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Hoofstuk 1. 
INLEfDEND 

fn teenstelling met ander Iande wat in aie loop van die· sestie·nae en
~ewentiende eeu deufEuropese moondhede·gekbloniseer is, en by 
name in teenstelling ·met Iande wat deur Protesti!nts-Calvinistiese 
moondhede gekoloniseer is, vertoon Suid-~frll<a 'n.-eiesportige stern
pel van Calvinisme wat duidelik van die van ander Iande onderskei'l 
baar is. Tog is hierdie nuanse Van ·die Calvinis,.me moeilik -presies 
omlynbaar en vervloei die lyne da;Fvan in die loop van die geskie
denis steeds, .sodat die presiese gestalte van 'die Calvinisme die 
navorser dikwels ontglip. 

1 . 1 Probleemstelling 

Die on_derlinge 'verbondepheig van twee groot gedagtekomplekse 
loop soos 'n herk~nJ?are draad deur die geskiedenis van die Afril<aner
volk en daar~ee saam ook deur die geskiedenis van die"Republiek,llap 
Suid-Afc!ka. Qit is die kor:tsep van die " Christelike-" karakter-van di~ 
kultuur, lewenstyl en·rewensbeskouing van dieAfrik~ner..aan die·een 
kant en. aan die ander kant sy 'duidelike konsep.sie van sy 'eie 
nasionalitei,t soos dit ih:,kulturele e!]' pofltieke' !\lr;i· l?,egryp word))ie 
katali~.erende faktore wat da~ar:toe ~elei 'het ~at l::taar tussen hi~rdie 
tweegroot gedagtekomplekse en hi'Storiese w'erklikhede·'ri. merk· 
wa·ardige wederkeri'ge be'lnvfoeding plaasgevind'hel was die-konfron
tasie lnet die .Britse imperi!Jiisme ,aan. die een" kant en met die 
aanvanklike S,wart volke van Suid'er-Afrika aan die ander kant.'Ook 
ander invloede het in hierdie prosesse 'n rol gespeel, s6dat-daar 
geleidelik 'n proses plaasgevind het waarin outentiek. Chrlstelike 
beskouinge aan·Qaande yolk en kuituur op sinkretfstiese·wyse·: ele
mente opgeneem het wat ni~. meer met di!3SelfCte gemak as "6uten
tiek Christelik" getipeer l<an "word nie. Hierdie ontwikkelinQsproses 
was meoe ~die oorsaak van dl~ verskillend~ aksente wat rhet verloop 
van tyd in die Calvinisme in Sulder-Afrika tot ontwikkeling gekom het. 
T ouste verstren el hi r 'n ontwikkelin waarin die 

hristelik-Calvinistiese inslag van die Afrikanervolk geleidelik iden
tiel< verklaar IS met d1e wesenlike kulturele en etniese volksbestaan,
so at dit geleidelik begin funksioneer het as n v a 
J(u ure e en ~ dit maar 'n uitingsvorm van 
een o ~nder aard vim "die volk"" j§. · 
~--- - -
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Dit is die bedoeling van hierdie studie om enkele histories~· takrore 
wat in hierdie proses deurslaggewend was, uit te lig en te prob~~r 
aantoon langs watter kanale die Calvinisme gevloei het en in waiter 
mate beida gedagtekomplekse deur die denkbeelde van die " outen
tieke Calvinisme" bei"nvloed is. In meer resente literatuur oor die 
Afrij<aanse geskiedenis word al hoe sterker klem gel~ op die feit dat 
die Calvinisme juis verantwoordelik so~ wees vir die o'ntwikkeling 
van 'n tipe " civil religion" * of burgeri ike re1igie waarin die nasionale 
en .di.e _politi(tke dimensi~s v.an die kultuur met 'n soort religieuse 
mistiek b~klee word en waarin g_ods"dienstige. yitverkorenheid en 
nasionale~ bestemming wisselterme vir dieselfde saak word. So 
redeneer Dunbar Moodie ( 1975) da't die wyse waarop die Afrikaner
volk sv..eie geskiedenis en be~temmirig in,erpreteer, geleidelik 'n 
feligieus-ideologiese geladenheid verkry het. Oat daar in hierdie 
benadering van die selfbeeld van die Afrikaanse volk, sy kultuur en sy 
geskiedenis elemente van waarheid gelee is, val nie te betwyfel nie, 
tog is die hipotese van die bestaan van 'n sobrt .. ·civil religion" as 
uitvfoeisel van die inslag van die Calvinisme nie geheel · en al 
houdba!Jr~ nie, Orl)dat.daar in hi~rdie hipotese te~ diepste 'n misken
ning_ aanwesig is van die realiteit en die waarde'van etnisiteit ·in die 
sa .. mel~wing. P"ositi~~~r ben,aderinge betreffend~ d.ie inslag v~n die 
Ca!vlnism~ wor~<! gevind in daardie'bes'kouinge waarir1 die ontstaan 
en ontwikkeling vpn die bewuswordlng vap 'n ~ie nasiohare id~ntiteit 
van die_t.Afrikanervolk j uis aan die iQvloed :van die Calvinisme 
t·ot}g,~kryf\ word. In • watter mate ~it ~ rnopntlil( is om i.uis hierdi~ 
positie..ye sport:t te volg, is in hierd!t?- stadiWJ:l nog 'r ope vraag. 'n 
OppervJ!lk~ige ~lik..op di~ Afrikaanse.volksgeskieden"is Ia at al spoedig 
blyk d_at hoewel d,ie Afri~aoervolkswording- reeds uit die yroegste 
nedersettingstyd dateer, die bewusvvording van die Afrikaner van sy 
eie identiteit en sy eie .nasi9naliteit 'eintlik 'n produk is van die laat 
nE;gentiende eeu, waarskyn.tik daterend: vanaf die a'nneksasie van 
Transvaal. Sou laasgenoemde hipotese dus w~ar wees, dan sou die 
merkbare en~aanwysbare invloed' van die Calvinisme juis in hierdie 
periode besonder sterk na vore tree. Natuurlik word daar in verband 

· rrl'~t die probleem van die datering ·van die ontstaan van 'n volks
bew).lssyn van die Afrikaner verskillende standp~nte aangetref. 

• Die ter m civil religion is oorSJ)ronklik afkqmstig van J .J . Rousseau se The SociBI 
Contract. (1977), maar word deur Robert N. pellet~ In' sy Civil RBiigion iiJ AmericB, 
Daedalus. 96(1). Winter. 1967, in 1967 weer opnuut ingeburger. 



Die probleemstelling wat in hierdie studie aandag sal geniet, is die. 
feit dat sterk vormende invloede van die Calvinisme juis i11 hi~rdie 
periode aanwysbaar was en dat hierdie invl9ede Sterk d~ur die,banqe 
met Nederland in die hand gewerk is. Die hipottt5e is dus dat_die 
invloedslyne van die reeds aanwesige Calvinisme in die" Afti~aanse 
volksbestaan versterk is deur.· die sogenaamde N~o;Calvinis,ties~ 
invloede, met name·in,verband met opvattinge aangSJan,.de die aard 
van 'n Christelike politiek en die idee van .Christelik:na~ionale 
onderwys. Hoewel die ontwikkelinge van die Chrjstelike politieke 
stryd in Nederland en die skoolstryd in Suid=-Afrika sekere ooreenl<om
stevertoon, moet dit duidel!k gestel word dat hierdie ontwikkelinge i_n 
elk van die Iande hulle eie gijng en loop geneem het. Tog vertoon 
hierdie ·historiese ontwikkelinge interessante paraltelle ... Die stryd 
tussen die sogenaamde " confessiorwle" en die ·:ethisch-irenesche" 
rigting in die onderwys in Nederland skyn in Suid-Afrika·to..Q gok :.~ 
vergel~kb'are ontwikkeli ng te vind in die stryd tusse11 dLe spgenaam de 
"Murray-t · 1e "Neo-Ku eriaanse'' Calviniste 

~!.!.-LJ.J.g.c:u-.......... ...IU.~~:u.au:u .. ud~e:o....&.Jt i""ol.l;le~ri .. a~a~vatlJnu_uM ood ie ( Qor te 
neem . . ~ 

Juis hierdie twee fasette van die kultuur van dle Afrikanervolk. 
... •• • ;L. 

skyn van die belangrikste geleiers te,wees van pie·stroom y~n die 
Calvinisme vanuii' Nederland a an die einde xan die negentiende ~n 
die begin \!'an die twintigste ~eu- die perioQe onderrbesprekio'g-. 
terwyl•dit _op:'die lang duur jcis hierdie twee de_nkbeelde was ~aJ nou 
juis nie jn die Afrikaanse staatslewe en· die skoolwese finale besfag 
gekry het nie. 'n Aparte beweging met·.die oog OR die tqtstand
brenging van 'n Christa like politiek het Suid-Afri~a oie g.eken nie. Die 
invloed van die Catvinistiese denkbeelde is gekanaliseer via die 
bestaande politieke pntwikkelinge en via ~die stryd ~om Christelik
nasionale onderwys in sy verskeidenheid van historiese nuanse-. 
ringe. Geteidelik het die kwalifikasie "Christelik-l"'asionaaJ".'n geykt~ 
uitdrukking geword ter tipering van veral die twee ~genoemde 
terr.eine, terwyl dit·-van die oorspronklike bedoelings van die Neder
landser grondvesters v~n die denkbeelde weinig egte ,spore nieer 
vertoon het. As 'n mens die teenstelling tussen hjerstie Nederta11dse 
historiese wortels en die eindproduk van die Afrikaanse histpriese 
ontwikkelinge vergelyk, dan wil dit voorkom asof die ontwi~kelinge 
wat in Nederland·gekonsipieer is met die oog op die voltrekking van 
die antitese in die Nederlands.e volkslewe, so sterk,.gekenmerk deur 
sekularis·asie, juis in Suid-Afrika weer ontwikkel het in 'n geleidel ike 
kanonisering en •sanksione.ring van die bestaande orde (of .altans 
Afrikanerorde) tot " Christelik-nasionaal " en as antitese vir dieAngli-
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serings- en denqsiohaliseringsten,dense. 

Die tvveede fc:tset van die probleemstelling van hierdie studie is die 
Vf~BQ na ·die r.efieS en OOrsake Wqt hierdie omgekeerde UitWerking 
binne die·suid-Afrikaahse historiesa bestel tot gevolg gehatl het. Op 
die agtergrond van hi~rdie probleem le die implisiete of eksplisiete 
o~vatting· van die aard van die soewereiniteit van die staat en die 
ond~rlinge~'verh6uding van samelewingsverbande soos die staat, 
vd1k, nasie enddie kerk. • 

1.2 Uitgangspunt 

Dear bestaan geen "standaardopvatting" van "die Calvinisme" nie, 
slags variasies en inierpreta~ies daar~an. Die Setid-Afrik..,aarysegeskie
denis6eeld vertoon dan ook in die loop van die.tyd verskeie gestaltes 
wai deur verskillende histori~i en navor.sers as "Calvinisme" getip~er 
word I'T)aar wat ifl vorm en inhqud nogai"WVd uiteenlopend is. In die Jig 
hierva'n Is dit aileen maar eerlik orrr by voorbaat.te stel·dat hierdie 
soort onderyverp me!odologies op verskillenda·.~s~s benader k,an 
\XO.fd, met uiteraard uiteenlopende eindresultate. Word byvoorbeeld 
die beskikbare opvattinge oor Calvinisme, soos dit in die beskikbare 
literatu"uf aal')getref"word, as rigsnoer geneem, dan Jei dit tot 'n 
~n§lllse waal'ih denkbe,9lde en lewens- en kultuurpraktyke van die 
mees andbd"ptistiesl} ~n pietistiese aard-tot nasionaa{-sosialistiese 
interpretCJsies v~il-die begrip "Christelik·nasionaal" as "Calvioisties" 
getipeer YI{Ord. In' ~owe I die reele: geskiedenisgebeure as·"'in die 
literatuur en besinning-daaroor word die vaandel van die Calvinisme 
gehanteer_om 'n·lading te del<. wat dikwels radikaal uiteerllopend van 
aard js. Hierdie .. pro~leeiJl; wesenseie aan hierdie ortder.werp, k~n 
myns insiens dus slags gedeeltelik 'Oorkom word deur. vooraf te stel 
dathierdie navorsihgaangepak is met"'n bepaalde konsepsi~ van die 
Calvirtisrne in gedagte. 

Met Caivinisme word in hi~rdie studi~ lredoel ·daardie lewensoortui
ging en leWenstyl w'at gekenmerk word deur die standpunt dat die 
volle handelingsbereik van die mens! ike lewe tot "gehoorsaamheid 
a an die- eis& v"arr"G'od''en sy Woord ger6ep word: Dit impliseer 'n 
a'fwysing ·van •enige lewensinsteHing, ·kultuuretos of·lewenspraktyk 
waarin implisiet- bf ·eksp1isiet 'n separatistiese instellirtg van ·die 
skeiding van geloof en iewe·gehandhaaf word, en positief dat bewus 
gewerk word ·aan die.toepassiR'g·van beginsels wat die vrug van 
hierdie lewensbesk6uing is, ·op aile lewensterreine. Die doet· van 
hierdie navorsing was om op die spoor te .kom van hierdie bree en 
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omvattende soort Calvinisme. 

Hi~rdie benadering tiou dan ook 'n k'ritiese·)louBing in teenoor die 
beskikbare anai\S9S •en '"interpret{j)Sies van wat OOU wei as die 
outentieke Calvinisme in die geskiedeh_is;.,an die·Afrikaner en die 
be~olking-van Suid:Afrika gereken'sou moe'S .word= Oit v.erg weinig 
beredenering dat hierdie bogenoemoe Oms'krywing van "die Calvi
nisme"" 'n ideaal-tipiese is en~dus allermins ir:i'n'sLliwer-voim Of in"die 
literatuur of in di'e historiese·gebeure en ontwikkelinge·selfs aange
tref sal word. ln die Jig hiervan blyk dit raadsaam te wees--.om. die 
kwalifikasie "Calvinisme1

' eerder'spaarsaam as kwistig teiJebruik en 
om ter wille van wetenskaplik sistematiese oorweginge voorfo'"pig ~an 
"verskillende vorme" van 'die'Calvinisme te praat waarin die '!outen
tieke" Calvinisme onder meer tot uitdrukking 'kom. 'n Vo6rlopige 
indeling van oie verskimmde ~ooritlike v'9rme van Calvinism a w~t in 
hierdie stadium van die studie gemaak kan word, word vefvolge".flS 
kortliks gerubriseer. 

1.3 Verskillende vorme van Calvinisme 

In 'n.globale sin skyri dit moontlik te wees om naas die out'el1tieke 
Calvinisme drie duidelike ak~ente" te onC:Ierskei: 
- ·calvinisme' in ... die sin van· die ke-rklik-dogniatie.se kofisepsie: .-
- Calvinismeas kwalifikasievir 'riverskeidenheldvlln-opvat!inge·'Em 

lewenspraktyke of vergestaltingsvorrhe wat deur die kwalifif<asie 
.i-"Christelik·nasionaal" .gekenmerk word, 'n vorm wat ~geriefiik· 

heidshalwe respektiewelik 'n kultureel'nasionale of polities hasi<5· 
.. ·nale Calvinisme genoem sal word; · 

- Kuyperiaanse Calvinisme. 

Hierdie indeling is bfoot skematies (en einde ·n·tentatieweorde-in"die 
gegewens te bring. Die rubrieke oorvlet.fel mekaar op allerlei punte-err 
vtoei ookop allerlei punta in mekaar. Die kerklika'ogmati_ese vorni van 
Calvinisme dui' sterker op !.n soort Calvinisme wat oor die·algem_een 
met ·die Protestants-G'er&formeerde ·kerkleer geassosleer word~ en 
waarin dlt primer om 'suiwerhe(d van leerstellig·e en Bybelse 
oortuiginge gaan. Die tweede rubriek is eintlik vee! breer en dek die 
grootste lading van beskikbare stof. Moontlik sou die benarhing 
"Christelik-nasionale" Catvinisme hier ook oorweeg kon word, maar 
s6 gebruik is die terme swaarwigtig en sal vir sommige soos 'n 
toutologie klink. Verder word die l<walifikasie "Chtistelik-nasionaal" 
dikweJs gebruik ter aanduiding· van v~rskynsels waarin . die aksent 
sterk op ~die ,kulturele ,of op die pQiftieke element ~g~pra~s word: Oit 
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skyn dit noodsaaklik te maak om in hierdie rubriek ..verder te 
differensieer. Billikheidshalwe moet hier ,ook ~ewys wocd op~die feit 
dat hierdie term Christelik-nssionssl dikwels gebruik word om 
uitingsvor.m.e van die outentieke Calvinisme te del<. Me~ "Kuyperiaan
se Calvinisme" WQrd bedoel daardie variant van die Calvinisme wat 
via,die invloed van Nederlandse, laat negentiend~-eeuse, .gerefor
meerde denkpatrone in Suid-Afrika sy beslag gekry het en later tot 'n 
Suid-Afrika.anse·Calvinisme met 'n eie cachet ontwikkel het. 

Met "outentieke Calvinisme" word bedoel daardie ideaattipiese vorm 
vao die Calvinisme w,aarin hetsy in oortuiginge of in praktyk gepoog 
word om gestalte te gee aan die sentrale eis wat de4r Calvyn 
oorspronklik so.duidelik geformuleer is, naamlik 'n lewe deur die 
Skrif, die geloof en die g~n.ade aileen, maar meer nog daardie 
installing eolewenspraktyk waarin gepoog word om aile lewenster
reine a an die heerskappy en Koningskap van Christus gehoorsaam te 
maak. 

Daar sou met goeie reg en met goeie gronde geredeneer kon word dat 
aje·drie eersgenoemde vorme juis probeer om laas"Qenoemde tot 

- \ 

stand te bring. Dit is nie die prim~re bedoeling van hiecdie studie om 
te evalueer)n hoeverre enige van die genoemde vor.m~daarin slaag 
om.aan di~outentieke Calvinisme beslag te,gee nie, maar dit is voor 
die band liggf:md dat die skrywer ~~ implisiete kritiese evaluering in 
bogenoem~e ind~ling a I reeds 'n sterk woord meespre-ek*. Ter reg
verdiging van hierdie indeling word ook daarop gewys dat die 
hoeveelheid literatuur oor hierdie onderwerp so ruim en so oorsigte
lik is dat een of ander indelingsbeginser noodsaaklik is. Dit het al 
spoedig geblyk dat heelparty detailstudies oor verskillende fasette 
van die Afrikaanse kultuur, politiek·, ker~like lewe en onder:wys 
beskikbaar is waarin die ontwikkelingslyne van die Calvinisme 
f'l.iiQespeur word, maar daar skyn juis 'n behoefte te wees aan. 'n 
studie wctarin as 't ware op grond van ander indelingsbeginsels of 'n 
ander benaderings\vvse 'n soort dwarsdeursnit deur die meeste van 
hierdie terreine gemaak word. Om hierdie rede is hierdie ·~esondere 

• Hierdie indeling is onder m eer noodsaaklik geag omdat versk.illen'de skrywers global a 
saambreelterme.gebruik om aile ontwikkelinge in hierdie verband te tipeer. Hexham 
(1975) praat'byvoorbeeld van "totalitarian Calvinism", terwyl Dunbar Moodie (1 975, 
hfst. I) weer myns ihsiens onkrities aile nuenseringe van die Calvinisme onder die 
versamelterm "civil religion", 'n ontspoorde vorm van Calvinisme, groepeer. 
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studie so aangepak dat dit prob~er om die "spore" van pie.Calvinisme 
oo( so 'n breed moontlike terrain nate speur, maar dan' die "spore" in 
die bogenoemde ideaaltipiesi sin van die woord . . 
Ten ei nde dus op die spoor te kom van daardie vormende invloede wat 
vanuit Nederland die rigting van die spore van die Calvinisme· in 
SuidroAfrika bei'nvloed het, is dit noqdsaaklik om eers kor,tliks by die 
kultuur:. en geskiedenisbeeld van Nede.rlan9jn.die negentieode ee_u 
stil te staan. ~ 
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Hoofstuk·2 
INVLOEDE VANUIT NEDERLAND 

r. 

Oat daar reeds van voor die volksplanting, daartydel)s en daarnc1 
regstreeks€(en onregstreekse invloede van die Calvinisme in die 
Afrikaanse kultuur werksaam was, word algemeen aanvaar en is 
elders breedvoerig bespreek. Wat wei merkwaardig is, is die feit dat 
die Nederlandse nedersetting.aan die Kaap feitlik die enigste van die 
Nederlandse koloniale gebiede was wat algaande 'n Christelike en in 
baie opsigte Calvinistiese kuftuur en lewenstyl na vore gebiing het. 
Allerwee word, sonder oorvloedige grond, aanvaar dat die ken
merkende goue draad van die Suiq-Afrikaanse Christendom en meer 
spesifiek die Calvinisme eintlik regstreeks tot die Nederlandse 
Calvinisme terug te herlei is. Die bronne tot dusver in hierdie studie 
geraadpleeg toon inderdaad aan dat dit so is, maar ook 'dat in 
berekening gebring behoort te word dat nie al die sogenaamde 
Calvinistiese "bronne" wat vanuit Nederland die Suid-Afrikaanse 
kultuur bei·nvloed het, noodwendig die Suid-Afrikaanse Calvinisme 
op die regte spoor van ontwikkelinge geplaas het nie. Die Neder
randse Calvinisme soos onder meer,beliggaam in die denkbeelde van 
Abraham Kuyper, het op hulle beurt invtoed ondergaan en was die 
draer van gedagtes wat in verskillende opsigte bfyk strydig te wees 
met die grondge~agte van wat in hierdie studie ideaaltipies' "outen
tieke Calvinisme" genoem word* . Die proses van ihternalisering van 
Nederlandse Calvinistiese kultuurwaardes en denkbeelde in Suid
Afrikf) het daartoe bygedra dat hierdie denkbeelde in die samespel 
met interne historiese invloede in Suid-Afrika self, ingrypende 
wysigings ondergaan het. 

Besonder belangrik is in hierdie verband die feit dat die periode van 
dietweede helfte van die negentiende eeu in Nederland verth deur 'n 
besonder sterk herlewing van die Nederlandse Christelik-nasiona
lisme gekenmerk is. Hierdie herlewing het vera I saamgehang met di&
herdenking van die afsluiting van die Tagtigerjarige Oodog teen 
Spanje in 1648. Die herlewing van die Nederlandse Christelik-nasio-

• Hier word verwys na Skolastieke elemente en die invloed van die Duitse Romantiek 
(vgl. Dengerink. 1948). 
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nalisme is egter ook in die hand geV,~erk deur die verset teen die 
denkbeelde van die sogenaamoe modernisme en liberalisme van die 
tyd, sodat dit in die studie duidelik wore( da{ die aks.ent in. hierdie 

•denkb~eld veel sterker val op die feit van die Christelike antitese wat
hom in die nasionale bestel behoort te voltrek en wat onherroepl ik tot 
'n skeiding van die geeste in politiek, skool ensovoorts moes voer, as 
wat d..ie klem geplaas word op die polities-nasionale of kultureel
nasionale komponent van bierdie denkbeeld. 

Die historiese omstandighede waarin die .Nederlandse Ehristelik
nasionalisme tot ontwikkeling en bloei kom, is duidelik antlers as die 
Ort)Standighede in Suid-Afrika, maar .die merkwaaretige is dat juis 
hierdie denkbeeld soos dit in die idee·van die ontwikkeling van 'n 
Christelik~. politiek en die Christel ike skoolstryd tot. vergestalting 
gekom l)et, sy beslag in Suid-Afrika kry. Die Suid-Afrikaanse ont
wikkelinge tlp hierdie gebied trek dan ook sekere gro·ndlyne van die 
Nederlandse grondgedagtes-op Suid-Afrikaanse .bodem deur. Die 
twee fig1.1re vanuit die Neder.landse· Calvinistiese ~kultuur wat die 
st_erkste iovloed in hierdie verband uitgeoefen.het,was G.·Groen van 
P! insterer en Abraham Kuyper. Hierdie twee denkers sou gereken kon 
word tot die belangrikste eksponente van die Nederland~e· Calvi
nisme wa.t· deur -huUe geskrifte, c:lenkbeelde en kontak• mel Suid
Afrikaners die gang van die ontwikkeling van die Calvinisme.fn Suid
Afrika be'invloed het. Miskien sou die belangrikste geleiers van die 
invloed van die Calvinisme vanuit Nederland soos-volg getipeer, kon 
word: 
~ die invloed van die Nederlandse Gereform·eerde en Hervormde 

Kerke, 
- die bei'nvloeding van Suid-Afrikaaose studente.wat in Nederland 

getur;teer het, 
- die kootak tussen Suid-Afrikaanse pol itici, predikante-en onder 

wysleiers met leidinggewende figure van die ·Calvinisme in 
Nederland. 

Die wee waarlangs die be'invloeding sou plaasvind, het geblyk 
hoofsaaklik die volgende te wees: ., 
- Ten eerstewas daardie inslag van 'n Jewens- en wereldbeskouing 

waarin die g~n~e spektrum van die menslike Jewe·gesien ·is as 
diensbaar ~aan -God·en gebonde a an die eise en die norm van die 
'vVoord va.n God. In die loop van die Suid·Afrikaanse geskiedenis 
het hi~rdie lewenshouding en -praktyk· hom duide.lik afgegrens 
va~ sy teenpool, wat gerieflikheidshalwe as "separatisme" ·(Sto
ker, 1951, p. 162) getipeer sou kon word. In die gevat van hierdie 
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•laasgenoemde tipe Jewenshouding is die geloof primer met·die 
godsdienstige en geloofslewe in die enger sin van die woord in 
verband gebring, terwyl die .. res" van die maatskaplike, politieke 
en kulturele lewe implisiet as sekuler gesien is. In die naspeuring 
van die ·ontwikkelingsgang van hierdie een spoor van die Calvi
nisme her dit geblyk dat nierdie onvoldoende reformatoriese 
konsepsie, wat in"bEfpaalde historiese fases van die geskiedenis 
van die Nederduitse Gereformeerde Kerke wye aanhang geniet 
het, 'n subtiele tweedeling van samelewing (volk of kultuur) en 
kerk in-~die hand gewerk het. (Vergelyk Hanekom, 1951, met 
betrekking tot hierdie on-" reformatoriese" tendense.) 

- In die tweede plek was daar~pesifiek Calvihistiese beskouinge 
met betrekking tot byvoorbeeld die politiek, die verhouding van 

·kerk en staat en die idee van,Christelik-nasionale onderwys, wat 
veral 'n uitvloeisel van die Nederlandse Calvinisme was. 

Aangesien die. skcJolstryd en die stryd om 'n "'Christel ike politiek in 
·Neder::land twee"Van die belangrilkste modelle was wat·as' voorbeeld 
vir die inslag"Van die Calvinisnie' in Suid-Afrika gvedien het, word 
,vervolgens,.kortliks by hierdie ontwikkelinge in Nederland stilgestaan. 

2.1 Anti-revolusionlre potitiek en.Christelike-nasiorfale onderwys 
in Nederland "' 

2 . .t. 1 Mr. G. ·Groen vsn Prinsterer 

Groen van Prinsterer ( 1801-l 876) het vera I bekendheid verwerf deur 
sy formulering van en stryd om 'n Christelik-historiese of anti
revolusion~re~standpunt betreffende die-6nderwys, die kerk en die 
verhouding van kerk en staat. Hy was daarvan oortuig dat die 
geskiedenis van·die negentiende eeu·deur die denkbeelde v·an die 
Franse Revolusie beheers word en dat die Christen gerbepe·was om 
dit ~ beveg. Die hoofgedagte•vah sy Christelik-historiese of anti
revolusionere beskouinge kan soos volg saamgevat word: Daar 
bastaan 'Ji' reelregte verband tussen ol1geloof en revolusie. Daar sou 
selfs gestel kon word dat ongelooftfie revolusie is en.revolusie die 
ongeloof. Revolusie· is vir Gro.en van Prinsterer ·aie omkering van 
denkwyse~ en gesindh1:!id van die mensa wa1- op --eie krag met 
teraydestelling van die Woord.van God, planne maak en.uitvoer. Die 
hoogmoed van die mens wat vir hom self tot 'n wet en notm wil wees, 
kom yoort uit ongeloof, uit die feit dat hy trotn nrs.voor die wette en 
gebooie van God wil· buig·nie,. Revolusie begin met,revolusie teen 
God; wat uit ongeloof verlaat word•(Schutte, 1977, p. 48-51 ). 
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In die nasionale en po!_itieke bestel van Nederland Y"as Groen van 
Prinsterer 'n besonder Sterk voorstancjer van oaaraie eenheidsin• 

". , "'I! t 

stellinge (wa·arpn,9er die skooj) waa·rdeur die'swaar verworwe eenheid 
van die Nederlandse volk..in~stand gehou l<on word. Aanvanklik ·was 
hy dan ook ten _gunste· van die hand hawing va·n "die owerheidskool, 
hoewel hy wou he aat met die verskillende,Jewensbesl<bulike 
gesindtes binne die staat rekening gehou moes wotd. 'Aanvanklik 
was hy dan ook ten gunste van die handhawing van"die eenheid van 
die Hervormde kerk in Nederland, hoewel hy simpatie gehad het""vir 
die beginsels van di~ Afskeiding van 1833. lri hierdie' verba .. nd·skryf 
Colijn (s.j.): . 

"Niet de vrije school was zijn eigen}ijke ilieaal; 01aar d~ 
naar gesindheden gesplitste Overheidschool. 'Niet schei .... 
ding uit, maar zuivering van de hervormde kerk was zijn 
doel. En dat alles onder den invloea van de bed.uchtheid 
voor schade, die zou.worden toegebracht a an de eenheids
instituten van den Stetat, onde'r den,' ban vari de vr.~es" qat 
verregaande verbrokkeling moes leiden tof verzwakken 
van de pas hervonden nationale eenheicf'. 

~an Groen v.~n Prinsterer kom egter die eer·toe dat tiy spoediger as 
die meeste ·van sy tydgeno'te ingesiep het dat, hier9

1
ie .. Q)i~ionale 

eenheidsideaal ni~ ten.alle koste gehandh,a~f kon wdrd nj,e")'naar dat 
die geestelike -teenstellings juis' fekens van· geso'nde yerhoudinge 
bjnne die st~at was. Hy ~et self sppedig ingesien~dai.qie eenheids~ 
ideaal <>P die lang duur slegs gehantlhaaf sou kon 'W.O,rd"'indien die 
bereidheid bestaan het om die lewe.nskrag van are Christelike 
beginsel, in ~ederlands Calvinistiese sjn, prys t~ ge~(Col!jn, s.j .•• p. 5_). 

Vir Groen van Pri.nsterer -het "ChristeHjk-nationaal" betaken dat 
'tGodsdienst,igheid dJl heer;.sende~en vormende trek vah bet nationaal 
karakter ... is geweest"*·- Groen van Prinsterer verklaar. dan ook 
onomwonde dat die nasionale ge,-oof die ChristelikEtgeloof is en die 
nasionale onderwys die Christelike onderwys, die nasfonale wet· 
gewing die G_hri~tefike we}gewing. "NederJand is epn Cnristelijk Ia nd, 
waarin ·eerbiediging van h.el Eyange)ie het regt_ en_ "cf~ p!icht van 
overheid en onderdaan ts'!- (Groen van Pripster.er, 18~95. p. 141. Vir 

" Vgl. c:iok Kuyper met sy bekende uitspraak: "Calvinisme als grondtoon van ons 
nationaal karakter". 
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Gr9en yan Prinsterer was_die primaat van die Christelike dus die 
wQ_,senlike, seffs· in.._die sin' dat wanneer hy sien dat Cfiejapp~l op ·die 
evangelie:in. die volksbestel al .hoe ·minder instemming vind ·en sy 
aanva'n!slike bondge)l(JOt en latera opponent; Vander 'Bruggh~n. nog 
wei die' gedagte va·n 'n Christelik-nasionale openbafe skool aanhang 
maar waatby di~ Christ~ndom nie veel meer as 'n soort eerbetoon 
aa·n. 'o maatskaplik'e deug voorste( nie, hy dan die moed van sy 
oortuia'ing ·h.et om in. sy denke oor dfe onderwys en die staat ··n 
radik~l.~·wending 1e neem. Jiv. se d~t hy beurtelings voorstander van 
tweerfei reEHings was. Eers het hy opgekom vir open bare onder.wys 
ooreenkomstig dle godsdienstige behoefte van die nasie. Na 1'857 het 
hy egter gestry..om, die voorrang van besondere skole. 

Groeh van Prinsterer het-geleidelik tot die erkenning gekom dat die 
staat as. sodao~ig f~itlik god~diensloos geword het. En dan kan dit 
aanleiding gee tot die rt)isbruik-van die woord Chjriste/ik.wanneer iets 
as Chcistelik iri stand gehou word terwyl dit in wes·e nie meer 
christelik isnie. Hy"te: ·• 

"' 'Hebben·de openbare iitstellingen hefChrist~lijke-.karak
ter:..,verloren, daarnaast moet volkomen vr.ijheid ter ont

:vijkkeling~ van lndividue~e veerkracht voor een eigenlijk 
bestaan· .. ~ opdat de CnrTstelijke veerkratht ener Natie, die" 

.. ·aa'"n~~aar jjeschiedenis indag1tig, met aen nlet-Christelijke 
.;<t .. ~.il~.. . ' "... ... 4 

~staat 099 piet ~hbmogeen is, door geen oj:')~ettelijke en 
veelz}j~ige·\~genwerking gesmoord wordt" ·(Van. Prinste
r~r. 186~. p~ 2). 

Groen het dus 'duidelik ingesien dat die blywende dekking van die 
begrip " nasionaal" met die "Christelike" nie Ianger toelaatbaar was 
nie,. omdat die ChHstelike as dekmantel gebruik sou~ kon word en 
:CJaa~deutdie nasionaie in s_y id.eologiese uitingsvorme sou gaan-dek. 
Vee I e~tder .. wou hy die N.eaerlandse-staat tot 'h 'godsdienslose staat 
verkla~r •• :' e~rder as om' op so 'n wyse die Christel ike te verkrag. 
·o~arpri(kie_s Groe·n van Prinstefer "dan ook vir die idE!aal van ,Chris
_l.elike 9ft_de~wv:s ¥en nie vir openbare onderwys met· 'n .Christelil<,p 
karakter nie. In die Nederlandse stryd om die Chcistelike skool.het die 
prlnsipiele~verskille 'tussen Groen van Prinsterer erl!Vao der Brug
ghen vera I in 1857 sterk na vore getree. Ten einde 'n juister beeld van 
die posisie van Van Prinsterer te verkry, enkele opmerkinge oor die 
posisie van Vander Brugghen. 

Vander Brugghen was 'n aanhanger van wat bekend geword het as 
die etiese rigting:- Die kenmerkenda van die sogenaamde " Etisch-
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irenisch&' Jigting in Nederland was die vrees vir die politiek. D. 
Langedijk (1953, p. 183) noem dit heel.plasiie~ '~politicophobie, vree.s 
voor politiek ... ".ln Van der.Brugghen sMenke gaan die praktyk van 'n 
vroom Gbri~telike lew~.voqr die Cf1rjstelik.e .. leer. Hy ag ~erhalwe di.e 
€hristelike politiek onbestaanbaaf: die Cnristendom het geen eie· 
wetenskaplike teorie oor die baste n:igerjngs~vorni nie, net so-min as 
wat dit 'n eie. landboukunde, rekenkuriae of ges.kledt:mis het. D ie 
Christelike geloof sal slegs 'n reinigende:en suiwfi!teride invloed ~e OP. 
elke mens wat i11. die, mens like wetenskap,~ bedryf of'politiek· wer'k~ 
sa am is. Nir Van per Brugghen is daar geen ruimte Yli' 'i1 .. Cnristelike 
staatskool nie. Die,.belangri.ke strydpunt tussen nierdie t~ee begi n~el~ 
staridpunte kom vera! duidelik ria vore in di~ ontvyerp- laer bnder.r
wyswet. van die Kabinet, van Van der Bruggh~.n in '1 857. Van aer 
Brugghen s,e gedagte was dat die openbare staatskool vyeer sal opl~i 
tot "aile Christelijke en r.nP.atsc~appelijke.deugqen ... " rpaar qat d~.ar 
naas hierdie gemengde, algemeen Christel ike sko61 ,<?ok ruimte sou 
wees vir 'n vrye Christel ike skool, wat in bepaalde gevalle owerheid
subsidie.kan kry. ln qie Kamer- die Nederlandse.,parlement- is die 
ontwerp van Van der Brugghen aanvaar, maar 'die gedagte van 
owerheidsubsidie vir die vrye Christelike skool is afgekeur. Dit het 
selfs daartoe ~anJeiding g~gee dat GrP.,en van Prinsterer uit die Kamer 
bedank he'l: 

Die.strydpunt van Grc;>en van Prinsterer was die fei.t dat ~ie~staat nie 
die)ndruR moes we,k qqt dit tot aile Christel ike deugpe sou opvoed, 
terwyl die staat eintlik nie meer hierdie Christel ike ka(akter wcfar kon 
maak nie . . Daarom ··hat hy eerder verkies ·dat d'iewstaatskool werklik 
"neutraal" moes.wees. Groen van Prinsterer hat~ verariater; al hoe 
starker op die .ve~set van die sogen~amde " Etisch·i ~~nisc.him" tlegin 
stu it. Hierdie Qt!dagterigting is stark gevoed, deur die derik~eld va'11 (n 
volksk.er.!< en van di~ Christelike karakter va·n~ die ·nasie e"D was bang 
dat die ne4.traliseri.ng van die Nederlandse staatskool die Necterland
se volk aan die ongehinderde heerska"ppy va·n "die ongeloof "sou 
oorlaat (Schutt_e, 1977, p. 1 08}. Die kardinale punt tn die skoolstryd 
was dus di~ vraag,in hoeverre die na,sie" of dje staal as "Christ~lik" 
beskou ·kon word en tot In watfer stadium hierdie. ·~walifikasie 
gehandhaa! moes word. Die belangrikEt.van die bydra.~v~nGroe~ van 
Prinsterer op hierdie punt was die.feit dat hy-tcit die insjg gekom het 
dat nasionale eenheid en soljQariteit nie voorran.S r,ag~geni~t bo die 
eise. val') die radikale antite.se wat die evang~lie in die v9lksbestel 
bring nie. 
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H ierdie geskil betreffende die aard van die openbare skool en die 
Christelike skoal vorm 'n integrerende deal van die st,.Yd ·van die 
Calvinisme in Nederland, waartoe beide GrOen van Prihsterer en 
Kuyper 'n positiewe by<frae gelewer het. In hierdie skoolstryd is 
verskuil twee duidelik teenoormekaarstilande lew'Emsbeskouinge, 
beide wei god~dienstig, selfs gedeeltelik Christelik van oorsprong, 
maar in reikwyd\_e,. invloed en implikasies verskillend.van aard. Die 
twee strominge waarom dit gaan, is die Calvinisme sobs belig·gaam in 
die denk~ van Groen van Prinsterer en Kuyper aah die een kant en die 
Henke, van die sogeriaamde "Etisch-irenische" rigting aan die ander 
kant. Van belang is die feit dat hierdie twee denkrigtings oak hulle 
n.e.erslag ~n ~uid-Afri~a- gevind h~t en onder meer die skoolstryd, 
alt~ns die stry<;i om C.hristelike skole, _ beslissend be"invloed het. 
Alvorens die lyne van hier~Ue ontwikkelinge na Suid-Afrika deurge'.. 
trek wor.d, nag e~r~ ~nkele ·apmerkinge oar die persoon en denke van 
AbraharlJ I$UYP.et. 

:i. i .~ At,rs'ham Kuyper: eks'ponent van antitetiese, prinsipiiile poli-
tiek · 

Oje unieke bydrae van Kuyper tot die Nederlandge kerklike, staat· 
kundige en politieke lewe kan moeilik na waarde geskat word. In 
hoeve e die denke en die invl®d van hierdie groat flguur sy 6eslag op 
aie,Afrikaanse em ver . et,·Js 00 ee meet I presteS e paa . 
Regstreelise be"i'nvloedingslyne is Claar wet: ·Kuyper net intens in 
·suid-Afrika,en oi~stryd va·n die Boere teen die magtige Britse Ryk 
bela~g gest_el. ·,n· verskill~nd'e ~van sy werke ver'Wys hy met groat 
waardering np die Boere VanSuid-Afrika en het selfs 'n'kleih "boekie 
oor. die Suio-Afrik"aanse ·krisis geskryf (Kuyper~ 1 9'02, p. 31 2; ibid., 
,, go:q). ~.; opviittinge 

4

oor di_e verhouding van vblkere-en die verhou
ding tussen Staat en owerheid, WOrd OOk dikwels ge'illust'teer met 
verwysind na voorbeelde uit Afrika (vergelyk 1904, p. 70). . . 
Deur sy kontak en kofrespohdEmsiEf met onder andere figure soos 
S.J. duToit ~et heelwat van sy politleke en kultureel .lma&Uskaplike en 
kerklike oortuiginge ingang in Suid·Afrika gevind. Aan hierdie 
reg&tree_kse invloedew'?rd in 'n volgende afd~lir;JQ aandag gegee. Die 
unieke bydrae van· Kuyper -tOt die Nederlandse ..staatkundige lewe 
word deur mr. Anema (s:j:, p. 82-8) onder drie-beginsels saamgevat: 
Kuyper het die beginsel van organisasie in die politieke I ewe gebring, 
m~ ander woorde 'n stimu1us gegee tot die totstandkomin-g van 
politieke partyorganisasie teenoor die indivldualistiese intellektualis· 
ties~ grondgedagte waarop dit aanvanklik gerus het. Tweedens het 
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hy die N~derlandse politieke lewe ged~ing tot;n pr~risipiele stalling
name met betrekking tot die polltieke -~eginsel~ wat op die siaatkun_de 
van1oepa~sing was. Voor sy tyd was daar natuurjik reeds sprake van 
beginsels wat aan die poJitiek ten grondslag h~. maar nie soseer 
partypolitieke beginsels~wat in georganiseerde verband nagestreef 
worq.nie. Die derde.bydiae wat deur Anema betreffende·Kuypf:!r se 
invloed in die Nederlandse politieke Jewe genoem wor-d, is die 
magtige inwerking van sy religieuse grondge~ag'te io die Nederlanq
se politiek. Liberale en kqns~ryvatiewe politici"van die tyd van qr~~~
van 'Prinsterer het op die standpunt gestaan dat godsdiens ' rJ 
privaatsaak was en aileen vir die "binnekamer" bestem was ("poli
t icophoben" het Groen hulle genoem, met ander woorde m~r:'se. "'Yat 
gemeen het dat politiek nie deel van die taak van die Christen~!Jitmaak 
nie). Hierdie stelling .geld natuurlik slags ten opsigte ,van daardie 
rigting waarin geloQf primer tot die indivfduele siel~heil val! die 
gelowige beperk is. Oat in Nederland die.}'loue en onvermydelike 
verband tussen religieuse oortuiging en politieke begjnsels nie slegs 
by die aanhangers van Christelike partye nie maar ook ver buite 
hierdie kringe ingesien en erken is, is te danke aaf! di~ oor.tuige.nd.~ 
krag waarmee Kuyp~r Groen van Prinst~~er se geestelike nalaten.
SK!JP deur woord en dead verryk, ver.helder en verb,tei het. Op ,c!ie 
ag_tergrond.van Kuyper se oortuiginge betreffende die politiek, kerk, 
skool eA'universiteit is S"t: visie van 'n samelewing vyaarin die beginsel, 
van die antitese konsekwent deurgevoer word en in-qie proses vorrn, 
gegee- word a an 'n sa mel ewing waarin die be insel van soewereini
tei! rn ... e1e nng·gehandhaa wor ·en ie eis van die gehoorsaamhald 
a n Cflristelike beginsels vir alle..lewensterreine gestand g~doen 
r!Prd ( uyper. 1 

Deur verskillende skrywer~ is die aanqag egter paarop gev.estig 9a.t 
~uyper in sy paging tot die ontwikkeling van 'n S~riftuurlik vera~t· 
woorde.samelewingsleer ni~ vry gebly het.van)r;wloede wat nie me,t 
die grondgedagtes van die Calvinisme:.te rym is nie. Die aandag word 
hier vervolgens slegs OP.,.enkele tre~ke gevestig,wat van be)ang is vir. 
die verstaan van die deurwerking van hierdie :.elemerite in die 
Afrikaanse Calvinisme. In die ontwikkelin~!Yne van die konsepsie 
van soewpreinlteit in ej~~r:~n_g_~rd dct~r ~ Kuyp_el 'n_b_es._Q_ryqeJ _sH~rk 
akse toP.Eiegesa!l van die besonger~ kringe_~JI_na__e_tr~t Qpmer_klikj_s_ 
dit at Herman Dooyeweerd in sy latere uitwerking van hie!E_ie 
d~n eeld veel starker klem le OJ:! die norm-karakter van die onder
s~ie in eie kring soewereine sfere. 0Epervl~~kig beskou wil dit 
voor.kom qsof<iit hier maar om 'n gering.e aksentverskui~ng·gaan, 
maar wesenlik is hier 'n besonder belangrike prinsipiele saakraan die 
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orde, naamlik die aksentverlegging van die waarborg en verantwoor~ 
delikheid van-die denkbeeld van soewereiniteit in eie kring, vanaf die 
norm: waaraan die ·ges.agsdraer ook on'derworpe is, ·ha die 'gesags
draer (Goudzwaard, B. 1977)*. Tereg se· Goudzwaard in hierdie 
verband tfat dit op die oog at maar na 'n mini male verskillyk, tog het 
die geringe aksentverlegging verregaande gevol~e, want wanneer 
soewereiniteit ln eie kring ~ei'nterpreteer word asof daarmee bedoel 
w·ard dat die finale seggenskap in enige samelewingsvert:iand by die 
gesagsdraer rus, dan word" die eis van die norm daaraan onderge
geskik gestel ... 

'n Jweede belangrike element jn dje konsepsie van' K"¥PAC wat ook 
onregst~ekse invloed veral op die latera politieke denkbeelde in 
Suid~Afnka uitgeoefen het: is die organiese volkskonsepsie (Kuyper, 
1916, dl. I, p. 145 e.v:). Hy g~an nCJamlik uit van die onderskeiding 
tussen die staat as 'n rnegan ese en die volk as 'n organ1ese same~ 
Iewin sverband.:' Die volke vorm die natuurlike ledemate (tan die 
li ' aarn van re mens er ter re staat estern 1s om to n1e e 
gaan. Dle-volk is die onver anklike wesevan dfe staat, wat nie a Jleen 
ve ganklik"'is nie maar ook tneganies van aard is. Dit is 'n tyde i e 
noodverband ( uy er, 1 ' · .• re wesen 1 e oe van re 
staat is dus om die best a an en die voortbestaan van re vo moont r 
te m ak en te e"erseker. Oeur:verskillens:ie skrywers is daarop gewys 

a rer re vo s onsepsre eson er: s er on er re mv oe van re 
Romanties"e volkskonsepsie van tfie ldealis'me staan en oat hierin 
on·s'kriftuurlike el~mente\Jerm·eng"is(Dengerink, 1948: p. 1 !>Oe.v.); In 
·n· ruim'er teologie'se verband vorm hierdie. denkbeelde deel van 'n 
patroon waarin Kuyper se skeppingsidee--nog sterk trekke v.an die 
aanwesigheid van 'n dichotomistiese skeppingsleer vertoon (Velema, 
1957,.p ... 21 9 e.v.; Douma, 1966, p. 92). Hieraie tweedeling word dan 
cra·n ,die deurwerking van· elemente 'V~m die Skolastiek toegeskryf. 
Uiteraard is in tiierdie verband aie he'rkoms van hierdie denkbeelde 
n i e soseer van be I a ng as·wat;dit van 'bela ng is om a an te tbon hoe en 
waar hierdie -<ienkbeelde hulle, be$ lag in die Su'id~Afrikaanse Cal
vinisme gev.ind het nie. 

• Hierdie .beklemtoning yan die gesag van die-volk en die organiese volkskonsepsie 
werk vera I in die denke van N. Diederichs deur. Vgl. ook De Klerk, 1976. p. 204. 214. 
•• Van Weringh ( 1967. p. 131) is van mening dat die gesagsopvatting by Kuyper 
funk~ioneer as 'n goddelike sanksionering van die reg van die sterkste. 
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Hoewel die grondliggende gedagtes van Kuyper betrefferide die 
herkoms van. rasse. volke en. n'asies in hierdie verband ook --van. 
besondere belang is, word daar in hierdie+ stadium bloot... daarna 
verwys, sonder om in besonderhede daarop in te gaan. Moontlik tiet 
hierdie Kuyperiaerise eksegetiese bena~ering veel $terker as erJige 
ander denkbeeJcr die ontwikkeling van' die Suid-Afrikaanse teolo
giese regverdiging van die peteid van afsonderlike ontwikkeling in die 
hppd gewerk. Baie van die dtinkbeeld~· .yan k.uy~er'"'het die Suid:. 
Afrikaanse kultu!Jr in ,.die late~ dertiger-· en veertigerjare ~via~ di~ 
be'invloeding d.eu.r, Herman .. Dooyeweerd se" Wy$begeerie van ·die 
Wetsidee binneg~ring en'het'uiteJaafd ook'heel duidelike spore van 
die Calvinism'S tot gevQJg gehad. Tog iS.dit moeUik

7

om aan die indruk" 
te ontkom dat die deu'rslaggewende invloed van Kuyper .uitgegaan·' 
het, omdat sy denkbeefde veet breer aansluiting gevind h'et en waar
skynllk oor. ··n Ianger period~ 'in · die ~y,rsKillende fasette van die; 
Afrikaanse kultultr deurgewe'rkhet. Vervplgens word da~ s'tilgestaan 
,by .S .J ·~ d u I oit as e'en van d fe sleut~lfigunt"i n die sk~keling tussen die 
Nederlandse en die S.uid-Afrikaanse Cafvini«lm.ca· . . 

• Ole deurwe(king Yin. ~ierdie dt!nkbe~l~e worct"ter hier nie volledig ~spreek nie. 
on,det die"beskJkbare navorsin_gstyd dit nie moon1llk geme!lk het nie.;., Vgl~ oat Van 
Weringh, 1967. p. l79. · 
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Hootstuk 3. 
KtJYP.ER-IAANSE CALVI-NISME -IN SUID
AFR li<:~ . !. • 

.... 
Die rol wat deur die str.yd, van Qie AfriKaner teen die oorheersing deu! 
die Britse.taal, kuliuur en militere mag gevber is, het as 'n belangrike 

~ ...... ... • ..,. ... • .. 10. • 

katalisecende faktor diens gedoen ·wat die: aar~d en Kleur van~ die 
Kuyp~r.iaanse ~Calvinism~ . in .,Suid-4ffi~a aansi(mlik belrwloed. he~ ... 
Die ·d~ie)~la.ngrikste kan~ale wa-ardeur .die. ·calvini~.me histqrie.~ lr'! 
S,uid-Afrika gevloei het, was die kerk,'die.skool e.n.die po!itiek. Hi~~die 
kanare~was gedurende die groofste deel"van .. die AfrJk~anse geskie~ 
denis b'!ie nou Jneengestr~ngel. In die jare waariq 'di~ Afril~atie~
volksword~ng' en -bewuswording sy ~esla~•.kry, ep die Suid-Afri
kaan~e samerewing midde-i'n. i:He krlsis van oorlog en stryd~staan, 

"" f ' "" , • "#'l .. • • 

vervul een persoon 'n ~elf!ngrike ~leut~lrqt~n die kanalise_ring _vary.~y 
narpe die Kuyperiaanse denkbeel~e na verskillende fasette van'die 
"Suid-Afrikaa nse samelewing, te wete S.J . du To it. 111. die persoon van 
S.J . du To it ontmoet ·ons 'n historiese figuur wat in die politiek, die 
kerklike ontwikkelinte, die skoolstryd asook in die t1al- en kultuur· 
stryd in Suid·Afrikl 'n besonder belanvrike invloed uitgeoefen het. 
Een van-die belan1rikste vormende invloede in sy lewe was die van 
P1nn~vis, w•t in Julie 1866 aan die K•ap a1ngekom het en wat 
verantwoordelik was vir die onderrig van Du Toit in die tale wat hy vir 
sv .teologiese studie nodig geh•d het. Die twee ander figure wat sy 
denke en opvattinge Sterk bei·nvloed het, was N.J. Hofmeyr en 
Abraham Kuyper (Scholtz, 1975). Hoewel S.J. du Toit aanvanklik se1f 
lidmaat van die Nederduitse Gereformeerde Kerk was, het hy hom 
deur sy hele loopbaan sterk beywer om die sogenaamdeArminiaanse 
en Re(T'Ionstrantse trekke van die N.G. Kerk a an die kaak te stel. Veel 
van sy kritiek was dan ook tereg gerig teen die prediking e(l denkbeel
de van ds. Andrew Murray (jnr.) bekende prediker van die N.G. Kerk. 
Die twee persona, S.J. du Toit en Andrew Murray, sou eintlik in 
h;erdie ontwikkelingsfase as die prototipe van twee vorme van die 
Calvinisme gesien kon word*. Die twee pole wat deur hulle denke ver-

• Sommige bronne bewe~r.da1 die rigting wat deur Andrew Murray verteenwoordig 
word. allermins as " Calvinisties" gfnipeer sou kon word en w'l o!fgrona van die feit dat 
die pii;tisme soos vergestalt in Murray se teologie die direku~ teenpobr Van "die 
Cal~i nisme" is. Dergelike standpfmte·kom veral-by outeurs voor,.wat die· Calvinisme 
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teenw9Prdig vyprd, was die pole waa.r:tussen di~. spanningsveld van 
die ontwikkeling van die. Calvinisme gegroei het. Oit is Lijter'aard 
moeilik om afdoende aan..te dui watter een van die.twee derikrigtinge 
die sterkste invlo~d .OP die O!"'twikkelinge in die. Suid-Afri~aanse 
politieke, kerklike en maatskaplike lewe uitgeoefen het, maar dit ~al 
aangetoon wor,d dat die spanning tussen hierc:tie twee v6rme van 
Calvinisme oak in die kulturele,en politieke bestel 'n neerslag gevind 
het. . 

~Ten einde die bydra.e val) S.J. du To it duideliker in relie(tehring word 
vervolgens eers kortliks stilgestaan by die invloed.wat.die denke van 
die m~er piEHisties georienteerde Calvinism a C?P verskillende terrefne 
uitgeoefen het. 

3.1 Calvinisme: die stryd op kerklij(e erf 

Reeds sedert die bewuste pogings van lord Charles SorperseJ om die 
Afrikanervolk mede met behulp van die invloed van Skotse predikante 
te angliseer het die pietistiese herlewingsteologie 'n be"ti1n~!i~e 
invloed in die N.G. Kerk uitgeoefen. Een van die belangrikste'figure 
uit hierdie groep Skotse predikante was die ouere Andrew Murray, 
~at 'n besonder ster~ invloed op die kara~ter .v;Jn die Calvinisme in 
Suid-.Afrik'!,uitgeq,efen het. Sy-e~n seun, John Murray, was een ~~n 
die twee professors wat in. 1859·aan diQ Stellenboscnse'Semina'rie 
benoem is, terwyJ ' Q -1~eede s~un, .Andre.w Murray (jnr.), die 
belangrikste fguur in die Kaapse N.G. Kerk was in di~ periode yan 

~1 ~60 tot en tydens die Engelse Oorlpg. Hierdi~ Skotse in\/loed in die 
, N.G. Kerk is versterk deur die kontak met die Hollandse ~eveil. Be ide 

Voetnoot v~rvolg van vorige,,bladsy: 
slags met die opvattinge en praktyk van veral die Gereformeerde K~r(vereenselwig. 
Wanneer " die Calvinisme" in ideaaltipiese sin gei nterpreteer word, dan word al die 
verskillende verskynlngsvorme van die Calvinisme op 'n kontinuum geplaas waar·uit 
sal blyk dat somfnige vorme inderdaad f;tigterby die ideaaltipiese norme gelee is dan 
ander. Ek huiwer egter om een vorm yan Calvlnisme as die vorm te t ipeer en aile ander 
vorme dan as afwykingsvorme van die een vorm te beskou. 

'n Tweede rede vir hierdie aanpak is die feit dat die " separatistiese denkbeelde" so 
kenmerkend van die Skotse en Puriteinse Calvinisme elders tog wei as 'n egte variant 
van die Calvinisme gesien is. Bowendien het voorstanders van die pietisme hulleself 
ook as " Calviniste" getipeer. Vgl. " Bekommerd", 1935. Publikasie van 'n artikelreeks 
in Die Kerkbode. ' n Derde rede is die feit dat die Nederlandse Revell as Catvinisties 
getipeer word. Vgl. Kuiper en Wolering. 1980, p. 19. 
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Murraybroers het tydens hulle stu die in Utrecht in Ned~rlana met die 
Reveil kehnis· gemaak*. Difis van be lang om hier daarop te let dat die 
R'eveil ook 'n belangrike rol gespeel het in die afskeiding van die 
Greformeerde Kerke van die Hervormde Kerk in Nederland en dat 
Groen van Prinsterer sterk deur .hierdie beweging be"invloed is. Tog 
was die uitwerking van hierdie R~veil in Nederland in die Neder
landse enS uid-Afrikaanse kerklike I ewe verskillend. Waar die Reveil 
in Nederland veral teen die liberate modernisme in die teologie en 
teen die ,dooie ortodoksie in die kerk gerig was. het die Suid-Afri
kaanse "reveil" onder Ieiding van Murray en andere baie' duidelik 
primer tangs die kanale van persoonlike en kerklike herlewing 
gevloei. Die Nederlandse Reveil he{ onder meer deur die1oedoen van 
Kuyper tot 'n hel~ ontwaking ook in die politieke en maatskaplike 
lewe gelei. Hoewel die herlewingsbewegings in Suid-Afrika nie tot 
enige politieke of kulturele vernuwing bygedra het nie, het herle
wingsbewegings egter wei 'n belangrike verset teen die dreigende 
aanslag van teologiese liberalisme verteenwoordig. Juis hierdie 
Murray-tipe herlewingsbewegings was die teiken van die skerp 
verset van S.J. du Toit. 

"" 
S.J..:.du Tqit h~i die Murray-groep van Metodisme beskuldig en was 
veral sterk gekant teen die pral<tyk van bidure, herlewingsprediking 
en -bewegings "Em die gesentraliseerde vorm van kerkregering van die 
N:G. Kerk,(Du Toit, 1917,·p. 353). hi daardie staCfium was S.J. du Toit 
nog 'self predikan·t van 'die ·N:G. Kerk maar het later die '''Gere
'tormee'rde Kerke ond~r die K'ruis" in Suid-Afrika bedien (Du Toit. 
'191 7, p. 37f). Hierdie gemeentes is later by die Gereformeerde Kerk 
ge·i nkorporeer. Vir Murray was dit · n u itgemaakte saak dat dieicerkl ike 
terrain van die staat geskei moes wees, omdat die kerk die verant
woordelikheid het om as 'n geestelike liggaam juis die politieke 
verskille binne die staat te versoen deur die lid mate van die kerk tot 
die lief de van God en tot broederskap op te voed. Die kerk moet nie in 
die politiek inmeng nie maar moet mensa behulpsaam w~es in die 
to~passirg in hulle 9aaglikse lewe van die groot beginsels van die 
Woord van God (Du Plessis, 1919, p. 431-2}. 'n Studie van die 
geskrifte van"Murray toon dat die toepassing van die Woord van God 
in die daaglikse I ewe iets anders bet~ ken het as dieselfde gedagte vir 
die Kuyperiaanse Calvinisme. ' · 

• Vgl. Xluit. 1970. 



Die benad~ring"van Murray het ook sy ujtvloeisels gehad met betrek-· 
king tot die waar.dering .van• nasionalisme. Van ~ndrew Murray is 
gese dat selfs die geringste sweem \Lar1'Afrikaanse-nasionalisme aan 
hom"volkomlrvreemd was (Scholtz,'t977, di.IV, p. 118). DJt is egte,.r 'n· 
bekende feit dat hy tydens die Tweede V..ryheidsoorlog die kant van die 
RepubUeke gekies~het (Scholtz, 1974, dl. HI, p. 121 ). Die denkqebld~ 
van Abraham Kuyper het egter kennelik vee I minder invloed in dia.N.G. 
Kerk as in die"Gereformeerde Kerk gehad. Dit sou aan "!_erskjll,ende 
faktore toegeskryf kon wdrd. Die naam -:van Kuyper was sterk 
gekoppel aan die van S.J. du Toit. Dit het Kuyper in di~ oe ~an "clie' 
sommige leidinggew~nde groepe in die·N.G. Kerk verdag gemaak*. 
S.J. duJoit was kerklik en andersins 'n omstredefigLJur.<Haew:el daar 
tusseri Kuyper. en ·die Gereformeetde,. Kerk sterker regstreekse"' 
be'invloeding plaasgevind het,' het dit pJ:imer deur die roedoen van S.J.· 
du· T'Oit geskied. Die Gereformeerde Kerk.. het nouliks van die 
lotgevalle van Kuyper kennis geneem. In De Maandbode v~al). tfi~ 
Gerefbrmeerde Ker~ is die naam van Kuyper die eerste keer in, 1886 
genoem toe aaar iet~ van hom uit:Di Patriot vah die vorige jaar 
oorgeneem is. Di"'J Kerkliodeyan die N.G. Kerk daarenteen_het reeds 
in 1871 twee artikels van,.Kuyper oor die· uitverkiesin'g g~plaa,)"· 
(Scholtz,. 1 975,"p. 256). Tog het-ellH'[Ie~te van die teolot1iEfs~ denk~ 
beerde van Ku'yper wei diE! teolbgie van sowel --die Nederduitse-: 
Gereformeerde Kerk as die Gereformeerd~ Kerk· "ei'n~loed**. 

Opsothmend kan hier duSj1estel word dat hoewel die (Skotse en 
Nederla"ndse) Reveil die gemeenskaplik& groeibode'm was -vir. 'die ~ 
Calvinisme van beide Murray en S.J .• dl.J-:'foit, het ~ie ontwikkelingS·! 
lyne -van hierdie twee ·rigtings ·tog dui~lik.-iangs .die-1yn ~~n die 
maatskaplik-kulturele en politreke implikasies van die geloof uite~n
geloop. Di~ "eties·il'fmiesi: georienteerde 'Pietism a van Murray was 
nie in die sosi(!al·politiekedimensievan die evangelie ge'interes~e~rd 

"F. Lion-Cachet skryf in een van sy briewe aan Kuyper in verband met die stryd tussen 
die."Gereformeerden" en d ie Stellenboschse " lrenische" groep (onqer w ie ene p"tof . 
Marais):·."Prof~ Marais lijdt zeer aan mania- anti-Kuyperia ... " Hier'tlie slflfde Mar'ais 
sien ~olgens 'n brief van Lio~·Cachet op 5April,·1882 geen heil in die Vrife Unhiersiteit 
van Amsteraam nie en sou·die " jongelinge" w ou afskrik om daarfte' sfudeer (vgl. 
korrespondensie van Li6n"Cachet metA. Kuyper, 11 Junie 1883. Koyper-archief. Vr~je 
Universiteit: Amsterdam). 

" " Hier word vera I verwys na denkbeelde betreffende die verbond, volk. nasie en st'aat, 
asook'die verwerking vir Suid·Afrikaanse omstandigh~de van sy opvattfhg oor ·soe-
wereiniteit in eie kring. • ·..:-• 
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nie maar prim&r in die individueel persoonlike sieleheil·-en.kerklike 
" herlewing" ep het in die maatskaplike Jewe betang gestel in soverre 
morale, religieuse en barmhartigheidskwessies op die spel was. Die 
Kuyperjaa~se Calvinisme, -daarenteen, was eksplisittt gp"int4:tresseerd 
in die reikwydte van die evangelie ook in die sosiaal-politiese levye. 
Tog het veral die N.G. Kerk allermins vreemd gestaan teen9or die 
nood van die 4frikanerbevolking ·tyder)s die Eerste en Tweede 
Vryheidsoorlog ~n if\ die periode daarna*. Die N.G. Kerk het hom 
aktief met die lot van die noodlydendes bemoei, omdat dit gesien is as 
die verleogstu~ \(an~die sorg vir die " siel eheil" van die mens ... Orndat 
hierdie ooodlydendes Afrikaanssprek~nd was en ook omdat hulle 
hoofsaaklik lid mate van die Kerk was. is.suotiel aanvaar dat die saak 
van "die volk" ook die saak.van die kerk is. Daar was 'n besonder sterk 
VElr.eenselwiging met die groeiende na~ionale bewuswording van die 
Afrikanervolk. Hierin was die k~rk ook grQtendeels die bem_iddelende 
faktor, In die proses is al hoe starker die etiket van."volkskerk" met 
name aan-die N.G. Kerk gekoppel-. 'n etiket wat die kerk hom in die 
Jig vari die kulturele en maa~skaplike omstandighj!de van die tyd laat 
we1gev~l het. Oit sou onjuisweespm hierdie bemoeienis van die N.G. 
Kerk··ook met die stryd om Christelik-nfU)ipnale onderwys en die 
taal-en kultWJrstryd as onCalvinisties t~ sien. Dit was beslis, nie di& 
s'ntitese-f#Je Cslvinisme v.an Kuypet. wat hier deurgewerk het nie. 
Daarvan was die kerklike tradisie van die Gereformeerde Kerk veel 
sterker die draer en verteenwoordiger** . Dit wa~ egter wei 'n breer 
kon,sepsie van 'die ker.klike taak· as bloot die versorging van die 
sielehei1 4van die indi'{iduele gelowig!·~at so.sterk in die Murray
ideals op.. die voorgrond~getree het. {)mdat die staat vyandig was 
teenoor die behoQftes van die noodlydende bevolking, dit selfs deur 
die beleid van angljsering en denasionalisering in die. haod gewerk 
he!. he.t die. ~erke haas ge,en keuse gehad anQers as om sy eie 

• Die bydrae van die N.G. kerk tot die volksorg van die Afrikaner is breedvoerig bespreek 
in: Botha, 1970. 
•• Tog is dit bale belangrik dat daarop gelet word dat die.Gereformeerde Kerk aUermins 
dadelik die gedagte van Chr istelike politiek aanvaar het. He)(ham (197S •• p. 60) WVS 
daarop dat in De M~andbpde<van 1874 'n artikel versltyn waarin v ir die skeiding van 
godsdiens en die politiek gtU)Ieit word. Hy verwys na De M~tJndqode van 1 / 3 / 1874, 
maar dit Is nie duidelik Qf dit hier om 'n kerklike uitspraak, 'Q redakslonele artikel of ·n 
ingesonde stuk gaan nie. Eers i n die daaropvolgende jaar het De M~tmdbod_e die 
regeri ogsbeleid met betrekking tot nie-sektariese ondery.oys a a ngeval en daarop gewys 
dat die skole van die Kaapkolonie altyd kerkskole was en dan ook so behoort te bly(De 
Maendbode. 1 / 11 I 187S; vgl.' Hexham; 1975, p. 60). 
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soewereine sfeer te oorskry nie en. om die t·m~aatskaplik~ terrain" te
bet~ee nie; Hierdie beweging was egter die beweging van di"e kerk as
instituut op die terrein van di~ samelewing en nie die'(jeuf'Werking 
van die .. aktiwiteit van dit3 "kerk-as-o~ganisme" .(om. 'n gewraakte' 
term van Kuyper te gebrui~l) op die terrein vary die nie-kerklike 
samelewing nie. Hoe besondeF waardevol .hier.die aksie van die kerk 
ook al was, dit was allermins 'n deur- en uitwerking van die .. beginsel 
van soewereiniteit in eie kring. Dfe kerk was nog' steeds<v~n ,oord ... ~er 
dat die partypolitiek 'n terrain was waarop die kerk hom llewer nie 
moes' begewe nie. Die kerk se Jaa~ i~ pri(l'ler g~$ien ~s die voor~ · 
bereiding van fidmate om hulle.lig in dle maatskaplike ]ewe te ~~~.t. 
skyn, maar hieroie!aak is so ge'interpreteer dal dit nie pofitieke ak~ip 
vanuit Christelike perspektief.ge'impliseer het nie. 

Die "kultuurpolitiek" of "volkspolitiek" is egter \yel a~ geoorloqfdEi 
terrain beskou_wat deur die kerk betree moes word. So het a!g'aande 
die nasionale en kulturele aspirasies ~an'dieAfNk~p~rvglk o~t~ik~e!. 
Hierdie ontwikkeling WfJS hte slegs ver~taanbaar ni~ -nia~r _Y!a.ar
skyolik-onvermydelik.·.Oit het egter wet die·ipentifis~ring ya'} ker~ en 
volk of volk en Christendom in die hand gewerk- 'n prose!i waHater 
tydens die Rebeliie en depressie en die uiteindelike oprwinr:"~ing'vitn 1 
die Nasionaie Party in die politiek in 1948 tot 'n situasie ·voe'r waarin' 
die .denkbeeld van diEt volkskerk so sterk pos.gevat het ~at qje gedagte 
van die antitese ~tussen gelqof ..en ongel9of in eJ\PP •. nasi9.naQh1 

politieke terrain vir vele haas ond~nkbaar;was. H_ierdie i~en~ifika~ie 
van kerk en volk word teologi,.es opder§feup-deur di.e S.uid-Afri~aa'!se· 
verwerking van die den(Sbeelde uit die trgtdisie van Abraham._Kuype~~ 
Juis die minder Calvinlstiese etemente in sy delike, .naamlik die 
Romantiese, organiese.volkskon!tepsie, speel in hier~)e ve!ba~d- 'n 
deurslaggewende rol* . Die Jyn van qe'invloeding ·:van~f .die Kuy"l 
periaanse Calvinisme, wat deur sowel die Kuyperiaanse Calviniste.itJ. 
Suid-Afrika as die Murray-tipe pietisme gedeel word, i~ die ~~n-~
beelde met betrekking tot volk, nasie (en staat). Hierdie denkbeelde 
sal verder aandag geni~:tt in die afdeling wat oor die ,rot. van diE! 
"Christelik-nasionaal" -denkbeeld in die Afrikaanse.kultuur en geskie
denis handel. Alvorens aandag aan hierdie lyne~gegee word; V1{prd 
vervolgens kortli.ks stilgestaan by die enkele ander manifesta~)es van 
die Kuyperiaanse Calvinisme in die staatkundige lewe in di,e perlode. 
onder bespreking. 

• Hierdie invloedslyn behoort verder uitgewerk te word. Hier word volstaan ,met 'n 
verwysing na die besprekinge hiervan Deur Dengerink. 1948. en Van Weringh, l 967. 
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3 .2 Die antitese op politjekelerrein 

In Netlerland tiefdie Calvinismeveral sy invloeH sterk laat geld via die 
denkbdeld var1 die "a[ltitese". Hierdie denkbeeld, so goed deur 
Abraham Kuyper ver::woord; haHn-die kulturele en maatskaplike lewe 
in Nederland in die (form van "verzuiling" na voregetree, dit wil sadie 
organ1sering van ·die politieke, sosiale en kulturele lewe en die 
onderwys ·langs die lyne van konfessibnele oortuigings. Ten nouste 
hieraan verbonde was, in di&'KuyJieriaanse tradisie van di"e Calvin is· 
me, d_ie gedagte van soewereiniteit in eie kring van die onderskeie 
sam~iewingsverbande, Wat die skeii:fing tUSSEfn kerk en Staat ge'impli
seer het. Die samelewingsbestel wat so,tot stand gekom het, is een 
waaryan die pluralisme i<enmerkend was. Met "pluralisme" word 
bedoel die erkenning van die fait dat lewensbeskoulike differensiasie 
in die'politieke lewe en ... in die on'C!erwys tot uitdr'ukking sou·kom. In 
hierdie studie sal die' invloed van-die Calvinisme in die-politieke bestel 
dan vera I geso·elfword in die aan- of afwesigheidvan hierdi8beginsel 
van pluralis'me met sy orie fasette, ie wete so~wer-einiteit in eie kring 
vim samelewingsverbande, Skeiding.van Staat en kerk en-ruimte vir 
korifessionele- ;differensiasie veial ·in ·die onderwvs, hetsy met of 
sonder sta~tsteun. -

Histories het.die Cal~inisme hom egter in die Suid-Afrikaarfse staat· 
.kuodfge1ewe--primer langs die weg vatt"die ·R~publi~einse $_taats
ideaal verQeStalt: Hie.rvan was die denk~ en politieke bel~iq van 
staatspresident..Paul Krugerseke~ die duidelikste openbariog.~n sy 
wer"k1e Op die spoor van die Calvini~me 11'916) wys J .A. du Plessis op 
die rol wat aie.ealvinisme ria~sy mening1n die·staatsbeskouing van 
Paul ~ruger""gespeer he!. Ay wys daarop crat Paul Kruger deurdronge 
w~s van~ die' oeginsel dat die staatsgesag aan die gesag van God 
o""'nderworpe is: lfl:Kruger se staatsbeskouing was die volk die tioogste 
gesaif fn die staat,' ·maar dan moes hierdie gesag van di~ volk 
ondergeskik gestel word aan die gesag van Gdd, anders sou die 
cfemokratiese·-stcfat tot 'n anargie verval (DlfPiessis, 1916, p. 26). Vir 
Pcfi.JI Kruger·was die staat aan die otdinansies van God~gebonde, 
maar' diEt wyse wf!ar6p dit tot vergestalting gel<om het, was deur die 
gesag van ~die staat. Die republikeinse staatsiHeaal het dus~ twe& 
kernelemente geherbefg: die volk as die hoogste gesag in die staat en 
die staatsgesag onderworpe aan die van God* . Hierdi'e bekfemtoning 

• Meer navorsing betreffende die rol van die denkbeeld van volksgesag in die staatsfilo· 
sofia van Kruger is noodsaaklilc. 



van die gesag van die volk in die staatsb'estel blyk later van die 
belangrikste boustene in die politieke ontwikkelinge in Suid-Afrika te 
wees. Hierdie denkbeelde kanaliseer dan ook verskeie aksente van 
die Calvinisme. DuPlessis (1916, p. 20) beweer-dat die republikeinse 
strewe (dit wil se die vryheid en selfstandigheid van die volk) ook deur 
Calvyn gepropageer is. (Hy verwys in hierdie ver-band na Kuyper _se 
Stone-Jezingen, p. 74.) Hierby inbegrepe, beweer Ou Plessis ·was 
egter ook die aanvaarding van die beginsel van soewereiniteit in eie 
kring, " ... so het die Kerk haar eie kring, so is ook die huisgesin 'n eie 
kring met soewereine gesag''. (Ek kursiveer; let op die beklemtoning 
van gesag - MEB.) 

Wanneer Die Afrikanerbond tot stand kom en S.J. du Toit aan die 
formulering van 'n politieke geloofsbelydenis begin werk- wat die 
uitdrukking van die Calvinisme sou wees -, dan is die belangrikste 
komponente van hierdie visie reeds fragmentaries in die republikein
se staatsfilosofie aanwesig. S.J. du Toit kanaliseer dan·die politieke 
denkbeelde van die Kuyperiaanse Calvinisme in die politiek via 'die. 
Program van beginselen van de Nationals PartJj, waarvan fj'y oie 
konsep opgestel het. Twee belangrike sake meet hier in berekening 
gebring word. Eerstens is die poltieke konteks waarbinne S.J. du Toit 
hierdie program van beginsels formuleer en loodst fadikaal ver,Skil
lend van die politieke konteks waarbinne die Program aanvanklik 
deur Kuyper geformuleer en in praktykgebring is. Die mosai'kbeeld-vlm 
die Nederlandse politiek en die van Suid-Afrika het baie vlakke van 
ooreenstemming gehad, maar die geheelbeeld was drasties verskil
lend en wei om historiese redes. Die stryd teen kolonialisme en 
imperialisme was nie deel van die· historiese agtergrond van Kuyper 
seProgram van beginselen nie, terwyl dit beslis 'n belangrike faktor 
was teen die agtergrond waarvan Du Toit seProgram van beginselen 
in Suid-Afrika geformuleer is en uiteindelik ook moes funksioneer. 
Die kernelement van die Program in die Nederlandse opset was die 
vormgewing·aan 'n konfessionele posisie in die politiek wat uitdruk
king van die antitese moes wees in die Nederlandse volksbestel. Dit 
sal blyk dat juis hiefdie element vir die Afrikanerbond en met name vir 
"Onze Jan" Hofmeyr onaanvaarbaar was en metterdasd dan ook 
uitgeskakel was uit die finale Program wat deur die Afrikanerbond 
aanvaar is. Die "politieke teen pool", naamlik die humanisme, wat die 
hele karakter· van die Nederlandse Program bepaal het, is in Suid
Afrika grotendeels deur die antitese teen cor die Britse imperialisms 
vervang, terwyl kennelik as onomstrede vooronderstelling aanvaar is 
dat die Afrikanervolk "Christelik" is. 
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Oaa~ is egter .ook ~!l tweede gebl6d·· y.~aa~in die· stroom va~·4ie-
Calvinis.me so~el in' Nederlal')d as)n.s ·uid-Afrika Qevloei .het en wat 
duifjeli}< v.~rs~ill~nde _konfi_gurasies tot gevolg·g,et)ad het, .naamlik die 
onde~wys. 9ie s~~l~tryd vya~ ;n "N{Mierland, naas di~ aparte, AnJi
Revolusion~re ~litteke partv. 'die belangrikste uitdrukkingsvorm van 
die Calvinisme. Ook in Suid!Afrika het die stryd om Christelike skole 
'n )<ardinal·e rQ( v~ry~l. Tog funksioneer. f'lierdie stryd nie volledig as r 

uitdrukkings_vorm v~n di~ r,etigie~se an.titese nie m.aar .. Qok JJS uit
druk~_ingsvcirm van vera I die kultur.ele'en nasionale " antitese" tussen 
Bo~.r en Brit. Alvorens pgte .. r by di~ jnviQed er}die deur't'~rki_ng van die . 
Calvinisme op onderwysgebied stilgestaan word, word vervolgens 
eers aanaag geskenk aan die rol wat Calvinistiese denkbeelde in die 
vroee Qntwikkelingsjare yan.die politiek-in Suid-Afrika g~_speel het .. 
Hierdie onfwikkeling' kan slegs teen die agtergrond van die taal' en 
kultuurstryd van die J1frikaner in.die juiste perspektief ge~i~n word. 

Onlosmaaklik f9rbon.de f~an die· stryd. om seggen~kap in die op
voeding en sko'fing..van die kind was die stryd om dje.erkenning en die 
han9hawing' van 9i~ Afrikaanse ta.al.- lfl .hierdi~ hele beweging .het 
S.J,.du Toit 'n belangrike roi{Jespe~.J . Met Du Toit se aanvaarding V,!ln 
'n berq,ep na Noorde'r:J?aarl, 'n gem~ent~ wat as gevolg v~n mEtoings
versldlftr oor qie noods(lakJ.ikhei~ yan g~dsdien§tige .. onderrig .vir die 
k!n~ers. fot stanq "'ekom het, ontstaan daar feitlik on[Tliddeltik die 
Ge!J_QotslcfJp va'nR~gtef4frilcaners. Die hoofdoel van hierdie liggaam 
was~ die (lf<>pag~ting v~n Afr~aans 8$. taal, mQar hierdie taalstryd het 
'n veel meer· grondliggende, moti~ering gehad,· naamlik· " ... ·the 
Afrjkaar,s language yv~s al.so the v~hicle of a bigger jdeal, as yet Of!IY 
vaguely f_ormulat~ct, which involVed the self-conscious cultiva._tiooof 
a di,stin:cfi'!e·Afrika.~er-outlook ~ooted in the religion and history of-the 
people, to be attained .. by an all-embracing programme of popular 
educaiion" (Davenport, 1965, p. 3f)*. 

WatJ'Ii~r~ie proses van 'tO)ksopvo~d~ng betref, was die uitgangspunt 
van die GRA di~ jdee yttn Christelik-f1asionale opvoeding, soos in 
Nederland aanvanklik gekonsipieer.met die totstandkoming van die 
Vereniging van Christehjk-Nationaal Ot)derwijs in 1860 en .. w~t .in 
Suld-Aff.ik~ ~eur di$3 tqedoen van ds. G. W.A . van der Lingen van die 

• Vgl. Botha (1970) vir 'n breedvoerige uiteensetting van die roi.V&f) die taaJ- -en 
kultuurbewegings as reaksie teen die proses van denasionalisering en englisering van 
owerheidswee. 
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Paa~lse ~imna~ium,.fnvloed. verwed .het. S1J. ~u.'J.:oit het. {Tlet sy. 
publikasie.van De:Christelijke schopl in haar verhouding tot kerli en .. . . . .. ' .. ' 

s.taat in , 87& twee hoofdpelwitte in ,9~9agte gef)~d,.naamli~ om die 
invloed ~an die. kerk oor die denke van dje Jei.Jg te beho~u . ~eur 'die· 
aanvaarding vctn die qeginsel,van konfes~ion~le onderrJg in pie.skol~ 
en die beskerming van. die ,denke van die jeug van '.die ~kultur~le 
oorheersing..,deu! dj~ E~gelse (Dqyenporr, 1965, p. ~~l· Histori~s ~~t 
hierdie twee sake dus feitlik deurgaans hand a an haJld gegaan, sodat 
die opvatting geleidelik posvat dat die stryd om die harfdnawing vaJl i 
die nasionale en historiese karakter V(!fl d~fit Afrik~ne~volk ,dan ook 
sinoniem .is met~ie.handhawing van die Christelike"karakter·daar-

.( ~ ...... " 
van. 

Die taaJstryd was onregstreeks.verantwoordellk.vh: die ontwikkeling 
van .~n eie Afrika nergeorienteerde pol it i eke groeperi ng, Oie Afrikaner: 
bond.· Die Afrikane,:.bond het uit die .. werk van die Genootskap van 
ReQte. Afrikaners (GRA) _oQtwikkeL Die d~el 'van die .f3~nootskap 
(G~A),...wat in '1875 gestig is, was " om te staan ver.on~ Ta"t,:Qh§ Nasi~ 
en ons Land" (Van der Walt, ,1966, p. 330). Dit .was ·n: vyye. en 
onverbloemde nas'ionalistiese strewe en het allerlei poiitieke implj~ 
kasies ingehou·, alhoewei die GEmootskap nooit akjief a an die polit(ek 
de~lgeneem ·het nie. Die~Afrikanerbond )Vas die ee'rste volwaardige 
poljtieke pa~y. in die.·Kappkolonie. Die arbeid wat S.J. AU. Toit met 
betrekking tot die G RA enDi Patriot onderneem het, het dvs as.'t ware 
vanself na die poiitiek ge}ei, e~ aS:politieke leier.-~et hv .. yeel'".dac#-toe 
bygedra om . ..di~ Afrikan~rs in,~ie, Kaapkol~ni~ ~n die_.po!iJ!ek t~ laC!t 
belang stel en·'n gevoel .yan nasionalisme by hulle~aan"te wakker 
(Scholtz, 197~, p. 122). In ~ie loop van ~le eerste jaargang van l)i 
Patriot vyat tn 1 ~76. verskyn het, het d~ar geen noe.menswac,rdig~ 
stukke verskyn nie, maar na 1877 het hierdie 'bjad al hoe meer 'n 
politi~ke ocgaan geword. 'ote P;ogram.., van ~eginsefen 9,pgestel deur 
S.J. du To it op die model van die P.rogram van dieAnti-Revolusionere 
Party in Nederland is in pi P~triot g~druk* . "T.wee m~ande lat.ef i~·cfi~ in 
De Volkstem g~publiseer en inMei 1882 OR'n kongres \Lan die Bonds-

• Ou Toit skryf aan Kuyper: " Ons Program heb ik gewijzigd, ook voor Zuid-Afrika het 
'onze' gemaakt. althans: ik twijfel geenzins of het zal in hoofdzaak alhier overgenomen 
worden" (S.J. du Toit aan A. Kuyper, 6-6-1882, volgens D.A: Scholtz, 1'975, p. 135). 
S.J. du Tolt skryf op 6 Julie 1882 aan A . Kuyper: " Een ding is zeker, voor onze 
Gereformeerde. antirevolutionaire beginselen moeten wij ' t van de Patriot-party 
hebben" (Kuyper·Archief. Vrije Universiteit, Amsterdam). 

·~ 
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takke.4n Transvaal as beleidsbasis aanvaar. Die Kaapse Bond het dit 
egter as gevolg van ~ie invlded van ~6fm~yr.Verwerp: 'o!1s.P.rogram 
karfgesh3n word as die eersie politieke geloofsoelydenis wat deur 'n 
AfriKaner opgestel is. Die uiteindelike beslag wat·hierdie Program 
gekry het, was die eindresultaat van die kragveld!van twee politieke 
pole: a an die een kant die Kuyperiaans-Calvin1sties8"bano van Du Toif 
met die ARP:'en Kuyper in Nederland en andersyds die denke van J.H. 
Hofmeyr ( .. Onze Jan' l 

Du foit errKuyper h~t hulle gedagtegoeCI by dieselfde bronne gevind, 
naamlik Oa Costa, Bilderdijk en Groen van Prinsterer. Dit was ookdie 
geval met ds. G.W.A. van der Lingen. Hierdie denkbeelde is veral via 
die Gimnasium van Vander Ungen in die Paarl uitgedra en het.langs 
h ierdie weg 0 u'f oit dan ook stark be'invloed·. S .J. du To it het Kuyper in 
1880 persoonlik ·pntmoet en is betonder stark deur sy denke 
bei'nvloed~ (Sch'oltz, 1975, p. 136). Hierdie be'invloeding blyk uit 'n 

-vergelyking van (lie twee politieke programme wat, afgesien van drie 
artikels, .haas -yvoordeliks ooreenstem. D'ie Afrikarierbond was ook 'n 
poging om tot 'n'bewuste'JSartyorganisasie op Calvinistiese grondslag 
·te ~orn: ·op 'n Bohdskongres in 1889 is 'twee programme van 
begifiselswoorgele, ~wa~rvan· een 'n bewuste poging tot die belig
gaming_:van Calvinlstlese beginse.l~ wa_s (Du Toit_, 1917, p. 198::9). Du 
To it was die dryfkrag aQter die bekendsielling en propagerfng.van die 
Calvlnistiese ·beginsels wat in ditfprogram vervatis. In 'n hoofartikel 
inDi Patriot van 20 Junia 1879 b~pleit fiy 'n ortivattende Afril<aanse 
politieke. organisasie, die gedagte van saamwerk en van eendrag 
maak mag. Hy het die plan vir die Bona uitgewerk en dit djur middel 
van sy blad by~die volk insla·g laat vind . .Oit was in werklikheid ook 
praktiese onderwys aan sy voJk in die eerste beg insets van -die 
demokratiese staatsl~ar. Die duidelik omskrewe program·van 6egin
sels wat hy opgestel het, laat blyk dat-S.J. du Toit a lies in die lig van 
die-Bybel en' die, Ca1vinistie'se ·rewens- en ·w~reldbeskouing gesien 
het. Artrkelllf van die program van beginsels lUi: "Ook op staatkun
dige terrefn ·bely. die Afrikanerbond die ewige begirisels van die 
Woord van God". bu Toit het besef dat die taalbeweging en die 

-kultuuraksie nooit tot volle verwesenliking·sou kom indian sy volk nie 
ookpolities verenig en selfstandig sou word nie. Daarom bepleit hy 'n 
Bond van ~lie manse wat Suid-Afrika as huJie vaderland aanneem•. 

• Hierdie stiindpunt is later gey/ysig. 
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n.standpunt,.wat allermins van nasionare·eksk1uSivyifeit gtftUig. 'H~ 
wou aile wctre Afrikaners verenig, ongeag>afkomsof taal: Slags een 
voorwaarde stel hy: • .onverdeelde trou teenoor. diJ! •. '£aderlal1.d,:·suid
Afrika. En die ideaal vjr Ou To it was 'n verenigde.Suip-Afrika o"nder 'n 
eie vlag en tnet 'n eie regeringsvorm, wat uiteindelik op 'n onafhan~· 
like republieR l'n6et uitloop..(Van dar Walt, 1963, p; 47). 

Die twee sake in hierdie program waaroor daar van pie beg.in .af 
duideJike verskil van mening was, is • .die sogenaamde "Neo-Cahlipis
tiese te{minorogie" (Davenport, 1965) en die opva.tting betreff~n~e 
die reikwyate van nasionalisme. Vera! ten~opsigte va_n hierdi~ twee 
sake het die menings van S.J. du Toit en J.H.-H.ofmev.r stark uife~n: 
geloop: ln 'die laaste dek(!des.van die.nege{ltiend~ eeu .en d!e eerste 
van die twintigste. verteenwo6rdig hierdie twee penJ<eJs dan ook baie 
sterk die twee hoofrigtings waarin die polities-kuJtur~le dehkp~eld!! 
vorm gekryhet:Ouioit het·hartgroRdig geglo in diejnnerlikeverbanc;t~ 
tussen godsdiens, g~loof.en p-atriotisme. Sy pqlitieke filQSQfie was dhf 
van Abraham-Kuyper. Die id&evan die soewereinitelt van.9od_StfJan 
sentraal, ~die soevQefeine wetgewer en. v.olk word afgewys, eJlsPit: 
goddelike installing van gesllg word in"hief~ie poliJi~ke filosofi&~~m 
Ou Toit beJy. S.J . du Toit se"opvatting-van die',.goddelike oorsprorig van 
gesag en aie soew'Efreiniteit van God het nie beteken dat hy nie 
verander.ing. mob'ntlik geag het nie; intee·ndeel, sv. eie~strewe na ..die 
verwesenliking van ·n~republikeinse staatsvQrm t:letduigelj.k laat bly~· 
dat hy van mening was datverandering in beginsel juis moontiJk w'as., 
Vir hierdie.iCieaal ritoes op grondwetfike;:wyse gewerk worp s~trl~er 
die '9ebruikmaking van geyveld:-56 byvoorbeeld moes 'A p~tisie a an 
die Ko·ningin gerig word waarin gevra wor:d dat_die.,E.ngelse vlag.uit 
Suid-Afrika weggeneem, word, terwyl Engelanct nog steed~ die 
ve·rant~oordenkheid· "vir Suid-Afrika ~ou dra .... Ore burgers. sou die 
Koningin"versekervan hulletrou4maar sou versoe~at 'n konfederasie, 
van ·suid.:Afrikaanse state~en kolonies tot srand sou moes kor.n,.!veral 
met die oog op 'n gemeenskaplikehaturellebeleid. Ou Toit het-dietaak 
varf die Bond gesien as. die voorbereiding en di~ opvoeding van di,e 
bevolking met die oog op hierdie ontwikkeling (Davenpo~t, 19~6,., p. 
52). Juis'op die gebied van die· soewereiniteit van die wetg.e~er was 
daar •metkbare verskille tussen, die opvattings van S.J. qu Toit en 
Hofmeyr: vir Du Toit het hierdie sake deel

1
uitgemaak vap politieke 

oortuiginge wat in geloofsoortuiging ingebed was, terwyl dit vir 
Hofmeyr - geskool in die Engelse liberate .tradisie - weinig 
uitgemaak het (Davenport, 1965, p. 53): 

Oor die aanvanklike deur Du Toit opgesteldeJ<onsepgrondwet i~ da.ar 



geruime tyd ge)Vik en geweeg. Die Graaff-Rein!3t-kongres van die 
Bond· (1882) het die Program na Bondstakke verwys, terwyl die 
Rich1nondkongres dit weer na 'n kommissie verwys het bestaande uit . -
D. F. CJu T oit, :tH. _Hofmeyr en d. M. Hoffman,. maar. hi erdie kern m issie 
moe~ by diE!BS}aufoct-We's-kongres in 1886 rapporteer~dat hulle nie 
ken siaag· om oQreenstemming te·bere!R nie. D.F. du.Toit het gehou by 
'n "bowdlefized version" (Davenport 1965) van S.J. du ' Toit se 
aanvanklike kohsep,"terwyl Hofmeyr en Hoffman 'n nuwe konsep 
gef,ormuleer het_ wat vee I minder eksklusief nasionalisties ·in toon
apr~ was en van aile sog'enaamd~ "Neo,Calvinistiese" terminologie 
gestroop··was ~Du -Toit, 1917, p. 197). Met die aanvaarding~van die 
voorgestelde- grondwet van Hofmeyr-Hoffman ~is die aanvanklike 
breer aand'uiding aanvaar, met die gevolg dat daar- in die begrip 
':!'ffika-ner" 'n vee! n.iimer konnotasie ingebou is as.wat Du Toit met 
sy ~JC.~klusiewer (later~) beskouing .gei'mpliseer·het. In Du Toit se 
(!anva_n'klikt:l l<'on'Sep'grondwet was lidmaatskap betreklik wyd gefor-- ' . .. .. ,. 
rrtuleer: "Eikeen wat Afrika tot syn vaderland gekies het, ..en ~frika's 
welvaart -bedoet; onverskillig wat 'SY,n nasi6nale afkoms is, of tot 
wc:hterkerklike~of bl.Jrgerlike party'hy origens behoor" (Davenp'ort. 
f965; .p. 327). Ou Toit het hierdie aanvaf\klike ruim bepaling van 
li9tnaatskap verde'r begrens tot mense van Hollandse en Hugenote
afkoms. Du Toit seProgram vanB~ginselen het 'n baie engerpolitieke 

~ 

fi[osofie ge'impliseer as sy konsepgrondwet- van Julie 1879. Die 
P~ogram hetduidelike punte vah ooreenkoms met syGeskiedenis van 
ons land vertoon. Du Toit se F?.rogram van Beginselen het die term 
"..\frikarier~·~ in 'n beperkte betekenis gebruik ter -aanduiding -van 
noofsaaklik mense van Hollandse.en Hug-enoteafstamming. Hy het 
hom ook sterk gedistansieer van aile liberale•instellinge geskoei op 
Britse )ees. ~oavenpoi'J -11865) meen dat hierdie houding veral 'n 
projekste was van Dtf Toit se sterk afkeer van .. enige v~orm van 
teologiese 1iberalis.me. Hofmeyr daarenteen was nie oorgeesdriftig 
oor·ou :To it se Program nie. Hofmeyr het in De Zuid-Afrikaan geskryf 
dat-' Du'Toit irf sowel" sy toesprake as publikasie in di Patriot anti-
-.Engels was, terwyi Hofmeyr van oordeel was dat die Bond die belange 
van alte·groepe in die land woo verdedig. Hofmeyr het beweer: " Du 
Toit wil meer nog~dan nationale vrijheid en vereniging, (naamlik) ryet 
organiseren van_sfaat en maatschappij ... naar de beginselen van het 
Caivinisme" (Scholtz, 1975, p. 138; vgl. De Zuid-Afrikaan, 19,April 
18~4). 

Oie program van Du Toit is nie deur Die Bond aanvaar nie, maar 'n 
program opgestel deur "Onze Jan" en ander wat vry was van die 

"dogmatiese uitingen" van Du Toit se program (Scholtz. 1975t. Qie 
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twee kardtnale .elemente wat dus uit hierdie stuk,. wat in 1888 
aanvaar~ is, w~ggelaat is"' is die enger opvatting van nasionalisme en 
dit! Neo-Calvin istiese term inologie*. Die twe konsepte van D.u To it en 
Hofmeyr het egter ook wei 'n aantal sake "emeenskaplik gehad: die 
Bond is as 'n onafhanklike politieke party gesien. Die Bond was be reid 
om met buitestaanders saam·te werk in soverre die begin'Sels nie 
daardeur in die gedrap_g sou ·kom nie. Hierdie beginsels het ingesluit 
die aanyaarding_ dat die Suid-Afrikaanse nasionaliteit CITristelik en 
Europ~es was; dat regerings ni~ die verbreiding van die ~vangelie sou· 
teenstaan nie; vryheid van godsdiens; Sab.batsheiliging; die behEter 
oor open bare sedes _errgesondheid sonder om opwettig~ pdvaatheid 
inbreuk te maak; die regverdige beoefening van regspraak; oppar
tydige hefting van belastings met die oog op die beskerming van die 
ekonomiese en kulturele belange van die bevolking. 

Benewens hierdie gemeenskaplike uitgangspunte het neide doku
mente verwys na die doelwit van 'n verenigde Suid-Afrik_a, die 
behoefte a an die hersiening van die verkiesingstelsel, die hersiening 
van dhi heer-en'-diensbodeswet en die bereiking van volledige Suid
Afrikaanse beheer oor die naturellebeleid. Die ander fundamentele 
verskilpunt tussen die twee groepe onder Ieiding van die denke van 
Du Toit en Hofmeyr respektiewelik het die ideaal van die uiteind~like 
veteniging ·van Suid-Afrika geraak .. Die Bond van Ou Toit het .die 
vereniging van Suid-Afrika (in sy oorspronklike vorm) as-ei!J.ddoel 
beoog, terwyl Hofmeyr op, 'SY beurt va_n die ver-.eniging as 
eindbes.temming geprqat het. haasgenoemde·be,grip is qeur Du Toit· 
ge·inspit.~er asof Hofmeyr daarme~ slegs_ 'n in_~identele newe-t!ffek 
VB'! die i~eale van die Bond sou bedoel, terwyl Du Toit bedoeJ het dat 
dit 'n primere oogmerk van die BQnd ,moes wees. Hofmeyr het ~y. 
ideale tot di~ gebied van die Kaapkolonie beperk, terwyl Du Toit"sy 
poJitieke ideate ook A a die Transvaallaat uitkring het. Vir hom .hel.dit 
gegaan om politieke afhanklikheid van die-Afrikacervolk .. maar meer 
nog om• die verwesenlikjng en selfontdekking ·.V)I"! die kultuur, 
godsdiens,·religieuse·verlede,·taal en die·pol\tiek&·toekoms van die 
Afrikanervolk. 

• Dringende studie sou juis op hierdie punt nodig wees, naamlik 'n vergelyking van 
hierdie tweekonsepte betreffen~e die lnkleding van die t l\rm " Christelik" en die term 
"nasie" . Myns insiens is hi'er die· eerste belangrike ontsporing van die antitetiese 
Kuyperiaan'e CalviQisme in die rigting van 'n gesekulariseerde nasionalisme en 'n 
duatistiese skeiding van Christelike beginsels en politieke praktyk te bespeur. 
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Oi Ratriat van S.J. en~ater D.F. du Toit bet sedertsy totstandkoming 'n 
sterk ond~rsteqning qpgebou, hoewel dit duidelik wasJ:tatdaar,'veral 
in qie Kaap)<ol9ni&; 'n groat groep Aftikaoers was wat om verskillende 
redes oie hierdie Beweging (die GRA) sou ondersteun nie. Redes het 
O!"der meer ing~sluit verbondenhei.d meJ~Engelstalige•Kapenaars, 
voork~ ur vir Hollands as spreek- en skryftaal, verset teen Afrikaans as 
"ko!Jlbuistaar~· en wat.Davenport (1965, p. 34) noem, •· ... the middle
of-the-road Calvinists who would no more accept Christian National 
Education than the theories of Charles D.qrwin". Die onderwys was 
dan ook n(!as die terreil)..va'n die institute~kerklike lewe en die politiek 
die.b~Jangrikste anft~r gebie'd waarop die~CC!_Ivinisme in die petiode 
ond~r.tiesprelting 'n-belapgrike rol gespeel en invloed uitgeoefen het .. 

.... 
3.3 Die ~mtitese in die onderwys 

In <dJe. ont\yikkeling van die onderwys in Suid-Afrika is veral-twee 
fasette vir hierqie studie.van be lang, te wete die rol van die staat in die 
onderyv..ys en die deur.werking van die gedagte van Christelike 
(nasionale) onderwys. Die stryd -om die karakter van die onderwys 
dat.eer eg1er van"' veel vroeer as die perjode onder bespreking. 
Moontlik sou die "stryd om die geeste" op hierdie gebiedteruggevoer 
kon word na die invoering va·n 'n soort staatsonderwys deur J:A. de 
Mis.t tvdEtns..die B~taafse .. EiJewind in 1803~-1806. De Mist \IYOrd deur 
ver&~ie ~kr~.'tlfers daarvan beskuldig dat hy denkbeeldevoorgest~an 
en~inpraktyk get;>ri~g het wat stryd!g W(lS met die·van die.Calvinisme. 
In hierdie. verbaod •skPtf J.A. du Plessis ( 1916., p. 15) soos ltolg: 
"Verd~r~agsaamheid werd dje leuse op aile gebiede en ook qie kerk 
11]QeS 'n.OrJJanisasi~."'NOJd vir die bevorde[iag .van 'deugd en goede 

·zeden' en ..... aJs..o haar: k~lvinist iese beginsel Jaat vaar". "Hierdie 
k<?Q~sili~~ieg~e&·het hij ook in praktijk gebreng op"die staatskool, '-"at 
s~dert dj~ tij~alle ak~ie va.ouit die volk op onderwijs gebi~d v.ernietig 
he('. ·Hy vervolg: "\(.oorwaar, 'n harda.J<onkurrent vir die kaJvinistiese 
begfnsel, wat ,aJtij&>qie •Vrije S,kool als~ waarborg vir·vrijheid. van 
gewete'Qehandhaa.f hetl~' De.Mist se .. opvattings met betrekking tot 
die onderwys het l'lgehou qie pleiqooi vir die neutraliteit van die 
st~atskool en die propagering van 'n godsdiens bo geloofsverdeeld
heid- iets wat lynreg ir:'l stryd \1\tBS met die Calvinistiese aksent op 
onderwys in die verlengde van die geloofsoortuigings van die 
ouerhuis, wat uiteraard konfessioneel gekleurd was. (Vgl. ook Hane
koDJ, .J 951 , p. 118 e.v.; 196 e.v.) 

In ·europa was die weerstand teen die sekul~re onderwys en 
opvoeding van die revolusionere FrarH{ryk en die Verligting primer 

• .. 6 ... ;r • • 

32 



religieus. Die opvoeding van die" education libre" van Frankryk en die 
, "vrije scholen" van Holland was openbarings van dieselfde gees: die 

begeerte om 'n soort onderwys te bewaar wat daarop gemik was om 
karakter en lewensbeskouing te vorm op die basis van 'n religieuse en 
kulturele tradisie. Hierdie tradisie het die onderskeidinge tussen 
groepe aanvaar en die universalisme en gelykmaking van 'n op
voedingsisteem gebaseer op die primaat van die rede verwerp. 
Hietdie selfde sentrale gedagte vorm die kern van die Kaaps
Hollandse weerstand teen die sekulere onderwysvernuwings en 
installing van die Britte (Shingler, 1 973, p. 87). Die religieuse konflik 
wat a an die skool- en onderwysstryd in Nederland ten grondsJag gele 
het en wat onder meer deur die verset teen die revolusiedenke 
gemotiveer is, het in Suid-Afrika ander vorme aangeneem. Waar die 
stryd in Nederland ook elemente van ·n klassestryd geherberg het, 
het die Suid-Afrikaanse stryd twee nuwe elemente, naamlik die van 
etnisiteit (kultuur) en die van taal, ook daarby betrek. Die belangrike 
gevolg van die bykomende elemente in die skoolstryd van die 
Afrikaner was die feit dat 'n stryd wat aanvanklik as 'nreligieuse stryd 
teen die sekularistiese onderwys in Nederland aangebind is, in Suid
Afrika as 'n middel in die nasionale stryd van die Afrikaner ingespan 
is (Shingler, 1 973, p. 88). 

Die verset teen die sekularistiese tendense in die onderwys aan die 
Kaap is in die periode onder bespreking gelei deur twee predikante, 
ds. G.W.A. van der Lingen ends. S.J. du Toit. Hierdie figure, wat as 
die leiers van die kulturele, politiese en taalrenaissance van die 
Afrikaner in die laaste drie dekades van die negentiende eeu gesien 
kan word, was vera I besorg oor die uitwerki ng wat die wending in die 
onderwysbeleid en -opset op die taal, godsdiens en kenmerkende 
eienskappe van die Afrikaner sou he. G.W.A. van der Lingen was in sy 
Gimnasium in die Paarl een van die eerstes wat die Christelik
nasionale ideaal sou propageer. Sy denkbeelde is (waarskynlik?) 
ontleen aan die Vereeniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs, 
wat in 1860 in Holland tot stand gekom het (Shingler, 1973, p. 91 ). 
Afgesien van die feit dat S.J. du Toit die grondlegger van Di 
Afrikaanse Patriot was (die eerste Afrikaanse koerant wat in em brio 
die Afrikaanse nasion'ale strewe vervat het), het hy ook in 1876 'n 
belangrike pamflet die lig laat sien waarin hy die denkbeeld van 
konfessionele Christelike opvoeding behandei(De Christelijke school 
in haar verhouding tot kerk en staat). Teenoor die angliserende 
wetgewing van die Britse owerheid het Van der Lingen, Du Toit en 
W.P. de Villiers "Christelijke" skole in verskillende Kaapse distrikte 
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tot stand gebring*. S.J. du To it het in sy Program van Beginselen van 
de NationalePartij duidelik Ia at blyk dat die onderwys die taak van die 
ouers onder die toesig van die kerk is en dat dit nie die taak van die 
staat is om vir die onderwys te sorg nie (Du Toit, 1"917, p. 36). Die 
belangrike beginsel wat hier tar sprake gekom het, was die besker
ming van die godsdiensvryheid en gelyke regte vir elke godsdienstige 
groep. S.J. du Toit noem hierdie beginsel "het vrijwilig Beginsel op 
schoolgebied". Waar hy voorheen, op die voetspoor van ds. Vander 
Lingen, die standpunt gehuldig het dat die onderwys die taak van die 
kerk is, huldig hy nou die standpunt dat dit dietaak van die ouer is. Hy 
Ia at dan ook 'n kragtige pleidooi vir die vrye Christel ike skool uitgaan, . 
en hierdie aksentverlegging in sy denke is toe te skryf aan die feit dat 
hy sedert 1880 al hoe meer onder die invloed van Abraham Kuyper se 
denke gekom het. Du Toit se Program is grotendeels aan Kuyper se 
Ons Program ontleen. In hierdie program, waarin sy staatkundige 
beginsels uiteengesit is, sien Kuyper die ouer as die verantwoorde
like instansie vir _die onderwys van die kind (Scholtz, 1975, p. 1..16). 

Twe·e belangr..ike beginsels was in hierdie saak op die spel: Die eerste 
was die voor die hand liggende beginsel van ouerverantwoordelik
heid vir die onderwys, waardeur die konfessionele karakter van die 
onderwys gewaarborg sou word ... lnbegrepe hierby is die beg inset 
van pluralisme, waarmee bedoel word die erkenning van lewens
beskoulike differensiasie in die politieke lewe, wat ook in die 
onderwys tot uitdrukking sou kom. Die tweede beginsel was die 
afwysing van staatsverantwoordelikheid vir die onderwys. Omdat die 
staat die belange van meerdere groepe binne die staatsbestel moes 
verteenwoordig en behartig, sou 'n staatsonderwyssisteem onver
mydelik op 'n verwatering van die onderwysbestel moes uitloop, des 
te meer wanneer die staat vorm sou gee a an 'n onderwysbeleid wat 
aile uiteenlopende lewensbeskoulike groepe binne die.staat tevrede 
moes stel. In die periods onder bespreking loop die konfessionele ly.ne 
baie stark parallel met die taalgrens tussen Engels en Nederlands/ 
.A:frikaans. Met die bewuswording van die Afrikanervolk van sy eie 

• Dit is belangrik dat daarop gelet word datdle eerste skolewat tot stand gebring is, as 
Chtisrelijke skole of Vrije skole bekend gestaan het dog later as Christelijk-nasionale 
skole bekend word. 
•• Die Onderwyswet van Transvaal van 1882 het dan ook hierdie beginsel beliggaam 
(Malherbe. 1925, p. 283). 
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nasiopale identiteit en die Qelei~elike b~eu~ met die Hollandse taa} en 
kultuur, mede deur die toedoeh va'n diQ Eerste :raalbeweging onder 
Ieiding van S.J. du Joi.t, het die 'Jyn van·die .imti~~S.@;t-:- .odk in die 
onderWYs ~ starker met die flasionale en;k'ulfureiS:antitese tussen 
Bo_e~ en · ~ri_t.,b~gin ~aar:nval : .Hi_e~d[?~ ~l_ry~·1~ss~'n ~uer-" en ~ta~t:
seggenskap m die onder\Nys was· waarskynl1k een .van die belang
ri~ste· kana re wa a rdeu r geleidel il<:'l rl··liitholli ng..Va n. etra: ca I vi nistiese 
begiriselsop die gebied,var\ die·a-nde~s Rlaa~g~vinri.f1e.~. Tussen-die· 
twee standpunte'van voorstanders vif ouerbeh~erde onderwYS eridie' 
v(r ~t.aatsb~h~e·r~e ond~r~f on'iwikkel ·afe .:bnd~r~~be1eio in .. ~i.~ 
perlode n'a C:He'Engelse Oorlog. 

Reeds lrl hierdle 'Stadiuni wora daar in·~die 'groep teh gunste van 
ouerbetieerde onderVyys twee sia ndpu nte aangetrEtf: s hi ng'ler ( 1973. 
p. 137} pra'at in hieriHe' verband v·ar(die.st'ryd tussen die ··•confes
sions lists" en die "per'nieationists". 'Metlaasgeno~mde term bedoel 
hy daardie groep wat ten gunst'e van die verchristeliking of die. .. 
kEir~tef)ipg v~n die staatskbl~ was, .fetWyt~Y die eer~qe,no'efT1l1cftEt~rrl 
g~bruik ter aan.dl!idif)g_'van .diep~ne "!at tel) gunste vah staat~o~nd~r'.! 
steunde kerkskole• was*. Van 'oolang is- hier die ontwikkelings·waf 
gelei h~t'tot ~n·dnd~rWysb~leid wat detlidie staai g·eformufeeJ~S-en 
v-,:ai,.moes d~n ;.as .basi~ w~t vi f . di~ 'gl;q~'ist~' g~/n~ne.. d.l?]i(.-it":tn:di~~
b_evolking :,aanvaarbaa~_~l9~· ~ee~·.' (!ow~njiien· .her·dit:Jit ~~geCflg 
geblyk dat hierdie·~~d~!riv~beleia die·kol')kt~th ~it.dr!J'kkin~··wi~~v~n
'n opvatt[ng_~w.~a~in' ggdsdien~ig~ of r~ligi,~.se;6o'1u'igfng: sfralge
meen ChNstelik. moontlik gEiinierpreteer is.:T~rt einete·hierbie'stelling 
te staM.'word ~'erv61gehs b~ enkele' hooftrek.kir vah ·d.ie liistoriese 
ontwikkelinge va'n die ideaal van Christelik-nasionale~ 'ohderWys in 
Suid~Afrika stilgestaan, waarin die stryd or:n die.Cf1lvin.isme op die 
opvalhindste ·..yys~ ~i:>t uitd~uk"kJn~.g.eko"1 ... ~i~~~:. .. ~7:-~~ r ~ ' A 

Met die angliser_ina~~ e.ri aen~·sion~li~~·riry.d~6~·~~\(f ... van sir~Attred 
Milner;· .~~ .di.e ';J/ed~· va~ ·ye~e~fiiginQ 11n' '·~o~·. 5.tblg · be'l~ngrike 
ontwikielinge •. waahyderis· dia twee b(igeno~mde · .. beginseis: van 
ouerbehe·er <>or en'die'gele'jijelikeultskakelinavarf die konfeg~()nele 

• Hierdie verwysings het op 'n latere fase van ontwikkelihg 'betrekking maar is 
bru lkbare ond~rsk'eidinge, met di~ ~rbenoud dat die t erm ke~lcskole waarskynlik ook 
ouerskole insluit. H.Ct~Stoker (1937, p . 18}gee 'n sa'me.Jattin~fvah aldie verskillende 

' moontlike vorme van Christelike en' vrye en Christelik:.nasio'nale . .skale.~wat in die 
dertigerjare t'eeds in Suid-Afrika vorm:aangeneem het. 
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karakter v~m 4~e onderwys a!..h~e ster.~er_ in die gedrang kom. Milner. 
se nuwe onderwysbeleid, .• w~t ten doeJ gehad het om die onderwys .. 
sisteem van die oorwonne Republieke op 'n vaste basis te pia as, voer 
die beginsel in~dat die staat pr·imAr die veraritwoordelikheid vir die 
on'derwvs behoort te aanvaar. Die skole fnoes dpelbewus.-gebruik 
word vir die ~propagering van gedagtes waardeur die kind in die 
waardesisteem .van die Britse imperialisms ing'elyf.sou' wo-rd .. ln 'n 
brief van E. B. Sargent•, die _Direkteur van OnderWys vir die vpor
·malige .Boererepubli.eke, skryf hy a an di~ perspneel van die,skoJe in 
.die'Oranje-Vrystaat en probeer daarin die opvoedkundige beleiCI van 
·Milner verduidelik: · ~ 

"You ought to have a pplitical aim in all. your school work, 
and that ilim should be to make political parties un
necessary •. Y.ou ought to <have a re.ligious aim, and that 
shquld be to diminish religious' dissensiohs". 

D!~pe_nheid van die staat bo aile religieuse verde,e_ldheid staan in 
hierdie sitalat s~entraal, en a an die skqol word die taak opgedra om toe 
te slen dat hier.die politieke doelstelling pereik word. Oit was egter nie 
,s)egs_~ie ijeaoeling ,a"l die Milnerregime pm die or:'.derYivs.vir hierdie 
politleke·doeleindes t~ gelfrt..tik nie maar opk~·om die' godsdiens in 
di~ns ,van die.im"perialistiese i~ale te steJ. Sargent** skryf:-

, Do not think thaHhe-prO'vince of the school teachet· is one 
and the province of the minister of r.,eli_gfon is another. It is 
in the cooperation for the benefit of the children of the 
~tate tl)at Jh~ tr_~:~e un.ion of manv Churches•·with "the one 
S{ate mu~t begir;t" 

Hieraie doelwi~ moss deu.r die sentralisering van die "pro~ 
vinslale!' onderwys bewerkstellig word, en die noodwen
dige gevolg daarvan sou wees 'n eenvormige onderwys
sisteen waarin-die beginsels vin die '8citse imperialisme
~eliggaam sou w·~es. Dier Afrikanergenieenskap In die· 
algemeer, en die Gereformee·rd-Calvinistiese deeldaarvan·· 
;meer 'In die besonder het in hierdie houding en beleid van 

• Hlerdie sitaat is ontleen a'an Hexem. 1S75, p. 126. Hy verwys na 'n· 
verslag van Trensveel Educetion Depertnumt Oir•ctor's Report, 1906, p. 
~05.206. ~ 
•• Hexham. 1975. p . 1 27. Hexham verwys na: Trensvaa/ Education 
D•partm•nt Oirector·s Report 1905. p. 206. 
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die Britse owerheid 'n bedreiging gesien nie·slegs vir die taal en 
identiteit van die Afrikanergemeenskap nie maar veral vir die 
godsdieQstige oortuigings van die Afrikanervolk. In die verset teen 
hierdie angliserings- en denasiona1is..erfngsbeleid het die Gerefor
meerde Kerk 'n leidende rol.gespeel, en hierdie Kerk sou dus gesien 
ko,n word as die draer van die gedagtegoed van die Calvinisme op die 
gebied van die onderwys in hierdie..Periode. Die sentrale beginsel wat 
in die stryd op die gebied van die ohder'wys ·deur die Gereformeerde 
Calvi~iste gepropageer ,is, was ~uerverantwoordelikpeid v~ aie 
onderwys van die kind*. . 

As gevolg vah. di~ onvermoa van die Transvaale regering om die 
salaris van~ onderwysers ten valle te betaa(is, tydens die oorlog in 
1901 , 'n Vriendekring in ·Pretoria tot stanCt gebring wat'"·die in
sameling van geld vir die behoeftige onderwysers ten doel gehaQ het. 
H ulle het oo~'na Nederland geskryf om hulp**. Op aanbev,eli,ng·van 
H.J. l:mou~. 'n kontakpersoon van die Nederlandse hulpverllmers, is 
op 22 Oktober 1902 tot die·stigting van De Commissie voor Christe
lijk-Nationaal Onderwijs oorgegaan. Met die opstel van die grondweJ 
van hierdie beweging was;ge~neraal J.C. Smuts ?ok teenwoordig. lr\ 
hierdie grondwet is die eerste beginsel van die ~ederla[!dSe Chris
telik-nasionale Onderwysbeweging, naamlik. ouerverantwoordelik· 
heid vir die onderwy's, -ge'in~orporeer .. (Hexham, 1975, p .. , 30; hy 
verwys na die notule van die Commissie voor CHristelijk Natiorlaal 
Onderwijs, 30.1 0.1902). Die tweede arti~el van ~die grohdwet hef 
bepaal d.at die· kinders in 'n Protestants:Chrlstelike geeS' opgevoed.
moes word. Mede deur die toedoen van die Commissie en geldelike 
ondersteuriing vanoit Nederla~nd het die Christelike skole in getal 
toegeneem. sodat in 1905 in die Transvaal 288 skole bestaan het, 
met 9 3·35 leeriinge (Hexham, 1975, p. 133)***. Dit is belangrik om 

• Hierdie stryd is dikwels deur die owerheid van die tydsb wel as deur J.attire geskied
skrywers as 'n stryd om die se'ggenskap ·van dieketk in die on'derwys gei nterpreteer. ln" 
enkele gevalle het die georganiseerde kerk"die vo'brtou' geneern, maar die-bedoeling 
was altyd die handhawing van die seggenskap van die verbondsouer ~or die onderwys 
van die kind. 

•• Tafle onderwysers in die Transvaal is tydens die Engelse Oorlog deur die Zuid
Afrikaanse Republiek in Nederland gewerf. 
••• Hex ham verwys na Pienaar, J.J. 'n Histories-/critiese ondersoek na die asndee/ van 
die·Nederduits Hervormde of GereformeerdtJ Kerk in<iie opvoeding en ondl!rwys van 
8/anl<es in Transvaslgedurende die tydperk 1902-1910. p. 307.-
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daarop te let dat nie sfegs die Gereformeerde. Kerk in hierdie 
Com missie gedi,:tn- het nie maar ook die NH of G "Kerk* . 

Al .spoedig verloor die beweging egter sygeJdelike steun, en die finale  
n~ksJC!9 word die b~weging in Transvaal toegedien deur die aanvaar-  
ding van die Smuts-onderwyswet van 1907. Die aanvaarding van 
hi~rc!J!=' wet was die uitvloeisel van s:!ie gewysi.gde o·nderwysbeleid 
van ~ie,Tra.f1SVaalse poJitieke party, Het Vo(k, wat d .. eur genera a I Louis 
Both a en 9W'!~raal J.,c;. Smuts georganiseer is fin in T904 aan bewind 
gekom het. Die wysiging van die onderwysbeleid het ten doe I gehad 
die bevrediging van die eise van die Britse kiesers. Die Smuts-onder
wy~beleid het 'n beperkte graad van plaaslike beheer oor die 
onderwy~ moontfik gemaak, het die~ nederlandse taal 'n belangrike 
plek\ n die kurrikulu.rn gegee maar het geen ruimte vir konfessionele 
of 9~gmatiese Q'.'derrig gelaat nie. God,sdienstige opvoeding in die 
skole mq,es ·van. 'n algemene tipe wees vyat vir aile Christene 
aanva~rJ>aar sou wees, en dit moes nie op die dogmatiese beskouinge 
van.!!nige b~sonder~ kerk gegrond wees nie. 

Die ~jtuasie in,die,.Oranje-Vrystaat was egtec cinders. In 1908 is die 
Hertz~gweqn verba net met die onderwys aanvaar. In hierdie .wet is 
gelyke sta!us-aan Ned~rlands en Engels gegee, maar die belangrike 
faktor was -dat dit vir onderwys ·op kpnfe~sionele · gronds l~g voor
si,~n ing _gemaak het indian die ouers dit verkies. Die wet h~t o_ok die 
se_ggenskap van. die- .. ouer. in plaaslike beheer oor die onderwys 
g~waar6org.-Vir die meerderheid van ..die Britse bevolking was hierdje 
Hertzogwet onaanvaarbaar. Dit is gesien as 'n middel om··:oopper"
onderwys in die staatskoolsisteem,1n~te voer (Davenport, 1965, p. 
26,~ • . 

Die situasie in die Kaapkolonie was egter andersen Wat die posisie 
van die Christelike skole en Christelik-nasionale skole betref, veel 
ingewikkelder, omdat daar 'n groot 4/erskeidenheid van verskillende 
t ipes privaatskole, kerkskole, ouerbeheerde Christelike skote, Hol
lanqse skole en t~eetalige skole be~taan het (Malherbes 1925). 'n 
Groot aantal pu~tikasies in hierdie P.eriode,probeer·uiteensit waarom 
Christelik-nasionale.onderrig scr belangrik is. Twee standpunte word 
hier kortliks uiteengesit omdat hulle illustreer·in watter mate 'die 

• H.S., Bosman van die NH of G kerk was die voorsitter van, die Commissie voor 
Christelijk·Nasionacrl Onderwijs. 



geleidelike erasie van ouerbeheerde onderwys en toenemende 
staatsbeheer oor die onderwys tot 'n situash;; gevoer tlet waarin die 
gehalte van die sogenaamde C:hristelike karakter. van die staatsonder
wys algaande sterk vervlak is tot 'n algemeen aarivaarbare leuse wat 
sover moontlik vir geen deel van .die bevolking tot aanstoot sou wees 
nie. Hierdie ontwikkeling is bel{lngrik met die oog opoie hooflyne van 
die betoog van hierdie stu die wat poog om die spore van die Calvin is
me of die verdwyning van die spore van die Calvinisme in verskilrende 
fasette van die Suid-Afrikaanse samelewing te volg. 

In 1907 reageer Jan Lion Cachet op die promulgering van die Smuts· 
onderwyswet met 'n pamflet (Niet om te twisten, maar ... om des 
Gewetens wil.) waarin hy betoOQ_dat die Smutswet vera! drie groot 
gevare inhou: Die taal van di~ Afrikaner word bedreig, die godsdiens 
van die Afrikaner word bedreig, en die wet maak geen voorsiening vir 
ouers om die wanpraktyke en tekortkominge van die staatskole te 
korrigeer nie. Veral die bepaling dat godsdiensonderrig op skool nie 
konfessioneel mag wees nie, het Cachet bevraagteken. Hierdie selfde 
saak is ook deur J.D. du Toit* in een van sy geskrifte aangeraak. Die 
kern van Du Toit se argument was dat Christelike onderwys sonder 
dogma onmoontlik was, aangesien die onaanvegbaarste kerklike 
leerstelling dikwels by nadere ondersoek vir meerdere uiUeg vatbaar 
blyk te wees. Ou Toit het in sy argumente in hierdie verband 
aansluiting by Kuyper gesoek (ibid., p. 19). 

Hierdie tema van ouemeheerde onderwys op konfessionele grand
slag is in die periode na 1907 op verskillende spesiale kongresse oor 
Christelik-nasionale onderwys bespreek, maar teen 1918 het die 
beweging vir Christelik-nasionale _onderV\(ys sy momentum verloor, 
totdat dit weer in 1927 deur die Gereformeerde Kerk in die l~we 
geroep is (Hexham, 1975, p. 1 63). Die toestand van die bevolking na 
die Rebellie en die groeiende armblankevraagstuk het dit egter al hoe 
moeiliker gemaak om hierdie selfstandige Christelike skole in stand 
te hou. Belangriker nog was egter die feit dat die gedagte van 
ouerbeheerde skoolonderrig op konfessionele grondslag en met staat
steun om verskillende redes nie as aanvaarbaar geag is nie. Bowen
dian het die politieke, kerklike en taalbewegings in die periode al hoe 

• Christelijke onderwijs: Met of zonder dogma, 1908. Lezing gehouden voor de 
Vereeniging van Christelijke Belangen te Pretoria op 25 Junl 1908. 



st~rker inme'k,aar ~begin vloei, sodat die gedagte·waarskynlik al hoe 
actnyaarb~arder'was dat die steun van die saak van die Afrikanervolk 
ook die steun van die Christelike lewensbeskouing betaken het. Dit is 
juis die samevloeiing en vervlegting van die onderskeie· l)olere 
strominge op die gebied van die kerklike lew'b, in die politiek en in die 
Ol)derwys en taalbewegings wat geleidelik die draagwydte en beteke
nis van d,ie. "Christelik-nasionaal" -denkbeeld in die Suid-Afrikaanse 
samelewing bepaal het. 
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Hoofstuk.4 
CHRIS~ELIK-N~SIONAAt:- OUTENTIEKE, 
IDEOt.O:GIESE .OF= 'GESEKULARJSEERD~ 
NASION··AtiSME? 

In die oespreklng van die ontwikkelinge op die gebied van die politiek, 
die onderwys en die kerklike lewe is telkens na die invloed van ~ie 
teologie van Abraham Kuyper verwys en meer spesifiek nf:~ sy 
opvattings van die verbond, votk, staat en nasi e. Talle outeurs very~Ys 
na hierdie beskouings en gebruik dan ook die beweerde invloede ter 
stawing van verskillende posisies met betrekking tot die.waardering 
van die ro• van nasionalisme. Ook in hierdie studie he~ dit geblyk 
noodsaaklik te wees om aan hierdie denkbeelde aandag ~e g~e. Dit is 
die bedoeling om aan te toon dat die twee lyne in die denk~ va~ 
Kuype·r albei hulle invloed-in die Suid-Afrikaanse kerk.like en,politieke_ 
lewe gehad het en 'n "Samestellende. element in die wording v.ar) 
Afrikanernasionalisme uitmaak. Die feit dat daar in die l~op van die.. 
Suid-Afrikaanse ·geskiedeRis geleideJ.ik 'n skeiding tu~~en t~eEf' 
terreine, die van die (persoonlike) godsdienstige..sfee(.en d!e. (~pe!'~ 
bare/nasionale) samelewing, tot stand gekom het, sou .nie m~~li~ 
a an die invloede van pie denke van Kuyper.toeges'kryf kan word .nie. 'o. 
Dergelike tweedeling is vreemd..aan.die grondlyne van die ~el)ke van· 
Kuyper en die..autentieke 'Calvinlsme. Tog<blyk ~it dat .die orvefor
matoriese eleinente in die samelewingsleer van .Kuyper vvaarskynlik 
die groeibodem.vir 'n gesekulariseerde vorm van nasionalisme was. 
Natuurlik hang die houdbaarheid van hierdie st~llin_g sa~m met die 
datering van die ontstaan en wording van nasionali~me. Die bekende 
"Christelik-.nasionaal"-denkbeeld in sy groot verskeidenheid van 
uitingsvorme het histories verskillende wysgerige en teologiese 
wortels gehad wat met die verskillende historiese ontwikkelings
fases saamhang (Oegenaar, 1975). maar in die periode onder 
bespreking was die denke van Kuyper- veral in die.vroee ontwik
kelingsfases - seker die invldedrykste. Oor die kwessie of daar al 
voor die Eerste Vryheidsoorlog eri die anneksasie van Transvaal van 
nasionalisme onder die Afrikaners sprake kan wees, bestaan -daar 
meningsverskille tussen historici. Skrywers soos F.A. van Jaarsveld 
( 1971. p. 67) en .G.O. Scholtz .is van mening dat,. 'n omvattende 
Afrika"ehiasionalisme eers posgevat het as gevolg ... van die annek
Sii!sie van Transvaal en die oorlog .wat daarop gevolg het. Oaarteenoor 
huldig C. Beyers en' C.F.J. Muller die standpunt dafdie optrede van 
die Kaapse Patriotte aan die einde van die agtiende eeu'en die dade 
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en die woorde van die Voortrekkers reeds van nasionalistiese 
... .. i'll ...... 

sentimentegetuig. D.~. Scholtz (1975.._p: 67rmeen dat;die menin_gs-
vers~illevoortspruit~uit djefe]tdat diet~rm nasionalisme nie t}y almaf 
dieselfde konnotasie het hie. Die begrip " nasionalisme" herberg in 
hom meerdere betekenisse. Dit kan dui op 'n politiel<e bewusw;ording, 
'n kultureel-etniese bewuswording, 'n taalbewuswording en nog 
meer. Die begrip kan egter ook al drie die genoemde konnotasies 
bevat. Aangesien hierdie begrip "nasionalisme" in die Afrikaanse 
geskiedenls dikwels ter aanduiding van die samevloeiing van sowel 
politieke. kulturele en taalaspirasies aangewend word, word die 
begrip voorlopig hier so breed moontlik gebruik ter aanduiding van die 
verskynsel wat honi opal hierdie gebiede voorgedoen. het*. 

Ter illustrasie hiervan slegs enkele opmerkinge: Terwyl die Gt:oot 
Trek* t 'n politieke reaksie van ·n dee I van die Kaapse Afrikaners teen 
4ie o~erheidsbefl!id was wat..tot·onafhanklikwording gelei het, met 
die'Qevolglike handhawing van hulle taal en kultuur en republikeinse 
slaatsopvattinge, was die reaksie van die Afrikaners teen die aggres
sie van die-Britse imperialisms in 1876 onder leiqing van sJ .. du Toit 
grotendeels' tn lcultureJe~reaksie, wat egter weer op-sy beur.t.,tol die 
vo"rmiri~ vah ' n' politieke party gelei het (Van Jaarsveld, 1 ~71, p. 67}. 
~oyvel politieke as kulturele.bewegings vloei sa~m in die vee I groter 
strbo"'m waardeur~die nasionalisme van die Afrikaner gevoed word. 
Albelhistoriese~voedingsbronne .was besonder ster~~ngebed in die 
algemeen Calvinistiese religieuse oortuigings van die·Afrikanervolk. 
Ontsporing van hierdie sentrale lyn vind kennelik plaas op grond van 
intertre'laktor"e wat die betreklik-integrale samehang van religieuse 
geloofsoortuigihg en lewensbeskouing laat disin~egreer. Jn hierdie 
proses, word hie~ betoog, was sowel die Murray-tipe duali.sme van 
persoonlike en politieke lewe, die akkommodasi~ van onr~forma-
~ 

• 'n Studie wat prini~r met nasionalisme gemoeld is, sal ulteraard tyner en genuanseer
der onderskeidinge in hierdie verband moet handhaaf. Versklllende skrywers doen dit 
dan ook: vgl., Degenaar, 1978. p. 3; Shingler, 1 973;).'. 2~0. 

•• Dlt is boeiend om die Amerikaanse Deklara,ie van,Onafhan~likheid, die van die 
Franse Revolusie en die Manifes van die Trekkers onder Ieiding van Pi&t Aetief met 
mekaar te vergelyk. Eersgenoemde twee dokumente toon duidelike lnvloedslyne van 
die filosofrnse denkbeelde van die tyd, by name di6 humanistiese rasionalisme"'van 
figure soos John LockjfenJ.J. Rousseau; terwyl die Manlfes-van Aetief en die Trekkers 
119einig indien enige -spore van revolusiedenkbeelqe of selfs Verligtil)gsdenkbeelde 
b~vat. W.A. de Klerk vergelyk eersgenoemde en laasgenoemde do~ument in sy werk 

-The Puritsn.,s in Africs, 1976, p. 25 e.v . .. 
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torjese elemente...uit<lie denke van L<uyper as die latere invoering yan 
Neo·Fichtjaanse opvattinge* met betrekking tot volk en nasie 
instru menteel. 

Tot dusver is aangetoon dat die ontwikkelingsgang van die Christ~li~~ 
nasionalisme elemente van onderstaande denkbeelde geabsorbeer 
het en deur ten minste die.volgende bronne belnvloed is: 
- die dualistiese "separatisme" van die Murray-tipe. Calvinisme, 

.rnet die daaraanyerbonde pietisme en afsydigheid ten opsigt~ van 
die uitvlpeisels van Christelike beginsels vir die gebied va,n die 
politiek en maatskaplike lewe; 

"""":'" die deurwerking van 'n soort "volkskerkgedagte" waario vera I die 
skoolstryd gesien is as 'n bedreiging vir die eenheid van die kerk 
en die nasionale eenheid; 

- die geleidelike ontwikkeling van 'n "openb;ne sfeer" waarin 
politieke eenheid van groter belang geag word as konfessionele 
eenheid op·grond van dogmatiese suiwerheid. 

Die algemene ter)dens skyn dus, samevattEU:)d, een Je wees wai!trio 
die "openbare terrain" van die politieke en nasionale lew~ 'n meer 
algeme~n n{]utrale· terre in 'skyn te wprd- "neutrQal" noU.egter in die 
sin van 'n terre in wear die eenheid v~n die "volk" o{ die eenheid van 
die staat 'n hoer premie verwerf as die antit~tiese opstellil)g van 
gelowiges op konfessionele grondslag binne die eenheid van die 
nasie, vol~ of.staat. Die·plur..alisme van lewensbeskouing.w~t in die 
Nederlandse Calvinisme tot uitdrukking gekom het in die· aan
vaarding van die beginsel dat die voer van beginselpolitiek desnoods 
die eenheid van die nasie en die staat mag bedreig, kom 1'\.ie in 
Suid-Afrika tot ontwikkeling nie. Die aanduiding y,an die openbare 
terrain as "neutraal" is egter misleidend. Die religieuse oortuigings 
van die Afrikanervolk is so diep ingebed in hulle nasionale en 
historiese besef dat dit onjuis sou wees om hierdie term te gebruik. 
Tog vind daar na die Engelse O.orlog geleidelik 'n verandering in die 
religieuse beskouings plaas. Die aard van die veram;lering sou 
aangedui kon·word as 'n tendens waarin nasionale en·volkse~nheid 

• Aangesien hierdie invloedein 'n latere fase voorkom. wat nie binne die bestek van 
hierdie studie val nie. word hier slegs terloops daarna verwys. 
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alga'and'e starker bekle{l1toon word, met ' n gevolglike vervlakking van 
die eis tot die antitese van die geloof. Dit wil'voorkom asof die leuse 
van De M ist van ' n eeu tevore: " Godsdiens bo geloofsverdeeldheid" , 
tog in die eerste dekades van die twintigste eeu die openbare lewe 
van' die Afrikaner begin kenmerk, maar qan in 'die gedaante van 
nasionale eenheid bo geloofsverdeeldheid. 

Die deursnee-Afl"ikanerlidmaat van die kerk het hierdie tendens 
uiteraard n ie s6 beleef nie*. Die religieuse besef van die Afrikaner
lidmaat is 'Sterk gevoed deur prediking.waatin die Bybels'e verbonds
geskiedenis, veral die van die Ou Testament, en die geskiedenis van 
dfe :A.frikllnervolk as haas sinoniem vertolk is. Die "Wyse waarop die 
Afrikaner dus tot sy selfontdekking-as volk gekom.het, asook die rol 
wat die verskynsel van nasionalisme in sy eie geskiedenis gespeel 
flet, was besonder sterk gegrond in 'n eerlike religieuse oortuiging 
d~t God die Beskikker was \!an die lotgevalle van individue en nasies, 
dat sv· voorsienige bestuur in die geskiedenis van die volk tot 
uitdrukking kom en dat God die bestaan van··die -Afrikanervolk as 'n 
afS"onderlike voJksgroep met 'n.eie task en roeping aan die Suidpunt 
vsn-Afrika gewiL.het ... tog--net hier in die ontwikkl!ling van hierdie 
'denkbee.ld ander<aksente na \tore getree. Dieverskuiwingvan aksent 
word rpedtf in.die hand gewerk dear elemente in die teologte van 
Kuyper. 

4 .1· Kuyperiaan Calvinisme: ·teologiese onderbou vir ontspoorde 
nasionalislne 1 

Uit die voorrede Nan Kuyper se Ons Program blyk dat hy, net soos 

t Oaar Is ook weinig outeurs met 'n simpatieke houdlng teenoor Afrikanel'nasiona· 
lis me wat hierdle tendens assodanig interpreteer. Sedert die verskyning van Bellf:!h se 
prtlkel oor die,Amerika,ansJJ " civil religion" het verskeie outeurs hierdie hipotese ook 
op die Afrikaner se belewing van nasionalisme en volk van toepassing gemaak lvgl. 
Moodie, 1975). Die ongenuanseerde wyse waarop aile rellgieuse beset van die 
Af rikaner en aile uitingsvorme van volksbewussyn, identiteitsbesef, nesionalisme en 
patriotisme eenvoudig onder die oorkoepelende term "civil religion' '-gegroepeer word 
en as ideologies getipeer word, vind ek onaanvaarbaar, onsimpatiek en uiters bevoor
oordeeld. Verge1yk ook die ongenuanseerde standpunte van verskillende skryw~>r~ in 
Journal of Theology for South11rn Africa, no. 19. June, 1977;. no. 20. July, 1977 . 

.. "" Verskillende skrywers meen dat h ierdie.feite as sodanig reeds ideologies van aard is, 
of enders 'n eiesinnige historiese interpretasie herbesig. Vgl. De Gruchy, 1979, 
hoofstuk 1. 
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Groen van Prinsterer voor hom, konserwatiewe.en.Jiberal~ pqlitie~e 
standpunte die bestrydenswaardigsteg~ag het. Teenoor hierdietwee 
rigtings WOlthy 'n eie posisie ontwikkeLln sy rede by die opeoing,vJ3n 
die Vrije Universiteit in 1880, "Souvereiniteit in eigeo krir)g~:. werk hy 
sy opvattinge oor die juiste verhoudfng tussen staat-8n:maatskappy 
uit in konfrontasie mer• die · standpunte wat "deur hierdie twee 
groeperinge gehuldig .word. Sy oogmerk was vera I die-bestryding van 
die revolusiedenke wat hy ten grondslag sian lea an be ide posisies en 
wafdie menslike wil van di~ van God-en~sy gestelde·orde wil bevry. 
Vanuit hierdie "wortelbeginsel" onderskei hy.twee Jyne,·naamlik die 
atomisties- itldividualistiese posisie van die liberale gro'epering en die 
kollektivisties'-individualistiese posisie -van die sosiaaldemokrate. 
Eersgenoemde posisie lei tot die afbraak van die bestaande~·orde 
totdat sr~gs die ttiemagtige individu met sy eie vrye wilskeuse oorbly, 
terwyllaasgenoemde posisie po_pg om, nadat die orde afgebreek is, op 
Godse steel te gaan sit en uit eie brein 'n nuwe orde te skep. Kuyper 
se eie alternatief was gelee in die vernuwing-van die sa mel ewing in 
organiese sin, waarby die goddelike ordinansies wat aan di.e· ont
wikkeling van die lewende organisme van die samelewing teA 
grondslag le, in ag geneem behoort te word. ~uyper se same. 
lewingsteorie was ·op twee grondgedagtes:gefundeelf, naamlik die 
denkbeeld van soewereiniteit in eie kring en die van die samelewing 
as 'n lewende menslike organisme of 'n organie"Se ligQaaln.-Aib'ei 
opvattinge. wat deur Kuyper bestry is,wou die "sosiale vraagstuk" op 
'n wyse oplos wat die twee genoemde Kuyperiaanse grondgedagtes' 
nie verreken nie. Kuyper fneen dus dat 'n 'huwe ... gebou "Van die 
samelewing tot stand gebring behoort te word op die-fondaroent wat 
deur ·God gestel is.· Dit beteken dat die "tweeheid·· van··staat~en 
maatskappy" geeerbiedig moet word en dat die maatskappy nie as 'n 
aggregaat van individue beskou mag word nie maar as 'n org.sniese 
Jiggaam (Woldring eri Kuiper, 1980; p. 42-7). In Kuyper se denkewas 
daar 'n'bes"onder noue verbondenheid tussen die twee gedagtes.Van 
soewereiniteit in eie kring en die organiese karakter van die same· 
Iewing, maar verskiJiende skrywers het reeds aangetoon dat hier in 
die denke van Kuyper 'n onoplosbare spanning gelee is (Dengerink, 
1948, p. 1 05). Hierdie "organiese'' samelewing of maatskappyword in 
die teologie van Kuyper dikwels as 'n soort totaalstruktu ur beskou, dit 
wil se as 'n soort "zedelijke organisme" waarin die ander:·same
lewingsvorme onderdele vorm van die groter geheel in 'n verhouding 
van onder- en boweskikking. Hierdie·organiese totaalstruktuur word 
in die teologie van Kuyper afwisselend "staat", "maatskappy", " sa-
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fnelewinO" of "volk" genoem (Dengerjnk, 1948, p. 141, 144)*. Die 
ge'lolg van hierdie opvatting van die samelewing was die feit dat 13an 
die .staat as di~ meganiese •• vetband waarbinne di~ volk hom as 
organies'a;"gemeenskap bevind,.die b.evo~gdhei<ttoegeken:is..qm.aan 
die onde_rges~ikte "dele:· voorte skryf.en te·bepaal wat hulle sfeer van 
bevoegdheid is. 1-:Herdie samelewingsleer hang ten nouste saam met 
Kuyper .se opvatting van die verbond. 

:rwee ander belangrike ele~nte in <tie. denke van Kuyper verteen
woordig egter ook aanknopingspunte wat as voedings~odem-vir die 
denke·oor volk en nasionalisme itl SuiP,..AfrikQ •. gedien het en wat 
mede-aandadig was aan die geleidelike ontsporing vao ~n a)<sent· 
verlegging -in die Afrikanernasionalisme, te wete sy band met • .<:fie 
denke van die Romantiek en die Historiesf) Skool in die o:uitse 
filosofie en sy ,vitalistiese siening van die geskiedenis. Vervolgens 
word 'hie,rdie twee elements kortliks bespreek. Kuyper- het sy eie 
oc.ganiese koosepsie.van die samelewing ontwik~el in teenstelling.t9t 
'n meganiese konsepsie, waaronder hy v~rst~~n .het 'n maat~kappy
model waarjn die individue op 'n toevallige of ~~nsm_atige wyse tot 'n 
eenheid- saarT}gevoeg word. Hy verset hom teen die individualisms 
van die meganiese model en mean paarteenoor dat gemeenskappe in 
pie loop vao die qntwikkeling yan dje same Iewing tot stand kom, wat 
as·<'ledemate" en die geledinge van die "liggaam" van die " volk" 
besk&.LJ kon word. Pengerink en aodere peweer dat Kuyper .sterk 
be'invloeclis d.etJr diEt Romantiese opvatting van die "Vqlksseele" , 
waarin die volk die eintlike onvergankljke wese yorm, terwykdie!>t~at 
as ..verbygaande lewensv.orm beskou ,wor~. So ,word die " volk" 'n 
jrr..aslqnele_,.grootheid sonder enige strukturele omlyning** (Denge
rink, 1948, .p. 195). 

'n l'.n.der belangrike aksent wat in die teologiex~n Kuyper voor.kom, is 
sy~b~lemtoning van " die lewe". Hy~pra~t v,an skeppingsordinansi~s 
van die Here wat tot ons .spreek in die vorm wat deur.die geskiedenis 

• Van Weringh (1967. p. 178) praat in hierdie verband)lan die idee van diesamelewing 
as 'n nasionale organisme met 'n nasionale "kern" en die groep bulte die kern- die 
.. res .. ·: .. .. .. 

• ~ Oeur verskillende skryw" rs is eangetoon dat dear In die teoio!fle van K uyper sterk 
elEiinente aanwesig )s van 'ri dichotomistiese (skolastiese) skei>Ping!ileer waarin die 
Griekse vorm-materiegedagte in verskillende van sy denkbeelde na vore tree (vgl. 
V&lema. 1957, p. 78, 221 , asook Vander Stelt, 1973, p. 178-90). 
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daaraan verleen- is, of van die toestand wat deur"die vobrsien~heid 
van God in die lobp~an 'die geskiedenis bewerk is .. Die viyse w'arop 
Kuyp~r met die "histories organiestr lynt' omgaan, is een waarin 
heilsgeskiedenis "en- "profane" geskiedenis ineecvloei. Kuyper be
skou verder die gereformeerde·.volksdeel in Nederland soos 'n leer 
wat Nederland moes herkersten.·Hierdie deel van die1>evolking is 
beskou as 'n-'!Christelike" staat binne 'n "(nie-'Christelike) staat. Bi-!ite 
hierdie enger gereformeerde volksdeel was die "vyand". van we~ 
ringh•(1967, p-. 118, 178}"beweer dat Kayper.se einddoel was.om die 
pars christiana met die nasionale sfsteem te laat saamval:. die 
antitese het dan universeel geword. Hierdie denkbeelde is via die 
teO Iogie van Kuyper* en die opleiding van predikante na die grootste 
deal van die Afrikalierbevolking gekanaliseer en het algaahde 'deel 
van die l<:ultur~le, politieke en kerklike.insigte van die AfrikanetVJ>Ik 
geword: Di~ den'kbeelde is oolfverder gevoed det,i'r. ele·mentaafkom
stig uit ander filosofiese strominge**. Samevattend sou gestel.kon 
word dat die assimilasie van nie-reform~torie'se elemente uit-~ie 
denke van Kuyper· daartoe aanleiding gegee tfet dat die retigieuse 
o'nderbou van die-Afrikanernasionalisme ·n duidelike aksentverleg
ging ondergaan het. 

Die Nederlan~se religieuse antitese-gedagte oorgedr;a op Suid
Afril<aanse bodem het 'n eies·oortige plant gekweek, .gevoed . .iiit die 
voedingsbrori van die Suid-Afrikaanse geskiedenis. As die beard oie 
hierdeur oorspan word rfie~ sou ges~ kon word dat sommige vandi~ 
"kvialike., karaktertrekke van die Kuyperiaanse Calvioisme goed en 
gou in die Suid-Affikaanse "aarde:· woFtelgeskiet het. Die Afrikaner· 
volk is geleidelik ge'identtfiseer met die ou~Testamentiese verbonds
volk; Afrikaanse (profane) geskiedenis het lanqsamerhand heils
geskiedenis begin word. ·Die religieuse antitese tussen geloof en 
ongeloof bin he' die volksbestel het plekgemaak vir 'n.universaliserintJ 
van die antitese, dit wil s~ vir die fait dat die antitese met' die 
nasionale sisteem saamval. Die "vyand" ook in religieuse sin was nie 

• Die teo Iogie van Kuyper is tot in die llyftiger- en sestige'rjare· aan -Afrikaanse 
teologiese skole as deel van die formele teologiese vorming van die aspirant-
pred!kante gedoseer. · 
•• Die belangrikste lyne wat in hierdl~ verband gevolg behoort te word, is die van die 
denke van die Afrikanerdenkers vin die twintiger- tot veertigerjare, onder wieJ.D. du 
Toit. D.F. Malan, N. Diederichs. P.JMeyer, H.G. Stoker en andere. Vgl. onder meer'Gey 
Van Pitt ius, 1945, hoofstuk 2 en ·van Heerden, 1972. • 

47 



Binne die volk gelokaliseer nie maar daar~uite: die imperialistiese, · 
liberalistiese Britse kultuur en aile ander inengvorme daarvan, wat 
aie suiwerheid van die eie volksbestaan bedreig het. Wanneer die 
Afrikanervolk met verloop. van tyct die politieke mag in die land 
verwerf, word hierdie denkbeelde betreffende die organiese karakter 
van die.-volk, die~verbondskarakter van die volk ~n ,vera I die bykans 
emcatol·o'Qiese taak van die Afrikanervolk in die denke ·xan. die 
Nasionale Party geassimileer.·Oie kenmerkende term· waarmee.die 
filosofiese en teologiese 'onderbou in empiries-historiese gestalte 
telkensgekwalifiseeris, is-"Christelik-nasionaal" (Both~, 1970, p. 34 
e.y~). 

DiEfvraag wat nou in hierdie verband ontstaa!}, is of hierdie ko.nsep in 
die Jig v'an.di'e gesketste.ontwikkelinge as die vlag va(l die o1Jtel)tiek
Calvihistiese lading getipeer kan word aldan nie. Oat ons hier eintlik 
mei :n soort: twee-terreineleer te make het; het. verskei~ outeurs 
reeds beweer'~ D.ie·"twe& terreine word op verskillende wyses 
omskryf e~pfgebaken, maar tunksioneer dikwels as verwisselbare 
terme. 

4.2 _Gesekularlseerde nasionalisme 

Die·skisma is vera I sterk in die hand gewerk deur-die Murray·tipe van 
Cal\)inisme niet die karakteristieke tweedeling van persoonlike ge
loofslewe.en die "res" van die-lewe. Hierdie "res!' van die lewe word 
-geleidelik ook mel die benaming " .nasie.(volk" aangedui met die 
konnotasie soos in die voorgaande afdelings betoog. Tog kan moeilik 
ontiCom word aan·.die indruk dat die universalisering van die reli
gieuse antitese ·tot 'n vereenselwiging vaiJ:,yolk en qodsvolk, ·in 
vennootskap.met die organies-vitalistiese Kuyperiaanse.Calvinisme 
·~n -later versterk~deur nasionaal-sosialistiesE!*~ aksente, onherroep-

• Vgl. Vander Walt, 1981, p. 396 e.v. Verskillende uitgawes van dietydskrif Loog het in 
die jare 1972 tot 1974 ook hierdie standpunt gehuldig. 
•• Van Jaarsveld (1979, p. 22) wys daarop dat in die veertigerjare die Duitse, Neo· 
Fichtiaanse idea lisme en nasionallsme en die Neo-Calvinisme van Kuyper ter wille van 
volkseenheid saamgegaan het. Hoewel dit feitl ik die geval was. hou ·n stalling soos 
hi~erdie uitera'ard ctnvoldoende rekening met die feit dat daar tussen verteenwoordigers 
van hierdie twee 5tandpunte radikale versille bestaan het. Die hoofstrydpunt was die 
visie O'p nasi&en nasion'!lisme en die hooffigure N: Dledericl')s en dr. P.J . Meyer aan die 
een kant en H.G. Stoker en L.J. <f"u Plessis a an die aflder kant. Vgl. Diederichs. 1935, p. 
33 en 122-5; Stoker, 1936. 
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lik tot 'o sekulari.sasie van ·die....nasionalism.e .,g~e.i het. ._Hi~r,dl~ 
gesekulartseerde nasionalisme het nog in b~i~ opsigte die trekke van 
die konfession~le oortuigings op die gebied van die politipk, die 
kultuur en.Cfie onderwys,getoon. maar in feite het die nasionali~m~ 'n 
soort algemene (Christelike) grondnoemer van die hele Afri~a.anse 
bevolking gewo,ra, sodat die aanstootgewende konfe~siOJ.lele ale
mente noodwer)dig moes plek maak vir die meer algemeen aanvaar
bare (gesekular:iseerde) aangedien word maar wat i o baie opsigte nie' 
meer die Jading bevat wat hierdie vlag sou kon dek nie. 

Moontlik sou 'die beste bewys of illustrasievan hierdiefeit die verq~re 
verloop van die CNO-ideaal in die onderwys wees. Vroeer is reeds 
verwys na die twee teenoormekaarstaande posisies.xvat gelaid~li~ 
met betrekking tot die r<:onfessionele karakter van.die onderwys van 
die Afrikaanssprekende kind uitgekristalliseer het, naaf]llik .. qie val').. 
die "confessionalists" teenoor die "permeationists" (Shingle~, 1973, 
p. 137). 1n die loop van.die historiese ontwikkeling van .. dieonderV~YS
sisteem bryk dit dat die tweede posisie geleidefik die sterkste invloed 
verwerf en daartoe lei dat 'n onderwyssisteem in die staat juis op die. 
grondslae van die ou .CNO-ideaal tot stand kom maar dan met die 
belangrike voorbehoud dat aile dogmatiese en ke.rkUk; religieuse 
godsdiensonderrig uit die skool geweer moes word.· Op ter.si~re 
onderyvysvlak'neem dit die vorm aan van die.,gewra.a~te- "gewet~ns, 
klousule" , wat bepaal dat geen navraag. gedoen mag word na die 
religieuse oortuigings van doserende personeel van dergelike inrig· 
t ings nie. Wanneer in 1948 bepaal word dat c;fie eflkelmediummoe
dertaalskool Qie gewenste vorm van onderrig vir die primere on sekon
dere skool is, hang dit sa am met 'n herformulering van die beleid van 
onderwv..s in die rigting van Christelik-nasionaje onderwys, " ...• which 
moved towards· the idea-of a state system of unilingual cof)fessional 
schooling for,the-Afrikaner volk" (Shingler, 1973, p. 1·32). Hier is dus 
sprake van 'n duidelike verskuiwing en herformulering van die CNO
ideaal. Die denkbeeld van 'n vrye konfessionele skool vir Afrikaans
sprekendes binne 'n staatsverband gedomineer deur die Engelstalige 
kultuur en bevolking maak plek vir 'n onderwyssisteem beheer deur 
die staat en gebaseer op die seksionele, konfessionele oortuigings 
van die Afrikanervotk- een van die bevolkingskomponente van die 
staat. Geleidelik is dieverbondenheid aan die konfessionele moment 
vervang met 'n starker aksent op die nasionate·. Die staat sou die 
verantwoordelikheid.op hom neem, sou die konfessionele bejange 
van die volk behartig en sou toesien dat die Christelik-nasionale 
karakter van die onderwys in die staatsonderwyssisteem gestalte kry. 



Wat was die gevolge .van hierdie verskuiwing? Twee belangrike 
u)Nioeisels sou hier aangewys kon word: 

. 
~ersten's ondergaan die opvatting betreffende ·die aard van die 
vchristelike" 'n'verskraling. Die Gereformeer.de-Calvinistiese aksent 
~aak · pl~k vir- 'n· meer verskraalde opvatting. "Christelik" is. nou 
pfimAr die erkenning van die soewereiniteit van God; maar ruimte vir 
enige spesiftek Calvinistiese leerstellige gebondenheid is daar· ken
nelik nie. Die oorwinning van die "Christelike" in di&onderwysstryd 
skyn dus slegs 'n skyn-oorwinning te wees. lets wesenliks is in die 
proses ingeboet: die leerstellige inhoud van die konsep en rlie 
regstreekse beheer van dier ouer ocr die onder1A£YS van die kind. 
Tweedens word. die beskouingevan die Afrikanervo/k, wat 'n dee~van 
die s·uid-Afrikaanse nasie uitmaak, tot die beleidsnorm vir die onder
wys van die.h'ele bevolking verhef.. Hierdie ontwikketing.het ook 'n 
a'ntf~r k'anl: dit nou nie fekening met dieselfde ''konfessionele" eise 
VB!1 ander religieuse en lewensbeskoulike groepe binne die nasie of 
s(aa't~volk_ nie. Ten einde vir die wye spektrurrrwan "Christelike" 
g~l,oofsoortOigings binne qie staatsbestel aanvaarbaar te wees moet 
dif-n"oodwendlgtot 'n verskraling van die inhoud van hierdie gedagte 
vo·er. )Nat ~esenlik in hierdie historiese proses gebeur het, is dat die 
primaafvan die " Christelike" in die koppeling ·:christel ik-nasiooaal" 
vir die:,omReringvari hierdie beginsel ruimte·moes maak. Qie primaat 
is nou cfle· yan die nas.ionale same Iewing met 'die Christelike vervlak 
tot ·die breedste en· mees algemeen aanvaarbare gemeenskaplike 
"Christelike" grondnoemer. Oat die ond~rwyssisteem "nasionaal" 
geword het, ly, "eeh twyfel nie; dat die aacrl va~ die Christelike 
k'arakter daan1an vervlak het, nog minder. Shingler. (1973,. p. 149) 
sktyf in hierdie .verband: "The singular feature of Afrikct_ner -na
t iohali$t thought is that what started as a conservativ~ religious 
reaction to m'odernity* was transformed-into a ri"'ode of its attain
ment" ~ Hierdie toedrag van sake.het teen die einde van die Unie van 

• Shingler-d 973, p. 149)skryf: "What is born in 1803 as a resistance to the erosiofl'Snd 
displacement of confessionat-education by the secular outlook ofthe modern state had 
become in 1 ~48 a doctrine _of state education based upon the doctrinal Infusion and 
transfotmation ofthe P.ublic realm. The Christian-Nationalism of the 1948 manifesto is 
a doctrine predi~ated upon the acquisition of office by ttie National Party and the 
pre-eminence of the Afrikanervo/k in the state; Christian-nationalism prior to"that date 
was, -for o\ter a centu~ry, a demand for state-subsidized confessional schools and a 
strategy for the survival of the Afrikanervo/k". • 
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Suid-Afrika, aldus Shingler··(1973, p. 292), die rol·van die staat in die .. 
onderwys beklemtoon en vera I die rol van die kontrole en die Ieiding 
van die onderwys " ... which was nominally confessional but in 
practice largely secular and nationalist". Bowendien is hierdie ohder
wysbeleid so gekonsipieer dat dit vir afdrie kerkgroeperinge\tan die 
Afrikaanse reformatoriese kerke aanvaarbaar moes wees - 'n 
toedrag van sake wat moeilik op iets ~nders as 'n korflpromis kon 
uitloop. 

In hierdie ontwikkelingsproses het verskeie 1soms radikaal anti
tetiese) strominge ineengevloei. Hierdie strominge""het, soos reeds 
betoog is, tot 'n~sekularisasievan'die nasionalism'egelei maarhetook' 
meegebring dat Afrikanernasionalisme allermins as iets monolities 
ges i en sou kon word; i nteendeel, 'n verskeiden heid va ri hua nses-is in 
sowel die geskiedenis as die huidige beeld van -die Afril<aner-
nasionalisme herkenhaar*. · . 
4.2 Ten slotte 

Oat die invloedstyne. van die G,alvinisme in die algemeen vee I breefl' 
was ,a.s slegs di~ terrain ~an die naSionalisme met._s'y uitlopers in die 
politiek, onderwys en kerklike lewe, verg weinig tsetoog: Net SQ min 
verg dit enige betoog dat daar ten spYfe van· die bogenoemde 6ntsp6-
ringsontwikkelinge op verskillende plekke en-op 'n verskeidimheid 
van terreine tog elemente van outentieke Calvinisme blv- Bellrwerk 
het. Onkrities het die Afrikanervolk ook nie teenoor hierdie tendense 
gestaan nie. Dit bewys onder meer die standhoude.nde stroom van· 
lojale kritiek wat onder meer uit die kringe van Woord en Daad te 
Potchefstroom gepubl iseer ·is. · n Ju i~te en ·ewewigtige beoordel i ng 
van hierdie ontwikkelinge word egter dikwels juis in die weg gestaan 
omdat die konsep van "Christelik-nasionaal'" onvoldoende krities 
bekyk word. Vir v'ele impliseer tfie histories-gegroeide situasie en
daarby inbegrepe tradisies E!envoudig die norm en wora daar onvol
doende reformatories ook gekyk na die geskiedenis en die tradisies. 'n 
Historiesgeworde toedrag van sake, l<an eenvoudig nie per rfefinisie 
as normatief-gebruik wotd nie. Aan die ander kant beoordeel die 
buitestaander (buite die histories-gegroeide nasionalisme en kultuur-

• Degenaar wys op verskillende nuanses wat in veral die moderne nasionalisme 
onderskeibaar is, te wete: demokratiese, religieuse, sekul6re, romanliese e'n totalitere 
nasionalisme (Degenaar, 1978. p. 3). 
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I ewe va{l dle Afrikanervolk) 9ikwels aile ontwikkelinge bloot maar net 
as uitingsvorme van 'n ideqlogiese ingesteldheid. So ; n O<?rdeel "is 
ongenu~nseerd ~n hou ~nvoldo~n.de r~kenin·g met dje k<?mpleksiteit 
van die faktore wat 'n rol gespee(het eri.tans nog steeds speefin~die 
wprding~geski~.d~nis VCln. q!e,Afrikaner en die invloedsfeer van die 
~alvini~me. Oit'is belangrikdatdie kontoere van hierdie nuanses van 
die C~lvinisme 'deeglik. verreken word~ in en ige beoordeling van die 
historiesgeworde·toedrag van sake. Dit is verder ook van _l)elang-dat 
nie alles wat as Calvinisme aangebied word of deur outeurs as 
soq_Finig getipeer . .word, dan ook, as Calvini~me kan deurgaan nie. 
allerniins wanneer. dit gebruik word ter sanksionering of karakteri
sering van bepaalde politieke ontwikkelinge en -staQdpunte. Selfs 
binne die Reformatoriese kerke waar, so ~ou; daar ger,edeneer kon 
wouh·lQQ ve~l .mee~ ru!.mte is o.m sonaer vrees vir teerispraak van 
CaJvjQi-sme te prjiat, m~e.t hierdie tiper~ng met omsigtigheid georuik 
word. Juis binne die kerke het die Calvinisme van sy bela~grikste 
koerswysiginge ondergaan. Die universalisering van die antitese tot 
'n na~ionale in pl&as van 'n religieuse antitese is mede deur die 
toed9en van di~ kerke en teologiese..leerstellinge gedoen, sodat dit 
to..Q ruirnt~ l~&t vir, ~ie moontlikheid om, irJ-bepaalde ontwikketinge te 
praat va':1 .qi~ ontwl kkeling v~an '11 Afrikaner " civil religion" (Moodie, 
1975).- Om.. .~gter- (!tie. .uitingsvorme van Afrik&r:te( -nasionalisnie of 
C~IViQiSf!!e ~s- ~.(!.dapig. te tipeer, verraai ontoereikendejnsig· in 'die 
komJ?Ieksit~it-'{jln die OQtWikkelingslyne van die Calvinism~ in Suide
like~frika .• 
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