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'Verzet en verzoening' is de titel van de autobiografie van dr. 

Beyers Naude. Hij verzette zich omwille van gerechtigheid en 

waarheid, desnoods over de perken van de eigen gemeenschap 

heen. Verzoening is het tweede motief dat door de autobiografie 

heenloopt. Vergelding wijst hij af. Beyers Naude oefende van de 

prominente Zuid-Afrikaanse kerkleiders de meeste invloed uit op 

het CDA. Zijn begripvolle maar consequente opstelling en zijn be

scheidenheid, die ook de biografie kenmerkt, maakte vee! meer in

druk dan de harde confrontatie die door anderen werd gezocht . 

C hristu., heeft niet gc.zegd dat 

de kerk de weg, de waar

heid en hct Ieven IS, rnaaL 

lk hen de weg, de waarheid 

en hct Ieven." (biz 157) Die zin i., bij 

mij hlijven hangen, na lc

zing van de autobiogralie 

van dr CF. Beyers NaudC, 

voonnalig predikant in de 

Ncdcrduitse Cerdonneer

de Kerk in Zuid-Afrika, 

oud-directeur van het 

Christelijk lnstituut, voor

malig predikant in ccn van 

de armste toumshijJs rond 

Johannesburg en onver-

de mensen, zoals het thema was van 

lleyers Naude's afscheidspreek van zijn 

gemeente Aasvoclkop in 196:-l. 

Hct wijst op een houding om, vanuit de 

eigen kerk, vanuit de cigcn gernecn

schap, vanuit de eigcn sa

menleving, nooit het zicht 

te veri iezen op waar het 

eigenlijk om te doen is 

staan aan de kant van het 

recht. "Laat ons zorgen dat 

wij aan den kant van het 

recht zijn, a! kost het ons 

ons Ieven." Dr CF. Beyers 

Naudc begint zijn levens

verhaal met dit citaat van 
moeibare belijder van een generaal CF. lleyers, ecn 

rechtvaardig Zuid-Afrika. nrs Tl1. BFM. Brinkel van de bocrenleiders in de 
Het is een slcutelzin, die vee! verklaart 

van ziJn opstelling in de strijd tegen het 

apartheidssysteem Want uiteindelijk 

rnoet men Cod mcer gehoorzamen dan 

T wee de Anglo-lloerenoorlog van I 899-

1902. Zijn vader had dee! uitgemaakt 

van het Boercnverzet in de vrijheids

oorlog tegen de Engelsen en vernoem-

CIJV 'J'i(J'JS 



de zijn zoon naar de generaal. zijn 

strijdmakker. Net als hij was Naudc se

nior "bittereinder" en mede-orricbtcr 

van de Broederbond, het geheime ge

nootschar van Afrikaner volksvcrhef

ting. 

Levensverhaal 
C:hristiaan ITederik Beyers Naude is ge

horen in 1915, in de pastoric van de 

NC Kerk in Roodepoort in de oude 

Transvaal Hij was de vierde in een ge

zin met acht klnderen. Hij groeide op 

tot een "Afrikaner in hart en nicren", zo 

hcschritft protdr. Joh Vcrkuyl hem in 

het voorwoord van de Nederlandse uit

gave van de autohiografie. Beyers Nau

dc studeerde in Stelknhosch, was lid 

van de "correcte" 'itudentenverenigin

gen, werd op 25-jarige lecftijd lid (lot 

dan toe het jongste) van de llroeder

bond en ondcrschrccf voluit de christe

lijk-nationak ideologic van Afrikaner 

volkwcrhdfing In Stellenho.,ch ont

moctte hij lise Weder, met wie hij in 

I 940, cen jaar na zijn afstuderen trouw

de. Hij ging daarop in 1940 als hulr

predikant naar Wellington, stond daar

na in een gemccnte in de Karoo om in 

I '!45 voor een nieuw heroep naar de 

Transvaal tc vcrhuizcn. Daar zou hij 

uitcindelijk hlijven wonen in een rand

gemeente van Johannesburg. 

De verkiezingsoverwinnmg van deNa

tionak l'artij (NI') onder D.F Malan, 

nu vijltig jaar gelcden, was voor hem 

toen nog hct einde van een lange strijd 

van de Atrikancr'i om gerechtigheid. 

Tegclijk hcgon daarmee een tijdpcrk 

waarin aanvankelijk het ararthcidssys

tecm in zijn onverhiddelijke logica 

werd orgehouwd, vervolgens in stand 

moest worden gehouden met even on

vcrhiddclijkc onderdrukking om ten

slottc in de jaren tachtig vast te \open. 

Maar reeds in de jaren vijftig sloeg bij 

UlV 'l.IO'IK 

Beyers NaudC de twijlcl toe. 

Het blijken vooral contacten te zijn 

over de grenzen van zijn besloten 

volks- en kerkgemecnschap heen, die 

bijdroegen aan Beyers' hewustwording. 

Hij noemt vriendschappen met studen

ten uit de arartc gereformeerde kerken 

voor klcurlingen, zwarten en indicrs. 

Hij wijst op ontmoetingen die hi) in 

1953 had in het kadcr van ecn hezoek 

aan Europa en de Verenigde Staten, 

met onder anderen dr. H. Berkhof en 

dr. W.A. Visser 't Hooft, de toenmalige 

<,ecretaris-gcneraal van de Wereldraad 

van Kerken, de hijdragen van Europese 

theologen aan de vcrgadcring van de 

Cereformeerde Oecumcni.,chc Synode 

in Potchefstroom 1958. Zo kwam hij 

geleidelijk tot "".de schokkende ont

dekking dat de verdediging van apart

heid door mijn kerk lout was, helcmaal 

tout" (biz 49) 

De waterscheiding kwam in 1960. Hij 

was inmiddels predikant in de gemeen

te Aasvoelkop Het was het jaar van de 

slachting van Sharpeville en kort erna 

van een bijeenkomst van afgevaardig

den van acht Zuid-Afrikaame kerken 

en de Wereldraad van Kerken in Cot

tesloe, waarhcen ook Beyer'i Naude af

gevaardigd was. Daar werd gesproken 

over de heoordeling van de feitelijke si

tuatie in Zuid-Afrika vanuit christclijk 

perspectid en het getuigenis van de 

kerk met betrekking tot gerechtigheid. 

De slotverklaring van C:ottesloe wees 

de uitsluiting van christenen van de 

eredienst op grond van huidskleur of 

ras at en verwierp de bijhelse rcchtvaar

diging van het verbod op raciaal ge

mengde huwelijken. 

Hdtig waren de reacties op de slotvcr

klaring. In de Afrikaner pers, maar 

vooral van premier Vcrwocrd. Hij he

schouwde het als een nngeoorloofdc 

inmenging van huitenlanders in Zuid-
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Afrikaan-;e aangclcgenhcdcn. Boven

dien trok hij de repre<;entativiteit van 

de Zuid-Afrikaanse deelnemer-; aan 

C:ottesloe voor de kerk in twijfcl. Het 

machtige informele netwerk sloeg 

eveneem toe. De Broederhond stuurde 

per-;oonlijke waarschuwingen naar haar 

!eden die in Cottesloe vertegenwoor

digd waren. F.r kwam een einde aan het 

lidmaatschap van de Wereldraad van 

Kerken van de vier Zuid-Afrikaanse 

NC. Kerken (elk van de vier provincies 

kende een autonome NC Kerk) Vee! 

atgevaardigden trokken nog hun in

stemming met de aanhevelingen in. 

Behalve Beyer-; Naudc. Het was een be

gin van een periode die Beyer-; Naudc 

beschrijft a!-; "dertig bittere jaren" (biz 

62) 

Verzet 
AI., zoon van een "bittereinder" was ver

zet hem bij wijze van spreken met de 

paplepel ingegoten. Verzet omwille van 

gerechtigheid en waarheid. de.,rwods 

over de perken van de eigen gemeen

schap heen. lmmer<;, niet de kerk, niet 

de instellingen van mensen, zijn de 

weg, de waarheid en het Ieven, maar 

Chri<,tus zelf Beyers Naude ging zich 

a is redacteur van het onafhankelijke oe

cumeni-;che tijd<;chrift "Pro Veritate" in

zetten voor de "waarheid" Hij werd di

recteur van het Christelijk lnstituut. 

waarvan de doelstelling was de christe

lijke eenheid te zoeken en te streven 

naar socialc gerechtigheid over de 

grenzen van ras, taal en cultuur heen. 

Noch de kerkgemeenschap, noch de 

Afrikaner gemeenschap, noch de poli

tieke gemeenschap waar hij toe he

hoordc, zouden het aanvaarden. 

Druk van de Kerkcnraad van zijn ge

meente dwong hem er in 1963 toe zijn 

amht op te geven De preek die hi} bij 

zijn afscheid hield had de veelzeggende 

tile! "Cod mecr gehoorzamen dan de 

mensen" en staat afgedrukt als bijlage in 

de biografie "Verzet en verzoening" 

Ook vanuit de Alrikanergemeenschap 

kwamen de verwijten: de stille, van de 

men<;en die niet mecr met hem durfden 

te prater1, en de anonieme telefoontjes. 

waarin hi} voor volkwerrader werd uit

ge<,cholden Zelfs zip1 moeder dacht in 

eerste instantie dat de oprichting van 

het Christelijk lnstituut verraad hete

kende aan alles wat Afrikaners heilig is 

(biz 73) ln met ccn van zijn zusters 

werd het contact ddinitief gehroken. 

De vriendenkring werd klciner. In april 

1963 zegde hij zijn lidmaatschap van 

de Broederhond op. Het Christel ijk 

lnstituut werd gehrandmerkt als com

munistische trontorganisatie En de 

Algemene Synode van de NC Kerk 

noemde het een "dwaalrichting" 

Met die anderen schred Beyer' Naudc 

in een reactie dat zij lid van de kerk 

wilden hlijven - "de kcrk van ons vnor

geslacht" - maar dat zij niet wensten te 

hedanken a!-; !eden van het lmtituut. 

De kerk wa<, in de greep van de men<,e

lijke willekeur terechtgekomen De 

kerk is dienares van Cod en niet van 

welke politieke partij dan ook. Bindt de 

kerk zich aan partijpolitiek, dan loopt 

zij het risicn trouw aan Cod ondcrge

schikt tc maken aan trouw aan mensen, 

zo schreven zij (biz 76) 

C.eloof mocht niet onderge-.chikt wor

den gemaakt aan Afrikaner volksver

hdhng Het was juist andcr-.om. Beyers 

Naudc: "Wiens koninkrijk kornt het 

eerst: het KoninkriJk van Cod of dat 

van on<, volkc Wat is bclangrijkcr dat 

wij samen ccn front vormen of dat we 

Cod volgcn' en wat hetekent het vol

gen van Cod, als dat met inhoudt de 

verkondiging van het koningschap van 

Jczu-; over aile volken. dus ook over ons 

volk .. " (biz 1701. Volkwcrhetfing is 



goed, mits gericht op gerechtigheid en 

waarheid. Maar nationalisme, dat ge

rechtigheid en waarheid ondergeschikt 

maakt aan de eigen belangen is verwer

pelijk Beyers Naudc heeft nooit lid wil

len zijn van een politieke partij, ook 

niet van het ANC, al kon hij zich van 

de eerste tot de laatste letter vinden in 

de inhoud van het Handvest voor de 

Vrijheid Als predikant vond hij dat hij 

zich niet met welke partij dan ook 

mocht vereenzelvigen. Die lcs had hij 

inmiddels wei gelcerd (biz 142) 

Tegenover zijn uitsluiting uit de Afrika

ner gemeenschap <,tond anderzijds or

name in een hredere zwarte verzetsbe

weging. Morele en hnanciclc steun 

kwam daarnaa<,t uit het buitcnland, 

vanuit Engel'>e, Amerikaanse, Duitse en 

Nederlandse kerken, onder andere van

uit de in I 970 - op vcrzoek van Beyers 

Naudc - opgerichtc Werkgroep Kairos. 

Het Christelijk ln<;tituut spande zich in 

om linanuclc steun te hieden voor de 

opleiding van zwarte predikantcn en 

zwarte auteurs voor het uitgeven van 

hun boeken. l.atcr stimuleerde het de 

ontwikkeling van de "/ll,lck Co115ciomness 

i\louemen( vCJn Steve lliko. 

In oktobcr I 'J77 werd het Christelijk 

lnstituut echter tot een verboden orga

nisCJtie verklaard en volgde ecn banning 

order voor Beyers Noudc persoonlijk. 

J)aarmee werd Z!Jn bcwegingsvrijheid 

beperkt tot een bepaald gebied, waarin 

hi) met hooguit CCn per<,OOn tegcJijk 

mocht pratcn en waardoor het hem 

vcrhoden wa<, in hct opcnbaar op tc 

tredcn. Wat zcvcn magcre jaren lcken, 

zouden zeven vette jaren worden, aldus 

Beyer<, (biz 130) hij ging een grote en 

diverse reeks hezoekcr<, ontvangen. Hct 

werden jMen van luistcren en lcren. 

llovendicn wa<, de banning voor hct 

zwartc verzct juist ecn tekcn van he

trouwhaorheid. 

( llV 'l Ill 'IH 

Na afloop van zijn banning, in septem

ber 1984, wcrd hij van 1985 tot 1988 

sccretaris-generaal van de Zuid-Afri

kaanse Raad van Kerken. Het was de 

tijd van verheviging van het verzet le

gen de apartheid, maar ook van de poli

tieke en militaire onderdrukking door 

het apartheidsregime. Als secretaris-gc

neraal van de Zuid-Afrikaanse Raad van 

Kerken droeg hij onder andere bij aan 

het organiseren van ontmoetingen met 

het ANC en het PAC, misschien zou zo 

bemiddcling tusscn regering en bevrij

dingsbewegingen mogelijk worden. In 

1987 maakte hij dee! uit van een dele

gatie van de Raad van Kerken die in 

Lusaka een ontmoeting had met het 

ANC in ballingschap. In dat jaar narn 

hij zijn arnbt als prcdikant weer op, dit

rnaal van de gerneenle van het zwarte 

toumshit> Alexandra. 

Verzoening 
Verzoening, in de zin van het elkaar 

vinden over grenzen heen, is het twee

de motief dat door Beyers' biografie 

hcenloopl. Vergelding wijst hij af: "Op 

een lundament van wraak en vergelding 

kan geen land worden opgebouwd" (biz 

162). Des te meer wijst hij op de nood

zaak de slachtolfers aan het woord te 

Iaten en vooral omwille van hen de 

waarheid aan hct Iicht tc brengen en de 

daders bekentenissen te Iaten aflcggen. 

Het is opmerkelijk dat hij, met zijn 

staCJt van dienst, reden vindt om ook 

zelf schuld te hekennen hij vindt dat 

hij onvoldoende heelt gedaan wat in 

ziJTl vermogen lag in de strijd tegen het 

onrecht. Hij had een stcrker beroep op 

het gcweten van de (blonke) burgers 

van Zuid-Afrika moeten doen. Hij had 

ecrder contact moeten aangaan met 

zwarten in het verzct. Hij had de nood

zaak van oecumcnische ccnheid mecr 

moeten uitdragen. 
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Voor het eerst realiseerde Beyers Naudc 

zich de waarde van vergeving en vcr

zoening in het begin van de jaren veer

tig toen hij als predikant een bezoek 

bracht aan het kerkhof van het vroc

gcre concentratiekamp in Irene. Toen 

ging het hem nog om verzoening tus

scn Hoer en llrit. Later kwam daar het 

ideaal van de christelijke eenheid bij, 

over taal- en cultuurgrenzen heen, en 

dat van verzoening tussen blank en 

zwarL Weigering van zijn NC Kerk in 

1978 om in te gaan op de uitnodiging 

van de gereformeerde kcrken van kleur

lingen en zwarten om tot eenwording 

over te gaan was voor Beyers Naude de 

aanlciding om zijn lidmaatschap op te 

zcggen. Hij sloot zich aan bij de gerc

formccrde kerk voor zwarten. 

Nog steeds zijn de gercformecrde ker

ken in Zuid-Afrika naar ras gcscheiden 

Wei gingen in 1994 de gereformcerde 

kcrken voor kleurlingen en zwarten sa

men in de Verenigende Cercformeerdc 

Kerk in Suider Afrika. In deze kerk zijn 

de gercformeerde belijde

ning (zie hieronder) te verantwoorden 

voor haar rol tijdens de apartheidspe

riode(blz 151) 

Wat betreft vcrzoening in politieke zin 

vermeldt lleyers Naude enkele van zijn 

pogingen. Zoals gezcgd had hij a is sec

retaris-generaal van de Zuid-Afrikaanse 

Raad van Kcrken bijgedragen aan het 

organiseren van ontmoetingen met het 

ANC en het PAC Op die manier 

hoople hij bemiddeling tussen rcgering 

en bevrijdingsbewegingcn mogclijk te 

makcn. En in 1990 maakte hij - hoewel 

hij geen lid was van het ANC - dec! uit 

van de ANC-delegatie naar de his tori

sche cerste ontmoeting in "Groote 

Schuur" tussen regering en bevrijdings

beweging Tljdens die ontmoeting werd 

de weg gcplaveid voor de echte on

derhandelingcn over een democratisch 

Zuid-Afrika 

Ook als Afrikaner ziet lleycrs Naude 

een persoonlijke opdracht tot verzoe

ning want de bevolkingsgroep waar hij 

zelf uit voortgekomen is wil hij in het 

nicuwe Zuid-Afrika be-
nisgeschriften uitgcbreid 

met de zogeheten Helij

denis van Belhar van 1986. 

Deze belijdenis van de 

Nederduitse Cereformeer

de Sendingkcrk (voor 

kleurlingen) verwerpt de 

theologischc en morele 

rechtvaardiging van de gc

dwongen scheiding van 

Niet de kerk, niet trekken. Hij schrijft over 

zijn verlangcn om al die 

blanken te helpen, die de 

oversteek in hct verande

ringsproces nog niet kun

nen maken. Wat kunnen 

wij doen om Afrikaners te 

helpen bij het wegnemen 

van de angst om hun taal, 

de instellingen van 

mensen, zijn de 

weg, de waarheid en 

het Ieven, maar 

Christus zelf. 

mensen op grond van ras en huidsklcur 

als ketterij De NC Kerk heeft een 

staande uitnodiging om zich aan te slui

ten, op voorwaardc dat ook de laatste 

de Belhar Belijdenis aanvaardt. Maar 

die stap kan de blankc kerk niet makcn. 

Niet aileen dat stelt Beyers Naude te

lcur, maar ook de onwil van de NC 

Kerk om zich ten overstaan van de 

Commissie voor Waarheid en Verzoe-

hun cultuur, hun identiteit, 

zelfs hun toekomst te verliezen (biz 

155)" Zijn afkomst bccft hij nooit ver

loochend. Wei nam hij afstand van het 

isolement, want zonder wederzijds ver

trouwen kunnen we het land nooit op

bouwen (biz 73) De indruk dringt zich 

op dat zijn hiograhe zelf, in Zuid

Afrika uitgegeven onder de titcl "My 

land van hoop", is gcschreven als cen 

oproep aan hen. 



In <,ommige gevallen -.tuit hij daarhij op 

ecn onverzoenlijkc hardheid, zoals bij 

ziJn tijclgenoot en oucl-prcsident P.W. 

Botha, van wic vorig jaar ook een gcau

torisccrdc hiogralie ver<,chcncn is. Voor 

hem <,tond en staa t het verznencndc 

wcrk van de kcrkcn gelijk aan commu

ni<,ti<,che partijpolitick. Ook tncn in 

I <J<J(J tijdens ecn hijccnkomst van Zuid

Afrikaan<,e kcrkcn in Rustenburg de 

blankc gerclormeerclc kcrk schuld be

Iced voor hct <,tructurelc kwaad uit het 

verlcden, zag Botha daar ANC-commu

nisti<,che partijpolitiek in. 1 Wat dat bc

trelt vcrtoont llotha, die als president 

de hijnaam "Die Crnot Krokoclil" ge

noot, de intcllectuclc tlexibilitcit van 

datzcllde reptiel 

P.W. Both a weigerclc halsstarrig voor de 

C:ommi<,<;ic voor Waarheid en Verzoe

ning tc verschijnen. Hct gevolg van die 

opstclling is dat hij nu voor zijn verant

woordelijkheid als voorzittcr van de 

Staatsveiligheid,raad moct voorkomcn 

voor de gcwone rcchter op beschuldi

ging vtJn dcclnan1c aan hct autori..;;crcn 

van de moord op politieke tcgenstan

ders. De Waarheidscommissie heschikt 

over opgcrakelclc notulcn van de 

Staatsvcdigheid<,raad, waaruit hlijkt dat 

die raad onder Botha\ voorzittcrschap 

the f,J,ysJud dcstrud!Oil of rwolutJOililry or

<}illl/Siltioll' i}cof'/c, f<~"litics. fu11ds, etc) hy 

!Ill)' 111t'tlll'l, oPcrl 111d coPeli . . , uanhcva\.2 

Helaas hchandclt Beyers Naudc het 

werk van de Commissie voor Waarheid 

en Verzoening erg kort. Hier mag mis

<,chien Jets mecr over de Waarhcids

commi"'>ic vcrteld worden. Hct proces 

moct nationalc heelmaking mogelijk 

maken door de waarheid aan hct Iicht 

te hrengcn omtrcnt de schendingen van 

de memcnrcchten en door de slacht

oHers hun verhaal te Iaten vertellen. 

Het aan hct Iicht brcngen van de waar-

( IJV I) Ill 'JH 

heid is essentieel. Rouw en vergeving 

kunncn pas echt bcginnen, als de 

slachtoHcrs en hun nabestaanden tc 

wcten komen wat cr met hun dierbarcn 

geheurcl is en wie vcrantwoordclijk was 

voor hun lijden. De -;chendcrs van de 

mcmenrcchten kunncn in aanmerking 

komen voor amnestic. Zij mocten clan 

wei vollcdige opening van zaken gcvcn 

en dus in fcite een bekentenis afleggcn. 

Voorts is er een heperking in de tijd 

waarin de schendingen gcplcegd wer

den, namclijk de pcriode tusscn 1960 

en 1994. En er moeten aantoonbaar po

litieke motieven aan ten grond,]ag gc

lcgen hchhen. 

Het wcrk van de Commissie voor 

Waarheid en Verzoening nadert zijn 

voltooiing Vnllcdig kan zij niet zijn 

Onderzoeker voor de Waarheidscom

missie, Piers Pigou, erkende nnlangs dat 

duizcndcn gevallcn van schendingcn 

van mensenrcchten nict zijn behan

deld. Tallozc <,chendcrs zijn nict voor 

de Waarhcidscommissic verschenen. 

De Commi<;<,ie hecft 20.000 gevallcn 

van slachtotlcrs ontvangcn en 7.500 

aanvragen voor an1nc'-;tie. Ecn paar 

uitzonderingen daargclaten bleven 

hoog<,tvcrantwnordelijke N P -politici, 

onder wie FW. de Klerk, volhoudcn dat 

zij geen idee haddcn wat de veilig

heidstroepen uithaaldcn. Ook het lei

derschap van ANC: en PAC i-. rclatid 

huiten -;chot gehlevcn. De stal wa<, te 

klein en de werktijd tekort om vollc

dige hchandeling mogelijk te maken. 

Piers l'igou "/11 sfJJtc of all that tile Truth 

Commissio11 has achiwrd, it !Jm o11ly )liSt he

CJIII1 to ScrtJtc/J the S!lrface of r11st Pio/atiOIIS. 

What '"'rrws 11ext is uuci!l/." 1 

Maar a\ komt de waarheid nng niet vnl

ledig aan het Iicht, de mate van leugens 

is ingcperkt Hct zal in iedcr geval nict 

mecr mogelijk zijn om de schendingen 

van mcnsenrechtcn tijdcns het apart-
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heidsbewind tc ontkenncn. Dat is a! 

een stap op wcg naar heclmaking. Het 

rapport van de Waarheidscommissie, 

dat op 31 oktober verwacht wordt, kan 

de basis worden voor de opbouw van 

de nationale ccnheid. 'The pursuit of truth 

is the beqinnin_q of justice", aldus onder

zocksdirectcur van de Waarheids

commissie Charles Villa- Vicencio 4 Of 

het inderdaad tot gercchtigheid leidt, 

zal van het vcrvolg afhangen. Politieke 

keuzcn zijn noodzakelijk. 

Dat realiseert het Zuid-Afrikaansc l'ar

lement zich ook. Veertig jaar na de ver

kiezingsoverwinning van 1948 die de 

Nationale Partij aan de macht bracht, 

besteedde het ccn de bat a an het pol i

tieke vervolg op het werk van de 

Waarheidscommissie. Deputy President 

Thabo Mbeki, de opvolger van Nelson 

Mandela als ANC-voorzitter, wees in 

zijn bijdrage aan het debat op de waar

den die aan de Zuid-Afrikaanse grond

wet ten grondslag liggen, zoals de op

dracht " ... to heal the diuisions of the past" De 

komende jaren zal wat hem betreft 

vooral aandacht moeten uitgaan naar 

het slechten van de materielc verschil

len tusscn blank en zwart. In dat op

zicht is nog steeds sprake van twee 

Zuid-Afrikaanse naties in plaats van 

een 

Slot 
Had Beyers Naude eigcnlijk zwakke 

kanten! In ieder gcval dezc, en nog ecn 

aardige ook: zijn licfde voor auto's. De 

T-Ford van zijn vader, de eerstc Dodge 

die hij als student samen met zijn broer 

had, de Hansa die hij in 1942 kocht, de 

"ouwe taaie Peugeot", die hem naar het 

Christclijk lnstituut reed tocn het wcrd 

vcrboden, zorgvuldig en met liefdc 

worden de voertuigen beschrevcn. 

Slcutelen aan auto's is een van zijn gro

tc hobby's. De mccste pastores die ik 

ken beschouwen de auto als cen ver

werpelijk vervoermiddel. Beyers Naude 

is hier een gelukkigc uitzondcring. 

Llitzonderlijk als autobiograaf is hij ook 

in zijn bescheidcnheid. In de mecste 

autobiografieen zijn de ik-hguren maar 

al te vaak geneigd zichzelf als brand

punt van historische gebeurtenissen te 

zien (en gaat het om "Grote Mannen 

die Mij gekend hebben"). Bij Beyers 

Naudc is eerder het omgckeerde het 

geval: hij geeft vooral andercn kredict. 

Je zou willen dat hij wat minder be

scheiden was, want vee! van waar hij 

ongetwijfeld ecn grote invloed moet 

hebbcn gehad, zoals in informelc ge

sprekken met kerkleiders en politici, 

blijft onbesprokcn. 

De redactcuren van de Ncderlandsc 

uitgave hebben hicr terecht voor enige 

aanvullingen gezorgd. Zo is "Verzct en 

verzoening" voorzien van een voor

woord door prof dr Joh Verkuyl, die 

de historische betekcnis van Beyers 

Naude zorgvuldig nccrzet. Ook de bij

lagen aan het eind doen de man recht, 

bijvoorbecld de publicatie van het gc

heime memorandum van de veilig

heidspolitie van 19 september 1980, 

waaruit blijkt dat Beyers' hmminq order ei

genlijk haar doc! niet bereikt had, " 

aangezien vcle invloedrijke buitenlan

ders wat SA besock 'n persoonlike be

soek a fie by NAUDE. NALIDE hct ook 

deur middel van kocriers skakeling met 

meningsvorrners (vera! op kcrklike tcr

rein) in die buiteland" (biz 174) 

Llit cigen ervaring kan ik eraan toevoe

gen dat Beyers Naude, van de promi

nente Zuid-Afrikaansc kerkleiders die 

in Nederland kwarnen pleiten voor 

krachtige maatregclcn tegcn bet apart

heidsregimc, de rnecstc invlocd uitoe

fende op het CDA. Zijn begripvolle 

maar consequente opstclling en zijn bc

scheidenhcid, die ook de biografie zo 
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kenmerkt, rnaakten veel rnecr indruk 

dan de harde confrontatic die door an

deren gezocht werd. 

De waarde van "Verzct en 

geleid heeft en waarvan voor rnij de 

slcutelzin was: Christl!'> heeft niet ge

zegd dat de kerk de weg, de waarheid 

en hct Ieven is, maar: "lk 

vcrzoening" <;tijgt uit ho

ven die van een lcven'>be-
De autobiografie 

ben de weg, de waarheid 

en het Ieven." Dat is de 

schriJving van ecn belang

rijk figuur aileen. De 

autobiograhc laat zich ook 

lezen al'> dialoog met de 

knngen waar Beyer<; Nau

dc uit atkom'>lig i'> zijn 

kerk, volk en land. Hct 

hock i'> daarmee ongetwij

fcld onderdeel van zijn 

vcrlangen om al die hlan-

laat zich ook lezen hoodschap die Beyers 

Naudc meegedt. Er is 

gecn Synodc of Curie no

dig om de zeggingskracht 

en de actualiteit van die 

bood.,chap tc hevestigen 

Hct hcle Ieven van Beyers 

Naude, zoal'> heschrcven 

in zijn autobiograhe, is in 

als dialoog met de 

kringen waar Beyers 

Naude uit afkomstig 

is: zijn kerk, volk en 

land. 

ken, die de ovcrsteck nog nict kunnen 

makcn, te betrckkcn hi) het vcrande-

ring~procc<.,. 

tv1aar cr is mecr Bijna ccn jaar gelcden 

lcgde de Zuid-Airikaanse amhaS'>adeur 

in Nederland, C:arl Nichau'>, op cen hij

ecnkom'>t van het daghlad Trouw en de 

Ncderland<;e Zcnding-;raad cen indrin

gcnd rer<;oonlijk getuigenis at over het 

verzocning'>proce'> in zijn land, metals 

centrale vraag: 1., rcligie relcvantc Zijn 

antwoord was ontnuchtcrcnd: "fk is he

vt"CC'> dat ek u gaan tclcurstel, want ek 

dink nic dit is waar dat gclool -en dan 

met sresihekc vcrwy'>ing na die christc

like geloof- 'n hc,Ji.,":ndc faktor in die 

tramlorma<,ie van Suid-Airika i'> nie." 

Wcli<.,waor \varcn cr n1ocdigc en voor

hceldige kcrkleidcr<, in de '>trijd tegcn 

apartheid, maar de kcrk in brcde zin 

heelt gccn duidclijke en samenhan

gcnde thcologischc basis gehoden in de 

striJd tegcn apartheid en voor de vraag 

wat cr in plaats van ararthcid rnoc'>t ko

men, aldus de amha'>Sadeur. 

lk kan niet andcr<, dan die persoonlijke 

ervaring van iemand die zeit als gcvan

gcnc hedt gclcdcn respccteren. En 

loch, daar <;taat die motivatie tegcnover 

die hct levcnsverhaal van Beyers Naude 
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Ieite een cigenwijze en 

radicalc toepassing van hct vers uit het 

vroegerc Zuid-Airikaansc volkslied 

SkC11k ook mts die kr1u}, o Here• om tc hm1dhaaj 

e11 te hou 
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Wetmsdlit/l/Jelijk hrstituut uoor hct CDA 
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hiotJraftc. L/ili}el}ctJe/1 hij uitgwcriJ Ten Haue, 

Bartm 1997. Voor Nederland oerta,dd e11 he

tuerkt door /vtan1ix uan dcr Sijs c11 Enk 01111 de11 

HmJh TSllN 9o 259 tli59 1. 

[)aan Prinr.,loo, S!ciJI ud dn· H'd,/cmf',~. "11 Hioi/ld/le 

om ou,/-f'ICo PW !3olih1 ·· .. ~\o<.,r.,l'lhaaJ 1<)()7} 4-n 

T/1c Stnd11y hdcJlCIIilenl, 1 () apnl I C)()H 

Jlil'f'-> Pigou 111. T/1c \uJi,ld)' fnJc-flcll,1('11l, 7 juni 

1 ()<),S 

C:hJrlc<, Vdb-Vtccnuo, 1n T/1c Su1ddy !JdcJlC11-

,/ml, 7 Juni J<).')l) 

- ~:·, 

.I z· .. ···. 
(' r/ 

',•, I 


