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Mr. L.J. van der Burg 

Herinnering aan 
Steve Biko 

Voor wie zicht wil krijgen op de betekenis 
van Steve Biko en de door hem geleide be
wustwordingsbeweging is 'Bounds of Pos
sibility' verplichte lectuur. Het boek geeft 
een complex maar ook oprecht beeld van 
de man en de beweging die de zwarten en 
uiteindelijk ook de blanken inspireerden in 
hun strijd voor een vrij en democratisch Zuid 
Afrika. 'Bounds of Possibility' verschijnt dit 
jaar in Groot-Brittannië (ZEO-Books Lid 
Londen)en de Verenigde Staten. 

Oktober vorig jaar verscheen bij David Phi
lip in Kaapstad 'Bounds of Possibility', The 
Legacy of Steve Biko and Black Cons
ciousness. Een voortreffelijk boek, ge
schreven door een aantal van Steve's me
destanders uit de jaren die aan zijn vroege 
en voor blank Zuid-Afrika zo schandelijke 
dood voorafgingen. Voor wie zicht wil krij
gen op de betekenis van Steve en van de 
door hem geleide beweging toen en nu, is 
het welhaast verplichte lectuur. Ik noem het 
in het begin van dit artikel (en kom er nog 
op terug), omdat het mij er toe bracht mijn 
aantekeningen nog eens doorte nemen van 
gesprekken met hem en zijn medestanders, 
gevoerd gedurende een lang weekend in 
mei 1977, naar later bleek slechts enkele 
maanden voor zijn dood. Steve was toen, 
evenals vele van zijn kameraden, in de ban 
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gedaan. Het district King Williams Town 
mocht hij niet verlaten. De Zanempilo-kli
niek, een ziekenhuisje dat door de bewe
ging was gesticht en door de arts Mamp
hela Ramphele werd geleid, diende hem 
veelal als hoofdkwartier. Daar voerden we 
onze gesprekken, al dan niet in aanwezig
heid van vrienden. Daar werd ook duidelijk 
dat dr. Beyers Naude niets te veel had ge
zegd toen hij stelde dat Steve als de onbe
twiste 'number one' van de beweging kon 
worden aangemerkt. Ik neem die aandui
ding over (en vermijd het woord 'leider'), niet 
omdat hij geen leiding zou geven, maar om 
recht te doen aan de wijze waarop hij dat 
deed: intelligent, met een uitgesproken ge
voel voor verhoudingen, altijd gericht op het 
vinden van echte medestanders, zijn ge
dachten ontwikkelend op een wijze die zijn 
vrienden vaak het gevoel gaf dat hij hun 
eigen ideeën verwoordde. Zij sloten dan 
ook veelal aan op diep gevoelde behoeften 
van de Zuidafrikaanse zwarte en vooral van 
de jongere zwarte. 

In de jaren zeventig leek het apartheids
bewind op het toppunt van zijn macht. 
Zwarte bevrijdingsbewegingen (African Na
tional Congress, ANC, en Pan Africanist 
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Congress, PAC) waren reeds meer dan tien 
jaar verboden, de achteruitzetting van 
zwarten (evenals van zogenaamde kleur
lingen en Indiërs) duurde niet alleen voort, 
maar werd verscherpt en in stand gehou
den met een perfide zogenaamde veilig
heidswetgeving, de blanke geesten werden 
steeds meer vergiftigd met ideeën van su
perioriteit en baasskap. Vele oudere zwar
ten zuchtten al zo lang onder de druk ervan 
dat die ideeën voor een groot deel werden 
geïnternaliseerd. Daartegen richtte zich in 
de eerste plaats de zwarte bewustwor
dingsbeweging. Zij bepleitte allereerst dat 
de zwarte mens zelfrespect en zelfkennis 
zou ontwikkelen, zelf ook in eigen organi
saties de handen uit de mouwen zou ste
ken, aangeprate gevoelens van minder
waardigheid zou overwinnen en in 
verbinding met eigen overgeleverde cultuur 
zich zou richten op een nieuw Zuid-Afrika. 
Daar werd door de beweging in verschil
lende organisaties aan gewerkt. Zwarte stu
denten maakten zich los uit NUSAS (de Na
tional Union of South African Students) en 
stichtten SASO (de South African Student 
Organisation). NUSAS was liberaal en be
trekkelijk vooruitstrevend. Maar zwarte stu
denten wilden niet langer aan deze blanke 
leiband lopen. Zij wilden zichzelf zijn, hun 
eigen weg kiezen. Samengaan zou wellicht 
later kunnen komen als voldoende eigen 
kracht zou zijn opgebouwd. Zo was er ook 
gekomen Black Community Programs, 
SCP, de zwarte ontwikkelingsorganisatie, 
door zwarten bedacht, door zwarten geleid, 
de zwarte bevolking ten goede. En SPC, de 
Black Peoples Convention, de politieke or
ganisatie waarin gezocht werd naar de po
litieke weg die de zwarten in die zware jaren 
zouden kunnen gaan. In aanbouw was het 
Zimele Trust Fund, een organisatie die ge
roepen zou zijn de zwarte man, vrouw of fa
milie bij te staan die in conflict was geko
men met de blanke autoriteiten terwille van 
de zaak. Zo groeiden, binnen de door een 
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barbaars regime gestelde grenzen, organi
saties en vormen van leven van door de 
heersende machten op zichzelf terugge
worpen zwarten; vormen van leven die zij 
ontwikkelden om uiteindelijk hun eigen 
rechtmatige plaats te kunnen innemen. 

Gesprekken met Steve 
In de gesprekken die wij in die twee dagen 
voerden kwam allereerst aan bod waarom 
het Steve en de beweging begonnen was: 
omvorming van de Zuidafrikaanse samen
leving tot een non-racial society, een sa
menleving waarin ieders positie niet zou 
worden bepaald door ras of kleur, maar 
door de bijdrage die zij of hij aan die sa
menleving leverde of zou kunnen leveren. 
Een samenleving ook die gericht zou zijn 
op gelijke kansen en gelijke zorg voor ieder 
die zorg behoefde. In de strijd om zo'n sa
menleving te bereiken zou het er niet om 
gaan de blanken te verlagen. Nadrukkelijk 
stelde Steve zich er van bewust te zijn dat 
zij een bijzondere bijdrage hadden geleverd 
aan de vorming van staat en maatschappij 
en dat zij in de vernieuwde staat de moge
lijkheid moesten hebben dat te blijven doen. 
De nieuwe staat zou dan ook niet te verge
lijken zijn met enig zwarte staat in Afrika. De 
staat zou een eigen karakter hebben, be
paald door de gewenste samenstelling van 
zijn bevolking uit zwarten en blanken, waar
bij de aanduiding zwarten geacht moet wor
den ook de andere gekleurde bewoners van 
Zuid-Afrika te omvatten. Daarbij hoopte 
Steve dat de weg daarheen zou kunnen 
worden gevonden zonder dat de strijd zou 
ontaarden in een eenduidig conflict van 
zwart tegen blank. Hij zocht dan ook res
pons in de blanke gemeenschap, zij het op 
een wijze die geen afbreuk zou doen aan 
het streven van de zwarten zichzelf te zijn, 
hun eigen cultuur en levenswijze te ont
plooien. Om het de blanken mogelijk te 
maken te blijven en hun (gezuiverde) bij
drage te blijven leveren, zou accommoda-
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tie moeten worden nagestreefd, bijvoor
beeld door garanties voor fundamentele 
rechten, toegespitst op de persoon (en niet 
in de vorm van minderheidsrechten, die al 
gauw zouden neerkomen op voortzetting 
van een op rasverschillen gebaseerde sa
menleving). 

Black communalism 
Steve vroeg aandacht voor een document, 
wel genoemd het Mafeking-statement, 
vastgesteld op een in april 1976 te Mafe
king gehouden seminar en handelend over 
de door de BPC voorgestane economische 
politiek. Het document moest nog worden 
goedgekeurd door het eerstvolgend (maar 
niet meer gehouden) congres van de be
weging. Het geeft belangrijke aanwijzigin
gen voor de richting van het denken in de 
zwarte bewustwordingsbeweging, aange
duid als black communalism. Volgens de 
aanhef van de tekst vormde dit een gewij
zigde versie van de traditionele zwarte le
vensstijl, er op gericht te voldoen aan de 
eisen van een hoog-geïndustrialiseerde en 
moderne economie. In het stuk valt op dat 
voor de staat (en andere publieke ge
meenschappen) een grote plaats wordt in
geruimd en dat veel aandacht wordt ge
schonken aan de positie van land ( een door 
God gegeven geschenk aan het volk dat 
daarom aan het gehele volk toebehoort, ter
wijl het beheer wordt toevertrouwd aan de 
staat). Steve wees er op dat dit program in 
zekere mate een mengsel van ideeën en in 
ieder geval niet al te dogmatisch was. Zo 
was het ook bedoeld, omdat het niet alleen 
beoogde eigen denken en streven te ver
woorden, maar ook ruimte moest laten voor 
onderhandelingen. Het document werd 
vastgesteld in een periode dat nog volop in 
discussie was om welke elementen in de 
strijd het vooral ging en moest gaan: ras of 
klasse. Ook al denkt het de staat een ruime 
plaats en belangrijke bevoegdheden toe; 
het houdt zich verre van marxistisch jargon 
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en opvattingen. Strijdpunt op het seminar 
was overigens ook geweest of er wel echt 
behoefte bestond aan een nieuw document 
naast het Handvest voor de Vrijheid van het 
ANC. 

Inkatha 
Een vraag die ik gedurende de eerste jaren 
van mijn bezoeken aan Zuid-Afrika aan vele 
zwarte vrienden en ook aan Steve heb ge
steld was: Waarom trekken jullie niet veel 
meer samen op? En die vraag gold dan in
zonderheid de zwarte bewustwordingsbe
weging en Inkatha. Het antwoord op mijn 
vraag kwam er altijd op neer dat samen
werking niet - of in ieder geval nog niet - mo
gelijk was. Ook Steve had groot bezwaar. 

Biko zocht ook respons in 
de blanke gemeenschap. 

Hij verweet Inkatha en Gatsha Buthulezi op
portunisme en het ontbreken van een dui
delijke lijn. Zij beginnen met te verdelen en 
op zijn minst afbreuk te doen aan de zwarte 
eenheid. Hun voortbouwen op stam-loyali
teiten van de Zoeloes verwijdert ze van an
dere zwarten en van een gemeenschappe
lijk doel. Gatsha verweet hij dan voorts het 
ontwikkelen of doen ontwikkelen van een 
uitgesproken persoonscultuur. Bezwaar 
was ook dat hij door het blanke bewind dui
delijk werd beschermd. Daardoor kon 
Gatsha veel mensen bij elkaar krijgen, iets 
wat de zwarte bewustwordingsbeweging 
onmogelijk werd gemaakt. In feite diende hij 
het blanke regime, waaraan hij op zijn minst 
voor een deel zijn positie had te danken. 
Zijn beleid stond ook te vaak haaks op dat 
van de andere, de echte, bevrijdingsbewe-
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gingen. Hij bestreed de sancties waarmee 
het buitenland geleidelijk aan meer druk 
begon uitte oefenen op het regime. En toen, 
in 1976, Soweto bloedde bleven door zijn 
invloed in Natal ongeregeldheden uit. Je 
kunt geen revolutie maken met onzuivere 
elementen. Om aanvaardbaar te worden 
als medestrijder zou Gatsha eerst een flink 
aantal stappen moeten doen in de richting 
van de zwarte bewustwordingsbeweging, 
waaronder bijvoorbeeld het prijsgeven van 
zijn positie in Kwa Zulu. Hij is in wezen een 
verlengstuk van het systeem, geeft het een 
schijn van respectabiliteit en "wil! Game 
down with the whites", Steve's verwachting 
op dit laatste punt is helaas maar al te zeer 
bevestigd. 

Rol van de kerken 
Steve, zelf anglicaan, was niet zonder waar
dering voor de inspanningen van (een deel 
van) de kerken. Maar toch bleven zijn ver
wachtingen voor hun bijdrage aan de strijd 
beperkt. Zij kunnen niet boven zichzelf uit
grijpen en 'op een zeker moment zijn hun 
inspanningen niet meer relevant voor de si
tuatie'. Doelde hij met die opmerking op het 
feit dat de kerken niet duidelijk zouden kun
nen kiezen omdat hun leden over tal van 
zaken verschil/end dachten en ook niet al
tijd uitblonken door een sterk engagement? 
Of doelde hij er mede op dat, ook al aan
vaardt men voor de kerk een roeping ten 
aanzien van het politieke leven, die roeping 
toch altijd veel meer omvat, terwijl het ei
genlijke politieke bedrijf in de eerste plaats 
toevalt aan duidelijk politieke krachten met 
politieke verantwoordelijkheden? We diep
ten het punt indertijd niet uit en voor mij is 
het nog steeds een vraag. 

Een uitnodiging 
Eén punt uit onze gesprekken wil ik nog ver
melden: Steve vroeg mij of het mogelijk zou 
zijn hem een uitnodiging te bezorgen van 
een invloedrijke groepering in Nederland. 
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Wellicht zou het, met enige druk op de Zuid
afrikaanse autoriteiten, dan gelukken een 
uitreisvisum te bemachtigen. Doel van zijn 
reis zou zijn voorlichting te geven over de 
Zuidafrikaanse situatie en de visie daarop 
van de zwarte bewustwordingsbeweging. 
Het eigenlijk doel van de reis ging echter 
verder. Steve hoopte, door contacten met 
ANC en PAC, de eenheid van het zwarte 
verzet te kunnen bevorderen. Een bijdrage 
tot die eenheid was hem wel een riskant 
reisverzoek waard. In Nederland terug 
bracht ik Steve's verzoek over aan dr. R.H. 
Kruisinga, toen voorzitter van de commis
sie buitenland van de CDA-fractie in de 
Tweede Kamer. En hij zegde een uitnodi
ging toe. Zijn verwachting was dat, de kans 
van slagen op 50% mocht worden gesteld. 
AI/een voor zijn persoonlijke informatie 
stelde ik hem op de hoogte van wat ik hier
boven het eigenlijke reisdoel noemde. Het 
heeft niet meer mogen zijn. Ik heb Steve 
nog kunnen doen weten dat - en van welke 
organisatie - een uitnodiging was toege
zegd. Maar nog voor deze hem kon berei
ken was Steve reeds van zijn leven beroofd. 
'It leaves me Gold, zei Jimmy Kruger, de mi
nister van wet en orde. Maar niet koud liet 
het zijn vele vrienden. Ook de wereld bleef 
niet geheel ongevoelig voor deze gruwel
daad van het regime (de eenentwintigste 
dode in een periode van 12 maanden) en 
reageerde met verscherpte sancties. Niet 
al/een het persoonlijk verdriet van zovelen 
die hem dierbaar waren, ook het politieke 
verlies voor de wereld en in het bijzonder 
voor Zuid-Afrika zijn niet te becijferen. Een 
mens wordt stil bij de gedachte wat hij in de 
huidige situatie had kunnen betekenen. 

'Sounds of possibility' 
Wij keren nog even terug tot het boek waar
van het verschijnen aanleiding werd tot het 
schrijven van dit artikel. Het kwam tot stand 
onder leiding van een redactiecommissie, 
bestaande uit N. Barney Pityana, Mamp-
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hela Ramphele, Malusi Mpumlwana en 
Lindy Wilson. Gezamenlijk schreven zij de 
inleiding. Daarin herinneren zij er aan dat 
Zuid-Afrika zich bevindt in een proces van 
overgang van een autoritair regime. Zulke 
processen plegen zich in drie fasen te vol
trekken: liberalisering, democratisering en 
socialisering. Zuid-Afrika bevindt zich nog 
pas in de eerste fase, waarin politieke 
ruimte wordt geboden aan vroegere tegen
standers van het regime om wettig en on
gehinderd door de machtshebbers te ope
reren. Verschillende trends komen hierin tot 
ontwikkeling: de geweldstrend (onder meer 
bevorderd door sommige elementen uit het 
oude regime), de onderlinge strijd tussen 
politieke bewegingen (bijvoorbeeld ANC en 
Inkatha), de betrokkenheid van de jeugd bij 
geweld; en dat niet alleen als slachtoffers 
maar ook als bedrijvers. De politieke strijd 
is - hoe kan het anders - ook strijd om de 
macht en machtsposities. Daarin gaan zelf
respect en trots gemakkelijk verloren even
als politieke tolerantie, die belangrijke trek 
van de zwarte bewustwordingsbeweging in 
de jaren zeventig. Ook de slachtoffermen
taliteit duikt weer op in de politieke retoriek, 
waarin getracht wordt politieke munt te 
slaan uit de onrechtvaardigheden van het 
apartheidssysteem. Het aandeel van zwar
ten in de instandhouding van dit systeem 
blijft dan onderbelicht. Zuid-Afrika zal nog 
zwaar moeten betalen voor de verzwak
kende uitwerking van dit slachtofferlabel op 
veel zwarten. Slechts enkele elementen uit 
deze inleiding konden wij doorgeven. Zij 
wordt gevolgd door een zestiental artikelen, 
goeddeels van verschillende schrijvers en 
elk een bepaald aspect van de ontwikkeling 
en de betekenis van de beweging en van 
Steve's rol daarin belichtend. Lindy Wilson 
opent de rij met een boeiende beschrijving 
van het leven van Steve. Barney Pityana 
sluit af met een korte typering van zijn na
latenschap. Hij herinnert aan een artikel van 
Steve waarin deze stelt dat 'Vrijheid het ver-
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mogen is zichzelf te bepalen en te begren
zen, waarbij iemands mogelijkheden niet 
worden ingeperkt door de macht van an
dere mensen ... maar uitsluitend door haar 
of zijn verhouding tot God'. Barney begint 
zijn afsluitende bijdrage met te stellen dat 
Steve deel was van een beweging. Hij was 
geen heilige en wenste ook niet te worden 
beschouwd als los van het volk. Van de be
weging zegt hij dat het van betekenis was 
dat deze steeds weer werd gedefinieerd als 
'een manier van leven, een houding van de 
geest'. Als zodanig werkte en werkt zij door, 
in de mensen, en in de verschillende par
tijen waarover haar aanhangers verspreid 
raakten, nadat in oktober '77 alle organisa
ties die de beweging had gevormd werden 
verboden. Zij bezielde zwarten met geest
kracht en vechtlust. Zij werkte ook door in 
vakbonden, bewegingen en partijen omdat 
zij velen had getraind in leiderschap, plan
ning, het ontwikkelen van strategieën en 
het mobiliseren van krachten. 
Wij moeten voorbijgaan aan de overige ar
tikelen. Het is niet alles lof en prijs. Ook bin
nen de organisaties van de beweging moest 
bevrijdingsstrijd worden geleverd. Door de 
vrouwen, naar blijkt uit een der bijdragen 
van Mamphela Ramphele. En blanke vrien
den uit de studentenbeweging hadden het 
moeilijk met de verwerping van NUSAS, 
naar blijkt uit het artikel van Geoff Budlen
der over 'Zwarte bewustwording en de li
berale traditie: toen en nu'. Zo ontstond een 
complex, maar ook een oprecht beeld van 
de man en de beweging die zwarten - en 
uiteindelijk ook een aantal blanken - inspi
reerden in hun strijd voor een vrij en demo
cratisch Zuid-Afrika. 

355 


