat hy tot sekundus van die 

Akademieraad vir die tydperk 1963-1965 benoem is. Hy het die benoeming op 8 

November 1963 per skrywe aanvaar. 

9.1.3 Verower eerste Stals-prys vir Teologie in geskiedenis 

Die Hoofsekretaris (DJ van Niekerk) van die SA Akademie verwittig Groenewald per 

skrywe, gedateer 18 Mei 1970, dat die Raad van die Akademie besluit het "om die 

Stals-prys vir Teo/ogie, 1970 aan u toe te ken. Die Raad vertrou dat u die toekenning 

van hierdie eerste Stals-prys vir teologie sal aanvaar as 'n b/yk van hoe waardering 

vir u werk." In die erkenning van die ontvangs van die Hoofsekretaris se skrywe, 

(ongedateer), skryf Groenewald dat die toekenning van die Stals-prys vir Teologie vir 

ham 'n "groat en baie aangename verrassing ( was). Hierdie hoe onderskeiding 

aanvaar ek van harte, maar tog met die wete dat ek vee/ meer op my vakgebied 

moes presteer het om die toekennig waardig te wees." Hy bedank die Raad van die 

Akademie asook die keurkomitee wat ham bygestaan het. Die keurkomitee het 

bestaan uit proff JA Heyns, SCW Duvenhage en BJ Engelbrecht. 

In 'n skrywe, gedateer 27 Desember 1969, skryf Heyns (uit Amsterdam, Nederland) 

aan voormelde drie professore. Hy het Groenewald voorgestel en 'n lys van 

Groenewald se publikasies aan hulle gestuur en bygevoeg: "Wat vir ans van belang 

is,... is hoofsaaklik die /ys publikasies ... In die fig van die oordee/ sal ek dan weer 

handel. Ons behoort voor die gevraagde 31 Maart tot 'n beslissing te kom." In Suid

Afrika was daar waarskynlik nie in 1969 'n ander teoloog wat soveel publikasies, om 
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die kring nouer te trek - in Afrikaans en van hoogstaande gehalte - agter sy naam 

kon skryf nie. As skrywer sal hy waarskynlik nie in die twintigste eeu oortref word nie. 

Tydens die afsluitingsbyeenkoms van die Akademie se jaarvergadering op 

Stellenbosch op 3 Julie 1970 (waartydens al die bekronings gedoen is), het dr JA 

Heyns die huldigingswoord tydens die oorhandiging van die Stals-prys vir Teologie 

1970 aan Groenewald, gebring. Nadat hy verwys het na Groenewald se uitmuntende 

prestasies met betrekking tot sy bydrae as teoloog asook sy publikasies, het hy 

afgesluit: " 'n Oorsig oor die ontwikkeling van die teologiese denke in Suid-Afrika sal 

nie geskryf kan word sander vermelding van die naam van EP Groenewald nie - ewe 

min sal sy naam mag ontbreek in die Jys van tweede generasie van Bybelvertalers, 

want daarmee was hy vir jare reeds besig en hoop hy om tot die einde besig te bly" 

(Jaarboek 1970 van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns : 66 - Heer Drukkers 

(Edms) Bpk Pretoria vir Bibi). Daar kan nie anders as met Heyns saamgestem 

word nie. Met betrekking tot sy verwysing na Groenewald as Bybelvertaler, was sy 

woorde profeties. Dit was veral eers na 1970 (na sy aftrede) dat Groenewald se werk 

aan en betrokkenheid by die nuwe vertaling van die Afrikaanse Bybel wat in 1983 

verskyn het, werklik momentum gekry het. Sy bydrae as Bybelvertaler word in 'n 

afsonderlike hoofstuk behandel. 

9.1.4 Gelukwensinge 

Groenewald het vele gelukwensinge met die bekroning wat horn te beurt geval het, 

ontvang. Dit is duidelik dat dit met algemene instemming in die geledere van teoloe 

geskied het. Die Sekretaris van die Bond van Oudstudente van die Universiteit van 

Pretoria, waarvan hy 'n lewenslange lid is, wens horn in 'n skrywe op 21 Mei 1970 

met die "onderskeiding'' geluk. Sy boesemvriend, prof JJ Muller van Stellenbosch, 

wens horn oak op 21 Mei 1970 soos volg geluk: " ... Dit was al lank 'over-due', en ek 

verheug my sowel om jou ontwil - wat dit so we/ verdien het, as om die T eologie 

wat ook nou darem geeer word daardeur. Dus, my ou Vriend, van harte geluk! Vale 

atque salve!" 

Prof Charles Fensham van die Universiteit van Stellenbosch en een van sy 

oudstudente aan UP, meld oak in sy gelukwensing dat die toekenning " ... kom u al 

Janka/ toe. Ons wat onder u studeer het, weet watter groot bydrae u tot die 

teologiese wetenskap gelewer het. Wie weet dalk kom daar nog verrassings vir u 
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hier uit die Suide waar besondere waardering vir u werk bestaan ... lnges/ote is 'n 

stukkie werk wat ek gedoen het ivm die huwelik in die OT. Ek sat graag u 

kommentaar daarop ontvang. 11 W Nicol voeg ook {sy gelukwensing by "die van al die 

ander" uit Kampen, Nederland in 'n skrywe, gedateer 1 Augustus 1970 : " ... Geluk 

met die Stals-prys. Ek is bly dat u nou aan die einde van u doserende /ewe die 

vreugde kan smaak van die dankbaarheid van vele. En die dankbaarheid is opreg ... 11 

Ook sy twee seuns en hul gesinne in Pretoria wens horn saam in 'n telegram, 

gedateer 3 Julie 1970 geluk : "Ons is trots op u. Vader, van harte geluk. 11 

9.1.5 Erelidmaatskap: Afskeid op hoogtepunt 

Die Akademie het op 1 Oktober 1996 op Stellenbosch erelidmaatskap aan 

Groenewald in die ouderdom van 91 jaar, toegeken. Oat dit vir horn 'n groot oomblik 

was, is te begryp. In 'n brief aan skrywer, gedateer 7 Oktober 1996, skryf hy: "In die 

afgelope week was daar op Stellenbosch 'n bekroningsge/eentheid van die SA 

Akademie vir Wetenskap en Kuns. By daardie ge/eentheid het ek die Ere

lidmaatskap van die Akademie ontvang - 'n besondere eerbewys. Aan my is die taak 

gestel om in een (rekbare) minuut te antwoord. Om in een minuut niks te se nie, is 

nie 'n kuns nie. Ek het probeer om we/ iets te se... dit (is) moontlik my /aaste 

woordjie vanaf 'n openbare verhoog, en in daardie sin histories. 11 

In sy toespraak het hy die volgende gese: "Wat ek vanaand hier beleef, ontroer my 

ten diepste... My vreugde word verhoog deur die teenwoordigheid van my kinders, 

familie en vriende, waaronder lewenslange vriende... my lewensloop was van die 

begin af tot vandag 'n leerskool. Die hoogste en veeleisendste sport daarin is bereik 

met die Bybelvertaling. Daar moes ek ontdek hoe ver ek te kart skiet aan 

wetenskaplike vakkennis, aan bedrewenheid in die gebruik van die moedertaal, 

trouens aan die afronding van karakter en aan diepte in godsdienstige belewing. 

Bybelvertaling maak 'n mens klein! ... by hierdie geleentheid het ek nie veel te se nie 

- net een woord: DANK/El Maar oak 'n getuienis. By geleentheid het die apostel 

Paulus sy lewensloop in oenskou geneem en toe verklaar dat hy die geringste is van 

al die apostels. En tog was daar prestasies. Dan spreek hy die sleutelwoord van a/le 

prestasies. In sy eie woorde gese: 'Chariti de Theou eimi ho eimi' - 'Deur die genade 

van God is ek wat ek is' (1 Kor 15:9). Dit is my dankbare getuienis, uitgespreek in 

diepe erkentlikheid teenoor die hemelse Vader. En teenoor u ... wat my so 'n groat 

eer aandoen by hierdie feestelike geleentheid. 11 
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10 Ander liggame 

Liewer as om stil te staan by die velerlei aspekte van Groenewald se 

kultuuraktiwiteite, is besluit om veral op sy verbintenis met twee van die belangrikste 

liggame naamlik die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns en die Afrikaner 

Broederbond, te fokus. Sy verbintenis met die AB word in Hoofstuk 14 beskryf. Die 

ander aktiwiteite is reeds elders vermeld, soos Groenewald se verbintenis met die 

Voortrekkerbeweging, sy diens op skole se bestuursliggame, diens wat hy 

individueel en saam met sy eggenote op kultuurgebied aan die minderbevoorregtes 

ten tye van sy bediening veral te Bethulie, gelewer het. Groenewald het sy 

bediening en lewenstaak onder die Afrikaner verrig. Hy het die Afrikaanse taal en 

kultuur, die Afrikanervolk met sy stryd om oorlewing in 'n eeu van worsteling, innig 

liefgehad. Aan die stryd het hy aktief deelgeneem en offers gebring. 

11 Versoek spesiale volkskongres 

Op 14 September 1973 skryf die Hoofsekretaris van die Federasie van Afrikaanse 

Kultuurvereniginge aan Groenewald dat die Dagbestuur van die FAK se Hoofbestuur 

die versoekskrif dat 'n spesiale volkskongres oor die behoud, handhawing en 

uitbouing van ons volksidentiteit byeengeroep word, oorweeg het. Hy word verwittig 

dat daar reeds oor 'n bepaalde jaartaak vir 197 4 besluit is. Die jaartema verwys na 

die Afrikaner se identiteit en wel soos volg: "Massakommunikasie en die uitbouing en 

handhawing van Afrikaneridentiteit." Groenewald word bedank vir sy besondere 

belangstelling as hoofondertekenaar asook die mede-ondertekenaars van die 

versoekskrif "in hierdie uiters belangrike saak van ans volk." 

12 lnterpretasie en evaluasie 

In die hoofstuk is Groenewald se aandeel as kerk- en kultuurleier in 'n belangrike 

tydvak in die geskiedenis van SA in die twintigste eeu beskryf. Die leiersposisies wat 

hy beklee het en die erkenning wat hy ontvang het, is genoegsame bewys van die 

plek wat hy in kerklike- en kultuurkringe ingeneem het. Vanaf gemeentevlak tot die 

Algemene Sinode het hy invloed uitgeoefen. Hy het 'n belangrike rol op ekumeniese 

gebied gespeel soos ender andere blyk uit die eenwording van die NG Sinodes in 

1962 en sy verkiesing tot Moderator van die GES in 1958. Die aansluiting van die 

Transvaalse en Kaapse Sinodes van die NGK by die WRK kan grootliks aan sy 
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ondersoek en aanbevelings toegeskryf word. Tydens die Cottesloe Kerkeberaad in 

1962 was hy 'n waardige lid van die NGK van Transvaal se afgevaardigdes en het hy 

'n belangrike rol gespeel. Die bekwame kerkleiers uit die geledere van die ander 

kerke wat aan die beraad deel geneem het, het hoe agting vir Groenewald gehad. 

Na afloop van die beraad het hy, weereens vanwee die heersende gespanne 

politieke denke, vir goed die rug op die speel van 'n rol ten opsigte van 

rassekwessies gekeer, en binne die NGK horn vir kerkeenheid en later die Nuwe 

Afrikaanse Bybelvertaling beywer. 

Agter die skerms het hy na die besluit van die Algemene Sinode van 1986 om 

apartheid te verwerp, 'n vername rol gespeel om te verhoed dat kerkskeuring op 'n 

veel groter skaal plaasvind. Hy het erken dat sy siening in 1948 met betrekking tot 

die Bybelse fundering van apartheid, tekortkominge gehad het en nie as onfeilbaar 

beskou moet word nie. Uit die skrywes van persone wat horn uit regse politieke en 

kerklike aangehang het vanwee sy Bybelse fundering van apartheid in 1947, moes 

dit veel van horn geverg het om hulle daarop te wys dat hy nie meer die standpunt 

huldig nie. Dit is egter jammer dat hy nie sy gewysigde standpunt baie vroeer 

openbaar gemaak het nie. In die geledere van die NGK sou dit by wyse van 'n 

terugblik ernstige reperkussies gehad het, maar 'n besliste bydrae gelewer het tot 'n 

spoediger depolitisering van die kerklike lewe met positiewe kerklike en 

staatkundige gevolge. Hy was 'n yweraar vir godsdiensvryheid en die soewereiniteit 

van die kerk. 

Hy het die Afrikanervolk lief gehad en gedien. As Afrikaner het hy deur sy 

publikasies en ander bydraes aansien aan die Afrikaanse taal en godsdiens verleen. 

Vir sy bydrae het die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns horn vereer, ender 

andere deur die Stalsprys vir Teologie - die eerste toekenning in die geskiedenis, -

aan horn toe te ken. Hy het die prys verdien. Groenewald moet erken word as een 

van die mees uitstaande Afrikaner kerk- en kultuurleiers gedurende die twintigste 

eeu. Vanwee sy optrede het hy ook in nie-Afrikaner geledere aansien aan die 

Afrikaner, sy godsdiens, taal en kultuur gebring. 
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HOOFSTUK 14 

BYBELSE FUNDERING VAN APARTHEID EN DIE ROL 

DAARVAN IN DIE SUID-AFRIKAANSE KERKGESKIEDENIS 

"Daar was goeie bedoelings by diegene wat aparlheidlafsonder/ike ontwikkeling Bybels wou 

fundeer, sowel as by diegene wat dit as 'n praktiese oplossing vir 'n komplekse situasie gesien 

het. Enersyds wou hulle doen wat hul/e geglo het die Bybel van hulle vra. Andersyds wou 

hulle al die verskillende volke wat ons Suid-Afrikaanse samelewing uitmaak, tot hulle reg laat 

kom" (Die verhaal van die Ned Geref Kerk se Reis met Apartheid 1997: 72). 

1 Rassisme en apartheid 

Groenewald het as teoloog, kerk- en kultuurleier by die apartheidgeskiedenis binne 

en buite die kringe van die NGK bekendheid verwerf met die verskyning van G 

Cronje se boek Regverdige Rasse Apartheid, waarin hy 'n hoofstuk getiteld: 

"Apartheid en voogdyskap in die fig van die Heilige Skrif', bygedra het (1947:40-67). 

Destyds het hy met sy bydrae nooit kon droom wat die uiteindelike gevolg daarvan 

tot die latere apartheidstryd sou wees nie.Sonder dat hy dit so bedoel het, het dit 

horn vir alle tye betrokke gemaak by die politieke stryd en geskiedenis van Suid

Afrika. Ten spyte van die feit dat hy horn nie met die politiek van die dag besig 

gehou het nie, staan hy vandag na vyftig jaar bekend as die teoloog wat apartheid 

Bybels fundeer het. Terwyl hy en andere (waaronder mede-akademici) destyds 

gepoog het om 'n oplossing vir die ernstige rassevraagstuk van Suid-Afrika te vind 

(DK 15 Mei 1992:8-9), het hy op die gebied van die teologiese wetenskap 

voortreflike prestasies gelewer wat nie uit die oog verloor moet word nie. Aan die 

einde van die twintigste eeu is die rassevraagstuk in Suid-Afrika steeds ernstig. 

Derhalwe moet gewaak word dat 'n eensydige beoordeling aan die einde van die eeu 

met die huidige soeke om die voile verhaal van SA se apartheidsgeskiedenis vas te 

le, nie oor Groenewald gemaak word nie. Afstand sal groter duidelikheid en 

objektiwiteit bring. Die huidige neerpen van die brokstukke van die apartheidsverhaal 

is noodsaaklik ten einde die historici van die 21 ste eeu in staat te stel om die verhaal 

met groter insig tot hul beskikking neer te skryf. 

Ten einde sy plek in die apartheidsgeskiedenis te evalueer, moet sy bydrae 

weereens binne die konteks waarbinne hy grootgeword, gestudeer, gewerk en binne 

die samelewingsverbande gefunksioneer het, nagegaan word. Teen die agtergrond 
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alleen kan 'n meer objektiewe slotsom gemaak en begrip gevorm word met 

betrekking tot sy bydrae as teoloog tot die apartheidgeskiedenis in Suid-Afrika. 

Apartheid het vele gesigspunte en alhoewel meestal inderdaad van die 

"apartheidstryd" gepraat word, toon ons geskiedenis 'n ontwikkelingslyn vanaf 'n 

verborge en onbewuste "apartheid" tot waar dit tot 'n fel stryd tot die laaste dekade 

van die eeu, na die vaslegging daarvan in wetgewing, ontwikkel het. Apartheid as 

verskynsel en ideologie het rassisme as bodem en derhalwe is dit nodig om daarop 

te let. Soms word die twee woorde as sinonieme gebruik. Dit blyk nodig te wees om 

'n agtergrond te skets met betrekking tot die siening van rassisme ten einde die 

gepaardgaande apartheid beter te beoordeel. 

Tydens die vergadering van die Sentrale Komitee van die WRK in Geneva in 1980 is 

gese dat geen gemeenskap immuun teen rassisme is nie; dat kerke self skuldig is 

aan die praktisering van rassisme, byvoorbeeld in hul kerkstrukture en dat kerke 

dikwels dieselfde sonde van rassisme wat in die maatskappy bestaan, vertoon. 

Lidkerke is opgeroep om "die dogma en praktyk van apartheid as 'a perversion of 

the Christian Gospel'" te beskou (JC Adonis: Die afgebreekte skeidsmuur weer 

opgebou, 1982:191). Apartheid word hier in dieselfde asem as rassisme gebruik. JA 

Loubser : The Apartheid Bible (1987:xii) sluit hierby aan : "To the rest of the world 

apartheid is a form of extreme racism that is regarded as an evil greater even than, 

for instance, communism. " 

2 Rassisme as wereldwye verskynsel 

2.1 Geen gemeenskap immuun teen rassisme 

Apartheid behoort tot 'n fenomeen wat nie net tot Suid-Afrika beperk is nie. Met sy 

wortels verstrengel in rassisme, het dit in die verlede tot die hede aanleiding gegee 

tot stryd, diskriminasie en lyding in baie lande van die wereld. Die stryd in die VSA 

en die uitwissing van die lndiaanse stamme, so ook die inboorlingstamme in 

Australie, is slegs twee voorbeelde waarby blankes betrokke was. Die stryd in lande 

in Afrika waarby blankes nie betrokke was nie, is oorbekend. Liberie - die land wat 

SA saam met Ethiopie by die Wereldhof in die sestigerjare in verband met sy 

mandaat oor die destydse Suidwes-Afrika, aangekla het, is slegs een voorbeeld 

hiervan. JW de Gruchy skryf heel tereg in sy werk The Church Struggle in South 

Africa, (1979:53-54): " ... racism in South Africa did not arrive when the National Party 
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came to power in 1948 with its clarion call to apartheid. But 1948 is symbolic of a 

dramatic change in the meaning of racism for South Africans ... A distinction can be 

made between the segregation policies before 1948 and the apartheid policy after 

that year." Hy wys verder daarop dat rassisme na 1948 'n rigiede, ideologiese 

karakter ender die apartheid leuse (slogan) aangeneem het. 

JC Adonis (1982:157-191) toon op 'n omvattende wyse aan hoedat die ekumeniese 

bewegings vanaf 1910 tot 1980 gereeld standpunt teen rassisme ingeneem het. Op 

die wereldkonsultasie wat deur die WRK gedurende Junie 1980 te Noordwijkerhout 

in Nederland gehou is, is rassisme deeglik ender die loep geneem.ln een van die vyf 

onderwerpe is die vraag :"Wat is rassisme?", behandel. In die verband skryf Adonis 

(186): "Dit is die taak van christene om teologies oor die vraagstuk na te dink en 

hierdie teologiese refleksie te baseer op kontekstuele en institusionele betrokkenheid 

in die stryd teen rassisme in beide kerk en samelewing." Die Konsultasie het o a 

opgemerk dat rassisme in 'n toenemende mate 'n deurdringende en 

wereldomvattende verskynsel is en dat geen ekonomiese sisteem, of dit kapitalisme, 

sosialisme of enige ander vorm sou aanneem, immuun teen die kanker van rassisme 

is nie. 

Rassisme is verder openlik en verborge. Dit word bewustelik en onbewustelik 

gehandhaaf deur die legale, kulturele, religieuse, opvoedkundige, ekonomiese, 

politieke en militere instellinge van die samelewing. Dit word versterk deur die mites 

van rasse-superioriteit en inferioriteit. Die Konsultasie het volstaan met die Uppsala 

(1968) definisie van rassisme insover dit interpersoonlike verhoudings betref. Die 

definisie het egter nie "institusionele rassisme, wat verantwoordelik is vir die lyding, 

uitbuiting en onderdrukking van miljoene mense oor die hele wereld" gedek nie 

(Adonis: 1982:187). 

2.2 Opvattings oor rassisme en apartheid 

2.2.1 Ekumeniese beoordeling 

By Uppsala (Adonis 1982:171-174) is ender rassisme die volgende verstaan: "die 

etnosentriese trots op die eie rassegroep en die voorkeur vir die karakteristieke van 

die groep; die geloof dat hierdie kenmerke wesenlik biologies van aard is en daarom 

oorgedra word na die volgende geslagte; kragtige negatiewe gevoelens teenoor 
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ander groepe wat nie hierdie karakteristieke besit nie, gepaardgaande met die sterk 

drang om teen die ander groep te diskrimineer en hul/e uit te sluit van volwaardige 

dee/name." 'n Definisie van "Blanke rassisme" is ook op Uppsala gegee (Adonis 

1982: 173): "die bewuste of onbewuste ge/oof in die inherente superioriteit van 

mense van veral Noord-Europese afkoms en dat a/le Blankes op grand hiervan 'n 

oorheersende en bevoorregte posisie mag beklee, gepaard met die geloof in die 

aangebore inferioriteit van die 'gek/eurde volke' (veral van Afrikaanse afkoms) op 

grand waarvan /aasgenoemde se onderwerping aan B/ankes geregverdig word ... " 

2.2.2 Suid-Afrikaanse perspektief ten opsigte van rassisme en apartheid 

2.2.2.1 Staatsbeleid 

Apartheid word soos volg in Die Afrikaanse Woordeboek, Deel I (1950:230) 

omskryf : " 'n Staatkundige beleidsrigting in Suid-Afrika, gegrond op die bree 

beginse/s van a) differensiasie, ooreenkomstig verski/le van ras en/of kleur en/of 

beskawingspeil in teenstelling met assimi/asie, b) die handhawing en bestendiging 

van die eiesoortigheid (identiteit) van die verskillende kleurgroepe wat die bevolking 

uitmaak en die aparte ontwikkeling van hierdie groepe vo/gens eie aard, tradisie en 

aanleg, in teenstelling met integrasie." Apartheid is dus as 'n eg Suid-Afrikaanse 

sisteem beskou wat plaaslik 'n ontwikkeling deurloop het met die klem op 

differensiasie waar ras, kleur en beskawingspeil 'n belangrike rol speel en 

eiesoortigheid met die klem op aparte ontwikkeling van die kleurgroepe. Assimilasie 

en integrasie is die teenpole van apartheid en segregasie. 

Dr OF Malan het volgens Adonis (1982:144) op 25 Januarie 1944 die woord 

"apartheid" die eerste keer in die parlement gebruik en verklaar dat die Nasionale 

Party die "safety of the white race and of Christian civilisation by the honest 

maintenance of the principles of apartheid and guardianship" ten doel het. Hy wys 

ook daarop dat Die Burger as dagblad van die Nasionale Party reeds op 26 Maart 

1943 die woord "apartheid" gebruik het verwysende na die beleid van die NP. Na die 

sestigerjare het Afrikanerleiers die negatiewe betekenis van die woord besef, en is 

van "afsonderlike ontwikkeling" gepraat. Alhoewel later van "eiesoortige 

ontwikkeling" ; "parallelle ontwikkeling," en selfs "plurale demokrasie" gepraat is, het 

die inhoud dieselfde gebly. 
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Adonis (1982:145) wys daarop dat "apartheid" veral vier aspekte tot inhoud gehad 

het, te wete: rassevooroordeel (blanke supremasie); Afrikaner nasionalisme; die 

blanke as geroepe voog oor die swartmense en vierdens die geografiese, politieke, 

sosiale en ekonomiese skeiding van die verskillende rasse. 

Die NP het in 1948 die verkiesing met sy apartheidsbeleid gewen. Volgens A du Toit 

(Adonis 1982:136), het die Afrikaners voor 1948 hulle besig gehou met die vraag wat 

die juiste verhouding tot die Engelssprekende moes wees, maar na die politieke 

sukses het hulle met veel ywer hul posisie ten opsigte van die swartmense gestel en 

in regeringsbeleid vasgele. Die belangrikste hiervan was die strukturering van rasse 

en sosiale verhoudinge vir die hele maatskappy. In 'n verslag wat deur die Nasionale 

Party in 1948 saamgestel is, is verklaar dat die beleid op twee prinsipes berus, 

naamlik apartheid en voogdyskap. Verder is gese dat dit op die christelike beginsel 

van reg en geregtigheid gebaseer is. 

Die verslag het die volgende beskrywing van apartheid gegee, (volgens F Troup 

aangehaal in Adonis 1982: 136): "a policy which sets itself the task of preserving and 

safeguarding the racial identity of the white population of the country; of likewise 

preserving and safeguarding the identity of the indigenous peoples as separate 

racial groups, with opportunities to develop in self-governing units; of fostering 

inculcation of national consciousness, self esteem and mutual regard among the 

various races of the country". 

2.2.2.2 Beleid NGK en belydenis van skuld 

In die inleidingsartikel van die DK van 22 September 1948 is die stelling gemaak dat 

apartheid ook die kerklike beleid van die NGK is : ·~s Kerk het ons... steeds 

doe/bewus aangestuur op die skeiding van hierdie twee volksgroepe (Blank en 

Bantoe). In hierdie opsig kan daar met reg gepraat word van apartheid as 'n kerklike 

beleid." In 1986 het die NGK erken dat rassisme 'n "ernstige sonde" is en dat die 

Skrif nerens 'n bepaalde politieke model as normatief rir alle tye voorskryf nie. 

Verder is erken dat apartheid lyding tot gevolg gehad het. In laasgenoemde verband 

het die Algemene Sinode te Kaapstad besluit: "In soverre die kerk en sy lidmate 

hieraan dee/ het, bely hy dit met ootmoed en berou" (vgl Kerk en Samelewing - 'n 

Getuienis van die Ned Geref Kerk, 1986: Par 12.1.4 op p22; par 302 op p52 en 

par 307 op p53). 
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2.2.2.3 Ontwikkel tot ideologie 

Alleen deur wetgewing en ander dwangmaatreels waardeur die Staat aan horn meer 

mag toegeeien het om die beleid uit te voer en in stand te hou, sou die beleid van 

apartheid 'n kans op sukses he. Dit kan nie ontken word nie dat apartheid algaande 

tot 'n ideologie ontwikkel het. Dit blyk duidelik uit die definisie van die Afrikaner

filosoof J Degenaar (Adonis 1982:144): "dit is 'n stelsel van idees en waardes 

waarmee die teoriee en aktiwiteite van mense beoordeel word en waarby een 

bepaalde idee of waarde die hoogste prioriteit ontvang: dit is 'n aksieprogram 

waarmee die bestaande politieke en sosiale orde of verdedig of verander word, dit is 

'n totalitere stelsel van idees wat geheel en al op mense se gees beslag le, dit is 'n 

stelsel wat die belange van die groep (op bedekte wyse) beskerm." 

Rassisme is in Suid-Afrika, al is dit 'n wereldverskynsel, tot sy uiterste gevoer. John 

Perkins vat dit saam in die boek van M Cassidy The Passing Summer (1990:xxiii): 

"But I also saw that racism is ... as old as the human race itself Yet only in South 

Africa is racism incorporated into the political system of apartheid in such a way that 

power, privilege and position are reserved for whites alone, allocated in small 

measures to Indians and Coloreds (sic), and denied entirely to blacks, who are 

classified as noncitizens in their native land." In SA het die blanke minderheid 

regeer deur middel van verskeie maatreels en wette (Vergelyk Adonis se beskrywing 

van sommige van die wette soos die met betrekking tot bevolkingsregistrasie, 

suiwerheid van ras en behoud van blanke identiteit, ens, (1982:149-156). Hy noem 

dit die apartheidsideologie van die NP (Hoofstuk vi -inhoudsopgawe) wat bepaalde 

aksieprogramme daargestel het om te verseker dat die blanke se belange, identiteit, 

en bevoorregte posisie beskerm word. Deur genoemde wette is die 

apartheidsisteem in stand gehou. Dit is as noodsaaklik beskou omdat voorsien is 

dat rasse-integrasie sou lei tot die politieke, maatskaplike en kulturele selfmoord van 

die blanke minderheid. 

Loubser (1987:86-87) noem ook dat "In the decade before 1960 almost 100 

apartheid laws were adopted by parliament, controlling the lives of the Blacks ... 

Apartheid now acquired the dimension of a totalitarian philosophy, becoming part of 

the collective subconscious of people. Whoever dared to question this could expect 

serious opposition from church and state - as was proved in the case of Dr Beyers 

Naude. Only after the Soweto unrests (1986) did the ideology begin to crumble." 
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Was dit nie vir die deputasie wat die Federale Raad van NG Kerke in 1957 na dr 

Verwoerd gestuur het nie, (Dit was vanwee 'n voorstel van Groenewald:Skrywer) sou 

wetgewing wat swartes verbied het om eredienste in blanke gebiede by te woon, ook 

deurgevoer gewees het (Vgl Hoofstuk 13 en FE O'B Geldenhuys 1982:44) 

3 Godsdienstige legitimasie van apartheid : historiese verloop 

JA Loubser (1987:3-85) beskryf die godsdienstige-historiese verloop van apartheid in 

Suid-Afrika en die faktore wat daarin 'n rol gespeel het. Hy noem dit die "Evolution 

of the Apartheid Bible." Dit strek vanaf die koms van Jan van Riebeeck tot die 

vyftigerjare van die twintigste eeu. Groenewald se aandeel om apartheid 'n 

teologiese (Bybelse) basis te gee, wat later deur die kerk aanvaar is, in plaas van die 

destyds bestaande hermeneutiese basis naamlik die tradisionele vrees vir 

gelykstelling wat op ondervinding gebaseer was, word deur horn behandel. Op die 

wyse is die laasgenoemde pragmatiese beleid wat op ondervinding gebaseer is, 

deur 'n ideologiese benadering vervang (60-69). 

Loubser wys daarop dat alhoewel die kerk 'n "key roll" gespeel het in die vestiging 

van apartheid as 'n politieke ideologie, dit nie histories korrek sou wees om dit ten 

volle aan die kerk toe te skryf nie (1987:83). Hy skryf verder: "The DRC did not 

design apartheid and hand it over to the politicians. Its roots go further back, even to 

a time before it was embraced by the church. It must be stressed that no Afrikaans 

church ever made apartheid part of its confession. It only constituted a part of the 

churhes' social doctrine which was regarded as relative to their confessional 

documents". 

Adonis (1982:147-148) wys verder daarop dat historici socs H Giliomee en FA van 

Jaarsveld bevind het dat Afrikaners in die negentiende eeu reeds swartmense as 

ondergeskiktes van die blanke beskou het en dat hierdie visie in die meeste gevalle 

godsdienstig gelegitimeer was. In die loop van die geskiedenis het verskeie volke 

asook die Afrikanervolk geglo dat hulle 'n roeping teenoor ander volkere het. Hy 

verwys na DJ Kotze wat bevind het dat die Afrikaner 'n roeping na binne gehad het 

om die christelike evangelie en die goeie dinge van die westerse beskawing uit te 

leef. Dit was sy taak om die swartmense te kersten, te beskaaf en op te lei. Sy 

roeping na buite het behels dat hy 'n voorbeeld meet stel van hoe verskillende rasse 

en volkere in 'n pluralistiese maatskappy vreedsaam kon leef. Hy wys verder op FA 
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van Jaarsveld wat bevind het dat terwyl ander volke die reg en roeping om as voog 

oar ander op te tree op die natuurreg en op die geskiedenis gebaseer het, Afrikaners 

dit godsdienstig fundeer het. Dit is dus nie vreemd dat Groenewald sou poog om sy 

standpunt, soos hy dit in sy bydrae in ''Apartheid en Voogdyskap in die fig van die 

heilige Skrif" tot G Cronje se boek (1947:40-62) verwoord het, op die Skrif te 

fundeer nie. 

4 Groenewald en apartheid 

4.1 Apartheid tydens sy jeugjare 

4.1.1 Bestaan van spontane gevoel vir afsonderlikheid 

Tydens Groenewald se jeugjare was die patroon van afsonderlikheid in die Suid

Afrikaanse samelewing op die gebied van die onderwys, ekonomie, maatskaplik, 

politiek en godsdiens reeds gevestig. In sy ouerhuis het hy soos sy tydgenote geleer 

dat afsonderlikheid korrek is en nie in stryd met die Skrif is nie. Daar was immers 'n 

aparte kerk vir die kleurlinge. Volgens GBA Gerdener (1951 :43 - Reguit koers 

gehou. Die wording, wese en werking van die NG Kerk se sendingbeleid), het 

die NGK in 1857 (met die Sinode se historiese besluit gegrond op die "swakheid van 

sommige" :Skrywer), amptelik die standpunt van aparte kerke vir blank en swart 

ingeneem.ln die lig hiervan "het die kleurlinge outomaties die blanke gemeentes 

verlaat en hul eie gemeentes gebou wat in 1881 uitge/oop het op die stigting van 'n 

selfstandige sendingkerk". 

Adonis (1982:56) wys daarop dat W Murray geglo het dat kleurvooroordeel so diep 

in die mens gewortel is, dat dit eers in die volgende geslag uitgewerk kan word.Hy 

het soos NJ Hofmeyr simpatie gehad vir die standpunt van aanbidding in 

afsonderlike kerkgeboue. Volgens NJ Smith (1973:25 - Die planting van 

afsonderlike kerke vir nie-blanke bevolkingsgroepe deur die Nederduitse 

Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika), was die afkeer aan fisiese kontak wat 

blankes teenoor kleurlinge in die Kaapse samelewing gehad het, 'n 

vanselfsprekende saak. Hy oordeel dat die gevoel vir afsonderlikheid by die meeste 

blanke lidmate nie uit 'n onchristelike gesindheid gespruit het nie. Hy is van mening 

dat daar 'n "spontane gevoe/ vir afsonderlikheid" tussen blank en nie-blank bestaan 

het. Hy stel dit socs volg: " ... die spontane ontwikkeling in die maatskappy 
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gedurende die vooafgaande anderha/f eeu, het reeds sodanig vaste patroon van 

afsonderlikheid (skeiding) aangeneem dat dit nie weer ligtelik gewysig sou word nie." 

Hy noem verder dat diegene wat vanuit die historiese wordingsproses aan die Kaap 

die skeiding tussen blank en nie-blank as spontane ontwikkelingsproses en 

uiteindelik as vanselfsprekende sosiaal-maatskaplike reeling aanvaar het, sou 

andersoortige denke vanuit Europa van integrasie en gelykskakeling tussen mense 

vanselfsprekend nie aanvaar nie. 

Tydens Groenewald se jeugjare het hy in sy ouerhuis, die kerk en gemeenskap 

geleer dat die skeiding tussen blank en nieblank nie onchristelik is nie. Dit is nie 

bevraagteken nie. Alie mense moes gerespekteer en menswaardig behandel word -

dus oak anderskleuriges. Die evangelie moes aan hulle gebring word. Die 

opvoeding het 'n belangrike invloed op sy lewe en denke gehad. 

4.1.2 lnvloed van studies aan Universiteit van Stellenbosch : J du Plessis 

In Hoofstuk 6 is daarop gewys dat Groenewald aan die "volksuniversiteit" geskool is. 

In die woorde van HB Thom (voormalige rektor van US en mede- studenteleier van 

Groenewald op US), was die Universiteit uit die nood van die Afrikanervolk gebore, 

en het dit in 'n diep behoefte vir die Afrikaner voorsien. Dit was 'n Universiteit vir die 

blanke taalgroepe en onderrig was in Afrikaans (DJ Kotze, 1969:77- 79). As 

studenteraadslid het Groenewald 'n aktiewe rol gespeel met betrekking tot politieke 

en kulturele vraagstukke in die land soos die rol van Afrikaans, die Suid-Afrikaanse 

vlag, ens. In 1927 was Groenewald lid van die eerste "studenteparlement" as lid van 

die Maties se afvaardiging na Nusas se jaarlikse vergadering (Hoofstuk 6). 

Op Stellenbosch het Groenewald aan die voete van die bekende prof J du Plessis, 

Nuwe Testamentikus en werelderkende sendingkundige, gesit. Met betrekking tot 

die interpretasie van Venn en Anderson se bekende "three-self Formula" was Du 

Plessis die volgende siening toegedaan met betrekking tot die beoordeling van die 

"inboorlingkerk", waar volgens horn die karakter en natuurlike begaafdheid van die 

volk o a 'n belangrike faktor was. Hieroor het Du Plessis in sy boek Wie sal gaan? 

(1932: 178) soos volg geskryf: "Daar is by die Bantoe- en Negervolke 'n 

karakterswakheid wat hulle onbevoeg maak om spoedig onafhanklikheid te bereik: 

die gevoel van verantwoordelikheid is swak ontwikkel; daar is weinig volharding, 

energie en ambisie in die a/gemeen; dit ontbreek aan inisiatief en aan die gawe van 
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feidmanskap; die Afrikaanse nature/ het weinig sin vir orde, reel en harmonie, en g'n 

regte begrip van finansiele sake nie. Hierdie gebreke is ernstige /eemtes in 'n volk of 

'n kerk wat na selfstandigheid streef " 

Loubser (1987:27-28) se siening dat die afsetting van Du Plessis die vorming van die 

"apartheid Bible" vanwee sy verligte standpunte, bevorder het, kan in die lig van die 

voorgaande bevraagteken word. Groenewald het lojaal aan Du Plessis gebly en vir 

horn selfs in die bres getree.Vergelyk stelling XV van sy proefskrif dat daar nie 'n reg 

van appel volgens die Gereformeerde beginsels tot die uitoefening van die tug na 'n 

vryspraak is nie (1932:223). Groenewald se denkwyse in verband met 

rasseaangeleenthede het met die van Du Plessis ooreengestem soos onder andere 

ook blyk 'n artikel wat op 21 Januarie 1948 in The Times - Weekly Newspaper for 

Uitenhage and the Eastern Province Districts onder die opskrif "Partition for 

Natives" verskyn het. In die artikel word verklaar tov Groenewald: "His approach is 

wholly along the lines of Christian right-thinking, and is motivated by a real hope that 

benefit will accrue to the Natives ... (He) did not pretend to know the whole answer in 

regard to the details of such partition ... " Adonis (1982:65) wys daarop dat Du 

Plessis en saam met horn WJ van der Merwe asook JM Cronje in die bepaling van 

die selfstandigheid van die Swartkerke dit "sien as 'n ontwikke/ingsproses van 

langere of kortere duur. Hu/le spreek van die selfstandigwording van die 

Swartkerke en hiermee word veral gedink aan die finansie/e selfstandigheid van die 

kerke. " Die oordeel van Du Plessis oor die swarte se karakter en graad van 

ontwikkeling het ongetwyfeld Groenewald se denke be'invloed. Wat die kleurlinge 

betref het Du Plessis verklaar dat alhoewel daar reeds drie "onafhanklike 

Sendingkerke" bestaan het, hulle "onafhanklikheid" nie veel beteken het nie omdat 

hulle in verskeie opsigte steeds aan die blanke kerk verbind was. Dus ook wat die 

kleurlinge betref het Du Plessis geleer dat hulle ook nie sender die leiding van die 

blanke onafhanklik kon funksioneer nie. Du Plessis kan dus nie as verlig ten opsigte 

van rasseaangeleenthede beskou word nie. 

RT J Lombard (1972:28) wys verder op Du Plessis se siening ten opsigte van 

politieke apartheid.In DK het Du Plessis as redakteur 'n aantal bydraes oor "Het 

Nature/Jen Vraagstuk" in 1910 geskryf. Hy beklemtoon veral die feit dat daar vir die 

Bantoe 'n aparte ontwikkeling volgens hul eie kultuur en tradisie moet wees. 'Zoodra 

de nature/ zijn volksgevoel en zijn nationa/en trots verliest, en zich begint te 

verbeelden dat hij een blanke mensch is, wordt hij verachtelijk en deugt hij nergens 
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meer toe" (DK: 15.09.1910). Die swartes meet in sy eie taal opgevoed word en 

handewerk of industriele opvoeding is vir hulle van die grootste belang omdat hulle 

die arbeidersklasse vorm (DK:21.09.1910). Du Plessis was van mening dat wat die 

stemreg betref, dit die beste oplossing sal wees indien aan die swartes wat tussen 

die blankes woon eie parlementere verteenwoordigers gegee word en aan die in die 

swartgebiede 'n "algemene raad"wat hul eie belange kan behartig (DK:22.09.1910). 

In September 1923 lewer Du Plessis 'n referaat tydens die konferensie van die 

Federale Raad van die NG Kerke in Johannesburg oor "Native Education" (vgl GBA 

Gerdener 1943: 191 ). Hy het by die geleentheid 'n belangrike uitspraak oor 

segregasie gemaak wat sy standpunt weerspieel het. Hy het gese: "I plead for 

segregation in education, segregation in domicile, segregation in the social and in 

the political sphere. This does not mean that we may never co-operate ... To use 

Booker Washington's famous simile, we may be separate as the fingers in matters in 

which segregation is advisable and yet one as the hand in things pertaining to our 

mutual progress." Sy segregasie-standpunt is uiteraard ook na sy studente 

oorgedra. Die apartheidsidees van Du Plessis het Groenewald se denke in die soeke 

na 'n oplossing vir die rassevraagstuk beslis be'invloed. 

Die invloed van die Universiteit van Stellenbosch as "volksuniversiteit" en sy 

leermeesters, veral Du Plessis, sy invloedryke studentevriende wat later 'n 

belangrike rol in die Suid-Afrikaanse maatskaplike en politieke lewe sou speel, sy 

identifisering met die Afrikanervolk se strewes en die groeiende nasionale ontwaking 

van die Afrikanervolk, het onteenseglik Groenewald ook besiel. Die idee van blanke 

voogdyskap oor die nie-blanke en segregasie socs deur Du Plessis voorgestaan, 

wat hy jare later in sy bydrae tot G Cronje se boek (1947:40) as oplossing vir die 

rassevraagstuk sou uiteensit, het op Stellenbosch wortel geskiet. 

4.1.3 Nederland en Duitse inlvoed 

Groenewald het na sy studies in Nederland en Duitsland in die dertigerjare student 

van die teologiese denke in die lande gebly. M Cassidy ( 1990: 117-118) wys daarop 

dat in die twintiger- en dertigerjare studente (socs Groenewald:Skrywer) in 

Nederland en andere in Duitsland gaan studeer het. Die twee lande het die bron 

geword waaruit "two massively important streams of destiny" sou terugvloei na die 

verre Vaderland waar dit sou meng met die plaaslike en inheemse teologiese denke. 
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Die twee strome waarna hy verwys is die teologiese en die politieke strome. Met 

verwysing na die teologiese stroom verwys hy na die invloed van A Kuyper, die groot 

Nederlandse teoloog en stigter van die Vrije Universiteit van Amsterdam. Kuyper 

was 'n belangrike teoloog met groot invloed en word hoog deur Groenewald geag 

(Onderhoud). 

Loubser (1987:38-50) wys ook op die invloed van Kuyper en die Duitse Nasionaal 

Sosialisme op studente uit SA in die twee lande in die dertigerjare. Die konsepte van 

Kuyper wat die beleid van apartheid binnegedring het is sy sisteem van beginsels -

niks bestaan buite die heerskappy van Christus nie. Dit veronderstel dat Calvinisme 

grootliks 'n onafhanklike sisteem van beginsels is (38). Kuyper het ook sekere 

bestaansvlakke soos die staat, maatskappy en kerk ge'ldentifiseer - vlakke wat in 

verhouding tot mekaar staan omdat elkeen direk ender God se soewereine outoriteit 

val. Elke sfeer het sy eie outoriteit wat hy "soewereiniteit in eie kring" noem. 

Laasgenoemde noem hy ook skeppingsordinansies van God wat so belangrik is dat 

selfs die sonde dit nie kon binnedring nie. Die maatskappy word nie gesien as 'n 

versameling van individue nie, maar as een organiese geheel van sfere. 

In die verband is Kuyper sterk be·1nvloed deur die idee van die "Volkseele" wat deur 

die historiese skool van die Duitse filosofie ontwikkel is. Herman Dooyeweerd het 

die konsep van soewereiniteit in eie kring verder ontwikkel en geleer dat die outoriteit 

normatief van aard is. Die Calvinistiese filosoof HG Stoker van Potchefstroom het 

die idee op die SA situasie toegepas. Elke etniese groep is gesien as 'n organisme 

wat deel gevorm het van die liggaam van die mensheid. As organisme het elke volk 

sy eie ritme en 'n wet van sy eie soos dit uitgedruk word in sy taal, geskiedenis, 

biologiese samestelling en lokaliteit. 

Elke volk is gesien as 'n kollektiewe geheel... dus soewerein en direk 

verantwoordelik aan God vir sy eie lewenswyse. Loubser wys verder op Kuyper se 

idee van skeppingsordonnansies wat sterk deur die Duitse romantisisme en teologie 

be'lnvloed is. Laasgenoemde het twee hoof komponente - 'n element van orde (God 

het dit bepaal) en 'n etiese element (omdat God dit beveel het, is ek verplig om die 

skeppingsordonnansies te gehoorsaam). Laastens verwys hy na Kuyper se idee van 

diversiteit as dominante idee. Onder die volkere is daar nie eenvormigheid nie, maar 

pluriformiteit. Die beginsel van diversiteit bepaal die struktuur van die kerk. Die 

eenheid van die kerk is 'n saak vir die wederkoms. Op aarde oorheers die element 
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van diversiteit. 

Loubser noem verder dat die populariteit van Kuyper se teologie in die 1940-jare sy 

klimaks in SA bereik het socs uit die volgende blyk (1987:47): (a) Die apartheid 

paradigma was toe binne die raamwerk van beginsels geplaas. (b). Die volk is 

gesien as 'n soewereine sfeer, normatief in sigself. (c) Die konsep van 

skeppingsordonnansies het in populariteit in eksegetiese redevoering toegeneem, 

met die "beginsel van diversiteit" as een van die mees belangrike van die 

skeppingsordonnansies. (d) Nasionalisties-gekleurde konsepte socs 'n nasionale 

roeping is ge·lnkorporeer in 'n Kuyperiaanse sisteem van beginsels. Dit het oak 

gedien as stimulasie om 'n ge"ldealiseerde geskiedenis daar te stel. (e) Die hele 

sisteem het die stempel "Christelik-Nasionaaf' ontvang. 

presedent was "Christelik-histories". 

Die Kuyperiaanse 

Cassidy (1990:118-119) wys op die toepassing van Kuyper se gedagtes in SA socs 

deur David Bosch vermeld: "The slogan : 'Isolation for survival' emerged ... For the 

first time in South African history sustained theological (or ideological) arguments 

suggested that Afrikaners should neither fraternize with foreigners nor break down 

the walls of racial separation instituted by God; like Israel, the Afrikaner's salvation 

lay in racial purity and separate schools and churches." Hy meld dat ds WJ Postma 

reeds in 1907 volkome politieke en sosiale segregasie bepleit het (119). 

Vervolgens wys Cassidy (1990:521 nota 17) daarop dat by die samevloeiing van die 

teologiese en politieke strominge in die veertigerjare, apartheid gebore is. Terwyl die 

jong teoloe in Amsterdam was, is sewe jong politieke wetenskaplikes aan Duitse 

universiteite met die idealisme van die Duitse nasionalisme vervul. Die sewe was drr 

N Diederichs, Piet Meyer, HF Verwoerd, Geoff Cronje, J de W Keyter, Albert Hertzog 

en T J Hugo. Met die ineenvloei van die twee strome was G Cronje, "one of the 

Amsterdam theologians fired up by Kuyper, now came forth and was of key 

significance" (122). Tussen Groenewald en Cronje het 'n nou band bestaan. 

'n Baek: 'n Tuiste vir die Nages/ag, verskyn in 1945 uit Cronje se pen. " ... it set 

forth a full-blown apologetic for what would become apartheid. 'The racial policy 

which we as Afrikaners should promote', said Cronje ... , 'must be directed to the 

preservation of racial and cultural variety. This is because it is according to the will 

of God, and also because with the knowledge at our disposal it can be justified on 
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practical grounds'. The book then works out the extensive details of his suggested 

grand scheme of 'Apartheid' or Separate Development'. And to implement apartheid 

was the Afrikaner's Christian duty, and one to be done 'whatever the cost' (Cassidy 

1990: 123). 

4.2 Praktiese belewing van apartheid-worsteling 

4.2.1 Bethulie 

Tydens sy bediening op Bethulie het Groenewald vir die eerste keer op grondvlak 

werklik kennis gemaak en ondervinding opgedoen van die swartes, die Kleurlinge 

het hy geken, toe hy ontdek het dat hy ook hulle leraar, amptelik beroep op 6 

November 1932, sou wees. In Hoofstuk 7 wat handel oor sy diensjare op Bethulie, 

(1932-1938), is gemeld dat benewens die sorg vir die twee "sendinggemeentes" hy 

ook voorsitter van die twee nieblanke skoolkommissies was. Die geskiedenis van die 

sendinggemeentes is kortliks deur IL Ferreira in 'n Baken vir Bethulie (1988:145-

158) beskryf. Terwyl hy met ernstige vraagstukke in sy eie gemeente geworstel het, 

(socs politieke spanning en armoede), het Groenewald gemeld dat die werk op die 

sendingakker ook sy moeilikhede opgelewer het. Sy voorganger ds JCC 

Oosthuysen, beskryf deur Ferreira as "'n groat sendingvriend" (150), het baie 

aandag aan die sendinggemeentes gegee en 'n negatiewe houding het teen sending 

by Groenewald se koms bestaan (gesprek). Waarskynlik het dit ook met 

kleurvooroordeel te doen gehad wat aangeblaas is deur die politieke en 

maatskaplike probleme wat destyds ondervind is. 

Terwyl daar oor die algemeen 'n goeie gesindheid teenoor die sending was, het die 

finansiele steun aan die sendinggemeentes nie altyd die lidmate se goedkeuring 

weggedra nie (1988:150). Die blanke gemeente wat self met 'n skuldlas gesukkel 

het, het 'n bydrae van 500 pond ('n reuse bedrag destyds) tot die bou van 'n nuwe 

kerk en pastorie vir die swart gemeente, wat in 1930 ingewy is, gelewer. Selfs in 

1975 erken die swart gemeente dat hy "so afhanklik soos 'n kind" van die blanke 

gemeente is (157). 

Die toestand wat in die twee nieblanke gemeentes geheers het, het die opvatting 

van Groenewald se leermeester J du Plessis bevestig naamlik dat daar nie sprake 

van selfstandigheid van die gemeentes vanwee hulle afhanklikheid van die blankes, 
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bestaan het nie. Die nieblankes het nie oor die kennis, kundigheid en ondervinding 

beskik om op 'n selfstandige wyse te funksioneer nie. Die afhanklikheid van die 

blanke gemeente was omvattend. As kerk-en kultuurleier het Groenewald begin 

nadink oor hoe om 'n permanente oplossing vir die vraagstuk te vind waardeur die 

blanke se voortbestaan verseker sou kon word en die ander rassegroepe gelei kon 

word om selfstandig en onafhanklik te funksioneer. Die armoede en maatskaplike 

probleme onder die blanke was destyds baie groot as gevolg van die depressie. 

Onder die swartes en kleurlinge, met wie Groenewald baie nou gemoeid was, was 

die ellende selfs groter. Hy het die sendinggemeentes ook met toewyding gedien. 

Hy het 'n positiewe benadering tot die sending gehad (84). 

4.2.2 Binne- en buitelandse druk teen status quo 

Wanneer die algemene Suid-Afrikaanse geskiedenis, maar veral die 

kerkgeskiedenis gedurende die eeu nagelees word, blyk dit dat die dreigende 

rasseprobleem die kerk- en politieke leiers met onrus vervul het. Daar was nie 

eenstemmigheid oor hoe die groter wordende probleem opgelos kon word nie. By 

sommige bestaan daar in ons dag nie begrip vir die situasie wat destyds geheers het 

nie. Die blankes het al meer die sterk getalle oorwig van veral die swart lede van die 

bevolking as 'n bedreiging vir hul toekoms ervaar. Lombard (1974:31) wys daarop 

dat wereldwye belangstelling reeds in die twintigerjare in die onderwys van die 

inheemse bevolking in Afrika bestaan het. 'n Persoon wat tydens Groenewald se 

bediening op Bethulie in die Federale Sendingraad en op die kerk se rassebeleid 'n 

sterk invloed gehad het, was ds JG Strydom. Hy was tydens Groenewald se 

bediening op Bethulie die sendingsekretaris van die Vrystaatse kerk en "het vir 

amper drie dekades 'n belangrike invloed op die Ned Geref Kerke se sending- en 

rassebeleid uitgeoefen ... " (Lombard 1974:56). In 1938 het hy 'n besoek aan die VSA 

gebring waar hy 'n studie van die rasseverhoudinge in die Suidelike State gemaak 

het. ''After this tour the Rev Strijdom declared that he was convinced that only 

separate development could solve the native problem in South Africa. For a decade 

after his return he therefore did everything in his power to bring home to the 

Afrikaners the advantages of racial separation" (aanhaling van NJ Rhoodie en JH 

Venter deur Lombard, 197 4:56). 

Ruimte ontbreek om die insidente en faktore wat onrus aan beide kante van die 

rassesamestelling veroorsaak het, te bespreek. Lombard verwys na vele, ender 
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andere die volgende (32-34): Die vier ingrypende Naturelle-wetsontwerpe van JBM 

Hertzog is vir kommentaar in 1926 ter tafel gele. Die Moderatuur van die Kaapse 

NGK het die wetsontwerpe as 'n soeke na 'n oplossing vir 'n "allerernstigste situasie" 

aangeprys al wou hy horn nie oor die voorgenome wette uitspreek nie. Os PGJ 

Meiring, redakteur van DK het saam met ds JW Hofmeyr gestem dat die kerk die 

aangewese instansie is om ten opsigte van rasseverhoudings leiding te gee omdat 

hy buite die politiek staan. Die blanke moes ook afsien van vooroordeel en 

oorgelewerde tradisies. Die Bantoe moes ook meer grond gegee word sodat hulle 

bestendig kan lewe. Meiring het verder die belangrike saak geopper dat daar nie 

wette gemaak kan word sonder om die mense wat onder die wette moet buig te 

raadpleeg nie. 

Prof J du Plessis het in Mei 1926 (Lombard 1974:33), met Hofmeyr en Meiring se 

sienings saamgestem. Die oplossing moes die toets van sedelike norme kon 

deurstaan. Hy het ook vir gelyke geleenthede gepleit, wat nie dieselfde geleenthede 

beteken nie, omdat die nieblanke nog nie die "kultuurhoogte van die Europeaan 

bereik het nie." Hy het verder gese dat segregasie wenslik is, maar onuitvoerbaar, 

omdat die ekonomie afhanklik is van nieblanke arbeid en waar sosiale en 

ekonomiese eise in botsing met mekaar kom, wen die laaste altyd. Non-segregasie 

is weer gevaarlik omdat dit tot botsing sal lei, terwyl halwe-segregasie skadelik vir 

die blanke en nieblanke is. Vir laasgenoemde is dit nadelig weens die afwesigheid 

van sy huis en ontbinding van huis- en stamsanksies, wat tot ontaarding lei. Vir die 

blanke is dit weer nadelig weens onsindelikheid, die oortreding van die drankwette 

en die "swart gevaar". Uit die voorgaande blyk hoe diepgaande die rasseprobleem in 

Groenewald se universiteitsdae reeds was. 

lnternasionaal het SA en die NGK die wind van voor begin kry. 'n Oplossing vir die 

probleem het noodsaaklik geword.Lombard (1974:49) berig dat BJ Marais in 1938 as 

afgevaardigde van die Transvaalse Kerk die Wereld-Sendingkonferensie te 

Tambaran in Madras, lndie, bygewoon het. Hy het ender die indruk gekom dat die 

sendingbeleid van die NGK uit pas is met die res van die wereld. Hy het ontdek: "Ons 

staan alleen- Ons volg 'n eensame pad. " Hy het ook gevind "dat daar baie min, 

indien enige, direkte steun vir ons beleid in die Bybel te vind is". Die "ontsaglike 

praktiese probleme" mag wel dien om die huidige sendingbeleid te regverdig, maar 

dan meet dit in die gees van Christus en die Bybel gedoen word (DK:10.04.1940). In 

DK van 5 Junie 1940 ontken hy dat hy 'n voorstander van sosiale vermenging is. Hy 
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beklemtoon egter dat daar geen Skriftuurlike gronde vir segregasie binne die 

Christendom is nie en dat die beleid in SA slegs om praktiese redes geregverdig kan 

word. lntussen het die probleem ernstiger afmetings aangeneem. Die studiekring 

wat deur die kommissie vir Rasseverhoudinge van die Federale Sendingraad in 1943 

aangewys is om die Kleurlingvraagstuk te bestudeer, het na 'n konferensie op 6 

Augustus 1945 met Kleurlingleiers in die sendingkerk in die Strand, daarop gewys 

dat die "Teenswoordige toestande skep 'n posisie wat die he/e samelewing op 'n 

vulkaan plaas wat in uitbarsting 'n einde/ose verwoesting kan veroorsaak' (Lombard 

1974:57). By vermelde konferensie het dit geblyk dat die kleurlinggemeenskap 'n 

aparte ontwikkeling van die Bantoe en lndiers nastreef en vertoe tot die Ned Geref 

moederkerk gerig het om sy invloed in die rigting te gebruik. 

Die Ontugwet van 1927 het nie huwelike tussen blankes en kleurlinge verbied nie, 

wel vleeslike gemeenskap tussen die twee groepe. In die dertigerjare is gevind dat 

die huwelike jaarliks toegeneem het. In 1939 het 'n regeringskommissie ender 

voorsitterskap van regter CW de Villiers aanbeveel dat gemengde huwelike sowel as 

buite- egtelike vleeslike gemeenskap tussen blank en nieblank deur wetgewing 

verbied moes word. Lombard (1974:65-67) meld die groot getal pogings van 

sinodes, ondersoekkommissies en afvaardigings na die regering, wat vanwee die 

onrusbarende vermeerdering van gemengde huwelike, gepleit het vir 'n verbod op 

gemengde huwelike en aangedring het op segregasie van die woonbuurtes vir 

blankes, bruinmense en swartes. Lombard oordeel dat aan die einde van die jare 

veertig 'n sterk oortuiging by leraars en lidmate van die NGK posgevat het dat 'n 

beleid van algehele territoriale skeiding nodig geword het omdat gemengde huwelike 

daardeur beperk sou word. 

Die Sinodale Kommissie van die Transvaalse Kerk het op 22 April 1942, 

(Lombard:62) toe JC Smuts verklaar het dat indien SA ingeval sou word hy ook 

swartes en bruinmense sou bewapen om te help met die verdediging van die land, 

dit beklemtoon dat die beleid van die NGK gegrond is op die beginsels van Gods 

Woord wat "rasse-apartheid en voogdyskap van die blanke teenoor die nature/ leer". 

Hierdie beleid het ook sy neerslag in die wette van die land gevind ... Die kerk is ook 

in 1944 betrek toe 'n klerefabriek in Germiston nege kleurlingvroue in diens geneem 

het en blanke vroue geweier het om saam met hulle te werk. Uiteraard het dit tot 

ernstige wrywing tussen die rassegroepe gelei. 'n Kerklike Komitee van die drie 

Afrikaanse kerke (van wie die meeste blanke vroue lidmate was) wat aangewys was 
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om die saak te hanteer, het verklaar dat hy geen politieke party steun nie, maar "op 

grand van die Skrif-gefundeerde beginsels" sy diepe teleurstelling uitspreek omdat 

nie-blankes toegelaat word om dieselfde werk "as ans moeders en dogters" te 

verrig". Op die Transvaalse Sinode van die NGK in 1944 het die saak ter sprake 

gekom.Opnuut is die beginsel van sosiale apartheid tussen die blanke en gekleurde 

rasse bevestig asook die kerk se roeping om te sorg dat die blanke sy voogdyskap 

op christelike grondslag handhaaf en is gepleit vir 'n behoorlike lewenswyse en 

ontwikkeling vir die nieblanke in eie sfeer (Lombard 63-64). 

4.3 Groenewald se soeke na oplossing vir vraagstuk 

Die soeke na 'n beleid om die ingewikkelde verhouding tussen die blanke en 

nieblanke rasse soos hierbo vermeld, te reel, dateer terug tot by die koms van die 

blanke na SA in 1652. Die Afrikaanse kerke, en by name die NGK, het aan die hand 

van die kerkleiding al hoe meer aangedui dat die Skrif die fundering vir die beleid 

van rasseskeiding is. Diepgaande bewyse uit die Skrif het egter ontbreek. Die 

Afrikanervolk en politici het die leiding aanvaar en die beleid van rasseskeiding het 

algaande op kerklike, politieke en ander samelewingsgebiede gestalte begin 

aanneem. 

Diegene wat nie met die Bybelse fundering saamgestem het nie, soos BJ Marais, 

het verklaar dat hulle die beleid as enigste praktiese oplossing vir die rassevraagstuk 

sien. Groenewald sou in sy paging om 'n oplossing vir die probleem te vind, by 

eersgenoemde groep wat die Skrif as fundering aanvaar het, aansluiting soek. Hy 

sou grootliks formuleer wat reeds as Skrifgefundeerd beskou is. Sy formulering sou 

egter aan die Sinodes voorgele word. Vir die eerste keer is amptelike kerklike 

sanksie aan die apartheidsbeleid verleen. 

4.4 lnvloed sending- en volkskongresse 

Vir die formulering van sy apartheidstandpunt het Groenewald swaar op die besluite 

van die Sendingkongres van 1935 gesteun asook op die besluite van die 

Volkskongresse van onderskeidelik 1944 en 1947 (Vgl G Cronje 1947:40-41). 'n Kort 

uiteensetting daarvan word hieronder weergegee. 

4.4.1 Sendingkongres 1935 

484 



Die Federale Raad van NG Kerke het in 1935 'n sendingbeleid geformuleer en dit 

aan die vier (provinsiale) sinodes van die NG Kerk voorgele. Hulle het dit 

goedgekeur. Loubser (1987:30) verklaar dat die dokument die toekomstige 

verhouding met die "dogterkerke" bepaal het "and also became the 'cornerstone' of 

the apartheid policy." Volgens Adonis (1982:79-81) moes die inheemse kerke gelei 

word tot selfstandige kerke, dit wil se selfonderhoudend, selfregerend en 

selfuitbreidend. Die evangelisasie van die nieblanke moes hulle nie denasionaliseer 

nie - nie hulle van hulle taal en kultuur beroof nie. Hulle moes nie tot "na-apers" van 

die blanke gemaak word nie en hulle is gegun om op hulle eie terrein 'n 

gelykwaardige onderwys met die wat die blanke geniet, te ontvang. Die NGK was 

gekant teen enige rassevermenging en sosiale gelykstelling. Die blanke moet as 

voog vir die "onvolwasse en onmondige" nieblanke optree totdat hulle in staat is om 

dit self te doen.Die nieblankes moes gehelp word om ekonomies sover moontlik 

apart van die blanke te ontwikkel. As swakkere moes die nieblanke voorsien word 

van werk- en ontwikkelingsgeleenthede en hy moes redelike vergoeding vir sy 

dienste ontvang. 

4.4.2 Volkskongresse 

4.4.2.1 September 1944 

In September 1944 is 'n Volkskongres gesamentlik deur die NGK en die FAK in 

Bloemfontein byeengeroep (Adonis 1982:82-84). Totale rasseskeiding is bepleit en 

daar is besluit dat die "Bantoe nooit burgerregte van die B/anke-staat behoort te 

verkry nie." Solank die swartes nog nie die peil van die Blankes bereik het nie, was 

dit die blankes se "Christelike plig om as voog oor hulle op te tree." RT J Lombard 

(1974:54-55) wys daarop dat 'n groot aantal van die kongresbesluite toe reeds 'n 

uiteensetting was van die beleid wat na 26 Mei 1948 deur die Nasionale Party in die 

praktyk toegepas is. Die woord "apartheid" het 'n paar keer in die kongresbesluite 

voorgekom. Die sprekers op die kongres was EG Jansen, JD du Toit (Totius) wat die 

onderwerp : "Die godsdienstige gronds/ae van die rassebeleid van die Afrikaner' 

behandel het. G Cronje het "Die vraagstuk van bloedvermenging," behandel en JH 

Greyvenstein en JG Strydom : "Die Afrikaner se sendingbeleid" (Adonis:82). 

Loubser wys op Totius se belangrike bydrae tot die Kongres. Totius het gese dat sy 

sieninge nie op een Bybelteks gebaseer is nie: "/ do not have a text, but I have the 
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whole Bible. He then continues discussing the creation narrative. God is the great 

'Divider' (Hammabdil). He created everything after its own kind. The principle of 

diversity became a creation ordinance. The 'cultural commandment' to 'fill the earth' 

(Gen 1:18; 9:1) amounted to nothing other than a divine commandment to nation

building. In this regard he quotes Acts 17:26 ... " (1987:56).. 

Die Kongres het besluit dat die beginsel van apartheid in die Skrif gefundeer is en 

dat dit die enigste geregverdigde beleid van die blankes vir die nieblankes is. 

"Therefore a plea was made for the application of 'apartheid' in the social, religious, 

educational and economic areas, with regard to the Bantu, Coloureds and Asiatics. 

To each non-White population group the opportunity had to be granted to develop 

according to its own nature, in its own area and eventually to gain full control over its 

own affairs" (57). Loubser berig verder dat op die kongres ons die eerste neo

Calvinistiese bloudruk vir apartheid, gesteun deur Bybelse bewyse, vind. Die 

"apartheid Bybel" het sy verskyning gemaak. ·~s the ideal of total segregation, it 

would soon take on ideological proportions and function as a moral imperative with 

divine sanction" (1987:57). 

4.4.2.2 Johannesburg 1-4 Julie 1947 

Die volgende belangrike Volkskongres het op 1-4 Julie 1947 in Johannesburg 

plaasgevind met as tema: "Die Stadwaartse trek van die Afrikanernasie." Probleme is 

veroorsaak deur die massale trek van die blanke na die stede. Die gevaar van 

rassevermenging was groot en daarom is soveel klem gele op rasse-apartheid ten 

einde die Afrikaneridentiteit en rassesuiwerheid te bewaar. G Cronje se lesing oor 

"Rassebeleid" is later in 1947 onder die titel Regverdige Rasse Apartheid 

gepubliseer. Totale apartheid tussen die rasse is as ideaal in die vooruitsig gestel 

(Adonis 1982:84). Groenewald het as Nuwe Testamentikus en kerkleier ook met die 

Skrif geworstel in 'n soeke na 'n oplossing vir die moeilike Suid-Afrikaanse 

rassevraagstuk. Daar is reeds gewys op al die invloede wat die formulering van sy 

standpunt kon be·invloed het. 

5 Soeke na beginsels om verhoudinge te reel 

5.1 Beleid vir rasseverhoudinge 
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Die ingewikkelde samestelling van die SA bevolking het dit volgens Groenewald 

noodsaaklik gemaak dat beginsels (Kuyper) daargestel moet word om gesonde 

verhoudinge in die samelewing te reguleer (Groenewald in G Cronje (1947:40-42). 

Onder die opskrif "Die Apartheidstandpunt" noem hy dat dit onverantwoordelik sou 

wees om nie 'n beleid te formuleer nie. Die Afrikaner het egter 'n beleid "met name 

teenoor die gekleurde rasse" aanvaar (40). Dit is 'n beleid gebore uit die ervaring 

van geslagte en staan vir tientalle jare reeds opgeteken. Hy verwys vervolgens na 

die NGK se sendingbeleid waarin enige gelykstelling tussen swart en wit verwerp 

word en "sosiale differensiasie en geestes- en kulturele segregasie tot voordeel van 

beide seksies" (sy aanhaling van die Sendingbeleid:Skrywer) met oortuiging 

voorgestaan word. Hy noem ook dat die Kerk verklaar het dat : "Die nature/ en 

kleurling moet gehelp word om tot se/frespekterende Christenvolke te ontwikkel, 

saver moontlik apart van die blanke. Dit is in kort "'die beginsels van rasse apartheid 

en voogdyskap' " wat die NGK neergele het (41 ). Die beleid van apartheid en 

voogdyskap wat deur baie jare opgebou is, het algaande die vorm van 'n 

ongeskrewe geloofsbelydenis in die kerklike en volkslewe aangeneem. Op alle 

terreine van die samelewing is dit deur die leiers gepropageer en uitgeleef: polities, 

maatskaplik, onderwys, ekonomies (alhoewel politici soos DF Malan gese het dat 

tov die ekonomiese aspek, dit om praktiese redes nie uitvoerbaar is nie), sowel as 

godsdienstig. Dit is as 'n eties regverdigbare saak beskou. 

Dieselfde beginsels is deur die Volkskongresse waarna hierbo verwys is, aanvaar. 

Groenewald meld verder dat die kongres (1944) dit "as sy oortuiging uitgespreek het 

dat hierdie beleid 'gebaseer is op die Heilige Skrif wat vir ons leer dat God geen 

eenvormigheid nie, maar veelvu/digheid van nasies gewil het en deur die 

pluriformiteit van volke, rasse, tale en kulture Sy raad verwesenlik". 

Groenewald het daarop gewys (43) dat die beleid van apartheid en voogdyskap 

internasionaal in gedrang gekom het en afgewys is. Dit noodsaak die Christen 

Afrikaner om in die Woord van God as sy "beproefde, onfei/bare rigsnoer" te delf ten 

einde vas te stel of sy beleid in ooreenstemming is met die Woord, in welke geval 

hoef "hy vir geen mens se redeneringe 'n duimbreed te wyk nie. " Sy soektog in die 

Woord behandel hy vervolgens onder 'n afsonderlike hoof getiteld "Die Bybelse 

Grondslag" van die beleid van apartheid en voogdyskap (43). 

5.2 "Die Bybelse grondslag" 
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5.2.1 Teologiese standpunt kerklik bepaal 

In 'n onderhoud met Groenewald wat in DK van 15 Mei 1992 opgeteken is, is die 

vraag aan horn gestel of hy steeds die grondbeginsels vir apartheid uit die Skrif sien 

soos hy dit destyds ( 194 7-1948) gestel het. Hy het geantwoord dat sy uitsprake 

destyds gesien moet word in die lig van die destydse situasie. Jou belewenis speel 

altyd 'n baie belangrike rol in jou Skrifverklaring. "Objektiewe Skrifverklaring bestaan 

daar nie. Jy word altyd beinvloed deur sekere faktore." Hy het na Karl Barth, die 

groot Switserse teoloog, verwys wat gese het dat jou teologie en jou eksegese 'n 

kerklike aangeleentheid is. "Jou kerk bepaa/ jou sienswyse. Dit word dan kerklike 

dogmatiek. Ons het in daardie tyd in a/le eerlikheid en opregtheid met die Skrif 

geworstel. Ek het probeer leiding gee, maar ek moet vandag erken dat ek in sekere 

opsigte mistastings gemaak het. Ek het dit we/ later op een of ander wyse probeer 

regstel." 

Hy het verder genoem dat hy nie geheel en al verwerp wat hy destyds gese het nie. 

" (E)k het oak goeie dinge gese . Maar die uitgangspunt destyds was verkeerd in die 

sin dat daar nie genoeg onderskei is tussen staat en kerk nie. In die Ou Testament is 

daar 'n onderskeiding en daarmee is daar destyds nie genoeg rekening gehou nie. 

Daar is iets van reggestel in die Sinode van 1950 waar breer /yne getrek is. Verder 

het ek my nie met die saak bemoei nie. Behalwe in my kommentare waar die saak 

aangeraak word, en waar ek my sienswyse duide/ik weergegee het. Dit kan 

afwykend wees van wat ek vroeer gese het... My leermeester prof Grosheide, het 

gese dat 'n mens elke vyf jaar jou eksegese moet hersien. " 

5.2.2 Sy destydse Skrifinterpretasie tov apartheid 

Volgens Groenewald is die Skrif ryk aan rigtinggewende uitsprake waaruit vaste 

beginsels at te lei is. "Ge/ukkig is die verklaring van die betrokke tekste so 

a/gemeen aanvaar dat niemand ans van 'n wi/lekeurige vertolking in belang van 'n 

vooropgesette standpunt sou kon beskuldig nie" (43). In die Deo G/oria-blad van 

Junie 1943 (dus vier jaar voor Cronje se boek verskyn het:Skrywer) het Groenewald 

reeds in 'n artikel "Eksegese en 'n Vooringenome Standpunt" (15-16), beskryf wat hy 

daarmee bedoel. Uit die artikel is veel waar te neem van die wyse waarop 

Groenewald die beoefening van eksegese gesien het, veral toegepas op die Bybelse 

fundering van apartheid as bepaalde kerklike apriorisme. 
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5.2.2.1 Eksegese en 'n vooringenome standpunt 

Volgens horn vereis die eksegetiese wetenskap dat elke onjuiste metode van 

Skrifverklaring geweer moet word en dat geen vooringenome beskouings in die 

verklaring ingedra moet word nie. Die versoeking bly groat om die kerklike standpunt 

te maak tot uitgangspunt waardeur die eksegese te staan kom onder die heerskappy 

van die kerklike dogmatiek of selfs van die historiese situasie waarin die kerk op 'n 

bepaalde tydstip verkeer. As reaksie teen die gevaar is die eis gestel dat die 

eksegese neutraal moet wees en dus horn van enige dogmatiese of kerklike 

opvatting moet bevry. So 'n eis aan die eksegeet lyk billik, maar is onredelik en 

onmoontlik. 

Die eksegeet het die reg om van sekere voorveronderstellings uit te gaan en 

daarvan is die eerste dat hy rekening sal moet hou dat die Skrif is wat dit voorgee 

om te wees, nl die Woord van God. Die eksegeet moet die gesag van die Skrif 

eerbiedig en alle persoonlike en gekoesterde beskouings ter syde stel. Hierdie daad 

van gehoorsaamheid is die voorwaarde vir goeie eksegese. Deur die geloof en 

liefde vir die Woord verneem die uitlegger wat die Gees meedeel en word hy 

vertolker van die gedagtes van God soos uitgedruk in die Skrif. 

Groenewald wys daarop dat die eksegeet nie neutraal kan wees nie, want sy 

verstand, wil en gevoel is oak geroepe om op die Woord te antwoord. Die hele mens 

met al sy "Seelenvermogen 11 kom met die Skrif in aanraking sodat selfs die 

persoonlike eieaard van die eksegeet 'n woordjie meespreek by die uitleg van die 

teks.Die ervaring van die verlede, die intellektuele en geestelike vorming, die 

godsdienstige ondervindinge en oortuiginge kan 11nooit tersy gestel word nie. 11 Die 

mensesiel kan nooit 'n "tabula rasa 11 wees nie. Daarom staan dit : "In Wahrheit gibt 

es keine neutrale Eksegese 11 omdat alle eksegese tog oak is 11Selbstauslegung des 

Exegeten" (Bultman). "Dit beteken dat selfs die strewe na neutraliteit uitloop op 'n 

subjektiwiteit by die eksegese. 11 

Hy wys oak op die belangrike rol wat die belydenis as rigsnoer vir die eksegeet 

speel. "Daarom is daar Rooms-Katolieke, Lutherse, Gereformeerde en ander tipes 

van eksegese ... Dit beteken egter nie dat hy die gesag van die belydenis bo die van 

die Skrif gaan stel nie, maar dat hy die belydenis aanvaar omdat dit die formulering 

is van juis die waarheid wat hy deur die geloof uit die Skrif leer ken en aanvaar het ... 
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Daarom is dit nodig dat etke eksegeet eers hetderheid sat he van sy apriorisme 

vanwaar hy uitgaan, nt sy kerktike betydenis" Laastens stel hy dit dat dit 

wetenskaplik onmoontlik is om sander Skrifbeskouing na die Skrif te gaan. 

"Daarteenoor is dit wetenskaptik toetaatbaar om uit te gaan van 'n vooringenome 

Skrifstandpunt en is daarby 'n eksegetiese wetenskap oak moonttik. Beswaar kan 

dus nie gehandhaaf word nie teen 'n beoefening van die eksegese vanuit 'n 

apriorisme soos ans dit hi er omskryf het. " ( 16). 

5.2.2.2 Groenewald se Bybelse fundering 

Vervolgens word voortgegaan om Groenewald se Bybelse fundering vir apartheid in 

sy bydrae tot G Cronje se Regverdige Rasse Apartheid (1947:43-67) hieronder 

uiteen te sit. Adonis (1982:87) wys daarop dat sedert die veertigerjare die NGK by 

verskeie geleenthede pogings aangewend het om die beleid van geen gelykstelling 

Bybels te fundeer. In 1947 het die Kommissie vir Aktuele Vraagstukke van die Raad 

van Ned Geref Kerke 'n verslag oor "Die apartheid van die nasies en hut roeping 

teenoor mekaar" opgestel. Hierdie verslag is onderteken deur drie teologiese 

hoogleraars, naamlik, GM Pellissier, EP Groenewald en AB du Preez en twee 

predikante FG Badenhorst en T de Villiers. Die Raad het dit as sy sienswyse 

aanvaar. Die eintlike opsteller van die verslag was egter Groenewald wat dit "vrywet 

in sy geheet" voorberei het (G Cronje: 1947:40). Dit kan nou beter beoordeel word 

teen die agtergrond van die kerklike apriorisme wat destyds ten opsigte van 

apartheid as kerklike beleid gegeld het. 

5.2.3 Bybelse uitsprake en beginsels ten opsigte van rasseverhoudings deur 

Groenewald aangewend 

Onder die opskrif "Die Bybetse Grondstag" het Groenewald 'n aantal uitsprake of 

stellings gemaak in sy bydrae tot G Cronje se boek (43-67). Daar is gewys op die 

kritiek van teoloe soos Vorster, Beyers Naude, Jonker en andere teen Groenewald 

se Bybelse fundering. Ten opsigte van Afdeling D word gewys op Groenewald se 

nuwe (of gewysigde) uitleg soos dit vanaf die sestigerjare in sy kommentare na vore 

gekom het. Die opskrifte wat in paragrawe A tot G verskyn is die van Groenewald. 

Die syfers tussen hakies verwys na die bladsynommer in Cronje se boek en die 

inhoud is onveranderd gelaat:-
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"A Die Skrif leer die eenheid van die menslike geslag (44) 

Groenewald baseer sy standpunt op God se skepping van die eerste mensepaar 

(Gen 1 :26-29) en op Paulus se verklaring dat God die hele menslike geslag uit een 

bloed laat voortkom het - Hand 17:26. Vir die tweede keer het die menslike geslag 

uit een mensepaar ontstaan toe alle mense na die sondeval omgekom het (Gen 

7:21) en 'n nuwe geslag uit Noag voortgespruit het (Gen 10:32). 

8 Die verdeling van die menslike geslag in rasse, volke en tale is 'n 

bewuste daad van God (45 - 47) 

Die eenheid is uit God, maar oak die verskeidenheid. God het die verskeidenheid 

van volke gewil tot eer van sy Naam. Volgens Groenewald is die ontstaan van 

verskillende volke en nasies terug te voer na Gen 10 en 11. Nie alleen die ontstaan 

van aparte volke nie, maar ook die afbakening van geografiese gebiede is tot die 

"beskikking van God" terug te voer. Sy Skrifverwysings is Deut 32:8, Gen 15:18, 

Amos 9:7 en Hand 17:26. Die Nuwe Testamentiese bedeling het geensins die 

bestaan van aparte volke en hul grense uitgewis nie. Jesus en die apostels het die 

"bestaan en voortbestaan van aparte volke aanvaar sander die minste paging om 

daaraan iets te verander." Die onderskeiding tussen heidene en Israel, Samaritane 

en Israel, Grieke en Israel is telkens genoem. 

Selfs na Pinkster is die onderskeiding tussen die verskillende volke en tale nie 

opgehef nie, maar bestendig deurdat die verskillende tale die middel word om die 

Evangelie aan die verskillende volke uit te dra (Hand 2:8 ev). Die voortbestaan van 

die verskillende volke word veronderstel in Jesus se laaste bevel dat die Evangelie 

verkondig moet word aan al die nasies (Mat 28:19). Volgens Openbaring (5:9; 7:9; 

14:6 en 19:15) sal daar tot aan die wereldeinde volke, nasies en tale wees om 

Christus by sy wederkoms te verheerlik. 

C Die Here wil dat aparte volke hul apartheid moet bly handhaaf (47-49) 

Groenewald skryf, sander om na 'n spesifieke teks te verwys: "Die geskiedenis van 

Israel laat blyk dat die volk wat ham streng afgesonder hou van andere en sodoende 

sy suiwerheid van bloed, taal, sedes en godsdiens beskerm, deur die Here gebruik 

kan word om 'n verhewe roeping te vervul. Daaruit leer ons dat slegs die volk wat sy 
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identiteit behou, aan die Godsbestemming kan voldoen." Hy verwys ook na Paulus 

wat meermale aan sy gemeentes geskryf het dat die dinge wat Israel oorgekom het, 

as 'n waarskuwing vir ons opgeteken is. In die geskiedenis van Israel het die Here 

bekend gemaak wat Hy van enige volk wat horn dien, verlang. Hy meld dat die 

handhawing van die bloedsuiwerheid en nasie-apartheid moet nooit as van 

tweederangse betekenis beskou word nie. Volke wat nie hulle identiteit bewaar het 

nie en die skeiding opgehef het, het ondergegaan (48). Uit vermenging het nuwe 

volke ontstaan, soos die Samaritane. Dit was egter die minderheid. 

D Die apartheid strek horn oor die hele terrein van die volkslewe uit 

(49-57) 

Groenewald wys daarop dat, met verwysing na Israel en sy intog in Kanaan, God in 

volstrekte sin skeiding verlang. Die beginsel van apartheid omvat die hele volkslewe, 

te wete die nasionale, sosiale en godsdienstige aspekte. 

(a) Nasionale apartheid (50-52) 

Die feit dat die Here die volke hul aparte bestaan gegee het, impliseer dat hulle as 

nasionale eenhede sal bly voortbestaan. Wat Israel betref, getuig die Ou Testament 

deurgaans dat God die bewaring van hul nasionale apartheid verlang." Selfs tydens 

die ba/lingskap het Israel as nasionale eenheid bewaar gebly. .. " In die Nuwe 

Testamentiese tyd kon bevoorregtes uit alle volke en tale Romeinse burgerskap, "'n 

soort wereld-burgerskap", verkry. Daarmee is die afsonderlike bestaan van aparte 

volke en nasies egter nie opgehef nie. Christus of die apostels het nie 'n wereld

burgerskap bepleit om die bestaande orde te vervang nie. "lnteendeel, steeds word 

'n gesonde nasionalisme en 'n volkstrots aangemoedig. Paulus beroem horn daarop 

dat hy 'n Jood is en bestraf diegene wat hulle anders wil maak as wat hulle is (Fil 3:4 

even 1 Kor 7: 18)" (51 ). " 

Nuwe (gewysigde) uitleg: In sy kommentaar oor 1 Korintiers (1967:92) le 

Groenewald 'n nuwe klem met betrekking tot Hoofstuk 7 vers 18. Hy skryf: "Elkeen, 

Jood of Griek, kan rustig bly wat hy is. Hy hoef nie die teken van sy Jood-wees of 

Griek-wees te probeer uitwis as eis vir sy christen-wees nie. Wat die mens is of 

presteer, is voor God nie belangrik nie... Hoofsaak is die gehoorsaming aan die 
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gebooie van die Here... Wat verlang word is die /ewe volgens die evangelie, en nie 

enige uiterlike status-verandering of pretensie nie." 

(b) Sosiale apartheid (52-55) 

Groenewald oordeel dat volgens Deut. 7:2-4, "die volk wat die oordee/ van die Here 

wit voorkom, moet toesien dat, ten spyte van toeval/ige kontakte met buurvolke hy 

tog van kulturele, sedelike en ander beinvloeding gevrywaar sat bly." So is dit 'n 

afwyking (vgl Nehemia 13:23) van die wil van God wanneer Israel toelaat dat sy 

seuns en dogters met die van ander volke trou. "Sulke huwelike laat die nasionale 

skeidinge vervaag en gee aanleiding tot geringskatting van die moedertaa/" (53). 

Met verwysing na die geskiedenis van Petrus en Kornelius (Hand 10 en spesifiek 

vers 28 waar Petrus verklaar het dat dit onoorgeloof is vir 'n Jood om met iemand 

van 'n ander volk omgang te he of horn te besoek) het Groenewald verklaar dat 'n 

"onbeperkte sosiale omgang met mense wat nie tot jou eie gemeenskap behoort nie, 

strek tot sedelike en geestelike skade. So 'n verkeer mag daar s/egs in belang van 

die evangelie van Christus wees. " 

Nuwe (gewysigde) uitleg: In sy Handboek Bybelse Geskiedenis : Die Nuwe 

Testament (1968 :460-461 }, val die klem vir Groenewald nie meer op die verbod op 

die verkeer nie. Hy skryf: "Die bepaling dat die Jood nie in die huis van 'n heiden 

mag gaan nie, staan we/ nerens in die wet nie, maar dit was 'n instelling van die 

skrifgeleerdes wat by die Jade diep gewortel was... Deur die visioen het God hom 

getoon dat hy geen mens onheilig of on rein mag noem nie ... Die woorde van Petrus 

het a/le gevoel van skeiding wat tussen hom en die vergaderdes bestaan het, 

weggeneem en 'n verhouding van vertroue geskep... Maar nou kom Petrus in 

Caesarea tot die insig dat God sy uitverkorenes onder a/le volke het en dat die 

evangelie aan die heidene gerig moet word" (462). 

Met betrekking tot 1 Kor 6:1-11 stel Paulus die vraag in vers 1 : "Durf iemand van 

ju/le wat 'n saak teen 'n ander het, gaan reg soek voor die onregverdiges en nie voor 

die heiliges nie?" In Cronje se Regverdige Rasse Apartheid (1947:55) het 

Groenewald die volgende toepassing voorgestaan: "Daaruit is af te lei dat 

geregtigheid dit vereis dat apartheid in die regsp/eging gehandhaaf moet word." 

Hierteenoor is sy nuwe uitleg twintig jaar later in sy 1 Korintiers kommentaar 

(1967:72-73) soos volg: "Dit gaan om 'n gedragskode binne die Christelike 
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gemeente. Die Grieke het 'n sekere voorliefde gehad vir hofsake. Oaagliks is allerlei 

sake... in die openbaar verhoor. Oit le voor die hand dat die bekeerlinge uit die 

Griekse heiligdom sou voortgaan om by geleentheid van hier die openbare fasiliteit 

gebruik te maak. Paulus moet hulle nou tot die besef bring dat hulle as gelowiges 

voortaan 'n nuwe gemeenskap vorm, 'n nuwe wet gehoorsaam, en op 'n nuwe 

manier hut onderlinge geskil/e moet besleg. Hoe kan hul/e voor onregverdiges" reg 

gaan soek?" Dit gaan nie meer om 'n rasseapartheid in die regspleging vir 

Groenewald nie, maar om die gedrag van die gelowige. 

(c) Godsdienstige apartheid (55 - 57) 

Groenewald skryf dat dit nie nodig is om bogenoemde te beklemtoon nie, die hele 

Skrif getuig daarvan. Hy het die mening uitgespreek dat "tussen Christene van 

verskillende volke bly die nasiona/e, sosia/e en godsdienstige grens bestaan... Van 

die onderskeiding tussen 'kinders' en 'hondjies' verk/aar Adolf Schlatter op Matt 

15:26: 'Jesus sien tussen haar as Kananese vrou en Israel 'n grens wat nie opgehef 

kan word nie. Daar bestaan 'n verskil wat deur God bepaal is en nie uitgewis kan 

word nie.' Al word die vrou dus 'n Christen, bly die grens tussen haar en Christene 

uit 'n ander volk nog bestaan" (54). Elke volk kan God die beste dien deur te bly 

binne sy eie nasionale grense, bv. Moses se boodskap aan Farao (Ex 9:1 en 10:3). 

Dieselfde beginsel is van toepassing op die Christelike gemeente soos dit by die 

afsonderlike volke tot stand kom. Vroeg reeds het "nasionale" Christelike kerke soos 

byvoorbeeld die Joods-Christelike gemeente te Jerusalem en later die Nasionaal

Siriese Kerk tot stand gekom "(55). 

Nuwe (gewysigde) uitleg: In sy Handboek Bybelse Geskiedenis, Die Nuwe 

Testament (1968:253), wys Groenewald - na aanleiding van bogenoemde teks, 

daarop dat Jesus homself eers aan Israel as Messias moes openbaar. "Daarna, 

nadat Hy gekruisig is, sat sy roeping teenoor Israel voltooi wees en kom die heidene 

in ge/yke mate as Israel aan die beurt." Die rasse- of volksgrens wat Groenewald 

vantevore as onophefbaar gestel het, het hy nou weggeneem. 

E Gods seen rus op die eerbiediging van die apartheid (57) 

Hy wys op sekere uitsonderingsgevalle waar God vermenging toegelaat het en tot 

seen laat strek het - soos Ragab, die huwelik van Rut, en die gemengde afkoms van 
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Timoteus. Hulle is in die lsraelitiese volksgemeenskap opgeneem. Hy beklemtoon 

egter dat as "algemene beginsels is vasgele dat Gods vloek op die opheffing van 

grense rus, maar sy seen op die eerbiediging daarvan. Die volk wat getrou sy 

identiteit behou, kan reken op die seen van die Here (Deut 7:11)." 

F In Christus kom hoer geestelike eenheid tot stand (58-61) 

Wanneer mense van verskillende rasseafkoms christene word, hef dit nie die 

natuurlike skeidinge op nie. Hulle word mekaar se broer en susters in die Here (Efes 

4:4-6 en Gal 3:28). Die "moontlikheid bestaan om ten spyte van die skeidinge op 'n 

hoer terrein, naamlik van die gees, met mekaar gemeenskap te beoefen... 'n Wereld

Christendom kom tot stand, maar nie 'n wereld-Christenvolk nie" (59). Hy verwys na 

F Kling se kommentaar op 1 Korintiers : "The higher unity ... does not destroy the 

distinctions of the race and condition, but it assigns to them a suitable order, and 

overcomes them in their sharp and selfish antagonisms" (60). Die eenheid is dus 'n 

"geestelike eenheid." 

G Die sterkere het 'n roeping teenoor die swakkere (Voogdyskap in 

Skrif: Skrywer) (61-65) 

In die gedeelte handel Groenewald oor blanke voogdyskap oor die nie-blanke en die 

vraag of dit Bybels is. In die lig van die gebruik van die woord "voog" in Gal 4:2, 

oordeel hy dat dit nie verkeerd is om te praat van 'n verhouding van 

verantwoordelikheid van 'n voog tot 'n onmondige in volksverband nie (62). Die Skrif 

le klem daarop dat die oorheersende volk die verantwoordelikheid dra om die 

onderworpe volk sekere voordele uit die verhouding te laat trek - en die 

onderworpene het die plig om dit te eerbiedig. Israel, die volk van God, sal die ander 

onderwerp, "maar uit Israel sal die volke van die wereld voordeel trek omdat hy die 

draer van Gods openbaring is." (62). Die tydperk van voogdyskap duur totdat die 

onmondige volk die staat van volwassenheid bereik het (61 ). 

Hy verwys ook na die geval van die Gibeoniete in Josua 9 waar Israel die 

verantwoordelikheid vir die volk wat hul houthakkers en waterdraers is, aanvaar het. 

Die bedoeling van die woordjie "tye" in Hand 17:26 is dat daar altyd meerdere en 

mindere volke sal wees en 'n verskuiwing van die verantwoordelikheid van die 

dalende volk op die opkomende een. Die sterkere dra die verantwoordelikheid vir die 
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welsyn van die swakkere in elke opsig. Die Christen moet bereid wees om sy eie 

gerief en vryheid prys te gee indien hy daardeur sy broer sou kon voorthelp (Rom 

14:15, 21 en 1 Kor 8: 9-13). Geen Christelike volk wat voogdyskap oor 'n ander 

aanvaar, mag dit doen uit selfverheffing of as 'n demonstrasie van 

meerderwaardigheid nie. Die onmondige volk moet met dankbaarheid die hand 

erken wat horn wil voorthelp en tot volwaardigheid lei (63-64 ). 

H Slotopmerking (65-67) 

Groenewald verklaar ten slotte dat hy oortuig is dat hy nie 'n eensydige of 

onvolledige vertolking van die Skrifgegewens gegee het nie en die beginsels getrou 

en sonder partydige bedoelinge uiteengesit het. "Daaruit blyk veral een 

grondwaarheid, nl dat die beleid van apartheid en voogdyskap soos deur die 

Christelike Afrikaner voorgestaan ten opsigte van die nieblankes, teruggevoer kan 

word tot die Woord van God." Die eerbiediging van die Skrifgegewens is die enigste 

weg om aan iedere volksgroep die volle geleentheid te gee om te ontwikkel in 

ooreenstemming met die aard wat die Skepper aan horn toebedeel het en om sy 

hoogste bestemming, deur sy identiteit te behou, in die geskiedenis te bereik. Hy 

sluit sy bydrae af (67) deur met dankbaarheid te konstateer "dat die rassebeleid van 

die Afrikaners 'n bewys /ewer van die volk se eerbied vir God en sy Woord. En die 

Skrif se: 'Welgeluksalig is die nasie wie se God die Here is' (Ps 33:12)"." 

6 Geen sameswering 

6.1 lnvloed rolspelers in Groenewald se apartheidsmodel 

Skrywer het gepoog om telkens (vgl par 5.2.3 hierbo) 'n vergelyking te tref tussen 

Groenewald se vroeere uitleg van 'n teksgedeelte asook sy uitleg na die sestigerjare 

ten einde aan te toon welke nuwe insigte by horn ingetree het. Die verandering is 

myns insiens toe te skryf aan 'n natuurlike teologiese ontwikkelingsproses waarin sy 

insigte deur studie asook die gesamentlike soeke met ander teoloe na 'n oplossing 

vir die ingewikkelde rassevraagstuk, verbreed is. In die veertigerjare was die 

teologiese kommentare min en het die waaroor hy beskik het waarskynlik nie die 

huidige alternatiewe moontlikhede aangetoon nie. Hy het bv. gesteun op bekende 

Duitse en Nederlandse Nuwe Testamentici en teoloe soos Adolf Schlatter, J de 

Zwaan en A Kuyper se insigte. Verder het sy agtergrond, die invloed van sy 
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leermeester J du Plessis, die siening van wereldbekende sendingkundiges asook die 

NGK se sendingbeleid sy denke be'lnvloed. Sy destydse uitleg waar hy gepoog het 

om apartheid Bybels te fundeer. is volgens skrywer se navorsing geensins vanwee 'n 

sameswering met ander teoloe, politici, opvoedkundiges, en selfs die Afrikaner 

Broederbond in 'n poging om apartheid te laat slaag nie. Die persepsie bestaan by 

sommige. Groenewald het ontken dat daar enige druk op horn geplaas is om te skryf 

wat hy wel geskryf het. 

6.2 Afrikaner Broederbond 

Die invloed wat die Afrikaner Broederbond (AB) op die rol wat Groenewald gespeel 

het, of Groenewald se invloed op of rol in die AB, word van tyd tot tyd oor 

gespekuleer. Hy het in die veertigerjare lid van die AB geword. Die doel van die AB 

was om die Afrikaner te bemagtig met betrekking tot sy agterstand op ekonomiese, 

maatskaplike, onderwys- en kultuurgebied. Die belangrikste Afrikanerleiers was lid 

van die AB wat meegebring het dat die organisasie ook op politieke gebied en in 

regeringskringe invloed uitgeoefen het. Baie predikante was lede van die AB. 

Politiek, godsdiens en kultuur was in die veertigerjare ineengestrengel. Die ideale 

wat gepaard gegaan het met die opbloei van die Afrikaner-nasionalisme is gedeel 

deur organisasies soos die Nasionale Party, die Afrikaanse kerke en alle Afrikaanse 

kultuurorganisasies. In die bereiking van die ideale het hulle saamgestaan en 'n 

eenheidsfront gevorm. GJ Swart se mening (Onderhoud 24 April 1990) is in die 

verband insiggewend. Hy meld dat hy tydens die Tweede Wereldoorlog 'n jong man 

was. "'n Groot groep Afrikaners het Hitler gesteun. Hy gaan die Engelse op hul plek 

sit. Die Afrikaners het nie geweet waaroor sosiaal-nasionalisme gaan nie. Vir hulle 

het dit daaroor gegaan dat hulle Hitler steun omdat hy die 'bleddie' Engelse op hul 

plek gaan sit. Dit kom uit die Boereoorlog." Die ideale van die Broederbond asook 

sy invloed, moet dus nie los gesien word van die van die Nasionale Party nie. Selfs 

ook nie wat die kerk betref nie. Oat die AB se algemene invloed groot was, is nie te 

betwyfel nie. 

Daar is egter geen getuienis van 'n buitengewone invloed wat Groenewald op die AB 

of die AB op horn gehad het nie. Hy was lid van plaaslike afdelings van die AB waar 

hy gewoon het. lndien hy invloed uitgeoefen het, het hy dit daar uitgeoefen. Hy het 

bv. nie in die AB se struktuur gevorder soos dr W Nicol wat vanaf 1924 tot 1925 

selfs voorsitter van die AB geword het nie (PJSG du Plessis 1993:361). Die 
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vertroulike aard van die AB het meegebring dat daar heelwat verdigsels met 

betrekking tot die organisasie met verloop van tyd ontstaan het. Dit het soms moeilik 

geword om tussen waarheid en verdigsel te onderskei. Dr GJ Swart (Onderhoud) is 

van oordeel dat die AB die dinkskrum van die NP van daardie tyd was. Hy voeg by: 

"Van hoe aansien hoor! Jy moenie dink ek praat neerhalend van die AB nie. Ek dink 

in daardie tyd was die AB baie noodsaaklik ... Ek dink die AB sou 'n opdrag vir hul/e 

gegee het ... 'Jul/e is teoloe - gaann soek wat se die Bybel oor die saak ... ' Jy moet 

die saak in konteks sien. Hy (Groenewald) het dit in a/le opregtheid sander 

bybedoe/ings gedoen. Ek dink EP was die dinkskrum van die AB op die Bybelse 

gronds/ag ... " Volgens Groenewald washy nie lid van 'n sodanige dinkskrum nie en 

het die AB nooit opdragte aan horn gegee om een of ander standpunt in te neem of 

sodanige druk op horn te plaas nie. Volgens Groenewald het hy by slegs een 

geleentheid 'n studiestuk oor "Godsdienstige Weerbaarheid" vir die AB help opstel. 

Die Sekretaris van die Uitvoerende Raad (UR) van die AB is genader met die 

versoek om insae in Groenewald se betrokkenheid soos deur horn vermeld. Hy het 

afskrifte van al die stukke goedgunstiglik aan Skrywer voorsien. Volgens horn het die 

UR Dagbestuur op 26 Mei 1961 besluit dat die tema van die veertigste Bondsraad 

"Ons Weerbaarheid" sal wees en die tema is in agt onderafdelings verdeel, ender 

andere 'n taakgroep vir Godsdienstige Weerbaarheid. Vooraanstaande teoloe was 

lede van die taakgroep. Blykens die notule van die UR-vergadering gehou op 24 en 

25 April 1963 is 'n omvattende studie onderneem. Die onderskeie lede van elke 

Taakgroep was verantwoordelik vir 'n studiestuk. Groenewald se bydrae was 

getiteld: "Die gevaar van relativering en indifferentisme." In 'n samevatting van sy 

bydrae by die notule verskyn die volgende: "In 'n gemeenskap waar die Woord van 

God geeerbiedig word, bestaan daar ook vaste vorme vir ge/oof en /ewe. Die 

godsdiens en moraal wat op hierdie grondslag gevestig is, is nie iets relatiefs nie, 

maar abso/uut; dit is ook nie indifferents nie, maar dit is enig en absoluut. Die vyand 

van ons volk weet dit en daarom probeer hy met relativering van die godsdiens, die 

waarheidsbegrip, die kode en die gedrag. Die ge/ykskakelingsproses op politieke 

gebied het die godsdiens nie gespaar nie." Die taal wat Groenewald besig dui op 

die vrees vir die ondergrawing op een of ander wyse van die Afrikanervolk deur 

politieke gelykskakeling wat volgens horn die godsdiens noodwendig sal benadeel. 

Dit blyk dat hy steeds 'n voorstander van apartheid is. 
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Dr Beyers Naude meld in 'n onderhoud (16 Mei 1990) dat die AB besliste invloed 

vanwee die lojaliteit waarmee lede gebind is, op kerklike en politieke denke 

uitgeoefen het. lndien die gebeure tydens Cottesloe socs Naude self verhaal, in ag 

geneem word, blyk dit dat AB-lidmaatskap van die predikante wat as afgevaardigdes 

opgetree het, hulle was bekwame manne, nie 'n uitwerking op hul individuele 

bydraes gehad het nie. Dit blyk dat dit vir hulle om die balangrike saak gegaan het 

en dat diegene wat lede van die AB was, nie apart gekoukus het om vas te stel 

watter standpunt hul AB verbintenis hulle toelaat nie. Met betrekking tot die 

predikante van die NHK se standpunt en optrede tydens die Kerkeberaad, berig 

Naude: "Dit het ans /aat beset dat wat die NHK betref, hy dit nie sa/ ondersteun nie. 

Ons het nie verwag dat die NHK as Kerk in sy geheel eenvoudig sal terugtrek nie. 

Dit het die ding baie bemoeilik. Die spanning was baie hoog. Daar het ans toe gesit 

as Afrikaners. Die van ans wat lede van die Broederbond was in 'n nag moeiliker 

posisie. Ons medelede van die AB het aan die anderkant gesit as /ede van die NHK, 

met die vraag: Hoe moet ans die broederband bly bewaar, ten spyte van die 

geweldige spanning wat daar bestaan het. " Groenewald en sy kollegas van die 

NGK se AB verbondeheid het nie invloed op hulle optrede tydens Cottesloe wat hul 

besluitneming betref, uitgeoefen nie. Die vraag kan gevra word waarom dit by ander 

geleenthede 'n rol sou gespeel het. Groenewald se integriteit staan by sy voor- en 

teenstanders bo verdenking. 

Daar is van verskeie kant op wyle prof JA Heyns, bekend vir sy AB lidmaatskap, druk 

uitgeoefen om uit die AB te bedank. Hy het geweier (vgl die huldigingsartikel van PJ 

Meiring oar Johan Heyns in : Skrif en Kerk (Jrg 15(1) 1994:182-183), waar sy 

'Broederbond-konneksie' beskryf word. In DK van 26 Februarie 1993 het hy 

verklaar: "As gelowige is ek aan God en sy Woord onvoorwaardelik en finaal 

gehoorsaamheid verskuldig. Lidmaatskap van geen enkele organisasie - oak nie 'n 

vertroulike organisasie nie - mag van my 'n Jojaliteit eis hoer as of inhoudelik as my 

eerste en hoogste /ojaliteit, naamlik aan God en sy Woord nie ... " Soos Groenewald 

verklaar Heyns oak dat die AB horn nooit "in enige rigting probeer beinvloed of 'n 

soort morele druk op my probeer uitoefen (het) nie. . . Die AB het as organisasie, dit 

wil se per amptelike besluit en per groep organisasie, nooit enige rol in enige 

kerkvergadering gespeel waarby ek betrokke was nie... Sou 'n onbehoorlike 

beinvloeding plaasgevind het, sou dit in elk geval teen die amptelike standpunt van 

die AB ingedruis het ... " 
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Hy meld dat die AB nie direk vir die politieke ontwerp van die beleid van apartheid 

verantwoordelik is nie. Die noue verbintenis tussen kultuur en politiek het 

meegebring dat hy horn wel met apartheid bemoei het. Die AB het ook 'n rol te 

speel in die aftakeling van apartheid. Dit wil voorkom of dit wat Groenewald ten 

opsigte van sy AB-lidmaatskap ten laste gele word, nie ernstig opgeneem moet word 

nie. Die verslag oor apartheid en voogdyskap in die lig van die Skrif , wat later in 

Cronje se boek opgeneem is, is nie in opdrag van die AB geskryf nie. Die invloed 

van sy leermeester Du Plessis en sy kerk se besluite in verband met selfstandige 

kerke ender invloed van die Nederlandse en Duitse sedingkundiges, asook die 

praktiese situasie,ens het eerder die deurslag gegee in die soeke by Groenewald na 

'n oplossing vir die rassevraagstuk. Daar behoort in sy verklaring in DK van 15 Mei 

1992 berus te word: "Ons het in daardie situasie in a/le eerlikheid en opregtheid met 

die Skrif geworstel." Dit wil voorkom of min invloed deur Groenewald op die AB 

uitgeoefen is as gevolg van sy AB verbintenisse. Dit blyk verder die geval te wees 

dat individuele lede hulle soms aan gedrag wat teenstrydig is met die amptelike 

beleid van die AB, skuldig maak en dat die AB dan as die skuldige gebrandmerk 

word. Die AB het die afgelope jare baie gedoen om apartheid te beeindig 

6.3 Roi belewenis in Skrifverklaring 

Op 'n vraag aan Groenewald (DK 15 Mei 1992) of hy, in die lig van 'n verslag aan die 

Transvaalse Sinode in 1948 waarin hy die grondbeginsels vir apartheid uit die Skrif 

gestel en beklemtoon het, dit vandag nog sou doen, het hy geantwoord: "Daardie 

uitsprake moet gesien word in die Jig van die situasie destyds. Jou belewenis speel 

altyd 'n baie belangrike rol in jou Skrifverklaring. Objektiewe Skrifverklaring bestaan 

daar nie. Jy word altyd beinvloed deur sekere faktore. Karl Barth, die groat Switserse 

teo/oog, het self gese jou teo/ogie en jou eksegese is 'n kerklike aangeleentheid. 

Jou kerk bepaal jou sienswyse. Dit word dan kerklike dogmatiek. Ons het in 

daardie situasie in a/le eerlikheid en opregtheid met die Skrif geworstel. Ek het 

probeer leiding gee, maar ek moet vandag erken dat ek in sekere opsigte 

mistastings gemaak het. Ek het dit we/ later op een of ander wyse probeer regstel ... 

die uitgangspunt was destyds verkeerd in die sin dat daar nie genoeg onderskei is 

tussen staat en kerk nie... Daar is iets van reggestel in die sinode van 1950 waar 

daar breer Jyne getrek is. Verder het ek my nie met die saak bemoei nie. Behalwe in 

my kommentare waar die saak aangeraak word, en waar ek my sienswye duidelik 

weergegee het. Dit kan afwykend wees van wat ek vroeer gese het. Nou moet 'n 
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mens nie kwalik geneem word as 'n mens destyds so gese het nie. My /eermeester, 

prof Grosheide, het gese dat 'n mens elke vyf jaar Jou eksegese moet hersien. 

7 ldeologiese apartheid deur NGK gesanksioneer 

Groenewald se standpunt ten opsigte van die Bybelse fundering van apartheid sou 

vir baie jare deur sinodes en kongresse bekragtig word. Kinghorn (1986:105-106) 

meld dat die verslag van Groenewald dieselfde konsepte bevat as wat die Vrystaatse 

Moderatuur in 1938 aanvaar het. Wat nuut in die verslag is, is "dat 'n sinode so 'n 

sterk rassistiese dokument as standpunt van die kerk aanvaar het. " Die kritiek mag 

gegrond wees, maar daar meet in gedagte gehou word dat wat Groenewald geskryf 

het, reeds die "nie-amptelike" beleid was. Die verslag van die Vrystaatse Moderatuur 

van 1938 asook die goedgekeurde sendingbeleid socs in 1935 geformuleer en deur 

die vier provinsiale sinodes goedgekeur, is bewys hiervan. Loubser (1987:30) noem 

nie verniet laasgenoemde dokument die 'hoeksteen' van die apartheidsbeleid nie. 

Vervolgens word gelet op die aanvaarding van die dokument deur die Kaapse en 

Transvaalse Sinodes. Groenewald se rol in die historiese verloop van die Bybelse 

legitimasie van die NGK se apartheidsbeleid en die vestiging daarvan van "nie

ampte/ike" tot "amptelike" beleid, is duidelik. 

8.1 Sinodes van Transvaal en Kaap verklaar apartheid is Bybels gefundeer 

Na die aanvaarding van Groenewald se verslag deur die Raad van Kerke in 1947 

(Handelinge 1947:8 en 53-57) getiteld "Die apartheid van die nasies en hut roeping 

teenoor mekaar" en gepubliseer in G Cronje se Regverdige Rasse-apartheid 

(1947:40-67), is dit aan die verskillende sinodes voorgele. Daar word op die sinodes 

hierbo vermeld se hantering van die verslag, vervolgens gewys. 

8.1.1 Transvaalse Sinode 1948 

RJT Lombard (1974:80-81) behandel in detail die hantering van die verslag deur die 

Transvaalse Sinode in 1948 (vgl ook die Handelinge van die Transvaalse Sinode 

1948:279-284). Die Kommissie vir Aktuele Vraagstukke van die Transvaalse Sinode 

het in sy voorlegging van die verslag daarop gewys dat die sendingbeleid van 1935 

die beleid van sosiale differensiasie op die "tradisionele vrees by die Afrikaner vir 

gelykstelling" baseer. Marais het beswaar gemaak teen die gedagte dat die 
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apartheidsbeleid Bybels geregverdig kan word. Op sy voorstel het die Sinode met 

dank van die rapport kennis geneem, maar dit na die Kommissie terugverwys om 

"met die oog op die ems van hierdie probleem en die groot mate van verskil tov die 

gronde hier aangegee" dit weer in oorweging te neem. Desnoods kan dit uit 'n nuwe 

oogpunt benader word, naamlik "dat ans tot die beleid van apartheid gedwing word 

in be/ang van die Koninkryk van God en die voortbestaan van die Christendom in 

Suid-Afrika." 

Die volgende dag het Groenewald, ouderling van Hartbeesspruit, 'n verklaring in die 

Sinode gedoen waarin hy se dat met die aanvaarding van die voorstel van dr Marais, 

die Sinode by implikasie ook die motivering daarvan aanvaar het. Aangesien dit 

algemeen bekend is dat hy (Groenewald) die opsteller van die verslag is, plaas dit 

nou sy eksegetiese bevoegdheid onder verdenking. Hy verklaar dat hy "oortuig is 

dat die eksegetiese beginsels toegepas, die aanwending van Skrifgegewens en die 

resultate bereik, die juiste is," en dat hy "hierdie oortuiging met krag sat verdedig" 

(Acta 1948:382). Die Sinode het besluit om as gevolg van voortdurende vrae uit die 

buiteland en die verdeeldheid oor die onderwerp in eie geledere asook die 

belangrikheid van die vraagstuk, 'n aandsitting af te sonder waarop die kleurbeleid 

agter geslote deure vryelik bespreek kon word (391 ). 

Op 13 April 1948 het die bespreking plaasgevind waarop die Sinode sy vorige besluit 

hersien het. Van die verslag van die Kommissie vir Aktuele Vraagstukke en die 

Federale Raad van Kerke (deur Groenewald opgestel: Skrywer) is met dank kennis 

geneem. Dit is belangrik om daarop te let dat die Sinode verklaar het dat die beleid 

van apartheid nie slegs uit omstandighede gebore is nie, maar sy grondslag in die 

Heilige Skrif het. Die Sinode het die beginsel van rasse-apartheid soos in die 

verslag uiteengesit goedgekeur (vgl J Kinghorn 1986: 103). 

Onder die beset van die noodsaaklikheid dat hierdie grondslag so suiwer en 

onaanvegbaar as moontlik gestel moet word, is die verslag na die nuwe Kommissie 

vir Aktuele Vraagstukke verwys om voort te gaan met die bestudering daarvan. 

Nadat die besluit geneem is, het Marais 'n verklaring van sy eie standpunt oar die 

Skriftuurlike gronde vir apartheid gedoen. Tien lede het laat aanteken dat hulle nie 

gestem het nie omdat hulle nag nie geleentheid gehad het om hulle van die 

Skriftuurlike grondslag van rasse-apartheid te oortuig nie (446). Terwyl Groenewald 

se verslag in 1947 sander opspraak deur die Federale Raad aanvaar is, het daar 
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nou 'n keerpunt gekom. Sy teologiese standpunt dat apartheid Skriftuurlik is, is fel op 

gefokus. 'n Debat het begin wat in en deur die media gevoer is, op kerklike 

vergaderings vanaf kerkraads- tot sinodale vlak en in nasionale en internasionale 

raadsale. Die belangrike saak waaroor dit gegaan het, was groter as Groenewald of 

die NGK. Die worsteling om 'n antwoord te vind, sou dekades in die NGK duur. Eers 

in 1986 is apartheid finaal deur die Algemene Sinode van die NGK verwerp. 

7.1.2 Kaapse Sinode 1949 

Oor die behandeling van die verslag deur die Kaapse Sinode in 1949 was die 

mening (Adonis 1982:91 ), dat die Bybel horn nerens uitdruklik oor afsonderlike, 

eiesoortige ontwikkeling uitspreek nie.Die Sinode het tog geoordeel dat daar na die 

letter en die gees van die Bybel ook niks is wat daarmee in stryd is nie.Ter 

verdediging van sy standpunt het die Sinode aangevoer dat hierdie beleid van 

eiesoortige ontwikkeling of apartheid in die afgelope honderd jaar "geseende vrugte 

afgewerp hef'. Twee belangrike Sinodes het nou beslis dat apartheid nie met die 

Skrif in stryd is nie. 

8 Teenstand teen Bybelse fundering van apartheid 

Adonis (1982:91) skryf soos volg oor Marais se standpunt tov Groenewald se 

mening dat apartheid Bybels is: "Hy (Marais) vind die paging van Groenewald om die 

be/eid van apartheid Bybe/s te fundeer 'uiters onoortuigend'. " Marais meld dat die 

volk van Israel 'n geloofsgemeenskap en geen "rasse-eenheid" was nie. Die verbod 

dat Israel hulle nie met die omringende volke moes vermeng nie, was godsdienstig 

gemotiveer en het niks met "nasionaliteit of ras" te maak nie.Hy gee wel toe dat God 

self die mense in volke en nasies verdeel het en selfs hul eie woonplekke bepaal het, 

maar maak beswaar daarteen dat alle vermenging van verskillende volke teen die wil 

van God sou wees. lndien dit so is, dan was die vorming van die Afrikanervolk ook 

teen die wil van God. 

Marais was wel van mening dat die apartheidsbeleid binne die SA konteks 'n 

''praktiese eis is om die be/eid van rasse- apartheid te handhaaf". Daar het egter 

geen direkte gronde uit die Skrif bestaan om die beleid van apartheid te regverdig 

nie. Die onderskeie standpunte van Marais teen die Bybelse fundering van apartheid 

soos hy dit vanaf 1940-1952 verwoord het, word deur JA Loubser (1987:71-73) 
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behandel. So ook die van proff BB Keet (73-75) van die Kweekskool op 

Stellenbosch en PV Pistorius, (73) dosent in Grieks aan die Universiteit van Pretoria. 

9 Kerklike kongres in 1950 te Bloemfontein 

Die belangrike kongres oor die "Nature/levraagstuk" wat deur die Federale Raad van 

die NGK gereel is, is gedurende 4-6 April 1950 te Bloemfontein gehou. Belangrike 

aspekte van die Naturellevraagstuk is behandel (Adonis 1982 :92) en invloedryke 

besluite geneem. Lombard (1974:94) berig dat die doel van die Kongres nie was om 

'n politieke beleid ten opsigte van die nieblanke te ontwerp en aan die regering te 

oorhandig nie. Die doel was om die dringendheid van die vraagstuk ender die 

aandag van die blanke te bring en na 'n geskikte oplossing te seek. Die kerke moes 

help om die publieke opinie te vorm en 'n gunstige sfeer te skep waarbinne 'n 

oplossing vir die vraagstuk gevind ken word. 

Ten opsigte van die Bybelse fundering van die beleid van rasseskeiding bevind die 

Kongres dat alhoewel hulle "geen woordelike steun vind in die Heilige Skrif nie, dit 

tog we/ saaklik daar te vind is". Die Kongres het, net socs in die verslag van 

Groenewald (1947), met nadruk gewys op die eenheid en verskeidenheid van die 

menslike geslag as prinsipiele uitgangspunt vir hulle standpunt (Adonis:93). Verder, 

in die lig van verskeie teksverse, sommige waarna Groenewald ook verwys het, is 

bevind dat die tekste meet dien as regverdiging vir die blanke se voogdyskap oor die 

swarte. Die Kongres het tot die slotsom gekom dat die enigste oplossing vir die 

rassevraagstuk totale gebiedskeiding tussen swart en blank is (Adonis:94). 

10 Transvaalse Si node 1951 

Adonis (1974:97) meld dat die Sinode in ooreenstemming met Groenewald en die 

Bloemfontein Kongres (1950) verklaar het dat die Bybel die eenheid van die 

menslike geslag leer, maar dat God ook die menslike geslag, as gevolg van die 

sonde, in rasse, volkere en tale verdeel het.God het nie alleen die bestaan van 

aparte volke gewil nie, maar ook bestendig. Die Sinode het ten opsigte van 

rasgemengde huwelike verklaar dat op grond van die verskille tussen die 

bevolkingsgroepe die vermenging van naturelle, kleurlinge en blankes veroordeel 

meet word. In 'n onderhoud (DK 15 Mei 1992) het Groenewald verklaar dat daar 

destyds nie genoeg rekening gehou is met die onderskeiding tussen kerk en staat 
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nie en "Oaar is iets van reggeste/ in die sinode van 1950 waar breer lyne getrek is." 

Die verwysing na 1950 kan ook wees na die Kerklike Kongres in 1950. 

11 lnterkerklike konferensie November 1953 te Pretoria 

'n Groot aantal blanke afgevaardigdes uit die vier moederkerke en vyf dogterkerke 

van Ned Geref Kerkverband en nog dertig ander kerke en sendinggenootskappe het 

die konferensie wat deur die Federale Sendingraad gereel is, bygewoon. Lombard 

(1974:105-107) berig dat verskeie buitelandse sendinggenootskappe ook 

verteenwoordigers gestuur het. Daar was 120 afgevaardigdes (70 

Afrikaanssprekendes) asook 50 waarnemers. Dit was die eerste keer sedert die 

interkerklike konferensie wat die NGKerke in die jare twintig gereel het, dat 

afgevaardigdes van al die vernaamste kerke in SA weer mekaar om 'n 

konferensietafel ontmoet het. Die onderwerp waaroor ses lesings gelewer is, het 

gegaan oor Die toepassing van Christelike beginsels in ons veelrassige land, 

met spesiale verwysing na die uitbreiding van Gods Koninkryk onder die · 

nieblanke mense van Suid-Afrika. Volgens Lombard (106) was daar groot verskil 

van mening oor eiesoortige ontwikkeling en afgevaardigdes was nie bang om hul 

standpunte te stel nie. Die menings wat op die konferensie uitgespreek is, kan in drie 

groepe verdeel word: 

Die eerste groep het die standpunt gehuldig dat apartheid op die Skrif gegrond is en 

dat dit die enigste beleid is wat aan alle rassegroepe reg laat geskied. Klem is 

daarop gele dat die rasseprobleem in SA in die eerste plek nie 'n kleurvraagstuk is 

nie, maar 'n kultuurvraagstuk. Elke bevolkingsgroep het nie alleen die reg nie, maar 

ook die begeerte om hul eie identiteit, taal en kultuur te behou.Die meeste van die 

NGK se afgevaardigdes het die standpunt gesteun - ender andere proff Groenewald, 

FJM Potgieter, TN Hanekom, di PSZ Coetzee en CB Brink. 

Die tweede groep wat ook hoofsaaklik uit afgevaardigdes van die NGK bestaan het, 

ender andere proff BB Keet en BJ Marais, was die mening toegedaan dat daar geen 

Skrifgronde vir apartheid bestaan nie, maar dat dit vanwee praktiese omstandighede 

die enigste realistiese beleid vir Suid-Afrika is. 

Die derde groep op die konferensie wat hoofsaaklik uit afgevaardigdes van die 

Engelse Kerke bestaan het, het apartheid as kerklike sowel as staatkundige beleid 
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as onrealisties, onregverdig en onskriftuurlik verwerp. Die kerke het integrasie en 

vennootskap voorgestaan. Lombard (1974:106-108) berig dat daar onder die 

afgevaardigdes van die NGKerke ernstige meningsverskil en verdeeldheid was oor 

die vraag of hul kerk se sending- en rassebeleid op die Skrif gegrond is, al dan nie. 

Groenewald het die voorstanders van integrasie daarop gewys dat hulle beleid sy 

oorsprong het in die feit dat hulle nie meer die Ou Testament as Woord van God 

aanvaar nie en dat hulle 'n wanbegrip van die Koninkryk van God het. Die 

eskatologiese (voleinding) word na die teenswoordige tyd waarin ons lewe verskuif. 

Ten spyte van die verleentheid wat die verdeeldheid onder die NGKerke se 

afgevaardigdes veroorsaak het, het dit daartoe gelei dat die afgevaardigdes en 

kerke weer oor hul eie standpunte moes besin. 

12 Verslag Raad van Ned Geref Kerke 1957 

Die meningsverskille tussen Groenewald, Potgieter, Coetzee en Brink aan die een 

kant, en Keet en Marais aan die anderkant oor die "Bybelse fundering" van apartheid 

op die 1953 konferensie in Pretoria, het die Transvaalse Sinodes 'n versoek tot die 

Kommissie vir Aktuele Vraagstukke van die Raad van NGKerke in 1954 laat rig om 

die saak verder te bestudeer (Adonis:101-102). In 1953 is as gevolg van die verskille 

'n gesamentlike byeenkoms van NGK professore gehou met die opdrag om die 

beleid te bestudeer en te herformuleer sodat dit vir almal aanvaarbaar sal wees. 

Hulle verslag is aan die volgende vergadering van die Raad in 1955 voorgele. 'n Ad 

hoc-kommissie, onder voorsitterskap van prof AB du Preez, waarop al die 

verskillende partye verteenwoordig was, is aangewys om die finale verslag op te stel. 

Die Kommissie het sy verslag, wat bedoel was om die "standpunt van die Ned Geref 

Kerke" weer te gee, in 1957 aan die Raad van Kerke voorgele. Die verslag is onder 

andere onderteken deur proff Keet, Groenewald en Marais (Agenda 1957:29-45). 

Die Raad het dit goedgekeur (Acta 1957: 87). Dit is 'n belangrike verslag wat oa 'n 

historiese oorsig van die sending en rasseverhoudings in SA gee asook die redes vir 

die ontstaan van afsonderlike kerke. 

In die verslag is die Skriftuurlike beginsels ten opsigte van die eenheid en 

verskeidenheid uiteengesit. Dit is duidelik 'n kompromis dokument. Adonis 

(1982:36-37) berig: "Bogenoemde vers/ag stem ooreen met die vers/ag van 

Groenewa/d, die Bloemfontein kerklike kongres (1950) en met die Transvaalse 

Sinode (1951).Dit is 'n belangrike dokument vir die NGK. Jn 1957 is dit deur die 
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Federale Raad van NG Kerke goedgekeur. Dit is deur die Kaapse en Transvaalse 

Sinodes in 1957 behandel wat dit toe ook aanvaar het. Die verslag is deur die Suid

Afrikaanse regering in Julie 1956 as bylae van die Digest of South African Affairs 

gepubliseer." Volgens Lombard (1974:143-147) is die belangrike verslag van die ad 

hoc-kommissie, in ekumeniese kringe beskou as 'n verandering in die beleid van die 

Ned Geref Kerke en dat die Skriftuurlike en teologiese gronde vir apartheid laat vaar 

is. Hy wys egter daarop dat die ad hoc-kommissie geen vorige beginsels prysgegee 

het nie (146). Met laasgenoemde meet saamgestem word. 

Loubser (1987:81-82) oordeel dat die aanvaarding van die verslag die finale 

aanvaarding van die "apartheid bible" was. Dit bevat al die basiese elemente wat 

later in verfynde vorm in Ras, Volk en Nasie (1974) tevoorskyn gekom het. 

Kinghorn (1987:90), wys op die belangrike hermeneutiese voorparagraaf wat in die 

1955 verslag verskyn het: "Gebeurtenisse in die geskiedenis van persone of volkere 

wat in die Skrif beskrywe word, dien dus tot onderwysing vir persone wat vandag die 

wil van God wi/ doen. Gods handeling met Israel dien ook as normatiewe voorbeeld 

vir die gemeente... en vir die volk van vandag . . . (wat) sy roeping wil vervul. " 

Loubser (1967:81-82) meld verder dat dit uit die verslag duidelik is dat 'n kompromis 

bereik is waarop die neo-Calvinistiese filosofie sy duidelike merk gelaat het. In die 

verslag is die eenheid van die kerk vergeestelik. Die bespreking daarvan was tog 'n 

voorwaartse stap. 

13 Geref Ekumeniese Sinode van 1958 te Potchefstroom 

Lombard berig dat Groenewald gekies is as voorsitter (moderator) van die 

vergadering wat te Potchefstroom gehou is (1974:151). Meer as vier dae is aan die 

bespreking van rasseverhoudings afgestaan. Orie verskillende verslae wat deur 

studiekommissies in SA, Nederland en Engeland opgestel is, het voor die Sinode 

gedien. Die SA verslag is deur proff S du Toit en WJ Snyman van Potchefstroom en 

BJ Marais opgestel. Volgens Lombard kom die beginsels in die verslag ooreen met 

die in die beleidsverklaring van die ad hoc-kommissie oor rasseverhoudings van die 

NGKerke. Die GES se besluite is beskou as 'n bevestiging van die standpunt van 

die NGKerke. Afrikaanse koerante het berig dat die "Wereldsinode" nie SA se 

rassebeleid verwerp het nie (Lombard 1974:151-152). 

14 Cottesloe ekumeniese kerkeberaad 1960 
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Die aanleiding tot Cottesloe was die verset van swartes teen die dra van pasboeke 

as beleid van die regering om hulle woon- en werkplek doeltreffend te beheer. 

Tydens 'n optog van 'n skare swartes na die Sharpeville polisiestasie op 21 Maart 

1960, het die toestand handuit geruk en het die polisie op die skare begin 

skiet.Tydens die skietery is 69 mense gedood en 180 gewond, waaronder 40 vroue 

en 8 kinders.Volgens 'n ontleding van die beserings was 70% van die skietwonde 

aan die rugkant toegedien. Die ANC asook die PAC, wat die protesoptog 

georganiseer het, is tot verbode organisasies verklaar en op 30 Maart 1960 is 'n 

noodtoestand in die land afgekondig. Die Moderatuur van die NGK van Transvaal 

het in 'n verklaring nie die polisie se optrede veroordeel nie en sy steun aan die 

beleid van eiesoortige ontwikkeling toegese (Adonis 1982: 109-110 en AH Luckhoff, 

1978:1-2). Geweldige spanning het tussen die Afrikaanse en Engelse kerke 

geheers. 

Ten tye van die noodtoestand in 1960 het vyf Engelse en drie Afrikaanse Kerke 

(NGKerke van Kaapland en Transvaal asook die NHK) aan die Wereldraad van 

Kerke behoort. 'n Verteenwoordiger van die WRK in die persoon van dr RS 

Billheimer is na Suid-Afrika gestuur om samesprekings tussen die kerke wat 

geweldig verdeeld oor die skietery was, te reel.Vyf onderwerpe is gekies om as basis 

vir die gesprek te dien. Elke kerk moes 'n memorandum oor die vyf onderwerpe 

opstel ter voorbereiding van die kerkeberaad of konsultasie soos die Engelse kerke 

dit genoem het. Die beraad het gedurende 7-14 Desember 1960 in die Cottesloe

koshuis van die Universiteit van die Witwatersrand byeengekom. Teenwoordig was 

tagtig afgevaardigdes van die lidkerke in SA en ses verteenwoordigers van die WRK 

(LOckhoff 1978 :74). 

Groenewald is deur die NGK van Transvaal se Moderatuur op die studiekommissie 

benoem wat die memoranda oor die vyf voorgestelde onderwerpe moes opstel. Hy is 

as sameroeper benoem tov die onderwerp: Die beginsel van apartheid en die 

toepassing van Evanston V in 'n same/ewing gegrond op apartheid. Hy is ook 

deur die Moderatuur as een van die afgevaardigdes van die Transvaalse Kerk na 

Cottesloe, benoem (LOckhoff 1978:18,29 en 33). Saam met horn op die Transvaalse 

Kerk se studiekommissie het drr WO Jonker, JA van Wyk, dii JF du Toit en JP 

Theron gedien. Die Evanston-besluit, ook bekend as die Evanston V, het gelui: 

"Their calling requires Christians to witness to the Kingship of Christ and the unity of 

all mankind, and to strive through social and political action to secure justice, 
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freedom and peace for all, as foretaste of that kingdom into which the faithful shall 

be gathered " (Luckhoff 1978: 178-Voetnoot 45). Die onderwerp is opnuut 

geformuleer (Luckhoff:32): Die Christelike begrip van die Evangelie ten opsigte 

van die verhouding tussen rasse. 

Die memoranda is deur die "beste koppe" in die onderskeie kerke opgestel. Sestig 

professore en predikante van die NGK was in die voorbereidende verslae betrokke. 

Die opstellers het vooraf verklaar dat die rapporte "die praduk en bevindinge van 

ernstige studie, navorsing en besinning ... van die NGK is .. op grand van hul insigte 

en in die fig van Gods Woord". Die Kerke mag dus nie verantwoordelik gehou word 

vir enige of al die bevindinge van hierdie Studiekommissies nie. Die verslae van die 

NGK sowel as die rapport van die kerkeberaad sou mettertyd aan die twee Kerke se 

sinodes voorgele word. (Luckhoff 1978:58 en 65; Handelinge Transvaalse Sinode, 

1961 :40-70). 

Groenewald se studiekommissie (Luckhoff 1978:29 en 64) het kommentaar gelewer 

op die Evanston-verklaring in verband met segregasie. Die studiekommissie het 

saamgestem met die verklaring dat "die b/ote bestaan van verskil/e (is), nie sander 

meer genoeg is om differensiasie noodsaak/ik te maak nie... Ons moet oak 

onderskei tussen spontane, vrywillige onderskeiding of differensiasie en verpligte 

skeiding." Lidmaatskap van die kerk word nie bepaal deur lidmaatskap van 'n ras of 

volk nie, maar deur die belydenis van geloof in Jesus Christus en in die Christelike 

leer. Die bestaan van afsonderlike organisasies volgens die onderskeie groepe se 

behoeftes ontken nie die eenheid van die kerk nie en wil nie die eenheid verydel nie. 

Die NGK streef na vorme waarin ook in die organisasie van die Kerk as instituut die 

eenheid van die Kerk openbaar en bely sal word. Geen ''persoon (mag) uit die 

erediens alleen op grand van sy k/eur of ras" uitgesluit word nie. 

Dit is duidelik dat die Kommissie waarvan Groenewald sameroeper was, bereid was 

om sender die dreiging van kerklike druk reeds in 1960 besluite te neem wat in 

daardie stadium van die Suid-Afrikaanse geskiedenis, nie deur die NGK-sinodes 

goedgekeur sou word nie. Die meerderheid predikante en lidmate was egter nie ryp 

vir die ingrypende veranderinge wat die aanvaarding van die bevindinge sou 

meebring nie. Die volgende vier besluite wat kritiek ontlok het, is deur die 

afgevaardigdes verdedig: Bantoe wat nie 'n permanente tuiste het nie en in blanke 

gebiede woon, kan nie van hul regte weerhou word nie; geen beginselbesware teen 
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die direkte verteenwoordiging van kleurlinge in die parlement nie; dat die Skrif nie 

gemengde huwelike verbied nie en tov gemeenskaplike aanbidding mag niemand 

wat in Christus glo op grond van ras of kleur uit enige kerk uitgesluit word nie 

(Luckhoff: 109-110). Cottesloe (dws die oorgrote meerderheid afgevaardigdes) was 

sy tyd ver vooruit socs geblyk het uit die gebeure na Cottesloe. 

Groenewald het voor die tyd sy bedenkinge ten opsigte van die beraad gehad. Die 

klimaat was ongunstig vir die beraad. Met die aankoms van Billheimer op 23 Oktober 

1960 - sy derde en moeilikste besoek - het F van Wyk horn meegedeel dat die 

Transvaalse NGK bekommerd raak oor die beraad. "Prof Groenewald of Pretoria, a 

man of wide influence, was against it and Brink himself felt that the atmosphere was 

not right for it ... this attitude resulted from De Blank's position which led to the feeling 

that the Consultation could only be a scrap between the DRC and the Anglicans ... In 

addition the conservatism of the Hervormde Church was showing itself anew" 

(Luckhoff 1978:47). Die belangrikheid van voortgesette kommunikasie ten spyte van 

ernstige verskille blyk egter uit gebeure op die beraad. 

Die verklaring wat die Kerkeberaad aan die einde van die byeenkoms uitgereik het, 

is volledig deur Luckhoff vermeld (83-92). Sender om besonderhede te vermeld, kan 

verklaar word dat die bekendwording daarvan "groat verwarring in die ge/edere van 

Afrikaanssprekende lidmate veroorsaak (het). Die gevaar van skeuring in die NGK 

was nie uitgesluit nie. Konfrontasie tussen die regerende Nasionale Party en die NGK 

het gedreig" (Luckhoff 1978:97). Op 17 Desember 1960 het die Transvaalse 

Moderatuur 'n verklaring uitgereik in 'n poging om gemoedere te kalmeer. Die 

beskikbare afgevaardigdes van die Kaapse en Transvaalse Kerke het as gevolg van 

hewige kritiek in eie geledere asook die verwarring en onsekerheid wat voortgeduur 

het, 'n "nadere verklaring" op 27 Desember 1960 uitgereik.ln 'n bydrae getiteld Die 

Transvaalse Kerk en die Cottesloe-beraad, in die NGTI van Junie 1961 (132), 

het Groenewald daarop gewys dat die verklaring nie daarin geslaag het om die 

gemoedere in die NGK te kalmeer nie " ... juis omdat die persone van wie dit 

uitgegaan het, nou onder verdenking gestaan het". Orie van die vier 

Moderatuurslede te wete CFS Naude, AM Meiring en FE O'Brien Geldenhuys, was 

ook afgevaardigdes na Cottesloe en die verklaring is nie soseer gesien as komende 

van die Moderatuur nie, maar as 'n verdediging van die Transvaalse afgevaardigdes 

na Cottesloe (Luckhoff 1978: 106). 
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Die beskikbare verteenwoordigers van die Kaapse en Transvaalse Kerke het as 

gevolg van hewige kritiek in eie geledere, op 27 Desember 1960 ook 'n "nadere 

verklaring" opgestel. Volgens Groenewald het die verklaring ook weinig indruk 

gemaak (NGTT, Junie 1961: 132). Dit is duidelik dat die Afrikaanse Kerke se lidmate 

nie ryp was vir die besluite wat op Cottesloe geneem is nie. Die politiek van die dag 

het 'n oorheersende rol gespeel en nie die Skrif nie. Dr HF Verwoerd het die 

besluite van Cottesloe heftig gekritiseer en gese dat die "Kerke nog nie gepraat het 

nie. Die stem van die Kerk moet nog gehoor word en we/ op hul sinodes waarop die 

lidmate sowe/ as die predikante verteenwoordig sal wees." Hierdeur het Verwoerd 

die Regering en die NP teen die kerkleiding gepolariseer. Groenewald het geskryf 

dat die afgevaardigdes van die NGK ender verdenking gestel is. "Kerk/ike sake is 

met politieke emosie benader, en deur sommige is kerkverband tweede gestel na 

partyverband. Die vrees vir kerklike verdeeldheid was nie ongegrond nie" (NGTT 

Junie 1961:131). 

Die Algemene Sinodale Kommissie van die Transvaalse Kerk (ASK) het op 2 Maart 

1961 'n buitengewone vergadering bele om 'n verklaring oor Cottesloe uit te reik. 

Daar is ook besluit om 'n ad hoc-kommissie te benoem om die meriete van die 

kerkeberaad sowel as die voortsetting van lidmaatskap van die WRK te bestudeer 

en die Sinode met 'n beredeneerde verslag te bedien.Die ASK het in sy verklaring 

die beleid van die NGK bevestig en verklaar dat die NGK in geen opsig 

verantwoordelik gehou kan word vir enige bevinding van Cottesloe nie (LOckhoff 

1978 :134-135). Groenewald (135) is van mening dat hierdie optrede van die ASK 

met die gepaardgaande verklaring, 'n gunstige uitwerking op die Kerk as geheel 

gehad het. Die onsekerheid en verwarring oor die NGK se standpunt is in 'n groot 

mate uit die weg geruim. Die benoeming van die Ad hoc-kommissie het vertroue 

gewek (NGTT Junie 1961:132-133). 

Groenewald het egter daarop gewys dat hierdie prosedure tegnies ongerymd was 

omdat dit meegebring het dat die afgevaardigdes na Cottesloe geen eie verslag aan 

die ASK of die Sinode voorgele het nie.Hy veer aan dat dit nie vermy kon word nie, 

omdat die ad hoc-kommissie, op grond van sy opdrag, hierdie verpligting uit die 

hande van die afgevaardigdes geneem het. Die afgevaardigdes het volle 

geleentheid gehad om hul saak aan die ad hoc-kommissie en Sinode te stel en 

derhalwe beskou hy dit nie as onreelmatig nie (133). Billheimer sowel as Brink het 

egter beweer dat die Sinode vreemd opgetree het omdat die afgevaardigdes nie 
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geleentheid gekry het om verslag van sy sending te lewer nie. In plaas daarvan was 

daar een rapport van 'n spesiale kommissie wat aanbeveel het dat al die besluite van 

die Cottesloe-konferensie verwerp word (Luckhoff 1978: 136). Die aanwysing van die 

ad hoc-kommissie en die verdere verloop van die saak toon dat die ASK in sy doel 

geslaag het om die onrus te besweer. Agternagesien was dit egter te betreur dat die 

Cottesloe-beraad en 'n verslag van die afgevaardigdes nie op die Sinode behandel 

kon word nie. 

Die Transvaalse Sinode het op 5 April 1961 en volgende dae in Pretoria 

byeengekom. Groenewald meld dat die bespreking van die verslae rondom 

Cottesloe twee en 'n halwe dag geduur het. Volgens horn is die kennisname van 

besluit (a) van die addendum verslag van die ASK oor die kerkeberaad (waarin die 

Kerk van alle verantwoordelikheid tov die Cottesloe-besluite onthef word), vreemd 

omdat die Sinode juis geen verantwoordelikheid vir die Cottesloe-besluite wou 

aanvaar nie. Hy kom tot die gevolgtrekking dat die Sinode nie bereid was om die 

krediet wat die ASK aan die afgevaardigdes toegeken het, te onderskryf nie. Hy vind 

hierin 'n voorbeeld ... "van die ongerymdheid wat kan ontstaan wanneer die antipatie 

teen persone die beoordeling van 'n saak vertroebef' (NGTT Junie 1961: 133 en 

135). Met laasgenoemde standpunt van Groenewald meet saamgestem word. 

Ses van die afgevaardigdes na Cottesloe het die geleentheid gebruik om die Sinode 

toe te spreek, waaronder Groenewald. Hy het gese dat afgevaardigdes "met groat 

vrees en bewing" na Cottesloe gegaan het. Hy was daarteen dat besluite geneem 

word. "Na die konferensie het daar 'n beroering gekom en nou word die skuldiges 

gesoek. Ondanks my bedenkinge het ek meegedoen aan Cottesloe en as daar skuld 

uitgedeel word, dan moet ek dit oak dra" (Die Burger 08.04.1961). In 'n skrywe van 

AJ van Wijk, afgevaardigde van die Kaapse Kerk, aan Billheimer nadat 

eersgenoemde die Transvaalse Sinode bygewoon het, beskryf hy die 'apologiae' van 

mense socs Lex van Wyk, Bertie Brink, Frans Geldenhuys en Bey Naude: " I do not 

think that I have in my lifetime heard such fearless and inspiring speeches. To a 

certain extent this was true of Groenewald's speech too." (LOckhoff 1978: 144). 

15 Sy invloed op rassebeleid van NGK 

15.1 Bybelse fundering beeindig na veertig jaar 
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15.1.1 Vorm basis vir rassebeleid vir baie jare 

Groenewald se invloed op die rassebeleid van die NGK was groot en het gestrek 

vanaf 1947 tot 1986. In 'n skrywe gedateer 22 Augustus 1989 het hy verklaar dat sy 

laaste medewerking aan 'n kerklike verslag in verband met rasseaangeleenthede vir 

die Transvaalse Sinode van 1958 was. Loubser wys daarop dat tot die publikasie 

van die verslag: Ras, Volk en Nasie en Vo/kereverhoudinge in die Jig van die 

Skrif (RVN), deur die Algemene Sinode van die NGK in Oktober 197 4 goedgekeur 

is, die eerste verslag van Groenewald wat reeds in 1947 die lig gesien het, "would 

form the basis of the on-going discussion" (1987:61). Hy ontleed RVN met 

verwysing na die belangrikste temas van Groenewald se sogenaamde "apartheid 

Bible" en die uitleg van verskeie tekste (91-101). Hy konkludeer: "During the 

previous five decades there had been a process of refining, elaboration and 

rationalisation, and even dogmatising with regard to the doctrine of creation, and with 

regard to anthropology.From the missionary policy of 1935 to HR (Human Relations) 

in 19 7 4 there was growth but no digression" ( 1987: 101). 

Adonis (1982:199-205) wys ook daarop dat vanaf 1947 tot en met die aanvaarding 

van RVN in 197 4 die NGK steeds "hul Bybelse fundering van die sendingbeleid 

regverdig". Hy kritiseer vervolgens aspekte en teksverwysings in RVN wat steeds as 

"misbruik van die Skrif" aangedui word (204). J Kinghorn (Red) (1986:86-116) 

behandel die ontstaan en groei van 'n apartheidsteologie by wyse van 'n 

hermeneutiese benadering vanuit die tradisionele vrees by die Afrikaner vir 

rassevermenging; die romantiese begrip van volk en die geskiedenis as 

openbaringsmedium waarin God se wil en roeping vir die toekoms bepaal word; tot 

die eksegetiese begronding daarvan. Hy meld dat ten spyte van die verfyning deur 

die jare, die grondslag van RVN steeds was: "Die aksent op Babel, die stelling dat 

God volke wil, die klem op taal, die normatiwiteit van Israel as sosiologiese eenheid 

en die 'afkeer op rassevermenging' (Loubser 1986:90). 

Vorster (AC Viljoen (Red) 1979 : 182-208) se kritiek op Groenewald se "rassistiese" 

en "selektiewe" Skrifgebruik wat sy weg ook na RVN gevind het, is in Hoofstuk 11 

(par 9.5) volledig uiteengesit. Loubser en Vorster het nie in ag geneem dat 

Groenewald na 1960 nie met verslae wat aan Sinodes ten opsigte van 

volkereverhoudings voorgele is, betrokke was nie. Met die verskyning van RVN in 

197 4 was Groenewald reeds 'n emeritus professor nadat hy in 1970 geemeriteer het. 
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Die "gebreke" in RVN (opgestel deur die Landman-kommissie) waarna Vorster tereg 

verwys, kan nie voor die deur van Groenewald gele word nie. 

15.1.2 Algemene Sinode 1986 : Afskeid Skriftuurlike fundering vir 

·apartheid 

Met die aanvaarding van Kerk en Samelewing (KS) deur die Algemene Sinode in 

Kaapstad in 1986 het die NGK finaal afstand gedoen van die Bybelse fundering vir 'n 

beleid van apartheid. Baie het hulle daarteen verset soos blyk uit die ontstaan van 

die APK in 1987. Loubser se siening is egter: "In general one can say that the DRC 

has finally closed its 'apartheid bible' "(1987:114). Dr GJ Swart, oudstudent en 

iemand wat groot waardering het vir Groenewald, het die einde soos volg beskryf: 

"Hy en prof Geoff Cronje staan pa vir die apartheidsbeleid in die kerk. Maar by die 

Algemene Sinode in 1986 toe Kerk en Samelewing aanvaar is, was dit vir my een 

van die wonderlikste oomblikke toe prof Groenewald daar voor die Sinode optree ... 

Hy het nie 'n woord gese oor Kerk en Samelewing nie. Hy het nie gewys dat hy bitter 

was nie. Dit vat 'n groat man om so te doen" (Onderhoud 24 April 1990). 

15.2 Skriftuurlike begronding van apartheidsbeleid as tout erken en afgewys 

In KS word uitgespel dat die Bybel die begrippe ''volk" en "nasie" en die 

volkereverskeidenheid as deel van die bestaande werklikheid hanteer (1986:20). Die 

bevinding word gemaak dat in die tekste, waarna dikwels deur voorstanders van die 

Bybelse fundering vir segregasie verwys is om die standpunt van die oorsprong en 

Bybelse evaluering van etniese verskeidenheid te beklemtoon (naamlik Gen 1 O; Gen 

11: 1-9; Deut 32:8 en Handelinge 17:26), gewys word op die veelheid van die nasies 

en hulle verspreiding oor verskillende woongebiede as 'n historiese werklikheid wat 

ender die voorsienige bestel van God plaasgevind het. Rassisme (die inherente 

betoning van meerderwaardigheid van een ras, volk, of groep volke teenoor 'n 

ander) word as 'n ernstige sonde afgewys. Gesonde volksliefde wat gerig is op die 

skepping en bewaring van die eie volkskultuur, moet duidelik van rassisme onderskei 

word (KS:20-22). 

Erkenning word in KS (52) verleen aan die idee dat afsonderlike ontwikkeling met die 

ideaal van gebiedskeiding, in die loop van die geskiedenis sy beslag gekry het.Dit 

was gesien as deel van die voogdyskap van die blanke teenoor die ander groepe en 
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het die moontlikheid van optimale ontwikkeling van alle groepe beoog. Namate die 

besinning van die NGK oor die prinsipiele en Skriftuurlike begronding van die beleid, 

wat bekend geword het as apartheid, in die kerklike tydskrifte, konferensies, 

kommissies en sinodes voortgegaan het, het die oortuiging mettertyd gegroei dat 

gedwonge afsonderlikheid en skeiding van volke nie as 'n voorskrif uit die Bybel 

afgelees kan word nie.Die poging om so 'n voorskrif uit die Bybel te regverdig, moet 

as fout erken en afgewys word. 

Groenewald se Skriftuurlike motivering vir apartheid soos in 1947 en 1948 

onderskeidelik aan die vergaderings van die Raad van Kerke en Sinode van 

Transvaal voorgele, is eers in 1986 gerepudieer. Oat dit so lank geduur het wys aan 

die een kant op die invloed van die apartheidstandpunt soos deur Groenewald 

verwoord, in die geledere van die NGK en aan die anderkant dat dit nie horn ten 

laste gele kan word dat dit so lank geduur het om van die apartheidsbeleid afstand te 

doen nie. Dit kan horn wel ten laste gele word dat hy nie meegewerk het, soos die 

verwagting in ekumeniese kringe na Cottesloe was, om apartheid met woord en 

daad teen te staan nie. 

16 Proses van Skrifondersoek ge"inisieer 

16.1 Soeke na teologiese kriterium 

In die veertigerjare het die rassevraagstuk in Suid-Afrika al hoe meer aktueel 

geword. Die Federale Raad van Ned Geref Kerke het in 1935 'n sendingbeleid 

aanvaar in 'n poging om rigting aan die kerk te gee. J Kinghorn (1986:87) wys egter 

op die misbruik van die beleid. "Baie gou is dit gebruik vir meer as net 'n rigsnoer van 

sendingaktiwiteite. By gebrek aan 'n sosiaal-teologiese kriterium in die kerk, is dit 

ook betrek by die beoordeling van politieke idees en, natuurlik, van die kwessie van 

apartheid." Die beleid het gekies vir segregasie, wat gou as apartheid bekend sou 

staan. 

Die keuse vir segregasie of apartheid moet gesien word teen die agtergrond van die 

sosiaal-ekonomiese ellende en politieke vrees waarin die Afrikanervolk destyds 

verkeer het. Die pastorale nood het in die begin gedien as motief vir die kerk se 

keuse vir apartheid, wat as "ons enigste redding" gesien is (Kinghorn 1986:88). Deur 

die geskiedenis en lotgevalle van die Afrikanervolk met die van Israel te vergelyk, en 
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'n proses wat reeds in die vorige eeu in die volksmond gegroei en deur die kerk 

algaande gelegitimeer is, was die Bybelse fundering as 'n vanselfsprekendheid 

aanvaar. Die hantering van menslike verhoudings gegrond op 'n praktiese pastorale 

motief, het mettertyd uitgeloop op 'n onwankelbare beginsel om volkereverhoudings 

te reel en wat later by wyse van(toenemend strenger) apartheidswetgewing 

gehandhaaf moes word. Kinghorn se siening kan mee saamgestem word. Die 

keuse vir apartheid was egter meer omvattend as sosiaal-ekonomies. 

Die pastorale motief blyk reeds uit die skrywe van prof D Lategan (Nuwe 

Testamentikus aan die Teologiese Fakulteit op Stellenbosch) in die GV (April 

1939: 107). Hy het verklaar: "Die segregasiebeleid soos deur die Afrikaner en sy Kerk 

voorgestaan is die heilige roeping wat die Kerk het teenoor die duisende blanke 

armes in die stede wat 'n worstelstryd voer in die huidige ekonomiese wereld. Dit sat 

die verwydering van ongesonde agterbuurtes, die skepping van gesonde 

woonbuurtes waar 'n gesonde Christelike familie opgebou kan word en also 'n 

gesonde staat, vo/k en Kerk ... bevorder. Die toepassing van segregasie sat verder lei 

tot die skepping van aparte gesonde stede vir die nieb/anke waar hulle in staat sat 

wees (om) op hut eie lyne te ontwikke/, hut eie inrigtings in die /ewe te roep en later 

hulle self onder blanke voogdyskap te regeer." Die motief het by Groenewald ook 'n 

belangrike rol gespeel in sy siening dat die "sterkere 'n roeping teenoor die 

swakkere" het (Vgl G Cronje 1947:61-65). 

16.2 Eerste bydrae in worsteling om koers te kry in SA situasie 

Die druk op die segregasiebeleid het binnelands en uit die buiteland sterker geword. 

'n Bekende teoloog soos Totius (JD du Toit) van die Gereformeerde Kerke, wat op 

Groenewald 'n besliste invloed gehad het, en by die Afrikanervolk geliefd was, het 

apartheid ook Bybels fundeer. Die beleid moes verdedig word en die kerk moes 

homself Skriftuurlik ten opsigte van die beleid verantwoord. Die sendingkonferensies 

was tot 1947 die vertolkers van die "Skriftuurlikheid" van die apartheidsbeleid. Dit 

was egter onbevredigend en die amptelike liggaam wat beleid moes bepaal was die 

Sinode. Die Raad van Kerke was die liggaam wat die sinodes van inligting voorsien 

het ten einde hul in hul besluitneming te help. Groenewald het na vore getree en in 'n 

verslag die bestaande Bybelse (teologiese) en kerklike denke oor segregasie in sy 

werk Apartheid en Voogdyskap in die /ig van die Skrif, waarna reeds verwys is, in 

1947 verenig toe dit deur die Raad van Kerke goedgekeur is. In 'n skrywe aan 
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skrywer op 22 Augustus 1989, het hy die volgende gese: " ... dat ek nie meer 

konsekwent die argumentasie van destyds kan handhaaf nie. Oaardie stuk was 'n 

eerste bydrae in die worsteling om kaers te kry in ans Suid-Afrikaanse situasie. Die 

haafverdienste van die stuk is dat dit die proses van Skrifandersaek aan die gang 

gesit het." 

17 Kontemporere beoordelings 

Die beoordeling van Groenewald se teologie met betrekking tot apartheid sal nie 

volledig wees indien die beoordeling van bekende teoloe wie se integriteit bo 

verdenking is, nie ook vermeld word nie. Met die uitsondering van 'n teoloog soos JH 

Loubser, wie se kritiese beoordeling reeds vermeld is, is die beoordeling van ander 

teoloe, selfs diegene wat krities teenoor die apartheidsbeleid staan socs J Kinghorn, 

iets meer gebalanseerd. Daar word vervolgens na enkele ander verwys wat vir baie 

jare krities teen apartheid was en die stryd meegemaak het. 

17.1 DrGJSwart 

Dr GJ Swart (bandgesprek), meld dat Groenewald nooit politiek in die klas gepraat 

het nie. Soos die oorgrote meerderheid blankes, het hy (Swart) destyds ook geglo 

dat apartheid Bybels is.Die Afrikaners wat Hitler gesteun het, het nie geweet waaroor 

nasionaal-sosialisme gaan nie. Hulle het Hitler gesteun omdat hulle geglo het dat hy 

die Engelse op hul plek sou sit. Die anti-Britse gevoel het uit die Anglo-Beere oorlog 

gekom. Tydens Groenewald se studiejare in Nederland was Europa rigied, elke 

staat was op sy eie. Groenewald het in Holland studeer en die Hollanders was 

destyds kolonialiste met verskeie kolonies wat aan hulle behoort het. Destyds was dit 

die tyd van sendingwetenskaplikes socs Venn en Anderson en hul idee van self -

onderhoudend, self-uitbreidend en self-regerend. Die teologiese standpunte van A 

Kuyper, die groot Nederlandse teoloog, ten opsigte van volkere is hoog geag. Die 

milieu waaruit Groenewald gekom het, het sy denke be'lnvloed. 

Volgens Swart was BJ Marais se standpunte 'n uitvloeisel van die "melting pat"-idees 

van die VSA. Die VSA was tydens Marais se studiejare anders as Europa waar 

Groenewald studeer het. Marais se oe is verder oopgemaak deur sy bywoning van 

die Tambaram Wereldsendingkonferensie in 1938 as afgevaardigde van die 

Transvaalse Kerk. "Dit was die eerste keer dat 'n man van ans kerk in lndie kam 
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waar hy met al die sendingkundiges oor die wereld heen kon konfereer. Uit die 

byeenkoms het sy beskouings gegroei." Marais het die siening in DK van 10 April 

1940 bevestig: "En elke dag het die beset gegroei: Ons staan al/een. .. (en dat) baie 

min, indien enige, direkte steun vir ons beleid in die Bybel te vind is." 

17.2 Dr CF Beyers Naude 

CF Beyers Naude, (onderhoud 16 Mei 1990), het verklaar dat hy tot die einde van 

1957-1958 geen probleme met die teologiese begronding van apartheid gehad het 

nie. Hy beskou nie Groenewald as die vader van die gedagte om apartheid Bybels 

te fundeer nie, "maar ek dink dat vanwee sy status as teoloog en die a/gemene 

aanvaarding van sy teologiese bekwaamheid, dat hy 'n beslissende ro/ gespee/ het 

om die Bybelse regverdiging van apartheid in die kerk ingedra en aanvaar te kry by 

ons sinodes. Daar het system geweldige groat gewig gedra." 

Volgens Naude het sy lojaliteit jeens die Afrikaner Broederbond (AB) waarvan hy 

sowel as Groenewald destyds lid was, verhoed dat hy horn in die openbaar by 

mense soos Keet en Marais in hul sienswyse dat apartheid nie Bybels fundeer kan 

word nie, kon skaar. Hy het sy lidmaatskap in 1963 opgese. Nie teologiese 

oorwegings het die deurslag gegee nie, maar politieke en kulturele aspekte. Hy 

oordeel dat Groenewald net soos hyself en andere die slagoffer daarvan was dat 

"ans nie bewus was van die geweldige greep wat daardie hele mentaliteitsdenke op 

ons lewens gehad het nie - 'n politieke, sosia/e en kulturele denke waarin jou hele 

/ewe so diep gedrenk was in die hele konsep en begrip van apartheid dat dit uiters 

moeilik was om by 'n punt te kom waar as gevolg van teologiese insig, jy bereid was 

om met die verlede te breek. " 

Hy wys ook op die kritiek van Charles Villa-Vicencio teen die Engelse Kerke, wat in 

'n sekere sin net so skuldig as die Afrikaanse Kerke ten opsigte van die beleid van 

apartheid was. Laasgenoemde strook met die sienswyse van Robert Billheimer, 

destyds hoofsekretaris van die WRK en 'n persoon wat tydens die Cottesloe 

kerkeberaad 'n baie belangrike rol gespeel het. In 'n skrywe aan skrywer, gedateer 

16 Junie 1991, het Billheimer ten opsigte van die Engelssprekende kerke gese: " ... 

the latter being less conservative in utterance, but not in practice. This was a major 

element in the whole, for in the background lay the feeling of most DRC members 
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that the DRC was straightforward (e g Groenewald's book}, but the English speaking 

(churches) were not." 

Naude het ook verwys na sy jeugjare toe arm Afrikaners met hul waens en karretjies 

op pad na Port Elizabeth by hulle in die pastorie op Graaff Reinet (waar sy pa 

predikant was), oornag het. "Vandag moet 'n mens die dinge lewendig hou en 

vergelyk met wat in die swart gemeenskap gebeur - dan sat die verset wat van die 

swart gemeenskap kom, beter begryp word." Dit blyk dat hy in 1960 soos die meeste 

Afrikaners, nog oningelig oor die swartes se aspirasies was. AH Li..ickhoff (1978:17), 

wys daarop dat Naude op 20 April 1960, 'n maand na Sharpville, as lid van die NGK 

van Transvaal se afvaardiging die volgende in 'n ontmoeting met RS Bilheimer gese 

het: "Beyers Naude meen dat die oorgrote meerderheid swartes tevrede is, maar 

omdat hulle nie georganiseerd is nie, word hut stemme nie gehoor nie.Die 

swartmense hou in werklikheid van die paswette, maar die manier waarop dit 

toegepas word, kan verbeter word." In sy skrywe aan skrywer (16.06.1991) het 

Bilheimer in die verband die volgende geskryf: "Perhaps the thing that astonished 

me most on my first visit was the lack of awareness by white Christians of the 

bitterness of black Christians over the lack even of conversation between them and 

their eagerness for this." 

17.3 Prof AB du Toit 

AB du Toit, opvolger van Groenewald aan die Teologiese Fakulteit van UP, het in 'n 

onderhoud op 26 September 1990 gese: "Ek dink 'n mens kan nie daar verbykom 

dat hy (Groenewald) aan apartheid 'n sekere Skriftuurlike basis gegee het nie. Hy 

het verwoord wat in die kerk ge/eef het ... in die opsig was hy 'n kind van sy tyd. Op 

Universiteit het ons alma/ apartheid verdedig - op grand van die Skrif! Eers later het 

jy beset jy is besig met 'n baie verkeerde gebruik van die Skrif Groenewald se 

vertrekpunt was om vir die Afrikaner 'n staan- en /eefplek te· verower en te behou.ln 

daardie situasie het hy gemeen dat die Bybel we/ 'n woord mee te spreek het ... Hy 

het dinge gese wat die Bybel nie tot sy reg /aat kom het nie... (en) het die Bybel 

daar in diens van die ideo/ogie van apartheid geweld aangedoen. Met a/le begrip vir 

die situasie moet 'n mens se jy kan dit nie aanvaar nie. Maar dit doen nie afbreuk 

aan sy grootheid, die feit dat hy 'n groat wetenskaplike en mens is nie. Jy sien dit is 

maklik om vandag slim te wees. Oor twintig jaar verwys hul/e weer terug na ons en 

se daar het ju/le fouteer." 
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17.4 Prof WD Jonker 

Hy beskou Groenewald (onderhoud 6 Maart 1991) se Bybelse fundering van 

apartheid as 'n "soort nai"witeit random kwessies van volk en die omgang met die 

Bybel" wat destyds bestaan het. Hy verklaar verder: "In die dertigerjare was daar 

bepaalde persone wat in Duitsland studeer het, byv drr Diederichs en Piet Meyer -

hul/e was sy (Groenewald) tydgenote en vriende en hy was saam met hulle in die 

Afrikaner Broederbond - en hulle het waarskynlik mekaar beinvloed. Ek het die idee 

dat van hul/e ouers hul/e beinvloed het oor wat 'n nasie en 'n volk is. Dit is daardie 

romantiese volkskonsepte wat hulle gehanteer het. Miskien ook G Cronje wat 'n 

sosioloog is en wat deur die dinge beinvloed is." 

Hy oordeel verder dat Groenewald nie krities genoeg was teenoor die volkskonsep in 

die stadium wat hy die boek geskryf het nie (1947 in sy bydrae tot G Cronje se boek 

: Regverdige Rasse-apartheid :Skrywer). Hy verwys ook na Totius se "slegte" soort 

eksegese, nl dat God die groat skeidingmaker is - tussen lig en duisternis... en 

tussen volke. Die Dappers beweer dat hulle geen aandeel aan die religieuse 

onderbou van apartheid gehad het nie - dat die eintlike skuldige Groenewald is. 

Jonker se sy gevoel is dat die houding "bietjie hard" is, maar gesien die aansien wat 

Groenewald geniet het, het mense waarskynlik so gevoel. In sy tyd het almal gedink 

apartheid is 'n goeie ding totdat proff BB Keet en BJ Marais dinge gese het wat vrae 

laat ontstaan het. Hierteenoor het prof JH Kritzinger, (Ou Testamentikus en kollega 

van Groenewald:Skrywer) ook apartheid uit die Ou Testament geregverdig. "Ons 

het nooit juis EP daarvoor kwalik geneem nie, want dit was nie op die spits gedryf 

nie. Ek het eers agtergekom dat ons oor die dinge verskil toe prof Keet in die 

Sendingwetenskap die Duitse boek Kerk en volk, voorgeskryf het. Daar het ek en 

Carel Boshoff agtergekom dat ons oor die goed verskil. By die eksaminering het 

hul/e my pertinent na my siening gevra. Ek het toe gese dat ek met die standpunt 

van dr Ben Marais, hy was toe nog nie professor nie, saamstem dat jy dit nie op die 

Skrif kan baseer nie. Die Kommissie het dit nie snaaks gevind nie - ds Bertie Brink 

was die voorsitter." 

18 lnterpretasie en evaluasie 

18.1 Soeke oplossing vir ernstige vraagstuk 
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Die rol wat Groenewald binne die konteks van die SA kerkgeskiedenis met 

betrekking tot apartheid gespeel het, is in die Hoofstuk nagevors. Die 

rassevraagstuk het in die veertigerjare ernstiger afmetings begin aanneem. Allerwee 

is beset dat 'n permanente oplossing spoedig vir die groeiende probleem gevind sou 

moes word. Uit die buiteland het druk begin toeneem. In die twintigerjare is die kerk 

reeds gesien as die ideale voertuig om ten opsigte van rasseverhoudings leiding te 

gee omdat hy buite die politiek staan (Lombard 1974:33). Die NGK was vir dekades 

reeds by die soeke na 'n oplossing betrokke. Verskeie kerklike kongresse, selfs 

saam met Engelse kerkleiers (Lombard 1974: 34) is oor die vraagstuk gehou. In 

1935 het die Federale Raad van Kerke 'n sendingbeleid goedgekeur wat deur die 

vier NGK-sinodes goedgekeur is. Volkskongresse is gehou waarby predikante van 

die NGK betrokke was. Die besluite het versoek dat die oplossing in aparte 

ontwikkeling gesoek moet word. 

Groenewald se optrede as teoloog, kerk- en kultuurleier moet teen voormelde 

agtergrond gesien word. Hy het aanvaar dat die NGK reeds deur die besluite van die 

sendingkongresse 'n beleid, "Die Apartheidstandpunt" geformuleer het (Cronje 

1947:40-42). Hy het verder met sy kennis van die siening van bekende buitelandse 

teoloe en sendingkundiges oor rasseverhoudinge na die Skrif gegaan en gesoek na 

'n fundering wat eties en regverdig sou wees. In die lig moet sy verslag Apartheid en 

Voogdyskap in die lig van die Skrif aan die RK in 1947 (Cronje 1947:40-67) gesien 

word. 

Hy het die oplossing in totale segregasie of apartheid gesoek. In die hart van die 

Afrikaner, die NGK, en 'n beminde kerkleier in Afrikanergeledere Totius asook 

leidende sendingkundiges, het die opvatting bestaan dat apartheid Skriftuurlik is. 

Groenewald het verder gegaan en deur sy verslag aan die Raad van Kerke (Vgl 

Cronje 1947:40) aan apartheid 'n Skriftuurlike fundering gegee. Die Sinodes het die 

verslag ten spyte van enkele waarskuwende stemme, aanvaar. Die Skriftuurlike 

fundering van apartheid het die basis van die NGK se beleid tot in 1974 (RVN) en in 

'n sekere sin tot 1986, nadat wysigings algaande aangebring is, gebly. Sy teologiese 

vermoens is nie deur die predikantekorps en sy kollegas in twyfel getrek nie. Sy 

Skriftuurlike fundering van apartheid is heel aan die begin deur slegs enkeles in 

twyfel getrek. Later het die getal teenstanders meer geword. 
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Groenewald se Bybelse fundering van apartheid het 'n proses van Skrifondersoek 

aan die gang gesit. Daar is gepoog om 'n teologiese oplossing vir 'n moeilike 

vraagstuk te vind. Ongelukkig het sy Skriftuurlike fundering, wat hy later toegegee 

het gebrekkig was, daartoe gelei dat dit in die politiek van die dag as sement gebruik 

is om apartheid as politieke sisteem, met die ellende wat dit uiteindelik meegebring 

het, te vestig en vir baie jare in stand te hou. Die kerklike apartheidsreis wat met sy 

Skriffundering in 1947 begin het, (deur Raad van Kerke goedgekeur) het eers in 

1986 kerklik geeindig, en polities in 1994 (Vgl Die verhaal van die Ned Geref Kerk 

se reis met apartheid 1960-1994, 'n getuienis en 'n be/ydenis, 1997:7). 

In Groenewald se roemryke loopbaan, staan sy Skriftuurlike fundering van apartheid 

as oplossing vir die rassevraagstuk soos 'n seer vinger uit. Dit is een van die min 

(indien nie die enigste) negatiewe aspekte van sy lewensverhaal wat horn ten laste 

gele word. Aan die anderkant dui dit weer op sy ware leierseienskappe om 'n 

oplossing vir 'n moeilike vraagstuk te vind. In die huidige tydsgewrig is daar nie 

waardering vir sy bydrae in die verband nie. Binne die konteks van die jare 1947 tot 

1960 staan dit opgeteken as 'n opregte paging om 'n oplossing vir 'n ernstige 

vraagstuk te vind.Groenewald het as skeppingsteoloog (vgl Hoofstuk 11) die aandag 

op die verskeidenheid van die skepping geplaas. In die toekoms sal daar met grater 

realisme oor sy bydrae in die verband geoordeel kan word. 

Sedert die sestigerjare het Groenewald nie meer 'n aandeel in die formulering van 

die kerklike apartheidsbeleid gehad nie. Hy het inderdaad vanaf Cottesloe nie meer 

sommige standpunte gehandhaaf wat hy in die verlede gehuldig het nie, soos blyk 

uit sy kommentare waar hy teksverse wat hy voorheen as bewysplase vir die beleid 

van apartheid aangehaal het, opnuut geeksegetiseer het. In 1970 het hy afgetree. 

Groenewald het nie die Bybelse fundering van apartheid uitgevind nie, dit is nie 'n 

suiwer Suid-Afrikaanse uitvindsel nie, maar waarskynlik kan gese word dat hy dit 

gekanoniseer het. In die voorgaande ondersoek is gepoog om sy aandeel met 

betrekking tot die apartheidsbeleid van die NGK binne die konteks van die SA 

geskiedenis uit te lig. Met betrekking tot die heftige kritiek van Groenewald deur 

Loubser, is dit nodig dat daarop gewys word dat hy nie geslaag het om Groenewald 

binne sy konteks te evalueer nie. Dit is 'n leemte in sy belangrike bydrae tot die SA 

kerkgeskiedenis. 
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In sy resensie van Loubser se The Apartheid Bible in Hervormde Teologiese 

Studies (Maart 1989: 212-215) wys JMG Storm daarop dat " ... die kerk wat sy 

uiterlike aansyn betref, mede bepaa/ (word) deur die taal, ku/tuur, die lewensstyl van 

die volk in wie se midde die kerk as draer van die evangelie feet en werk ... (en kan 

hy) homse/f nooit losmaak van sy aardsmenslike inkleding nie. " Hy verwys na 

Loubser se "verbasende hooghartigheid waarmee die skrywer sy kerk en die se 

geskiedenis kritiseer ... " 

Lombard (1974:258) wys daarop dat baie kerkleiers in 1956 oortuig was dat die 

meeste lidmate van die NGKerke nog nie ryp was vir die spontane uitlewing van die 

Christelike eenheid nie en dat by die Engelse Kerke daar ook nog 'n groot verskil 

was in teorie en praktyk. Sy indruk by die bestudering van al die sinodale stukke 

asook kongresverslae en -besluite is dat die NG Kerke met erns gesoek het na 'n 

beleid wat die toets van die Skrif en van die beginsels van die Christelike etiek sou 

kon deurstaan. Kerkleiers was bewus van die noodsaaklikheid van verandering - dit 

moes op 'n evolusionere wyse en nie op 'n revolusionere wyse geskied nie. Daar is 

aan 'n oorgangstydperk gedink, maar oor hoe lank dit sou duur het die NGK horn nie 

uitgelaat nie. Die verandering waarvoor gepleit is, was verandering in die rigting van 

afsonderlike ontwikkeling en in die lewenshouding van mense. Wrywingspunte 

moes verminder en uitgeskakel word. 

18.2 Gevolge van visie nie voorsien nie 

Groenewald het as teoloog nie die praktiese uitwerking van die beleid van apartheid 

in al sy konsekwensies deurdink nie. Hy het in gedagte gehad dat die beleid 

regverdig en eties teenoor die nieblankes moes wees en dat die blankes offers sou 

moes bring om die nieblankes op te hef. Die blankes moes verantwoordelike voogde 

vir die nieblankes wees en laasgenoemde moes die reeling aanvaar. Dit het egter 

nie uitgewerk soos hy dit in sy visie uitgespel het nie. Die teendeel het uiteindelik 

gebeur. Die beleid was onregverdig teenoor nieblankes, blankes wou nie (of kon nie) 

groter offers bring nie en die tydperk van voogdyskap het vir die nie-blankes en die 

offers wat hulle moes bring, te lank geword. Dit het tot ongelykheid en onreg 

aanleiding gegee en uitgeloop op 'n politieke worstelstryd tussen wit en swart wat in 

1994 beeindig is. 

18.3 Erkenning van basiese fout 
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Groenewald het vanaf die veertigerjare tot die sestigerjare eerlik gesoek na 'n 

Bybelse oplossing vir die ernstige rassevraagstukke wat die Suid-Afrikaanse 

samelewing bedreig het. In die proses het hy 'n fout gemaak en dit erken. In 'n 

skrywe, gedateer 22 Augustus 1989, waarin skrywer horn versoek het om 

kommentaar op Loubser se kritiek te lewer, het hy geskryf : " ... die basiese tout in 

daardie eerste uiteensetting (was) die ongenoegsame onderskeiding tussen kerk en 

volk, vera/ in die geskiedenis van Israel. Die eis van afgesonderdheid of apartheid 

van die 'volk van God, die kerk' is ongenuanseerd oorgedra op die natuurvolke, die 

wereld. Daarteenoor is die tout wat vandag gemaak word, vermoedelik ook deur 

Loubser, dat die eenheid van die vo/k van God, die kerk, ongenuanseerd oorgedra 

word op die natuurvolke. Tot sy konsekwensie deurgevoer, word die bestaan van 

natuurvolke as die vrug van sonde beskou, dus teen die wit van God en gevolglik 

moet grense tussen natuurvolke uitgewis word ongeag of hulle 'kerk van Christus' 

geword het. Trouens daarom word die roeping van die kerk om die evangelie te 

verkondig as irrelevant beskou ... " 

In 'n verdere skrywe op 16 September 1989 het hy herhaal dat die basiese fout wat 

hy destyds gemaak het, was om nie genoegsaam te onderskei tussen uitsprake van 

die Skrif wat betrekking het op "die volk" en dit wat te doen gehad het met "die volk 

van God "nie. "Miskien het ek my /aat lei deur deur 'n uitspraak van prof J de Zwaan 

(Leiden), meen ek, wat gese het dat Israel die model is van die volk wat God wil 

dien. En Kuyper bly nog altyd 'n reus onder die teo/oe, ten spyte van Loubser se 

neerhaling van hom. Origens vind ek dat ek nogal behartigingswaardige dinge vir 

daardie tyd geskryf het. Maar oak 'n bepaalde Skrifverklaring het sy tyd, omdat die 

Woord elke dag nuut tot die mens in sy nuwe situasie spreek." 

18.4 Deernis vir swart volksgenote 

Groenewald kan maklik daarvan beskuldig word dat hy geen deernis met 

anderskleuriges gehad het nie of selfs as 'n rassis afgemaak word. Die teendeel is 

waar socs blyk uit 'n insident van "die slootgrawers" waarna hy as redakteur van Die 

Herder, maandblad van die gemeentes in die Ring van Pretoria, in die uitgawe van 

Julie 1939 verwys. Hy skryf met deernis van 'n aantal werksmense wat een oggend 

besig was om op die kampus van die Universiteit van Pretoria 'n sloot met 'n pik en 

graaf te grawe vir die le van 'n kabel. Terwyl hulle werk, loop die studente heen en 

weer tussen die werkers deur om lesings by te woon. 'n Enkele greet die werkers 
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maar kry 'n effens agterdogtige antwoord. Dan wys Groenewald op die teenstelling : 

"Hierdie werkers is net soos die studente ons volksgenote. Terwyl 'n groat aantal 

jongmense die voorreg geniet om hoer onderwys te verkry aan die universiteit, en 

gelukkig en goedgesind verbystap, en die toekoms moedig tegemoet sien, is die 

werkers met hut pik en graaf besig om met sware inspanning 'n kleinigheid te verdien 

vir die onderhoud van hut gesinne." 

Hy skryf dat hulle verstandelik seker net so begaafd is as diegene met wie dit beter 

gesteld is, maar die geleenthede om die verstand te ontwikkel was nie gelyk nie. (In 

'n gesprek het Groenewald aan skrywer vertel dat hy in Duitsland saam met 'n 

swartman klas geloop het en dat dit nie vir horn problematies was nie). Allerlei 

teenslae het hulle getref sodat met moed wat eintlik begin wankel, hulle die stryd 

moet voortsit en telkens ondervind dat hulle deur ander as minderwaardig geag 

word. Daarom selfs die huiwering om 'n m6regroet te beantwoord. 

Hy meld dat die aanskoue van hierdie toneel horn innig bewoe in sy gemoed gemaak 

het. Nie net uit meegevoel vir die minderbevoorregte volksgenote nie, maar by die 

gedagte aan die toekoms van ons volk. "Watter vooruitsigte kan daar wees as 'n 

groat dee/ van die vo/k met pik en graaf in die hand dieper wegsink in armoede en 

geestelike verarming, terwyl die groef wat hul/e skei van die we/geste/des hoe /anger 

hoe dieper word? Dit is tog niks anders as 'n /angsame uitmoordingsproses waaraan 

die vo/k oor die algemeen en die mense insonderheid onderwerp is." Hy haal 

vervolgens uit die lnstitusie van Ca/vyn, die einde van die sesde gebod, aan en 

skryf: "Calvyn la at in hierdie aanhaling geen ruimte vir twyfel nie omtrent die vraag 

of dit we/ moord is wanneer sekere /ede van die samelewing verhinder word om die 

mate van we/syn en welvaart te geniet wat hulle /ewe draag/ik sou maak. Miskien het 

ons die saak nog nie in so 'n ernstige fig gesien nie ... " 'n Mens hoef alleen te 

bespiegel oor wat sou gebeur het as Groenewald destyds op hierdie trant sy werk as 

redakteur of as professor aan die Teologiese Fakulteit voortgesit het. Die behoeftes 

van sy blanke Afrikaner volksgenote - baie het ook met pik en graaf gewerk vir 'n 

karige dagloon in daardie tyd, - en nie die swart volksgenote nie, sou egter sy 

verdere aandag verg. 

18.5 Uitvoering beleid nie haalbaar 
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Groenewald het bepaald 'n belangrike bydrae tot die ontwikkeling van 'n 

apartheidsteologie in die NGK gelewer. Daardeur het hy noodwendig ook tot die 

vestiging van die beleid van apartheid wat later in 'n ideologie op staatkundige 

gebied in SA ontwikkel het, bygedra. Die wyse waarop apartheid, veral vanaf die 

sestigerjare en daarna toegepas is, het hy nie voorsien nie. Die oplossing wat 

apartheid volgens sy visie sou meebring, was 'n bestel waar vrede en geregtigheid 

sou heers omdat die blanke sy voogdyskap op 'n christelik-etiese wyse oor die 

nieblankes sou uitoefen. Die blanke sou die nieblanke moet ophef en 

verantwoordelikheid as sterkere vir die swakkere moet aanvaar (Cronje:1947:63-64). 

Die beleid kon egter veral vanwee die bevolkingsamestelling en ekonomiese faktore 

nie slaag nie. Toe die toepassing van die beleid vanwee buitelandse druk 

(boikotaksies en die kommunistiese aanslag) asook binnelandse opstande deur die 

nieblankes, begin het om handuit te ruk, het hy besef dat die apartheidsbeleid nie 

deurgevoer kon word nie - soos blyk uit die besluite wat byvoorbeeld tydens 

Cottesloe in 1960 geneem is. Hy was nie krities teen die toedrag van sake nie en het 

nie verder op kerklike terrein as meningsvormer ten opsigte van rassekwessies soos 

in die verlede opgetree nie. Die waarskynlike rede hiervoor is dat die meeste 

voorstanders van die beleid van apartheid nie die koste en gevolge daarvan deurdink 

het nie. Destyds was enkele swart leiers selfs ten gunste van die beleid. Algaande 

het dit egter geblyk dat die beleid onuitvoerbaar is. 

Daar is gepoog om aan te toon wat ten grondslag le van Groenewald se Bybelse 

fundering van apartheid en dat dit by die evaluasie van sy optrede nie uit die oog 

verloor moet word nie. Die vraag wat nie beantwoord is nie, is waarom hy nie, toe 

hy tot ander insigte gekom het, sy insigte openbaar gemaak het nie of meer krities 

teenoor die apartheidsbeleid gestaan het nie. Hy het nie meer op kommissies gedien 

wat met rassesake gemoeid was nie, op ekumeniese gebied horn onttrek en horn 

aktief beywer vir kerkeenheid tussen die blanke NG Kerke wat in 1962 verwesenlik 

is. Verder het hy horn vir 'n nuwe Afrikaaanse Bybelvertaling beywer, wat dertien jaar 

na hy sy emeritaat aanvaar het (1983), 'n werklikheid geword het. 

Sy Bybelse fundering van apartheid was 'n poging om die apartheidsdroom wat oor 

dekades deur blanke Suid-Afrikaners met hul wortels in Europese bodem gevestig, 

as oplossing vir 'n ernstige probleem te definieer. Hieraan het veral akademici 

deelgeneem. Verskeie teenstanders van die siening dat apartheid Bybels 
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gefundeerd sou wees, was bereid om dit as 'n praktiese reeling te aanvaar mits 

verdere vereistes van "Christelike broederskap nie verloen word nie ... " (BJ Marais, 

Die k/eur-krisis in die Weste, 1952 :291-297; vergelyk in die verband ook FM 

Gaum : Die verhaal van die Ned Geref Kerk se reis met apartheid 1960 - 1994, 

1997: 9). Groenewald en ander was egter nie politici nie. Hy en ander akademici wat 

die beleid voorgestaan het, het nie die koste om die beleid uit te veer bereken nie. 

lndien 'n deeglike studie in die verband destyds gedoen is, sou dit spoedig geblyk 

het onuitvoerbaar te wees. Die koste in die sin van geld sou onbekostigbaar gewees 

het - egter ook die prys wat dit sou kos om dit deur die veiligheidsmagte uit te veer 

en in stand te hou - om nie van die verlies aan menselewens en ander wandade te 

praat nie. Agterna gesien met die insigte van die gebeure gedurende die afgelope 

dekades wat in die veertigerjare ontbreek het, kan egter maklik geoordeel word. 

BB Keet het in Vertraagde Aksie (1960:6) reeds geskryf dat apartheid in die sin van 

die verdeling van die land honderd jaar gelede 'n moontlikheid kon gewees het, maar 

dat dit nou slegs met die grootste onreg na die een of ander kant sal plaasvind. Die 

beleid van apartheid was van die begin dus tot mislukking gedoem. Dit sou egter 

dekades duur voor die Algemene Sinode van die NGK in 1986 daarvan wegbeweeg 

het. Groenewald se bydrae met die worsteling om teologies 'n antwoord vir die 

rasseprobleem te vind, het op apartheid gestuit. Sy bydrae is dat hy iets aan die 

moeilike vraagstuk probeer doen het. In die huidige tydsgewrig is dit te begryp dat 

daar hoegenaamd geen waardering vir sy bydrae sal wees nie. Die pyn en leed wat 

apartheid meegebring het, laat nie toe om enige positiewe aspek daarvan in 

berekening te bring nie. Binne die konteks van die jare 1940 - 1960 staan dit egter 

aangeteken as 'n poging om 'n oplossing vir 'n ernstige vraagstuk te vind, 'n poging 

wat tragies misluk het. 

527 



HOOFSTUK 15 - BYBELVERTALER 

"Julie word daarom versoek om met welwillende aandag te lees en maar te vergewe as 

sommige uitdrukkings ten spyte van al die toewyding nog nie goed weergegee is nie, want wat 

oorspronklik in Hebreeus gese is, het nie meer diese/fde seggingskrag wanneer dit in 'n ander 

taal vertaal is nie. Dit geld nie net van hierdie boek nie, maar ook die Wet en die Profete en 

die orige Geskrifte klink heeltemal anders wanneer hul/e in hulle eie taal gelees word. Ek het 

dus besluit om baie moeite te doen met die vertaling van hierdie boek. Sedertdien het ek dag 

en nag baie studie daaraan gewy ... " (Die kleinseun van Ben Sira - 132 v C. Vgl AH van Zyl en 

FA Swanepoel 1972:3). 

1 Kroon op loopbaan 

In 'n skrywe aan dr HS Grobler op 15 Oktober 1986 skryf Groenewald dat benewens 

ander hoogtepunte in sy bediening, die datum 2 Desember 1983 'n besondere 

hoogtepunt was. Hy formuleer dit soos volg: "In my diens aan die 

Afrikaanssprekende kerklike gemeenskap was 2 Desember 1983 'n buitengewone 

hoogtepunt, eintlik die kroon op my loopbaan. Op daardie dag is die nuwe Afrikaanse 

Bybelvertaling deur die Bybe/genootskap van Suid-Afrika in Kaapstad vrygestel. Aan 

daardie onderneming kon ek vir meer as twee dekades meewerk en as voorsitter 

dien. Die voltooiing van die werk was vir my 'n tyd van ootmoedige danksegging en 

innige blydskap. " 

Sy werk as Bybelvertaler strek egter oor 'n veel !anger tydperk. Hy stuur op 12 

Februarie 1985 aan dr PJ Burger verbonde aan die Tygerberg Hospitaal, sy CV en 

meld die volgende : "Sedert ongeveer 1955 betrokke by Bybelvertaling; word in 

sestigerjare voorsitter van die Hersieningskommissie; word in 1968 voorsitter van die 

Vertalingskommissie en die Eindredaksie van die Nuwe Afrikaanse Bybe/vertaling. 

Die betrokkenheid by die Bybelvertaling beskou ek as die kroon op die lewensarbeid. 

Aan God die eer!" Sy bydrae as Bybelvertaler en die Bybelvertaalwetenskap word in 

die Hoofstuk nagevors. 

2 Teologiese invloed as Bybelvertaler 

As Bybelvertaler het Groenewald belangrike werk vir die NGK in die besonder asook 

die Afrikaanssprekende kerklike publiek in die algemeen gedoen. FA Swanepoel 

verwys in sy publikasie: Bybelvertalings: Watter een is reg? (1991:1) na die feit 
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dat Bybelvertaling kerklike werk is. Hy skryf: "Bybelvertaling is 'n 

wesensnoodsaaklike dee/ van die arbeid van die Kerk. Die primere taak van die 

Kerk, naamlik die verheerliking van die Here in en deur die belydenis van God, die 

getuienis oor die handelinge van God en 'n oproep tot 'n /ewe in verbondenheid aan 

die Here wat die totale /ewe van die mens beheer, bevat in sigself die opdrag en 

oproep tot verta/ing sodat die hoorder verstaanbaar kan hoor en daarop kan 

reageer." Hy verwys verder (14) na die belangrike feit dat 'n Bybelvertaling 'n uiters 

belangrike teologiese publikasie is "en dat geen ander teologiese publikasie 

naastenby die invloed en impak kan he wat 'n Bybelvertaling het nie. Die rede 

hiervoor is nie alleen die groter verspreiding en gebruiksfrekwensie van die 

Bybelvertaling nie, maar omdat dit vir die meerderheid lidmate, baie predikante en 

selfs vir die kerk die 'basis van hulle teo/ogie en teologiese uitsprake is.' " 

Volgens Swanepoel reflekteer 'n Bybelvertaling dus in 'n mate die teologie van die 

vertalers. Hulle moet die teks waaruit vertaal word bestudeer, analiseer en in die 

vertaaltaal transformeer. In die proses staan die vertalers dikwels voor keuses 

waarby hulle globale verwysingsraamwerk, waarvan hulle teologiese 

verwysingsraamwerk die belangrikste is, 'n rol speel in die beslissings en keuses wat 

gemaak word. So word die teologiese verwysingsraamwerk van die vertalers 

gereflekteer in die vertaling en word dit die basis van die teologie van ander (14). 

Groenewald het onteenseglik as vertaler sy "teologiese stempe/" op die NAV 

afgedruk. 'n Kollega op die Eindredaksie, Prof T van der Walt, meld (in 'n nota 

oorhandig op 16 Mei 1989 aan skrywer tydens persoonlike onderhoud) dat hy 

Groenewald baie goed as Bybelvertaler geken het; dat hy horn uitnemend voorberei 

het en dat hy die kerkvolk se vertroue geniet het. Kenmerkend van Groenewald was 

sy deeglikheid, die groot aantal kommentare en vertalings wat hy bestudeer het, sy 

konserwatisme, maar ook dat hy vatbaar was vir oortuiging op grond van werklike 

argumente. 'n Verdere kollega prof PA Verhoef meld in 'n onderhoud op 5 Desember 

1992 dat sy kennismaking met Groenewald oor 'n periode van ongeveer vyftig jaar 

strek en dat hulle aan verskeie projekte met betrekking tot Bybelvertaling 

saamgewerk het. "My persoon/ike ervaring van horn as mens, as vakkundige en as 

voorsitter is in a/le opsigte net positief Hy was 'n effektiewe voorsitter. " 

3 Gespesialiseerde werk 
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Niemand sal dit betwyfel dat Totius (JD du Toit) 'n uitmuntende Bybelvertaler was 

nie. In 'n getikte artikel wat tussen Groenewald se stukke gevind is, skryf sy seun 

prof S du Toit oor die Aandeel van prof JD du Toit aan die Afrikaanse 

Bybelvertaling (1-4). Hy meld dat Bybelvertaling "hoogs gespesialiseerde kennis" 

vereis en om vir die Afrikaanse volk die Bybel te vertaal, "moet die teoloog ook 'n 

behoudende geleerde wees." Hy meld dat Totius deeglik "gegrond was in die groat 

waarhede van die Belydenis" en op een of ander tyd "ongeveer a/le teologiese vakke 

gedoseer het." 'n Liefde vir die Afrikaanse taal is natuurlik onontbeerlik soos Totius 

dit self in Die Kerkblad in 1916 gestel het: ''Afrikaans is die taa/ waarin sijn (die 

Afrikaner se) siel /eef soos 'n vis in die water. .. Jn ons bidde en singe, in ons preke 

en hare wil God ons he soos Hy ons gemaak het ... ". Benewens die vermelde 

eienskappe meld S du Toit ook sy Vader se "besondere deeglikheid, ... sy grondige 

teologiese kennis, insluitend die grondta/e van die Skrif, asook sy eie moedertaa/ ... " 

Min sal dit betwyfel dat Groenewald net soos Totius as Bybelvertaler uitmuntend vir 

die taak toegerus was. Met betrekking tot sy kennis van die grondtale was hy selfs 

beter toegerus. Hy was weliswaar nie 'n digter soos Totius nie, maar hy is aan die 

ander kant 'n begaafde skrywer met 'n liefde vir die Afrikaanse taal. Groenewald en 

die ander vertalers is verder bygestaan deur vier taaladviseurs, dus kenners van die 

Afrikaanse taal, wat deur die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns benoem is. (Vgl 

in die verband AH van Zyl se artikel in Deo Gloria, Sekretaris Vyf-en-twintig jaar 

lank 1984:29-32). Blykens 'n skrywe wat ds GE van der Merwe, destyds adjunk

hoofsekretaris van die SA Bybelgenootskap, aan die skriba van die Kommissie vir 

Bybelvertaling en Verklaring van die Algemene Sinode op 1 November 1973 gestuur 

het, het prof dr W Kempen, professor in Afrikaans aan US, nie alleen op die 

Kommissie van Eindredakteurs gedien nie, maar is hy ook saam met Groenewald 

benoem om die finale redaksionele werk aan die manuskripte te behartig. 

In 'n artikel deur Piet Meiring (Hoofstad: 4 Mei 1978) en wat in Die Saaier van 

September 1978 oorgedruk is, skryf hy oor die monumentale werk wat Groenewald 

en sy span medewerkers verrig het. Groenewald kon horn vanaf 1970 voltyds aan 

die taak wy aangesien hy, anders as die ander akademici, in 1970 as hoogleraar 

afgetree het. Volgens Meiring was dit 'n prestasie van "vinnige, maar presiese werk, 

van seldsame ooreenstemming en konsensus en van aanpassing en interpretasie 

gelewer wat seker nog selde geewenaar is. Aan die roer is die rustige, 

hardwerkende akademikus, Evert Groenewald. " Hy meld verder dat Groenewald 

530 



enigiets van tien tot twaalf uur op 'n dag aan die vertaling van die NT in sy 

studeerkamer, gewerk het. Hy was om ring van "duisende boeke ... ondermeer Bybels 

in seker tien verskilfende tale, want prof Groenewald lees naas Hollands (en 

natuurlik Afrikaans:Skrywer) en Engels, Hebreeus en Grieks, Latyn en Frans, ook 

Ouits en Oeens ... Elke keer het . . . hulle tog sander dat daar gestem moes word, tot 

ooreeenstemming gekom ... " (Die Saaier, 1978:8-9). 

4 Bybelvertaling en Afrikaanse taal 

In 'n artikel Die Afrikaanse Bybel (1933-1983) in perspektief beskou (NGTT Deel 

XXV Nr 1 Januarie 1984: 8-17) wys Groenewald daarop dat in die ontwikkeling van 

die Afrikaanse taal die 1933-vertaling 'n ongeewenaarde prestasie was. Hy bring 

hulde aan die vertalers en die taaladviseurs van daardie tyd : "Hu/le het oortuigend 

die bewys gelewer dat Afrikaaans as taal sy bestaansreg verower het, en dat die 

jong taal in staat is om as draer te dien van die suiwerste geestelike waardes, ja, van 

die openbaring van God aan die mens. Met daardie Bybelvertaling het Afrikaans 

hom finaal gevestig as volwaardige skryf- en spreektaal... Die teoloog kan alleen 

getuig dat hy in gevalle van onsekerheid oor die regte Afrikaanse taalvorm of 

skryfwyse dikwels die 1933- vertaling ter hand geneem het as 'n betroubare gids. En 

dit het hy telkens weer gedoen met dankbare bewondering vir die werk van die 

destydse vertalers en met diepe verwondering vir die skoonheid, suiwerheid, 

soepelheid en genoegsaamheid van die Afrikaanse taal" (12-13). 

In sy voordrag op 14 Julie 1967 te Turfloop getiteld Afrikaans New Testament 

Problems behandel Groenewald op 'n uitmuntende wetenskaplike wyse die 

voorsprong wat die Afrikaanse vertaler van die Nuwe Testament (in 1967) bo sy 

voorgangers van veertig jaar gelede gehad het. Hy wys egter op 'n aantal probleme 

wat die vertaler in sy tyd konfronteer. Hy verwys veral na drie probleme (2-6) wat hy 

volledig, met vermelding van die bewysplase en vergelykende Griekse woorde, soos 

dit veral in die vierde Evangelie na vore kom, behandel. Eerstens wys hy daarop dat 

''Afrikaans, a more analytic language, must now serve as vehicle for thoughts 

expressed in the synthetic language of the original text.In comparison with Attic 

Greek the Kaine had suffered considerable weakening and simplifying of 

grammatical forms; nevertheless, it remained a synthetic language. " Tweedens wys 

hy op die probleem van die aanwending van die Afrikaanse idioom. Laastens wys hy 

daarop dat "The intelligibility of the translation is of paramount importance. A 
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translation could be a precise rendering of the original and yet be obscure. In such 

cases improvement is imperative. " 

5 Persoonlike rol 

Op 10 November 1973 skryf Groenewald aan prof Paul du Plessis, destyds 

verbonde aan die Universiteit van Durban- Westville, dat dit nie vir horn moontlik sal 

wees om die uitnodiging te aanvaar om gedurende 1974 die professoraat in Nuwe 

Testament aan die Universiteit tydelik te vul nie. As vernaamste rede meld hy dat hy 

"voltyds" in diens van die Bybelgenootskap vir die (Nuwe) Afrikaanse vertaling is. Hy 

skryf verder : "Die pligte i v m die vertaling is nou aan die toeneem en grater 

verantwoordelikhede in die verband is aan my opgedra. Ek is aangewys as voorsitter 

van die Eindredaksie (van vyf /ede), en as koordineerder saam met prof W Kempen. 

Dit beteken dat ek verantwoordelik sat wees vir die finale vorm van die vertaling, ook 

van die OT en daarna vir die begeleiding van die manuskrip deur die pers ... " 

Groenewald se persoonlike bydrae as vertaler met betrekking tot die NAB kan nie 

anders as baie belangrik beskou word nie. Die uitmuntende en geed toegeruste 

span vertalers wat saam met horn gewerk het, sou uiteindelik sorg vir 'n finale 

produk waarvoor die Afrikaanse Bybelleser innig dankbaar kan wees. Dit kan gese 

word ten spyte van kritiek wat by die evaluering van die NAB uitgespreek is of 

uitgespreek kan word. 

6 Nuwe vertaling periodiek nodig 

Bybellesers vergeet dikwels dat 'n vertaling nie met kanoniese gesag beklee is nie 

en "tydelik" van aard is. AH van Zyl, kollega van Groenewald en oak sekretaris van 

die Eindredaksie van die NAV, wys in 'n artikel "Kerk en Bybelvertaling" (DG 

1970: 17-19), daarop dat die gebruik van betroubare Bybelvertalings deur Jesus self 

gesanksioneer is toe Hy die Septuaginta, die Griekse vertaling van die Ou 

Testament, met die cog op sy hoarders aangehaal het - so oak die Evangeliste en 

Paulus. Hy oordeel dat 'n kerk nie langer as 50 jaar aan 'n Bybelvertaling meet 

vashou nie - die Septuaginta en Vulgata buite rekening gelaat " ... daarom is dit goed 

om van tyd tot tyd 'n nuwe vertaling van die Bybel aan die Kerk te bied, sodat die 

lidmate sat besef dat hulle met 'n vertaling te doen het - 'n vertaling wat nooit die 

volmaaktheid van die oorspronklike in die grondtale kan bereik nie." Groenewald het 

dieselfde mening as Van Zyl gehuldig (Onderhoud). 
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7 Hersiening van 1933 vertaling 

7.1 Raad van Gefedereerde NG Kerke: Lid Kommissie vir Bybelverklaring 

In Hoofstuk 12 is Groenewald se bydrae as skrywer behandel - en is reeds melding 

gemaak van sy aandeel ten opsigte van publikasies rakende die Afrikaanse Bybel. 

Hy is reeds op die Raad van Kerke se sitting te Bloemfontein op 16 Mei 1951 en 

volgende dae (Handelinge 22ste vergadering:43) as voorsitter van die Kommissie vir 

Bybelvertaling gekies. Die Afrikaanse taal het 'n ontwikkelings- en groeiproses vanaf 

die dertigerjare deurloop. Op 14 Mei 1933, net voor die verskyning van die eerste 

Afrikaanse Bybel, het die destydse Administrateur van Kaapland, adv JH Conradie, 

daarop gewys dat "Ons taal het nag nie in al sy dele 'n vaste vorm aangeneem nie 

en is meer dan die ouere tale aan verandering onderhewig. Die taa/ van die Bybel 

sa/ hiermee rekening moet hou, want dit sou 'n onhoudbare toestand wees dat die 

kinders in die sko/e een taa/vorm sou Jeer, en 'n ander in die Bybel sou vind" (AP 

Smit 1970 : 1970 : 231- 232). In April 1934 het die vertalers in Potchefstroom 

byeengekom en besluit om met die hersiening te begin. Daar is verwag dat die 

hersiening twee tot drie jaar sou duur. Dit sou egter 20 jaar duur. Die redes, wat ook 

geld ten opsigte van die 1983 vertaling waarby Groenewald betrokke was.is omdat 

die vertalers daagliks met hul gewone beroepswerk besig was, die SA Akademie 

telkens nuwe spellingsveranderinge aangebring het asook die onsekerheid wat ten 

opsigte van die spel van eiename en veral plekname bestaan het. Teen die einde 

van 1953 het die hersiene Afrikaanse Bybel die lig gesien (AP Smit 1970: 231). 

7.2 Voortgaande hersiening - lid Kommissie van vakkundiges: voorsitter 

interkerklike kommissie vir hersiening van Afrikaanse Bybel 

As wesenstaak van die kerk het dit nodig geblyk dat 'n voortgaande hersiening van 

die Bybel noodsaaklik is (AH van Zyl en FA Swanepoel: Waarom 'n nuwe 

Bybelvertaling? 1972:34). Tydens die vier-en-twintigste vergadering van die Raad 

van NG Kerke in Durban op 8 Junie 1955 en volgende dae, het die Raad sy 

dankbaarheid te boek gestel vir die verskyning (in 1953) van die hersiene uitgawe 

van die Afrikaanse Bybelvertaling. Die werk in die verband is gedoen deur dr JD du 

Toit (Totius) en prof BB Keet. Die Raad het dit noodsaaklik geag dat die "arbeid van 

hersiening van die vertaling voortgesit behoort te word deur 'n kommissie van 

vakkundiges waarop al drie die Afrikaanse Kerke verteenwoordig is." Groenewald is 
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as Nuwe Testamentikus deur die Raad van Gefedereerde NG Kerke op die 

Kommissie benoem (Van Zyl en Swanepoel, 1972 :34-36). 

Die eerste vergadering van die Kommissie het op 9 Oktober 1958 ender 

voorsitterskap van prof BB Keet in Pretoria plaasgevind (AP Smit :232-233). Aan die 

einde van die tweede vergadering in Maart 1962 het hy egter bedank. Op die derde 

vergadering op 25 Maart 1966 te Potchefstroom is Groenewald as nuwe voorsitter 

gekies (AH van Zyl: 1984:29). Groenewald het die vertroue van die drie Afrikaanse 

Kerke se verteenwoordigers geniet. Tydens die vergadering het Groenewald 

genoem dat in " Maart 450 jaar ge/ede, die eerste NT Griekse teks gedruk is in Bazel 

op 21Maart1516." Hy het te alle tye 'n liefde vir die geskiedenis geopenbaar. 

7.3 Nuwe Afrikaanse Bybelvertaling 

7 .3.1 Heeltydse Bybelvertaler 

Nadat Groenewald reeds veel arbeid op 'n tydelike basis aan Bybelvertaling bestee 

het, nader die Bybelgenootskap horn om na sy aftrede aan die einde van 1969 "as 

heeltydse Bybelvertaler by die Bybelgenootskap van Suid-Afrika in diens te tree ... " In 

'n brief gedateer 6 Mei 1969 skryf ds JCC Pauw, sekretaris vir vertaling van die 

Bybelgenootskap, dat ondervinding geleer het dat tensy daar een of meer persone 

op 'n vertalingskommissie is wat hulle heeltyds aan die vertaalwerk wy, 

Bybelvertaling feitlik sander uitsondering uiters langsaam vorder. Gewoonlik duur dit 

tientalle jare voor so 'n Bybel volledig na die drukkers kan gaan. Daarom word 

gepoog om geskikte persone te vind om heeltyds aan Bybelvertalingswerk te werk. 

In sy antwoord gedateer 12 Mei 1969 aan Pauw skryf Groenewald dat die versoek 

vir horn 'n teken is van die Bybelgenootskap se vertroue in horn en spreek hy sy 

waardering daarvoor uit. Hy aanvaar die aanbod dog meld dat hy waarskynlik tot 

einde Desember 1970 in diens van die Universiteit van Pretoria sal wees. Hy sal 

waarskynlik eers teen 1 April 1971 heeltyds by die Bybelgenootskap kan begin werk. 

In 'n skrywe van 11 Junie 1969 spreek Pauw sy dankbaarheid teenoor Groenewald 

uit vir sy gewilligheid om vanaf 1 April 1971 as heeltydse vertaler in diens van die 

Bybelgenootskap te tree. 'n Belangrike nuwe fase het in Groenewald se lewe nadat 

hy sy emeritaat aanvaar het, aangebreek. 'n Groot uitdaging het op horn gewag. 
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7.3.2 Stigting Buro vir Bybelvertaling 

Die samewerking van die Universiteit van Pretoria is verkry met die oog op die 

stigting van 'n Buro vir Bybelvertaling waar navorsingswerk oor Bybelvertaling 

gedoen en gekoordineer kon word. Volgens die notule van die eerste vergadering 

van die Vertalingskommissie op 02.02.1971 moes 'n vertaler, sodra hy 'n stuk werk 

in proefvertaling gereed het, die manuskrip aan die Sekretaris, Buro vir 

Bybelvertaling, Universiteit van Pretoria, Pretoria besorg. (Notule: 3) Laasgenoemde 

het belangrike opdragte ontvang vir die duplisering en versending van die afskrifte. 

Die Buro het 'n belangrike bydrae tot die vertaling van die NAB gelewer. 

Op 6 Junie 1989 berig Die Burger dat Groenewald die vorige dag in Kaapstad 'n 

bedrag van R25 000 aan die Bybelgenootskap geskenk het vir die bevordering van 

vertaling as 'n wetenskap. Volgens die berig het Groenewald by die oorhandiging 

gese dat hy hoop dat die skenking sal bydra tot vertaling as wetenskap en tot suiwer 

en helder vetalingswerk, getrou aan die grondteks van die Bybel. Hy het die hoop 

uitgespreek dat die Bybelgenootskap die pas gestigte intertale

kommunikasiesentrum in Pretoria geldelik sal bystaan. 

7.3.3 Besluit op nuwe vertaling 

7.3.3.1 Bybelvertalerseminaar te Turfloop 

Ten einde Bybelvertalers vertroud te maak met die nuutste vertalingsbeginsels en 

hulle 'n kans te gee om die wetenskaplike beginsels in die praktyk onder leiding van 

ervare persone toe te pas, het die Bybelgenootskap in Julie 1967 'n baie belangrike 

vertalerseminaar te Turfloop, in die geboue van die destydse Universiteitskollege van 

die Noorde, gereel. Dr EA Nida Sekretaris vir Vertalings van die Amerikaanse 

Bybelgenootskap en 'n gesaghebbende linguis, (AP Smit 1972:237 en Van Zyl en 

Swanepoel 1972: 46-47) het 'n aantal lesings oor Bybelvertaling gehou. Hy het onder 

andere die proses bekend as dinamies-ekwivalente vertaling, breedvoerig 

verduidelik. Wat in die referate bespreek is, is saamgevat in sy publikasie The 

theory and practice of translation, 1969. Groenewald en Van Zyl lewer by die 

geleentheid onderskeidelik twee referate oor die onderwerpe Afrikaans N T 

Translation Problems en Afrikaans OT Translation Problems. Van Zyl (1972:47) 

meld dat hy tydens sy voorbereiding onder die indruk gekom het van die onmoontlike 
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taak waarmee die hersieningskommissie besig was. In sy referaat wys hy op die 

groter waarde van 'n "... completely new rendering". Volgens horn het die saadjie vir 

die nuwe vertaling hier ontkiem. 

7.3.3.2 Seminaar Universiteit van Pretoria 

In Julie 1968 het die Bybelgenootskap 'n seminaar by die Universiteit van Pretoria 

vir vertalers van die Afrikaanse Bybel en ander belangstellendes gehou. Na afloop 

van die seminaar het die Kommissie vir die Hersiening van die Afrikaanse 

Bybelvertaling op 5 Julie 1968 onder voorsitterskap van Groenewald, eenparig 

besluit dat die tyd aangebreek het "... dat gewerk word aan 'n vernieude vertaling 

wat rekening hou met die ontwikkeling van Afrikaans in die afgelope tydvak en die 

resultate van wetenskap/ike ondersoek, so getrou as moontlik aan die grondteks; 'n 

waardige vertaling wat ons volk aanspreek binne en buite die kerk, in die erediens en 

huislike gebruik, in ons teenwoordige situasie en tyd" (Notule van Kommissie asook 

Van Zyl en Swanepoel: 48 en AP Smit : 233). Verder is besluit dat die vertalers 

gedurende 1 - 19 Julie 1969 aan die Natalse 

Suidkus te Hibberdene sou saamtrek "ten einde vir daardie tyd gesamentlik aan 

vertaalwerk te spandeer". 

7.3.3.3 Verskyning proefvertaling 

Op die vergadering het ds JTM van Arkel versoek dat 'n proefvertaling gereed 

gemaak moet word ten einde saam te val met die 150-jarige bestaan van die 

Bybelgenootskap in SA. Van Zyl ( 1972:49) meld dat dit 'n reuse ideaal was. 

Vrywilligers was egter te vinde. Groenewald het ingewillig om die Evangelie van 

Johannes - nie die kortste boek in die Bybel nie - voor te berei. Die werk moes 

gedoen word saam met die gewone dagtaak en ander verpligtinge. Groenewald was 

destyds nog dekaan en dosent aan die Teologiese Fakulteit van die NGK aan UP. 

7 .3.3.4 Besluit Nasionale Raad van Bybelgenootskap 

Volgens 'n notule van die Nasionale Raad van die BSA van 14 Augustus 1968 (7) is 

die toekomstige prosedure bespreek. Uit die diskussie het dit duidelik geblyk dat die 

kerke se samewerking en toestemming verkry moes word. Die Algemene Sekretaris 
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sou aan die drie kerke skryf en hulle meedeel dat die "terms of reference" van die 

Hersieningkommissie na 'n vertalingsprojek verander is en dat hulle uitgenooi word 

om vertalers te benoem. In 1970 sou voorbeelde van die nuwe vertaling aan die 

Algemene Sinodes van die drie kerke tydens hul sittings voorgele word en hulle 

versoek word om goedkeuring aan die projek te verleen. 

7.3.3.5 Konsensieuse Groenewald 

Groenewald sou horn met hart en siel beywer vir die Nuwe Afrikaanse Bybel. Van Zyl 

(1972:49) meld dat die konsensieuse prof Groenewald reeds in 1966 'n komitee van 

kenners van die grondtale byeengeroep het om horn met die hersiening behulpsaam 

te wees. Toe " ... die seminaarbesluit in Julie 1968 geneem is, het sy komitee al ver 

gevorder met die hersiening van die Evangelie volgens Johannes. Die masjien is 

oorgeskakel na die 'nu we vertalings-rat' ... en die werk was betyds klaar om onder al 

die lede van die vertalerseminaar versprei te word. " 

Blykens die notule van die Hersieningskommissie (5 Julie 1968: 1-2) is 'n 

werksprogram opgestel met die oog op die Julie 1969 vergadering te Hibberdene en 

die "publikasie van enkele (ses - drie OT en drie NT-Skrywer) boeke in 1970 

wanneer die Bybelgenootskap 150 jaar oud sal wees. " Daar is besluit dat die 

proefvertaling nie later as 1 Desember 1968 aan die sekretaris van die Kommissie 

besorg moet word nie (prof AH van Zyl), met die oog op die verspreiding onder 

ander lede en die adviseurs. Die Adviseurs moes hulle kommentaar na die 

sekretaris terugstuur binne twee maande na versending van die manuskrip deur die 

sekretaris. Volgens Van Zyl (DG 1984:31-32 ) moes die proefvertaling te 

Hibberdene (Julie 1969) gefinaliseer word. 

7.4 Bybellesers ingelig oor reuse projek 

Kort nadat besluit is om 'n nuwe Afrikaanse Bybelvertaling die lig te laat sien, dus 

nog voor die verskyning van die proefvertaling, het Groenewald as Voorsitter van die 

Vertalingskommissie deur openbare voorlesings en artikels in die media, begin om 

Bybellesers uit alle sfere in te lig. Op die wyse het hy asook van die ander vertalers, 

die publiek ingelig asook betrokke by die reuse projek gekry. Vrae wat in die gemoed 

van die Bybellesers geleef het, kon op die wyse beantwoord word. Die spoedige 

aanvaarding van die nuwe vertaling deur die Afrikaanse Bybelleser het baie met sy 
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ywer en optrede in die verband te doen gehad. 

7 .4.1 Referaat voor SA Akademie vir Wetenskap en Kuns 

7.4.1.1 Redes vir nuwe vertaling 

Groenewald lewer 'n referaat met as onderwerp Die Nuwe Bybelvertaling tydens 

die jaarvergadering van die Akademie op 2-4 Julie 1969 te Pretoria (Tydskrif vir 

Geesteswetenskappe, Sept-Des 1969 : 193-207). Benewens die motivering wat die 

Nasionale Raad van die Bybelgenootskap op 14 Augustus 1968 in sy besluit vermeld 

het, noem Groenewald 'n aantal verdere faktore. Die opvatting het vroeer bestaan 

dat die Bybel een keer in 'n bepaalde taal vertaal hoef te word. Die Eerste 

Wereldoorlog het die kerk tot die besef gebring dat die ontredderde mens, veral die 

jong mens, 'n nuwe lewensuitsig gegee moes word. Die aangewese middel hiertoe 

sou 'n nuwe Bybelvertaling wees. Verskeie nuwe vertalings het die lig gesien, byv 

ten opsigte van die King James Version (1610) het die Revised Standard Version 

in Amerika (NT in 1946) verskyn en ten opsigte van die Statevertaling (1610) het 

die nuwe vertaling van die Nederlandse Bybelgenootskap (NT 1939) verskyn. Hierdie 

bewegings lei tot die oortuiging dat die Bybel opnuut vertaal behoort te word vir elke 

nuwe generasie, dit wil se elke 30 of 40 jaar. 

In die afgelope 40 jaar het groot veranderinge en vooruitgang op alle vakgebiede 

ingetree waarmee rekening en tred gehou moet word. Dit geld ook die terrein van 

Bybelvertaling waar met vooruitgang op 'n groot verskeidenheid gebiede van die 

wetenskap rekening gehou moet word. Die mees belangrike gebiede wat vir die 

Bybelvertaler van kardinale belang is, is die volgende: (a) Die groei van die 

Afrikaanse taal en taal-wetenskap. Dit is duidelik indien 'n dagblad uit 1933 met een 

uit 1969 vergelyk word. (b) Navorsing op die gebied van die antieke taal- en 

kultuurgeskiedenis. Nuwe argeologiese materiaal het aan die lig gekom, selfs nuwe 

manuskripte van Ou- en Nuwe- Testamentiese boeke asook 'n massa gegewens van 

taalkundige belang. Die materiaal is ondersoek en die resultate tot beskikking van 

die Bybelvertaler gestel. (c) Navorsing op die gebied van die grondteks van die Bybel 

het voortgegaan ten einde die grondteks so suiwer as moontlik te rekonstrueer. 

Twyfelagtige tekslesings is ondersoek ten einde die betroubaarste lesing te vind. Die 

resultaat is dat ons vandag oor 'n grondteks beskik waarvan verklaar kan word dat 

dit vir meer as 99% ooreenstem met die teks van die oorspronklike kopiee van die 
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boeke van die Bybel. (d) Die ervaring deur die Bybelgenootskappe oor jare 

opgedoen het die vertaalkuns bevorder en op 'n nuwe vertaalwetenskap uitgeloop. 

In die lig van die ontwikkeling op verskeie gebiede is besluit om 'n nuwe Afrikaanse 

Bybelvertaling te onderneem. Trouens so 'n vertaling het dringend noodsaaklik 

geword. Die vertaling van 1933 was gegrond op die Textus Receptus, dit wil se 

dieselfde grondteks wat vir die Statevertaling (1638) gebruik is. Die vertalers van die 

1933 Afrikaanse Bybel het so na as moontlik aan die Statevertaling waaraan die 

mense gewoond was gehou. In baie gevalle is die woordkeuse en idioom vir die 

hedendaagse leser vreemd en selfs onverstaanbaar. Al die genoemde oorweginge 

pleit vir 'n nuwe vertaling. 

Groenewald se eerbied vir die Woord kom na vore wanneer hy die vraag na die 

taalvorm waarin die nuwe vertaling gegiet meet word, behandel. "Die Bybel is 'n 

eiesoortige boek en moet as sulks behandel en benader word. Dit bevat die mees 

verhewe inhoud wat aan die mens bekend is, naamlik die heilsopenbaring van God. 

Daarom bestaan die spontane neiging by die vertaler om die vertaling in 'n taalvorm 

te giet wat by die inhoud pas; en die leser verlang oak dat sy Bybel ham in waardige 

taal sal aanspreek. Die gevolg is dat gestreef word na 'n verhewe taalvorm, liefs 

deftiger as wat in die omgang gehoor word." Dit beteken egter nie dat die Bybel 'n 

ander taal meet spreek as wat die leser ken en verstaan nie. Daar meet dus 'n 

taalvorm gevind word wat waardig is om die verhewe inhoud te vertolk, maar wat ook 

so bekend is dat die volk aangegryp word wanneer hy die groot dade van God in eie 

taal hoer. Om hierdie taalvorm te vind, vereis omvattende kennis van Afrikaans as 

spreek- en skryftaal, 'n fyn aanvoeling vir die betekenis van woorde en segswyses 

en 'n gesonde oordeel vir wat in die breedste lae van die volk aanvaarbaar is. Die 

taalvorm kan beskryf word as die "common language", dit wil se in die taalvorm wat 

aanvaarbaar sowel as toeganklik is vir die grootste moontlike aantal 

Afrikaanssprekendes. 

7.4.1.2 Grondteks 

Met betrekking tot die grondteks is die 1933 vertaling gebaseer op die Textus 

Receptus. Die Britse geleerdes Westcott en Hort het in 1880 oortuigend bewys dat 

die tekstipe van die Textus Receptus nie die oudste of betroubaarste is nie. Die 

uitgawe van die grondteks van die NT wat hedendaags by alle wetenskaplike arbeid 
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gebruik word, is die Nestle-teks. Laasgenoemde is versorg deur Kurt Aland en is 

bekend as die Nestle-Aland-teks. Die Bybelgenootskappe wat met Bybelvertaling te 

doen het, het 'n gesaghebbende Griekse teks voorberei wat vir alle vertalings kan 

dien. Hierdie teks het in 1966 verskyn en staan bekend as die teks van die United 

Bible Societies (200). Laasgenoemde teks is deur die Bybelvertalers saam met die 

Nestle-Aland-teks gebruik. 

7.4.1.3 Metode van vertaling: Betekenis en boodskap 

Groenewald bespreek ook sekere aspekte rakende die metode van vertaling wat 

gevolg is. Hy wys daarop dat die tradisionele reels van vertaling steeds gewaardeer 

word, maar dat dit nie meer genoegsaam is nie. Destyds is gevra: Hoe meet vertaal 

word?, terwyl die nadruk vandag le op die vraag: Waarom meet vertaal word? In die 

algemeen is die tendens nie meer om socs in die verlede woord vir woord te vertaal 

nie, maar liewer betekenis vir betekenis. Die verbale vertaling van die verlede is nie 

meer aanvaarbaar nie, die hoofdoel is nou om die betekenis en boodskap van die 

oorspronklike teks aan die kontemporere leser in sy eie idioom oor te dra. 

Groenewald bespreek verder kortliks verskeie voorb.eelde ten einde te wys op die 

groot aantal probleme waarmee die Bybelvertaler te kampe het. 

Hy sluit sy referaat af deur 'n beroep te doen op vakmanne op die gebied van die 

antieke tale en van die Afrikaanse taal, asook elke belangstellende Bybelleser wat 'n 

wenk aan die hand wil doen, om van hulle te laat hoer. "Hierdie medewerkers word 

van harte verwetkom deur 'n kommissie wat diep bewus is van die groot taak wat 

hom opgete is en die beperktheid van sy vermoe." Hy sluit af met die volgende 

belangrike mededeling: "Ons wit graag 'n vertating aanbied wat werktik die 

Afrikanervotk in sy hart sat tref met die Woord van God, en wat deur die votk ook van 

harte aangegryp sat word" (TGW 1969 :207). 

7.4.2 Antwoord op vroee kritiek 

Groenewald sou volgens die bibliotekaresse van die Bybelgenootskap, ME Turley, 

van al die vertalers verreweg die meeste op kritiek van Bybellesers op die nuwe 

vertaling skriftelik reageer ten einde vrese te besweer en onkunde uit die weg te 

ruim. Sy het rekord van alle navrae gehou (Gesprek). Die vertaling van die Bybel is 

so 'n belangrike saak dat die reaksie van die publiek onontbeerlik is ten einde vas te 
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stel of die nuwe vertaling suksesvol sal wees. In DK van 11 Februarie 1970 (217) 

antwoord Groenewald reeds op die vroee kritiek van die Redakteur op sy artikel wat 

in die Tydskrif vir Geesteswetenskappe, waarna hierbo verwys is, verskyn het. Hy 

spreek die mening uit dat die instansies wat verantwoordelik is vir Bybelvertaling, 

naamlik die Bybelgenootskap en die Kommissie vir die Hersiening van die 

Bybelvertaling "tog seker vertrou kan word met so 'n belangrike saak as die 

Bybelvertaling." Hy meld dat die drie Afrikaanse Kerke se toestemming op die 

ordelike weg verkry sal word om die opdrag om hersiening te wysig tot 'n nuwe 

vertaling. (Gedurende 1970 het al drie die Afrikaanse Kerke die voorstel van die 

Bybelgenootskap dat 'n nuwe vertaling in hedendaagse Afrikaans voorberei meet 

word, aanvaar - Van Zyl AH en Swanepoel FA 1972:53-54). 'n Proefvertaling sal 

gedurende die Bybeljaar 1970 verskyn sodat die kerklike publiek kennis kan maak 

met die vertaling wat beoog word. "Dit gaan nie om 'n 'nuwe Bybel' nie, maar om 'n 

nuwe vertaling van die Bybel". 

Groenewald meld verder dat die bedoeling nie is om die bestaande Afrikaanse 

vertaling eensklaps te vervang nie. "Die nuwe en die oue sal vir 'n tyd lank naas 

mekaar gebruik word, in die verwagting dat die jonger geslag aan die nuwe die 

voorkeur sal gee." Laastens meld hy dat predikante reeds daagliks die nuwe 

grondteks in plaas van die Textus Receptus gebruik. 

7.4.3 Jaar vir die Bybel: vrae oor Bybelvertalingl-verklaring 

Die jaar 1970 was bekend as "Bybeljaar". Groenewald wat die rubriek Vraebus in 

DK behartig het, skryf in die uitgawe van 4 Februarie 1970 (176) dat dit 'n 

gedenkjaar is omdat dit 150 jaar gelede is dat die Bybelgenootskap in SA gestig is. 

Aandag sal gevestig word op die werk van die Bybelgenootskap en die betekenis 

van die Bybel in die lewe van die enkeling, die huisgesin, die kerk en die volk. Die 

Bybelgenootskap het in die anderhalf eeu 'n geweldige aandeel gehad in die 

totstandkoming van die Afrikaanse Bybelvertaling asook ander vertalings. Hy skryf: 

"Oak in ans rubriek wil ans graag vanjaar besondere aandag skenk aan vrae oor die 

Bybel en sy vertaling en verklaring. Ons begin met die beantwoording van 'n paar 

vrae in die verband wat ans reeds ter hand gekom het. " 

Vervolgens behandel hy twee vrae volledig met betrekking tot die grondteks van die 

NT en die tekslesing van 1 Joh 5:7 in gewone Afrikaans sodat die gewone leser dit 
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kan begryp. In DK van 4 Maart 1970 (312-314) behandel hy die ingewikkelde 

vraagstukke rondom die vertaling van Fil 2:6 sodat die gewone Bybelleser nie anders 

kan as om dit te begryp en te verstaan nie. Hy het onteenseglik 'n besondere gawe 

in die verband gehad. 

In haar tesis ter verkryging van die graad Magister in Biblioteekkunde aan die 

Universiteit van Stellenbosch deur ME Turley, bibliotekaris van die Bybelgenootskap 

in Kaapstad, met die onderwerp : Die Nuwe Afrikaanse Bybelvertaling 1968-

1988: 'n Gese/ekteerde Bibliografie (Des 1968), verskyn verwysings van 

teologiese en ander artikels, nuusberigte, ens, wat in die kerklike en sekulere media 

met betrekking tot die NAB in die belangrike tydperk verskyn het. Dit is 'n baie 

belangrike publikasie met betrekking tot die ontstaangeskiedenis van die NAB. Die 

oorheersende bydrae wat Groenewald as individu en Bybelvertaler gespeel het in 

vergelyking met ander Bybelvertalers (wat uiteraard ook belangrike bydraes gelewer 

het), blyk uit die publikasie. Hy het op 'n energieke wyse elke geleentheid benut om 

die verskyning van die NAB te bevorder, deur inligting te publiseer, verslag te lewer, 

vrae in die media en persoonlike briewe wat aan horn gerig is eerlik en reguit te 

beantwoord, probleme te erken en te bespreek asook saam na oplossings te soek, 

verdienstelike aanbevelings of kritiek te erken, referate tydens akademiese 

byeenkomste te lewer en allerlei vergaderings soos vrouebyeenkomste toe te 

spreek. Hy was met hart en siel toegewy aan sy taak. 

Groenewald het uitmuntend daarin geslaag om die opgewondenheid en die uitdaging 

verbonde aan die opdrag om die Bybel opnuut in Afrikaans te vertaal soos dit in die 

harte van die vertalers geleef het, tot die Bybelleser en publiek oor te dra. 

Uiteindelik is met afwagting na die verskyning van die NAB uitgesien. lets van 

Groenewald se statuur as kinderlike gelowige en teoloog, maar ook as Bybelkenner, 

-vertaler, en -wetenskaplike blyk uit Turley se bibliografie, sender dat dit enigsins so 

bedoel was. As bibliotekaris was sy werksaam waar die hart van die 

Bybelgenootskap klop en die geboorte aan die NAB in detail gemonitor is. Met 

betrekking tot Groenewald se lesing te Turfloop in 1967: Afrikaans New Testament 

Problems (waarna reeds verwys is), verskyn die volgende nota by haar verwysing 

na die referaat : "Hierdie lesing is een van die faktore wat tot die begin van 'n nuwe 

vertaling van die Bybel in Afrikaans ge/ei het "(ME Turley, 1989 :56 par 59). 

7.4.4 Die Proefvertaling 
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7 .4.4.1 Werkswyse 

Die publikasie van die proefvertaling in 1970 sou 'n belangrike barometer wees 

waaraan die vertalers ken toets of hulle op die regte spoor met die beoogde nuwe 

vertaling is. Volgens AH van Zyl (1972:49) moes binne 'n jaar se tyd die prosedure 

om ses boeke opnuut te vertaal, deurloop word. 'n Ganse Bybelboek moes van die 

grond af binne ses maande vertaal word. Die konsepvertaling (wat aan die einde van 

Desember 1968 gereed moes wees) is daarna aan die ander vertalers voorgele om 

dit na te gaan en opmerkings te maak. Na verdere verwerking moes die tweede 

konsep in Julie 1969 gereed wees. Van Zyl (49-57) beskryf verder in besonderhede 

hoe die prosedure verloop het vanaf die besluit oor die soort vertaling wat 

aangebied moes word, geneem is - 'n letterlike of vrye vertaling - totdat die 

proefvertaling in Februarie 1971 vrygestel is. Groenewald was lid van die 

subkommissie wat die finale persmanuskrip moes voorberei. 

7.4.4.2 Vrystelling Proefvertaling 1971 

In Hoofstad van 18 Februarie 1971 is berig dat Groenewald 'n eksemplaar van die 

proefvertaling aan die rektor van die Universiteit van Pretoria, prof EM Hamman, 

oorhandig het. Vier van die vyf vertalers wat die boekie voorberei het, was aan die 

Universiteit van Pretoria verbonde. Seide hy en prof AH van Zyl was verbonde aan 

die Teologiese Fakulteit Afd B (NGK) asook proff ES Mulder en JP Oberholzer wat 

verbonde was aan Afd A (NHK). In die voorwoord van die proefvertaling verskyn die 

volgende inskrywing: "Die enigste gemeenskaplike vertalingsbeginsel wat dwarsdeur 

die vertaling loop, is die strewe van die vertalers om die Woord in duidelike, 

verstaanbare en waardige Afrikaans aan te bied. " 

7.5 Openbare voorlesing Universiteit Stellenbosch 

Op 29 April 1971 het Groenewald 'n belangrike openbare voorlesing op uitnodiging 

aan die Universiteit van Stellenbosch gelewer oor die beoordeling van die 

proefvertaling van die nuwe Afrikaanse Bybel (Groenewald dokument: 1-20). Hy meld 

dat die oplaag van 25 000 binne enkele weke uitverkoop is en dat die proefneming 

met die proefvertaling daarin bestaan het om die reaksie van verskillende groepe 

van lesers te toets. Saaklik kom dit daarop neer: Hoe word die proefvertaling deur 

die lesende publiek - nie noodwendig die kerklike publiek nie - ontvang? Onder die 
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"lesende publiek" word bedoel die geleerde en die mindergeleerde, die professionele 

werker en die handwerker, oud en jonk, bevoorreg en minderbevoorreg - alma! wat 

die boekie opneem om daarin te lees (1-2). 

Die proefvertaling was 'n belangrike publikasie. Die doel was om die beoordelinge en 

menings van die publiek soos blyk uit hul spontane reaksie, te toets. Hy meld dat uit 

die eerste reaksie geblyk het dat die vertalers op die regte spoor is na aanleiding van 

die oorwegend gunstige kommentaar, soms selfs geesdriftig, wat ontvang is. Hy 

meld dat die behoefte aan 'n nuwe vertaling bevestig is en dat die metode van 

vertaling en aanbieding by die meerderheid byval gevind het. "Hierdie reaksie is 'n 

spoorslag vir die Kommissie van Vertalers wat tans al hulle kragte en kundigheid aan 

die groot ondememing wy, in diepe afhanklikheid van God wat sy Woord aan ons 

gegee het" (2 en 20). 

Die volgende bedenkinge wat teen die proefvertaling uitgespreek is, het hy in sy 

voorlesing breedvoerig behandel (2-16) en die hoop uitgespreek dat dit sal verval na 

sy nadere toeligting:-

• Daar bestaan geen behoefte aan 'n nuwe vertaling nie. 

• Dit is net 'n verheerlikte Kinderbybel. 

• Daar word afgewyk van die grondteks. 

• Die taal en styl is nie goeie Afrikaans nie. 

Hy meld (16) dat sy betoog nie as 'n verdediging van gelewerde werk beskou moet 

word nie. Die vertaling is vir verbetering vatbaar. Die vertalers self het reeds heelwat 

voorstelle van verbetering van die proefvertaling (16-19). As voorbeelde wys hy op 

die gebruik van die beleefdheidsvorm "u" in die Johannes-evangelie; die 

verstaanbaarheid (verkeerd of glad nie verstaan) van enkele Bybelverse asook die 

dogmatiese implikasie van 'n bepaalde vertaling. Na die sukses wat met die 

proefvertaling behaal is, is die werk met ywer voortgesit. 

7.6 Voortgesette werk aan nuwe vertaling 

7.6.1 Nuwe vertalingskommissie en doelwit 

Van Zyl (1972:54) berig dat die Bybelgenootskap, in samewerking met die 

544 



meewerkende drie Afrikaanse susterskerke, in 1970 'n nuwe vertalingskommissie 

benoem het. Uit die notule van die eerste vergadering van die vertalingskommissie 

vir die NAV, gehou in die Ou Raadsaal van die Universiteit van Pretoria op 2 

Februarie 1971 (1-7), het ds JTM de J van Arkel van die Bybelgenootskap in sy 

openingsrede genoem dat die Bybelgenootskap 'n dinamiese vertaling in 

hedendaagse Afrikaans daar wil stel ooreenkomstig die besluit wat op 5 Julie 1968 

tydens die vertalerseminaar geneem is. Hy het genoem dat die nuutste Kittel Bybel 

en die derde druk van die Bybelgenootskap se uitgawe van die NT in Grieks, wat 

identies sal wees aan die 26ste edisie van die Nestle-Alant-teks, as grondteks 

gebruik sal word. Hy het verder genoem dat die werk met speed gedoen moet word. 

Dit bring mee dat hard gewerk sal moet word en dat gereeld vergader moet word 

(Notule 02.02. 71: 1 ). 

Die samestelling van die Kommissie was volgens die notule (2) soos volg : NHK -

Proff ES Mulder, JP Oberholzer en ds GMM Pelser (aldrie deeltyds); Geref Kerke -

Proff S du Toit (voltyds) en Tj van der Walt (deeltyds) en NGK - Proff EP 

Groenewald (voltyds), AH van Zyl, FC Fensham, PA Verhoef, FJ Botha (deeltyds). 

Ds JI Reyneke was die vertalingskonsultant en is aangewys as skakel tussen die 

vertalingskommissie en die Bybelgenootskap. Groenewald word as voorsitter en 

proff S du Toit as ondervoorsitter, AH van Zyl as sekretaris en ds GMM Pelser as 

assistent-skriba gekies. Hulle sal as dagbestuur optree. Groenewald en Pelser sal by 

die NT groep optree en Du Toit en Van Zyl by die OT groep. 

Groenewald bedank die vergadering vir die vertroue in die dagbestuur. Hy 

beklemtoon die hoe verwagtings wat daar van vertalers gekoester word asook die 

beperktheid van eie vermoens en die afhanklikheid van God wat daar by almal moet 

wees. As vertalingsbeleid noem hy dat die Kommissie horn moet laat lei deur die 

reaksie op die proefvertaling. Hy meld dat die werk intussen voortgaan soos daar tot 

dusver gewerk is. 

Nadat die werksmetode en werksverdeling bepaal is, is die werksprogram bepaal. 

Daar moet gepoog word om die NT binne drie jaar te finaliseer en die OT binne vyf 

jaar. Orie vergaderdatums is vir 1971 bepaal. Die twee groepe sal eers onafhanklik 

van mekaar vergader en dan weer gesamentlik met die oog op finalisering van 

manuskripte. Daarna is die wyse waarop die manuskripte voorberei moes word, 

bepaal. Daar is besluit dat die vertalers nie te veel werk moes ontvang nie - liefs net 
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twee boeke. Groenewald was vir Lukas verantwoordelik (Notule: 5-7).Die werk aan 

die vertaling van die NAB het met erns begin. 

In 'n skrywe gedateer 5 Februarie 1971 aan die Hoofsekretaris van die SA 

Akademie, mnr Van Niekerk, versoek Groenewald namens die Bybelgenootskap die 

medewerking van die Akademie. 11Beleefd versoek hy dat die Akademie twee 

raadgewers of reviseurs aanwys om ten opsigte van taal en sty/ die 

Vertalingskommissie van raad te bedien. Oit is die strewe dat die nuwe verta/ing 

taalkundig en sti/isties so na as moont/ik onberispelik sa/ wees en daartoe is 

deskundige medewerking onontbeerlik. 11 Hy het verder versoek dat die 

Akademieraad die name van vier of vyf vakmanne sal voorle en dit aan die 

Bybelgenootskap sal oorlaat om enige twee te kies. Die name van proff W Kempen, 

WEG Louw, GS Nienaber en H Venter is ontvang. Al vier is deur die 

Bybelgenootskap benoem (Van Zyl: 54 en Tweede notule van 7 Junie 1971 :2-3). 

Volgens die notule is 'n Breekommissie vir Bybelvertaling verder benoem om die 

werk van die vertalers aan verteenwoordigers van die verskillende kerke bekend te 

stel. Die Kommissie sal nie self vertaalwerk doen nie, maar een keer per jaar met die 

vertalers vergader ten einde hulle werk te bespreek. Die lede van die Kommissie 

was bekwame geleerdes, naamlik proff J Helberg, SJ du Plessis, WC van Wyk, AB 

du Toit, PFD Weiss, J Louw, J van Zijl, JJ Muller en dr JL de Villiers.(Van Zyl 

1972:54). Dit was belangrik dat die werk van die vertalers so wyd as moontlik 

bekendstelling moes geniet met die oog op goedkeuring en aanvaarding deur die 

publiek. Verder moes die kundigheid van akademici benut word om in eie geledere 

konsensus te bewerkstellig. 

7.6.2 Talentvolle voorsitter: moeilike vraagstukke 

Die Vertalingskommissie het met verskeie groot vraagstukke geworstel. Uit die 

tweede notule (van 7 Junie 1971 evd) blyk dat Groenewald geduldig na die 

verskillende vertalers se opinies geluister het en dan 'n opsomming of beslissing 

gemaak het. Die metrisering van Bybelse mate en gewigte het byvoorbeeld 'n lang 

bespreking uitgelok (3-4). Aan die einde is genotuleer : "Die voorsitter som die 

bespreking op deur te se dat ons dus voortgaan met metrisering. 11 Hy gee goeie 

leiding aan die vergadering. Toe die proefvertaling bespreek is, het die vraag 

ontstaan of die vertaling dinamies moes wees (socs 1 Samuel), of nader aan die 

teks se woordorde gehou moet word? Na bespreking van die saak deur verskeie 
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sprekers staan genotuleer: "Die Voorsitter dee/ vervolgens die vergadering mee om 

voort te gaan op die basis van die proefvertaling en om te kyk waar daar verbeter 

kan word in die rigting van 'n meer dinamiese vertaling, maar dan moet op die 

woordgebruik gelet word" (6). Toe die saak geopper is oor die wyse van stemming 

deur die lede en die moontlikheid bestaan het dat daar verdeeldheid kon ontstaan, 

het Groenewald standpunt ingeneem: "Die Voorsitter spreek die vertroue uit dat ons 

mekaar sal vind en hoop dat daar nooit 'n stemmery nodig sat wees nie. Die saak 

word dus daar ge/aat" (8). 

Hy is 'n kenner van die Griekse taal, woordeskat en skryfwyse en was in staat om as 

voorsitter met gesag sy standpunt te stel. Vergelyk in die verband die bespreking 

van spesifieke taalvorme (9). Hy inspireer lede van die vergadering deur hulle 

erkenning vir hul bydrae te gee en hulle te bedank vir werk goed gedoen (14). 

Groenewald het die voile vertroue van sy medevertalers geniet soos blyk uit sy 

verkiesing as voorsitter en koordineerder van die eindredaksie (Sesde notule van 5 

Oktober 1973:2-3). 

7.6.3 Eindredaksie en koordineerder 

Volgens die derde notule van 5 Oktober 1973 is besluit om 'n eindredaksie te 

benoem en om 'n persoon uit hul geledere as koordineerder aan te wys. Die 

eindredaksie se taak was om die manuskrip voor te berei. Die koordineerder moes 

almal se vertroue geniet en hulle moet oortuig wees dat hy nie gedane werk 

ongedaan sal maak nie. Saam met die eindredaksie sal hy verantwoordelik wees vir 

versaanduidings, opskrifbewoording, hoofstukindeling en finalisering van die 

manuskrip. Hy is die skakel met die Bybelgenootskap en met die oog op kontinuiteit 

moet hy heeltyds in diens van die Bybelgenootskap wees. Eventueel sal hy nie meer 

vertaalwerk doen nie. Hy moet die proefleeswerk doen. 

Die eindredaksie is volgens die verhouding tussen die meewerkende kerke (NGK 2, 

NHK 1 en Geref Kerke 1) benoem. Die eindredaksie sou uit vier vertalers en een 

taaladviseur bestaan - vyf persone dus. Uit hierdie persone moet die koordineerder 

gekies word. Die eindredaksie sal nie wesenlike veranderinge in die vertalers se 

manuskrip aanbring nie. Dieselfde geld die koordineerder. Hy sal sake kan 

terugverwys na die eindredaksie en indien daar enige twyfel bestaan sal die 

eindredaksie dit na die vertalerskommissie terugverwys. Die vyf persone wat gekies 
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is, is proff EP Groenewald en AH van Zyl (NGK); JP Oberholzer (NHK) en Tj van der 

Walt (GK) asook W Kempen as taaladviseur. Groenewald is eenparig as 

koordineerder aangewys. Hy sal deur prof Kempen bygestaan word. Die 

Bybelgenootskap sal direk met die twee persone onderhandel (Notule sesde 

vergadering: 5 Oktober 1973). · 

Eindredaksie Afrikaanse Bybelvertaling: Bybelhuis, Kaapstad, Maart 1983: 
Agter (vlnr): Proff JP Oberholzer, JL Helberg en PA Verhoef 

Voor: Proff AH van Zyl, EP Groenewald en W Kempen 

7.7 Die Blye Boodskap 1975 

7.7.1 Voortgesette werk deur vertalers 

Die publikasie van die Blye Boodskap (Evangelies, Handelinge en 50 Psalms) in 

1975 kan beskou word as die derde fase wat tot die verskyning van die NAB in 1983 

gelei het (Die eerste fase is die besluit om opnuut te vertaal terwyl die tweede fase 

op die publikasie van die proefvertaling uitgeloop het). AH van Zyl (DG 1984: 29-32 -

vgl ook sy artikel Die Werkmetode van die Bybelvertalers in dieselfde uitgawe) 

gee insig in wat agter die skerms gebeur het ten einde die vertaalwerk af te handel, 

die proeflees van manuskripte en om die finale produk persklaar te kry. Uit die 

proeflopie met die proefvertaling is baie geleer en die grondslag gele. 
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Hy meld (4) dat die eintlike vertaalwerk in 1971 begin het nadat die taaladviseurs 

bygekom het. Na die eindredaksie benoem is, het die lede die verantwoordelikheid 

gekry om die finale teks van die vertaling vas te stel, "eers van die Evangelies, 

Handelinge en 50 Psalms (Die Blye Boodskap) en daarna die hele NT en die 

Psalms" (Wat verder vermeld word ten opsigte van Die Blye Boodskap, geld ook 

die werk tot die verskyning van die NAV in 1983). Die voorbereiding van die 

persmanuskrip "eis noukeurigheid, opmerksaamheid en toewyding: noukeurigheid 

omdat e/ke verandering aangeteken moet word, elke komma op sy plek moet wees; 

opmerksaamheid omdat jy veral by die sinoptiese evangelies daarop moet let dat 

ooreenkomste eenders en kleiner verskille anders vertaal moet wees; toewyding 

omdat die uitgewer altyd haastig is om die manuskrip te ontvang" (5). 

Die werk was ook veeleisend. Van Zyl meld verder (5) dat die Bybelgenootskap die 

proewe (sommer baie op 'n keer) per oornagpos gestuur het. In die oggend het hy 

dit by die Hoofposkantoor in Pretoria gaan afhaal en dit na Groenewald se huis 

geneem. Dieselfde oggend moes alles gelees word en teen drie uur moes dit terug 

wees, op pad Kaapstad toe. Om dag na dag in sy huis met Groenewald te kon wees 

was volgens van Zyl 'n voorreg. 

7.7.2 Vrystelling Blye Boodskap in 1975 en reaksie 

7.7.2.1 Oorhandiging aan Staatspresident 

Die Blye Boodskap bestaande uit die vier Evangelies, die Handelinge van die 

Apostels en die eerste vyftig Psalms is in 1975, die eeufeesjaar van die Afrikaanse 

Taal, gepubliseer. Die eerste eksemplaar is op 30 November 1975 in die NG 

Gemeente Universiteitsoord in Pretoria aan die destydse staatspresident, dr N 

Diederichs oorhandig. In al die groot stede is die publikasie tydens eredienste in 

ontvangs geneem (ME Turley, 1989: 37). Die Hervormer van Februarie 1976 (5-7) 

berig oor Groenewald se preek oor die gelykenis van die saaier by geleentheid van 

die amptelike bekendstelling van Die Blye Boodskap op 30 November 1975. 

Vergelyk ook DV van Februarie 1976 se dekking van die historiese gebeurtenis. 

7.7.2.2 Landswye dekking 

Wye dekking is landswyd in die media aan die verskyning van Die Blye Boodskap 
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gegee. Selfs die Engelse pers het daaroor berig (vergelyk verder die berig in The 

Star van 16 Maart 1976 : "Demand for Gospels"). Die kultuurblad Die Bondgenoot 

van Oktober 1975 (10-11 en 13) berig oor 'n Eeu van Afrikaanse Bybelvertaling en 

plaas 'n onderhoud met Groenewald waarin hy ender andere die hele historiese 

verloop van die Bybel in Afrikaans bespreek. Die menings van gewone Bybellesers 

sowel as sogenaamde kenners was positief. Die Volksblad van 15 Augustus 1975 

meld dat die nuwe vertaling volgens kenners dinamies is en verwys na die menings 

van drie akademici (prof JC Lombard, drr ON Pienaar en AH Snyman) verbonde aan 

die Universiteit van die Oranje Vrystaat. Die aanvraag was oorweldigend. Die 

Burger van 12 Februarie 1977 berig dat daar op daardie stadium reeds 300 000 

eksemplare gedruk is. 

7.7.2.3 Positiewe reaksie 

The Argus van 15 Desember 1975 berig dat die ''Afrikaans Bible is a best-seller" en 

meld dat 50 000 kopiee binne die eerste tien dae na publikasie verkoop is. Die 

Pinksterboodskapper van Augustus 1976 berig oor die ongelukkigheid wat oor die 

NAB in Apostoliese Geloofskringe bestaan. Die Vader/and van 22 Maart 1976 berig 

dat Die Blye Boodskap 'n blitsverkoper is en dat die derde druk reeds in Julie 1976 

gepubliseer sal word. Die berigte en korrespondensie het oorwegend die boodskap 

gedra dat die Bybelvertalers besig is om 'n sukses van hul werk te maak. Daar was 

'n oorweldigende aanvraag na die nuwe vertaling van die Afrikaanse Bybel. Dit moes 

die vertalers tot innerlike dankbaarheid gestem het en beslis bygedra het dat hulle 

met nuwe ywer hul werk kon voortsit. 

7.8 Die Nuwe Testament en Psalms: 1979 

7 .8.1 Vierde stadium voltooi 

Die vierde stadium in die publikasie van die NAV het nou aangebreek. Die vertalers 

het hulle algaande in 'n roetine bevind en die werk het gevorder. AH van Zyl (DG 

1984:31-32 ) berig dat dit met die proewe van Die Nuwe Testament en Psalms 

rustiger gegaan het, behalwe "die week in die Kaap toe die finale proewe ge/ees 

moes word binne drie - vier dae". Volgens sy notas is vanaf 11 Junie 1979 tot 14 

Junie 1979 dwarsdeur die nag gewerk of tot vroeg in die oggendure. Soms moes 

tussen die proeflees belangrike vertaalbeslissings gemaak word. ME Turley 
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(1989:37) meld dat die finale manuskrip van Die Nuwe Testament en Psalms in die 

Ou Raadsaal van die Universiteit van Pretoria volgens Die Transvaler van 27 

Februarie 1979 aan die Bybelgenootskap oorhandig is. Die afronding, drukwerk en 

finale proeflees het daarna geskied. 

In DK van 1 Augustus 1979 (134-135) met as opskrif "Augustusmaand is 

Bybelmaand" in sy rubriek Vraebus, gee Groenewald 'n historiese oorsig van beide 

die ou en nuwe vertalings tot en met die vertaling van Die Nuwe Testament en die 

Psalms in 1979. 

7.8.2 Bekendstelling en oorhandiging 

Die eerste eksemplaar van Die Nuwe Testament en Psalms is op 24 Augustus 

1979 tydens 'n geleentheid in Bybelhuis, Kempton Park aan die staatspresident, mnr 

Marais Viljoen oorhandig (ME Turley 1989:37). Die deel van die Bybel waarvoor 

Groenewald as Nuwe Testamentikus verantwoordelik was, was nou grootliks 

afgehandel. Veranderings kon nog aangebring word, maar die groot werk was 

voltooi. 

Dit was 'n dankbare geleentheid vir Groenewald en die ander vertalers asook vir die 

Bybelgenootskap. In 'n pamflet gedateer 5 Augustus 1985 en onderteken deur 

Groenewald (die pamflet is deur die Vroueaksie van die NG Gemeente Gordonsbaai 

volgens 'n nota op die pamflet, versprei - afskrif in skrywer se besit), het hy geskryf 

(bl 2): "Op 24 Augustus 1979 word die Nuwe Testament en die Psalms feestelik 

bekendgestel en die vertaling van die Ou Testament met ywer voortgesit." 

Os GE van der Merwe, hoofsekretaris van die SA Bybelgenootskap, het by die 

geleentheid genoem dat die gehalte van die werk bo verdenking is - van die 

kundigste en bekwaamste taalkenners het daaraan gewerk. "Hu/le was volkome in 

beheer van die oorspronklike grondteks - beide Grieks en Hebreeus en hulle het 'n 

werk gelewer wat die toets kan deurstaan ... Dit is 'n betroubare verta/ing vir hierdie 

geslag - nie onfeilbaar nie, want dit b/y mensewerk ... " Hy het gemeld dat 40 persent 

van die werk voltooi is en dat volstoom aan die res gewerk word (Toespraak in Argief 

van SA Bybelgenootskap, Kaapstad). 

Groenewald het die bekendstelling en oorhandiging van Die Nuwe Testament en 
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Psalms aan Staatspresident Viljoen, waargeneem. Hy het genoem dat die publikasie 

die voortsetting van die geskiedenis van die Bybel in Afrikaans is en die historiese 

verloop van die nuwe vertaling tot datum gegee. Hy het na die volgende 

beweegredes wat die nuwe vertaling genoodsaak het in 'n tyd van ongekende 

vooruitgang van wetenskaplike navorsing op elke terrein verwys: Navorsing van die 

grondteks, die grondtale, die vertaalmetode en die Afrikaanse taal. Oor elk van die 

vier beweegredes het hy in kort toeligting verskaf. Die navorsing op die gebied van 

die grondtale, Hebreeus en Grieks, het uitgeloop op semantiese en lingu·1stiese 

studies wat nuwe lig op die gebruik van betekenisse van woorde gewerp het. Dit het 

meegebring dat foutiewe vertolkings van vroeer reggestel is, tot voordeel van die 

eksegese en die vertaling. 

Hy het daarop gewys dat die ontwikkeling op die gebied van die vertaalwetenskap 

bewys het dat 'n letterlike vertaling nie aan die grondteks of aan die moderne leser 

reg laat geskied nie. Daarom is 'n nuwe metode aanvaar waarvolgens die betekenis 

van die grondteks van groter belang geag word as die letterlike weergawe daarvan. 

Hierdie vertaalmetode bring mee dat 'n begrip in die grondtale in sommige gevalle 

nie met een of twee woorde in Afrikaans weergegee kan word nie, maar omskryf 

moet word. "So 'n verlengde weergawe is bes/is nie parafrase nie maar regte 

vertaling. Die metode bring ook mee dat 'n woord in die grondtale al na gelang sy 

sinsverband nie deurgaans met diese/fde Afrikaanse woord vertaal word nie ... (dit 

gaan) ... om 'n soeke na die regte weergawe van die betekenis van die grondteks." 

Met betrekking tot die Afrikaanse taal het hy daarop gewys dat die omgangstaal in 

die afgelope veertig jaar heelwat groei ondergaan het. "Maar in a/le opsigte is daarna 

gestreef om 'n goeie, korrekte en aanvaarbare Afrikaans te gebruik. " Die nuwe 

publikasie is nie 'n nuwe Bybel nie. Die tweede vertaling wil nie die eerste vervang 

nie, maar wil "daarnaas dien om beter en dieper insigte te bring in die onuitputlike 

rykdom van die Woord van God." Ten slotte het hy daarop gewys dat die 

oorhandiging aan die Staatspresident ook 'n simboliese handeling is waardeur 

owerheid en onderdaan andermaal die Heilige Skrif aangebied word om in 'n 

moeilike tydsgewrig die lig van God te wees op die pad vorentoe (EP 

Groenewald: Nuwe Testament en Psalms - Nuwe vertaling 1979: Getikte toespraak 

1-5; Argief SA Bybelgenootskap, Kaapstad). 
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7.8.3 Kerklike skakel- en advieskommissie: vrae en antwoorde 

Die SA Bybelgenootskap het in 1979 die inisiatief geneem om 'n Kerklike 

Skakelkommissie daar te stel om kerkverbande en denominasies geleentheid te gee 

om op die vertalingswerk wat gedoen is, te reageer. Op 1 Maart 1979 is Groenewald 

as voorsitter gekies. Na die publikasie van die nuwe vertaling in 1983 het die 

Skakelkommissie oorgegaan in die Kerklike Advieskomitee (1984) waarvan 

Groenewald die voorsitter tot 30 Augustus 1989 was. Hy is opgevolg deur prof JP 

Oberholzer. Hy is egter gekies as erelid van die Kerklike Advieskomitee (lnligting SA 

Bybelgenootskap, Kaapstad). Sodoende het hy skakeling met die Bybelgenootskap 

en die nuwe vertaling behou. Groenewald se meelewing en betrokkenheid op so 'n 

rype leeftyd (in Augustus 1989 was hy reeds 84 jaar oud) is 'n merkwaardige 

prestasie. Na die publikasie van die 1979 vertaling van die NT en Psalms, is 

verdere kritiek en vrae aan die adres van die vertalers gerig. Groenewald het 

oorwegend sy rubriek in DK (Vraebus) gebruik om antwoorde op vrae te verstrek of 

die redes vir 'n bepaalde vertaling te verduidelik. 

7.9 1983-Vertaling van Nuwe Afrikaanse Bybel 

7.9.1 Vertaalwerk, proewe en manuskripte 

Die vyfde fase in die geskiedenis van die NAB het nou aangebreek. Van Zyl 

(1984:31-32), meld dat na die publikasie van Die Nuwe Testament en die Psalms 

in 1979, "het daar nog 'n berg van vertaalwerk voorgele." Hy meld dat min dele van 

die Ou Testament gefinaliseer was, van die grootste dele was daar nie 

konsepvertalings nie, en wat daar was was onbruikbaar. Volgens horn was slegs 

sowat 10 persent van die OT vertaal en het iemand bereken dat die werk eers in die 

negentigs klaar sal wees. Daar is egter hard gewerk. Administratiewe bystand, hulp 

met die proeflees en addisionele mede-vertalers wat nie lede van die eindredaksie 

was nie, het ook met ywer gewerk. 

Van Zyl (6-7) beskryf die veeleisende prosedure wat gevolg is voordat die finale teks 

deur die eindredaksie gefinaliseer is. Verskillende kleur papier is vir elke stap van die 

vertaling gebruik. Gedurende 1981 "het ons besef' die vertaalwerk kan klaar kom en 

al/es kan teen November 1982 op wit finaal wees. " Anders as in 1979 toe die 

volledige stel plegtig aan die Bybelgenootskap oorhandig is, is die manuskrip 
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drukkers toe nadat die eindredaksie dit goedgekeur het. Die laaste is op 24 

November 1982 afgehandel. 

Hy meld dat die eerste drukproewe van die OT in 1983 gekom het en gebruik is om 

die finale teks gereed te maak. Twee take is gelyktydig verrig: proeflees en 

teksfinalisering. Die eerste vergadering van die eindredaksie is in Kaapstad vanaf 14 

Maart tot 17 Maart 1983 gehou. Op 28 Maart ken die finale teks , as gekorrigeerde 

drukproef, van Genesis tot Joshua teruggestuur word. So het dit met die hele Ou 

Testament gegaan tot by Maleagi 4:6 wat op 20 Julie 1983 om 17:15 afgehandel is 

deur die eindredaksie en op 22 Julie deur die sekretaris gefinaliseer is. 

Gedurende die eerste sewe maande van 1983 is die Nuwe Testament ook hersien 

en waar nodig met die Ou Testament gekoordineer (Van Zyl, DG 1984:31-32). Dit 

het meer tyd in beslag geneem as wat aanvanklik gedink is. Hy meld dat die 

hersiening van die NT meer ingrypend was as wat verwag is. Veranderinge is in die 

1979 teks aangebring, aanhalings uit die OT moes gekontroleer en waar moontlik 

gekoordineer word. Verskeie probleme het opgeduik socs die spelling van eiename 

wat aandag moes geniet. In die pamflet Augustusmaand is Bybe/maand (5 Aug 

1985:2) meld hy dat die nuwe vertaling in Augustus 1983 finaal verwerk is en die 

redaksie voltyds met die proeflees van die manuskripte besig was. "Voor die einde 

van daardie gedenkjaar (goue jubileum van die Bybel in Afrikaans 1933-

1983: Skrywer) kon die nuwe vertaling van die Bybel in Afrikaans by 'n feestelike 

geleentheid in Kaapstad deur die Bybelgenootskap bekendgestel word. Dit was op 2 

Desember 1983. " 

7.9.2 Oorhandiging aan Staatspresident 

Dit was Groenewald beskore om na jare van harde werk as voorsitter van die 

Eindredaksie die eerste eksemplaar van die voltooide nuwe vertaling van die Bybel 

in Afrikaans aan die staatspresident, mnr Marais Viljoen op 2 Desember 1983 te 

oorhandig (Toespraak deur Prof EP Groenewald by geleentheid van die publikasie 

van die nuwe vertaling van die Bybel in Afrikaans : 1-4 : Persverklaring : Argief SA 

Bybelgenootskap, Kaapstad). In 'n skrywe aan dr HS Grabler op 15 Oktober 1986 

het Groenewald verklaar dat in sy diens aan "die Afrikaanssprekende kerklike 

gemeenskap was 2 Desember 1983 'n buitengewone hoogtepunt, eintlik die kroon 

op my /oopbaan. " 
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Hy het in sy toespraak stilgestaan by 'n terugblik en 'n vooruitskouing. Ten opsigte 

van eersgenoemde het hy sy dank betuig " ... teenoor 'n groot aantal instansies en 

persone wat oor 'n periode van 15 jaar of /anger die nuwe verta/ing ondersteun en 

bevorder het en daaraan aktief meegewerk het. " Hy het verder diegene bedank wat 

voorbidding vir die werk gedoen het en gese: "Sander gebed en sander verhoring 

van gebed sou die opdrag nie uitgevoer kon word nie en sou die werk daaraan 

vrugteloos wees. Dit gaan immers om die Woord van God, en daarmee is God 

gemoeid. Oit het Hy in sy genade andermaal bewys. Daarom rig ans ons in hierdie 

more tot God in ootmoedige danksegging: Aan Hom kom toe al die dank en al die 

eer!" (2-3). 

In sy vooruitbeskouing het hy onder andere genoem dat God sy Woord as 

betroubare lig op die pad van die enkeling as lewensbron vir die kerk en as rigsnoer 

vir die staat gegee het. Ten opsigte van elk van die aspekte het hy verder uitgebrei. 

Oor die kerk het hy gese : "Juis nou wanneer die kerk in ons land met besonder 

moeilike vraagstukke te doen kry, moet hy skerp luister na wat die Here in sy Woord 

se." 

Hy het daarop gewys dat die Woord vir die owerheid die waarheid tuisbring dat hy 

bedoel is om 'n "dienaar van God" (Rom 13:4) te wees en daarom onder die 

verpligting staan om gehoorsaam te bly aan die eise wat God in sy Woord aan horn 

stel (3). Hy het afgesluit en verwys na die oorheersende rede waarom 'n nuwe 

vertaling van die Bybel in Afrikaans noodsaaklik geword het (4): "Dit is dat die Woord 

van die Here die Afrikaanse leser so mag aanspreek dat hy opnuut 'n begrip kry van 

wat dit beteken om deur die waarheid, dit is die Woord van God, toegewy te wees 

aan God; en voorts wat daaruit sat volg dat 'n nuwe /ewensgehalte en 'n nuwe 

lewensroeping die kenmerk mag word van alma/ in ons land wat die Naam van die 

Here ken en bely. " 

7.9.3 Reaksie op publikasie van nuwe vertaling 

7.9.3.1 Groenewald se dank 

Die laaste vergadering van die Eindredaksie het op 2 Desember 1984 plaasgevind. 

Blykens die notule het hy 'n groot aantal instansies, persone en sy kollegas op die 
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Eindredaksie bedank. Sy "laaste en al/erbe/angrikste" was "ons ootmoedige dank 

aan God Almagtig." Hy het verder genoem: "Ons is oortuig dat die gedagte aan 'n 

nuwe vertaling van die Here gekom het. Hy het sy dienaars toegerus met gawes van 

hart en verstand, en hul/e deur die jare bekwaam gemaak vir hierdie besondere 

opdrag. Hy het die /ewe van die meerderheid gespaar om vandag die vreugde van 

die voltooiing van die taak te be/eef Met eerbied dink ons aan ko/legas wat ons 

ontva/ het: proff ES Mulder, S du Tait en WEG Lauw. Maar aan ons hier skenk die 

Here die voorreg om die nuwe vertaling in druk te sien en om dit aan te bied aan 

alma/ wat gretig uitsien om die Woord van God opnuut in Afrikaans te ontvang ... 

Hierdie werk is van die Here. Aan Hom kom al die eer en dank toe" (1-4). 

Volgens die notule (par 4:4) het die NGK reeds die vertaling goedgekeur vir gebruik 

in die kerk en dit sal op 5 Februarie 1984 amptelik in gebruik geneem word. Os GE 

van der Merwe (Bybelgenootskap) het daarop die lede van die Eindredaksie vir hul 

werk bedank. Hy het daarop aan elke lid 'n brief oorhandig waarin hy op 'n 

persoonlike manier bedank word vir die werk verrig. Elke lid het 'n vulpen van die 

Bybelgenootskap ontvang "vir die baie penne wat opgeskryf is". Groenewald het 

daarop vir ds Van der Merwe bedank (4). 

7.9.3.2 Einde van jarelange diens: Dank van kerk 

Die verslag van die Algemene Kommissie vir Byvelverklaring en Bybelvertaling, 

waarvan Groenewald die voorsitter was, het voor die Algemene Sinode van 1986 

gedien (Agenda vir die sewende vergadering van die Algemene Sinode van die Ned 

Geref Kerk te Kaapstad 14 -25 Oktober 1986:433). In paragraaf 1.3 van die verslag 

word gemeld dat Groenewald, "wat sedert die ontstaan van die Kommissie vir 

Bybe/verklaring (Raad van Ned Geref Kerke, Pretoria, Maart 1941) onafgebroke 

daarin gedien het, ... die /eeftyf bereik het dat hy vir herbenoeming nie meer in 

aanmerking kom nie." Met betrekking tot die Bybelverklaring meld die verslag (par 

2.1.1) dat sedert die vorige Sinode die volgende verklarings van Groenewald verskyn 

het: Tweede Brief aan Korinte, derde druk asook 1 en 2 Petrus en Judas, tweede 

druk. Verder word gemeld (par 2.1.2) dat die Openbaring van Johannes deur 

Groenewald, in die pers is. Hierdie publikasies was, met die uitsondering van 

Matteus en die Brief van Jakobus wat nog "in voorbereiding" (par 2.1.3) was, die 

laaste in die bekende "Swartband" reeks ten opsigte van die Nuwe Testament 

waarvoor Groenewald horn vir baie jare beywer het. 
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Met betrekking tot die Bybelvertaling meld die verslag (3.1) dat die Nuwe Vertaling 

by 'n feestelike geleentheid deur die Bybelgenootskap op 2 Desember 1983 bekend 

gestel is. Verder word genoem (3.3) dat skakeling met die Bybelgenootskap "in 

belang van die Bybel in Afrikaans (die 1933-, 1953-, en 1983- vertaling)" voortgesit 

word deur 'n Kerklike Advieskomitee (vroeeer genoem die Bree kommissie) 

bestaande uit verteenwoordigers uit elk van die kerkverbande deur wie die 

Afrikaanse Bybelvertaling oorwegend gebruik word, te wete die drie Afrikaanse 

Kerke asook die Ned Geref Sendingkerk en die AGS. Daar is reeds daarop gewys 

dat Groenewald die Voorsitter van die Advieskommissie was. 

Die Sinode het 'n besondere woord van dank gerig aan Groenewald wat as voorsitter 

van die Kommissie van Vertalers en van die Eindredaksie gedien het (par 5.5 van 

die notule van die Algemene Sinode 1986:694). Die moderator het 'n "paar woorde" 

tot Groenewald gerig en die volgende mosie voorgelees (Notule 1986:694, vgl 

Agenda 1986: 18) : "Met opregte dank en waardering word kennis geneem van die 

jarelange toegewyde arbeid deur prof EP Groenewald as voorsitter . . . van die 

eindredaksie . .. Prof Groenewald het wyle prof Keet as voorsitter van die Bree 

Kommissie opgevolg in 1958... Oar 'n tydperk van 28 jaar het hy sy besondere 

gawes van hoof en hart volkome en onbaatsugtig gegee vir hierdie sentrale taak in 

die kerk, nl die Bybel in Afrikaans. Die historiese geleentheid toe prof Groenewald ... 

vereer is met ('n) eredoktoraat deur die Potchefstroomse Universiteit vir CHO op 26 

September 1985, word met waardering vermeld en getuig van die hoe agting en 

waardering wat hy as persoon en vakkundige in wye kringe geniet". 

Tydens die spreekbeurt wat aan die bejaarde Groenewald gegee is, het hy gese dat 

dit vir horn 'n emosionele oomblik is, omdat dit eintlik sy afskeidswoord aan die kerk 

is. "Hy kan alleen se dat oak hy deur die genade van God is wat hy is. " Die 

vergadering het daarna vir horn Ps 134:4 as seenbede toegesing (694). Die gebeure 

in die Sinode was vir Groenewald sowel as die lede van die vergadering roerend en 

onvergeetlik. In 'n skrywe gedateer 26 Oktober 1986 aan 'n familie op Alberton , 

Kobus en Wena Grobbelaar, dus onmiddellik na die Slnode, skryf hy van sy 

meelewing met en ervaring tydens die Sinode: "In die afgelope week het ans net aan 

die Sinode gedink. Op twee dae was ek daar om die bespreking aan te hoar. Op 

Vrydag 23ste het ek die verslag oar Bybelvertaling voorgele en daarmee afskeid 

geneem van die Sinode. Die Moderator het dit laat uitloop op 'n ontroerende moment 
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in my /ewe. Ek is dankbaar dat ek oar baie jare die kerk tot diens kon wees met die 

gawes en ge/eenthede wat die Here my daartoe gegee het. " 

7.9.3.3 Erkenning 

Erkenning vir die werk van die Eindredaksie aan die nuwe vertaling van die 

Afrikaanse Bybel sou nie uitbly nie. Volgens 'n lys ontvang van die Bybelgenootskap 

op 6 Maart 1989 het die Eindredaksie erkenning van die volgende instansies 

ontvang: 

1. Die FAK het op 18 Julie 1984 'n penning en oorkonde in Oos-Londen oorhandig. 

2. Die Nederduitsch Hervormde Kerk op 11 Mei 1984. 

3. Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het op 28 Junie 1984 te 

Bloemfontein die Van Drimmelin-medalje oorhandig. Op 27 Augustus 1984 is 'n 

verdere oorhandiging te Kempton Park gedoen. 

4. Die Bree Moderatuur van die NGK het op 31 Oktober 1984 'n sertifikaat (geteken 

deur die destydse moderator van die Algemene Sinode ds JE Potgieter) aan die 

lede van die Eindredaksie oorhandig: Proff EP Groenewald, PA Verhoef, AH van 

Zyl, JP Oberholzer, JL Helberg en W Kempen. In die gedrukte huldigingswoord 

"... word dank en waardering teenoor u betuig vir u toewyding, gedu/d en 

bekwaamheid wat u met die nuwe vertaling van die Afrikaanse Bybel aan die dag 

gele het, en wat vandag die kosbare besit van die Afrikaanse Kerke en 1 OOOe 

lidmate in ans Vader/and is ... U het daarin geslaag om die Bybel en sy boodskap 

vir ans weer nuut te laat klink. Die Afrikaanse taa/ spreek ans weer aan in al sy 

eenvoud en skoonheid ... Met dankbaarheid dink ans daaraan dat u name in die 

toekoms met eer en onderskeiding gevoeg word by die name van die eerste 

span vertalers in 1933 toe ons die eerste vo/ledige vertaling van die Bybel in 

Afrikaans in ontvangs geneem het, te wete drr JD Kestell, JD du Toit, HCM 

Fourie, BB Keet en EE van Rooyen... Ons sal u name saam met die 

bogenoemdes, met erkentlikheid in ere hou." Namens die NGK is aan elkeen 'n 

gedenkalbum gedateer 31 Oktober 1984, met verskeie foto's van interessante en 

geskiedkundige oomblikke op die "besondere pad waarop u as vertalers 

gedurende die afgelope jare saam geloop het, "oorhandig. 

In die gedenkalbum verskyn 'n foto van Groenewald gedateer Maart 1983 met die 

volgende beskrywing: "... 'n teoloog wat op intemasionale gebied ook indruk gemaak 
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het met sy navorsing. Hy onderskei ham oak as dosent en met die groat taak as 

voorsitter van die Vertalingskommissie. Hy is 'n geliefde en innemende mens en 'n 

leier op die gebied van die kerk/ike /ewe. In 1922 (toe hy uit sy ouerhuis na 

Stellenbosch Universiteit is : Skrywer) het sy moeder ham 'n klein Nederlandse Bybel 

gegee met die teks daarby Spr 16:20: 'Die op het Woord verstandiglijk let, zal het 

goede vinden; en die op den Here vertrouwt, is welgelukzalig.' Hierdie woorde het 

ham a/tyd bygebly en toe hy tot die bediening geroep is, het die Bybel die hoofsaak 

van sy studie geword ... Die afgelope vyftien jaar was hy by die vertaling van die NAB 

betrokke en dit het meegebring dat hy die Bybel minstens vier of vyf keer sorgvuldig 

gelees het waarvan hy se: 'Dit was 'n ondervinding wat verstandelik en geestelike 

verryking meegebring het waarvoor ek die Here uit die diepte van my hart bedank'. " 

7.9.3.4 lngebruikneming van Nuwe Vertaling 

Landswyd is die ingebruikneming van die nuwe vertaling feestelik gevier. As 

voorbeeld kan die gemeente Oueenswood, Pretoria genoem word. Op 10 Junie 

1984, kort na sy 79ste verjaarsdag, het Groenewald die laaste hoofstuk van 

Openbaring as afsluiting van 'n Bybelmarathon wat die gemeente gereel het, gelees. 

Daarna het hy die feesgeleentheid met 'n preek met Ps 19: 8 as teks afgesluit: "Die 

woord van die Here is vo/maak: dit gee nuwe /ewe." Na die diens is 'n spesiaal 

ontwerpte brandskildery aan Groenewald namens die gemeente oorhandig "as blyk 

van waardering vir sy groat aandeel en toegewyde werk aan die nuwe verta/ing ... 

Aan e/ke lidmaat is 'n spesiale boekmerk met Groenewa/d se teks en sy 

handtekening daarop as aandenking oorhandig" (Maandbrief gemeente:3-4). 

Groenewald het persoonlik verskeie briewe van dank ontvang. 

7.9.3.5 Plant van Karobboom 

Op 26 September 1986 het Groenewald saam met die destydse 

Staatspresidentsvrou mev Elize Botha en prof Kristo Pienaar elk 'n Karobboom in die 

Gedenktuin by die Navorsingsinstituut vir Vrugte en Vrugtetegnologie geplant 

(Eikestadnuus 24 Oktober 1986 en skrywe aan Groenewald van die Direkteur - dr 

PG Marais -gedateer 18 November 1986). In 'n skrywe aan Dr Marais reeds drie dae 

na die gebeurtenis op 29 September 1986, skryf Groenewald: " ... Vooruit het ek we/ 

begryp dat 'n besondere eer my aangedoen word, en daarvoor het ek groat 

waardering, maar eers agterna het ek beset dat 'n 'gedenkteken' opgerig is waaraan 
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my naam tot in die verre toekoms verb ind sal bly. .. Dit fa at my k/ein voe/, en tog ook 

groats en dankbaar. Ek weet dat ek alleen maar soos die apostel kan getuig: 'Uit 

genade is ek wat ek is' (1 Kor 15: 10). Hy meld dat die plant van die boom ook die 

nuwe Bybelvertaling as 'n besondere geleentheid, aan die komende geslagte, sal 

la at voortleef. 

7.9.3.6 Radiodekking: Oop gesprek 

Op 'n Sondagaand in 1984 (presiese datum op manuskrip nie vermeld) het 

Groenewald saam met die Hoofsekretaris van die Bybelgenootskap en prof Jaap 

Helberg aan die SAUK-program "Oop Gesprek", vanaf Kaapstad, deelgeneem. 

Hennie Duvenhage was die programleier. Luisteraars het aan die inbelprogram 

deelgeneem en vrae aan die paneel oar die nuwe vertaling gestel. Uit die antwoorde 

van Groenewald blyk sy deeglike kennis van die Skrif en die geskiedenis van 

Bybelvertalings deur die eeue ('n Afskrif van die program met die vrae en antwoorde 

is in my besit:Skrywer). 

8 Bydrae tot Bybelvertaling as wetenskap 

8.1 Wetenskaplik verantwoorde vertaalwerk 

AH van Zyl en FA Swanepoel (Waarom 'n nuwe Bybelvertaling? - vergelyk 

hoofstuk V - Die ontwikkeling van Bybelverta/ing as wetenskap 1972:36-44) toon 

op 'n uitnemende wyse aan hoe belangrik vertaling in die idioom van die vertaal- taal 

is. Hulle wys daarop dat reeds voor die geboorte van Christus sekere kernprobleme 

van vertaalwerk, wat ons vandag nog kwel, na vore getree het, te wete letterlik of 

vry; alleen of as lid van 'n kommissie; met of sender kerklike goedkeuring en 

samewerking. Die standpunt wat die vertalers teenoor hierdie vrae ingeneem het, het 

die kwaliteit van hulle werk bepaal. Hulle wys daarop dat Bybelvertaling vandag vir 

Bybelvertalers 'n geleentheid geskep het om deeglik en akademies- verantwoord 

onderle te word in die vertaalwerk. Verder is vertaling volgens die betekenis of 

gedagtegang of boodskap veel moeiliker as 'n letterlike vertaling. Maar, al is dit veel 

moeiliker, behoort daar steeds 'n keuse gemaak te word anders kan die 

verstaanbaarheid van 'n vertaling daaronder ly. Groenewald en andere het in die 

sestigerjare beset dat die voortgaande hersiening van die Afrikaanse Bybel nie 'n 

oplossing bied nie. Sy lesing: Afrikaans New Testament Translating Problems, 
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gelewer by die vertalerseminaar te Turfloop gedurende Julie 1967, het die stimulus 

verskaf tot die uiteindelike besluit om 'n nuwe vertaling gebaseer op moderne 

wetenskaplike beginsels en nie op die bestaande letterlike vertaling volgens die 

grondteks van die 1933-vertaling nie, aan te pak. 

8.2 Moeisame weg met vertaalwerk 

1 Kor 14 :1-6 in Groenewald se eie handskrif wat hy aan die vertalers as 'n werkstuk 

voorgele het, is in die Bylae opgeneem. Dit word as voorbeeld gebruik (en nie om 

Groenewald se bydrae te evalueer nie: Skrywer), ten einde 'n begrip van die 

moeisame weg wat met die vertaalwerk gevolg is, te kry. So oak wat die bydrae van 

die vertaler is, in die geval Groenewald, voordat by die finale produk uitgekom is. Uit 

Groenewald se vertaling blyk dat hy bereid was om nuwe woorde en begrippe of 

nuwe/korter sinne te gebruik. Tog blyk oak sy konserwatisme om nie te verander 

terwille van verandering nie. Verse 1 en 2 van 1 Kor 14 word vervolgens na verwys 

om 'n vergelyking te tref. 

Die 1933 (1953 hersiene) vertaling lui soos volg ten opsigte van 1 Kor 14:1-2): "1 

Jaag die /iefde na, en beywer ju/le met die oog op die geestelike gawes, maar veral 

om te profeteer. 2 Want hy wat in 'n taa/ spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot 

God; want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. " 

Groenewald se konsep-vertaling lui soos volg: "1 Ju/le moet die liefde nastreef 

Beywer ju/le ook vir die geestelike gawes, maar veral om te kan profeteer. 2 /emand 

wat met 'n vreemde (tonge-) taa/ praat, praat nie met mense nie maar met God, 

want niemand verstaan hom nie. Deur die Gees spreek hy geheimenisse (verborge 

dinge) uit. " 

Die finale 1983 vertaling is soos volg: "1 Ju/le moet die liefde nastreef Le ju/le toe 

op die gawes van die Gees, maar veral daarop om God se boodskap te verkondig. 2 

lemand wat ongewone tale of klanke gebruik, praat nie met mense nie maar met 

God. Niemand verstaan hom nie, want deur die Gees se hy onbegryplike dinge." 

8.3 Roi van sy publikasies 

Deur sy publikasies (Bybelkommentare - sy eksegese, wetenskaplike artikels, 
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artikels in Vraebus in DK, ens) het Groenewald baie bygedra om die Afrikaanse 

Bybel meer verstaanbaar vir die lesers te maak. Skrywes aan horn in die verband is 

getuienis hiervan. By die publikasie van sy Handboek Bybelse Geskiedenis Deel 

II Nuwe Testament in 1968, skryf 'n klasmaat van 1925 Pierre de V Uys van 

Pretoria op 20 Junie 1968 aan Groenewald: "Jou reusewerk oar die NT is vir my 

eenvoudig kostelik. Terwyl ek met die lees daarvan besig was ... het ek steeds 

gedink: Nau verstaan ek my Bybel mos beter. Ek het af en toe aan my vrou en of 

kinders daaruit voorgelees en hulle aangemoedig om die boek saam met my te 

geniet. Evert baie dankie vir jou - ek raai sommer-maximum opus!" Alhoewel dit nie 

Bybelvertaling was nie, het dit die verstaanbaarheid van die teks verhoog. 

8.4 Nuwe perspektief van vertaalwetenskap 

In Augustus 1983 het Groenewald 'n lesing aan sy Alma Mater met as onderwerp: 

Die Afrikaanse Bybel (1933-1983) in perspektief beskou, gelewer. By die goue 

jubileum geleentheid het die Teologiese Kweekskool in samewerking met die 

gemeente van Stellenbosch 'n feesprogram aangebied. In die NGTT van Januarie 

1984 lewer die Redakteur verslag oor die feesgeleentheid (1) en is Groenewald se 

toespraak ook gepubliseer (8-17). Volgens die Redakteur was die hoogtepunt 

"sekerlik die skitterende lesing van prof EP Groenewald. Die studente van sy Alma 

Mater het ham staande toegejuig. Soos een man het ans wat die lesing bygewoon 

het, gese dit moet in ans blad gepubliseer word." (In die 1984 uitgawe van Deo 

Gloria verskyn 'n aantal artikels van vertalers wat by die vertaling van die NAB 

betrokke was. Daar is reeds na die van AH van Zyl verwys. In sy bydrae het 

Groenewald ook kortliks na "Die ontwikkeling van die Bybelvertalingswetenskap" 

verwys (NGTT 1984:12). 

Groenewald wys daarop dat die verskyning van die Afrikaanse vertaling van die 

Bybel in 1933 vir Afrikaanssprekendes meermale as die heel belangrikste 

gebeurtenis van die twintigste eeu getipeer is. Hy het die Afrikaanse Bybelvertaling 

in perspektief probeer stel by wyse van 'n aantal faktore: 

(a) Die perspektief van die geskiedenis van Bybelvertaling. 

(b) Die perspektief van die taalgeskiedenis. 

(c) Die perspektief van die vertaalwetenskap. 

( d) Die perspektief van die geskiedenis van kerk en volk. 

562 



(e) Die perspektief op die toekoms. 

Met betrekking tot die vertaalwetenskap (par. c) het Groenewald daarop gewys dat 

dit die afgelope vyftig jaar nuwe bane geopen het. In die ontwikkelingsgang het die 

1933-vertaling 'n bepaalde plek - dit val in die tydperk van die letterlike vertaling. 

Deur die letterlike vertaalmetode te volg en vas te hou aan die Statevertaling was 

die resultaat nie onberispelik nie. Hy het gese dat " ... egte Afrikaanse segging moes 

dikwels plek maak vir ietwat stroewe Neder/andse woordorde of segging; soms is 

selfs die Griekse of Hebreeuse woordorde of sinskonstruksie gevolg en skade 

gedoen aan die Afrikaanse idioom. Nederlandse woorde is gebruik ongeag of hulle in 

Afrikaans nag dieselfde betekenis behou het. Selfs die punktuasie van die grondteks 

en in baie gevalle van die Statebybel is gevolg. Dit loop uit op 'n groat aanta/ 

eindelose Jang sinne wat vir die Jeser die goeie begrip bemoeilik." In die verband 

vergelyk hy die vertaling van Rom 9: 27-28 en 2 Kor 6: 11-13 in onderskeidelik die 

1933- en 1979 vertalings. 

Hy het Joh 3:16 (in die 1933-vertaling) as voorbeeld gebruik (14) om te wys op 

gevalle waar die letterlike weergawe van die grondteks goed en reg klink, maar by 

ontleding volkome foutief blyk te wees. Hy het gese: "Die vertaling volg die 

woordorde van die Griekse teks : 'Want so lief het God die were/d gehad, dat Hy sy 

eniggebore Seun gegee het, sodat e/keen wat in Hom g/o, nie verlore mag gaan nie, 

maar die ewige /ewe kan he, ' en al klink dit goed, se die vertaling iets vo/streks 

anders as die bedoe/ing van die grondteks. Die Afrikaanse bewoording wat aan ans 

so goed bekend is, beteken in werklikheid dat alma/ wat glo, verlore gaan maar dat 

God tog sal sorg dat dit nie met el keen gebeur nie ... sommige sa/ by uitsondering 

gered word." Die letterlike vertaling lewer 'n uitspraak wat strydig is met die 

betekenis en bedoeling van die grondteks. Daarom word reeds in 1979 (Die Blye 

Boodskap) vertaal: "God het die wereld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee 

het, sodat die wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige /ewe sal he". 

In die 1933-vertaling is eers vertaal en daarna verklaar, meld Groenewald: 

"Daarteenoor het Hieronimus reeds die stelling neergele: 'Alleen wat ek verstaan, 

kan ek vertaal'. " 

Volgens Groenewald het die tekortkominge van die letterlike vertaling in die na

oorlogse jare in Europa en Amerika skerp aan die lig gekom. Die vertaalwetenskap 

het 'n nuwe weg ingeslaan waarin grater waarde geheg is aan die bedoeling van die 
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grondteks 'ls aan die letterlike weergawe daarvan. Die navorsing en publikasies van 

dr Eugene Nida was hierin rigtinggewend. Sy riglyne van dinamiese ekwivalensie is 

toegepas in die Good News vertalings wat in verskillende tale verskyn het. In 

Engeland en Europa het derhalwe nuwe vertalings verskyn. Hy wys daarop (15) dat 

die ou vertalings op sigself groot waarde het, "maar 'n nuwe tyd het 'n nuwe 

benadering noodsaaklik gemaak. Oiese/fde is die geval met die 1933-vertaling. Dit 

het in sy tyd onberekenbare waarde gehad, maar nou het die tyd gekom dat dit moet 

plek maak vir 'n nuwe vertaling, die vrug van die vertaa/wetenskap. " 

Groenewald se eie vertaalwerk van verskeie boeke van die Nuwe Testament, asook 

sy voorsitterskap van die Eindredaksie, het onteenseglik groot invloed uitgeoefen op 

die vertaling van die NAB. Benewens die belangrike bydraes van die ander vertalers 

en taaladviseurs wat almal saam met horn geworstel het, kan sy eie persoonlike 

bydrae nie geringgeskat word nie. Hy wys pertinent daarop (16-17) dat die 1933-

vertaling nie meer die taal van vandag praat nie. Daar is slegs een antwoord om die 

agteruitgang op geestelike gebied te verhelp: "Deur die Woord van God in die taal 

van die volk." In 'n gesprek het hy gese dat sy eie visie was dat socs die 1933-

vertaling die verdeelde Afrikanervolk weer rondom die Woord saamgesnoer het en 

dit uitgeloop het op die onvergeetlike Ossewatrek van 1938, hy gehoop het dat die 

NAV dieselfde effek sou he. "Dit is 'n verlange wat uitdryf tot ernstige voorbidding dat 

net soos die 1933-vertaling kragtig ingewerk het op die /ewe van kerk en vo/k, dit ook 

die geval sa/ wees met die nuwe vertaling" (17). 

Met die publikasie van die 1983-vertaling en die gebruikmaking van die vrug van die 

vertaalwetenskap het 'n nuwe era vir Afrikaanse Bybelvertaling aangebreek. 'n 

Nuwe studieveld is geopen wat wag om deur navorsers verken te word. Op die nuwe 

pad het Groenewald gehelp om die fondament te le. Al was hy volgens sommige van 

sy medevertalers neg versigtig, soms te versigtig om drasties van die 1933-vertaling 

af te wyk, kan 'n nuwe geslag vertalers, hopelik met dieselfde eerbied vir die Skrif, 

op die gebaande weg voortgaan. 

9 Erfenis van onskatbare waarde 

By wyse van 'n terugblik kan sender teenspraak gekonkludeer word dat Groenewald 

vir die Afrikaanssprekende wat die Afrikaanse Bybelvertaling betref, en alma I wat die 

Bybel gebruik, 'n erfenis van onskatbare waarde nagelaat het. Tereg kan hyself 
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oordeel dat dit die kroon op sy arbeid was. Arbeid wat hy verrig het reeds nadat sy 

gewone loopbaan in 1970 as dekaan van die Teologiese Fakulteit van Pretoria 

(NGK) tot 'n einde gekom het. Realisme het te midde van alles gebly, maar dit kon 

sy vreugde van die NAV se verskyning nie demp nie. Hy het sy voordrag (17) 

afgesluit met die gedagte dat soos die 1933-vertaling mensewerk was en aan allerlei 

gebreke onderhewig was, so sal die 1983-vertaling ook sy tekortkominge he: "maar 

nietemin sal dit die Woord van God wees wat die Afrikaanssprekende in hulle 

moedertaa/ aanspreek. En van die Woord van God getuig die Psalmdigter: 'Die 

woord van die Here is volmaak: dit gee /ewe' (Ps 19:8)." 

10 lnterpretasie en evaluasie 

Groenewald kan beskou word as iemand wat oor die kwalifikasies en kwaliteite 

beskik het om 'n uitmuntende Bybelvertaler te wees. Sy kwalifikasies is reeds 

vermeld. Wat sy kwaliteite betref moet sy jarelange ondervinding as Nuwe 

Testamentikus, sy bekwaamheid as skrywer en leier, sy werkvermoe en deeglikheid 

en ten slotte sy liefde vir sy moedertaal en bo alles sy eerbied vir die Woord van 

God, as die mees uitstaande beskou word. Die feite wat in die Hoofstuk vermeld is, 

getuig hiervan. Dit is 'n merkwaardige verhaal wat by sy jeugjare in sy ouerhuis 

begin het. Sy weiering om op advies van sy promoter, Bybelvertaling die onderwerp 

van sy proefskrif te maak, sou vir waardevolle ondervinding gesorg het, maar aan 

die anderkant op die gebied van die NT eksegese en teologie kennis en 

ondervinding van horn ontneem het. God het dit egter so beskik dat Groenewald 

horn vir baie jare as lid van kerklike kommissies wat by vertaalwerk betrokke was, 

kon voorberei om uiteindelik sy grootste werk, die vertaling van die NAB, in 'n 

leiershoedanigheid by betrokke te wees. 

In die geskiedenis van die Afrikaanse Bybelvertaling sal die naam van Groenewald 

altyd eervol vermeld word. Sy bydrae sal dien om die nuwe geslag vertalers met 

kennis van die metodiek van Bybelvertaling te onderrig en op die fondament wat hy 

gele het, voort te bou. Sy verdere pionierswerk wat hy op die gebied van die 

vertaalwetenskap gelewer het, is saam met sy bydrae as Bybelvertaler gepas die 

hoogtepunt waarmee hy sy roemryke loopbaan kon afsluit. 
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HOOFSTUK 16 - BEOORDELING 

"Ek is nie die auteur van die gebeurtenisse nie. Ek skryf maar net oor dit wat ek gesien het op 

die spoor van die Goue Draad en terwyl ek self verantwoordelik is vir wat ek geskryf het, is 

diegene wat die pad geloop het, verantwoordelik vir die spore wat hulle nagelaat het" (W du 

Plessis 1970:vii). 

1 Faktore wat rol speel : Die goue draad 

In die voorafgaande hoofstukke is gepoog om die goue draad waarmee Groenewald 

se lewensloop geweef is, te ontrafel. Die eerste faktor waarmee in die beoordeling 

rekening gehou moet word is dat hierdie 'n kerkhistoriografiese studie is. Die 

perspektief meet behou word dat die menslike goue draad by die Here van die kerk 

begin en eindig. In sy boek Die Goue Draad vra Du Plessis (1970:246): "Wat is die 

Goue Draad? Dan antwoord hy: "Hy is die wegwyser van die /ewe, die onverganklike 

/ewe wat opgeteken staan in die Baek." Groenewald se lewe en werk is in die lig 

gesien en nagevors. 

In die beoordeling van Groenewald se lewe en werk is daar verdere faktore wat in 

aanmerking geneem moet word. Hy was immers deel van 'n gemeenskap waarbinne 

hy geleef het. Gedurende die lewensloop van 'n persoon is daar 'n verskeidenheid 

invloede wat op sy/haar lewe inwerk. In die verband het FE Deist (1987:29) verklaar 

dat die persoon se rel bepaal word deur die "bree agtergrond van die fisiese 

omgewing, ekonomiese en politiek-maatskaplike voorwaardes, al/erlei sosia/e 

determinante, waardes, gewoontes, gebruike, gelowe, intriges, ensovoorts." In die 

biografie oor die lewe van Groenewald is genoemde aspekte na vore gebring. Sy 

bydrae tot die veelbewoe Suid-Afrikaanse kerkhistoriografie van die twintigste eeu is 

verder met inagneming van die nuwe perspektiewe wat die herinterpretasie van die 

verlede meegebring het, nagevors. 

'n Groot deel van Groenewald se lewe speel af in 'n tydperk van spanning en stryd in 

'n eeu van storms. In 'n huldeblyk aan sy kollega Titus Kritzinger en sy eggenote Lila 

nadat hulle wreed vermoor is, (DK 07.09.1990:11), gee hy insae in die omstandighede 

wat in die veertigerjare, in Suid-Afrika geheers het: Hy skryf: "Op byna elke terrein van 

die /ewe was daar meningsverskil/e, spanning, stryd, en daarby die ontberings wat die 

oorlogstoestande meegebring het." (Die toestand van verdeeldheid, spanning en stryd 
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het nie na die veertigerjare verdwyn nie, maar het dwarsdeur sy bediening deel van 

die Suid-Afrikaanse situasie gebly). Hy meld verder dat van die professore verwag is 

om feitlik week na week as predikers op te tree - soms in afgelee dele van die land. 

Daar was volksfeeste saamtrekke, konferensies en broederlike onderhoude. Keer op 

keer is die professore genooi om as sprekers op te tree en om gemoedere te kalmeer 

en die regte koers aan te dui. Hierby kan verder bygevoeg word dat dwarsdeur 

Groenewald se bediening daar 'n soeke was na 'n oplossing vir die ernstige 

rassevraagstuk en om die verdeeldheid in Afrikanergeledere te besweer. Die 

Afrikaner het op vele gebiede 'n agterstand gehad om in te haal en dit kon nie verkry 

word sender dat dit stryd meegebring het nie. In die opsig het die Afrikanervolk na die 

kerk en sy leiers om hulp opgesien. Groenewald het na vore getree om oplossings vir 

die gevare wat sy volk bedreig het te seek en die nood aan te spreek. 

Die teruggetrokke Groenewald se opvoeding en godsdienstige belewing in sy 

ouerhuis, die siekte van sy vader, het hem ender die leiding van die Heilige Gees laat 

besluit om evangeliedienaar in plaas van 'n natuurwetenskaplike te word. Aan die 

roeping het hy dwarsdeur sy lang bediening en lewe, nooit getwyfel nie. Sy vroom 

lewe wat spruit uit 'n diep geloof en 'n getroue omgang met God en sy Woord was die 

oorheersende faktor in sy lewe. In sy ouerhuis het hy naas sy liefde vir God, 'n liefde 

vir die Afrikanervolk ontwikkel. Op Stellenbosch, die "volksuniversiteit," het sy liefde 

vir sy volk en kultuur, verder gegroei en het hy as studenteleier opgang gemaak. 

Studie en geleerdheid is in die Groenewald huishouding hoog aangeslaan. Die Du 

Plessis-saak op Stellenbosch het hem oortuig dat hy horn verder op akademiese 

gebied moes bekwaam. Sy godsvrug gepaard met sy geleerdheid het horn in staat 

gestel om as een van 'n klein aantal uitstaande teoloe en kerkleiers in Suid-Afrika in 

die twintigste eeu diens aan die NGK en die Afrikaanse gemeenskap te lewer. 

As Afrikanerleier met 'n passie vir die Here en sy saak, die NGK en die Afrikanervolk 

en sy kultuur, het hy deel van die stryd van sy mense in die twintigste eeu geword. As 

'n nederige mens het hy sy lewensloop en prestasies gesien soos Paulus dit in 1 Kor 

15:9 ten opsigte van sy eie lewe uitgedruk het "Deur die genade van God is ek wat ek 

is" (Sy dankwoord by die ontvangs van ere-lidmaatskap van die AWK op 1 Oktober 

1996 met verwysing na die hoogtepunte in sy lewe). Sy handelinge het hy aan een 

geloofsbeginsel getoets - dit meet tot eer van God wees - Soli Deo Gloria! 

2 Oplossing rasseprobleem verwerp 
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Groenewald se poging om 'n Bybels-gefundeerde oplossing vir die ingewikkelde 

rassevraagstuk in algehele apartheid te vind, het meegebring dat hy 'n omstrede 

figuur geword het. Alhoewel sy bydrae vandag as uiters negatief beleef word, was dit 

nie ender die blanke Afrikaner in kerklike kringe en op die gebied van die politiek, 

onderwys, maatskaplike dienste destyds en vir dekades nie die geval nie. Sy leierskap 

kom juis na vore omdat hy 'n oplossing vir die vraagstuk gesoek het. Alhoewel sy 

Bybelse fundering uiteindelik verwerp is, het dit 'n belangrike rol in die SA 

kerkgeskiedenis gespeel socs hieronder samevattend blyk. 

2.1 Apartheid : Bybelse fundering 

Groenewald het as Afrikaner-intellektueel, teoloog en kerkleier besef dat daadwerklike 

pogings aangewend moes word om die verhoudinge tussen die verskillende rasse in 

die Suid- Afrikaanse samelewing te reel. Volgens horn was die oplossing in die 

veertiger- en vyftigerjare gelee in apartheid, gereel volgens Bybelse beginsels. Ten 

spyte van kritiek deur veral BJ Marais en BB Keet het die sinodes van die NGK sy 

Bybelse fundering as oplossing vir die rasseprobleem goedgekeur. Hy het die kritiek 

op sy standpunt uiteindelik stilswyend ter harte geneem, (alhoewel hy steeds die 

beginsel van die verskeidenheid in die skepping wat kultuur- en taalgebonde kerke 

nodig maak, handhaaf), en horn vanaf ongeveer die sestigerjare van verdere pogings 

van die NGK om die rasseverhoudinge te reel, onttrek en horn met ander aktuele sake 

besig gehou. Die NGK het in 1986 eers erken dat sy steun aan apartheid en die 

Bybelse fundering daarvan 'n fout was. Groenewald se destydse oogmerk (vgl G 

Cronje (Red), 1947:40-67) was om aan elke volksgroep "die geleentheid te gee om te 

ontwikkel in ooreenstemming met die aard wat die Skepper aan ham toebedeel het en 

om sy hoogste bestemming in die geskiedenis te bereik. Deur sy eie identiteit te 

behou, sal hy sy... taak kan vo/voer ... " (65-66). Elke ras-, volk-, taal- en kultuurgroep 

meet, volgens Groenewald, "besin oar die beginsels wat na sy oordeel toegepas 

behoort te word, om die verhoudinge in die samelewing te regu/eer, om sy eie we/syn 

sowel as die van die ander groepe te bevorder .. . " (40). Die uitspraak klink 

demokraties, dog ken nie realiseer nie omdat swartes byvoorbeeld nie oor die mag en 

infrastruktuur beskik het om so 'n siening tot uitvoer te bring nie. Toe die swartes 

(ingesluit Kleurlinge en Asiers) ernstig na wee gesoek het om hul eie welsyn te 

bevorder, het dit vanaf die sestigerjare tot gewelddadige botsings aanleiding gegee. 

2.2 Vrees vir toekoms weens rassespanning 
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Uit die voorgaande blyk Groenewald se leierskap ten spyte van die feit dat die model 

wat hy en andere vir die oplossing van die rassevraagstuk voorgestaan het, misluk 

het. Hy het beset dat 'n oplossing dringend gevind moet word en iets aan die saak 

probeer doen. Volgens JP Brits, 1994: Op die vooraand van Apartheid soos deur At 

van Wyk in Beeld van 22.08.1994 geresenseer, het die "toenemende swart onrus van 

die jare veertig, met busboikotte en deurlopende stakings uit die ge/edere van meer as 

100 'onwettige' swart vakbonde" die witman verontrus. Hy meld dat dit veral Afrikaner

intellektuele help sterk het in hul geloof dat segregasie misluk het en net algehele 

apartheid 'n oplossing bied. Apartheid, aldus Brits, is gebore uit frustrasie met 

segregasie, wat misluk het om wit en swart doeltreffend te skei en wit baasskap te 

verseker. 'n Beleid van totale skeiding - 'n ekstreme vorm van segregasie- was dus vir 

apartheidsdenkers die oplossing. Die gedagterigting is sedert die jare dertig 

verkondig. Onder die intellektueles wat die teoretiese aanvoorwerk vir algehele 

apartheid gedoen het, was HF Verwoerd, WWM Eiselen en Potchefstromers met hul 

lyfblad Koers. In die volgende geslag (waaronder Groenewald sorteer:Skrywer) het G 

Cronje, PJ Coertze, GBA Gerdener en talle meer - hierop voortgebou. 'n 

Volkskongres, gereel deur die Afrikaner Broederbond het in 1944 bevind: " ... 

gelykstelling is 'noodlottig', bloedvergieting ... nadelig vir wit en swart en rasseskeiding 

is Bybels te verantwoord .... Die Afrikaanse kerke - deurdrenk van AB-denke - het die 

Skriftuurlike begronding voorsien, die Afrikaanse pers het die propaganda gedoen en 

in 1947 het die NP die nuutbelynde beleid vervat in die Sauer-vers/ag gereed (gehad) 

vir die verkiesing die volgende jaar". 

Die vrees vir swart oorheersing het ontstaan vanwee uitsprake van swart leiers, byv dr 

JS Moroka, latere president van die ANC, in 1946: 'We will never be satisfied until we 

govern the country with the Europeans, the Indians and the Coloureds" (Beeld: 

22.08.1992). Die bedreiging gepaard met die kommunistiese gevaar, het 

Afrikanerleiers soos Groenewald na oplossings laat soek. As teoloog het hy die 

uitsprake van kerklike kongresse, die sendingbeleid en die siening van 

vooraanstaande teoloe, dit wat geleef het in die harte van die Afrikaner gelowige van 

destyds, in skrif verwoord: " 'n Beleid van apartheid wat selfs tot die konsekwensie van 

territoria/e segregasie deurgevoer word, sat nie in stryd wees met die grondbeginsels 

soos hulle in die Bybel voorkom nie" (Groenewald in G Cronje (Red), 1947:65). Wat 

hy dus geskryf het, het reeds vir jare in die harte van die Afrikaner geleef en is deur 

kerklike- en volkskongresse goedgekeur. Dit het wye aanvaarbaarheid geniet. Slegs 

enkele teoloe het sy Bybelse fundering verwerp dog die sinodes het dit goedgekeur. 
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2.3 Teologiese bei"nvloeding 

Daar is vir Groenewald se Bybelse fundering van apartheid, hoe onaanvaarbaar dit 

vandag mag wees, na verdere redes behalwe die kerklike sanksie wat daaraan 

verleen is, gesoek. Dit blyk dat die standpunte van vooraanstaande teoloe aan 

Groenewald die teologiese motivering verskaf het. Prof J du Plessis het as Nuwe 

Testamentikus, akademikus en as mens groot indruk op Groenewald tydens sy 

studiejare gemaak. Hy het sekerlik vir Groenewald be'invloed en bygedra tot sy 

Bybelse fundering van apartheid. Volgens HDA du Toit (1967:268), het die "historic 

formula" van Venn en Anderson, die towerwoord vir alle missionere aktiwiteit om 'n 

selfstandige 'native church' te plant vir meer as 'n eeu geword. Die ideaal van 

selfstandige volkskerke, socs ook deur Du Plessis voorgestaan, was bepalend vir die 

NGK se sendingbeleid. (Destyds het die tradisionele Engelse denominasies in SA ook 

aparte kerke vir die onderskeie volksgroepe gehad). Dit het die denke omtrent 

selfstandige en inheemse kerke be·invloed en oorheers. Du Plessis het Venn en 

Anderson gevolg en sending socs volg gedefinieer: "Die Kristelike Sending is die 

evange/iserende arbeid deur Kristelike manne en vroue bestee aan die nie- Kristelike 

volkere en stamme, om onder hulle 'n Kristelike kerk te stig, wat sigself onderhou, 

bestier en uitbrei" (Du Toit, 1967:9 -vgl J du Plessis, 1932: Wie sat gaan? Die 

sending in teorie en praktyk (Kaapstad, 1932). Dit is vanselfsprekend dat 

Groenewald se denke deur Du Plessis bevrug is. So ook die NGK-Sendingkongresse 

wat as beleid die ontwikkeling van die "nature/ en kleurling... om tot se/frespekterende 

'Christenvolke' te ontwtkkel, saver moontlik apart van die blanke" neergele het (vgl G 

Cronje, 1947:40-41 ). Die beleid is deur Groenewald aanvaar, sender dat hy die 

Skriftuurlikheid daarvan in twyfel getrek het - dit was juis in lyn met die Duitse 

sendlingkundiges se teologiese beskouing van die daarstelling van volkskerke, socs 

verder sal blyk. 

Sy verdere studies in Nederland en Duitsland het horn met die nodige verdere 

akademiese en teologiese kennis en vaardighede toegerus, maar ook die nodige 

agtergrond gegee om 'n leidende rel in die Suid-Afrikaanse kerklike lewe te speel. Op 

akademiese gebied is hy deur bekwame en bekende kerkleiers onderrig. Nederland 

en Duitsland was tydens sy studiejare in die dertigerjare neg koloniale moondhede. 

Onder die invloed van Nederlandse teoloe socs A Kuyper, De Zwaan en Duitse 

sendingkundiges socs Warneck, Gutmann en Keysser met hul volkskerkgedagte, is 

dit myns insiens moontlik dat die idee van apartheid gefundeer op die Skrif by 
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Groenewald en sy tydgenote in Nederland en Duitsland verder ontwikkel het. Volgens 

Du Toit (1967:115 en 271) het genoemde Duitse sendelinge die begrip 

"se/fstandigheid" aan die inheemse eienskappe van die volk verbind. Daar meet 

gepoog word om die grondverordeninge van die volk aan te toon en daarmee 'n 

volkskerk op te bou. "Onder ordinologie verstaan ons die leer van die fundamentele 

menslike ordeninge, soos gesin, clan, stam, nasie en ras ... " 

Du Toit wys daarop dat die Duitse afvaardiging hul standpunt in 1938 te Tambaran 

gestel het. Hy verklaar verder: "Hierdie ordes wat uit die skepping afkomstig is, moet 

as goddelike hulpmiddels in die kerkvorming erken word ... Vo/gens hierdie beskouing 

word 'selfstandig' nou verbind met bodenstandig, dit wat in die bodem gewortel is of 

wat eie aan die vo/k is." Op die wyse word die vorm van die sendende kerk nie op die 

inheemse kerk oorgedra nie, en word die eie taal en volksaard van die inboorlinge in 

ag geneem. Hiermee oortref hulle Venn-Anderson se insigte. Du Toit (272) wys egter 

daarop dat, aan die debietkant, die beskouing omtrent die ware kerk "heeltemal 

onbybels is. Kerkvorming is gesien as 'n instelling wat nie slegs op die Skrif nie, maar 

ook op Volkstomlichkeit (nasionaliteit) gegrondves kan word." IJ van der Walt 

(1963:76) wys daarop dat die kerk op die wyse antropologies- etnologies fundeer word 

en dat volksverband en volksaard in hierdie missiologie van fundamentele 'teotogiese' 

waarde is. Groenewald was uiteraard in die veertigerjare nie met die kritiek wat in die 

sestigerjare teen die Duitse siening ingebring is, bekend nie. 

2.4 Bybelse fundering as fase in soeke na oplossing nie haalbaar 

Groenewald is deur Loubser (1987:60) en ander hewig gekritiseer vanwee sy poging 

om apartheid as Bybelse oplossing vir die rassevraagstuk daar te stel. By wyse van 'n 

terugblik is dit vir die historici en kritici van die tagtiger- en negentigerjare maklik om te 

verklaar dat die oplossings wat destyds nagestreef is, nie haalbaar was nie. Wat 

Groenewald en andere voorsien het, het uiteindelik gebeur. In 'n artikel in Woord en 

Daad (Herfs 1994: 17) skryf die bekende historikus FA van Jaarsveld oor die dekade 

1984-1994 socs volg: "Suid-Afrika gaan deur demokratisering 'n totaal nuwe fase van 

sy geskiedenis binne. Binne die nuwe staat sa/ die Afrikaners, naas ander, 'n kulture/e 

minderheidsgroep vorm, waarin soewereiniteit in eie kring hope/ik gehandhaaaf sal 

kan word, maar in die wete dat daar nooit weer 'n Afrikanerregering aan die bewind 

sat kom nie, soos dit die gevat van 1948 tot 1994 was. Die rewolusie van die 20ste 

eeu, soos dit in Afrika gestalte gevind het, het hom finaal in die RSA voltrek: hy sat 'n 
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nuwe Afrikastaat word... (en) die oorheersende posisie van die blankes 'n 

verbygaande fase in die SA geskiedenis ... " 

Groenewald het die tekens van die tye gelees en gepoog om vir die blanke Afrikaner 

en sy nageslag 'n toekoms van vrede en rasseharmonie te bewerkstellig met 'n 

gepaardgaande Bybelse verantwoordelikheid om sy swart naaste tot onafhanklikheid 

en vooruitgang te lei. Die greep wat die geskiedenis vanwee die tyd waarbinne hy 

geleef het, op horn uitgeoefen het en sy worstelstryd om 'n bydrae in die oplossing 

van die vraagstukke te lewer, is 'n belangrike oorweging wat nie buite rekening gelaat 

mag word nie. Die oplossing van integrasie het hy horn nie mee vereenselwig nie, dog 

in die sestigerjare besef dat die Skriftuurlike fundering van apartheid wat aan die eis 

van geregtigheid sou voldoen, ook nie haalbaar is nie. Hy het horn vanaf die 

sestigerjare op kerkeenheid in sy eie kerk se geledere toegele asook op 'n nuwe 

vertaling van die Bybel in Afrikaans en nie verder aan die debat om 'n oplossing vir die 

rassevraagstuk te vind, deelgeneem nie. Daar is in ekumeniese geledere gehoop dat 

hy na die Cottesloe kerkeberaad in 1960, vanwee sy invloed, 'n deurslaggewende rol 

sou speel om verandering in kerklike geledere te help bewerkstellig. Dit het nie 

gebeur nie. 

2.5 Raad aan voorstanders van voortgesette apartheid 

Aan diegene in konserwatiewe kringe het Groenewald raad gegee en selfs ook 'n 

vermaning gerig toe by horn navraag gedoen is oor sy destydse apartheid standpunt. 

In 'n skrywe gedateer 23 April 1985 aan dr FAH van Staden , Volksraadslid van die 

Konserwatiewe Party, voormalige predikant en student van Groenewald, het hy sy 

"belydenis" gedoen en versoek dat sy naam nie "in toesprake of geskrifte gebruik 

word nie. Ek het jarelank nie met hierdie materiaal aktief te doen gehad nie omdat die 

Vertaling my voile aandag in be slag geneem het ... " Volgens Groenewald se skrywe 

moet die standpunte wat hy in 1948 gestel het nie as onfeilbare uitsprake vertolk word 

nie. Volgens horn het daardie ondersoeke aan die voorpunt gestaan van die 

ondersoek van die Skrif om koers te probeer kry in die Suid-Afrikaanse situasie. Hy 

meld dat die verdere besinning voortgebou het "op daardie begin. In die vo/gende tien 

jaar het ek aan kerklike verslae oor volkereverhoudings meegewerk en in die loop van 

die beraadslaginge is wysigings aangebring aan die aanvanklike standpunte oor die 

verto/kings van die Skrifgegewens. Na 1958 het ek nie meer met daardie materiaal te 

doen gehad nie." Deur sy kontak met kerkleiers soos ds Kobus Potgieter en CWH 
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Boshoff, wat gekant was teen die besluit van die Algemene Sinode van 1986, en wat 

nie na die APK oorgegaan het nie, het hy met sy raad en advies kalmte gebring en 

waarskynlik verdere skeuring in die NGK verhoed. 

Dit is interessant om daarop te let dat die Duitse predikant Adolf Niemoller wat in die 

gevangenis beland het vanwee sy teenstand teen Adolf Hitler, en horn later sterk teen 

apartheid uitgelaat het, aanvanklik vir Hitler aktief ondersteun het en eers geleidelik 

die aard en gevolge van die nasionaal-sosialisme besef het. Volgens Niemoller se 

biograaf A Spijkerboer, het Niemoller egter altyd anti-semities gebly en nooit daarin 

geslaag om die vooroordeel te oorwin nie. Hy het in sy jeug die anti-Semitisme "met 

sy moedersmelk ingekry ... " (J Wiersma:Bylae by Die Burger van 26 Februarie 1997). 

Die verwagting dat Groenewald dus anders moes opgetree het nadat hy tot nuwe 

insigte gekom het, meet moontlik ook in die lig beskou word. 

2.6 Redes vir Groenewald afsydigheid 

Dr Beyers Naude het 'n belangrike rede vir Groenewald se onwilligheid om verder 

betrokke te wees by die soeke na 'n oplossing na vore gebring ( onderhoud 16 Mei 

1990). Hy het daarop gewys dat daar 'n hoopvolle verwagting in kerklike kringe (veral 

buite die NGK:Skrywer) was, naamlik dat Groenewald die NGK volwaardig in die 

ekumeniese lewe en denke, vanwee sy eie ekumeniese insig, strewes en 

betrokkenheid, sou indra. Visser't Hoeft was volgens Naude die mening toegedaan 

dat Groenewald die "kerk kan help om hierdie pad oop te maak." Op 'n vraag wat sou 

gebeur het as Groenewald die weg opgegaan het, het hy gese: "Ek dink nie dit sou 

destyds moontlik gewees het nie. As hy dit gedoen het, sou dit tot openlike botsing 

tussen die Regering aan die een kant en die NGK aan die anderkant (gelei het). 

Uiteindelik sou die politieke druk so kwaai gewees het, hulle sou ham en Ben Marais 

en die ander vermaa/ het. Die Kweekskoo/ ( aan die UP:Skrywer) sou geweldig 

gesukkel het. Ek kan my dit nie voorstel nie." Die uitspraak is veelseggend. 

In DK van 15 Mei 1992 meld Groenewald dat sy destydse uitsprake "moet gesien 

word in die fig van die situasie destyds. Jou belewenis speel altyd 'n baie belangrike 

rol in jou Skrifverklaring... Ons het in daardie situasie in a/le eerlikheid en opregtheid 

met die Skrif geworstel. Ek het probeer /eiding gee, maar ek moet vandag erken dat 

ek in sekere opsigte mistastings gemaak het ... " Groenewald het horn nooit met die 

politiek van een of ander politieke party bemoei nie. Die standpunte wat hy en ander 

573 



NGK-leiers by Cottes/oe in 1960 gehuldig het, is deur die NGK se sinodes 

gerepudieer (AH Luckhoff, 1978:128). In die opsig het Cottesloe nie (onmiddellik) 

daarin geslaag om rasseverhoudings te verbeter en 'n oplossing te vind nie. 

In laasgenoemde opsig het Groenewald geoordeel dat Cottes/oe misluk het (in 'n 

gesprek het hy genoem dat hy dit ook aan Visser't Hoeft gese het). Tog wys P Strauss 

(NGTT 1991 :436) daarop dat die opvatting bestaan dat Cottes/oe die gang van 

denke in die NGK oor apartheid en die ekumene beslissend be"invloed het en dat KS 

( 1986) in prinsipiele sin die voortsetting van die standpunte van Cottesloe is. Hy wys 

verder daarop ( 439) dat Cottesloe se besluite oor rasgemengde huwelike ooreenstem 

met die GES besluite reeds van 1958, (Handelinge GES 1958:147v) en dat die besluit 

" ... deur die daaropvolgende Transvaa/se Sinode van die NGK afgekeur is." Hy meld 

verder dat die Raad van Kerke "op sy beurt al in 1957 gestem (het) vir die deling van 

geriewe (Handelinge 1957:39,87) en die Uniale Sendingkongres van 1960 het reeds 

die saak van Jae lone vir gek/eurdes aangesny ... " Groenewald was die Moderator van 

die GES in 1958 en die Sinode het deeglike aandag aan die rasseproblematiek 

gegee. Daar is selfs beweer (vgl Hoofstuk 14) dat daar vir die eerste keer besluite 

geneem is wat die buitelandse kerke tevrede gestel het. Al sou Groenewald destyds 

geoordeel het dat Cottesloe misluk het omdat sy besluite nie deur die sinodes en die 

Staat aanvaar is nie, is dit duidelik dat hy 'n voorstander van die veranderinge was 

wat deur die Kerkeberaad aanbeveel is. 

Die rede waarom Groenewald nie openlik sy veranderde standpunt ten opsigte van die 

Skriftuurlike begronding van apartheid bekendgemaak het nie, selfs na sy aftrede, kan 

slegs oar gegis word. Hy was waarskynlik vanwee sy ouderdom, sy aktiewe 

betrokkenheid by die nuwe vertaling van die Bybel in Afrikaans en die polarisasie wat 

in Afrikaner- en kerklike kringe ontstaan het, nie bereid om horn (weer) in politieke of 

teologiese vaarwaters oor die kwessie van apartheid te begewe nie. lndien dit sou 

gebeur het, sou die Teologiese Fakulteit van die Universiteit van Pretoria (NGK), 

asook die NGK ernstiger verdeeldheid beleef het. Die stigting van die APK 

(kerkskeuring) was reeds 'n ernstige saak. Groenewald sou horn liewer daarvoor 

beywer dat die ontevredenes nie die NGK verlaat nie. Hy was nie daarteen gekant 

dat kerkgrense wat rasse betref oop moes wees. Hy het egter die standpunt bly 

handhaaf dat die verskeidenheid van volkere wat in God se skepping aangetref word, 

elke volk die reg gee om God in sy eie taal en kultuur te aanbid. 
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Groenewald het buite die verdere openbare apartheidstryd gebly. Dat sommige van 

die insette deur horn gelewer in latere beleidstukke van die NGK soos Ras, Volk en 

Nasie in die fig van die Skrif, (1974) gehandhaaf is, is nie aan sy toedoen te wyte 

nie. Hy was nie by die opstel daarvan betrokke nie. Ander teoloe was daarvoor 

verantwoordelik, wat we_ereens toon van hoe 'n diepgaande aard die probleem deel 

van die Suid- Afrikaanse kerklike gemeenskap was. Hy sou uiteindelik saam met sy 

kerk afskeid van apartheid neem, weereens sender om horn in die openbaar daaroor 

uit te laat. Op 26 Oktober 1986 skryf hy aan sy familie in Alberton oor sy besoek aan 

die historiese Algemene Sinode in Kaapstad waar besluit is dat apartheid nie 

regverdigbaar is nie. Hy skryf dat hy verneem van onrus ender lidmate en dat mense 

na die NHK wil oorgaan. "Maar die mense moet nie op die aandrif van eerste indrukke 

handel nie. Hier is kalmte en ge/oof nodig. Ons vertrou dat die Here deur sy Gees die 

vergadering gelei het, en Hy sat oak die besluite wat vir ans minder aanvaarbaar lyk, 

kan aanwend tot voordee/ van sy koninkryk onder ans. Laat ans dus aan die kerk van 

ans vaders getrou bly en in kinderlike Godsvertroue die toekoms temoet gaan. In elk 

geva/ g/o ek nie dat daar 'n toe/oop van gekleurdes na die kerk sat wees nie... Maar 

ans /aat die toekoms in die hande van die Here: Hy sat sorg!" 

Groenewald se aandeel aan die apartheidstryd, ten spyte van die mislukking van die 

oplossing wat hy voorgestaan het, het die soeke na 'n oplossing gestimuleer. Sy 

versuim om vroeer sy verwerping daarvan bekend te maak, kan horn egter te laste 

gele word. In DK van 15 Mei 1992 verklaar hy "... ek moet erken dat ek in sekere 

opsigte mistastings gemaaak het. Ek het dit we/ later op een of ander wyse probeer 

reg stet ... Daar is iets van reggestel in die sinode van 1950 waar daar breer lyne getrek 

is. Verder het ek my nie met die saak bemoei nie.Behalwe in my kommentare waar 

die saak aangeraak word, en waar ek my sienswyse duidelik weergegee het. Dit kan 

afwykend wees van wat ek vroeer gese het ... " Apartheid is met die jare verpolitiseer. 

'n Verdere rede waarom hy moontlik geswyg het, is sy siening soos hy dit in die 

onderhoud (DK: 15 Mei 1992) weergee het: " ... die kerk moet daarteen waak om nie 

met party-politiek betrokke te raak nie. Hy kan ham uitspreek oar wetgewing, 

Christelike begrippe van geregtigheid... om op enige lewensterrein 'n woord mee te 

spreek in die fig van die Skrif. .. " Dit het hy gedoen deur beswaar te maak teen die 

destydse sogenaamde kerkklousule. 

Al kan daar nie met Groenewald se Bybelse fundering van apartheid soos hy dit in 

1947 verwoord het, saamgestem word nie, moet daar begrip wees vir sy siening ten 
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opsigte van selfstandige kerke vir elke volksgroep. In die verband is Jonker (1962:31) 

se siening belangrik. Hy wys daarop dat die kerk een is. " ... Ons g/o ... in een 

Christelike kerk onder blankes en nie-b/ankes. "Terselfdertyd wys hy daarop dat dit nie 

beteken dat alma! noodwendig in een kerkgebou saamgebring moet word nie en aan 

dieselfde plaaslike gemeente moet behoort nie. "Die kerk het geen enkele opdrag uit 

die Skrif om te probeer om die wesenlike verski/le tussen mense, wat gegee is met die 

ryke verskeidenheid van God se skepping, weg te redeneer of te negeer nie. " Met die 

siening sal Groenewald horn vereenselwig. 

3 Bydrae ekumeniese gebied 

In 'n onderhoud (20.02.1989) het Groenewald verklaar dat hy reeds in sy studentedae 

in die verhoudinge tussen kerke belanggestel het. In die geledere van die CSV het hy 

kennis gemaak met mense uit ander kerke. Hy meld dat hy 'n studentebyeenkoms 

gereel deur die CSV in 1931 of 1932 te Kantelberg bygewoon het. "Daar het ek 'n 

aantal jongmense ontmoet wat later in ekumeniese kringe 'n rot gespeel het. Ek dink 

aan Visser't Hooft, met wie ek altyd so 'n ha/we kontak gehad het, selfs Ambrose 

Reeves en Jansen Schoonenhoven, wat jare lank hoof van die sendinginstituut in 

Baden van die Hervormde Kerk was ... In 1952 het ek studieverlof gehad en my 

voorgeneem om die ekumeniese verhoudinge grondiger te ondersoek. Ek het 'n tyd 

lank in Geneve deurgebring en toe 'n vers/ag opgestel oor ekumeniese verhoudings. 

In die vers/ag het ek aanbevee/ dat die NGK aansluit by die Wereldraad van Kerke 

(WRK). Die Transvaa/se en Kaapse Kerk het toe aangesluit. Dit was vroeg na die 

WRK tot stand gekom het. Die invloed van die kerk uit die ooste, Rusland, was nie 

sterk nie. Die evangeliese rigting was sterker as wat later ontwikkel het ... (en) 

oorgegaan het in sosiale sake, kwessies van verhoudinge tot kommunisme, 

rasseverhoudinge, ens het sterker na vore gekom." Die vrug van Groenewald se 

studie in 1952 : Ekumeniese Bewegings, is opgeneem in 'n publikasie van die NG 

Kerkboekhandel getiteld : Die NG Kerke in Suid-Afrika en Rasseverhoudinge 

(1961: 35- 50). 

Op Potchefstroom is Groenewald gekies as voorsitter van die GES tydens sy sitting in 

1958 en het hy op die uitvoerende bestuur gedien. "Die probleem was dat ons kerk nie 

fondse beskikbaar gestel het nie. My belangstelling het b/y voortleef en in 1959 is ek 

deur die kerk afgevaardig na die Presbiteriaanse Alliansie wat in Brasilie vergader het. 

Die Bond van Dienaresse het my eggenote afgevaardig." Hy meld dat die vergadering 
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vir horn 'n groat ontnugtering was omdat hy iets gesien het van die toutrekkery en 

organiseerdery agter die skerms om sekere besluite deurgevoer te kry. Hy vervolg: 

"Dit het my ontsettend gepla.En die feit dat by die vergadering, 'n Presbiteriaanse 

vergadering, die enigste man wat 'n sterk getuienis vir Jesus Christus gelewer het, 

iemand was wat eintlik nie lid was nie maar 'n waarnemer van die Pentecostals, 

naamlik Dawid du Plessis van SA. Hy het 'n spreekbeurt gehad en was die enigste 

wat 'n sterk Christelike getuienis gelewer het. Verder het die vergadering te doen 

gehad met sosiale aangeleenthede ... dit is myns insiens nie die hart van die kerk nie. 11 

Uit die voorgaande blyk die vername rol wat Groenewald op ekumeniese gebied 

gespeel het. Hy het vir baie jare as lid van die Raad van Kerke op verskeie belangrike 

kommissies van die Raad gedien. Hy het 'n belangrike aandeel gehad in die 

hereniging van die sinodes van die NGK in 1962 in een Algemene Sinode. Hy het 

opgetree as voorsitter van die Konvensie wat die Algemene Sinode voorafgegaan het 

en die weg tot kerkeenheid gebaan het. Wat die familie van NGKerke betref het hy 

egter nie dieselfde passie tot ekumeniese samewerking of eenwording geopenbaar 

nie. 

4 Vrou se bydrae 

Groenewald was daarop gesteld dat die predikantsvrou se belangrike rol in haar man 

se werk die nodige erkenning ontvang. In die gemeente van Bethulie het sy eggenote 

horn daadwerklik bygestaan in die moeilike tydperk gedurende die droogte en 

depressie. Op die gebied van hulpverlening aan mense in nood asook die kerklike en 

kulturele lewe waarby sy die vrou betrek het, het sy leiding geneem. Sy stig 'n vroue

aksie vir die NGK, te wete die Bond van Dienaresse. Sy is betrokke by die werk ender 

die jeug in die Voortrekkerbeweging. Sy het horn met sy werk as dosent aan die 

Teologiese Fakulteit bygestaan en haar deel bygedra tot die uitbou van die Fakulteit. 

Sy dien op die hoofbestuur van die Presbiteriaanse Alliansie en het so die eerste vrou 

uit die NGK geword wat deel gehad het aan 'n ekumeniese beweging (Huldeblyk in 

DK van 12 Augustus 1988). Volgens Groenewald het sy 11 In die hoedanigheid 'n 

belangrike woordvoerder geword vir Suid-Afrika in daardie kring. Hu/le het een maal 'n 

jaar vergader. Sy het gegaan, maar ek moet dit met droefheid se, die NGK het in 

daardie stadium nie 'n vrou erken as verteenwoordiger van die NGK nie. Gevolglik het 

hul/e nie ingestaan vir haar reiskoste nie. Gevolg/ik (dit voeg Groenewald verbitterd 

toe:Skrywer) moes sy op eie koste gaan. Later het die Bond van Dienaresse tot die 
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koste bygedra" (Onderhoud). 

Volgens Groenewald is dit jam mer dat die NGK nie erkenning aan die vrou verleen het 

nie. Volgens sy oordeel kon sy vrou veel sterker invloed uitgeoefen het as sy makliker 

kon beweeg het wat haar reise betref. Dwarsdeur sy bediening sou hy alles moontlik 

doen om die vrou en vroue lidmaat tot haar reg te laat kom en erkenning vir haar werk 

te laat ontvang. Hierin het sy eggenote sekerlik 'n aandeel gehad. Sy was 'n bekwame 

skrywer en spreker. Volgens die bovermelde huldeblyk was "Sy ... haar /ewe lank 'n 

student van die Kommunisme en ander vo/ksvreemde magte. Vroeer was sy oak 'n 

besiefende spreker by volksfeeste." 

Groenewald se eggenote het ongetwyfeld 'n belangrike aandeel gehad in die sukses 

wat hy behaal het. Volgens dr GJ Swart was sy 'n ''perfeksionis", wat dit soms vir 

Groenewald moeilik gemaak het, dog sy was baie bekwaam. Sy het sy ideale met 

horn gedeel en aangespoor om te volhard. Sy was vir horn 'n uitstaande 

huweliksmaat en vanwee haar eie bekwaamheid 'n klankbord vir sy werk. Sy het self 

besondere hoogtes in die kulturele en kerklike lewe bereik. Haar siening oar rasse

aangeleenthede het moontlik daartoe bygedra dat hy sy gewysigde Skrifbeskouing oar 

apartheid, nie in die openbaar bekendgemaak het nie. Vanaf 1962 het sy haar van alle 

kerklike bedrywighede, insluitend kerkbesoek, onttrek, waarskynlik omdat sy in die 

NGK en sy ekumeniese werksaamhede teleurgesteld geraak het. Dit het noodwendig 

beperkinge op Groenewald se optrede na buite geplaas. Sy eggenote se aktiewe 

kerklike en kulturele betrokkenheid het hoe eise aan haar liggaamskragte gestel, 

maar oak aan Groenewald, hul huwelik en gesinslewe. Oat sy egter vir horn in sy 

denke gestimuleer en in sy werk bygestaan het om groat hoogtes te bereik, kan nie 

betwyfel word nie. Die Groenewald egpaar het gesamentlik en afsonderlik en as gesin 

groat offers gebring in die arbeid van die kerk waarvoor hulle hul beskikbaar gestel 

het. Navorsing oar haar bydrae as vrou as gevolg van haar vele uitstaande aktiwiteite 

wag om beskryf te word. Meer navorsing behoort op die vrou toegespits te word. 

Groenewald het horn daarvoor beywer dat die vrou in die kerklike lewe tot haar reg 

kom. 

5 Verdere bydraes : diensterreine 

Groenewald se rol ten opsigte van 'n aantal diensterreine is in die voorafgaande 

hoofstukke volledig behandel en geevalueer. In die finale beoordeling word die 
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diensterreine wat nag nie in die voorafgaande gedeelte behandel is nie, nou hanteer : 

5.1 Bydrae tot kerk 

5.1.1 Gemeente, ring, sinodale en Algemene Sinodale 

Alhoewel Groenewald slegs in een gemeente (Bethulie: Oktober 1932 tot Januarie 

1938) gedien het, het sy optrede groat indruk op die lidmate en gemeenskap 

gemaak. Sy meelewing met sy mense in hul nood gedurende die depressiejare en 

lang droogte met die gepaardgaande armoede en werkloosheid, staan opgeteken in 

die geskiedenis van Bethulie gemeente (Ferreira, 1988: 82-86). Hy werk met seen 

"ten spyte van politieke spanning van daardie jare" en verrig sy "pastoraat met die 

patos van iemand wat die gemeente opreg /iefhet." Daar is "uitstekende 

samewerking" met ds JP Jooste , sy Gereformeerde buurman. Sy bediening getuig 

van "'n positiewe benadering tot die sendingarbeid in die omgewing" (84). 

Hy doen getrou huisbesoek en ken sy lidmate se behoeftes. Hy gee baie aandag aan 

sy prediking en skryf in sy herinneringe aan sy bediening op Bethulie (WWB: 10-12) 

dat hy preekmaak as iets baie gewigtigs beskou het en dat dit vir horn nie kitswerk 

was nie. Hy meld dat sy voorbereiding baie tyd in beslag geneem het en dat 

selfkritiek horn dikwels gekwel het. Sy ems met die Skrif en sy toewyding blyk uit sy 

opmerkings. Gedurende nagmaalnaweke moes hy by ses geleenthede die prediking 

waarneem. Hy het die jeug as baie belangrik beskou en aan hulle in die prediking en 

sy pastorale werk baie aandag gegee. Die onderwys is vir horn belangrik en hy dien 

op die skoolkomitee van die Afrikaanse skoal en is oak voorsitter van die 

skoolkommisssies van die swart en kleurling skole. 

Met die hulp van sy latere eggenoot gaan hy oar tot die stigting van 'n 

Voortrekkerkommando en neem hy die leiding. 'n Teekamer wat as kultuursentrum 

moes dien is geopen, 'n werkklas vir vroue is begin waar hulle kon leer klere maak en 

verskeie projekte is aangepak. Sy eggenote stig 'n tak van die OW wat ender haar 

leiding 'n groat bydrae lewer. Hy neem inisiatief om hulp aan werkloses te verskaf en 

tree as skakel op met die staat. 

Alhoewel daar teen horn teenstand was omdat hy as 'n Du Plessis-man beskou is, kon 

sy talente nie deur die ringspredikante ge·ignoreer word nie. Op die eerste sitting van 
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die Ring van Smithfield word hy as sameroeper van die Sendingkommissie benoem. 

Sy talent as skrywer en die opstel van verslae blyk uit 'n aantekening in die 

Ringsnotule van 1 Mei 1935: "Dr EP Grf!enewald gelukgewens met die pragtige 

verslag - vir 'n voorbeeld sirkuleer die Voorsitter die verslag onder die lede ... Die 

Algemene Sendingsekretaris verbly hom in die deeglike verslag." Hy tree op as 

spreker tydens die konferensie met die gemeente en is verantwoordelik vir belangrike 

beskrywingspunte aan die Sinode. 

Dwarsdeur sy bediening sou hy tydens ringskonferensies optree. In DV van Mei 1967 

verskyn 'n volledige verslag van sy voordrag tydens die Ring van Utrecht se 

ringskonferensie. Die tema is Die Kerk en die Toekoms. Hy wys daarop dat slegs 

30% van die wereldbevolking christene is en dat baie meer nie-christene daagliks 

gebore word. Hy wys daarop dat die lidmaatskap van kerke daal - ook in SA. Van 

diegene wat nie aan 'n kerk behoort nie verklaar 58% dat hulle christene kan wees 

sender enige kerkverband. Hy wys op die gevaar dat die kerk by die wereld kan 

aanpas en die kerk 'n aanhanger van die staat en staatsbeleid word en aan die ander 

kant dat die kerk horn kan afsonder en kontakte kan verbreek. Hy noem dat die kerk 

wat ingekeer word tot die innerlike, innerlik sterf. 

Hy het slegs een sitting van die Vrystaatse Sinode tydens sy verblyf te Bethulie 

bygewoon. In die Transvaal is hy deur gemeentes as ouderling afgevaardig -

alhoewel hy later geoordeel het dat dit nie korrek is dat hy in die plek van 'n gewone 

lidmaat-ouderling of diaken wat afgevaardig kon word, meerdere vergaderings 

bywoon nie. Hy dien op verskeie sinodale kommissies van sinodes asook die Raad 

van Kerke vir baie jare en die Algemene Sinode. Hy is 'n gesogte spreker tydens 

predikante broederkringe op rings en sinodale vlak. In krisistye is hy by verskeie 

geleenthede versoek om as prediker of spreker 'n gepaste woord te spreek. 

Hy het dikwels voorstelle ingedien wat as rigtinggewend beskou kan word. Sy 

voorstelle of aanbevelings was weldeurdag en dit het baie min gebeur dat dit nie 

goedgekeur is nie. Die referate en studiestukke wat hy voorberei het was deeglik 

nagevors en hy het daarin geslaag om die lig van die Skrif duidelik op die vraagstuk 

te laat val. Hy moes dikwels ingewikkelde en omstrede kwessies hanteer en hy is baie 

om advies genader. Lidmate, predikante en dus kerkvergaderings het horn vertrou 

en sy raad aanvaar. Hy het sedert 1945 (Handelinge 19de Vergadering:4) as 

verteenwoordiger van die Transvaalse Kerk op die Raad van die Kerke tot die laaste 
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vergadering in 1962 gedien. Hy het op 'n aantal belangrike kommissies van die RK 

gedien. Bekend is nie slegs sy verslag ten opsigte van die Bybelse fundering van 

apartheid wat horn in die spervuur laat beland het nie Vera! as voorsitter van die 

Kommissie vir Bybelverklaring het sy verslae gereeld gedien. Vanaf 1962 het hy 

gedien as voorsitter van die Algemene Kommissie vir Bybelverklaring tot 1986 

(Handelinge 1 ste vergadering van die Algemene Sinode 1962: 114-115) toe die naam 

van die Kommissie bekend was as die Algemene Kommissie vir Bybelverklaring en 

Bybelvertaling (Agenda ?de Vergadering 1986 : 433). 

Vir Groenewald was dit 'n uitstaande gebeurtenis in sy lewe toe hy as voorsitter van 

die Raad van Kerke die kerklike konfensie gelei het waarop die konsep-kerkorde vir 

voorlegging aan die eerste Algemene Sinode in 1962 goedgekeur is. Die herstel van 

die sinodale band wat in 1862 verbreek is, is presies na 100 jaar herstel. Groenewald 

het die openingsrede van die historiese Algemene Sinode op 14 Oktober 1962 in die 

Groote Kerk in Kaapstad waargeneem. Sy rede is 'n historiese kleinood en is as 

bylae opgeneem. 

5.2 Bydrae as teoloog 

5.2.1 Een van belangrikste die eeu 

Groenewald kan as 'n teologiese pionier beskryf word. Die sukkelende Suid

Afrikaanse teologie in die veertigerjare is deur sy kennis, ywer, ekumeniese openheid 

en administratiewe vaardighede, op nuwe bane geplaas. Hy is een van die 

belangrikste Afrikaanse teoloe van die twintigste eeu. Groenewald het sy studente 

gestimuleer om teologie te bedryf en kan beskou word as die doyen van die Nuwe 

Testamentiese navorsing in Suid-Afrika (prof PF Theron in bandgesprek op 06.03.91). 

Hy was 'n Skrifgebonde gereformeerde teoloog wie se doelwit dit was om 

Skrifverklaarders op te lei volgens die "voorbeeld en voorskrif' van Calvyn (NGTT 

1964:141). 

By Groenewald se terugkeer uit Nederland was hy en 'n paar van sy klasmaats 

(waaronder JJ MOiier en AB du Preez) akademies toegerus en besiel vir die taak om 

iets daadwerklik aan die teologiese tekortkominge wat deur die Du Plessis-saak aan 

die lig gebring is, te doen. In sy proefskrif het hy die waagmoed aan die dag gele om 

die opleiding van predikante op Stellenbosch te kritiseer. In Stelling XIX van sy 
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proefskrif (1932:223) het hy dit soos volg gestel: "Die onderwyssisteem aan die 

Teologiese Seminarium te Stellenbosch dien sodanig hervorm te word dat nie al/een 

predikante opgelei word nie, maar oak teoloe gevorm word. " Groenewald het 

geleenthede geskep en gebruik om die stelling wat hy gemaak het met betrekking tot 

die opleiding van predikante, ten uitvoer te bring. Op 23 Junie 1970 skryf prof B 

Lategan aan Groenewald met verwysing na sy Stelling XIX: " Dit het u tot 'n groat 

mate self waar gemaak en die Nuwe Testamentiese wetenskap op heeltemal 'n ander 

vlak in Suid-Afrika geplaas. " 

Lategan se stelling word gedeel met alle teoloe van betekenis in Suid-Afrika. Hy word 

soos volg deur WD Jonker, 'n oudstudent, beoordeel: "Ons het die aanvoeling gehad 

hy is 'n teoloog van formaat ... " Te oordeel aan Groenewald se professionaliteit, 

kundigheid, sy manier van lesings aanbied en reageer op vrae, se Jonker, "het ans 

prof EP Groenewald gesien as 'n uitmuntende dosent... ons het altyd na ham 

opgesien en vir ham groat respek gehad... Hy het aan die Fakulteit aansien verleen 

omdat hy as figuur in die hele land erkenning geniet het asook aan die Universiteit van 

Pretoria... as akademikus en leier... Hy was in sekere opsigte 'n pionier... sy 

kommentaar op Markus... (is) 'n sterk oorspronklike stuk werk. Markus was 

pionierswerk ... ans was inderdaad altyd baie trots op ham" (Onderhoud 6 Maart 

1991 ). 

Groenewald het die studie van die grondtale beklemtoon. Vir horn was eksegese die 

koningin van die teologiese wetenskappe. By die aanvaarding van die professoraat 

Nuwe Testantiese Wetenskap in die Teologiese Fakulteit, Afd B, aan UP het sy rede 

gehandel oor Die Eksegese van die Nuwe Testament (1938:3-5). Hy het uitgespel 

wat hy onder eksegese verstaan - dit word redelik volledig aangehaal omdat hy dit so 

uitmuntend gestel het: 

"Eksegese is die kernvak, nie alleen van die Nuwe Testamentiese wetenskap nie, 

maar van die teologie. Al die ander vakke groepeer hulle random hierdie kern... Waar 

hierdie wetenskap beoefen of onderrig word, le die geopende Nuwe Testament altyd 

in die midde. Die taak is om die geskrewe woord te lees en te verklaar - 'n taak wat 

net so moeilik is om te omskryf as wat dit moeilik is om uit te voer... die Nuwe 

Testament... is Gods onfeilbare Woord, gerig aan mense van die eerste eeu van ans 

jaartelfing, maar oak aan a/le mense van a/le tye... Waar die goddelike karakter van 

die Nuwe Testament gelowig aanvaar en gehandhaaf word, kom die eksegese nooit 
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met sy taak klaar nie. Terwyl die eksegese vandag sy arbeid afsluit, spreek die Skrif 

more verder, en moet die eksegese opnuut begin ... die menslike eksegese (kan) nooit 

die rykdom van die Skrif uitput nie, maar moet dit te/kens nag dieper probeer naspeur 

en a/tyd weer erken dat die teks vee/ ryker is as die verklaring ... In die berg/and van 

die Nuwe Testament is die eksegeet die gids en met veel meer noulettentheid behoort 

hy te wys op die volheid van die diepte van die Skrif, wat in e/ke enkele woord 

opgesluit le." 

Volgens sy opvolger prof AB du Toit (Onderhoud 26 September 1990), het 

Groenewald leiding geneem met die stigting van die Nuwe Testamentiese 

Werksgemeenskap in 1965. Hy was die eerste voorsitter en het vir baie jare 'n 

belangrike bydrae tot die werksaamhede van die Werksgemeenskap gelewer. Hy 

wou niks anders wees as 'n gereformeerde teoloog nie. Hy wou getrou bly aan die 

Woord en die gereformeerde belydenisskrifte. Hy het baie gemaak van die volgende 

eienskappe van die Gereformeerde leer: 

1. Hy het die boodskap van die Bybel as die evangelie van genade beleef. Die 

gelowige is uit genade alleen gered, sonder enige eie verdienste. Hy ontvang dit deur 

die belofte van die evangelie te glo. Geloof is nie 'n prestasie nie, maar 'n geskenk 

van God. Die evangelie van genade het dwarsdeur Groenewald se lewe 'n vername 

plek in sy teologie ingeneem. Hy het bykans nie 'n brief geskryf waar hy nie na die 

genade van God verwys het nie. Tydens die ontvangs van die ere-lidmaatskap van die 

AWK te Stellenbosch op 10 Oktober 1996, het hy verwys na Paulus en gese: "By 

geleentheid het die apostel Paulus sy lewensloop in oenskou geneem en toe verklaar 

dat hy die geringste is van al die apostels. En tog was daar prestasies. Dan spreek hy 

die sleutelwoord van a/le prestasies ... - 'Deur die genade van God is ek wat ek is' (1 

Kor 15:9). Dit is oak my dankbare getuienis, uitgespreek in diepe erkentlikheid teenoor 

die hemelse Vader." 

2. Groenewald sou te alle tye daarteen waak dat die gesag van die Skrif en eerbied 

vir die Skrif aangetas word. In die Deo Gloria uitgawe van November 1950 wys hy op 

die gevaar van Bultmann se "Entmythologisierung" van die Nuwe Testament (13-15): 

" ... die feit (is) dat ans Gereformeerde Skrifbeskouing ten enemale ons verbied om op 

hierdie wyse die NT te benader of om soos Bultmann daarmee te werk te gaan ... 

Voorts is ans beswaar dat hierdie 'entmythologisierung' niks anders is as 'n 

'anthropologisierung' van die Skrif .. Dit gaan nie meer om wat God se nie, maar wat 
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die mens bereid is om te aanvaar ... En waar dit die geval is, het die mens horn verhef 

bo die Woord, en buig hy nie meer onder die gesag van God nie" (15). Groenewald 

wou alleen Skrifteoloog wees, eksponent van die suiwer gereformeerde tradisie: Sola 

Scriptura. 

In 'n strydgesprek met prof B Gemser kon hy horn nie met sy siening "dat die Bybel 

die gelnspireerde Heilige Skrif is en dus vir ons die gesaghebbende Woord van God 

bevat", vereenselwig nie. In 'n skrywe gedateer 8 Januarie 1943 meld Groenewald dat 

die Skrif op die wyse ender die subjektiewe oordeel van die medewerkers (aan die 

beoogde Bybelverklaring), geplaas word. ''As die Bybel nie die onfeilbaar

gei'nspireerde Woord van God is nie, maar dit slegs bevat, moet elkeen vir homself 

uitmaak wat hy van die Bybel as Woord van God aksepteer en wat nie.Dit sal opening 

gee vir grenslose willekeur. " 

3. Vir Groenewald was dit belangrik dat die eer van God (soli Deo gloria) te alle tye 

gesoek moet word en dat sy wil gehoorsaam moet word. Die etiese norme deur die 

wet daargestel moet gehoorsaam word. Deur die omgang met die Woord word die 

gemeente en gelowige opgebou om tot eer van God te leef. Op 'n vraag aan 

Groenewald (DK 15 Mei 1992) oor watter boodskap hy vir die land en kerk wil gee, het 

hy die volgende gese: "Om in te keer tot werklike bestudering van die Woord van 

God. Bestudering met die Here God self wat insette gee en leiding gee in hierdie 

uiters moeilike situasie. Dit sal meebring dat die Woord van God sal werk in die hart 

van mense. Dit bring gesindhede en instellinge mee teenoor medemens en wereld 

wat bevorderlik is 'n samelewing van geregtigheid. Bo a/Jes dat die wil van God 

gesoek word en dat sy eer nagestreef word. En dan moet daar voortgegaan word in 

die geloof en vaste vertroue. Die toekoms is in die hande van die Here". 

4. 'n Belangwekkende artikel van Groenewald Die Kerk 'n Koninkryk het in 1965 in 

DG verskyn (13-14) waarin sy siening oor die eenheid asook die taak, wese en 

roeping van die kerk uiteengesit word. Hy verwys na Openb 1:6 en 5:10 en die 

vertaling daarvan in die NGB en skryf: "Daarmee is gese dat Jesus Christus ans, dit is 

die gelowiges, gemaak het nie net tot 'kerk' nie maar tot 'koninkryk'. Hierdie feit moet 

noodwendig implikasies he vir die kerk se eie verstaan van sy wese en roeping. " 

Vervolgens kom sy nuwe siening tussen Israel as volk van God en die kerk in die NT 

na vore. Hy Skryf: " ... (Daar) moet 'n parallel gehandhaaf word tussen Israel as volk 

van God in die OT en die kerk as 'nuwe volk van God' in die NT. Net soos Israel uit 
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Egipte moes vergader en uitgelei word om 'n teokratiese koninkryk te vestig, so 

vergader Christus sy nuwe volk en lei hu//e uit die Egipte van slawerny om 'n 

teokratiese koninkryk in die wereld te wees. Daarmee is nie gese dat die koninkryk 

van God (basileis tou Theou) gelyk is aan die kerk (ekklesia) nie ... Die koninkryk van 

God gaan oor die hele skepping. Dit strek uit ook oor die magtige ryk van die 

Romeinse keiser (en wat die christene wat verplig was om hom te eer, swaar laat ly 

het:Skrywer). Maar dit het Jesus Christus... behaag om midde in die koninkryk van 

God, en teenoor die koninkryk van die keiser, 'n ander koninkryk te stel. Daartoe het 

Hy die gelowiges, die kerk, gemaak 'n basi/eia ... " 

Hy meld dat deurdat die kerk aangedui word as 'n basileia, dit ingrypende implikasies 

het ten opsigte van sy eie verstaan van sy wese, gestalte en roeping in die wereld. 

Daarom is die kerk geroepe om sy eenheid nougeset te bewaak en gelowiges wat op 

so 'n wyse handel dat hulle die onderlinge verbondenheid in gevaar stel, as die 

voorwerpe van vermaning en teregwysing aan te spreek. Hierdie koninkryk, wat 

gesetel is in die wereld tot 'n getuienis, as protes teen die verworde wereldlike ryk, 

meet noodwendig die band van eenheid met jaloersheid bewaar, ten einde 'n 

oortuigende getuienis te kan lewer. Hy wys vervolgens daarop "dat daar 'n bepaalde 

ordening binne die koninkryk sal wees - 'n vorm van regering, met toepaslike wette ... 

Die gesag moet daar wees en ook die onderworpenheid aan gesag. Dit is strydig met 

die begrip van 'n koninkryk dat daar geen eerbied vir die gewettigde gesag sou 

bestaan of dat elke onderdaan sy eie wi//ekeurigheid uitvoer, ongeag die gevolge vir 

die geheel ... Die ontplooiing van die kerk, soos geteken in die Handelinge en Briewe 

bevestig dat 'n vorm van regering ontwikkel het, (dit) spreek van die ampte van 

opsieners, lerende en regerende ouderlinge, diakens en helpers ... (Hulle is) geroepe 

om koninklik te regeer en tegelyk priesterlik te dien." 

Op die vraag of ens mag praat van 'n demokratiese vorm van kerkregering, antwoord 

Groenewald dat dit ongerymd skyn te wees omdat die begrip vreemd is aan die 

taalgebruik van die Skrif. Dit gaan nie om begrippe of regeringsvorms wat aan die 

wereldlike staatkunde ontleen is nie, maar om 'n afgesonderde en deur Christus 

"gemaakte" koninkryk. Dit is 'n koninkryk van priesters. "Hierdie wesenstrek moet tot 

uitdrukking kom in sy uiterlike gestalte en regeringsvorm en funksionering. En sy 

hoogste wet is die van priesterlike diens aan God, die Vader, en aan die naaste, in 

gehoorsaamheid aan die ewige Hoepriester, Jeus Christus. " 
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5.2.2 lnvloed op lewens van studente en kollegas 

Een van die belangrikste bydraes wat Groenewald gelewer het en tot dusver weinig 

aandag geniet het, is die invloed wat hy op sy studente vir meer as drie dekades 

(1938-1970), uitgeoefen het. Sy studente het vir horn die grootste agting en respek 

gekoester. Sy kennis as teoloog, sy eksegetiese vermoens waardeur hy die Woord 

oopgebreek het, sy vroomheid en opregte belangstelling het baie daarmee te doen 

gehad. Daar is 'n magdom briewe aan Groenewald gerig van oudstudente of kollegas 

wat aan horn geskryf het. Baie getuig hulle dank vir die deeglike opleiding wat hulle 

van horn ontvang het en van sy invloed op hulle lewens. Daar is ook diegene wat raad 

vra oor een of ander teologiese vraagstuk. 'n Groot aantal van sy oudstudente het op 

verskeie gebiede uitsonderlik presteer en het die aandeel wat Groenewald in hul 

skoling gehad het, hoog geag. 

'n Sprekende voorbeeld is dr Jorrie Jordaan wat op 25 April 1981 uit Pietermaritzburg 

aan Groenewald skryf: "Ek dink met groot dankbaarheid aan u werk as professor in 

die NT en hoe u vir ons ge/eer het om deeglik eksegese te doen.E/ke keer as ek 

preekmaak staan u soos 'n engel met 'n swaard by my om my aan te spoor tot die 

grootste ems met die Woord. U het vir ons die maatstaf geste/, en u omgang met die 

Bybel het vir ons die maatstaf geword van die ems met die Bybel... El keen van u 

kommentare het ek nie net ter hand wanneer ek preek maak nie, maar ek het alma/ al 

in my stiltetyd deurgewerk as Bybelstudie. Ek Jiasseer a/Jes wat ek kan gebruik op 

kaartjies ... en verryk (dit) met aantekeninge oor wat u in Die Vraebus geantwoord het. 

Ek dink aan die Konvensie voor die A/gemene Sinode van 1962 wat u so skitterend as 

Voorsitter gelei het. Ek en baie van my broeders was so jammer dat u nie 'n 

afgevaardigde na daardie Sinode was nie - u sou die eerste moderator van die 

Algemene Sinode gewees het." Groenewald het graag re-unies van klasgroepe 

bygewoon wanneer dit vir horn moontlik was en op die wyse kontak met sy 

oudstudente behou. 

Sy invloed het ook verder gestrek as kontak met sy studente tydens hulle jare as 

studente aan die Teologiese Fakulteit. Dit was veral doktorale studente wat na die 

buiteland vir verdere studie gegaan het, vir wie Groenewald aangemoedig het en van 

advies voorsien het. Deur sy belangstelling het hy terselfdertyd hulle in 'n vrysinnige 

teologiese omgewing bygestaan. 
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'n Groot aantal van sy oudstudente het later leidende posisies aan Suid-Afrikaanse 

universiteite beklee. Hulle het sy kollegas geword. In hulle nuwe hoedanigheid het 

hulle steeds met Groenewald gekorrespondeer en dikwels advies gevra. Uit die 

briefwisseling is dit duidelik dat sy siening deur hulle hoog aangeslaan is. Prof B 

Combrinck, later Dekaan van die Teologiese Fakulteit op Stellenbosch, skryf op 4 

April 1977 aan Groenewald. "Saam met baie van u oud- leerlinge ... is ek dankbaar dat 

u vergun is om nag steeds so aktief met die Vertaling besig te wees, en nou weer die 

kommentaar op Petrus oak te kan voltooi. U is vir ans nag steeds tot 'n voorbeeld en 

inspirasie. " Hy skryf verder oor sy gevoel dat hy moet standpunt inneem ten opsigte 

van die gedagte van die oorkoepelende sinode. "Ek weet oak te goed dat dit seker nie 

'raadsaam' sou wees nie, maar andersyds is ek tog oortuig daarvan dat ans juis n6u 

nie mag toelaat dat ans en ons dogterkerke van mekaar vervreem mag raak nie. " 

Ongelukkig is die inhoud van Groenewald se antwoord nie bekend nie. 

Die aantal bekende persone wat self diep spore in die Suid- Afrikaanse teologie sou 

trap met wie Groenewald gekorrespondeer het, is te veel om op te noem. WO Jonker 

skryf in Mei 1990 uit Stellenbosch : "Baie dankie vir u geweldige vormende inv/oed op 

ans as studente ... " JA Heyns skryf op 1 O Mei 1970 uit Amsterdam : "U brief van 29 

April 1970 het vir my in die besondere omstandighede baie beteken. Die Fakulteit van 

Pretoria het in u 'n leier gehad wat op a/le gebiede waar u opgetree het, agting 

afgedwing het, terwy/ die studente deur die }are heen met groat reg in u die simboo/ 

van hu/ trots gevind het. .. " FP Moller, late re president van die AGS, betuig ook op 15 

Desember 1958 sy dank teenoor Groenewald vir die voorreg om teologiese opleiding 

onder sy bekwame leiding te kon geniet. Hy skryf: " .. . dit het eenvoudig 'n nuwe mens 

van my gemaak ... " Die invloed van Groenewald op sy oud-studente was omvangryk 

en dit het 'n bydrae op die kerklike en teologiese akker in Suid-Afrika gelewer wat 

belangrike vrug gelewer het. Moontlik was dit sy grootste bydrae. 

5.3 Bydrae as dosent 

Groenewald het vir 33 jaar as dosent aan die Teologiese Fakulteit, Afd B, UP as 

professor opgetree. Dit is as dosent waar hy presteer het en die waardering en lof 

van sy studente en die Universiteit van Pretoria ontvang het. Die eredoktorsgaad DD 

is op 6 April 1979 deur UP aan Groenewald toegeken onder andere by wyse van die 

volgende motivering: ·~s dosent het hy steeds sy studente geboei vanwee sy 

hoogstaande akademiese navorsing, helder insig, suiwer formulering, eerbied vir die 
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Woord van God en vroom hart ... " Hy was vir 21 jaar dekaan (1948-1969) van die 

Fakulteit. Prof AB du Toit, oustudent en die persoon wat Groenewald opgevolg het, 

beskou Groenewald se werk as dosent aan UP as die belangrikste bydrae wat hy 

gelewer het - veral die stewige eksegetiese grondslag wat hy gele het. (Onderhoud). 

Prof CFA Borchardt meld dat as gevolg van die kwaliteit van die doseerwerk, het die 

wantroue in die Teologiese Fakulteit in Pretoria, plek gemaak vir vertroue (vgl PB van 

der Watt (Red) 1989:55-56). 

Groenewald het vir baie jare 'n omvangryke taak as dosent gehad. Hy was vir meer as 

die doseer van Nuwe Testamentiese vakke verantwoordelik. Benewens die verpligte 

universitere akademiese vakke wat hy moes doseer, was dosente ook verantwoordelik 

om die sogenaamde kerklike vakke, te doseer. Groenewald was in die beginjare 

verantwoordelik vir Christelike Etiek asook Homilitiek en Liturgiek, wat hy van prof 

Pellissier oorgeneem het. Volgens Groenewald was dit "grootliks tot my eie teologiese 

verruiming". Groenewald en sy kollegas het 'n greet werklading gehad wat dit baie 

moeilik gemaak het om navorsing te doen en wetenskaplike werke en artikels te 

publiseer. Gedurende die eerste dekade van die bestaan van die Fakulteit, moes 

bewys gelewer word dat hy naas Stellenbosch bestaansreg het en dat die opleiding te 

Pretoria nie vir die op Stellenbosch teruggestaan het nie. Die uitdaging wat 

Groenewald en sy kollegas met mening in 1938 aangepak het, het hy tot die 

aanvaarding van sy emeritaat in 1970 mee volgehou. Die stewige fondament wat gele 

is, kan deur Groenewald en sy destydse kollegas se opvolgers, op voortgebou word. 

Op sy studente het Groenewald 'n onuitwisbare indruk gemaak, benewens sy 

akademiese bekwaamheid gepaard met ondervinding en veral sy godsvrug wat sy 

studente horn laat bewonder het. Onder sy leiding het die Teologiese Fakulteit aan 

UP (Afdeling NGK) sodanig gegroei dat daar later neg professore aangestel moes 

word. Die belangrikste uitbreiding het ongelukkig na sy aftrede plaasgevind. As 

dosent het hy die klem op eksegese laat val. Sy lesings was van hoogstaande 

akademiese gehalte en was dikwels deurspek van opmerkings van praktiese waarde 

vir die student se persoonlike geestelike lewe en latere bediening. WO Jonker beskou 

horn as 'n "uitmuntende dosent" wat nie veel moeite gedoen het om na die student se 

vlak af te daal nie en nie veel gedoen het om 'n gemoedelike atmosfeer in die klas te 

skep nie (Onderhoud 6 Maart 1991). Sy statigheid en waardigheid was deel van sy 

persoonlikheid en ook in die klassituasie het studente hulle voorbeeldig gedra. 

Alhoewel hy oor greet geleerdheid beskik het was hy 'n nederige mens. As dosent het 
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hy honderde predikante vir die bediening akademies geskool, geestelik toegerus en 

oak vir die praktyk van die bediening gereed gemaak. Sy invloed as dosent was groat 

en vir die NGK was hy 'n sieraad. 

5.4 Bydrae as administrator 

Dwarsdeur sy bediening, eers as gemeentepredikant en later as professor aan die 

teologiese Fakulteit, het Groenewald horn as administrator onderskei. Die bestuur en 

aktiwiteite van die gemeente het getuig van deeglike beplanning. Die notuleboeke en 

registers van die gemeente asook die herinneringe van sy verblyf in Bethulie lewer 

getuienis van sy administratiewe bekwaamhede. Dit is 'n belangrike bran van inligting 

uit 'n besondere tydperk in die geskiedenis van die kerklike lewe in die Vrystaat. Die 

betrokkenheid en rol van die kerk (asook die predikant) in die lewe van sy lidmate 

tydens die depressiejare, is vir die nageslag bewaar. 

Die verhouding en samewerking met die Gereformeerde Kerke en die twee 

sendinggemeentes (vir swartes en kleurlinge), die reeling van gemeenskapsake en 

onderwysaangeleenthede is op 'n geordende en weldeurdagte wyse bestuur. Die 

beplanning van 'n aantal feeste, en die wyse waarom dit geskied het, het die inisiatief 

en administratiewe vaardigheid van Groenewald beklemtoon. Die belangrikste in die 

verband is die Afrikaanse Bybelfees op 27 Augustus 1933; die Sendingeeufees op 14 

Oktober 1933 om die honderdjarige bestaan van die sendingwerk op Bethulie te vier; 

die ingebruikneming van die berymde Afrikaanse Psalmbundel deur die 

Gereformeerde Kerke tydens die Kerk se Sinode op Bethulie in Maart 1936, waarby 

Totius self oak betrokke was; asook die vyf-en-sewentigjarige fees op 6 tot 7 

November 1937 om die bestaan van die gemeente, die 50-jarige bestaan van die 

kerkgebou asook Groenewald se vyf jaar as predikant van die gemeente asook die 

afbetaling van die skuld (Skulddelgingsfees) feestelik te vier. By laasgenoemde 

drievoudige feesgeleentheid het Groenewald sy preekbundel Wapens vir die Hede, 

wat hy aan die gemeente opgedra het, oorhandig. 

As professor (1938-1970) en dekaan (1948-1969) was Groenewald by 'n groat aantal 

gebeurtenisse van historiese belang betrokke. Hy het 'n groat aandeel gehad aan die 

vestiging, opbou en uitbou van die nuwe Teologiese Fakulteit. Hy was bewus daarvan 

dat die totstandkoming van die Fakulteit byna tot kerkskeuring gelei het (Van der 

Watt, DG 1989: 5-12). Daarom het hy horn daarvoor beywer dat die Fakulteit so 
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spoedig moontlik landswyd, maar veral deur die Kaapse en Vrystaatse Kerke, 

erkenning sou geniet. Groenewald het na die aangrypende gebeure in sy lesing van 1 

Maart 1978 oor die wordingsjare van die Fakulteit (7-14), na sy eie en andere se 

aandeel daarin, verwys. Hy was lid van 'n vierman-kommissie van die Teologiese 

Fakulteitskommissie wat na die sinode van die Kaapse Kerk in 1945 gestuur is om die 

Transvaalse Kerk se saak te stel. Na harde oortuigingswerk, ook deur Groenewald, 

agter die skerms, is erkenning verleen. 'n Strategie is deur Groenewald en sy vriend 

JJ Muller, destyds van die Kaapse Kerk, vir die geleentheid beplan. 

Aan UP was daar 'n gebrek aan lokale in 1938 waarin lesings aangebied kon word. 

Die Sinode het besluit om geld vir 'n behoorlike Teologiegebou in te samel. Dit was 'n 

groot poging waarby die professore en Groenewald uiteraard betrek is. Dit was 'n 

vreugdevolle dag toe die Nuwe Letteregebou waarbinne die Teologiese Fakulteit 

gehuisves is, in gebruik geneem is. Studente kon nou gerieflik hul studies aanpak. Hy 

het die studente se belange op die hart gedra. Die poging van Groenewald en andere 

om woonstelle en kamers vir getroude teologiese studente op die kampus van UP te 

bou het nie gerealiseer nie. 

Groenewald het by sy diensaanvaarding in 1938 verklaar: "Ook ek gaan samewerking 

soek met die Hervormde Kerk ... " (WO Jonker (Red), 1970:247). Verhoudinge het 

egter vertroebel. In sy lesing van 1 Maart 1978 meld Groenewald dat 'n modus 

operandi et vivendi tussen die twee Fakulteite gevind moes word. Spanning het oor 

verskeie sake ontstaan en die rol wat sommige professore gespeel het, het sake in 

die beginjare bemoeilik. In 'n gesprek het Groenewald gemeld dat hy horn vanwee die 

invloed van prof SP Engelbrecht van die NHK, hy was reeds vanaf 1921 aan UP 

verbonde, verplig gevoel het om as dekaan aan te bly om na die belange van die NGK 

om te sien. Ten spyte van die meningsverskille het Groenewald voortgegaan om 

goeie verhoudinge met die individuele dosente van die NHK te handhaaf. Hy meld ook 

dat met die koms van 'n nuwe geslag professore aan albei Fakulteite, daar ook 

hartlike samewerking gekom het. 

Met die groei van studentegetalle aan die Fakulteit, moes nuwe paste vir dosente 

geskep word. Tydens Groenewald se tyd het die Departemente vir Praktiese Teologie 
' 

en Sendingwetenskap tot stand gekom. Hy het ook verhoudinge met die Teologiese 

Fakulteit op Stellenbosch help stabiliseer en op 'n gesonde voet help plaas. 

Eenvormige leerplanne is daargestel en professore van die onderskeie Fakulteite het 
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jaarliks om die beurt lesings op Stellenbosch en Pretoria waargeneem. 

Deur sy administratiewe talente het hy help beslag gee aan die Teologiese Fakulteit 

en as dekaan die koers aangedui (Motivering vir toekenning eredoktorsgraad DD aan 

Groenewald deur UP). Hy het as kampvegter vir beter diensvoorwaardes vir 

professore opgetree en onderhandelinge gevoer oor kursusse vir die voor sowel as 

die teologiese studie. Hy was 'n belangrike skakel tussen die Universiteit en die kerk. 

Hy was 'n kampvegter vir die instelling en ontwikkeling van die vak Bybelkunde aan 

UP. Hy het in sy doel geslaag. Deur die Deo Gloria Vereniging het studente 

toerusting ontvang maar kon ook probleme met die dosente en Dekaan bespreek 

word. Sy arbeid aan UP is met 'n eredoktorsgraad in 1979 ender andere ook vir sy 

bestuursdienste beloon : "As lid van die senaat van die senaat van die Universiteit 

het hy sy verantwoordelikhede met eerlike opregtheid aanvaar en uitgevoer. Hy was 

vir 21 jaardekaan (1948-1969) van die Fakulteit en as sodanig lid van die Uitvoerende 

Komitee van die Senaat. Daarbenewens was hy ook lid van die Komitee vir Dissipline 

(studente)." Met Groenewald aan die stuur van sake het die Teologiese Fakulteit selfs 

deur die jare van storm en drang spanninge oorleef en sy invloed binne en buite die 

NGK laat geld. 

5.5 Bydrae as skrywer 

5.5.1 Bevorder Afrikaans 

GBA Gerdener (1943:178-179) het daarop gewys dat met die aanbreek van die 

veertigerjare daar nog weinig teologiese publikasies in Afrikaans bestaan het. J du 

Plessis het in die voorste ry gestaan van kontributante tot die ontluikende teologiese 

literatuur, alhoewel hy meestal Engels en ook Nederlands as skryftaal gebruik het. 

Groenewald was bewus van die geweldige agterstand wat daar in Afrikaanse 

wetenskaplike en teologiese publikasies bestaan het. Die Afrikaanse taal het horn na 

aan die hart gele, alhoewel hy net so vaardig in Engels was. Al was daar in Engels 'n 

groter leserskring vir teolgiese publikasies, sou Groenewald in die behoeftes van die 

Afrikaanse moedertaalspreker se behoefte aan godsdienstige materiaal help voorsien. 

In 1970, die jaar waarin hy sou emeriteer, lewer hy by die opening van die Teologiese 

Fakulteit die openingsrede met as onderwerp Die Woord in volkstaal. In 1975 op die 

jaarvergadering van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns lewer hy 'n referaat oor 
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die onderwerp Afrikaans as Bybeltaa/. Die Akademie het die Stals-prys vir Teologie 

in 1970 aan horn toeken vir sy "reusebydrae tot die uitbouing van 'n Suid-Afrikaanse 

Teo/ogie" (Matieland: April 1971:14). In 'n skrywe van die AWK aan Groenewald 

gedateer 18 Mei 1970 skryf die Hoofsekretaris: "... Die Raad vertrou dat u die 

toekenning van hierdie eerste Sta/s-prys vir Teologie sa/ aanvaar as blyk van hoe 

waardering van u werk. " Groenewald het hierdie hoe onderskeiding wat horn te beurt 

geval het, beslis verdien. 

5.5.2 Reuse bydrae gelewer 

As Skrifteoloog is sy nalatenskap as skrywer op sy vakgebied te vind - die Nuwe 

Testamentiese eksegese en teologie - sy eerste liefde waaraan hy sy lewe getrou 

gebly het en wat hy met oorgawe gedien het (JA Heyns, 1970:66). Groenewald, die 

gewaardeerde leermeester van die Woord, sou egter altyd leerling van die Woord bly. 

Sy opvolger AB du Toit en ander bekende teoloe soos PF Theron en JA Heyns 

betreur dit dat Groenewald nie meer tyd tot sy beskikking gehad het om aan skryfwerk 

te wy nie. Hy moes besondere offers bring vir sy kerk in 'n tyd van worsteling met 

verskeie vraagstukke asook in die vestiging en uitbou van die Teologiese Fakulteit. 

Heyns (1970:66-67) asook AB du Toit (Gesprek) meld dat Groenewald se publikasies 

in die buiteland groot waardering en erkenning ontvang het. 

In 'n skrywe van die bekende Nederlandse leraar en skrywer J Overduin gedateer 22 

Augustus 1970 skryf hy aan Groenewald: "Die Here heeft je begiftigd met een scherp 

verstand, getuige je publicaties en de bezonder instructieve nascholings colleges die 

ik in Stellenbosch van je mocht genieten. lk voe/de toen op nieuw dat je een geboren 

eksegeet bent. Je commentaar op Markus bv getuigd er van dat je kart en bondig 

weet te formuleren. En de Kerken heb je oak grate diensten bewesen met je wijse 

adviesen ... " 

5.5.3 Pionier 

Groenewald se pionierswerk is beloon. Sy oudstudente en ander Afrikaanse teoloe het 

begin skryf. In die veertigerjare was Groenewald aan die voorpunt om 'n 

kommentaarreeks in Afrikaans die lig te laat sien. Dit was 'n opdraende stryd omdat sy 

medewerkers hulle dikwels by die besef van die hoe eise wat gestel is, onttrek het. 

Algaande het die sukkelende Afrikaanse teologie egter sy kinderskoene ontgroei. Die 
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rakke van Universiteits- en stadsbiblioteke, die studeerkamers van predikante en 

lidmate van verskillende denominasies lewer bewys van die stroom Afrikaanse 

teologiese en populer- godsdienstige publikasies wat vandag by reelmaat die lig sien. 

Groenewald het sy studente aangemoedig om te publiseer. As skrywer is sy 

nalatenskap groat, maar vir die invloed wat hy uitgeoefen het op sy studente en 

kollegas om te skryf en te publiseer, maak sy aandeel aan die rykdom Afrikaanse 

godsdienstige publikasies groot. Hy sou na sy aftrede voortgaan om te publiseer. In sy 

agt-en-tagtigste lewensjaar (1993) publiseer hy 'n boekie getiteld Die Krag van 

Gebed, waarin hy 'n vyftiental aktuele onderwerpe behandel. Aangemoedig deur die 

seen wat lesers ondervind het, skryf hy op 19 Februarie 1994 aan skrywer: " ... 

Daardeur aangemoedig het ek onlangs 'n derge/ike klein manuskrip onder opskrif : 

Kerk-Wees, aan die uitgewers gestuur... My begeerte om iets oor die wonders (van 

van Jesus:Skrywer) te skryf, feet nog, maar wil nie verder kom as barendswee nie." 

Kerk-Wees het in 1995 met sy negentigste verjaarsdag verskyn. 

Groenewald se spesifieke bydraes as skrywer en sy aandeel in die uitgee van 

publikasies is omvangryk. Hy was redaksielid en aktiewe medewerker van die 

Gereformeerde Vaandel vanaf 1953 tot 1959. Hy beywer horn vir die totstandkoming 

van 'n eie Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif. Toe sy ideaal in 1959 

verwesenlik word, word hy redaksielid en een van die getrouste medewerkers. Hy 

werk kragtig mee aan die uitbou van die NG Kerkboekhandel -eers as lid van die 

bestuur en later as voorsitter van die direksie (CWH Boshoff in W Jonker 1970:251). 

Hy het veel gedoen aan die uitbou van die teologiese biblioteek aan die Universiteit 

van Pretoria deur te pleit vir die aankoop van boeke en tydskrifte. In 197 4 het hy sy 

boekery aan die bibioteek geskenk (skrywe aan die Rektor gedateer 19 November 

1974). 

As redakteur van Die Herder (1939-1945), maandblad van die Ring van Pretoria, het 

Groenewald belangrike invloed in 'n veelbewoe tyd uitgeoefen. Hy hanteer die rubriek: 

Die Vraebus, in DK vanaf 1 Februarie 1967 tot 19 Junie 1985. Dit was 'n moeilike 

taak wat veel navorsing geverg het. Groenewald het die vrae van lesers op 'n 

verstaanbare en diepsinnige wyse beantwoord (DK 19 Junie 1985). AB du Tait 

(Gesprek) meld dat Groenewald 'n mooi kombinasie van 'n wetenskaplike en 'n 

kerkman is soos ender andere uit sy hantering van "Die Vraebus" blyk. Hy ken 'n 

tweede plek toe aan Groenewald se nalatenskap as Bybelvertaler en skrywer. 'n 

Volledige lys van Groenewald se publikasies en 'n bespreking daarvan verskyn in die 
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Hoofstuk wat handel oor horn as skrywer. Wanneer dit nagegaan word, is daar slegs 

een slotsom: Die gelyke van Groenewald as skrywer van teologiese werke soos blyk 

uit sy groot aantal publikasies, asook sy betrokkenheid as redaksielid van publikasies, 

sal waarskynlik nie in die twintigste eeu oortref word nie. 

5.6 Bydrae as navorser 

Die publikasies wat uit die pen van Groenewald die lig gesien het handel oor 'n wye 

verskeidenheid onderwerpe. Sy vernaamste bydraes was op die gebied van die Nuwe 

Testamentiese eksegese en teologie. Hy het oor besondere navorsingsvermoe 

beskik vanwee die drang wat horn opgele is om bestaande bronne uit te put en nuwes 

te ontdek met die oog daarop om 'n nuwe bron te skep wat as afgewerkte produk aan 

die eise van wetenskaplikheid en akademiese afgerondheid sou beantwoord. Hy was 

in staat om deur sy jarelange ondervinding die teologiese koring van die kaf te skei. 

Die ingewikkeldste onderwerp het hy met skynbare gemak en vertroue beheers. Hy 

was te alle tye Skrifgebonde en sou telkens die lig van die Skrif op die onderwerp 

reflekteer uit die hoek van die Calvinistiese gereformeerde teologie. 

Die bibliografiee van sy publikasies dui op die wye reeks werke wat hy in die 

bestudering van sy onderwerp geraadpleeg het. Hy het oor 'n besondere geheue 

beskik. Sy kollega Tj van der Walt wat oor 'n lang periode saam met horn aan die 

nuwe vertaling van die Afrikaaanse Bybel gewerk het, het horn nie verniet as 'n 

wandelende ensiklopedie beskryf niel Hy het die Skrif as diep gelowige bestudeer en 

die eerbied vir die Bybel aan sy studente oorgedra. Sy latere opvolger AB du Toit 

skryf op 1 Desember 1982 aan horn: " ... ek (wit) u opreg bedank vir die wyse waarop 

u as my professor in die NT aan ons 'n aanvoeling gegee het vir die streng 

wetenskaplike, maar tege/yk diep-gelowige bestudering van die Skrif. .. " 

Hy sou baie doen om fasiliteite daar te stel wat sy studente en andere in staat sou 

stel om navorsing te doen. Hy het gesorg dat die teologiese afdeling van die 

Merensky Biblioteek aan UP sover dit binne sy vermoe was en die begroting van die 

Universiteit dit toegelaat het, oor die nuutste en beste teologiese werke beskik. Hy het 

telkens studente op nuwe publikasies gewys en hulle aangemoedig en selfs deur die 

werke wat hy voorgeskryf het, gedwing om navorsing te doen. Hy het predikante 

aangemoedig om te alle tye student te bly. Hy doen belangrike skenkings soos die 

skenking van sy boekery aan UP, vergelyk brief van die Rektor gedateer 19 
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November 197 4. Hy skenk ook R25 000 aan die BSA vir die bevordering van die 

vertaalwetenskap met die voorbehoud dat dit getrou aan die grondteks van die Skrif 

moet wees. Hy skenk ook R25 000 aan die Teologiese Fakulteit (Afd 8-NGK) aan 

UP waar hy diep spore getrap het, vir die bevordering van gevorderde studie in die 

Nuwe Testament (DK 15 September 1989). 

Die vrug van Groenewald se navorsing bestaan uit 'n reeks kommentare van 'n groot 

aantal boeke van die Nuwe Testament, wetenskaplike artikels, tydskrifartikels en 

populere publikasies in pamfletvorm. Sy Markus kommentaar (Die Evangelie 

vo/gens Markus, 1948) is beskou as die eerste deeglike wetenskaplike kommentaar 

wat in Afrikaans die lig gesien het. Deur sy navorsing het hy ook 'n reuse bydrae met 

betrekking tot Bybelvertaling en Bybelvertaling as wetenskap gelewer. Sy 

belangrikste bydrae as navorser is waarskynlik dat hy daarin geslaag het om 'n skool 

navorsers uit die geledere van sy oud-studente, wat deur horn besiel is, nagelaat het 

wat reeds tydens sy lewe gesorg het vir 'n herlewing op die gebied van Afrikaanse 

Teologiese navorsing soos blyk uit die groot getal publikasies wat verskyn het. 

Volgens WO Jonker is Groenewald se grootste bydrae daarin gelee dat hy '"n tradisie 

van NT eksegese in die beoefening van die NT Teologie gevestig het" (Onderhoud). 

5. 7 Bydrae : Bybelvertaler en vertaalwetenskap 

5. 7.1 Bybelvertaler 

Groenewald se bediening het wyer as die NGK gestrek. Dit kom die beste na vore in 

die aandeel wat hy gehad het aan die nuwe Afrikaanse Bybelvertaling. Sy 

betrokkenheid beskou hy as die "kroon op die lewensarbeid" (Skrywe aan dr PJ 

Burger, verbonde aan die Tygerberg Hospitaal op 12 Februarie 1985). Hy skryf op 15 

Oktober 1986 aan dr HS Grob/er na aanleiding van sy vraag aan Groenewald oor wat 

hy as die hoogtepunt van sy /ewe beskou : "In diens van die Afrikaanssprekende 

gemeenskap was 2 Desember 1983 'n buitengewone hoogtepunt, eintlik die kroon op 

my loopbaan. Op daardie dag is die nuwe Afrikaanse Bybe/vertaling deur die 

Bybelgenootskap van Suid- Afrika in Kaapstad vrygestel. Aan daardie onderneming 

kon ek vir meer as twee dekades meewerk ... Die voltooiing van die werk was vir my 'n 

tyd van ootmoedige danksegging en innige blydskap." 

FA Swanepoel (1991:14) wys daarop dat 'n Bybelvertaling 'n belangrike teologiese 
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publikasie is en dat dit vir die meerderheid lidmate, baie predikante en selfs vir die 

kerk die "basis van hulle teo/ogie en teo/ogiese uitsprake is." Die teologiese 

verwysingsraamwerk van die vertalers word in die vertaling gereflekteer en so word dit 

die basis van die teologie van ander. Groenewald was sedert 1955 betrokke by 

Bybelvertaling en later voorsitter van die Vertalingskommissie. In 'n skrywe aan prof 

Paul du Plessis gedateer 10 November 1973 skryf hy dat hy "voltyds" (as 

vertaler:Skrywer) in diens van die SA Bybelgenootskap vir die (nuwe) Afrikaanse 

Vertaling aangestel is. Hy is ook aangewys as voorsitter van die Eindredaksie (van 

vyf lede) en as ko- ordineerder saam met prof W Kempen. Dit het beteken dat hy 

verantwoordelik was vir die "finale vorm van die vertaling, oak van die OT en daarna 

vir die bege/eiding van die manuskrip deur die pers." Groenewald het dus 'n 

belangrike aandeel gehad in die publikasie van die nuwe Afrikaanse Bybelvertaling. 

Hy was ook betrokke by die besluit op 'n nuwe vertaling in plaas van 'n hersiening. Op 

5 Julie 1968 het die Kommissie vir Hersiening van die Afrikaanse Bybelvertaling ender 

voorsitterskap van Groenewald tydens 'n seminaar van die SA Bybelgenootskap te 

Pretoria "eenparig besluit dat die tyd aangebreek het... dat gewerk word aan 'n 

vernieude vertaling ... "(AH van Zyl, 1972:48). 

Groenewald het deur openbare voorlesings en artikels in die media, Bybellesers oor 

die projek ingelig. Baie vrae is deur lesers gevra waarop Groenewald en die 

medevertalers antwoorde moes verskaf. Die publiek moes oortuig word dat 'n nuwe 

vertaling nodig is. Hy het 'n groot aandeel gehad in die verskyning van die 

Proefvertaling in 1970 waaraan die vertalers kon toets of hulle op die regte spoor is. 

Die werk kon as gevolg van die gunstige reaksie voortgesit word. Die Blye Boodskap 

het in 1975 verskyn en die Nuwe Testament en Psalms in 1979. Daar is bykans dag 

en nag gewerk. Die verskyning van die NAV was dus 'n belangrike mylpaal in 

Groenewald se lewe wat horn met innige dankbaarheid vervul het (Notule van laaste 

vergadering van die Eindredaksie op 2 Desember 1984). Dit was egter ook 'n blye dag 

vir die Afrikanervolk. Die Bybel speel 'n belangrike rel in die volkslewe. Daar was 'n 

geweldige aanvraag na die nuwe Vertaiing. Tydens die sitting van die Algemene 

Sinode in Kaapstad in 1986 is met waardering kennis geneem van Groenewald se 

jarelange toegewyde arbeid en dat hy horn vir 'n tydperk van 28 jaar onbaatsugtig 

gegee het vir die sentrale taak in die kerk, nl die Bybel in Afrikaans (Notule 1984: 

694). Groenewald en sy medelede van die Eindredaksie het van verskeie instansies 

toekennings ontvang. Op die wyse is waardering betuig en hulle vereer vir hul 

belangrike werk. 
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Volgens Groenewald is die hoogste en veeleisendste sport in sy lewensloop bereik 

met die Bybelvertaling. "Daar moes ek ontdek hoe ver ek te kort skiet aan 

wetenskaplike vakkennis, aan bedrewenheid in die gebruik van my moedertaal, 

trouens aan afronding van karakter en aan diepte van godsdienstige be/ewing. 

Bybelvertaling maak 'n mens klein!" (Dankwoord by ontvangs van ere-lidmaatskap van 

die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns te Stellenbosch op 1 Oktober 1996). 

5. 7.2 Vertaalwetenskap 

Groenewald het ook 'n belangrike bydrae gelewer in die ontwikkeling van 

Bybelvertaling as wetenskap. Hy het verskeie voorlesings gelewer. In Augustus 1983 

het hy 'n "skitterende lesing" aan sy Alma Mater gehou waarna die studente horn 

staande toegejuig het (NGTT, Jan 1984:1). Hy het die nuwe Afrikaanse 

Bybelvertaling in perspektief probeer stel, ender andere by wyse van "Die perspektief 

van die vertaalwetenskap. " Hy het daarop gewys dat die letterlike vertaling 

tekortkominge het en dat 'n nuwe weg ingeslaan is waarin groter waarde geheg word 

aan die bedoeling van die grondteks as aan die letterlike weergawe daarvan. Die NAB 

is die vrug van die vertaalwetenskap (15). 

5.8 Bydrae as kultuurleier 

Groenewald het 'n opregte liefde vir die Afrikanervolk gekoester en sou alles in sy 

vermoe doen om hulle geestelik weerbaar te maak en hulle in hul nood by te staan. 

Tydens sy bediening op Bethulie het hy met die gevare wat die Afrikaner bedreig het, 

kennis gemaak. Een daarvan was die verstedeliking van alle bevolkingsgroepe, 'n 

wereldwye verskynsel. 

5.8.1 Verstedeliking veroorsaak ellende 

In die veertigerjare het die Afrikaner, veral in die noordelike provinsies, 'n ernstige 

aanslag beleef. Die volk en sy leiers mo es voortdurend doelgerigte pogings aanwend 

om hulle van die negatiewe faktore te ontworstel. ELP Stals (1986:vii en 1, skryf: 

"Mis/ukkings het voorgekom en terugs/ae soos die ekonomiese depressie, die politieke 

skeuring en die effek van die were/doorlog het verhoed dat 'n gelykmatige 

ontwikkeling kon plaasvind." Stals berig verder: " ... die verskynsel van verstedeliking 

(het) duideliker vorm aangeneem. Soos in die vroeere dekades, het hierdie 
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verstedelikingsproses beteken dat veral die Afrikaanssprekende dee/ van die 

bevolking daardeur die ingrypendste geraak is. Die betekenis van hierdie verandering 

was nie al/een in die grootskaalse verskuiwing van Afrikaners vanaf die platteland na 

die stede gelee nie, maar ook in die verandering van /eefwyse, opvattings en 

ingesteldhede wat in die stedelike omgewing by die Afrikaner ingetree het" (1). 

Groenewald en sy eggenote het benewens die kerk se bystand ook gepoog om ook 

deur middel van Afrikaanse kultuurorganisasies opheffingswerk te verrig. In die 

verband het hulle die Oranje Vrouevereniging op Bethulie gebruik om maatskaplike 

dienste ender die verarmde volksgenote te verrig en later die Bond van Dienaresse in 

die Transvaal, 'n vroueaksie van die NGK wat deur Groenewald se eggenote gestig is. 

5.8.2 Miskenning van Afrikaans, armoede, vakbonde en kommunisme 

Stals (110-111) wys verder op die stryd om die erkenning van Afrikaans. In Julie 1936 

verklaar SF du Toit in 'n debat dat "dit 'n hopelose posisie vir 'n Afrikaner is om na 'n 

hoe posisie in die staatsdiens te mik. Die Stadsraad van Johannesburg is nou 

eenmaa/ vierkant teen die Afrikaner gekant en gee aanleiding tot die grootste 

rassehaat." In diese/fde debat het mnr TAM Huddle hardop gewonder of Afrikaans 

dan 'n letterkunde gehad het en opgemerk "hulle het skaars 'n woordeboek." Die 

ineenvloeiing op sosiale gebied, gepaardgaande met swak woonomstandighede, by 

die Afrikaner het groot kommer gewek. Die politieke strominge in die 

arbeidsorganisasies het die kwessie van rasseverhoudinge sterk beklemtoon. Stals 

berig (1986:112) : "Afrikaanse organisasies het 'n onheilige proses raakgesien in die 

strewe van kommunisties georienteerde vakbondleiers om arbeiders, ongeag ras, te 

verenig ... die vakbondsituasie (het) 'n gunstige klimaat in Johannesburg geskep vir die 

apartheidskreet van die Nasionale Party, met die oog op die 1948 verkiesing ... " 

Vandag is poste in die Staatsdiens vir blankes vanwee regstellende aksie nie 

toeganklik nie en is Afrikaans as taalmedium weereens ender druk. 

5.8.3 Betrokkenheid kultuurorganisasies 

Die Afrikanerleiers het daartoe oorgegaan om kultuurorganisasies te stig om die 

minderbevoorregte volksgenote by te staan en hulle op te hef. 'n Belangrike 

organisasie was die Voortrekkerbeweging waardeur die jeug bereik kon word en hulle 

'waardering vir hul godsdiens, taal en kultuur kon leer. Groenewald se eggenote was 

'n belangrike Voortrekkerleier in die OVS asook in die Transvaal. Die Afrikanerjeug 

598 



het horn na aan die hart gele en hy het selfs 'n kommando op Bethulie op die been 

gebring. 

In die veertigerjare het hy lid van die vertroulike organisasie, die Afrikaner 

Broederbond, geword. Die organisasie is gestig met die doel om die Afrikaner op 

verskillende gebiede te bemagtig, byvoorbeeld ekonomies, maatskaplik, op die 

gebied van die onderwys, ens. Die organisasie het grootliks daarin geslaag om 

Afrikaners te verenig en hulle op te hef. Algaande het hulle 'n groter rol in die Suid

Afrikaanse samelewing begin speel. Die Afrikaner Broederbond het ook die 

oplossing van die rassevraagstuk socs die oorgrote meerderheid Afrikaners in 

apartheid gesien. Groenewald is daarvan verdink dat hy 'n belangrike rol in die 

Afrikaner Broederbond (AB) gespeel het en dat sy lidmaatskap op een of ander wyse 

met sy Bybelse fundering van apartheid in 1947 verbind kon word. So ook dat die 

Nasionale Party horn gebruik het om as Afrikaner intellektuele die Party van advies 

oor byvoorbeeld rasseaangeleenthede te bedien. Groenewald het dit ontken en dit 

meet vanwee sy integriteit aanvaar word dat hy nie by sodanige aksies betrokke was 

nie. Groenewald self het verklaar en skrywer se navorsing het aangetoon dat hy nie 

'n vername rol in die organisasie gespeel het nie. Hy was en is steeds 'n gewone lid 

van die AB en het hy slegs op plaaslike afdelingsvlak aan die werksaamhede 

deelgeneem. Hy is oortuig van die bona fide van die organisasie en weier om as lid 

te bedank. 

Groenewald het op 25 Mei 1945 lid van die belangrike AKW geword volgens 'n skrywe 

van die Sekretaris gedateer 24 Januarie 1994). Hy het 'n belangrike aandeel aan die 

prestige organisasie se werksaamhede gehad. In die vermelde skrywe is hy bedank 

"vir 'n leeftyd van toewyding en diens aan die mense van ons land. " Hy het die 

belangrike onderskeiding te beurt geval dat die Raad van die SA Akademie die eerste 

Stals-prys vir Teologie in 1970 aan horn toegeken het (Skrywe Hoofsekretaris 

gedateer 18 Mei 1970). Op 10 Oktober 1996 het hy die verdere eer te beurt geval dat 

die ere-lidmaatskap van die Akademie op Stellenbosch aan horn oorhandig is (Vgl sy 

reeds vermelde toespraak tydens die oorhandiging op gemelde datum). 

Groenewald sou alles in sy vermoe doen om die Afrikaanse kultuur en taal te bevorder 

deur die aksies wat deur die onderskeie kultuurorganisasies vir die doel geloots is, te 

bevorder. Sy grootste bydrae op die gebied het hy waarskynlik as skrywer verrig. 
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5.8.4 Getuienis in Wereldhof 

Groenewald en ds JS Gericke, as twee belangrike Suid- Afrikaanse kerkleiers, is deur 

die Regering versoek om as getuies in die saak wat Ethiopie en Liberie teen Suid

Afrika se administrasie van Suidwes-Afrika aanhangig gemaak het, voor die 

Wereldhof in Den Haag op te tree. Groenewald het sy getuienis na 'n uitgebreide 

besoek en samesprekings met godsdienstige leiers in SWA, opgestel. Volgens 'n 

skrywe van die Sekretaris van Buitelandse Sake gedateer 29 November 1965, is die 

materiaal wat hy tot beskikking van die Regspan gestel het, met ''veel vrug" gebruik. 

Om taktiese redes het die Regspan besluit om slegs Gericke te laat getuig. In sy 

getuienis het hy gese dat integrasie sou lei tot "either suicide or homicide of certain 

groups and a fatal setback in the advancement of the country and its people ... " (Vgl 

Ethiopia and Liberia versus South Africa :An official account of contentious 

proceedings on South West Africa before the International Court of Justice at 

The Hague 1960- 1966, 1966: 215). Op 18 Julie 1965 het die Hof, met die hulp van 

die beslissende stem van die Voorsitter van die Hof, die eis verwerp. Groenewald is by 

wyse van skrywes deur die Sekretaris (29 November 1965) en Minister van 

Buitelandse Sake (13 Desember 1965) bedank vir sy tyd, energie en aandag wat hy 

aan die saak bestee het. Die gunstige uitspraak het tot groot vreugde in SA aanleiding 

gegee. Oat Groenewald deur die destydse Regering gevra is om getuienis vir die 

belangrike saak voor te berei, meet gesien word in die lig van sy besondere 

kundigheid en agting wat vir horn selfs buite die geledere van die NGK bestaan het. 

Groenewald het daarin geslaag om eer te bring aan sy Skepper, die NGK en die 

Afrikanervolk. 

6 Vereer vir uitstaande diens 

Melding is reeds gemaak van Groenewald se toekennings deur verskeie instansies 

wat horn vereer het vir sy uitstaande bydraes op verskillende gebiede. Samevattend 

word na slegs enkeles verwys ten einde die kwaliteit van sy bydraes en diens aan te 

toon. Op die gebied van die teologiese wetenskap is hy deur vier Universiteite met 

ere-doktorsgrade vereer, hy ontvang die eerste Stals-prys asook ere-lidmaatskap van 

die AWK, verskeie toekennings vir sy aandeel in die nuwe Afrikaanse Bybelvertaling 

en 'n uitstaande toekenning, naamlik die Orde van Verdienstelikheid (klas goud) van 

die Staat. Om op die wyse vereer te word is die voorreg van uitstaande 

persoonlikhede wat gehalte bydraes gelewer het wat die openbare cog nie ken miskyk 
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nie, al het hulle glad nie erkenning nagejaag nie. Daarom is dit nodig dat sy dade by 

wyse van 'n lewensbeskrywing vir die nageslag bewaar word. 

7 Slotopmerking 

Die resultaat van die navorsing na die lewe en werk van Groenewald in kerkhistoriese 

perspektief het tot gevolg dat as samevattende beoordeling verklaar kan word dat hy 

as vegter met sy worstelende dade aan die lewe van sy tyd in die loop van die 

twintigste eeu, die eeu van storms (KS Latourette 1964: 1349), saam gebou het. Hy 

het 'n betekenisvolle bydrae van besondere omvang tot die teologie en kerk asook op 

kultuurgebied binne die geledere van die Afrikaner en Afrikaanssprekende Suid

Afrikaner gemaak. Oat hy daarin misluk het om 'n oplossing vir die ingewikkelde 

rasseproblematiek deur sy Bybelse fundering van apartheid te vind, doen nie afbreuk 

aan sy bydrae nie. 

Wanneer WO Jonker ten opsigte van JA Heyns (Skrif en Kerk, 1994: Jrg 15(1):13) 

opmerk dat "dit vir weinig teenspraak vatbaar is dat Johan Heyns 'n gawe aan ans 

kerk en teo/ogie was" en dat hy "die vernaamste teo/oog van ans ges/ag" was en "die 

vrugbaarste teo/oog wat die Afrikaanse gemeenskap nag opgelewer het, " oordeel 

skrywer dat die uitspraak net so op Evert Philippus Groenewald van toepassing 

gemaak kan word, sender om afbreuk aan Heyns se uitstaande bydrae te doen. My 

beskeie oordeel is dat Groenewald een van die belangrikste Afrikaanse teoloe en 

kerkleiers is wat die twintigste eeu opgelewer het. Hy het as seun uit die bodem van 

Afrika gepaard met sy Europese erfenis deur sy lewe en werk eer aan God wat horn 

geroep en begenadig het, die Ned Geref Kerk en die Afrikanervolk gebring. Die 

kerkgeskiedenis is deur sy bydrae verryk. 
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1.8.18 Ds DJ Redelinghuys op 05.09.1990 te Alberton. 

1.8.19 Prof AB du Tait op 26.09.1990 te Pretoria. 

1.8.20 Prof PGJ Meiring op 26.09.1990 te Pretoria. 

1.8.21 Mnr Naude Botha op 17.08.1990 te Johannesburg. 

1.8.22 Ds GE van der Merwe op 12.04.1995 te Belville. 

1.8.23 Oudl JJ du Plessis, 11.10.1967 te Johannesburg. 

1.8.24 Mnr F de Bruyn op 10 Mei 1990 te Bethulie. 

1.9. Persoonlike versameling van EP Groenewald 

1.9.1 Konsep konstitusie van die SA Teologiese Vereniging, 1934. Getikte 

manuskrip. 

1.9.2 Bybelstudie oar 1 Kor 13, 14, 15, aangebied by Predikante-konferensie vir 

Suid-Transvaal Sinode op 10-11.03.1975 te Buffelspoort. 

1.9.3 Biduurboodskap vir teologiese studente tydens Dea Gloria byeenkoms op 

28.09.50, UP. 

1.9.4 Verslag opgestel deur Prof EP Groenewald in saak UP vs Tommie Meyer 

Films, Saak M1070/76Transvaalse Provinsiale Afdeling van die 

Hooggeregshof van SA. 

1.10 Preke I Toesprake I Redes I Referate 

1.10.1 Rede gelewer op 06.12.1934 by die stigting van die Suid-Afrikaanse 

Studiekring te Stellenbosch getiteld "Hedendaagse rigtinge in die Nu

Testamentiese eksegese" 

1.10.2 Rede by aanvaarding van professoraat in Nuwe Testamentiese 

Wetenskap aan die Teal. Fakulteit (Afd B) UP op 07.09.1938: Eksegese 

van die Nuwe Testament. 

1.10.3 Erediens vir afgevaardigdes na Sinode van Transvaal in Pretoria op 

14.04.1940. 

1.10.4 Die Christelike /ydensbeskouing. Rede gehou by die promosieplegtigheid 

van die Univ. van Pretoria op 19 April 1941 UP Publikasiereeks 3, no II 

1.10.5 Preek oor 1 Joh 5: 4- 5: Eeufeespreekbundel van die Ned Herv of 

Geref Kerke in SA, 1942. 
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1.10.6 Openingsrede by die opening van die 1 ste Algemene Si node te 

Kaapstad in 1962. 

1.10. 7 Afrikaans New Testament Problems. Voordrag gelewer tydens 

Bybelvertalerseminaar te Turfloop op 14.07.67. 

1.10.8 Referaat: God en Mammon, gelewer by Nieu-Testamentiese 

Werkgemeenskap, Julie 1967. 

1.10. 9 Aspekte van die Bergrede: Oorvloediger Geregtigheid: Kursus 

aangebied vir die Ring van Langlaagte, Oktober 1967. 

1.10.1 O Referaat: Krisis in die lnterpretasie van die Nuwe Testament, gelewer 

tydens Werkgemeenskap van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns, 

Junie 1968. 

1.10.11 Referaat: Die Christologie van Johannes 20: 31, gelewer by die Nieu

Testamentiese Werkgemeenskap, Junie 1968. 

1.10.12 Die Woord in die Volkstaal. Voordrag gelewer tydens die opening van 

die Teol. Fakulteit (Afd 8), UP in 1970. 

1.10.13 Openbare voorlesing oor die beoordeling van proefvertaling van die NAV 

op 9.04.1971 Universiteit Stellenbosch. 

1.10.14 Preek by geleentheid van die amptelike bekendstelling van Die Blye 

Boodskap 30.11.1975. 

1.10.15 Preek deur Prof EP Groenewald by geleentheid van die 50ste 

herdenking van die Teologiese Fakulteit (Afd 8), UP, 16 Maart 1988. 

1.10.16 Afrikaans as Bybeltaal. Voordrag gelewer by die Jaarvergadering SA 

Akademie vir Wetenskap en Kuns, 1975. 

1.10.17 Kursus oor geestesgawes, aangebied vir die Sinodes van Wes en Suid

Transvaal, 10-11 Maart 1975. 

1.10.18 Lesing: Wordingsjare van die Teologiese Fakulteit (Afd B), UP, ten tyde 

van die 40-jarige herdenking op 01.03.1978 te Pretoria. 

1.10.19 Toespraak by bekendstelling en oorhandiging van die Nuwe Testament 

en Psalms aan die Staatspresident 24.08.1979 te Kemptonpark. 

1.10.20 Lesing aan US : Die Afrikaanse Bybel (1933 - 1983) in perspektief 

beskou, Augustus 1983. 

1.10.21 Toespraak by geleentheid van publikasie van die NAV op 02.12.1983. 

Oorhandiging van eerste eksemplaar aan die Staatspresident. 

1.10.22 Referaat : Krisis rondom die Bybel. Rapportryers UP, Mei 1968. 

1.10.23 Toespraak by re-unie van 1952-proponente op 26.11.1992 te Pretoria. 

1.11. Persoonlike herinneringe van EP Groenewald 

1.11.1. EP Groenewald, 1978. Dertig jaar in die Wilgers. Herinneringe van verblyf 

in die Wilgers, Pretoria. 
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1.11.2. Aantekening i.v.m. Bybelverklaring: Verloop van sake Julie/Augustus 

1943. 

1.11.3. Aantekening i.v.m. Bybelverklaring: Verloop van sake tot 5 Oktober 

1943. 

1.12. Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 

1.12.1. Agenda Algemene Jaarvergadering 27-29.06.1963. 

1.12.2. Jaarboek 1970. 

1.13. Hofrekords 

1.13.1. 2nd Edition 1966 : Ethiopia and Liberia versus South Africa : An official 

account of the contentious proceedings on SWA before the 

International Court of Justice at The Haque 1960 - 1966. Dept. of 

Interior: Pretoria. 

1.14 Afrikaner Broederbond, Johannesburg 

1.14.1 Notule 24-25 April 1963. 

1.15 FAK Sangbundel 4de druk, 1966, Kaapstad: Nasionale Boekhandel 

1.16 Briewe I Korrespondensie (Prof EP Groenewald hier afgekort as EPG): 

Skrywe EPG aan Sekretaris van die Raad van UP, 20.12.1937. 

Skrywe EPG aan AD Herhold, kassier van N G Gemeente Bethulie, 

30. 04.1938. 

Skrywe prokureur Tim du Toit, Pretoria aan EPG , 14.03.1938. 

Skrywe EPG aan skrywer 23.09.1997. 

Skrywe dr GJ Swart uit VSA aan EPG Oktober 1956. 

Skrywe mev G Groenewald aan Eerste Minister J G Strijdom, 11.11.1956. 

Skrywe JG Strijdom aan Mev G Groenewald, 14.11.1956. 

Skrywe EPG aan Kobus en Wena Grobbelaar, 23.08.1987. 

Skrywe EPG aan Grobbelaargesin, 17.05.1987. 

Skrywe mev G Groenewald aan mev Neline Swart, 26.05.1986. 

Skrywe EPG aan Grobbelaar egpaar, 18.12.83. 

Skrywe EPG aan Grobbelaar egpaar, 16.03.87. 

Skrywe EPG aan Grobbelaar egpaar, 27.11.88. 

Skrywe EPG aan skrywer, 23.09.97. 

Skrywe prof B Lategan aan EPG, 23.06.70. 

Skrywe prof JJ MOiier aan EPG, 25.04.1951. 

Skrywe prof JJ Moller aan EPG, 28.05.1961. 

Skrywe prof JJ Moller aan EPG, 27.05.1962. 
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Skrywe prof JJ MOiier aan EPG, 24.03.1964. 

Skrywe prof JJ MOiier aan EPG, 08.03.1964. 

Skrywe prof JJ MOlleraan EPG, 21.05.1970. 

Skrywe prof JJ MOiier aan EPG, 23.11.1975. 

Skrywe prof J MOiier aan EPG 10.08.1977. 

Skrywe EPG aan ds J du Toit van Boshoff, 12.08.1935. 

Skrywe EPG aan dr R Snyman, 19.10.1934. 

Skrywe prof AB du Preez aan EPG i.v.m. stigting SA Teologiese Vereniging, 

Februarie 1934. 

Skrywe EPG aan prof D Lategan, 30.10.1933. 

Skrywe EPG aan ds PJ van der Westhuizen, 20.09.1934. 

Skrywe EPG aan Argivaris van NGK OVS, 08.02.1984. 

Skrywe ds GD Worst, Skriba van Kieskollege aan EPG, 10.01.1938. 

Skrywe EPG aan Os GD Worst, 09.12.1937. 

Skrywe ds GD Worst aan EPG, 10.02.1938. 

Skrywe ds GD Worst aan EPG, 10.01.1938. 

Skrywe Sekretaris, Raad van UP aan EPG, 20.12.1937. 

Skrywe EPG aan Sekretaris, Raad van UP, 23.12.1937. 

Skrywe EPG aan prof AH van Zyl, 31.07.1981 

Skrywe WO Jonker aan EPG, Mei 1990. 

Skrywe dr JA Heyns aan Prof EP Groenewald, 10.05.1970 

Skrywe past FP Moller aan EPG, 15.12.1958. 

Skrywe oudstudente van 1950 klas (UP) aan EPG, 02.06.1980. 

Skrywe Rektor UNISA prof T van Wyk aan EPG, 04.12.1972. 

Skrywe prof IH Eybers, Sekr. Fakulteit Teologie UNISA aan EPG, 

08.10.1970. 

Skrywe EPG aan prof IH Eybers, 15.10.1970. 

Skrywe prof P du Plessis,Universiteit Durban-Westville aan EPG, 

10.11.1973. 

Skrywe EPG aan ds PPA Kotze, Oos-Londen-Noord, 25.08.1965. 

Skrywe EPG aan prof AB du Toit, 16.02.1987. 

Skrywe WA Landman, Skriba NG Kerk aan EPG, 05.11.1969. 

Skrywe Registrateur Akademies UP aan EPG, 24.06.1970. 

Skrywe Skriba NG Kerk van Transvaal aan EPG, 01.06.1972. 

Skrywe Skriba Sinodale Kommissie NGK OVS aan EPG, 26.05.1972. 

Skrywe ds MC Dippenaar (NGKA) aan EPG, 16.11.1970. 

Skrywe JW Hofmeyr, VoorsitterV SR UP, aan EPG, 23.11.1970. 

Skrywe EPG aan Raad van Kuratore, 19.11.1970. 

Skrywe EPG aan dr IL Ferreira, 29.01.1985. 

Skrywe EPG aan dr IL Ferreira, 08.04.1984. 

Skrywe EPG aan prof E Brown, 18.03.1985. 
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Skrywe prof E Brown aan EPG, 06.05.1985. 

Skrywe EPG aan dr IL Ferreira, 16.03.1985. 

Skrywe SA Nasionale Werkersbond aan EPG, 18.09.1934. 

Skrywe EPG aan Rektor MC Botha UP, 15.04.1943. 

Skrywe EPG aan Rektor MC Botha UP, 20.08.1947. 

Skrywe EPG aan Rektor MC Botha UP, 10.09.1947. 

Skrywe dr Herman Lombard aan EPG, 18.06.1978. 

Skrywe mnre Couzyn, Hertzog & Horak aan EPG, 27.07.1976. 

Skrywe past FP Moller aan EPG, 15.12.1958. 

Skrywe prof AB du Toit aan EPG, 01.12.1982. 

Skrywe dr N Smith aan EPG, 05.06.1970. 

Skrywe WS Vorster aan EPG, 28.02.1970. 

Skrywe EPG aan WS Vorster, 19.07.1970. 

Skrywe prof A Konig aan EPG, 19.01.1970. 

Skrywe JW Hofmeyer aan EPG, 04.09.1973. 

Skrywe prof PJ du Plessis aan EPG, 28.03.1978. 

Skrywe EPG aan Dekaan Teol. Fakulteit (Afd B), 02.10.1974. 

Skrywe Rektor UP aan EPG, 19.11.1974. 

Skrywe EPG aan Rektor UP, 25.11.197 4. 

Skrywe EPG aan skrywer, 27.04.1996. 

Skrywe WS Vorster aan EPG, 28.02.1970. 

Skrywe W Nicol aan EPG, 11.01.1970. 

Skrywe EPG aan dr CS Kotze, 30.09.1989. 

Skrywe JL van Schaik aan prof PJS de Klerk, 04.07.195. 

Skrywe EPG aan prof B Gemser, 16.11.1942. 

Skrywe prof B Gemser aan EPG, 07.12.1942. 

Skrywe prof S du Toit aan EPG, 21.12.1942. 

Skrywe EPG aan prof B Gemser, 08.01.1943. 

Skrywe EPG aan prof S du Toit, 25.01.1943. 

Skrywe prof S du Toit aan EPG, 28.01.1943. 

Skrywe EPG aan prof S du Toit, 30.01.1943. 

Skrywe prof B Gemser aan EPG, 01.02.1943. 

Skrywe EPG aan prof S du Toit, 01.02.1943. 

Skrywe EPG aan Prof S du Toit, 03.02.1943. 

Skrywe Prof S du Toit aan EPG, 10.02.1943. 

Skrywe EPG aan prof S du Toit, 16.02.1943. 

Skrywe prof S du Toit aan EPG, 23.02.1943. 

Skrywe EPG aan prof S du Toit, 15.03.1943. 

Skrywe EPG aan prof S du Toit, 01.04.1943. 

Skrywe prof S du Toit aan EPG, 05.04.1943. 

Skrywe prof B Gemser aan EPG, 09.04.1943. 
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Skrywe EPG aan prof S du Tait, 10.04.1943. 

Skrywe prof B Gemser aan EPG, 01.07.1943. 

Skrywe prof S du Tait aan EPG, 23.08.1943. 

Skrywe EPG aan prof B Gemser, 26.08.1943. 

Skrywe prof S du Tait aan EPG, 11.09.1943. 

Skrywe prof B Gemser aan EPG, 21.09.1943. 

Skrywe EPG aan prof S du Tait, 22.09.1943. 

Skrywe prof S du Tait aan EPG, 25.09.1943. 

Skrywe EPG aan prof B Gemser, 27.09.1943. 

Skrywe EPG aan prof S du Tait, 13.10.1943. 

Skrywe prof S du Tait aan EPG, 20.10.1943. 

Skrywe EPG aan prof S du To it, 17 .11.1943. 

Skrywe EPG aan prof S du Tait, 05.11.1943. 

Skrywe EPG aan prof S du Tait, 14.01.1944. 

Skrywe prof S du Tait aan J L van Schaik, 17.01.1949. 

Skrywe EPG aan dr CS Kotze, 30.09.1989. 

Skrywe JL van Schaik aan PJS de Klerk, 04.07.1950. 

Skrywe ds J Overduin aan EPG, 22.08.1970. 

Skrywe prof WJ Richards aan EPG, 01.09.1990. 

Skrywe EPG aan dr DJ Dreyer, 24.09.1984. 

Skrywe prof B Gemser aan EPG, 16.11.1942. 

Skrywe prof EP Groenewald aan Prof B Gemser, 08.01.1943. 

Skrywe EPG aan prof JA du Rand, 27.09.1984. 

Skrywe prof JA du Rand aan EPG, 12.10.1984. 

Skrywes ds MJJ Prinsloo aan EPG, 11.04.1984 en 05.07.1984. 

Skrywe EPG aan Skriba Ring van Windhoek, 12.01.1981. 

Skrywe ds JE Potgieter aan EPG, 01.09.1986. 

Skrywe EPG aan ds MJ Smuts (snr), 17.06.1986. 

Skrywe EPG aan dr HS Grabler, 15.10.1986. 

Skrywe Denise Ackermann aan EPG, 15.04.1985. 

Skrywe EPG aan Denise Ackermann, 23.04.1985. 

Skrywe EPG aan Skrywer, 22. 08. 1989. 

Skrywe dr GJ Swart aan EPG, Oktober 1956. 

Skrywe mev G Groenewald aan Eerste Minister JG Strijdom, 11.11.1956. 

Skrywe Eerste Minister JG Strijdom aan mev G Groenewald, 14.11.1956. 

Skrywe AB du Tait aan EPG, 12.03.1986. 

Skrywe Hoofsekretaris, AWK aan EPG, 18.05.1970. 

Skrywe Hoofbestuurder NG Kerkboekhandel aan EPG, 05.06.1972. 

Skrywe Minister van Buitelandse Sake aan EPG, 13.12.1965. 

Skrywe Sekretaris van Buitelandse Sake aan EPG, 29.11.1965. 

Skrywe Rektor van US aan EPG, 03.04.197 4. 
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Skrywe Cecile Burger aan EPG, 05.11.197 4. 

Skrywe GD du Toitaan EPG, 02.05.1951. 

Skrywe prof JJ MOiier aan EPG, 25.04.1951. 

Skrywe ds M Adendorff aan EPG, 16.02.1967. 

Skrywe Registrateur PU vir CHO aan EPG, 10.04.1987. 

Skrywe dr G Barn aan EPG, 07.08.1981. 

Skrywe EPG aan dr G Barn, 15.08.1981. 

Skrywe EPG aan Skrywer, 23.03.1995. 

Skrywe Berta Smit aan EPG, 10.02.1984. 

Skrywe EPG aan B Smit, 14.02.1984. 

Skrywe EPG aan B Smit, 18.10.1983. 

Skrywe EPG aan B Smit, 16.11.1984. 

Skrywe EPG aan Cecile Burger, 06.08.1982. 

Skrywe Denise Ackermann aan EPG, 15. 04.1985. 

Skrywe EPG aan NGKU, 30.11.1987. 

Skrywe EPG aan Kompilator NG Kerkjaarboek, 07.02.1987. 

Skrywe Kompilator NG Kerkjaarboek aan EPG, 26.02.1987. 

Skrywe EPG aan WJ van Zijl NG Kerk Uitgewers, 29.09.1983. 

Skrywe RS Billheimer aan Skrywer, 16.06.1991. 

Skrywe Skriba NGK Gordonsbaai aan EPG, 01.07.1987. 

Skrywe Predikant Sinodale Diens Ampsbediening en Evangelisasie, Sin. 

Wes- en Suid-Tvl, 21.11.1974. 

Skrywe EPG aan Dr FAH van Staden, 23. 04.1985. 

Skrywe FE O'B Geldenhuys aan Sekretaris van Libertas Kultuurvereniging. 

Skrywe EPG aan voorsitter van die AWK, 16.06.1979. 

Skrywe EPG aan Skriba Bree Moderatuur van Algemene Sinode, 

03.02.1979. 

Skrywe EPG aan Hoofsekretaris van AWK, 31.01.1984. 

Skrywe EPG aan ds P Jordaan, 14.05.1982. 

Skrywe EPG aan PJ van der M Grobbelaar, 01.05.1985. 

Skrywe dr FAH van Staden aan EPG, 17.04.1985. 

Skrywe EPG aan ds JE Potgieter, 07.05.1985. 

Skrywe EPG aan ds JE Potgieter, 01.09.1986. 

Skrywe EPG aan prof CWH Boshoff, 27.05.1984. 

Skrywe EPG aan prof CWH Bosh off, 25. 06.1985. 

Skrywe prof CWH Boshoff aan EPG, 25.06.1985. 

Skrywe EPG aan prof CWH Boshoff, 06.06.1985. 

Skrywe Skriba NG Kerk OVS aan EPG, 25.05.1972. 

Skrywe Skriba NG Kerk Suid-Tvl aan EPG, 01.06.1972. 

Skrywe Berta Smit aan EPG, 06.11.1980. 

Skrywe EPG aan Kobus en Wena Grobbelaar, 26.10.1986 
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Skrywe ds DM van der Heever aan EPG, 03.12.1986. 

Skrywe EPG aan ds DM van der Heever, 15.12.1986. 

Telegram van Volkskas Hoofkantoor Pretoria aan EPG, 29.06.1965. 

Skrywe "JJM" aan EPG, 02.06.1965. 

Skrywe Sekretaris Buitelandse Sake aan EPG, 29.11.1965. 

Skrywe Minister van Buitelandse Sake H Muller aan EPG, 13.12.1965. 

Skrywe Hoofsekretaris, AWK aan EPG, 24.01.1994. 

Skrywe Hoofsekretaris, AWKaan EPG, 09.08.1961. 

Skrywe prof PJ Nienaber aan EPG, 30.06.1963. 

Skrywe Sekretaris, AWK aan EPG, 16.07.1963. 

Skrywe EPG aan Hoofsekretaris, AWK, 05.08.1972. 

Skrywe Sekretaris, AWK aan EPG, 13.11.1963. 

Skrywe Hoofsekretaris, AWK aan EPG, 18.05.1970. 

Skrywe prof JA Heyns aan proff SCW Duvenage en BJ Engelbrecht, 

27.12.1969. 

Skrywe Sekretaris, Bond van Oudstudente, UP aan EPG, 21.05.1970. 

Skrywe W Nicol aan EPG, 01.08.1970. 

Telegram van Groenewald-seuns aan EPG, 03.07.1970. 

Skrywe Hoofsekretaris, FAK aan EPG, 14.09.1973. 

Skrywe EPG aan Skrywer, 22.08.1989. 

Skrywe EPG aan skrywer, 16.09.89. 

Skrywe EPG aan dr HS Grabler, 15.10.1986. 

Skrywe EPG aan Dr PJ Burger, 12.02.1985. 

Skrywe EPG aan Prof P du Plessis, 10.11.1973. 

Skrywe Sekretaris vir vertaling van BSA aan EPG, 06.05.1969. 

Skrywe EPG aan Sekr vir vertaling van BSA, 12.05.1969. 

Skrywe EPG aan Kobus & Wena Grobbelaar, 26.10.1968. 

Skrywe dr PG Marais aan EPG, 18.11.86. 

Skrywe EPG aan dr PG Marais, 29.09.1986. 

Skrywe ds Pde V Uys aan EPG, 20.06.1968. 

Skrywe dr Jorrie Jordaan aan EPG, 25.04.1981. 

Skrywe prof B Combrinck aan EPG, 04.04.1977. 

Skrywe dr JA Heyns aan EPG, 10.05.1970. 

Skrywe past FP Moller aan EPG, 15.12.58. 

Skrywe ds J Overduin aan EPG, 22.08.1970. 

Skrywe prof AB du Tait aan EPG, 01.12.1982. 

Skrywe Rektor UP aan EPG, 19.11.1974. 

Skrywe EPG aan prof P du Plessis, 10.11.1973. 
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2. PERIODIEKE PUBLIKASIES 

2.1. Jaarboeke en Jaarblaaie 

2.1.1. Dea Gloria, Jaarblad van die Teal. Fakulteit (Afd B), UP: 1943; 1950; 

1965; 1966; 1968; 1969; 1970; 1984; 1989. 

2.1.2. Jaarblad Hoerskool Outeniqua 1968. 

2.1.3. Jaarboek van die Ned Geref Kerke 1993, Jaargang 144. Wellington : 

Tydskriftemaatskappy van die Ned Geref Kerk. 

2.1.4. Jaarboek van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns 1970. 

2.2. Koerante, Tydskrifte en Nuusbriewe 

2.2.1. Beeld: 14.08.1991 (Bylae Kalender); 29.10.91; 20.02.93; 16.01.93; 

07.12.93; 16.04.94; 30.01.1997; 25.10.97 (Bylae); 10.01.98; 22.08.1994; 

22.08.1992. 

2.2.2. Burger, Die: 12.06.1941; 07.09.1946; 06.06.1989; 26.02.1997; 

08.04.1961; 12.02.1977. 

2.2.3. The Times: Weekly Newspaper for Uitenhage and the Eastern Province 

districts : 21.01.1948. 

2.2.4. Cape Times : 07.08.1991. 

2.2.5. Argus : 15.12.1975. 

2.2.6. Finansies en Tegniek: 05.09.1997. 

2.2.7. George and Knysna Herald: 31.08.1932; 22.09.1972. 

2.2.8. Matieland : April 1962, April 1971. 

2.2.9. Naweekpos: Datum onbekend 1936. 

2.2.10. Rapport : 01.09.1991; 28.01.1996. 

2.2.11. Star, The: 05.05.1993. 

2.2.12. Transvaler, Die: 11.03.1944; 15.08.1958; 03.06.1972; 27.02.1979. 

2.2.13. Volksblad, Die: 04.04.193; 15.08.1975. 

2.2.14. Vaderland, Die: 24.10.1978; 22.03.76. 

2.2.15. Ruiter, Die: 12.12.1947. 

2.2.16. Bondgenoot, Die: Oktober 1975. 

2.2.17. TGW 1961; September- Desember 1969. 

2.2.18. Nuusbrief van die AWK Augustus 1970. 

2.3. Kerklike koerante, Tydskrifte en Nuusbriewe 

2.3.1. Berigte te Velde, Nuusbrief van Vrouediens, Sinode Suid-Transvaal. 

2.3.2. Herder, Die : 02.01.1938; Januarie 1939; Julie 1941; September 1943; 

Januarie 1945; Januarie 1939; Junie 1939; Julie 1939; September 1943; 

Junie 1945; Julie 1945. 

2.3.3. Kerkbode, Die: 05.02.1903; 15.09.1910; 21.09.1910; 22.09.1910; 
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03.03.1926; 23.02.1927; 19.03.1931; 06.07.1932; 03.08.1932; 

17.08.1932; 31.08.1932; 14.09.1932; 08.10.1932; 3.10.1934; 15.11.1939; 

10.04.1940; 05.06.1940; 30.07.1941; 16.02.1944; 08.03.1944; 

22.09.1948; 01.04.1953; 08.04.1953; 25.03.1953; 08.04.1953; 

15.04.1953; 03.09.1958; 05.04.1961; 08.01.69; 04.02.1970; 11.02.1970; 

04.03.1970; 01.08.1979; 07.01.1981; 19.06.1985; 14.01.1987; 

12.06.1988; 12.08.1988; 15.09.1989; 26.02.1993; 02.08.1978; 

07.09.1990; 15.05.1992. 

2.3.4. Saaier, Die: September 1978. 

2.3.5. Skrif en Kerk: 1994; 1995. 

2.3.6. Voorligter, Die: Mei 1938; Januarie 1939; Augustus 1959; Desember 

1961; Mei 1967; Februarie 1971; Februarie 1976. 

2.3.7. GerefVaandel: April 1939; Februarie 1950; Desember 1954. 

2.3.8. Pinksterboodskapper, Die: Augustus 1976. 

2.3.9. Maandbrief van die NG Gemeente Queenswood: Junie 1984. 

2.3.1 O Maandbrief van die NG Gemeente Gordonsbaai. 

2.3.11 Maandbrief van die NG Gemeente Suider-Strand. 

2.4. Tydskrifte I publikasies van teologiese fakulteite, werksgemeenskappe 

2.4.1. Ned Geref Teologiese Tydskrif: Deel II Junie 1961; Deel V 1964; 

Deel X No 1 1969; Deel XXV No 1 Januarie 1984; Deel XXXI 3.09.1990; 

Deel XXXll 1 Maart 1991; Deel XXXIV No 1 1993; Deel XVII 4 Septem

ber 1986. 
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BYLAES 

Die volgende bylaes is aangeheg: 

Bylae 1 : 

Bylae 2: 

Bylae 3: 

Bylae 4: 

Rede uitgespreek deur prof EP Groenewald by die opening van die 
eerste Algemene Sinode van die NGK van SA, Groote Kerk, Kaapstad 
op 14 Okt 1962. Die teks, Sag 6: 13, is dieselfde wat dr Andrew Murray 
op dag en datum 100 jaar tevore, oak in die Groote Kerk, vir die 
opening gebruik het. 

Voorlopige handgeskrewe konsepvertaling van 1 Kor 14:1-6 van die 
NAV deur Groenewald. 

Skrywe van mev Gertruida Groenewald aan mev Neline Swart 
gedateer 26 Mei 1986. 

Getikte manuskrip van preek deur prof EP Groenewald gelewer by 
geleentheid van die vyftigjarige herdenking van die Teologiese 
Fakulteit (Afd B - NGK) aan die Universiteit van Pretoria op 16 Maart 
1988 om 19:00 in die NGK Pretoria-Oas. Vyftig jaar tevore op 
dieselfde datum was Groenewald een van die vier professore wat in 
dieselfde kerkgebou bevestig is. Die teks deur Groenewald gebruik 
was 2 Tim 3:16-17. 
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BYLAE A 
REDE UITGESPREEK BY DIE OPENING VAN DIE EERSTE ALGE

MENE SINODE VAN DIE NED. GEREF. KERK VAN SUID-AFRIKA, 

GROOTE KERK, KAAPSTAD, 14 OKTOBER 1962. 

Jesus Christr1s die Bouer en Bewaarder van sy Kerk. 

Sag. 6: 13--.. Ja, Hy sal die tempel van die Here bou, en Hy sal m.ajesteit 
verkry en sit en heers op sy troon; ook sa1 Hy 'n priester wees op sy 
troon, en die raad van vrede sal tussen huLle twee bestaan." 

Op 14 Oktober 1862 het die sino<le van die Ned. Geref. Kerk van Suid
Afrika in hierdie kerkgebou vergader ten P-inde die open.ingsrede aan te 
hoor na aanleiding van Sag. 6: 13. 

Vandag, op 14 Oktober 1962, vergader die sinode, in beginsel soos des
tyds saamgestel, vir die eerste keer weer, en wel i.n dieselfde kerkgebou, 
ten einde 'n openingsrede aan te hoor na aanleiding van dieselfde Skrif
woord. 

Die saamvai van die datum, die plek en die tekskeuse is nie die vrug 
van menslike beplanning nie. Dit is van die Here en dien as getuienis dat 
hierdie saak waarvoor ons (as sinode) byeen is, van die Here is. Daarom 
te meer word ons harte gevul met diepe dankbaarheid teenoor die ailwyse 
God, en is daar by ons 'n groot blydskap oor wat Hy nou in die Ned. 
Geref. Kerk tot stand gebring het. .,Aan Hom wat op die troon sit, en 
aan die Lam kom toe die lof en die eer en die heerli.kheid en die krag tot 
in alle ewigheid!" (Openb. 5 : 13). 
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n Eeu geledc het ds. Andrew Murray, senior, die openingsrede vanaf 
hierdie kanscl uitgesprcek. In ·n atmosfeer van spanning en dreigende 
twee.'lpalt het hy aan die hand van die tekswoord daarop gewys dat die 
bedoeldc tempel die kerk van Christus is; voorts dat Jesus Christus self 
die Boumecster is, en vervolgens dat Hy self, deur die bouwerk, vcrheerli.k 
sal word. 

Vandag, 'n honderd" jaar later, vergader ons hier om te ·getuig: waa.l"lilc 
die Here het in ons midde sy kerk gebou, en Hy het hieruit vir Hom.self 
heerlikheid berei. (Alleen die sterkes in die geloof kon ooit daarop gehoop 
hct.] 

Die s.ino<le van 1862 bet 'n diep-tragiese verloop gehad. Die skipbreuk 
van die ,,Waldensian" waarop die afgevaardigdes van Trans-oranje, Natal 
en Transvaal gevaar het, en hulle wonderbaarJike redding uit die gO!lwe, 
het nou, van agter gesien, byna profetiese betekenis vir die verloop van 
die sinode. en trouens vir die verJoop van die kerkgeskiedenis sedert 1862. 
Uit die droewige gebeurte:nisse van destyds wat soos 'n skipbreuk van die 
kerk voorgekom het, bet die Here tog die goeie te voorskyn geb1'ing, sodat 
ons vandag bier kan vergader as sinode sa.amgestel uit afgevaardigdes uit 
alle dele van Suidelike Afri.ka. Nou kan ons terug.kyk op die weg waarop 
die Al..nagtige God ons gelei het, en getuig ons van harte dat Hy waarlik 
sy kerk bou en bewaar, tot verheerliking van sy Naam. 

Op daardie vergadering van 'n eeu gclede word 'n aanslag gedoen op 
die str11kt1111r sowel as op die bedie11i11ge van die kerk. Die aanslag slaag 
daarin um die ee11/1eidstr11ktuur l van die kerk) te verbreek, deurdat die af
gevaardigdes \'an buite die grense van die Kaap Kolonie deur 'n uitspraak 
van die geregshof uit die vergadering gcweer is. Die oonslag op die be
dieninge bet oenskynlik geslaag, maar is in werklikheid deur Christus 
die Bewaarder van die kerk, afgeweer. Al is dit dat die dwaalleer van 
liberalismc en modernisme die belydenis en getuienis van die kerk bedreig 
bet en .W was die kerk magteloos in sy tugocfening omdat by deur die 
Ordina.nsie van 1843 gebonde was. tog het die Here die kwaad afgewl!er 
en oorwinning gebring. Ten spyte van die verslceurde struktuur van die 
kerk, bet die eenheid van bedieninge behoue gebly. In leerstellige sake, 
OO!ydenis, ampsbediening en tugoefening het die eenheid gebly en steeds 
ster.kcr gegroei. 

Juis hierdie eenheidsband van die bedieninge het die verskillende dele 
van die Ned. Geref. Kerk met 'n onsigbare maar sterke band saamgesnoer. 
Selfs in die stormagtigste jare van die afgelope ceu het hierdie band van 
ee11hciu bly voortbestaan, en het dit gedien, nie aHeen om die kerk nie, 
nuar tot 'n groot mate oolc die YiYlk. tot 'n eenheid te bind. Juis ui.t die 
ecnhcid van bcdieninge het die dr::mg ontstaan tot die herstel van die een
heid van ~truktuur. Daarom is die Federale Raad van die Kerke in die 
lewe geroep. In die 55 jaar van sy bestaan bet dio Raad van die Kerke 
met groot gcduld. wagtende op die tyd van die Here, die weg voorberei vir 
die herstcl van die eenbeidstruktuur van die Ned. Geref. Kerk. 

Vandag beleef ons die vervulling van die lang gekocsterde hoop en die 
vCThori.ng van die versugtinge van baie ge~lagte. Nou, by hierdie geleent· 
heid waarnp ons die Almagtige Go<l al die eer toebring, wil ons ook 
Ja.n.kbare hulde bring aan ons voorgangers. - bekwame, eerbiedwaardige 
en innig·vrorm: manne. Hu!lle hc:t waarlik in die geloof gewandel as siende 
die Onsienllke: en die helofte waarop hulle gehoop het, gaan nou aan ons 
in vervulling. 
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Bo nou, in hierdie nuwe omsta.ndighedo, vestig ons die oog op die toe· 
scgginge van die Here in Sag. 6: 13: .,Ja, Hj sa.l die tempcl van die Herc 
bou, en Hy sa1 majesteit verkry en sit en heera op sy troon; ook sal Hy 'n 
priestcr wees op sy troon, en die raad van vredc saJ. tussen hullc twee 
bestaan," 

H.ierdie Skrifwoord betuig aa.n ons : 

1. dat Jesus Christus solf sy kerk saJ bou, 
2. dat Hy op die troon sit en koninklik he6rs, 
3. dat Hy op die troon sit en priestOfllik dien, 
4. dat Hy, tegelyk Koning en Priester, die vrode waarborg. 

I. Jesus Christus sal self Sy kerk bou. 

Die profesi.o van Sagaria bet bctrekldn& op die herbou van die tcmpel 
te Jerusalem "' die tcrugk:eer van die volk van God uit die ballingslc.ap. 
Seruba~I. die staatsm;in. en Josua, die priester, moet 'n uiters ontmoe
digende stryd voer ten einde die bouwerk voort te sit. Die teenkantin& 
van owerheid en onderdaan bring die bouwerk by tye tot stilstand, en 
verydcl die hoop op vervulling van die gekoeaterde idcaal. Maar in die 
uur van verslaenheid open die Here ·n nuwe vergesig deur die bolofte: 
.,'n Man wie se naam is Spruit, H~· sal die tempel van die Here bou" 
(vs. I:?). D:iarmee word die oog gcrig op die toekoms wanneer die Messiaa 
kom, en kry die tempel 'n geestelike betekenis. Dit saan om die nuwe Tolk 
van God, die kerk van Jesus Christus. lJl die volheid van die tyd het die 
Spruit ven;kyn. Maar watter ontsettcnde teenkanting hot Hy nie van 
owerhoid on onderdaan ondervind nie! So heftig en so verbitterd was 
die verset dat Hy self aan die kruis moes sterf. Maar juis Sy kruisdood 
word die poort tot die lewe. Die opgestane on verheerlikte Herc vergader 
nou Sy kerk, en dit word opgebou op die hoeksteen, Jesus Christus, die 
Here. En deur die eeue bly die Woord va.n krag dat die poorte van die 
doderyk die gemeente van die Here nic sal oorweldig n.ie. 

Wat Hy aan die kerk in die aJgemeen doen, dit doen Hy ook aa.n die 
plaaslike kerk. 'n Oomblik van nadenke oor die ges.kiedonis van die afge· 
lope eeu bcvestig die feit dat Jesus Christus Sy kerk bier in ons vaderland, 
en in die besonder, sover dit ons betref, die Ned. Geref. Kerk bou. Ons 
hoef slegs die sware tye van die vertedo in herinnering to roep, on daar· 
teenoor die merkwaardige groei van moeder· en dogterkerke. Dit al.les is 
voorwaar nie mensewerk nie, en daarom ook nie 'n oorsaa.k vir roem nie. 
Dit is die werk van die hemelse Boumeestcr, in wie se hande gelowige en 
toegewyde manne en vroue sJegs die bru.ikbare werktuie was, en nog is. 

Maar ook op die toekoms moet ons die oog rig. En die toekoms is 
duister. Dit is wel waar dat die staat, as dienaar van God, goeie orde 
handhaaf. Maar dit is ewCHJenS onteenseglik waar dat sataniesc magte aan 
die werk js om, indien dit moontlik sou wees, self.a die Naarn van Jesus 
Christus uitgewis to kry uit die geskiedenia van die measheid. Op adle 
denkbare e.n ondenkbare maniero word die bestaan van die kcrk van 
Chri.stus bedrcig. Dit is nie nodig om bier nader in te gaa.n op die onder· 
grawi.ng van die godsdie.ns en die open.like vyandskap teen die Naam van 
Jesus nie. Die feit is dat die kerk voor ontsettende vraagstukkc te staan 
gekom bet, en van aJle Jc.ante tc doen kry met die toenkanting wat graag 
el"ke kerktori.ng in die land mot die grond sou wou gelykmaak. Wat bring 
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die toekoms vir ons? Hoe moet die kerk gebou word, gcestelik gcbou 
word? Dank God vir Een wat Sy kerk sal bou. Jesus Christus is Sy Naam. 
Hy is dit wat ons in die uur van ons magteloosheid, aan Sy tafol ver· 
gader. en ons sterk met brood en beker. 

Al is dit dan dat ons met vrees in die hart die toekoms teaemoetsicn, 
staan ons tog nog hier, hoc teenstrydig dit mag ldink, sonder vrees. Oas 
weet wie die kerk bou: Hy is dit wat ons tel kens weer aa.n sy dood 
herinner by die tafel van die Here: ,,Docn dit tot my s.edagtenis ! " Ea 
ons doen dit, tordat Hy kom ! 

2. Hy bott die kerk deur op die troon te sit en koninklik le hecrs. 

Jesus Christus is die Here. Dit is Hy in die volstrekte sin ~·an die woord. 
Met Goddelikc majesteit beklec, sit Hy op die troon en hcers Hy u 
Kuning. Sy konink.like heorskappy strek uit oor aUe dinge en alle terreinc 
van die !ewe. En die hele wercld moct ook tot die erkeruting van Sy 
koningskap gelei word. 

Daarom is dit die roeping van die kerk om te bid dat Sy koninkryk 
mag kom, en gelyktydig te verkondig dat Sy koninkryk reeds hier aan• 
wesig is. Aan hierdie roeping bet die Ned. Geref. Kerk in die verlede 
gehoorsaam probeer bly. Daarvan getuig die geseende vrug op die arbeid 
van die afgelopc eeu. En nou dat ons die tockoms tegemoetgaan, vergadcr 
ons hier om opnuut ons gehoorsaamheid te betuig aan die Koning wat 
op die troon sit, en om deur ons arbeid en toewyding daarvoor te ywer 
dat .. in die Naam van Jesus sat buig olke k.nie van die wat in die hemel 
en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sat 
bely, tot heer1ikheid van God die Vader, dat Jesus Christus die Here is" 
(Fil. 2, IO v.). 

Maa.r in die besondere omstandighedc waarin ons tans vergadcr, moet 
ons ook bedink dat die koningskap van Christus van besondere betekenis 
is vir die strukumr van die kerlc. Hy regeer Sy kerk soos die Hoo( die 
liggaa.m regeer. En net soos die liggaam 'n organiese struktuur is wat die 
bevele van die hoof gehoorsaam, so is dit ook die bedoeling dat die 
kerk 'n gestalte sal aanneem wat die welbehae van die Koning uitvoer. 

Net soos Jesus by die aanstelling van die twaalf apostels, geroep bet 
wie Hy wi/, en hulle met gesag bek.lee het, so roep Hy vandag nog manne 
van Sy verkiesing om die gesag uit te oefen in die kerk. Daarom het die 
apostels die instelling van die ampte van opsieners, ouderlinge en diakena 
verorden. Die koningskap van Christus bring mee dat 'n bcstuursfunksie 
:ia.n die kerk opgedra word. Daar is 'n kerklike rogering, waarvan Christus 
die Hoof is. en alma! wat met gesag belt.lee is, Sy dienare. Maar daarom 
moet die kerk ook 'n bepaalde, bestuurstruktuur aanneem aangepas by 
die besondere omstandighede waarin die kerk plaaslik bestaan. H.ierdie 
struktuur moet sodanig ingerig wees dat die koningheerskappy van Cbristus 
in die hcle kerk verwesenlik, bely en gehoorsaam word. 

Dit le voor die hand dat vir die doel die eenheidstruktuur die enigste 
gepaste. en trouens die enigste deur God gewilde gestalte van die kerk 
is. Daarom sprcek die apostel so dikwels van die een liggaam met die baie 
lede. en wys hy ons op die betekenis van die beilige sakrament met die 
woorde: ,.Die brood wat ons breek, is dit n.ie die gemeenskap met die 
liggaam van Christus nie? Omdat dit een brood is, .is ons a.lma:l een lig
gaam, want ons het alma\ deel aan die een brood". (l Kor. 10, J6 v). 

Wanneer dit waarUk gcword hct - soos dit ook daadwerklik steeds by 
on.a was - .. Ben Here. een geloof, een doop, een God en Vader wat oor 
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almal en deur almal en in julle almal is," (Ef. 4, S v), moet dit op die een 
of ander tyd en wyse ook uitdrukking vind in 'n eenheidstrulr.tuur, 'n 
regoringsvonn in die kerk, waar Cbristus op die troon in Sy kon.inklike 
majesteit Sy Goddelike heerskappy tot uitvoering bring. 

Maar juis hier vind die groot verstrooier 'n mak.Ukc aanvalsgeleenthcid 
op die kerk. Tel.kens weer probeer hy die eenheid van die ligaaam verskeur, 
en die struktuur in sy voet: verbrokkel. Dit juis het in 1862 gebeur. Maar 
die Koning op die troon bet ook bier sy heerskappy tot uitvoering go· 
bring. Deur sy besondere voorsienigheid het Hy die verskillende vertak· 
kinge van die Ned. Geref. Kerk s6 bewaar dat hulle steeds bewus gcbly 
bet van die innerlike band van eenheid, en selfs in die uiterlike gestalte 
en kerkregering nio van mekaar weggedryf bet nic. Altyd bet die hunkering 
na die herstel van die kerklike struktuur daartoo aangespoor om bierin 
die weg van die Here to sock. En vandag juig ons oor wat die Here aa.n 
sy kerk in ons midde gedoen het. Hy wat op die troon sit, het die breuk 
in die st.ruktuur geheel. Andennaal kom sy koninklike regering van die 
kerk tot sigbare gestaltc, en buig ons juigend en aanbiddend voor Hom 
wat op die troon sit, Jesus Christus die Here. 

3. Die kerk word ook gebou deurdat Hy wat op die troon sit, priesterlik 
dien. 

Daar staan geskrywe: .,Ook sal Hy 'n priestor wees op die troon". Hy 
wat op die troon sit het nit net 'n bestuursfunksie nie, maar ook 'n be
dieningsfunksie. En aan die kerk bet Hy, met die oog op die eenheid en 
opbou daarvan die bcdieningsfun.ksie toevertrou. 

Wat hiermec bedocl word, is af te lei uit die roeping en ampspligte 
van die priester. Ons verwys bier na sy persoonlikc roeping, sy afsonde· 
rina, en sy bekwaming vir die heilige werk: sy bediening in die heilig
dom; sy offerhandelinge; sy bewaring van die Wet en die Woord van God: 
sy optrede as voorspraak vir die volk by God. maar ook as mond van 
God teenoor die volk. om die vol:le raad van God bekend te maak. 

Wat dit a:Ue& betekcn en vir die kerk inbou, is boliggaam in die priester· 
skap van Jesus Christus. Enig en onvergelyklik is Hy, afgesonder as die 
Heilige van God. besig om 'n geestelike tcrnpel op te rig en te bedien, 
die waaragtiae Vertolker van dio raad va.n God, ja, self die vleesgeworde 
Woord van God, en eindelik ook die hemelse H<>t!priester wat met Sy 
eie l>locd die A.Jlerheiligstc binnetree om vir ons, sondaars, die skuld te 
betaaA en ons te heilig as die volk van God. Hy is dit wat in die uitvoering 
van hierdie priosterlike bediening die beker opgeneem en gespreek bet: 
.. Drink alma! daaruit. Want dit is my blood, die bloed van die nuwe 
testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes." (Matt. 
26, 28). 

Hy is die Een wat op die troon sit. en tog is Hy Priester by uitaemcnd
heid. Sy priesterlike bediening het Hy uitgevoer, selfs tot aan die kruis, 
sodat deur Sy blood diegene wat van God vervreemd was, huisgenote van 
die Here kon word, en diegene wat van mckaar geskci was, in Hom 
waarlik eon mag wees. 

Maar as Priester op die troon, bet Hy nou aa.n die kerk die bedienings
funksie toevertrou. Die verkondiging van die evangelie van die kruis. en 
van die koniagsheerskappy van Christus, is aan die kerk opgedra. Met 
die Heilige Gees is hierdie liggaa.m van Cbristus gesalf, en met krag 
toegerus om getuienis af te I! van die goeie belydenis. Die evanaelie moet 
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verkondig word, maar dan ook die suiwere evangelic van JesU$ Cbrbtus. 
Wie 'n a.nder evangelic vcrkondi1, se die apostel Pa11lus, is 'n vcrvloeking. 
Wie enige valse leer verkondig, moet uitgesluit word buite die gem~p 
van die gemeente van dio Here. Dus, die bcdioninao bcstaan aUereers m 
die b~ydonis van dio Naam van Jesus die Here, die verkondisina van die 
onverva.!ste Woord van God, die waak. oor die suiwerheid van die loer, 
die uitoefening van die tug in oorocostemming met die Wet van die Here, 
on die uitvoering van Cllke dienswerk in gehoorsaamheid · aa.n die aroot 
gebod van liefde tot God en die naaste. 

Hierdio bedioninge vorm 'n innerlilte en ook 11iterlik.e band van eenheid 
tussen almal wat die Naam va.n die Here bely, en ook tussen die dele van 
Sy kerk wat die priesterlikc bodicningsfunksic op dicselfde wyse vertolk. 

Dit spreok. vansetf dat die Satan, die groot versttooier, juia op h.ierdie 
band van eenheid sy heftigste en sluuate aanvalle sal rig. Dit bet by in 
1862 gedoen toe die aanva1 gekom bet op die belydonis en die leentukke 
van die Ir.erk. en toe die kerk verlam is in sy tugoefening, Dit bet by by 
latere geleentheid in die een of ander vorm weer oon.s aedoen. Bu tog, Hy 
wat op die troon sit, bet in die Ned. Geref. Kerk die band van die be· 
dieninge ongeskonde bewaar. Altyd en oral is die 1~1 van die Woord 
van God geeerbiedig, is die bolydenis gehandbaaf, is die tug uitgeoefen 
en onderling erken. Oral het die verkondiging en die dienswerk gcak.ied 
deur voorgangers wat waarlik deur die Here geroepo, in Christus gebei.lig, 
en deur die Heilige Gees tocgerus is, en wat getrou gebly het aan die 
gemeenskaplike belydenis van die kerk. Ten spytc van die verskeurdheid 
van die struktuur van dio kerk, hot hierdie bedieningsfunksie bewaar go· 
bly. Oat dit, in die loop van die afgelope eeu gebeur bet, is te da.nke aan 
die hemclsc H~priester wat op die troon sit, en ons aelei bet tot waar 
ons vandag staan - daar waar ons eenheid in Christus sy reamatiae 1e· 
stalte kry, saamaevoea deur 'n dubbele binding: deur die band van die 
bcdieninge sowcl as die band van 'n ecnheidstraktuur. 

4. Hy wat tegelyk Koning en Priester is, waarhorg die vrede. 

Die tekswoord s!: .. Die raad van vrcdc sal tusse.n hulle twee bestaan". 
Daanncc word verwys na die verhouding tussen koning en priester. So 
dikwels in die gesk.iedenis van Israel bet daar stryd tussen hierdie twee 
ontstaan. Gewoonlik was dit die koning wat in dio uitoefen.ing van sy 
bestuur van die volk 'n weg opgcgaan het wat die Hero nie behaaa bet 
nie. Dan tree die priester in om teen die konins te getuig en om deur 
die priesterlike bedieningc die volk op die weg van die God van Israel te 
lei. Die rnoontlikbeid van so 'n innerlike tweespalt bcdreig steeds die volk 
van God, d.i. die kcrk van Cbristus. Dft juis was die traaodio van 1862. 
In die lewe van die kcrk bet daar 'n verwyderin1 ingetree tussen koning 
en priester, tusscn die bestuursfunksie en die bedieninge, tussen die strult· 
tuur van die kerk en die lewe daarvan. Jesus Christus is erken as die 
priester op dio troon, en daarom is die bedieninge in die hele kerk in 
die hartlilr.ste eensgesindheid uitgevoer; maar Jesus Cbristus aa dio toning 
op die troon het in die kerkreaering en in die eenheid van struktuur nie 
tot regma.tige erkcnning gekom nie. Vaadaar die uiteengaan van die wee. 
Vandaal'.' ook die smart in die hart wat ons vaders en ons nie met rus 
gel.aat bet nie totdat ons vandaa bier byeengekom bet nie. 

Wat moonUik was, lean weer gebeur. Laat ons daarop let. Die versoeker 
sa.1 telkens weer verwydering probeer bring tussen koning en priester. Bn 
die waarborg vir die vrede tussen die twee 14 nie in die mens nie. Dit pan 
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nie om ons beplanning of voomeme nie; daarin vind ons geen waarborg 
vir waaragtige vrede nie. Dit gaan enkel en alleen om die waarheid wat 
Sagaria aan ons voorhou, en wat ons in Cbristus vervul gesien bet, naamlik 
dat daar Een is wat op die troon sit: Hy is tegelyk kon.i.ng en priester. 
In Hom word die twee ampte of fWlksies verenig. Daarom, waar Sy Naam 
bely word, kan daar ook geen stryd tussen die twee bestaan nie. In Hom 
a.Ileen is die vrede gewaarborg. 

En ons wat die vrede so lank gesoek het, rig nou die oog op Hom. In 
Hom, ons koning en ODS priester, vind ons as die gelowiges die eenheid 
wat aile onderlinge verskeidenheid oorbrug. In Hom vind ons as kerk 
opnuut die eenheid van struktuur en die eenheid van bedien.i.nge. In Hom 
vind ons vrede ! 

Nou is dit ook Hy, die kon.i.ng en die priester, wat ingetree het binne 
die geskiedenis, ,nie as kon.i.ng en priester nie, maar as vernederde Kneg 
van die Here en as Lam van God wat die soo.de van die wereld wegneem. 
In bierdie gestalte bet Hy by die laaste maaltyd gebid om die eenheid van 
almal wat Sy Naam bely. In hierdie gestalte het Hy die sakrament inge
stel met die tekens van Sy gebroke liggaam en vergote bloed, om daardeur 
Sy gemeente tot 'n eenbeid saam te bind deur al die eeue been. 

En nou tree ons ook hier toe tot Sy tafel, in diepe verootmoediging 
oor ons aandeel aan die verskeurdheid, maar ook innerlik juigend en 
dank.baar vir wat die Here aan ons gedoen het. Waarlik Hy wat op die 
troon sit is kon.i.ng en priester. Hy waarborg ons vrede, nou en tot in 
lengte van dae. Ia, Hy is dit wat Sy tempel sal bou. 

,,Aan Hom wat ons liefgehad bet en ODS van ons sondes gewas het in 
Sy bloed en ons gemaak het konings en priesters vir Sy God en Vader, 
aan Hom die beerlikheid en die k.rag tot in alle ewigheid ! Amen." (Open. 
1, 5--6). 

Skriflesing: Sag. 6, 1-15. 
Sing: Ps. 72, 10 en 11; Ps. 65, 2, 3; Ges. 95, 6; Ges. 92. 
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Gordbnsbaai 
Maandag 26 Mei 1986 

~i·~! 
\ Jul besoek was een van die verkwikkendste 

ondervindinge wat e1ns in jare te beurt 
geval het. Vir my was die gloed van liefde 
wat uit U en dr. Swart ons toegestraal het, 
s6 ophef~end, s6 verblydend, a6 gerusetellend. 
dat die lewe nog mooi en hoopvol is. U 

.beaoelc.was 'n veldaad met 'n na-vre.aad• vat 
nog,,lewend ons bybly. Vir my waa U.,in die 
jare van ons verbintenia in Pretoria, 'n 
bronj van lewenslus, hulpvaardigheid en trou. 

En s6 neem ek U nou nog waar ! En toe word die geskenk 
van U teenwoordigheid nog opgevolg deur 'n beaoek van U 
lieflike dogter, 'n beaoek vat net ao 'n inapiraai• waa? 
Die Here het U gesin ryklik geael~ en tot '.n aeln ~· 
Vir ander om daarin te lean deal, is in hierdie noodt,d 
van ons ganse menadom, 'n bemoediging en besieling. 

Hoe an ek nou met 'n paar prosaiese wodrde my clanl{ 
·betuig vir die brief wat U op 24 April geslcryf' het, en 
vir die uitsonderlik fyne geskenkies? Di' brief word 
bewaar in die versameli.ng van geslcritte vaaruit my k:i.Ilden 
eendag hul moeder deur die oe van and.er aal lc:aii sien. 

Hartlik dank ook vir die voorreg om die eket~ van 'U 
pragtige woning te kan bekyk, en om in my verbeelding 
U daar in te dinlc, ·bedrywi~ met al U opbouende wrk
saamhede, U musiek en U akepp.:l.J268verk om vat lieflik 
en loflik is in die lave te roep. 

Met my man se seeondheid gaan dit, dankay die goedheid 
van die Here, nog heel voorspoedig. · Sooa altyd, apan 
ek my in om hom geaond, welgemoed en goed-veraorgd ta hou. 
My eie kragte is h8laaa erg beperk - die sevolg van vela 
jare van fisiese en geestes-ooreiaing. Oilldat ek 110 dik
wels moat rus om die swakheid van my hart in ag te neem, 
lees ek ontsaglik veel, nie alleen 1n Engel.a en Afrikaans 
nie, maar ook boeke en publikasies uit die buiteland in 
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9.Ilde,~ tale, waai'deur my kommer en kWellinge en lead. oor ~· 
watiH nood waarin die mensdom vugevang ia, nog maer en 
meer(~!~rdrukkend word . . ~ -W 
~·~~~~,~~-~··. 
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1AXULTEIT TEOLOGIE : NED GEREP KE.RJC 
UNIVlRSlTEIT VAN PRETORIA 
19j8 16 MAART 1988 

EREDIENS in Pretoria-Ooekerk, 16 Maart 1968 OM 19h00 

Skriflesing : 2 Tim 3:f0 - 4:5 
Teks: "lJie hele Skrif is deur God geinspireer en 

het groot waarde om in die waarheid te ond~r
rig, dwaling te bestry, verkeP-rdh~de rPg te 
stel en die regte lewenswyee te kweek 

Sloteang: 

aodat die man wat in diens van God stRnn, 
volkome voorberei en toegerus Aal w~es 
vir elke goeie werk.• 

Geaang 5:1 en 3 

(Na die diens 'n onthaal in 
die kerksaal) 

Geagte Broers en Suetere in die Here! 

Op 'n Woensdagaand vyftig jaar gelede is die eerste vier 
profeseore van die Fakulteit Teologie, Atdeling Vftn die Ned 
Geref Xerk, aan die Univereiteit van Pretoria, voor hierd1e 
kansel in hulle amp bevestig. Dit was 'n ke)in begin met 
vier profesaore en sea atudente waarvan een na enkele maande 
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na die buiteland vertrek het. Maar van die klein begin 1a · 
groo t vorwagtinga gekoea ter • .:;i~ '4i.~<- -:>••· f-..t. • ~,'!'.;. • ~ 
In Die Voorligter, Mei 1938, ~~~l1$:;,~;~~?:;,"v~~"f'i0 ~ ~::::: 
rigtings onder die opskrit: •16 Maart 1938. Wat 'n dag!" Hierdie · 
uitroep is ontleen aan 'n brief van ds AF Louw van Stellenboach 
waarin hy aan die broera in ~ransvaal geskry! het: "Wat 'n dagl 
'n Groot dag in die geakiedenia van one 2erk in Suid-Atrika. Mag 
dit 'n dag wees waarop die Here in SJ goddelike welbehae oor
vloedigl1k sal gee die tekena van ay goedkeuring op wat aal 
plaaavind." 
Sedertdien het vyttig jaar verloop. Die gebeurtenia bet duideliker 
in perspektie! te etaan gekom. In die loopfvan die jare was 
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dat hulle genooieaak word om ten opaigte van diepeinnige teolo
gieae vraagstukke op •n verantwoordelike wyae etandpunt in te 

...,.-,: 
nee•, en daartoe was hal.le nie genoegaaam geskool nie. Voo}-
geaette teologiese at~ie is as 'n onontbeerlikheid geaien 
vir enige predikant wat aan die eiae van sy tyd kon beantwoord. 
Die gevolg van hierdie inaig waa 'n uittog van atudente na die 
b~iteland; Die betekenia hiervan vir die kerk sal beset word 
as on• 'n aantal name noea. Uit die kandidaateklaa van 1928 het 
sea na die buiteland gegaan, na.amlik PS Lataky, DJ Louw en 
MW Retie! na Amerika, en,~Uller, JJ Odeddaal en EPGroenewald 
na Nederlan•. Hulle i~~~volg deur AB du Preez, BDA du Toit en 
JH Kritzinger, en nog later deur !11 Hanekom, 1JK Potgieter en 
HLH Joubert, •erwyl vwrakeie studente na .Amerika gegaan het, 
waaronder AK Meiring en BJ Marais. By hulle almal het daar, 
bewuatelik of onbewustelik, 'n onvergenoegdaeid bestaan met die 
beskikbare opleiding op Stellenbosch. Hierdie onvergenoegdheid 
ia in skrit vaege13 in •n etelling wat ek in 1932 by my promoaie 
verdedig het. Dit lui soos volg: "Die onderwysaiateem aan die 
Teologiese Seminarium te Stellenbosch dien sodanig hervorm te 

word dat nie alleen predikante opgelei word nie, maar ook 
teoloe gevorm word." -4~u.t;~~~~WT"N'l.. 
Sea jaar na daardie datum£moe~ ~grondslae gel3 word vir •n 
nuwe opleiding van predikante.zaan die Universiteit van Pretoria. 
Die aerate pro!easore moes bealuite neem oor kursuaea~en leer
planne, en daardie eerste besl~ite sou die karalcter van die op
leiding bepaal. Agterna gesien, kan die ideale wat dest7da die 
bealuite bepaal hat, teruggevind word in die woord van Paulus 
aan ~imotells in 2 Tm 3: 17; ""sodat ~.~M..1!A.l-11i..JLl11us.....Yan..JlQ.d 
staan 1 ,!Olkome voctrb!}"•~ .. ~m. ~oegenlB aal wees_ v!.r el.~~LKU.it __ '!ftl'..t. 1 

Daarom verdien hierdie woordt..ook one aandag. 
Bulle verakyn in 'n konteka waarln die apoatel 'n beakrrwing gee 
van wat by noem "die swaar tye van die laaste dae•. Die hoot
kenmerk van daarc11e swaar tye &al die aelteug van die manse wees. 
Daaru!t volg 'n gedragskode wat na alle kante toe die verhouding 
tot die aedemena, en ook die verhouding tot God, verknoei. Die 
menae ia geldgierig, grootpraterig, verwaand, beledigend teenoor 
die medeaenae, ongebooraaaa aan hulle ouera, ondankbaar en ongoda
dienatig, 11etdelooa en onveraoenlik, bandelooa en roekelooa. 
"Hulle aal eerder lietde vir genot hi, aa lietde vir God" (3:4). 
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Daarb7 kom nog dat allerlei vorme van dwaalleer aangebied eal 
word en baie mense verlei aal word om die gesonde leer van ver
loasing deur ~esua Christua prys te gee. Hulle sal ook vir hulael 
leermeestera kiea wat net al wat hulle graag wil boor. 
In kort geal, die m&&te van die duiaternis sal met toenemende 
krag en met verfynde middele hulle aanval loo4e teen die koninkryk 
van die lig. In daardie situasie moet die man wat in diene van 
God ataan, toegerus en beloraam wees om getrou die vand~l op te 
he! in die aaam van die Here. 

Die apostel verwys na !i:raoteus wanneer hy praat van "die man wat 
in diens van God staan". Die grondteka praat van ftdie mens van 
God", 'n ui tdrukking wat gelyk is aan die "man van God" van die 
Ou Testament. Daar word die benaming gebruik van Moses, Samuel, 
Dawid, Elia en ander, - almal manne wat in hulle eie tydeom&tan
dighede, in 'n kr1siss1tuae1e, in die Baam van God moee optree 
en aan die volk goeie leiding moes gee, daartoe deur God geroep 
en toegerus, en end-uit aan God gehoorsaam. Deur Timoteue met 
dieeel!de titel te noem, wil Paulue nie hom op gelyke voet in
ekakel in daardie ry van buitengewone "manne van God" nie. 
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Hy wil hom egter oproep tot die besef dat hy in ey eie tyde
ometandighede 'n rceping van God ontvang het waaraan hy uitvoering 
moet gee. Hy staan op die ekeidslyn tussen die ryk van die Bose 
en die koninkryk van God. D44r moet hy as 'n man wat in diens 
van God ~taan, geh~orsaam en standvatJtigjkan bly. Daartoe moet 
by ook "volkome voorberei en toegerus wees." In die grondtelra 
vind one bier die woordjie art1os wat dui op iemand wat volkome 
gekwalitieeerd is vir die besondere taak wat hy moet verrig, en 
wat bowendien 'n vaardigheid verwerf het om sy taak uit te voer. 
Di t eou ook weergegee kon word met ttvolkome sla£a.rdig" in enige 
aituaaie waar hy die atryd teen die Bose moe~~:f· Daarby moet 
hy v1r sy roeping wvolkome toegerus" wees. Hier dink ona aan 
die volle wapenrusting van die gelowige •ooe dit in E! 6 beekry! 
is. Die NEB vertaal daa raalc: "••• so that the man who belanga 
to God may be e!fi'1ent and equipped !or good wor~of every kind." 
In hierdie geval is "elJJce goeie werk" nie net die werk van liefde 
nia, maar het dit bepaaldelik te doen met die verkond1g1ng en 
verdediging van die geaonde leer, sooe bl7k uit die volgende 
v~rae. Danrin atel die ~~~stel vir Timote~s on~~r 'n eed 
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en beveel hom: "Verkondig die woo rd, hou daa:nnee vol, tydig tm 

ontydig, weerl~, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig 
te gee •••• Bly jy in alle omatandighede nagter, verdra lyding, 
doen jou werk aa verkondiger van die evangelie, voer al die pligte 
van jou bediening uit." (4i1-5). 

Omtrent waar en hoe ao 'n volkome toerusting vir die man wat in 
diena van Uod ataan, verkry kan word, laat die apoatel vir Timo
teus, en mitadien ook vir ona in geen twyfel nie. Die Woord van 
God is die grondslag en ele~t~l. Daarvan akry! hy: "Die hele 
Skri! is deur God gelnspireer en het groot waarde om in die waar
heid te onderrig, dwaling te beatry, verkeerdhede reg te stel 
en •n regte lewenawyse te kweek." 
Die uitgangapunt ia die erkenning dat die hele Skrif die ge
inapireerde, gesagbebbende, normatiewe Woord van God ie. Hier 
word ge~ewyse gesoek nie, en geef verklar1ngsteor1ee aangebied 
nie. Hier word alleen erken en b8JI dat die hele Skr1! die Woord 
van God is. Op daardie onwankelbare grondelag moet die man wat 
in diena van God etaan, sy hele lewe fundeer, en daaruit sy kennia 
en vaardigheid put vir die u1tvoer1ng van ey roep1ng. 
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Van die Heillge Skrif ai die apostel dat dit in hierdie geval 
"groot aaarde het". Eintlik ataan daa~ net dat dit "nuttlg" ie. 
Daarmee word die b•tekenia van die Skrif nie afgewater nie. Die 
apostel gebruik •n etyl!iguur {litotee) waardeur 'n verswakte 
uitdrukking gebruik word om juis 'n versterkte betekenis tot uit
drukking te bring. Die "groot waarde" dui dus juie op die abso
lute waarde van die Skrif in die v1191111ng van die dienaar van die 

Woo rd. 
Na vier kante toe wor~~d.h!~!Jlllgedu•i ~ die Skrif is die bron van 
kennis aangaande die 1~dan die blye boodskap Vllln verloasing, 
dit is die wapen in die beatryding van dwA.l.ing, die n~rm in die 
regetelligg van atwykings in leer en gedrag, en die rigsnoer vir 
die regte lewensatyl. In teologiese terme uitgedruk, gaan dit 
om die dogmatiek, die apologetiek, die polemiek en die etiek. O! 
ewegoed gaan dit om die prediking en die kat~gese, die beetryding 
van valee, onskri!tW1rlike rigtinge in denke en doe!t' die be
oefening van die kerklike tag ten einde verkeerdhede te atuit en 

~ die aondaar terug te lei na die kerk, en voorta die chriatelike 

opvoeding ~die regte leef'wyeeA.-1<~. 
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Dua. waar die Heilige Sarif erken word ae die geaagbebbende Woord 
van God. en tot •J reg kom in die opleiding van die evangelie
dienaar. daar word die man wat in diene v~n God staan, volkome 
voorberei en toegerue f 'efficient and equipp~d') vir elke goeie 
werk waar~oe hy geroep word. 

Onder die leiding van die fte111ge ~ees ls hierdie grondwaarheid 
'· 

be•e! toe die eerate proteasore van die flllculteit besluite •oea 
• 

nee• oor die karakter van die ople1ding. Uit die ataanapoor 
ia die belangrikheid van die Skritatudie op die voorgrond geetel. 
In my intree-rede ie geplelt vir die eksegeee aa uitgangapunt 
by die teologieae onderrig. Prof Xritzinger het in sy intree-rede 
'n proew~ gelewer;rvan 'n eksegetiese verklaring van Geneaia 1, 
in teenatelling met evolasionistiese vertolkiuga van die skeppinga
verhaal. In die vaslegging van leerplanne ia rt:im plek gegee aan 
die Bibliologieee vakke. Die weg is geopen tot doktorale studie 
en die reil neerge;~_dat ekseg~se •n byvak moes wees by enige 
doktorale etudi~/'DAarby 1s van vroeg af atudente aangemoedig 
om c~vorderde teologieee st1.1riie te onder·it9'~o·. 0f'I d~ffrdie grond
el~g het die Teolog1ese Jtak..il tei t gegroei en 'n 1'rr~kter vAn BY 

10 

Vandag• na v1ttig jaar, 1• die vrug van daardie koers vir almal 

te aien. Ha die aanvankl1ke wantrou.e in die 1ak\llte1t Teral van 
die kant van die Hed Gereg Kerk in Kaapland en die Vryetaat, het 
die vrug van die nuwe opleiding gaandeweg tot die oort~tcing gelei 
dat clie aan wat in diens van God ataa~, hler volkome voorberei en 
toegeru• word vir elke goeie werk in die koninkrJk van God. Die 
wantrooe het plek gemaak vir vertroue. Oudstudent• van die 
'Jakultelt i• beroep na g•een-tea in al die prov1ns1es, en ook na 
die 'dogterkerke'• aooe hulle deatyda genoem ia. Dit was nle 
lang nie ~~ j~' •,ra~l~~romov~ndua.t!/ e7 doktoragraad in die 

eo og , en~y.;;;r?-Cfl,;ig *feu':·'i·n hele ry bekwaae jong manne. 
~d In die loop van die vy!tig jaar vul o~tuaente van die 7akulte1t 
. 1;t,1dende pos1aiea in al die vertakkinga van die kerklike werk-

r/"l /~i ..... ,,..-aaambede, en oolr: op aaatakaplike en kul turele gebied.j One hoet 
-~''"·{ maar net te verwya na twee oudstudente wat elk op •7 beurt aet 

J onderakeiding gedien het .. burgeaeeater van Pretoria. 
Op akacleaieae geb1e4 het die oudst~4ente hulle beeonderlik onder
ake1. Xyk •n men• rond na die !eologieae 'akulteittot Departeaente 
a.an ander univeraiteite, en 41.e Departeaente vir Bybelkun.4e, 
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is di~w~ nie •n oudatudente van die Yakulteit op ey peraoneel 
hel~i;: dle uitaondering. 
A• •n men• die Jaarboek van die Ned Gereg Kerke ter hand neem 
(dil van 1987 was tot ~Y beekikking), val dit op dat oudstudente 
van die 1 akulteit in al die werksaamhede van die Kerk £igureer. 
In die eerate atdeling van die Jaarboek 1• daar gegewena oor die 
inrigtings/v'ir die ople1d1ng van predikante vi"r die onderakeie 
Ned Gere! ~erke. Aan aowat al die inrigtings is oudstudente ae 
dosente verbonde. Opvallend le dat ln vel!'l•d• jaA..,. 1.H• delraaa 

van di• feologieee Pakulteit op Stellenbosch, op Bloemfontein ea 
1)1 Pretoria oncler•k•ldelik 'n oudatudente van die Pakulteit was. 
En b7 drie ~it die vter !eologieee Skole van die Ned G•ref Kerk 
in Atr1ka was die rektor •n oudetudent van die Pakulteit. 
Maar blaai one verder in di& Jaarboek, kom one by die Pederale 
Raad yan Ned Gere! ~erke, en daar vind ona die name van oud
studente. Dan volg geg•wen• van die Algemene Sinode, en 'n mens 
word dankbaar ontro•r o• te aien watter aandeel die oudatudente 
van die PakQlteit het in die Dagb~atu~r en di~ verakillende kom
~iaeies van daardie einode. Die tyd laat ona n1e toe om die 
beaonderhede toe te lig nie. Daar ie die Barahartigheidadiena, 

. die Jeugarbe1d in al s7 vertalrkinga, die i':J~g, die Evange1I!aaie, 
( 14f~t..0;,.,J'a1e,.Leer en AJctuele Salce/en nog ander werkaaa.mhede. !Jy almal is 
f oJ,_ ..... ~ -f oudatudente van die 1 aku'i. tei t betrokk,< Dan volg nog die ver-
~ ~l,u.k. ekillende Streeksinodea met hnl.le we'l'taaamhede, die JU.nae en 
«..; ,,,,.~ r 

Ringekommiasiee, en die honderde geseentee •aar OQdstudente hulle 
beste kragte wy aan elke goeie werk in diens van die Hoot •an 
die Kerk, Jesus Chrietue. 
nierby kan gevoeg word die ontw1kkeling van di~ Teologiese 
Wetenskap op Suid-A!rikaanse bodem. Daar is die Werkgemeeuskappe 
van die verskillende vertakkinga van die !eologie. Hull• etrek 
oor die grense van die Hed Geret Kerk en atialJ.leer die navorsing 
In •n 1nterkerkl1ke konteks. Di~ navoreing wat hier gedo•n word, 
en die betrokke navo~alre, vlr 'n groot deel oudetudente van die 
Pakulteit, bet •n peil bereik waar4t1 internaeion~e erkenning 
geniet word. 
Hierdie •wolk van getu1en1a• bevestig die wyabRid •~n die beeluit 
vyttig 3aar gelede om in die opl~id1ng die klem te l~at val o~ die 
stlldi,. vqn di~ H~tl1ge Skrit, diP gesaghebbe-n·~,.. 1J?~ot"·! vl!ln God. 

Hier 1~ on• midde, en binne die gealciedenla wat o~s ~eleet het, 
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het 'n Godswonder hom ontplooi en gaan die ontplooiing nog jaar!l
na jaar voort. As ons dit allesaanskou, kan one die uitroep 
van ds A.J Lou.w van harte beaam: "16 Maart 1938. W1tt 'n dagf 
•n Groot dag in die geekiedenis van ons Kerk in Suid-Afrikal" 

Ja, daardie dag was 'n keerp~nt in die ontwikkeling van kerk 8n 
teologie in ons land. Dit is die geval en~el en alleen omdat 
die Here deur die lieilige Gees gelei het tot die ins1g dat allea 
om die Heilige Skrif gaA.n w~t as Woord van God die grondalag ia 
vir die opleiding 'ila.dat die "man wat in diena van God ataan, 
volkoma voorberei en toegerus sal wees vir elk@ goeie werk." 

Van die verlede kan one sl soos die Paalmie: "Di t is deur die 
Here gedoen en is 'n wonder in ons oll! (Pa 118:23). Ons prys 
sy grate Narun! 

Maar die toekoms le voor. Die tydeomstandighede van vandag is 
. _ . r~ikaal verskillend van vyftig Vaar gelede. Die Boae magte 

·-li!«k.··~'-~~ ~ ongekende aanmatiging, sluheid en geweld. Aan 
/,.11..1--~I{;..,, die man wat in diens van God etaan, word nuwe, byna bomenelike 
~~- eise geetel. Hiervoor he~ die Kerk en die Teologieee Fakulteite 

14 
gelukkig 'n oog. Na die eise van die tyd is die opleiding van 
predikante meer vaartbelynd gemaak en ook verkort. Aksente word 
anders gell ae in rlie verlede, en na baie kante toe word ge
eksperimenteer. Dit is noodaRakl!k dat tred gehou word met die 

""~"t~ee van die tydeomstandigbede. Maar hier skuil ook die gevaar 
dat ongemerk a!gewykJ~rd van die bepro~fde waarheid wat deur 
Paulu$ aan Timoteua voor.gehou het aangaande die groot waarde 
van die Heilige Skrif by die vorzDing van die eetuie van Jesus 
Ohristus. Da~rom roep hierdie herdenkingsgeleentheid tot ernetige 
aelfondereoek. En mag dit gevind word dat die '~kulteit nog 
steeds sy oorspronklike karakt9r behol.l het, en ey klem op die/ 

I 
Woord van Godln1e verekuit bet nie •. Waar d!t die geval 1e, 

fr ~~ 
kan one moedig vorentoe gaan. •tt ~ wete dat die Here God wat 

I 

die goeie werk binne die Hed verer kerk begin het, dit ook end
ui t met ey seen, ja, met "die tekene van sy ~ottdkeuring" sal 
laat groei. Aan Hom, ui t Wie en ~t_«!len· dE-ur· Wtei all a dinge 
ie, ja, aan Ho~ wat doen bo bidde of denke, al die dank en eer 
vandag en tot in ewigheidl 

~~ j)~" .ltLtl'n."., _1 
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