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Ds. C. F. Beyers Naude 

De crisis in Zuid Afrika 
als uitdaging aan de 
kerk* 

Het moment is aangebroken waarop de kerk in 
Zuid Afrtka moet besltssen: A is zlj op grand van 
een authenttek theologische redenering con
cludeert dat de regering geen recht meer heeft 
op erkenning, heeft dit diep ingrijpende gevol
gen. U.:tstol van deze beslissing kan de geloof
waardighetd van de kerk tn gevaar brengen. 

Cr1sis 1n Zuid Afnka? Hoezo cns1s? De regering 
en de grote meerderheid van de blanken ont
kennen dater van een ernst1ge crisis sprake 1s. 
Of ze beweren dat een kleine groep van door 
marx1S!1sch-commu n1St1sche geYnflltreerde agl
gators met hun radicale 1deeen probeert de be
staande orde te verstoren. Als dat het geval 
zou ziJn, hoe zou men dan het steeds groelen
de verzet van miljoenen mensen moeten ver
klaren? Oat verzet werd immers voor de rege
r1ng een zo bedre1gende ontw1kkeling dat ZIJ 
z1ch gedwongen zag de noodtoestand u1t te 
roepen. In de loop van achttien maanden wer
den ongeveer 30.000 mensen gearresteerd 
(de meesten van hen zonder aanklacht). Van 
hen waren er 10.000 JOnger dan 18 Jaar. lnmid
dels is de meerderhe1d van deze arrestanten 
weer VriJgelaten (hoewel nieuwe arrestaties 
nog ononderbroken worden verncht) schljn
baar 1s de rust en orde weer hersteld. Het aan
tal gruwelljke 'halsbandmoorden' is teruggelo
pen. De scholieren z1jn weer naar hun scholen 
teruggekeerd. Desondanks worden de rege
llngen onder de noodtoestand gehandhaafd. 
Zoals voorheen hebben Ieger en polille de vol
macht om naar bel1even en zonder controle op 
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te treden. De regenng heeft n1euwe noodmaat
regelen aangekond1gd, voor zoveel als zij deze 
nodig acht Bezoekers, ook toensten, d1e naar 
Zuid Afnka komen merken we1nig van een cri
sis en verwijten ons soms een verkeerde voor
stelling van de s1tuatie te geven. 

Waaruit bestaat dan de crisiS die ik h1er 
noem? Aileen wanneer men de moeite neemt 
onder de oppervlakte te k1jken ontdekt men het 
werkelljke karakter van de cr1s1s en merkt men 
hoe deze tot uiting komi in de samenleving. 
Naar mijn inschatting ziJn de volgende tekenen 
de belangnJkste van de ernstige crisis in ons 
land 

1. Een conflict tussen de politieke doelein
den van de zwarten en de afwijzing daar
van door de blanken 
Volgens de grondwet van de Republiek Zuid 
Afnka hebben zwarten (Afrikanen) geen kies
recht en z1jn zij op generlei wijze 1n het Drie Ka
merparlement vertegenwoord1gd. De strijd 1n 
Zuid Afnka IS ten diepste een striJd voor men
senrechten en pol1t1eke gel1jkberecht1ging voor 
de 22 miljoen zwarten op een totale bevolk1ng 
van 32 miljoen. Polit1eke !eiders onder de zwar-

Ds C F Beyers Naude (1915) 1s d~recteur van het Ecumeni
cal Adv1ce Bureau 1n Johannesburg 

Rede gehouden 1n Tub1ngen op 14 1anuar1 1988 B11 deze 
gelegenhe:d kreeg ds Beyers Naude de Herbert Haag
PriJS u1tgere1kt De toespraak. 1s u1t het Du1ts vertaald door 
de redact1esecretar~s 

441 



te bevolking die de apartheid afwtjzen hebben 
tel kens weer benadrukt dat het nu eigenlijk n1et 
meer gaat om onderwiJS en scholtng, lonen, 
grondbezit of broodwinning (hoewel dat alle
maal gerechtvaardigde en belangriJke e1sen 
ztjn). Nee, de centrale vraag IS die van het kies
recht. In de laatste twee/drie Jaar IS als gevolg 
van de onrust en de confl1cten in verscheidene 
delen van Zuid Afrika stap voor slap (en soms 
met grote weerz1n) toegegeven dat lonen en 
salanssen voor zwarten verbeterd moeten wor
den, dat discrim1nat1e in het onderwiJS moet 
verdwtjnen, en dat op lokaal n1veau een grote
re deelname van zwarten 1n poltlteke en be
stuurlljke besltsstngen ingerutmd moet wor
den. Maar als het aankomt op de beslissende 
vraag en het pnncipiele vereiste, namei!Jk het 
algemeen k1esrecht voor aile Zutdafnkaanse 
burgers, zwart, bruin en blank, dan antwoor
den zowel de regering-Botha als ook de meer
derheid der blanken met een eenduidig, dutde
IIJk en sterk 'neen'. En op de achtergrond hoort 
men als echo het woord: 'nooit. 

Zolang dit conflict tussen de zwarte e1s van 
reele pol1t1eke machtsdelmg enerziJds en de 
blanke afWIJZing daarvan onopgelost bl1jft, zal 
er nooit vrede 1n Zu1d Afnka ziJn. Hoewel presi
dent Botha beperkte hervormtngen heeft door
gevoerd, zal hij uit angst voor de groeiende 
aanhang van de Conservatieve ParliJ geen ver
dere hervorm1ngen 1nvoeren, d1e ZIJn poltt1eke 
pos1tie 1n gevaar zouden kunnen brengen. Zo 
bliJft het confltct onoplosbaar. 

2. Gebrek aan echte communicatie tussen 
blank en zwart 
Op geen ander gebied merkt men hoe succes
vol de aparthe1dspolttiek doorgevoerd is alsop 
het niveau van contacten en commun1catie Ius
sen blanke en zwarte mensen. Met name de 
betde wetten over rassenscheid1ng en ge
scheiden woongebieden, namel1jk de Race 
Classiftcation Act (nu genoemd: Population Re
gtstratwn Act) en de Group Areas Act. hebben 
mensen van verschillende hu1dskleur en etnt
sche achtergronden van elkaar gesche1den en 
van elkaar verwijderd. Als men ktjkt naar het 
tradit1onele systeem van naar ras geschetden 
onderWIJSinstellingen. naar het nog steeds gel
dende verbod op huwel1jksslutting tussen 
blank en zwart, en naar aile andere nog gel
dende verboden op soc1aal contact tussen 
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blanken en zwarten. dan bemerkt men de ont
stellende u1twerk1ng daarvan op intermense
lijke verhoudtngen: ractst1sch gedrag van su
penontelt en 1nferionteit, onbekendhe1d d1e tot 
diep geworteld wantrouwen heeft gele1d, cultu 
rele en etn1sche mythes die tot waarhe1d verhe
ven ziJn en zonder kritiek als 1deologie gerecht
vaardigd worden. Op die manter is rassen
schetdtng 1n de loop der Jaren door de meer
derheid van de blanken tot leidend beg1nsel 
verheven. Is er nog hoop op herstel van echte 
menselijke commun1catie, waar zoveel, over zo 
een lange pen ode zo ernstig verstoord en ver
nlettgd is? 

3. Militarisering van de samenleving 
In het afgelopen Jaarls 1n het geheim een w1jd 
vertakt systeem van verborgen militaire contro
le opgebouwd naast de bestaande c1viele 
structuren. Het bestaan ervan werd pas be
kend door u1tgebreide berichtgev1ng 1n de 
Weekly Mat!. Een effeclief netwerk van lokale, 
regtonale en nat1onale comites. aile nauw ver
bonden met bestaande c1v1ele structuren. De 
op deze WIJZe verkregen tnlichtingen worden 
op hun waarde geschat. ZIJ dragen er vervol
gens toe b1j dat aile tekenen van spanning en 
confi!Clen vroegtijdig worden onderkend en 
dat strategieen worden ontwtkkeld om btnnen 
het kader van de aparthetdspolittek oplossin
gen te v1nden die de machtsposit1e van de 
blanken n1et in gevaar brengen. Onderdeel 
van deze strategie 1s het betrekken van aile zo
genaamde gemattgde zwarten in het systeem 
(cooptatie), 1n de meeste gevallen door hen 
voordelige posittes aan te bieden. Op deze ma
nier wordt het hele maatschappeliJk Ieven on
der d1recte of indtrecte militaire controle ge
bracht. Daarb1j gaan de blanken er als vanzelf
sprekend van uit. dat het optreden van het Ie
ger 1n aile sectoren van de samenlevtng wordt 
erkend. Daardoor wordt het mogeiiJk aile vor
men van pol1t1ek verzet met succes 1n de kiem 
te smoren. Het tegendeel IS echter ook waar 
de pol1t1ek-onderdrukten worden meer en meer 
gedwongen hun strateg1een 1n het geheim te 
ontwikkelen. En hoe brutaler en gewelddadt
ger de vei11gheidstroepen optreden, des te ra
dlcaler en revolut1ona1rder wordt het verzet. 

4. Destabilisering van de buurlanden 
De u1tdrukk1ng 'destabillsenng· word! dlkWIJIS 
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1n algemene zin gebru1kt om de politiek van 
Zu1d Afrika tegen z1jn buurlanden te beschrij
ven, met name tegen Mozambique en Angola, 
maar ook tegen Lesotho, Swaziland, Botswana 
en Z1mbabwe. Een Noors academicus heeft dit 
beleid als volgt beschreven: 'Een bewust en 
systematisch beleid van de kant van het Zuid
afnkaanse apartheidsregime, om zich bez1g te 
houden met overvallen op ziJn buurlanden met 
het doel daarmee de geloofwaardigheid en le
Qillmlteit van hun rechtmatige regenngen te on
dergraven, zodat hun inspann1ngen op het ge
bled van ontw1kkeling en nat1onale wederop
bouw prakt1sch onmogelijk gemaakt worden'. 

Het is het doel van deze pol1t1ek om de 1ndruk 
te wekken dat niet apartheid als de bedre1g1ng 
wordt gez1en, maar een van buiten geleide 
aanval, die het ANC voert met ondersteun1ng 
van marxistisch gelnfiltreerde machten. Ter 
verwezenlijking van dit doel stuurt Zu1d Afrika 
van t1jd tot tijd z1jn veilighe1dstroepen naar de 
buurlanden en doet bovendlen aanzienlijke mi
litalre steun toekomen aan contra-groepen zo
als UNIT A in Angola en MNR in Mozambique. 
Deze be1de Ianden, d1e vooral het slachtoffer 
van d1t bele1d geworden ziJn, hebben daar tot 
op heden een zware pnjs voor moeten betalen. 

Joe Hanlon heeft uitgerekend dat ten gevol
ge van deze polit1ek 1n Mozambique en Angola 
te zamen 735.000 mensen z1jn omgekomen. 1 

Het UNICEF-bencht van 1987 bec1jfert dat de 
l1dstaten van de SADCC tussen 1980 en 1986 
gezamenlijk 25 tot 30 miiJard VS-dollars verlo
ren hebben als gevolg van Zuid Afrika's desta
blllseringspolitiek. 

Ieder die gevoel heeft voor gerechtighe1d en 
d1e serieus naar de waarhe1d zoekt, zal met ont
zettlng vervuld z1jn over de du1velse aard en Ult
werking van deze pol1tiek, waarvan miljoenen 
mensen onschuldig slachtoffer worden. Het 
destabiliseringsbele1d toont eerst dan ziJn voile 
duivelse macht, wanneer men 1nziet dat het n1et 
aileen de buitenlandse maar ook de binnen
landse pol1t1ek van Zu1d Afnka omvat als een 
bewust en planmat1g beleid. Binnen Zuid Afri
ka kriJgt het gestalte door de veilighe1dswetten, 
arrestat1es zonder vorm van proces, 'vigilan
tes' en schiJnregeringen in de zogenaamde 
thu1slanden. Daar bovenop komt nog de laat
ste ontw1kkeling op het terre1n van de sociale 
dienstverlening, waar de regenng door privatl
senng en deregulering zich steeds meer ont-
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trekt aan..haar verantwoordelijkheid voor de so
ciale voorzieningen. Daardoor nemen de 
kosten van de sociale voorzieningen toe met 
als gevolg, dat de armste bevolkingsgroepen 
als eersten en het zwaarste daaronder te lijden 
hebben. Tegelijkertijd worden 1n beperkte ma
te d1ensten aangeboden door de zogenaamde 
'Jomt Management Centres' onder controle 
van het Ieger, met als doel daardoor de steun 
van de bevolk1ng te verkrijgen voor het rege
nngsbeleid. 

5. Wettelijke verboden op 
gerechtvaardigde, vreedzame 
verzetsacties 
In iedere moderne, beschaafde staat, met na
me 1n de Westerse democratieen, wordt alge
meen verondersteld dat de burgers een heel 
scala van mogelijkheden tot geweldloos verzet 
en protestter beschikking staat. In de Westerse 
democratieen worden stak1ngen, boycotac
ties, bepaalde vormen van burgerl1jke onge
hoorzaamheid als normale, geldige vormen 
van protest gezien. In Zu1d Afrika waren zulke 
vormen van protest al jarenlang streng be
perk!. Zodra de 1ndruk gevestigd werd dat 
vreedzame verzetsacties succes kregen, pro
beerde de regering meteen met wettelijke te
genmaatregelen dergelijk verzet de kop in te 
drukken. S1nds het u1troepen van de nood
toestand 1s een serie nieuwe verbodsbepalin
gen aangekond1gd en doorgevoerd, die zeer 
ernstige gevolgen hebben en een vreedzame 
oplossing van onze problemen in Zuid Afrika 
bemoeil1jken. Oproepen tot legale, vreedzame 
protestacties, zoa!s huur- of gebruiksboycot
ten, stakingen en andere strategieen van civie
le ongehoorzaamheid ziJn verboden en onder 
hoge straffen gesteld. De persvrijhe1d die al 
aanzienliJk ingeperkt was, is nog verder be
grensd. De zogenaamde alternatieve pers, 
waarvan de berichtgeving tegen de apartheid 
de regering te kntisch overkwam, is door nieu
we maatregelen getroffen. Na een of twee 
waarschuwingen kunnen een krant of een tijd
schrift voor drie maanden verboden worden. 
Vier hebben al een waarschuwing gekregen. 
Daaronder bev1nden zich de weekbladen New 
Nation (eigendom van de Zu1dafrikaanse ka
tholieke bisschoppenconferentie) en Weekly 

1 South Afncan Rev1ew Nr. 4 (Johannesburg 1987) 340. 
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Mail, die beiden regelmatig berichten publlce
ren d1e meestal in geen enkele andere krant te 
vinden zijn. 

Een andere even ernstige bedreiging blijkt 
uit nieuwe maatregelen tegen de univers1te1-
ten. De un1vers1teitsbesturen moeten gedwon
gen worden stnkte controle over zogenaamde 
rad1cale docenten en studenten uit te oefenen 
Doen ziJ dat n1et naar de verwachtingen van de 
regering, dan bestaat het gevaar dat de rege
rlng de staatssubs1dies (d1e per univers1te1t 
80% uitmaken) verm1ndert of staakt. Op deze 
wijze worden academ1c1 gedwongen politie
agenten of sp1onnen te worden. Ook de vak
bonden z1jn ervoor gewaarschuwd, dat 1n de 
volgende zitting van het parlement een n1euwe 
arbeidswetgeving zal worden voorgesteld. 
Daardoor moeten vakbonden biJ arbe1dscon
fl1cten gedwongen kunnen worden zich dne 
maanden van 1edere actie te onthouden, v66r 
een legale stak1ng kan worden u1tgeroepen. 
Vakbondsleiders moeten persoonlijk verant 
woordeiiJk gesteld kunnen worden voor scha
de die door een illegale stak1ng zou kunnen 
ontstaan. Door al deze en andere reeds be
staande wettelijke maatregelen of willekeurige 
regels wordt vee! van wat de bevolking met 
recht en naar de wet is toegestaan tot onrecht 
verklaard. B1jna aile vreedzame protestuitin
gen worden zodoende illegaal en kunnen on
derdrukt worden. Het gevolg van deze repres
sieve actle is dat aan de tegenstanders van het 
apartheidsbele1d geen andere keuze open
staat dan of wei gehoorzaamheid aan de on
rechtwetten te weigeren of wei naar geweld te 
gnJpen. En ju1st dlt hebben wij de laatste twee 
Jaar meegemaakt. En dat zullen we nog wei 
meer beleven. De cns1s wordt scherper. 

6. Cooptatie van politiek-conservatieve 
kerken en christelijke organisaties door de 
regering 
De pol1tieke kloof binnen de verschlllende kerk
groepen 1n Zuid Afrika is algemeen bekend. 
Bekend is ook dat in het algemeen kerken in 
Zuid Afrika op grond van hun polit1eke stand
punten in v1er groepen ingedeeld kunnen wor
den 
Allereerst de drie blanke boerenkerken, die of 
het beleid van Botha ondersteunen of, nog 
rechtser, de Conservatieve Partij van dr. AP 
Treurnicht of de Afrikaner Weerstandsbewe-
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ging (AWB). 
Ten tweede de lidkerken van de Zuldafrikaan
se Raad van Kerken (SARK), die apartheid af
WIJzen en z1ch er tegen verzetten. 
Ten derde de pinksterbeweging, de baptisten
en charismat1sche kerken. d1e aan zichzelf ge
woonlijk geen polit1eke funct1e toek~nnen. 
En ten vierde het grote aantal zwarte onafhan
kelljke (inheemse) kerken, die in het algemeen 
onpolitiek of politiek-conservatief zijn Degroot
ste onder hen is de Zion Chnst1an Church. 

Pol1tiek-conservatieve kerkleiders uit de Ver
enigde Staten (die meestal ook ondersteuners 
van het bele1d van Reagan z1jn). uit de Bonds
republiek (evenzo personen d1e in het alge
meen polit1ek conservatleve overtu1gingen 
voorstaan), uit Zwitserland, Engeland en 
Schotland worden regelmat1g u1tgenodigd om 
naar Zuid Afnka te komen. Een aantal van hen 
vertegenwoordlgt ook kerkel1jke groepenngen 
d1e van t1jd tot tiJd grote Evangel1satie- en beke
nngscampagnes onder blanken (en zwarten') 
1n Zu1d Afrika op touw zetten. Verder vall op dat 
deze kerkle1ders meestal beweren dat z1j tegen 
apartheid z1jn, maar dat ze net zo sterk beklem
tonen dat ze geweld en sanct1es afw1jzen. Vele 
van hen ziJn pol1t1ek zo na1ef dat ze niet begnJ
pen hoe in Zuid Afnka hun uitlat1ngen door de 
onder overhe1dscontrole staande telev1s1e en 
radio en door de pers m1sbru1kt worden om het 
regeringsbele1d te ondersteunen. Ze weten 
wellicht ook niet of zien niet in, hoe hun menin
gen en campagnes u1tgebuit worden om de 
zwarte bevolk1ng theologisch en polit1ek verder 
te verdelen. Tegel1jkertijd worden op de achter
grond in hetland zelf bewuste pog1ngen onder
nomen om chnstelljke groepen en organ1sat1es 
tot stellingnames tegen de le1ders van invloed
rljke kerken. zoals de angl1caanse (aartsbls
schop Desmond Tutu). de katholieke (aartsbls
schop Dennis Hurley), de method1st1sche en 
de N.G. Send1ngkerk (dr. Allan Boesak) op te 
zetten. En om met tegenacties de Interne vrede 
en orde in deze kerken te verstoren. De verwar
ring d1e daardoor ontstaat onder kerken die ai
le belijden aan Jezus Chnstus als hun Heeren 
Verlosser toe te behoren en Hem te gehoorza
men, brengt de geloofwaardigheid van kerken 
in gevaar en bemoeilijkt hun boodschap. 
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Geweld dat uit het 
apartheidssysteem zelf 
voortkomt, leidt tot 
gewelddadige reacties. 

7. Radicalisering van gevoelens en 
aanwending van geweld als vorm van 
verzet 
De CriSIS in Zuid Afrika blijkt verder uit de vast
stelling, die men in de afgelopen jaren (en met 
name sinds het uitroepen van de nood
toestand) onder velen, vooral JOngeren in de 
zwarte samenleving, heeft kunnen doen, dat 
geweld in de vorm van gewapend verzet he
laas noodzakeiiJk is geworden. Hoofdfactor is 
het geweld dat voortkomt uit het hele apart
heidssysteem, WIJd verspreide en voortgaan
de arrestaties, bloedige conflicten tussen vei
l1ghe1dstroepen en protesterende groepen, 
brute inperk1ng van vreedzame protestmoge
lijkheden, gehe1me militaire opleiding en on
dersteunlng van vigilantle-groepen in de zwar
te samenleving (zoals wiJ dat bijvoorbeeld dik
WIJis merken in de bloedige gevechten tussen 
aanhangers van lnkatha en van het UDF). Oat 
alles leidt weer tot verdergaande radlcalise
ring, bloedige gevechten en toename van ge
weld. 

Deze bedre1gende ontwikkeling, vooral in de 
laatste twee-drie jaren word! door vele kerken 
en kerkleiders met grote zorg waargenomen. 
Aile kerken die tegen apartheid zijn, hebben 
ook geweld als methode tot oploss1ng van het 
conflict veroordeeld en afgewezen. Voortdu
rend worden pogmgen ondernomen (meestal 
in stilte) om vrede en verzoen1ng te bereiken tot 
nu toe zonder succes. Hoofdoorzaak van d1t 
m1slukken ziJn volgens miJ twee factoren 
Ten eerste de diametraal tegenover elkaar 
staande politieke opvattingen binnen de Zuid
afrikaanse kerken, waardoor een eensgezind 
optreden biJna onmogelijk is. 
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Ten tweede het feit dat de anti-apartheidsker
ken die zich zo krachtig tegen apartheid uit
gesproken hebben. Daardoor wordt de crisis 
in kerk en samenleving scherper en ontstaat 
het gevaar dat de internalisering van het con
flict, dat ogenschijnlijk tussen zwart en zwart 
plaats vindt, zich in de toekomst onvermijdelijk 
verspre1den over de blanke woongebieden en 
de arbe1dsplaatsen waar blanken en zwarten 
samenwerken. 

8. Gebrek aan een duidelijke stellingname 
van het Westen 
Algemeen word! aangenomen dat de Wester
se staten in het bijzonder de USA, Groot Brit
tannie en de Bondsrepubliek Duitsland, op 
grand van hun grote economische belangen 1n 
Zuid Afnka, door pressie genoeg invloed op 
dat land kunnen uitoefenen om de politiek van 
apartheid te doen bee1ndigen. Onderzoeken 
van verschillende onderzoeks1nstellingen, zo
als bijvoorbeeld het Starnberger lnstituut, heb
ben overtuigend aangetoond dat als b1j de 
USA, Groot Brittannie en de Bondsrepubliek, 
met hulp van Zwitserland en Japan, deze ian
den met selectieve vormen van sancties Zu1d 
Afrika voor de keuze kunnen stellen: of wei te 
komen tot polit1eke onderhandelingen met de 
bevrijdingsbewegingen en de verklaarde poli
tleke tegenstanders van apartheid binnen Zuid 
Afrika; of wei de reele mogelijkheid onder ogen 
te zien dat de hele econom1e instort. Wie echter 
aile uitlatingen van Margaret Thatcher, Ronald 
Reagan en Helmut Kohl over Zuid Afrika's 
aparthe1dsbeleid kritisch analyseert, kan aileen 
de volgende conclusie trekken: Deze Ianden 
z1jn e1geni1Jk ten diepste n1et bereid tegen 
apartheid stell1ng te nemen en geweldloze 
maatregelen, die kans maken op resultaat, te
gen het aparthe1dsreg1me aan te vatten en 
waar nodig af te dwingen. De regering-Botha 
buit d1t gebrek aan effectief optreden uit om 
haar beleid van hervormingen voort te zetten, 
voor zover deze de pol1tieke machtspositie van 
de blanke bevolking n1et 1n gevaar brengt. Oat 
leidt ertoe dat de onderdrukte meerderheid 
van de bevolking haar hulp overal zoekt, waar 
maar f?en mogelijkheid bestaat een helpende 
hand te vinden. U1t welke hoek die hand ook 
uitgestoken wordt. 

De houd1ng van genoemde Westerse staten 
word! zeer sterk be'lnvloed door hun houding 
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tot en oordeel over de pol1tieke doele1nden en 
voornemens van de SowJ8l Un1e. In Zu1d Afnka 
heeft Botha (en voor hem Vorster en Verwoerd) 
ZIJn blanke kiezers tel kens in het laager van de 
angst gedreven met ziJn propaganda van een 
totale aanval ('total onslaught') door marxls
tlsch-communlstische machten. die volgens 
Botha, als e1nddoel hebben heel Afnka onder 
communistische heerschappiJ te brengen. Be
trouwbare onderzoeken de laatste Jaren heb
ben bewezen dat de Sowjet Unie niet dergeiiJ
ke plannen met Afrika koestert. En dater in te
gendeel duidelijke aanWIJZingen zijn dat Rus
land, zonder opgave van ziJn wereldbeeld, zich 
graag uit bepaalde gebieden 1n Afnka zou wil
len terugtrekken. Desondanks IS men z1ch biJ 
het Zu1dafrikaanse kiezerscorps nauwelijks be
wust van zo'n ontw1kkel1ng. Het init1atief, waar
mee Gorbatsjow thans begonnen IS, om het ri
sico van een wereldoorlog te verkleinen. 
schept voor Zu1d Afnka een volkomen nieuwe 
situat1e. Wanneer de thans lopende politieke 
onderhandelingen tussen GorbalSJOW en Rea
gan tot verdergaande ontspann1ng 1n de on
derlinge betrekk1ngen le1den. zal dit een diep 
ingriJpende invloed op de polit1eke en econo
mische verhoud1ngen 1n geheel Zu1delijk Afnka 
u1toefenen. Men zou graag willen weten -
wanneer het niet meer mogelijk IS het commu
nlstische Rusland als staatsgevaarlijke bedrei
ging voor te stellen - wie dan het n1euwe VIJ
andsbeeld te dragen zal knjgen. Mugabe mis
schien? 

Na deze pog1ng een aanduid1ng van de 
meest kenmerkende karaktenstieken van de 
vis1es van Zuid Afrika te geven, moet thans de 
volgende belangrijke vraag gesteld en zo mo
gelijk beantwoord worden 
In hoeverre 1S de cns1ssituatie in Zuid Afrika een 
uitdaging voor de kerk? Hebben de kerken 
een verantwoordel1jkhe1d? En zo ja, van welke 
aard is deze verantwoordel1jkheid? 

1. Helder inzicht in de aard van de crisis 
Veel mensen, die zich met de problematiek van 
Zuid Afrika bezig houden, ziJn van mening dat 
het in Ieite gaat om een rassenvraagstuk. An
deren leggen weer de nadruk op spanningen 
tussen klassen, terwijl weer anderen de econo
mlsche aspecten als meest wezenlijk z1en. En 
zo kan men ook, naar de interpretatie van het 
moment, het onderw1jsvraagstuk of andere in-
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De strijd in Zuid Afrika gaat 
in de grond om 
mensenrechten en 
menselijke waardigheid. 

valshoeken als belangriJkst of besl1ssend naar 
voren te halen. De kerk mag z1ch echter n1et op 
een verkeerd pad Iaten leiden Hoe belangnJk 
al deze aspecten ook ZIJn, het moet in de kerk 
du1delijk ziJn dat het hier ten d1epste gaat om 
een stnjd tussen goed en kwaad. waarheid en 
leugen, gerecht1gheid en ongerecht1ghe1d. 
l1cht en duistern1s. lk aarzel het te zeggen, en 
loch. wanneer 1k de cnsis in Zu1d Afrika en al de 
krachten die daarin meespelen overz1e. dan 
moet ik erkennen dat op wat in wezen 1n ons 
land plaats v1ndt, van toepass1ng IS de beschnJ
ving van Paulus 1n ziJn br1ef aan de Efeziers. 
(612) 'Want onze striJd gaat niet tegen vlees 
en bloed, maar tegen de heerschapp1jen. te
gen de machten, tegen de wereldbeheersers 
van deze duistern1s. tegen de boze geesten in 
de hemelen'. 

H1er staat alles op het spel. In de grond is het 
een striJd om gerecht1ghe1d, om bevriJdlng en 
om vrede, een striJd om mensenrechten en om 
menselijke waardigheid, een striJd waarin de 
geloofwaardighe1d van het Evangel1e ten 
diepste getest en vastgesteld wordt. En de tra
gedie is, dat. hoewel een deel van de Ieiding 
van de kerk 1n Zuid Afrika dit erkent, veel ker
ken dit 1n lWIJfel trekken of afw1jzen. En zo lang 
deze ernstige kloof binnen de kerk bestaat, kan 
deze crisis niet met succes opgelost worden. 

2. Het overstijgen van vervreemding en 
vijandschap binnen iedere kerkstructuur 
De vervreemding van blanken en zwarten ten 
gevolge van groeiende teleurstell1ng, frustratie 
en bitterheid aan de kant van de zwarten en 
van angst, gebrek aan vertrouwen 1n de com
petentie van zwarten en onzekerheid aan de 
kant van de blanken is 1n de laatste paar jaar 
ernst1g verscherpt. Dit fenomeen vall n1et al-
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leen op Ill de naar ras gescheiden kerken zoals 
1n de gereformeerde boerenkerken en de evan
gellsch-luthersche kerkfamliie, maar ook (en 
soms nog meer) Ill de kerken met gemengde 
rassen. zoals de angl1caanse en methodisti
sche kerk (well1cht wat m1nder 1n de kathol1eke 
kerk). AI deze kerken zullen toegeven. dat de 
grote spann1ngen en de vervreemd1ng tussen 
blank en zwart tot nu toe nog n1et overwonnen 
ZIJn. maar dat ZIJintegendeel in de laatste Jaren 
toegenomen ZIJil Wat de s1tuat1e nog verder 
verscherpt is de u1tdag1ng tussen zwart en 
zwart, nameiiJk de steeds heviger wordende 
stnJd tussen lnkatha en UDF. De bedre1gende 
ontw1kkel1ng 1n en rond P1etermaritzburg. waar 
de laatste vier maanden 220 mensen 1n bloedl
ge gevechten gedood ZIJil. met 26 verdere 
sterfgevallen 1n de eerste dagen van 1988. 
heeft b:J velen een gevoel van vertwijfel1ng en 
hulpeloosheid opgewekt. In veel gesprekken 
du1kt regelmatig de vraag op Wat kunnen WIJ 
als chnstenen doen, om de steeds maar groei
ende vervreemd1ng op zovele n1veaus en !us
sen zoveel mensen en groepen 1n de perken te 
houden en hopeiiJk e1ndelljk eens te overwln
nen? En vooral. omdat de grote meerderheid 
van hen beweert christen ten zijn? En welk mo
reel recht heeft de kerk anderen op te roepen 
de vervreemd1ng op te hefJen. terw1jl deze 1n de 
e1gen structuren nog niet behandeld of opge
lost 1s? Verliest de kerk daardoor n1et zeer veel 
van haar geloofwaard1gheid? 

3. Morele en constitutionele illegaliteit van 
de Zuidafrikaanse regering 
De opdracht en verantwoordelijkheld van de 
kerk om op grond van Rome1nen 13 de over
heid te gehoorzamen wordt door aile kerken 
aanvaard. In de christel1jke trad1tie ZIJil er talriJ
ke voorbeelden. waarbij een kerk of 1ndlv1duele 
christenen onder bepaalde omstand1gheden 
gedwongen waren 1n gehoorzaamhe1d aan 
God de gehoorzaamheid aan de overhe1d wel
geren. De kerk IS meerdere keren 1n de ge
schiedenls gedwongen geweest de moeilijke 
besl1ssing te nemen om de overheid te 
weerstaan en onrechtvaardige wetten te bre
ken. Als zo'n moreel recht wordt erkend, bete
kent dat, dat een s1tuat1e kan ontstaan waarin 
een overhe1d de 1deeen van recht en gerech
tigheld door onrechtvaardige wetten en daden 
zo verbreekt en vern1et1gt, dat zo'n regenng 
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haar morele legit1mite1t heeft priJS gegeven 
Heeft een kerk het recht en m:ssch1en ook de 
pl1cht een overhe1d als moreel en eth1sch illegi
tlem te verklaren, die zich schuldig maakt aan 
ernst1ge en voortdurende schending van de 
fundamentele mensenrechten en aan de 
schend1ng van bijbelse maatstaven van l1efde. 
gerecht1gheid, vrede en verzoen1ng? En zo Ja, 
le1dt zo'n verklanng U1te1ndel1jk niet naar devol
gende logische conclus1e en naar de stap, dat 
zo'n overheid constitutioneel 1llegaal gewor
den IS en zodoende niet meer gerecht1gd 1s als 
de rechtmatige overhe1d van hetland erkend te 
worden? 

Deze vragen heb ik n1et gesteld als thema 
voor een 1nternat1onale theolog1sche discuss1e. 
maar als diepgaande theologische vraag. die 
wat Zuid Afnka betreft ons christeiiJk geloof en 
ons begnp van de verhoud1ng tussen kerk en 
staat ten d1epste besl1ssend be1nvloedt. Van de 
kant van de reger1ng wordt wei verweten dat 
deze vraag naar voren wordt gebracht door 
het Afrikaans Nationaal Congres als een politie
ke true om internat1onale erkenning te knJgen. 
Voor de kerk in Zuid Afrika IS de fundamentele 
vraag n1et of het ANC deze vraag stelt of deze 
u1tdad1ng aanbiedt. maar of, ongeacht het be
staan van een bevrijdingsbeweging, de Zuld
afnkaanse regenng nog recht op erkenning 
heeft. Als de kerk op grond van een authentie
ke theologische redenenng tot de conclus1e 
komt dat zo'n recht niet meer aanwez1g is, dan 
heeft d1t diep ingnjpende gevolgen voor de 
kerk zowel binnen als bu1ten Zuid Afnka. Het 
moment 1s aangebroken waarop de kerk 1n 
Zuid Afrika deze besiiSSing niet Ianger voor 
z1ch u1t mag schu1ven, zonder het gevaar te lo
pen haar geloofwaardigheid te verl1ezen. 

4. Bei:Hndiging van tegenstrijdige 
houdingen en uitspraken over de 
geweldsvraag 
In een cnsiss1tuatie zoals die van Zu1d Afnka 
duikt de geweldsvraag telkens weer op. In de 
afgelopen maanden heeft de verklaring van de 
PCR-Conferentie van de Wereldraad van Ker
ken, die begin me1 1987 1n Lusaka heeft plaats
gevonden, tot serieuze discuss1e geleid. Oat 
gebeurde hoofdzakeiiJk omdat de conferentie 
een belangriJke uitspraak gedaan had over het 
gebru1k en de rechtvaardig1ng van geweld 
door de Zu1dafnkaanse bevrijdingsbeweg1n-
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gen. Staat u miJ toe d1e wezenl1jke u1tspraken 
h1er te citeren: 

'(2) Wij ondersteunen het onbetwistbare 
recht van het Namibische en Zuidafrikaanse 
volk om door de bevriJdingsbewegingen ge
rechtigheid en vrede te verlangen. Hoewel w1j 
aan het streven naar een vreedzame overgang 
blijven vasthouden, zien w1j toch dat het Zuid
afrikaanse regime, dat oorlog voert tegen ziJn 
eigen inwoners en tegen ziJn buurlanden, de 
bevriJdingsbewegingen ertoe drijft naast ande
re m1ddelen ook het m1ddel van geweld 1n te 
zetten om de onderdrukking te beeindigen. Wij 
roepen de kerk en de internationale gemeen
schap op aan deze overtuiging 1n de 1nzet ten 
d1enste van bevrijding in deze regia praktische 
uitdrukking te geven en de contacten met de 
bevnjdingsbeweg1ngen te versterken . 

'(7) Wij erkennen dat het op dit beslissende 
ogenblik (Kairos) in de geschiedenis van Zuid 
Afnka nod1g is, eenhe1d in de doelstellingen en 
in het handelen onder allen te bereiken, die met 
het proces van bevrijding 1n de regia verbon
den zijn; n1et in de laatste plaats onder de ker
ken zelf, wier nalatighe1d in dit opzicht aanlel
ding geven tot boete. WiJ zien het lijden, dat 
z1ch daar voor doet waar eenheid afwezig 1s. 
Wij verplichten onszelf de zaak van de eenheid 
in onze kerken en 1n onze dienst tegenover de 
bevrijdingsbewegingen te bespoed1gen, die 
z1ch inzetten voor het einde van het illegale re
gime in Zuid Afnka en Namibie.' 

In zijn nationale conferentie in JUii 1987 heeft 
de Zu1dafrikaanse Raad van Kerken dit mani
fest woord voor woord overgenomen en d1t 
besluit ter overweging aan aile lidkerken toe
gestuurd. De angl1caanse kerk heeft het mani
fest in november ontvangen en aangenomen, 
maar tegelijkertijd een zeer ernstig appel naar 
voren gebracht, om opnieuw naar vreedzame 
middelen te zoeken om de crisis in Zu1d Afrika 
op te lassen. De algemeen secretaris van de 
methodistische kerk, dominee Mogoba, heeft 
1n zijn persverklaring geweld zeer sterk afge
keurd. En naar verluidt op grand van deze ver
klanng heeft dominee Pat Robertson, die al 
zeer lang als pac1f1st bekend staat, voorgesteld 
dat de method1stische kerk zich principieel tot 
vredeskerk moet u1troepen. Voor veel chnste
nen binnen en buiten Zuid Afrika geeft deze uit
spraak verscheidene opvattingen weer, die el
kaar sterk tegenspreken. Daar komt nog biJ dat 
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het algemeen bekend is dat de jongere gene
ratle pol1t1ek bewust geworden zwarten in toe
nemende mate de overtuig1ng is toegedaan, 
dat het gebruik van geweld noodzakel1jk 1s ge
worden en daarom volkomen gerechtvaardigd 
IS, terwijl een groat aantal blanken aan het ge
bruik van geweld door de veil1gheidstroepen 
van de reger1ng, tegen zwarten die het apart
he1dsbele1d bestrijden, hun onvoorwaardelljke 
steun geven. 

De tegenstnjd1ge u1tspraken van christenen 
en van kerken scheppen een groat dilemma, 
een geloofwaard1gheidscrisis en een grate ver
warring 1n kerk en samenleving. Als het de kerk 
n1et lukt deze tegenstrijdige u1tspraken en hou
dingen te beeindigen en tot een meer eensge
zinde stell1ngname te komen, zijn er wein1g mo
gelljkheden de geweldsvraag op te lassen. En 
wanneer dan nog eens daarbovenop de le1der 
van een communistisch land het init1atief neemt 
voortdurend op te roepen tot vreedzame 
oplossing van nucleaire en andere confiiC!en 
(waarbij het hier bu1ten beschouwing blijft wat 
ZIJn motivatie daarvoor kan ZIJn), dan komt door 
d1t alles de kerk en het chnstendom in een zeer 
bedenkelljk daglicht te staan. Net nude situatle 
1n Zuid Afrika zo ernstig IS en de crisis tot een 
onverklaarde burgeroorlog IS uitgebreid, heeft 
de kerk in Zu1d Afrika de unieke gelegenhe1d 
met voorbeeld1ge 1nitiat1even kansnJke vreed
zame optles naar voren te brengen en door te 
voeren. 

5. lnternationale druk als middel tot 
fundamentele politieke verandering 
Een deel van de kerk in Zuid Afrika heeft zich in 
de afgelopen drie/v1er jaar serieus met de 
vraag van economische druk op de blanke 
minderhe1dsregering bez1g gehouden, om 
haar te dwingen tot fundamentele pol1tieke ver
anderingen over te gaan. Jarenlang bestaat er 
al een serie organisaties die proberen op deze 
w1jze apartheid af te schaffen. Desinvesterin
gen en sancties, naast bepaalde boycotacties 
ziJn overwogen en in beperkte mate met suc
ces doorgevoerd. Maar nag bepaald onvol
doende om de sterk ingenestelde -apart
heidsstructuur omver te krijgen. lk zou graag 
van deze gelegenheid gebruik hebben ge
maakt om over de omstreden kwesties van 
sancties te discussieren, maar miJn rede IS al 
veel te lang geworden. Daarom moet ik er he-
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laas vanaf zten deze vraag verder te behande
len. Maar omwtlle van de duidelijkhetd moet tk 
mtJ afvragen geloven de untversele kerken 
(dat wtl zeggen in aanmerktng genom en de tal
rtJke pogtngen van de grote protestantse ker
ken om eensgeztnd samen met de katholteke 
kerk op te treden) evenals de andere hoofdrelt
gtes tn de wereld, dat het mogeltjk zou ziJn tn 
een goed voorbereide wereldcampagne het 
hele aparthetdssysteem utt te dagen, aan te 
pakken en met succes op de knieen te dwtn
gen? Als tk bedenk welk een ongehoord grote 
macht de paus heeft om wereldwtjd met steun 
van de gehele katholteke kerk betekenisvolle 
vreedzame maatregelen te beramen en door 
te voeren, dan komt de vraag op ontbreekt het 
aan wtl of aan geloof? 

Otezelfde vraag kan men met recht ook aan 
aile andere kerken stellen. Hebben de kerken 
er al een keer over nagedacht, wanneer de ge
hele wereldkerk met ondersteuntng en actteve 
samenwerktng van andere godsdtensten zo'n 
actte op ztch zou nemen, wat een prachttg ge
tutgents dat zou kunnen ztJn voor de eenhetd 
en de succesvolle uttvoering van vreedzaam 
verzet tegen een kwaad systeem? En welke 
nteuwe krachten zou zo'n daad ntet vnJmaken. 
om overal 1n de wereld, waar andere onder
drukkende systemen heersen, deze methoden 
aan te pakken en overwinnenl 

6. Bevrijdingstheologie als wegbereider 
voor een belijdende kerk 
De laatste Jaren 1s uit de cnsts tn verschetdene 
confltctgebteden tn de wereld een reeks van 
theologische uttspraken en verklanngen naar 
voren gekomen dte een belangnJke btjdrage 
geleverd hebben tot een beter begnp van ter
men als gerechtighetd. menseltjke waardlg
hetd, mensenrechten. bevnjdtng, verzoentng 
en vrede, vanutt een chnsteltjk geztchtspunt. 
Een verantwoorde en succesvolle deelname 
van de kerk aan de oplosstng van wereld
vraagstukken zoals de hter boven genoemde 
begnppen, ts eerst dan mogeltJk, wanneer de 
kerk tn de hele wereld het JUtste begnp van de
ze vragen heeft. De stemmen dte van btnnen 
de kerk luid ztjn gaan klinken, ZtJn verschillend 
van aard en soms onderling tegenslnJdig. Als 
voorbeeld WiJS tk op twee theologtsche ge
schnften uit Zutd Afnka. Ten eerste op de 
Belhar-verklanng van de NG-Sendtngkerk utt 
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1983, waann ztj apartheid als zonde betitelde 
en de theologtsche verdedtging van aparthetd 
als ketteriJ veroordeelde. lntussen heeft deNa
ltonale Synode van de NG-Sendtngkerk deze 
verklanng als vterde belijdenis aangenomen 
en van de blanke NG-kerk gevraagd een hel
dere uttspraak over deze belijdents te doen. 
Tot nu toe heeft de blanke NG-kerk in haar 
besluit van de Nationale Synode van oktober 
1986 in de verklartng 'Kerk en samenleving' 
apartheid aileen als lout aangemerkt Maar de 
vraag of apartheid ook als kettenj aan te duiden 
is, heeft ztj geheel niet aangeroerd. 

Als tweede voorbeeld noem ik het omstre
den Katros-document evenals het 'Evangelical 
Witness in South A Inca', een verklanng van 
vooral de evangeltsche kerken. Betde hebben 
zeer verschtllende en elkaar sterk tegenspre
kende reacttes opgeroepen, zoweltn Zuid Afn
ka als tn zeer utteenlopende delen van de we
reid. Aan deze ltJSl kan men een hele serie ver
geltjkbare verklaringen uit LaltJns Amenka. de 
FtltpptJnen, etc. toevoegen. 

AI deze verklaringen hebben ernsttge span
ntngen veroorzaakt. vooral omdat ZIJ branden
de kwesties behandelen als de legttimenng 
van geweld biJ de oplossing van polilleke con
fltcten of de beoordeltng van structurele vor
men van onrecht, zoals die in politieke en eco
nomische systemen naar voren komen. Een 
reeks theologen en leken utt de Oerde Wereld 
hebben zich in de laatste !ten Jaren tn arltkelen 
en boeken over deze vraag uitgesproken. On
ze ervanngen tn Zutd Afnka hebben ons tot het 
tnztcht gebracht in twee zaken: 
1 Oat de ernstige problemen waarmee w1j 1n 

Zuid Afnka geconfronteerd worden aileen 
opgelost kunnen worden als aile slachtof
fers in gelijke mate aan de dlscussie over 
het probleem kunnen deelnemen: niet ai
leen theologen, maar ook leken; niet aileen 
mannen, maar ook vrouwen, ntel aileen vol
wassenen, maar ook JOngeren, niet aileen 
de kerkletding, maar het hele kerkvolk. 

2. Oat christenen van aile richttngen, pro
testanten, katholteken, evangeltschen, ptnk
sterkerken, elkaar vinden en wei over de 
landsgrenzen heen. De conflicten in LaliJnS 
Amenka, tn Zuideltjk Afrika, tn het Mtdden 
Oosten en 1n de Filipptjnen horen te zamen 
en daarom moeten wlj ze tn samenhang be
zten. 
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Op grond van deze ervaring heb ik besloten de 
priJS die miJ vanavond verleend wordt ter be
schikking te stellen aan het lnstituut voor Con
tekstuele Theologie 1n Johannesburg, met het 
verzoek dat dit 1nstituut met andere vergelijkba
re instell1ngen contact opneemt. Het doel is om 
1n aile conflictgebieden van de wereld een oe
cumenische structuur te scheppen die ertoe 
biJdraagt dat mensen, mannen en vrouwen, 
theologen en leken, volwassenen en jongeren 
te zamen komen om de problemen van hun re
gio te bespreken, met het doel geiiJktiJdlg een 
oecumenisch netwerk op te bouwen. lk weet 
dat de bijdrage die 1k daaraan lever aileen 
maar een begin kan zijn. De financiele ver
eisten ZIJn veel grater. Maar a!s het ons als 
chnstenen en kerk ernst is met dit doel, zullen 

450 

er andere men sen ZIJn, die ons daarb1j steunen. 
Zo zullen wiJ gezamenlljk de eenhe1d, vnjheid 
en verantwoordel1jkheid van de kerk tegenover 
de samenleving bevorderen. En hierdoor zal 
b1nnen en buiten de gevestigde kerk een ge
meenschap ontstaan van slachtoffers en men
sen die aan Christus gehoorzaam z1jn: een ge
meenschap d1e de verrassende ervanng zal 
meemaken, dat u1t hun getu1genis, dienst en of
fer de wereldwijde bel1jdende kerk ontstaat. 
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