
Kerk en Politiek 

Het Kairos-Document 

door dr. A. Kruyswijk 

Van christenen mag solidariteit verwacht worden met het 
lijden van de zwarten in Zuid-Afrika. Kruyswljk vraagt het 
CDA zich nag serieuzer met Zuid-Afrika bezig te houden 
dan andere partijen. Tot deze conclusie komt hij in een 
bespreking van het Kairos-document van de Wereldraad 
vanKerken. 

Dr. A Kruyswijk /1926) is secretaris 
Oecumene Bu1tenland van de Geretor
meerde Kerken: hiJ IS voorzitter van het 
Nederlands BiJbelgenootschap en lid 
van de CDA-werkgroep Zuid-Afnka 

'In juni 1985 verhevigde de crisis in hetland. 
Steeds meer mensen werden gedood, ver
minkt en opgesloten . De ene zwarte woon
wijk na de andere kwam in opstand tegen 
het apa•theidsregime. Met voortdurend ge
vaar voor eigen Ieven weigerden mensen 
nog Ianger onderdrukt te worden of samen 
te werken met de onderdrukker. Het Ieger 
trok de zwarte woonwijken in om met het 
geweer in de aanslag de orde te herstellen. 
Het was in deze periode dat een aantal 
theologen die bezorgd waren over deze situ
atie de behoefte voelde zich te bezinnen op 
wat het antwoord moest zijn van de kerk en 
van aile christenen in Zuid-Afrika.' 11 

Zo groeide het Kairos-Document, tot het op 
13 september werd vrijgegeven voor publi
katie, onder de veelzeggende titel: Challenge 
to the Church. Ondertekend door 152 theo
logen uit liefst 16 kerkgenootschappen 
brengt het een geladen getuigenis van wat 
er door velen op het grondvlak van die ker
ken ervaren, doorleefd en doorgegeven 
wordt, van diepgaand wantrouwen jegens 
de blanke kerken, maar ook vastberaden 
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hoop vanuit het evangelie. 
Het existentieel karakter van dit document, 
de tastbare spanning achter de bewoordin
gen brengt mee dat men wei erg voorzichtig 
mag zijn met het leveren van commentaar. 
Toen de hervormde synode in maart van dit 
jaar het KD op haar agenda had geplaatst 
ontlokte dit aan de mede-ondertekenaar 
drs. Shun Govender ongezouten krit1ek: 
Waar haalde men het recht vandaan, dit stuk 
zwarte theolog1e, diep uit de ziel van de 
makers voortgekomen, op de Nederlandse 
korrel te nemen? 

1) Challenge to the Church. A Theological Comment on 
the Political Cns1s 1n South Africa Onder dezelfde titei 
voor het bu1tenland uitgegeven door de Wereldraad van 
Kerken, met conmentaren: Geneve 1985. Onder de litel 
'Het uur van de waarheid' werd een Nederiandse verta· 
ling opgenomen in het ti)dschnft Wereld en Lendmg. 
1986/1. 111 een verslag van een consultatie over Zuid
Afrika van de Raad van Kerken in Nederland (WZ) 
Eveneens met de titel Het uur van de waarheid ver
scheen een Nederlandse Uitgave biJ Ten Have. Baarn 
(1986), met een inleiding van David de Beer en com
rnentaren van Herman Wiersinga en Theo W1tvliet /UW) 
Citaten uit het KD worden in dit art1kel als regel ontleend 
aan UW. 
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Hoe gespierd de taal ook zijn moge, juist 
door zijn achtergrond en zijn spanning is het 
stuk zo teer en zo kwetsbaar, dat de auteurs 
wei allergisch moeten zijn voor al wat de 
intentie of ook de zeggenskracht zou kun
nen beschadigen. Het KD laat zich nu een
maal slechts zonder vrijblijvendheid en in 
grote betrokkenheid lezen. Maar als men dat 
doet en wei met verschuldigde eerbied mag 
men wellicht ook wei een paar kanttekenin
gen plaatsen. 

Samenvatting 
1. "Jezus weende over Jerusalem ... en de 
ophanden zijnde slachting van het volk, 'om
dat gij de tijd (kairos) niet hebt opgemerkt, 
dat God naar u omzag' (Lucas 19:44)." De 
huidige crisissituatie valt hiermee te vergelij
ken. Thans geldt voor Zuid-Afrika de kairos, 
het uur der waarheid, waarop de kerk op het 
punt staat "ontmaskerd te worden en dan 
zal er geen alibi meer zijn". De kerk is name
lijk verdeeld: een blanke en een zwarte kerk 
en het zijn de modellen van theologiseren 
waardoor deze verdeeldheid krachtdadig in 
stand wordt gehouden. Om het theologisch 
belang van de noodsituatie in het Iicht te 
stellen dienen de theologieen van de kerken 
geanalyseerd te worden. Daartoe wordt on
derscheiden tussen drie typen: de theologie 
van de staat, de theologie van de kerk, en 
tenslotte de profetische theologie. 
2. De drie blanke 'Boerenkerken' komen 
n1et of nauwelijks ter sprake. De reden is 
duidelijk: voor de apartheidsdoctrine van de 
staat dragen zij in hoge mate verantwoorde
lijkheid en met theologische wapens, aan 
deze kerken ontleend, wordt de onderdruk
king in stand gehouden. "De 'theologie van 
de staat' is de theologische rechtvaardiging 
van de status quo van racisme, kapitalisme 
en totalitarisme." In vier voorbeelden volgt 
een karakterisering. 
2.1 . Aan Romeinen 13:1-7, aid us het docu
ment, wordt een absolute 'goddelijke' 
staatsmacht ontieend. Daartoe wordt echter 
de tekst geheel uit zijn verband gerukt. Ner
gens in de bijbel wordt aan de overheid een 
recht tot onderdrukking toegekend en waar 
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zij in plaats van 'dienaresse Gods' te zijn in 
dienst van de satan is getreden, is het lezen 
van Openbaring 13 meer relevant. 
2.2. Gebruikmaking van het begnp 'orde en 
gezag' ter handhaving van de status quo 
volgt als tweede voorbeeld. Hoe onderdruk
kend het regime ook moge zijn, "wie orde en 
gezag wil veranderen krijgt het etiket wette
loos en oproerig opgeplakt. Met andere 
woorden, men wil dat zij zich zondig gaan 
voelen". Door een beroep te doen op het 
geweten der burgers en door bij degene die 
opkomt voor het recht een gevoel van god
deloosheid aan te praten eist de staat een 
gezag voor zich op dat slechts toekomt aan 
God. 
2.3. Door aile verzet tegen de rassenschei
ding als communisme te brandmerken heeft 
de theologie van de staat zich een eigen 
pendant van de hel verschaft. De staat heeft 
een eigen ketterse theologie volgens welke 
miljoenen christenen in Zu1d-Afrika be
schouwd moeten worden als 'athelsten'. 
2.4. Het scherpst is echter het vierde voor
beeld: het gebruik van de naam van God in 
de grondwet. "Deze god is een afgod. Hij is 
even boosaardig, sinister en verdorven als 
de afgoden waar de profeten van Israel mee 
te kampen hadden". "Het is de duivel ver
momd als de almachtige God - de anti
christ." 
3. Bij 'theologie van de kerk' wordt gedoeld 
op de Engelstalige kerken- beoordeeld naar 
hun officiele uitspraken. Op een behoedza
me manier staan deze kerken kritisch tegen
over apartheid. Hun visie wordt echter ge
dragen door "stereotype begrippen afkom
stig uit de christelijke traditie die klakkeloos 
worden toegepast op onze situat1e in plaats 
van bezig te zijn met een gedegen analyse 
van de tekenen des tijds". Als voorbeelden 
verschijnen verzoening (of vrede), gerechtig
heid en geweldloosheid. 
3.1. Men predikt de noodzaak tot verzoe
ning tussen blank en zwart. Maar elk plei
dooi voor verzoening v66rdat het heersende 
onrecht is uitgebannen speelt de onderdruk
ker in de kaart: de onderdrukten zouden 
"zich in hun lot dienen te schikken en zich 
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neer te leggen bij de ontoelaatbare misda
den die ons worden aangedaan". Geen ver
zoening zonder gerechtigheid. Op onver
zoenlijkheid aan zwarte zijde wijst dit aller
minst: "Er is niets dat we liever zouden wiilen 
dan werkelijke verzoening en echte vrede -
de vrede die God wil en niet de vrede die de 
we reid wil (Joh. 14:27)". De valse vrede die 
de wereld biedt zal weerstaan moeten wor
den en verdeeldheid gezaaid, met beroep op 
Lucas 12 51: "Meent gij dat lk gekomen ben 
om vrede op aarde te brengen? Neen, zeg lk 
u, veeleer verdeeldheid". 
3.2. Bij de v1sie op verzoening in de Engels
talige kerken behoort een zicht op gerechtig
heid dat eveneens moet worden afgewezen. 
Hun verklaringen wijzen in de richting van 
gerechtigheid door hervormingen, dus door 
de onderdrukker als concessie verleend. 
Werkelijke gerechtigheid zal echter aileen 
van onderop kunnen komen, door vervan
ging van de goddeloze structuren. 
3.3. Zoals te verwachten komt dan de 
vraag naar het geweld aan de orde, in dat 
land dat aan aile kanten door geweld wordt 
geteisterd. Ook het politiegeweld wordt door 
de kerken veroordeeld. Maar "is het redelijk 
om zowel de fysieke kracht die een ver
krachter gebru1kt, als de fysieke kracht waar
mee een vrouw zich tegen de verkrachter 
probeert te verzetten, te bestempelen als 
'geweld'?". In de b1jbel, zo wordt betoogd, 
wordt het woord nergens gebruikt om verzet 
tegen agressie aan te duiden; het wordt 
gereserveerd voor de handelingen van de 
goddeloze verdrukker. Zonder het tegenge
weld in aile gevallen goed te praten komt het 
KD op tegen de eis van geweldloosheid 
zoals die door de kerken wordt gepredikt. 
Als allerlaatste middel kan tegengeweld on
vermljdelijk zijn. Wie dat ontkent kan de 
vraag verwachten aan wiens zijde hij dan 
eigenlijk staat.. .. 
3.4. Het kernprobleem echter vormt het 
ontbreken binnen de kerk van een behoorlij
ke maatschappij-analyse. De oorzaak van 
dit tekort kan slechts liggen in het geloofsty
pe en de spiritualiteit, die het kerkelijk Ieven 
eeuwenlang domineerden: een personalis-
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tisch en verticalistisch geloof, dat het ingrij
pen in wereldlijke wanverhoudingen overliet 
aan de voorzienigheid vall God. 
4.1 . Voor de profetische theologie daaren
tegen is fundamenteel de maatschappij
analyse, of wat Jezus zou noemen 'de kairos 
onderkennen' of 'het onderscheiden van de 
tekenen der tijden'. Met een omschrijving 
van het conflict als 'rassenstrijd' komt men 
dan niet uit: Wei is een raciaal element aan
wezig, maar waar het in wezen om gaat is de 
onderdrukking van de machtelozen door de 
machthebbers. 
4.2. In die situatie spreekt de bijbel duidelij
ke taal. Onderdrukking wordt daar beschre
ven als "de ervaring van neergeslagen te 
worden, vernederd, gekrenkt, uitgebuit ..... 
De onderdrukkers worden beschreven als 
wreed, meedogenloos, arrogant, hebzuchtig, 
gewelddadig, tiranniek en als de vijand". 
Maar God is de grote Bevrijder, die niet 
Mazes met de farao verzoent maar het on
recht uit de weg ruimt (Ex. 3). Psalm 103:6 
vermeldt hoe God de zijde kiest van de 
verdrukten - zoals ook Jezus zich identifi
ceerde met de zaak der armen. 
4.3. Uitvoerig wordt dan geschreven over 
tirannie, met een citaat van B. Haring: Tiran
niek is "een regime dat openlijk de vijand van 
het volk is en dat het algemeen belang 
voortdurend schendt op de meest grove 
wijze". Daarmee is het tevens vijand van God 
geworden. Volgens de christelijke traditie 
verspeelt zulk een regime - dat principieel 
de belangen van het volk (people) vertrapt -
zijn morele legitimiteit. "Het kan de feitelijke 
regering zijn en zelfs door andere regeringen 
erkend en daarom de wettige regering zijn. 
Maar als het een tiranniek regime is, is het uit 
moreel en theologisch oogpunt onwettig. Op 
de Zuidafrikaanse regering is zulks van toe
passing: 'Een schrikbewind'." 
4.4. Het christelijk getuigenis blijft in dit alles 
bepalend. Profetische theologie betekent 
verkondiging van hoop. Eschatologische 
hoop. De weg erheen zal zwaar zijn. "Maar 
God is met ons. We kunnen aileen leren 
instrumenten van zijn vreden te worden, zelfs 
tot in de dood. Als we mogen hopen deel te 
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hebben aan z1jn opstanding, moeten we de
len in het kruis van Christus." 
5. Een uitdaging tot actie vormt het sluit
stuk. Omdat God aan de zijde der verdruk
ten staat is dee/name aan de strijd geboden. 
De hele kerk wordt uitgedaagd tot participa
tie: Het gaat immers om Gods vrede over 
Zuid-Afrika. Daarom zal men moeten be
klemtonen dat de kerk niet kan collaboreren 
met tirannie: "Zij kan en mag niets doen wat 
legitimenng lijkt te geven aan een onwettig 
regime". Burgerlijke ongehoorzaamheid zal 
soms voor de kerken noodzakelijk zijn - om 
daarmee gehoorzaam te zijn aan God. Ex
cessen zullen beteugeld moeten worden, 
maar "er moet geen misverstand bestaan 
over de morele plicht van aile onderdrukten 
zich te verzetten tegen onderdrukking en te 
strijden voor bevrijding en gerechtigheid". 

Lijden 
Bij het leveren van enig commentaar kan het 
niet de bedoeling zijn, het 'model' der bevrij
dingstheologie als zodanig te bespreken. In 
het geding is het lijden van zwart Zuid-Afrika 
en de wijze waarop het in het KD indrukwek
kend tot uiting komt. De weergave van het 
document moest vrij breed zijn, om verzake
lijking te voorkomen en de verwachting te 
kunnen u1ten, dat voor een aantal onderteke
naars de geest en de strekking van het stuk 
belangrijker was dan instemming op aile on
derdelen. 

Rassenstrijd of klassenstrijd? 
AI geruime tijd heeft men het zwarte zelfbe
wustzijn zien groeien in Zuid-Afrika. Enige 
Jaren geleden vooral met de waardevolle 
slogan: Black is beautiful! Met steeds meer 
kracht brak het beset door, dat zwarten in 
Zuid-Afrika allesbehalve Untermenschen zijn, 
maar zich geheel kunnen meten met de 
blanken. Maar onderhand werd ook steeds 
meer nadruk gelegd op dat andere element 
van levensbelang: de armoede, de onder
drukking, het onrecht. Het KD sluit aan bij 
een inmiddels wijd verbreide opvatting: niet 
de rassenstrijd zozeer dient ons bezig te 
houden, veeleer gaat het om de maatschap-

422 

Kerk en Politiek 

pelijke onderdrukking. 
Ons in Nederland kan dat wat 1n verlegen
heid brengen. Niet dat wij geen oog probe
ren te hebben voor geweld en onderdruk
king in de buitenwereld. lntegendeel. Maar 
onze intensieve belangstelling voor Chili, Ar
gentinie of de Filippijnen is toch iets anders 
gekleurd dan die voor Zuid-Afrika en dat niet 
aileen om onze stamverwantschap met de 
blanken. Wij leerden (moeizaam) het rac1sme 
onderkennen en raakten ingesteld op het 

' Aile onderdrukten hebben 
de morele plicht te strijden 
voor bevrijding. ' 

leveren van een bijdrage in de bestrijding 
daarvan, zo al niet vanuit de bijbel dan vanuit 
algemeen aanvaarde opvattingen van men
senrechten. 

Emancipatie 
De genoemde verschuiving zou echter al
thans gedeeltelijk een nieuw element van 
emancipatie kunnen zijn: een niet Ianger 
aanvaarden van het uitgangspunt der blan
ken, die de verscheidenheid der rassen be
klemtoonden als door God gewild. 21 Een 
opvatting, die steeds doorwerkte o.a. in het 
claimen van het blanke eigendomsrecht op 
(het merendeel van) het nationale grondge
bied. Zuid-Afrika had een levend voorbeeld 
kunnen zijn van een multiraciale gemeen
schap van broeders en zusters in Jezus 
Christus, "dwelling together in unity" 31 Deze 

2) Z1e Ras. Volk en Nat1e (standpuntbepallng Nederdu1tse 
Gereforrneerde Kerk). 197 4 

3) vgl John S. Pobee. Challenge. p. 38 
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uitdaging van het evangelie heeft het niet 
aangekund en JUist daardoor heett men ve
len gedreven in de richting van een bevrij
dingstheologie met een eigen formulering 
van de bestaande problemen. 
Werkt deze emancipatie tevens door in het 
consequent spreken van 'het volk' (the 
people) van Zuid-Afrika? Van blanke ZiJde is 
gesteld, "dat 'ras' een meer biologisch, 'volk' 
een cultureel en 'natie' een politiek begrip 
is'' 41 Door van dit spraakgebruik afstand te 
nemen schept het KO niet aileen ruimte om 
over tirannie resp. de legitimiteit van de over
heid te schnjven, maar worden bovendien 
ailerlei zwarte onderscheidenheden (Zoe
loes, Xhosa's etc.) overbrugd en zelfs wordt 
een opening gemaakt naar een uite1ndelijk 
multiraciaal 'volk' van Zuid-Afrika. 

Theologie van de staat 
Aan een theologische bestrijding van het 
racisme heett het KO in dit stadium geen 
behoefte meer, zoals men trouwens elke 
poging tot rechtstreekse discussie met de 
NGKerk als kennel1jk uitzichtsloos achter 
z1ch heeft gelaten. 
.Het document moge zich aandlenen als 
'Challenge to the Church', de relevante 
denkpatronen van de NGKerk v1nden hun 
sp1ts zozeer in het beleid van de staat, dat 
van 'staatstheologie' gesproken kan wor
den. Theologie of ideologie? Het een is van 
het ander nauweliJkS te scheiden. Blijkens de 
grondwet pretendeert men een chnstelijke 
staat te zijn, welke pretentie bevestigd wordt 
door o.a. het beroep op Rome1nen 13. Het 
KO komt ook tegen dit laatste trouwens 
terecht in verweer en niet ten onrechte ver
Wijst de Ghanees Pobee naar de romeinse 
context van die passage: "In Roman art the 
goddess Roma, the personification of the 
state, is depicted as a blind woman holding 
Hle sword in hand. That picture dep1cts the 
role of the state as the executor of JUStice 
which makes room for nothing like class, 
race, sex, etc.". In Zuid-Afrika, zo gaat hij 
verder, "the government cannot cla1m to be 
an agent of God for justice when it unasha
medly marginalizes some and in the process 
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becomes the agent of injustice. It thus beco
mes a band of robbers, as St. Augustine 
would put it". 51 

ldeologie en theologie lopen echter geheel 
door elkaar in het bestempelen van aile ver
zet als 'communisme' en dus 'atheisme'. 
Terecht schrijft Hoedemaker, dat "the State 
thinks apocalyptically: the State sees itself as 
fighting the devil and the anti-Christ of com
munism and views the whole of South Afri
can society in this basically dualistic way". 61 

Bij de apocalyptische voorstellingen en uitla
tingen van het KO zelf kan men vraagtekens 
plaatsen, zoals nog zal blijken. Maar is het 
verwonderlijk, dat waar het onderdrukkend 
geweld zo zwaar en zo ideologisch-meedo
genloos aan den lijve ervaren wordt, men tot 
het gebruik van een dergelijk schema wordt 
uitgedaagd? 
Achter de kille repressie en het vermeend 
christelijk taalgebruik van staatswege proett 
men de vastbeslotenheid tot het handhaven 
van de status quo en het behoud van de 
macht in blanke handen. In de radicale taal 
van het document hoort men de schreeuw 
om (eindelijk) gehoord te worden, de 'Cry 
Rage' 7

1 zo men wil, die zijn doel niet mag 
missen maar vriend en vijand bezweert om 
de 'tekenen der tijden' te verstaan. 
Vriend en vijand. Over en weer heeft z1ch een 
vijandsdenken ontwikkeld. Over en weer be
schouwt men elkaar als vijanden van God, 
hetzij als 'communistische athe'lsten' dan 
wei als 'dienaren van de duivel'. Het zoeken 
van uiterste consequenties, pour besoin de 
Ia cause, staat aan nuanceringen in de weg. 
Wiersinga deelt mee, dat het bij 'theologie 
van de staat' niet gaat om theologische 
inzichten van regeringsleiders, ambtenaren 
e.d. 81, maar het document zelf vermeldt hoe 
"geestelijken Gods naam gebruiken bij het 
bemoedigen van het Zuidafrikaanse Ieger, 
politiepastores om politieagenten te onder
steunen en ministers gebruiken Gods naam 

4) Ras. Volk en Natie. p. 8. 
5) Pobee, Ibidem. p. 40v. 
6) Bert Hoedemaker, Challenge, p. 54 
7) Matthews en Thomas. 1972 
8) UW, p. 65. 
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1n hun propagandaspeeches" (2.4). Slechts 
met de dramatische toestanden van het 
"traangas, de rubberkogels en zwepen, ge
vangeniscellen en doodstraffen" voor ogen 
kan men verstaan, dat althans in deze con
text niet wordt gesproken van noodlottige 
verblinding binnen een en hetzelfde Gods
geloof, maar van dienst aan "de duivel ver
momd als de almachtige God - de anti
chnst". 
De tegenwerping, dat bestrijding slechts zin 
heeft zolang de tegenstander z1ch kan her
kennen in het geschetste beeld, gaat in dit 
verband niet meer op. Overdiep legt het 
verschil uit tussen vijand en tegenstander: 
"lk kan een tegenstander respecteren; een 
vijand kan 1k, wil ik niet respecteren, omdat ik 
hem in mijn den ken en voelen niet toelaat". 01 

Pas als het recht zal zijn gevestigd en de 
apartheid overwonnen, aldus het KD, zal ver
zoenlng mogelijk zijn waarin men elkaar voi
Uit kan respecteren. 

Partijganger der armen 
Midden in de verdrukking echter zoekt en 
vindt men zijn steun in de bijbel. God staat 
aan de zijde der onderdrukten - Hij is partij
dig. Jezus werd gezonden om aan armen 
het evangelie te brengen, aan gevangenen 
loslating te verkondigen en verbrokenen 
heen te zenden in vrijheid, Lukas 4:18v. 
Psalm 103:6 betuigt: 'de Heer doet gerech
tigheid en recht aan aile verdrukten' (4.2). 
Men heeft op zulk een schriftberoep captie 
gemaakt. Heeft Jezus niet een boodschap 
voor de zondaars, riJke zo goed als arme? 
Armen z1jn toch niet per definitie goed en 
moet daarom niet ook het perspect1ef van 
'de' armen onder de kritiek van het evangelie 
staan? 101 Op zichzelf zou daartegen weinig 
zijn 1n te brengen, en het gevaar dat 'de 
armen' van binnenuit bedreigt staat ook de 
opstellers van het KD maar al te goed voor 
ogen (5.6). Psalm 103 ziet echter onmisken
baar op het aan zijn recht he/pen van de 
verdrukte. Daarom mag gesteld worden, dat 
God afwijst het bevoordelen van de sterkere 
partij en een voorkeur heeft voor de onder
liggende partij. 111 
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Schriftgebruik 
Tach Ievert het bijbelgebruik van het KD 
enige vragen op. Zo wordt in het kader van 
de profetische theologie bijv. Exodus 3:7-9 
geciteerd: Gods reactie op de onderdruk
king van Israel in Egypte. Tesamen met de 
reeds genoemde teksten wekt dit citaat op 
deze plaats de indruk, medebepalend te zijn 
voor de oproep tot actie die van het docu
ment uitgaat. "Precies als in andere soorten 
van bevrijdingstheologie staat de opstellers 
van het Kairos-document het beeld van op
stand en uittocht voor ogen. Daarmee slui
ten zij zich bewust aan bij een wereldwijde 
manier van theologiseren, waarbij de bezin
ning op de bevrijdingsactie volgt en deze 
rechtvaardigt en stimuleert." 121 Het is echter 
de vraag of de goede zaak die men voor
staat daarmee inderdaad wordt gediend. 
Lijkt deze methode van Schriftgebruik niet 
sterk op die der 'staatstheologie', die zich 
nog niet zo lang geleden voor blanke bezits
aanspraken placht te beroepen op lsraels 
inbezitneming van het Beloofde Land? Aan 
dr. Beyers Naude wordt de verontschuldi
ging ontleend "dat de zwarte kerk en haar 
sympathisanten zich in het aangezicht van 
deze crisis op Ieven en dood genoodzaakt 
zien om ondubbelzinnig uit te spreken wat 
hun diepste geloofsovertuiging is". 131 lk 
denk dat men daarvoor begrip en sympathie 
moet opbrengen. Toch kan men moeilijk om 
de vraag heen, of bij gebruik van deze me
thode van bijbeluitleg anderen - onder ver
wijzing naar het feit dat in de bijbel nergens 
tot opstand wordt opgeroepen - niet zou
den kunnen verwijzen bijv. naar Paulus' ver
maan tot de slaven (Kol. 3:22w). 

Tirannie 
Oat God de zijde der verdrukten kiest staat 
vast. Legitimatie van verzet echter vraagt om 
een andere benadering. Sterker staat het 

9) WJ. Overdiep. Rondom het Woord, winter 1985, p. 20. 
10) vgl. Th.B.F.M. Brinkel, Christen Oemocratlsche Verken-

ningen, 2/86, pag. 82 
11) vgl. Wiers1nga. a.w. p. 7 4 
12) Ibidem, p. 75. 
13) bij Wiersinga, Ibidem, p. 73v 
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document dan ook door de "Tirannie in de 
christelijke traditie" ter sprake te brengen 
(4.3). Zorgvuldig wordt het begrip omschre
ven en afgegrensd tegen onrechtvaardige 
beleids- of uitvoeringsbeslissingen, die door 
elke overheid genomen kunnen worden: 
slechts een regering die principieel vijandig 
staat tegenover het algemeen belang - het 
belang van heel het volk- moet als tiranniek 
worden aangemerkt. 
Het is duidelijk dat men zich hier buiten het 
terrein van de theologie begeeft, en terecht. 
Men maakt gebruik van de traditionele La
tijnse definitie voor een tiran: hostis boni 
communis en plaatst de zaak in een alge
meen kader. Als dan ook gesteld wordt: Een 
tiranniek regime heeft geen morele legitimi
teit, dan zou het wellicht goed zijn daar aan 
toe te voegen: " ... en is in strijd met funda
mentele rechtsbeginselen". De legitimiteit 
van de overheid moet niet aileen in morele 
doch ook terdege in juridische categorieen 
beoordeeld worden, ook al ware het slechts 
om de legitimiteit van de opstand der onder
drukten beter uit de verf te doen komen. 
Binnen de christelijke traditie valt te herinne
ren aan de Monarchomachen 141

, of te on
zent aan de opstand tegen Filips II. 
Oat door de Zuidafrikaanse regering in het 
apartheidsbeleid en de uitvoering daarvan 
primaire beginselen van de rechtsstaat in 
hoge mate geschonden worden zal niemand 
het KD kunnen ontstrijden. Bijgevolg kan die 
regering van rechtswege op de onderwer
ping van haar slachtoffers geen enkele aan
spraak maken en heeft zij tegenover het 
verzet der onderdrukten moreel noch juri
disch een been om op te staan. Omgekeerd 
zal n'1emand aan de zwarten het recht kun
nen ontzeggen zich de regels van het (blan
ke) Nederlandse volkslied eigen te maken: 
'dat ik toch vroom mag blijven, /uw dienaar 
te aller stond,/ de tirannie verdrijven/ die mij 
mijn hart doorwondt'. 

Recht en plicht 
Nu moge 'vroom' in dit verband 'dapper' 
betekenen, het is duidelijk dat het verzet 
tegen de tirannie onder Filips II als een uit-
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vloeisel van de dienst aan God werd ervaren; 
niet slechts als een recht der onderdrukten, 
doch als een plicht. Als de tirannie onduld
baar is geworden en tengevolge daarvan het 
levensgeluk van velen wordt verwoest en 
hun bestaan wordt ontwricht, leidt het recht 
van opstand tot een algemene plicht en het 
valt niet moeilijk in te zien waarom voor de 
opstellers van het document die situatie on
miskenbaar is aangebroken. Tot de gehele 
kerk in Zuid-Afrika - blank en zwart - gaat 
de oproep uit zich tegen het onrecht te weer 
te stellen. Tot de zwarten: "Er moet geen 
misverstand bestaan over Lie morele plicht 
van aile onderdrukten zich te verzetten tegen 
onderdrukking en te strijden voor bevrijding 
en gerechtigheid" (5.6). Maar ook tot de 
vertegenwoordigers van de 'kerktheologie'. 
In het prediken van verzoening dienen zij te 
verstaan dat met God noch mensen verzoe
ning mogelijk is zonder gerechtigheid en 
niemand die de verzoening predikt zal zich 
derhalve kunnen onttrekken aan de strijd 
voor gerechtigheid. De blanke gelov1gen zijn 
bovendien bepaald niet de eerst-aangewe
zenen om geweldloosheid te prediken en op 
te roepen tot het afzien van gewapend ver
zet. Niet aileen profiteren zij van de status 
quo, hetgeen hen bijzonder snel ongeloof
waardig maakt. Maar vooral geeft zulk een 
prediking blijk van een gebrek aan maat
schappij-analyse, aldus het KD. Wie de op
stand van onderdrukten heeft leren verstaan 
zal inzien, dat het enige middel tegen gewa
pend verzet gelegen ki'm en mag zijn in het 
wegnemen van de oorzaak: het onrecht in al 
zijn bitterheid. Het is de plicht van de kerk 
zich daarvoor in te zetten - wie zou dat 
durven bestrijden? 

Kairos 
Men heeft het KD een 'blauwdruk voor revo
lutie' genoemd. 151 Voor bepaalde politici in 
Zuid-Afrika is dat wei Iicht een adequate aan
duiding, maar het is duidelijk dat zij met 
name tekort schiet waar het gaat om de 

14) vgl. Religion in Geschichte und Gegenwart, IV3 , Kol 
1091v. 

15) Brochure Stichting Comite Overleg Zuid-Afrika. 
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dieptedimensie van het document: de 
'kairoservaring' van de opstellers. 161 

Kairoservaring betekent dat men in een con 
crete crisissituatie de aanwezigheid be
speurt van God (1 ). Waar het dan om gaat, 
aldus WiMet, is of er in de verkondiging van 
de kairos werkelijk sprake is van dat oordeel 
en die belofte, die besloten liggen in de 
bijbelse notie Koninkrijk Gods. De kairos is 
alzo een erop-of-eronder van Godswege, 

' De kairos is een erop-of
eronder van Godswege. ' 

een uur der waarheid, en coram Deo heeft 
men een beslissende keuze te maken. Van 
deze keuze is dan weer afhankelijk, of men 
zich door het evangelie van het Koninknjk 
gedragen mag weten en uit de eschatologi
sche verwachtingen van dat Koninkrijk hoop 
kan putten reeds voor vandaag. "The blacks 
in South Africa know that though God's 
ultimate kingdom be in the future, yet even 
now it breaks through like a ray of light upon 
the darkness of their oppressed condition", 
schrijft Sol Jacob. 171 

Kairos en openbaring 
De overweld1gende ervaringen in het hu1dige 
Zuid-Afrika, "het geroep dat opstijgt tot Jah
we" temidden van wreed politiegeweld in 
townships en gevangenissen, zullen niet 
vreemd zijn aan de messiaanse context 
waarin een en ander wordt gesteld. Waar (in 
het begin) Lukas 19:44 wordt geciteerd zou 
men de vraag kunnen wagen of het verstan
dig is voor het verstaan van de eigen kairos-
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hoe exis'"'' l;eel ook beleefd -- te verwijzen 
naar die volstrekt un1eke kairos van het ver
schijnen van de Messias in de wereld. 
Maar een andere vraag is zeker even be
langrijk. Witvliet wijst op het gevaar, verbon
den aan "het feit dat een historische cnsis 
wordt gel'nterpreteerd als een geloofscnsis, 
waarin ware profetie staat tegenover afgo
dendienst. Het gevaar IS hierbij, dat een 
menselijk, al te menselijk oordeel rel1gieus 
wordt gesanctioneerd, en dat polit1eke keuze 
en strategie met goddelijk gezag worden 
bekleed en zodoende worden onttrokken 
aan mogelijke kritiek. Het onvermijdelijk risi
co is, kortom, dat van de zelfrechtvaardl
ging". Hij geeft dan twee aanw1jz1ngen om 
aan dit gevaar te ontkomen: niet aileen is 
een gedegen maatschappij-analyse nood
zakelijk (hier lag het grote manco van de 
'theologie van de Kerk'), maar daarr .Jast 
dient men eraan vast te houden, dat de 
kairos de tijd is van Gods oordeel van Gods 
belofte - hetgeen mede geldt voor wie de 
kairos heeft uitgeroepen. Met Tillich verwijst 
Witvliet naar het kruis van Christus als het 
absolute criterium. 
lk meen dat Witvliets waarschuwingen be
langrijk en noodzakelijk zijn. Toch ben ik 
bang dat daarmee niet ondervangen is het 
bezwaar, dat het document aan de kairos, 
aan de crisis in het historisch gebeuren, een 
eigen openbaringskwaliteit heeft toegekend, 
waarbij uit de situatie zeit Gods opdracht 
kan worden afgelezen. 
Componenten van de kairos in Zuid-Afrika 
zijn, als ik goed zie, onderdrukking, de zwarte 
meerderheid, de weigenng om nog Ianger 
het juk te dragen, en de opkomende revolu
tie- tegen de achtergrond van het evangelie 
en Gods voorkeur voor de verdrukten. Maar 
waar nu het recht tot verzet tegen tirann1e 
gegeven is en de plicht tot deelname aan de 
strijd als onafwendbaar ervaren moet wor
den, daar klemt de vraag in hoeverre men de 
gewetens mag binden door de wljze van 

16) Een heldere besprek1ng van het begnp ka1ros vanuit de 
theologie van Tillich geeft Theo Witvliet. UW p. 81 w. 

17) Challenge. p. 46. 
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bestrijding aan allen dwingend op te leggen, 
eveneens a/s gebod van God. 
Ongetw1jfeld zijn er vele (ook zwarte) christe
nen in Zuid-Afrika, die zich tot dusver van de 
striJd tegen de apartheid afzijdlg hebben ge
houden. Hoewel wij in Nederland wei erg 
voorzichtig mogen zijn met ons oordeel 
daarover (wie zijn wijl), mogen wij toch ho
pen dat het KD en wat uit die hoek nog 
volgen zal voldoende wervende kracht zal 
blijken te bezitten om ook hen tot partic1patie 
te bewegen. 
Maar zijn er geen (zwarte) christenen die aan 
de strijd terdege trachten deel te nemen 
maar krachtens aanleg en geweten tegeno
ver het 'model' van Johannes de Doper 
(eerst gerechtigheid, dan verzoening) het 
houden op het 'model' van Zacheus (eerst 
vergeving, dan volgt de gerecht1gheid van
zeiD? lk vrees dat het KD gelijk heeft en dat 
het bewind zijn ideologische onverbeterlijk
heid tragisch-duidelijk heeft bewezen - maar 
bezit deze constatering openbaringskwa/1-
teit, zodat men van daar uit anderen niet 
slechts overreden doch ook overtuigen kan? 
En van de andere kant: is niet tegenover de 
stelling, dat co!laboratie met het regime uit 
den boze is, het ANC van opvatting dat 
coalitievorming tot de doeltreffende strijdwa
pens gerekend moet worden? Loopt men 
niet ondanks de goede waarschuwingen 
van Witvliet het risico, het gebod van de 
ka1ros al te zeer te zien als marsroute van 
Godswege? 

Koninkrijk Gods 
Oat de kerk elke collaborat1e met het regime 
dient at te wijzen, is geen polrtiek-strategisch 
statement, maar is geheel theologisch van 
aard. Voor de opstellers van het KD is h1er 
sprake van een uitvloeisel van de ernst van 
het evangelie; nader: vindt deze oproep haar 
plaats binnen het kader van het Koninkrijk en 
in de spanning van het 'laatste der dagen'. In 
dit kader en in deze spanning kunnen de 
dingen in het KD slechts in absolute termen 
worden gesteld: de kerk "kan en mag niets 
doen wat legrtimering lijkt te geven aan een 
onwettig regime" (5.5). AI wat zweemt naar 
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voortijdige verzoening - verzoening zonder 
gerechtigheid - staat in de weg aan de 
vrede waarnaar verlangend wordt uitgezien: 
"de vrede die God wil en niet de vrede die de 
wereld wil" (3.1 ). "Echte vrede en echte ver
zoening zijn niet aileen wenselijk; ze zijn ons 
beloofd en verzekerd" (4.4). 
Wij zullen dat - uiteraard - niet tegenspre
ken. Maar ervaart men de strijd in Zuid
Afrika, met al haar bittere aspecten, als ge
boorteweeen van het kornend Koninkrijk? 
Ziet men een lineaire relatie tussen politieke 
ornwenteling en Koninkrijk Gods? Sol Jacob 
cornrnentarieert: "The goal of Prophetic The
ology's eschatological hope, the promised 
city of God, is not ready made ahead of us 
and simply hidden for the time be1ng, that for 
which black people yearn in imagination. 
The eschatological city of God is coming into 
being and we move forward to it in hope, we 
build it up, as collaborators in and not s1mply 
interpreters of a future whose driving force IS 

God himself". 18
) 

Maar misschien is het goed het kwalitatief 
onderscheid in het oog te houden tussen 
enerzijds het rnenselijk - al te rnenselijk -
futurum dat wij volgens ons beste antwerp in 
voile verantwoordelijkheid rnoeten nastreven 
(en waarin God wellicht op zijn verborgen 
wijze inwerkt) maar dat ondanks aile rnoed 
en volharding wei tot rnislukking maar nirn
mer tot vlekkeloze resultaten leiden kan: en 
anderzijds de toe-komst van het Koninkrijk, 
waarover God de beschikking aan zich heeft 
gehouden (Hand. 1 :7) en dat werd toe
gezegd als gave van boven, als genadege
schenk van God en op Zijn tijd. 

Conclusie 
Aan de grate betekenis van het KD kunnen 
deze bedenkingen echter niet afdoen. Men 
behoeft bijv. geen marxistische vooronder
stellingen aan te hangen om solidair te ZrJn in 
het liJden, om de legitimiteit zo niet de alge
mene plicht tot verzet te onderkennen tegen 
tiranniek geweld, en om hartelijk bij te vallen 
wie - zoals onze eigen vaderen deden - in 

18) Ibidem, p. 48 
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en door deze strijd tekenen hopen op te 
richten van het Koninkrijk van God. 
De vraag blijft over, welke steun in die strijd 
verwacht mag worden van medechristenen 
in de wereld, in het bijzonder vanuit Neder
land. De slotzin van het document luidt: 
"Tenslotte willen wij al onze broeders en 
zusters in Christus over de hele wereld op
roepen ons zodanige steun te geven dat het 
dagelijks verlies van zo veel mensenlevens 
spoedig ten einde kan komen". 

KD en CDA 
De slotzin impliceert, dat men de kairoserva
ring serieus zal nemen en aile mogelijkheden 
tot steun realiseren zal, inclusief be'i'nvloe
ding van regeringen. 
Van het CDA valt daarbij te verwachten, dat 
het zich nag serieuzer met Zuid-Afrika zal 
bezighouden dan andere partijen, die 
(slechts) gemotiveerd worden door alge
meen humanitaire overwegingen. 
De planning is verwoord in 'Uitzicht' II, 2, 10-
11 , waarin goede dingen worden gezegd 
binnen het kader van het zgn. tweesporen
beleid. Kernzin is uiteraard: "Nederland blijft 
zich inzetten voor afschaffing van het apart
heids- en thuislandenbeleid in Zuid-Afrika, en 
voor constitutionele hervormingen die gelijk
berechtiging van aile bevolkingsgroepen ten 
doe; hebben'. Tach zou men de vraag kun
nen stellen, of mede tegen de achtergrond 
van de escalaties in Zuid-Afrika, zoals ver
woord in het KD, de betrokkenheid van Ne
derland bij de strijd voor bevrijding niet in 
nog wat scherpere beleidsvoornemens tot 
uitdrukking zou kunnen komen. Het treffen 
van economische sancties tegen Zuid-Afrika 
is terecht opgenomen onder de maatregelen 
die noodzakelijk zijn. Oat het Aktieprogram 
zich daarbij vastlegt op samenwerking met 
andere 'relevante' Ianden valt echter te be
treuren. Niet aileen is Nederland krachtens 
zijn verleden meer dan enig ander land bij 
Zuid-Afrika betrokken, hetgeen aan boycot
acties een duidelijk psychologisch effect ver
leent. Maar bovendien moet worden vastge
steld, dat "de Scandinavische Ianden Neder
land ver voorbij zijn gestreefd met hun geza-
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menlijk actieprogramma, dat in oktober jl. 
werd aangenomen, en met hun stappen als 
individuele staten. Ook Frankrijk, een EEG
partner, heeft harde eenzijdige maatregelen 
genomen". 191 

In het consultatieverslag van de Raad van 
Kerken, waaraan dit citaat werd ontleend, is 
een aantal aanbevelingen gedaan, die de 
voornemens van het COA-Aktieprogram te 
buiten gaan terwijl tach van Zuidafrikaanse 
zijde naar het nemen van zulke maatregelen 
als van essentieel belang wordt uitgezien. 
Economische isolering van Zuid-Afrika wordt 
noodzakelijk geacht. In het bijzonder wordt 
daarbij de aandacht gericht op een olieboy
cot, inclusief een verbod op het gebruik van 
Nederlandse schepen voor het vervoer van 
olie en olieprodukten, naast een verbod van 
nieuwe investeringen en bevordering van 
desinvestering. 
Voor de opstellers van het KD heeft de strijd 
voor gerechtigheid een totalitair karakter ge
kregen, zij het dat de weg van onbloedige 
middelen tot het uiterste toe de voorkeur 
verdient. Nederland heeft zich in de onder
steuning van dat streven bepaald niet onbe
tuigd gelaten. Maar de vraag blijft klemmen: 
rust op ons land niet de verantwoordelijk
heid, om een aantal plaatsen op te schuiven 
in het peloton? 

juni 1986 

1Sil WZ, p. 52. 
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