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Opsomming

Die problematiek van hierdie studie fokus op die punte van verdeling tussen twee teologiese
strominge in die Nederduitse Gereformeerde Kerk (Ned Geref Kerk) in die tydperk 1905-1974. Dit
is naamlik enersyds apartheidsteologie - soos dit uiteindelik neerslag gevind het in Ras, volk en
nasie en volkereverhoudinge in die lig van die Skrif(1974) - en andersyds die "kritiese stem" in die
Ned Geref Kerk, soos verteenwoordig onder andere in die lewe en werk van Ben J Marais en CF
Beyers Naudé. Daar word op hierdie tydperk gefokus omdat dit inderdaad die tyd was toe die
teologiese stroom van denke wat aanvanklik dominant was binne die Ned Geref Kerk, verdring is
deur 'n teologiese stroom wat 'n bepalende rol gespeel het in die ontwikkeling en vaslegging van
apartheidsteologie.

Met die oog op die identifisering van hierdie punte van verdeling fokus ek dus op die ontwikkeling
en vestiging van apartheidsdenke aan die een kant, en op die kritiese stem teen apartheidsteologie
soos verwoord deur Marais en Naudé, aan die ander kant.

In die eerste deel word gelet op die ontwikkeling van apartheidsteologie. In hierdie deel val die
soeklig op die rol wat die Ned Geref Kerk gespeel het in die ontwikkeling daarvan. Hier sal
aangetoon word hoe die pragmatiesIkontekstuele faktore aanvanklik 'n rol gespeel het in die
ontwikkeling van denke in verband met apartheid en hoe hierdie denke in 'n volgende fase teologies
en ideologies gelegitimeer is. Die soeklig val op die rol wat sosio-ekonomiese en kultuur-politieke
omstandighede aanvanklik in die ontwikkeling van pragmatiese denke rondom apartheid gespeel
het.

Vervolgens word gefokus op die volgende fase in die ontwikkeling van apartheidsteologie, naamlik
toe apartheid dogmaties/ideologies begrond en Skriftuurlik geregverdig is. In hierdie deel sal
gefokus word op die rol wat spesifieke teologiese strome gespeel het in die verskuiwing van
teologiese denke binne die Ned Geref Kerk. Voorts word aangetoon hoe hierdie teologiese strome
teen die laat 1920's en begin 1930's in die Ned GerefKerk ontvang is en mettertyd ineengevloei het
om beslag te gee aan 'n gereformeerde ortodoksie - wat die evangeliese gereformeerde stroom
vervang het as dominante stroom. Die soeklig valook op die rol van hierdie gereformeerde
ortodoksie in die ontwikkeling van apartheidsteologie binne die Ned GerefKerk.

In die laaste deel van hierdie hoofstuk word die samesmelting van die pragmatiese en dogmatiese
denke in die Ned Geref Kerk bespreek. Die resultate van dié samesmelting word verwoord in die
Ned Geref Kerk se beleidstuk Ras, volk en nasie en volkereverhoudinge in die lig van die Skrif in
1974. Omdat hierdie beleidstuk 'n sistematiese samevatting bied van apartheidsteologie soos dit
ontwikkel het tussen 1905 en 1974, word ter afhandeling van die ondersoek na die ontwikkeling en
vestiging van apartheidsteologie 'n analise daarvan gemaak.

Hierdie deel van die ondersoek is noodsaaklik omdat dit die spesifieke konteks bied waarbinne die
kritiese stem gefunksioneer het.

In hierdie navorsing gaan dit spesifiek oor die diepste punte van verdeling tussen die
apartheidsdenke binne die Ned Geref Kerk enersyds, en die kritiese stem andersyds. Daarom word
die kritiese stem teen apartheidsteologie van die Ned GerefKerk ook volledig bekyk. Aangesien dit
in hierdie ondersoek gaan oor 'n spesifieke kritiese stem, word die oorsprong en ontwikkeling van
dié stem ontleed. Daar sal aangetoon word hoe hierdie stem reeds in die Ou en Nuwe Testament
ontwikkel het en voortgesit word in die kerkgeskiedenis en later geïdentifiseer word in die politieke,
ekonomiese en kerklike sektore in Suid-Afrika. Daar word ook indringender gefokus op die stem
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binne die ekumeniese bewegings in Suid-Afrika, die stemme binne die Ned GerefKerkfamilie en in
die besonder op die kritiese stem teen apartheidsdenke binne die Ned GerefKerk.

Alhoewel navorsers inderdaad ook ander stemme van kritiek binne die Ned Geref Kerkgeledere
geïdentifiseer het, val die klem in hierdie ondersoek op die kritiek soos vroeg reeds verwoord deur
Ben Marais en Beyers Naudé.

Die vraag wat hier na vore kom, hou verband met die verskille te midde van soveelooreenkomste in
denke tussen die apartheidsteoloë en die kritiese stemme van Marais en Naudé. Wat dit
problematies maak, is dat hierdie partye soveel in gemeen gehad het. Gedurende Marais en Naudé
se kinderjare is hulle immers gevorm in ouerhuise met dieselfde Afrikanerwaardes ten opsigte van
godsdiens, kultuur en politiek. Hulle ontvang hulle primêre en sekondêre onderrig in Afrikanerskole
wat hierdie selfde waardes bevestig en versterk. Hulle studeer aan dieselfde universiteit
(Stellenbosch) waar hulle teologiese denke gevorm word in dieselfde kulturele, politieke en
godsdienstige klimaat. Op kweekskool word hulle blootgestel aan dieselfde leermeesters en
teologiese strome.

Hierdie problematiek sal deeglik uitgeklaar word in Hoofstuk 4 en 5, waar 'n volledige analise
gemaak word van Marais (Hoofstuk 4) en dan Naudé (Hoofstuk 5) se kinder- en studentejare, asook
van hulle opleiding op universiteit en teologiese vorming op kweekskool. Ondersoek word ook
ingestel na hulle jare van bediening in die Ned Geref Kerk. Ten opsigte van Marais word laastens
aandag gegee aan die tydperk toe hy as hoogleraar sy bydrae gemaak het, terwyl in die geval van
Naudé die rolontleed word wat hy gespeel het binne die ekumeniese beweging.

Die vraag wat dus in hierdie deel uitgeklaar word, is die volgende: Hoe het hierdie twee figure - as
draers van die kritiese stem - die punte van verdeling tussen hulle eie posisie en dié van
apartheidsteologie in die Ned GerefKerk bewustelik, maar ook nie-bewustelik verstaan?

In 'n volgende hoofstuk sal die diepste punte van verdeling tussen die kritiese stem van Marais en
Naudé aan die een kant en die apartheidsteoloë aan die ander kant, geïdentifiseer en geanaliseer
word. Die voorafgaande gedokumenteerde analise in verband met die pragmatieseIkontekstuele en
teologiese/ideologiese legitimering van apartheid in die Ned Geref Kerk, die kritiese stem teen
apartheid, asook die kritiek van Marais en Naudé teen apartheidsdenke in die Ned Geref Kerk, sal
nagegaan word om hierdie punte te identifiseer en te beskryf. Ten einde die diepste punte van
verdeling te identifiseer en te analiseer, word - in aansluiting by teoloë binne die Ned GerefKerk -
gebruik gemaak van die hermeneutiek.

In hierdie deel van die ondersoek word die volgende punte van verdeling tussen die
apartheidsteoloë enersyds en die kritiese stem van Marais en Naudé andersys, geïdentifiseer en
bespreek:

• Die aan- of afwesigheid van 'n historiese en hermeneutiese bewussyn;

• Die aan- of afwesigheid van 'n hermeneutiek van suspisie;

• Die verskillende wyses waarop 'n analise van die veranderende sosiale konteks gemaak is;

• Die verskille in die seleksie wat gemaak is van Bybeltekste waarmee nagedink is oor die
boodskap van die Christelike Evangelie binne hulle spesifieke konteks;

• Die invloed van verskillende teologiese tradisies en gespreksgenote op die standpunte wat
ingeneem is;

• Die rol van "interpretasie" as die integrasie van al hierdie veranderlikes.

Samevattend word dus eerstens 'n analise gemaak van die ontwikkeling van pragmatiese en
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dogmatiese denke en die praktyk van rasse-apartheid (Hoofstuk 2). Tweedens word 'n analise
gemaak van die kritiese stem - naamlik die oorsprong daarvan, die rol wat dit gespeel het binne die
Christelike tradisie en in die besonder hoe Ben J Marais en C F Beyers Naudé hierdie stem
verwoord het binne die Ned Geref Kerk (Hoofstuk 3, 4, 5). Derdens word die resultate van hierdie
ondersoek benut om deur middel van die hermeneutiek as instrument die punte van verdeling tussen
die apartheidsdenkers en die kritiese stem van die anti-apartheidsdenkers - soos verwoord in die
kritiek van Ben J Marais en C F Beyers Naudé - te identifiseer en te beskryf.
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Abstract

English title: The "critical voice" against the theology of apartheid in the Dutch Reformed
Church (1905-1974): An analysis of the contributions of Ben Marais and Beyers Naudé

Keywords: Apartheid; Ben Marais; Beyers Naudé; Critique; Dutch Reformed Church;
ecumenism, neo-Calvinism; Ras, Volk en Nasie (1974); social justice; theology of apartheid

The problem investigated in this study centres around two theological trends in the Dutch Reformed
Church (henceforth DRC) during the period 1905-1974, namely, on the one hand, the theology of
apartheid (resulting in Ras, volk en nasie en volkereverhoudinge in die lig van die Skrif(1974)), and
on the other, the so-called "critical voice" in the DRC represented in the work of Ben J Marais and
CF Beyers Naudé.

The emphasis is on this period because it was during this period when the theological train of
thought - which was initially dominant in the DRC - was repressed by a theological trend that
played a significant role in die development and establishment of the theology of apartheid.

In order to identify the different points of difference between the two trends, the emphasis is
initially on the development and establishment of a philosophy of apartheid on the one hand and the
critical voices against a theology of apartheid as represented by Marais and Naudé.

The first part deals with the development in the theology of apartheid. In this first part the emphasis
is on the role played by the DRC in the development of the theology of apartheid. The research will
show how pragmatic / contextual factors initially played a role in the development of apartheid-
related thinking and how this thinking became theologically and ideologically legitimised in the
next phase. The emphasis will fall on the role played by socio-economic and cultural political
circumstances at the onset of the development of pragmatic thinking pertaining to apartheid.
Subsequently the emphasis is on the next phase in the development of the theology of apartheid
when apartheid was justified dogmatically/ ideologically and from the Scriptures. In this part of the
thesis the emphasis is on the roles played by particular theological trends played within the DRC
resulting in a shift in theological thought. The reception of these theological trends in the 1920s and
1930s within the DRC will also be examined and will show how they were eventually merged into a
reformed orthodoxy, which would replace the evangelical reformed trend as the dominant one in the
church. The role played by this reformed orthodoxy in the development of a theology of apartheid
in the DRC will also be analysed.

In the latter part of this chapter the merging ofthe pragmatic and dogmatic thinking within the DRC
will be discussed. The result of this merger is set out in the DRC's Ras, volk en nasie en
volkereverhoudinge in die lig van die Skrifpublished in 1974. Since this policy document provides
a systematic summation of the theology of apartheid as it developed between 1905 and 1974, this
document will form the basis of an investigation into the development and establishment of a
theology of apartheid.

This part of the study is essential because it provides the specific context in which the critical voice
against apartheid could function.

This research deals in particular with the major points of difference between apartheid thinking in
the DRC on the one hand and the critical voice against it. A complete analysis of the critical voice
against the theology of apartheid within the DRC is undertaken and since this research focuses on a
specific form of criticism, it is necessary to look at the origin and development of that voice. The
researcher will indicate to what extent this critical voice had its origin in the Old and New
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Testament and how it continued throughout the history of the church and was later identified in
several sectors of South African society - namely in the political, economical and church sectors.
The critical voice within the ecumenical movements in South Africa, the voices within the DRC
family and in particular the critical voice against apartheid within the DRC will form the gist of this
investigation.

Other researchers have identified critical voices within the ranks of the DRC, but the emphasis in
this doctoral thesis is on the criticism already expressed earlier on by Ben Marais and Beyers
Naudé.

The question that arises from this relates to the differences and similarities in the thinking of the
apartheid theologians and the critical voices of Marais and Naudé. What makes this problematic is
the fact that the parties have so much in common. During their childhoods they grew up with the
same Afrikaner values of religion, culture and politics; they receive their primary and secondary
education in Afrikaner schools that affirmed these values. They studied at the same university (the
University of Stellenbosch) where their theological thinking was shaped in the same cultural,
political and religious climate. In the School of Theology they were exposed to the same teachers
and theological trends.

This issue will be examined in Chapters 4 and 5 where these mutual influences will be examined
respectively in the case of Marais (Chapter 4) and Naudé (Chapter 5). Their years of serving in the
DRC will also be analysed. In the final instance Marais' position as professor will also be
scrutinised, whereas Naudé's role in the ecumenical movement will also be looked at.

The question that needs to be clarified is: How did these two figures, who represent the critical
voice of reason, consciously or unconsciously, comprehend the differences in opinion between them
and that of the theology of apartheid within the DRC?

In the next chapter the major difference between the critical voice of Marais and Naudé respectively
and that of the apartheid theologians will be identified and analysed. The documented analysis
regarding the pragmaticI contextual and theological/ideological legitimising of apartheid in the
DRC, the critical voice against apartheid, as well as the criticism of Marais and Naudé against
apartheid thinking in the DRC will be examined in order to identify and describe such difference. A
hermeneutic approach will be used to identify and analyse the differences between the two groups
and to be in conjunction with theologians in the DRC.

In this part of the investigation the following differences of opinion between the apartheid
theologians and the critical voices of Marais and Naudé will be discussed:

• The presence or absence of a historical and hermeneutic awareness;

• The presence or absence of a hermeneutics of suspicion;

• The different ways in which an analysis of the changing social context was made;

• The differences in the selection of texts from the Scriptures used to contemplate the Christian
message within their specific contexts;

• The influence of the different theological traditions and the views of those concerned on the
different stances taken;

• The role of "interpretation" as the integration of all these variables.

To summarise: Firstly, an analysis of the development of pragmatic and dogmatic ideas and
practices of racial apartheid (Chapter 2). Secondly, an analysis of the critical voice - its origin, the
role played by it within the Christian tradition and in particular that of Ben J Marais and C F Beyers
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Naudé within the DRC (Chapters 3-5). Thirdly, the results of this analysis are used to identify and
describe hermeneutically the differences between the apartheid thinkers and the critical voices of
the anti-apartheid thinkers exemplified by the criticism of Marais and Naudé.
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Hoofstuk 1

Inleiding en probleemstelling

1.1 Die fokus van hierdie studie: 'n Beknopte samevatting

Die problematiek van hierdie studie sentreer rondom twee teologiese strominge in die Nederduitse
Gereformeerde Kerk, naamlik apartheidsteologie' (soos dit uiteindelik neerslag gevind het in Ras,
volk en nasie en volkereverhoudinge in die lig van die Skrif(RVN) (1974)2 in die tydperk van 1905-
1974,3 en die sogenaamde "kritiese stem,,4 in die Ned Geref Kerk soos verteenwoordig, onder
andere, in die lewe en werk van Ben J Marais en CF Beyers Naudé in die tydperk tot en met 1994.5

In hierdie studie sal die kritiek teen apartheidsteologie in die bydraes van Ben Marais en Beyers
Naudé ondersoek word. Die vraag wat hier aan die orde gestel word, is hoe hierdie twee figure die
verskille tussen hulle eie posisie en dié van apartheidsteologie in die Ned Geref Kerk bewustelik,
maar ook nie-bewustelik verstaan het. Hierdie vraag sal veralondersoek word aan die hand van die
gedokumenteerde nalatenskap van Marais en Naudé.

Dit is nie nodig om in hierdie inleidende hoofstuk die konteks waarbinne hierdie studie verstaan
moet word, breedvoerig te bespreek nie. Hierdie konteks is, breedweg gesien, die politieke,
ekonomiese en sosiale geskiedenis van apartheid in die 20ste eeu. Die meer spesifieke konteks van
dié studie is die ontwikkeling en hoogbloei van apartheidsdenke binne die geledere van die
Nederduitse Gereformeerde Kerk. In Hoofstuk 2 sal 'n omvattende oorsig van hierdie geskiedenis
gebied word vanaf die begin van die eeu tot en met 1974, die jaar waarin RVN verskyn het en wat
algemeen as die finale vorm van apartheidsdenke beskou word.

Hierdie studie handeloor die kritiek teen apartheidsdenke wat reeds in hierdie tyd na vore gekom
het. In Hoofstuk 3 word die stemme van kritiek wat uit verskillende sektore na vore gekom het -
insluitende die politieke, ekonomiese en kerklike sektore in Suid-Afrika - oorsigtelik aan die orde
gestel. Daar word gewys op kritiek vanuit die breër ekumeniese beweging buite en binne Suid-
Afrika, op stemme van kritiek vanuit die familie van Ned Geref Kerke en dan ook op wat hier

2

Vergelyk byvoorbeeld: Bax (1972); Boesak (1986); Bosch (1984); A J Botha (1984); De Gruchy (1979); De Klerk
(1976); Deist (1984); Durand (1984); Du Toit (1983); Hexham (1981); Kinghorn (1986); Moodie (1975); Nolan
(1988) en Villa-Vicencio (1988).
Wat begin het met 'n verklaring by die Federale Raad van Ned GerefKerke in 1935 oor die onaanvaarbaarheid van
rassevermenging, sou uiteindelik uitloop op 'n teologie van apartheid. Dit het neerslag gevind in die rapport Ras,
Volk en Nasie en volkereverhoudinge in die lig van die Skrif(RVN). Dié verslag is tydens die Algemene sinode van
die Ned GerefKerk in 1974 aanvaar.
Die jaar 1905 word gebruik omdat die Federale Raad van Ned Geref Kerke toe tot stand gekom het. Hierdie raad
het 'n bepalende rol gespeel in 'n gekoordineerde proses van beredenering en besluitneming binne die Ned Geref
Kerke. Die jaar 1974 word as einddatum gebruik omdat dit die jaar is waarin die Algemene Sinode van die Ned
GerefKerk die rapport Ras, Volk en Nasie en volkereverhoudinge in die lig van die Skrif(voortaan RVN) aanvaar
het. In Hoofstuk 2 word gebeure wat 1905 voorafgegaan en 'n bepalende invloed gehad het op dit wat ná 1905
gebeur het, weliswaar ook bespreek ter wille van perspektief.
Die "kritiese stem" teen apartheid en apartheidsteologie word ook in verskeie ander werke bespreek. Sien byvoor-
beeld: AJ Botha (1984); CJ Botha (1979); Kinghorn (1986); Lategan (2004); Loubser (1987) en Villa-Vicencio &
De Gruchy (1985).
In Hoofstuk 3 word die kritiese stem ná 1974 bespreek om 'n volledige oorsig te gee oor die kritiek teen apartheid
tot en met die oorgang na demokrasie in 1994. In Hoofstuk 4 en 5 geld 1994 eweneens as sperdatum. In die
epiloog (Hoofstuk 7) word verdere ontwikkelinge na 1994 tot en met die hede kortliks bespreek ten einde die
dogmatiese sleutels wat 'n rol gespeek het in die Ned GerefKerk ná 1974 te identifiseer.

4
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genoem word die "kritiese stem" teen apartheidsdenke vanuit die geledere van die Ned Geref Kerk
self.

Hierdie studie handeloor twee figure wat hierdie "kritiese stem" simboliseer, naamlik Ben Marais
en Beyers Naudé, wat as van die belangrikste vroeë draers van die kritiese stem teen apartheid en
apartheidsteologie in die geledere van die Ned Geref Kerk beskou kan word. Die lewe en bydrae
van Marais en Naudé word in Hoofstuk 4 en 5 van hierdie studie in diepte ondersoek.

Die problematiek wat in hierdie studie ondersoek word, handeloor die diepste punte van verdeling
tussen apartheidsdenke in die Ned Geref Kerk en hierdie kritiese stem daarteen wat vanuit eie
geledere na vore gekom het. Die vraag is: Hoekom het Marais en Naudé so indringend van die
apartheidsteoloë verskil. Daar was immers heelwat wat hierdie twee met die apartheidsteoloë in
gemeen gehad het. Al hierdie partye het grootgeword binne dieselfde soort Afrikanerhuishoudings
waar hulle met gemeenskaplike waardes ten opsigte van godsdiens en kultuur gevorm is. Hulle is
aan soortgelyke skole opgevoed en min of meer almal het later hulle tersiêre onderrig aan die
Universiteit van Stellenbosch ontvang. Hier is hulle blootgestel aan dieselfde kulturele en
godsdienstige konteks, opvoeders en teologiese strominge. Hulle het dieselfde geskiedenis, taal..
gereformeerde tradisie en kulturele erfenis gehad. Die vraag is daarom: Waarom het hierdie partye
uiteindelik so indringend verskil ten opsigte van hulle teologiese oortuigings? Wat is ten diepste die
onderliggende teologiese verskille tussen apartheidsteologie en die kritiese stem daarteen? Waar lê
die vroegste oorspronge van die verdeling tussen hierdie twee strome wat later so onmiskenbaar
was?

Die antwoord op hierdie vrae is nie sonder meer vanselfsprekend nie. Dit word byvoorbeeld
treffend gei1lustreer in die lewe van Beyers Naudé. Hier kan gewys word op die gedeelde agter-
grond van Afrikaanssprekende Suid-Afrikaners van Europese afkoms; 'n gedeelde geskiedenis van
Afrikanernasionalisme; 'n soortgelyke kultuur; die gedeelde gereformeerde erfenis; en 'n
soortgelyke teologiese opleiding. Dit is moontlik om dié punte van verdeling te vind in terme van
politieke blootstelling. Hier kan gewys word op die impak van die Sharpeville-slagting op die lewe
van Naudé. Die rol van ekumeniese blootstelling in die lewe van Ben Marais kan insgelyks
beklemtoon word. Beide hierdie gevalle laat egter nie reg geskied aan die teologiese punte van
verdeling tussen hierdie twee strome nie. Watter hermeneutiese en teologiese uitgangspunte het die
draers van die kritiese stem in staat gestelom apartheid en die teologiese verdediging daarvan te
ontmasker? Wat het gemaak dat die draers van die kritiese stem - anders as die hoofstroom binne
die Ned GerefKerk - die teologiese regverdiging van apartheid as 'n dwaling herken het?

Op grond hiervan kan die navorsingsprobleem wat in hierdie studie ondersoek word, soos volg
geformuleer word:

Hoe het Barend Jacobus Marais (1909-1999) en Christiaan Frederick Beyers Naudé (1915-
2003) die verdelingspunt(e) tussen hulle eie teologiese oortuigings en die formulering van 'n
apartheidsteologie tot uitdrukking gebring in hulle (geskrewe) nalatenskap?

Hierdie vraagstuk word in Hoofstuk 6 tematies en in diepte aan die orde gestel teen die agtergrond
van die historiese en biografiese oorsigte in die voorafgaande hoofstukke.

In die kort slothoofstuk word by wyse van 'n nabetragting oor hierdie geskiedenis ook vooruitgekyk
na die verdere verloop van hierdie stroom van kritiek wat vanuit die geledere van die Ned Geref
Kerk self na vore gekom en ná 1990 al hoe meer dominant geword het.
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1.2 Die keuse om op die bydraes van Marais en Naudé te fokus

Dié keuse spreek byna vanself.6 Ten spyte van sterk ooreenkomste in hulle persoonlike en
teologiese agtergrond, is dit ook interessant om die verskillende teologiese motiewe wat by hierdie
twee figure aanwesig is, van naderby te ondersoek. Marais was naamlik by uitstek 'n ekumeniese
teoloog wat sy bydrae veral vanuit 'n akademiese konteks gelewer het. Daarenteen was Naudé
eweneens betrokke by die ekumene, maar sy bydrae was eerder in terme van kerklike leierskap. Die
kombinasie van hierdie twee denkers vul mekaar aan ten einde die teologiese oorspronge van die
kritiese stem teen apartheid in die Ned GerefKerk te peil.

Die keuse om spesifiek met Marais te werk, kan as volg gemotiveer word: Eerstens was hy die
eerste persoon wat binne die Ned Geref Kerkgeledere openlike en eksplisiete kritiek teen die
Skriftuurlike regverdiging van apartheid uitgespreek het. Tweedens was hierdie kritiek nie lukraak
nie en is behoorlik gedokumenteer in kerklike tydskrifte, sy doktorale tesis en in verskeie boeke.
Marais se kritiek teen apartheid is konsekwent en dikwels as alleenfiguur binne die konteks van die
Ned Geref Kerk vanaf die 1940's. Daar is 'n uitgebreide korpus van akademiese en populêre
artikels, briewe, tydskrifte en koerante, asook reaksies op ander se standpunte waarin Marais oor
dekades heen sy kritiek teen die teologiese begronding en Skriftuurlike regverdiging van apartheid
uiteengesit het. Daar bestaan dus genoegsame gedokumenteerde inligting ten opsigte van Marais se
kritiek wat so 'n ondersoek moontlik maak. Uit sekondêre literatuur blyk dit voorts dat geen twyfel
bestaan dat Marais as 'n belangrike verteenwoordiger van die kritiese stem teen apartheid in die
Ned GerefKerk beskou word nie.

Invergelyking met Marais het Naudé eers later op die voorgrond getree. Uit die sekondêre literatuur
in verband met Naudé blyk dit egter duidelik dat hy as een van die belangrikste verteenwoordigers
van die kritiese stem teen apartheid in die Ned Geref Kerkfamilie beskou word. In vergelyking met
Marais was Naudé se bydrae, hoewel teologies gemotiveer, minder eksplisiet akademies van aard.
Hy het op sy beurt ook die teologiese regverdiging van apartheid gekritiseer, maar veel sterker as
Marais gewys op die politieke en ekonomiese dimensie van apartheid. Alhoewel Naudé se geskrewe
nalatenskap ook uitgebreid is, is dit in vergelyking met dié van Marais minder sistematies en meer
ad hoc van aard. Sy denke is veral aangeteken in Pro Veritate en ander ekumeniese dokumente,
soos "The Message to the people of South Africa" en "Sprocas" - wat hy geïnisieer het, asook in sy
toesprake en preke by verskillende geleenthede, en in sy outobiografie, My land van hoop (1995).
Naudé is dus nasionaal en later internasionaal erken as deel van die kritiese stem teen apartheid in
die Ned GerefKerk. Daar is genoegsame gedokumenteerde materiaalom sy bydrae te ontleed en te
beskryf.
Die doel van hierdie studie is om die leemte in die bestaande navorsing oor die kritiek teen
apartheid vanuit die geledere van die Ned GerefKerk op hierdie punt aan te vul.

In Hoofstuk 4 word aandag gegee aan die bydrae van Marais tot die kritiese stem teen die teologie
en praktyk van rasse-apartheid in Suid-Afrika. Hier word 'n chronologiese analise gemaak van
beide Marais se lewe en bydrae tot die kritiese stem teen rasse-apartheid in Suid-Afrika. Eerstens
word 'n biografiese skets gegee en vervolgens word die invloed van die kritiese stem op hom, sy
verwerking daarvan en sy bydrae daartoe gedurende die verskillende fases van sy lewe beskou. In
hierdie verband word gelet op sy kinder- en studentejare, die tydperk toe hy leraar was van die Ned
Geref Kerk, hoogleraar aan die Universiteit van Pretoria en laastens as professor aan die
Universiteit van Suid-Afrika.

6 Prof. BB Keet sou inderdaad ook deel kon uitmaak van hierdie ondersoek na die kritiese stem. Maar vanweë die
volledige studies wat reeds in verband met sy werke verskyn bet, en die feit dat by net vir 'n gedeelte van die
tydperk waaroor hierdie studie handel nog aktiefbetrokke was, konsentreer ek grootliks op Marais en Naudé.
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Hierdie deel van die ondersoek is noodsaaklik omdat dit Marais se besondere bydrae tot die kritiese
stem teen rasse-apartheid in Suid-Afrika blootlê, ten einde vas te stel wat die punte van verdeling
tussen hom en die apartheidsteoloë was.
Soos in die geval van Marais in Hoofstuk 4, word in Hoofstuk 5 'n analise gemaak van Naudé se
bydrae tot die kritiese stem teen die teologie en praktyk van rasse-apartheid in Suid-Afrika.
Betreffende sy bydrae word ook 'n chronologiese analise gemaak van sy kritiese stem teen rasse-
apartheid in Suid-Afrika. Eerstens word weer 'n kort biografiese skets gegee en daarna word sy
beïnvloeding, verwerking van en bydrae tot die kritiese stem ondersoek. Hier val die soeklig op sy
kinder- en studentejare; sy posisie as leraar van die Ned GerefKerk; redakteur van die Pro Veritate;
direkteur van die Christelike Instituut; die tydperk van aanhouding; asook sy posisie as Algemene
sekretaris van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke.
Met hierdie ondersoek word vasgestel hoe Naudé op sy beurt beïnvloed is deur die kritiese stem en
watter bydrae hy tot dié stem gemaak het, sodat die punte van verdeling tussen sy teologie en dié
van die apartheidsteoloë geïdentifiseer kan word.

1.3 Die belang van hierdie studie in terme van die stand van navorsing

Daar het reeds talle navorsingsbydraes verskyn oor die ontwikkeling en vestiging van
apartheidsteologie, asook die kritiek teen apartheid vanuit die Ned Geref Kerk. Die ontstaan en
ontwikkeling van apartheidsteologie word veral beskryf in die bydraes van Andries Botha,
Ferdinand Deist en RTJ Lombard, asook in die bundelopstelle Die N.G. Kerk en apartheid (1986),
geredigeer deur Johann Kinghorn.
Die ekumeniese kritiek teen apartheid en apartheidsteologie word in talle bydraes verwoord. Die
beste oorsig hiervan is te vinde in John de Gruchy se The church struggle in South Africa (1979).
Hierdie kritiek word saamgevat in 'n bundelopstelle, Apartheid is a heresy, geredigeer deur John
de Gruchy en Charles Villa-Vicencio (1987). Vir kritiek teen apartheidsteologie vanuit die breër
Ned Geref Kerkfamilie kan veral gewys word op die bydraes van Hannes Adonis, Allan Boesak,
Andries Botha, Chris Loff en Thakatso Mofokeng.' Hierbenewens kan gewys word op belangrike
artikels deur David Bosch, Jaap Durand en Dirkie Smit.

8

Daar is in die bespreking hier bo reeds gewys op die groeiende stroom van kritiese stemme teen
apartheid en apartheidsteologie vanuit die geledere van die Ned Geref Kerk self. Hierdie kritiek is
gedokumenteer in die bydraes van alleenstaners soos Bennie Keet, Ben Marais, Beyers Naudé en
Willie Jonker. Sodanige kritiek is ook verwoord in 'n aantal belangrike versamelbundels wat in die
1980's gepubliseer is, naamlik Perspektief op die Ope Brief (1982)9 en die reeds genoemde Die
N. G.Kerk en apartheid.t'' Hierbenewens kan ook gewys word op die individuele bydraes van
Ferdinand Deist, Johann Kinghorn, Bobby Loubser, Willem Nicol en talle andere.

Daar het ook reeds 'n aantal sekondêre navorsingsbydraes oor die lewe en bydraes van Ben Marais

en Beyers Naudé verskyn.
In 2003 het 'n doktorale proefskrif verskyn uit die pen van Petrus Jacobus Maritz met die titel The

Sien die werke van: Adonis (1982); Boesak (1977, 1983, 1984, 1986, 1987); Botha (1984); Loff (1983) en

Mofokeng (1986).
Sien Bosch (1981, 1982, 1983, 1984, 1986, 1987c, 1991); Durand (1978, 1979, 1984, 1987b) en Smit (1984,

1986a, 1987,2003).
Die "Ope Brief' is deur 123 predikante van die Ned GerefKerk uitgereik en het op 9 Junie 1982 in Die Kerkbode
verskyn (sien bespreking in onder andere Naudé (1995) en Rosenveld (2004».

10

?

8

9

Hierdie werk bied 'n omvattende oorsig oor apartheidsdenke en lewer indringende kritiek op verskillende aspekte
oor die onderwerp (Kinghorn, 1986).
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influences, and heritage of a South African prophet during two periods of transformation. I I

Alhoewel hierdie proefskrif'n volledige bespreking gee van die lewe en werke van Marais, word
hoofsaaklik gekonsentreer op die rol van Marais as profeet binne die Ned Geref Kerk en lewer dit
nie 'n bydrae wat die vraag oor die punte van verdeling tussen apartheidsteologie en die kritiese
stem teen apartheid in die Ned GerefKerk uitklaar nie.

Die navorsing wat Hans SA Engdahl gedoen het in sy Theology in Conflict - Readings in Afrikaner
Theology (2006), kan ook hier vermeld word. Engdahl maak 'n eie relevante studie van
apartheidsteologie soos.dit by FJM Potgieter Cn apartheidsteoloog) gefunksioneer het en die denke
van Marais (deel van die kritiese stroom). Engdahl vergelyk hulle teologieë onder die tema
"Conflict and Contrast" en beklemtoon die verskille tussen die teologie van Potgieter en Marais.
Engdahl se bydrae fokus egter nie werklik op die punte van verdeling tussen apartheidsteologie en
die kritiese stem teen apartheid in die Ned GerefKerk nie.

Daar bestaan 'n relatief uitgebreide sekondêre literatuur oor die bydrae van Naudé in die stryd teen
apartheid. Dit blyk byvoorbeeld uit drie feesbundels wat aan hom opgedra is, naamlik Apartheid is
a Heresy (1983), Resistance and Hope (1985) en Villa-Vicencio en Niehaus se Many cultures, one
nation (1995). Daar het ook werke verskyn wat hom tipeer in die besondere rol wat hy gespeel het
in Suid-Afrika, onder andere Not Without Honour - Tribute to Beyers Naudé, (1982) en Naudé:
Prophet to South Africa (ongedateer). Hierdie bydraes fokus veralop die aard en omvang van sy
weerstand teen apartheid. Daar word meermale verwys na sy persoonlike piëteit en sy sterk
Christelike oortuigings. 'n Voorbeeld hiervan word gevind in Colleen Ryan se Beyers Naudé:
Pilgrimage of Faith (2005). In 2004 verskyn MJ Heaney se doktorale proefskrif oor Naudé se
teologiese bydrae. Die titel is Beyers Naudé, Ekumeniese Baanbreker in Suid-Afrika: 1960-1994.
Dit handeloor sy bydrae tot die vestiging van 'n relevante teologie vir Suid-Afrika, asook sy rol as
ekumeniese leier. Daar is egter nog geen volledige studie gewyaan sy teologiese oortuigings wat
aanleiding gegee het tot die punte van verdeling tussen sy teologiese standpunt en dié van
apartheidsteologie nie.

In hierdie sekondêre navorsingsbydraes val die klem tipies op die konteks, vorm en inhoud van die
kritiek teen apartheid soos verwoord deur Marais en Naudé. Daar is egter weinig sprake van 'n
diepgaande analise van die teologiese oorspronge van waaruit hierdie kritiek gespruit het. Die doel
van hierdie proefskrif is om sodanige gapings in die navorsing aan te vul.

1.4 Die tese van hierdie studie

Watter faktore het 'n rol gespeel in die kritiek teen apartheid en apartheidsteologie soos verwoord in
die bydraes van Marais en Naudé? Wat het hulle tot ander insigte gebring ten spyte van die
historiese, kulturele, kerklike en teologiese bande wat hulle met die voorstanders van apartheid
gedeel het?

In Hoofstuk 6 van hierdie studie word in hierdie verband gewys op veral ses punte van verdeling
tussen die denke van die apartheidsteoloë en die kritiese stem van Marais en Naudé. Ten einde
hierdie punte van verdeling te identifiseer en te analiseer, word aansluiting gevind by die vakgebied
van die Bybelse, teologiese en filosofiese hermeneutiek soos dit beslag gekry het binne die Ned
Geref Kerk sedert 1960. Op grond hiervan word aangetoon dat die volgende punte van verdeling in
hierdie verband geïdentifiseer kan word:

• Die aan- of afwesigheid van 'n historiese en hermeneutiese bewussyn;

• Die aan- of afwesigheid van 'n hermeneutiek van suspisie;

11 Sien Maritz 2003.
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• Die verskillende wyses waarop 'n analise van die veranderende sosiale konteks gemaak is;

• Die verskille in die seleksie wat gemaak is van Bybeltekste waarmee nagedink is oor die
boodskap van die Christelike Evangelie binne hulle spesifieke konteks;

• Die invloed wat verskillende teologiese tradisies en gespreksgenote gehad het op dié standpunte;

• Die rol van "interpretasie" as die integrasie van al hierdie veranderlikes.

In hierdie tesis sal die rol van hierdie punte van verdeling geïdentifiseer en geanaliseer word om aan
te toon in watter mate hierdie punte werklik deurslaggewend was in albei gevalle.

1.5 Navorsingsprosedure
Die problematiek en die navorsingshipotese soos hier bo beskryf, word in hierdie studie
diachronies sowel as sinchronies geanaliseer. 'n Diachroniese benadering word gevolg ten opsigte
van die ondersoek en dokumentering van Hoofstuk 2, wat handel oor die pragmatiesIkontekstuele
en teologies/ideologiese legitimering van apartheid in die Ned GerefKerk; Hoofstuk 3, wat aandag
gee aan die "kritiese" stem teen apartheid; Hoofstuk 4, waarin ondersoek ingestel word na de rol
van Barend Jacobus Marais (1909-1999) as kritikus van apartheidsteologie; en Hoofstuk 5, waarin
die bydrae van Christiaan Frederick Beyers Naudé as anti-apartheidsteoloog ontleed word. 'n
Sinchroniese benadering word in Hoofstuk 6 gevolg om die resultate van die analise wat van die
voorafgaande hoofstukke gemaak is, te dokumenteer.

Die problematiek en die navorsingshipotese soos hierbo beskryf, word in hierdie studie aan die
hand van die volgende stappe ondersoek:

Die eerste stap van hierdie studie bestaan daaruit om 'n ietwat meer volledige oorsig te kry oor die
ontwikkeling van apartheidsdenke, veral binne die konteks van die Ned GerefKerk, vanaf 1905 tot
1974. In hierdie oorsig word gewys op die twee belangrike strome van waaruit apartheidsteologie
ontstaan het, naamlik 'n pragmatiesIkontekstuele denkstroom (soos verwoord in die konteks van die
Federale Raad van Ned Geref Kerke) en 'n dogmaties/ideologiese denkstroom (soos verwoord in
die neo-Calvinisme van Stoker en andere). Hierdie twee denkstrome het inmekaargevloei in Ras,
volk en nasie en volkereverhoudinge in die Zig van die Skrif (1974), waarin apartheid Skriftuurlik
regverdig en teologies begrond is.12 Die doel van hierdie oorsig oor die ontwikkeling van
apartheidsdenke is nie om 'n selfstandige bydrae in dié verband te maak nie - hoewel die
identifisering van bogenoemde twee denkstrome hier beklemtoon sal word - maar om die konteks
te skets waarbinne die bydraes van Marais en Naudé verstaan moet word. Vir hierdie oorsig word
die gesaghebbende werke van Botha, De Gruchy, Deist, Durand, Lombard, Kinghorn, Smit en
andere (soos hier bo vermeld) benut. Die resultate van hierdie oorsig word in Hoofstuk 2 van die
proefskrif gedokumenteer.

Vervolgens word 'n soortgelyke oorsig gegee van die sogenaamde "kritiese stem" teen apartheid en
apartheidsteologie, veral binne die konteks van die Ned Geref Kerkfamilie. Die doel van hierdie
oorsig is insgelyks nie om 'n volledige oorsig te bied oor die kerklike en ekumeniese stryd teen
apartheid nie, maar om die bydraes van Marais en Naudé te kan plaas binne 'n wyer konteks. Die
resultate van hierdie oorsig word in Hoofstuk 3 gedokumenteer.

Derdens behels hierdie studie 'n analise van die kritiek teen apartheidsteologie soos verwoord in die
skriftelike nalatenskap van Ben Marais. In hierdie stap word die wyse waarop Marais die punte van
verdeling tussen sy eie standpunt en dié van apartheidteologie verstaan het, breedvoerig beskryf.

12 Hierdie rapport van 'n kommissie van die Ned Geref Kerk is in Oktober 1974 goedgekeur en aanvaar deur die
Algemene sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk.
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Die konstellasie van faktore wat in sy geval aanleiding gegee het tot 'n kritiese standpunt, word
noukeurig ontleed. Marais se doktorale tesis Die Christelike broederskapsleer: Sy agtergrond en
toepassing in die vroeë kerk en boek Die Kleurkrisis en die Weste (1953) en 'n verskeidenheid
artikels en briewe in kerklike en teologiese tydskrifte bied die primêre bronne vir hierdie analise.
Hierbenewens word 'n aantalongepubliseerde dokumente asook video-opnames van onderhoude
wat met hom gevoer is (en wat in persoonlike besit van die ondersoeker is), benut. Die resultate van
hierdie aspek van die studie word in Hoofstuk 4 gedokumenteer.

In die vierde fase word 'n soortgelyke analise gemaak van die punte van verdeling tussen die
apartheidsdenke in die Ned Geref Kerk en Beyers Naudé se kritiek daarteen. Die primêre bron vir
hierdie analise is 'n verskeidenheid van sy eie geskrifte, asook bandopnames van 'n onderhoud van
die ondersoeker met hom. Hierbenewens word gebruik gemaak van die beskikbare sekondêre
literatuur oor Naudé se bydrae. Die resultate hiervan word in Hoofstuk 5 gedokumenteer.

In die volgende stap van hierdie studie word die punte van verdeling bespreek en 'n kort
vergelyking gemaak van die rol wat dit gespeel het in die kritiese stem teen apartheidsdenke in die
Ned Geref Kerk, soos onderskeidelik deur Marais en Naudé verwoord. Hierdie vergelyking en
daarmee saam die resultate van hierdie studie word in Hoofstuk 6 gedokumenteer.

1.6 Die beperkinge van hierdie studie

Dit is belangrik om die beperkte omvang van hierdie studie verder toe te lig. Die punte van
verdeling tussen apartheidsteologie en die kritiese stem teen apartheidsdenke in die Ned GerefKerk
verg 'n omvattende studie van talle teologiese tradisies en invloede wat hierin 'n rol gespeel het.
Wanneer gevra word na die teologiese oorspronge van die kritiese stem, sou dit moontlik wees om
hierdie oorspronge ver terug te voer na die geskiedenis van die gereformeerde tradisie. Só 'n studie
sou spoedig veels te omvattend word. Daarteenoor lê die kern van hierdie studie by die wyse
waarop Marais en Naudé self die punte van verdeling tussen hulle eie standpunt en dié van
apartheidsteologie eksplisiet verstaan en verwoord het. Dit het hulle gedoen in hulle eie geskrifte,
maar ook in optredes, toesprake en onderhoude wat deur ander gedokumenteer is. Hierdie geskrewe
en oudiovisuele nalatenskap van Marais en Naudé vorm die primêre bronne vir hierdie studie.i''

Hoewel Marais en Naudé eksplisiet teen apartheidsdenke in die Ned Geref Kerk standpunt
ingeneem en uiteraard dikwels besin het oor die wyse waarop hulle posisie daarvan verskil, is dit
soms vir buitestaanders moontlik om hierdie verskille meer noukeurig te identifiseer en te beskryf.
Dit is moontlik om aspekte van 'n denker se standpunte beter te artikuleer en uiteen te sit as wat die
persoon self in staat is om dit te doen. Dit hang saam met die moontlikheid van nabetragting,
aanvullende perspektiewe vanuit 'n ander konteks en die moontlikheid van faktore en denkrigtings
wat Marais en Naudé se standpunte onbewustelik kon beïnvloed. Hierdie studie kan daarom nie
beperk word tot die primêre bronne of tot die wyse waarop Marais en Naudé self sodanige verskille
verwoord het nie. Gevolglik salook aandag gegee word aan 'n aantal sekondêre en aanvullende
bronne wat kan bydra om Marais en Naudé se standpunte in perspektief te plaas.!"

Dit is in hierdie lig ook nodig om my eie posisie as navorser te verreken. Uiteraard is subjektiwiteit
in enige navorsing onvermybaar. Dit geld sekerlik ook van hierdie studie aangesien ek as leraar in
die Ned Geref Kerk gedien het tot en met my emeritaat in 2005. Voorts het ek 'n persoonlike
verhouding gehad en verskeie onderhoude gevoer met Marais en Naudé - veral ten opsigte van die

13 Sien die bydraes van Marais en Naudé in die bibliografie aan die einde van hierdie ondersoek.
14 Sien onder meer Bosch (1982); A J Botha (1984); C J Botha (1979); De Gruchy (1979 en 1986); Deist (1994);

Engdahl (2006); Hofmeyr en Vorster (1984); Kinghorn (1986); Lategan (2004); Loubser (1987); Liickhoff(1978);
Nolan (1988) en Villa-Vicencio (1985,1988, 1995).
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onderwerpe wat hier ter sprake kom. Gedurende hierdie tydperk was ek dus blootgestel aan beide
die apartheidsdenke binne die Ned Geref Kerk en die kritiese stem daarteen. Met verloop van tyd
het ek self toenemend kritiek op apartheidsdenke en die gevolge daarvan gelewer en het myself dus
as deel beskou van wat ek hier die "kritiese stem" noem. Alhoewel my hoë waardering vir die rol
wat Marais en Naudé gespeel het kwalik weggesteek kan word en juis die motivering vorm vir die
keuse om op hulle onderskeie bydraes te fokus, het ek in hierdie studie sover moontlik 'n kritiese
afstand probeer handhaaf. Dit is immers belangrik om nie net die ooreenkomste nie, maar ook die
verskille tussen Marais en Naudé raak te sien en om die tekortkominge van hulle posisies te
identifiseer. Hierdie verskille kom veral ter sprake in hoofstuk 6 - wat die kern van hierdie studie
vorm.
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Hoofstuk 2

Die pragmaties/kontekstuele en teologies/ideologiese legitimering van
apartheid in die Ned Geref Kerk (1905-1974)

The religion of one age is the literary entertainment of the next. - Ralph Waldo Emerson

2.1 Inleiding: 'n Kort oorsig van die geskiedenis van apartheidsdenke in die Ned Geref Kerk
(1652-1974)

In hierdie hoofstuk word ondersoek ingestel na die Ned Geref Kerk se rol in die ontwikkeling van
rasse-apartheid in Suid-Afrika en apartheidsteologie in die Ned Geref Kerk. Eerstens word 'n kort
oorsig van die aanloop, ontwikkeling en vestiging van apartheidsteologie in die geskiedenis van die
Ned GerefKerk gegee. Tweedens word die verskillende dimensies van apartheid, naamlik politieke,
ekonomiese, ideologiese en teologiese apartheid, ontleed om die rol wat pragmaties/kontekstuele en
teologies/ideologiese gebeure gespeel het in die ontwikkeling van apartheid en apartheidsteologie,
te verstaan.

In Hoofstuk 2 word dus 'n analise gemaak van die konteks waarin die kritiek teen apartheidsdenke
ontwikkel het.

a) Die Ned GerefKerk onder koloniale bewind in die nedersetting aan die Kaap (1652-1824)

In hierdie periode was die Ned Geref Kerk in diens van die owerheid en moes aan die staat
verantwoording doen. Die verhouding tussen die kerk, die staat en die samelewing is in hierdie tyd
gestruktureer in terme van die Corpus Christianum wat tydens die koloniale bewind gehandhaaf is.'
'n Kenmerk van die kultuur wat voortgevloei het uit die Corpus Christianum, was dat Europeërs
gesien is as die draers van die Christelike "beskawing", terwyl nie-Europeërs as heidene beskou is.
Dit het in die besonder gegeld in die kontaksituasie aan die Kaap waar die Khoikhoi beide gesien is
as 'n simbool van die heidendom en as objek van sending? Aanvanklik is dopelinge uit die
"heidendom" in die Kerk opgeneem, maar dit het nie lank geduur voor daar 'n aandrang op skeiding
in kerklike samekomste was nie.' Daar was egter geen noemenswaardige teken van rassekonflik in
hierdie tydperk nie. Die vorms van sosiale stratifikasie in hierdie tyd het eerder saamgehang met
ekonomiese oorwegings en klasseverskille. 4 Die teologiese tradisie van die Gereformeerde Kerk in
Nederland het die teologiese denke aan die Kaap in hierdie periode bepaal.' Predikante aan die
Kaap moes hulle verantwoord teenoor die Gereformeerde Kerk in Nederland en hierdie stand van
sake het voortgeduur tot 1795.

b) Die Ned Geref Kerk vanaf die eerste sinode (1824) tot 1902

In die periode tussen 1824 en 1902 kan veral vier belangrike ontwikkelinge wat die geskiedenis van
apartheid en die teologiese verdediging daarvan in die 20ste eeu sou beïnvloed, geïdentifiseer word.

2
Kinghorn, 1986: 48ev.
Botha, A J, 1986: 21.
Scholtz (1976: 143) sê dat hierdie skeiding " ... nie steeds in die eerste plaas uit beginsel van die Christendom
voortgevloei het nie, maar wel uit die harde praktyk van die lewe". Vir 'n bespreking van faktore wat aanleiding
gegee het tot sodanige skeiding, vergelyk ook Botha, AJ, 1986: 25 .
Borchardt, 1986: 72.
Botha, A J, 1986: 18.

3

4

5
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Eerstens kan die ontstaan van afsonderlike kerklike strukture genoem word. Aanvanklik is 'n
pragmatiese skeiding gehandhaaf tussen die hoofstroom van gevestigde kerke (wie se lidmate
bestaan het uit mense van Europese afkoms) en Christene wat die vrug gevorm het op die werk van
sendinggenootskappe. Hierdie pragmatiese skeiding het in die Ned Geref Kerk bekend gestaan as
die tweestroombeleid." Hierdie beleid is met enkele aanpassings voortgesit sonder dat 'n prinsipiële
besluit in dié verband geneem is.

Tydens die sinode van 1857 is egter'n voorstel aanvaar wat bepaal het dat Woord en sakrament aan
verskillende rasgroepe in afsonderlike geboue bedien kan word "weens die swakheid van
sommige't.' Tydens die sinode van 1880 word in wese dit wat in 1857 as 'n uitsondering beskou is,
as 'n beginsel vasgelê. Dit het gelei tot die stigting van die Ned Geref Sendingkerk as 'n
afsonderlike kerklike denominasief Hierdie "beginsel" dat afsonderlike strukture en kerke vir
verskillende bevolkingsgroepe gevestig word, het verreikende gevolge gehad. Dit is byvoorbeeld
omskryf in die Ned Geref Kerk se Sendingbeleid van 1935 en in Ras, Volk en Nasie en
Volkereverhoudinge in die Zigvan die Skrif(1974).9

Tweedens is die Ned Geref Kerk ook beïnvloed deur die stigting van 'n teologiese seminarium op
Stellenbosch (1859). Met die aanstelling van twee plaaslike leraars, naamlik John Murray en NJ
Hofmeijr, het die Ned Geref Kerk 'n keuse vir 'n bepaalde teologiese stroom gemaak. Die
dominante stroom in die Ned GerefKerk aan die Kaap is voor 1859 gevorm deur die gereformeerde
ortodoksie in Amsterdam. Hofmeijr het egter by die sogenaamde "Regsinnige Stroom" van Utrecht
(by name Doedes en Van Oosterzee) aansluiting gevind, terwyl John Murray die invloed van die
gereformeerde ortodoksie in die Skotse Kerk verteenwoordig het'". Beide hierdie twee
gereformeerde strominge was ontvanklik, hoewel krities, teenoor modernistiese idees, maar het ook
krities gestaan teenoor die neo-Calvinisme soos voorgestaan deur die Vrye Universiteit in
Amsterdam. Die stigting van die teologiese seminarium kan verstaan word as 'n reaksie teen die
Nederlandse liberale teologie van daardie tyd en die invloed daarvan op die leer en lewe van die
Ned GerefKerk aan die Kaap.ll Dit dui daarop dat verskillende teologiese strominge binne die Ned
GerefKerk in die Kaapkolonie aanwesig was. Die fermentasie van hierdie gereformeerde teologiese
strominge sou voortduur totdat dit op die spits gedryf is met die hofsaak teen Johannes du Plessis in
die dertigerjare."

Derdens is die Ned GerefKerk veral sedert 1834 beïnvloed deur die gebeure van die Groot Trek. 'n
Kloof het hierdeur ontstaan tussen die lidmate wat aan die Groot Trek deelgeneem het en die
kerklike owerhede in die Kaapkolonie.l" Tydens die Ned Geref Kerk se sinode van 1837 word

6

7
Vergelyk Borchardt, 1986: 74 en Botha, A J, 1986: 42ev.
Dié besluit word tydens die sinode van 1857 geneem: "De Synode beschouwt het wenschelijk en schrifmatig, dat
onze leden uit de Heidenen in onze gemeente opgenomen en ingelijf worden, overal waar sulks geschieden kan;
maar waar deze maatregel, ten gevolge van de zwakheid van sommiges de bevordering van de zaak van Christus
onder de heidenen, in den weg zoude staan, de gemeente uit de heidene opgerigt, of nog op te rigten, hare
Christelijke voorregten in een afsonderlijk gebouw of gesticht genieten zal" (Sien Handelinge van die sinode van
die Ned GerefKerk 1857: 80.)
Handelinge van die sinode van die Ned GerefKerk, 1880: 56ev.
Borchardt, 1986: 7gev.

8

9

10 Deist, 1994: 7ev.
Il Verskeie redes is destyds aangevoer vir en teen die stigting van 'n eie teologiese kweekskool. Di Neethling,

Hofmeijr en Brink (1854: 39-52) het kennis geneem van al die punte wat aangevoer is (beide vir en teen), maar bly
staan by hulle oortuig dat dit ten diepste gegaan het oor die stryd teen, veral die vrees vir, die invloed van die
liberale teologie. Vergelyk ook Changuion se besware teen die stigting van 'n kerklike kweekskool (Deist 1994: 1).

12 Deist, 1994: 7.
13 Van der Watt, 1977: 12.
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lidmate gewaarsku teen deelname aan die Groot Trek en word 'n beroep op hulle gedoen om hulle
te onderwerp aan die koloniale owerheid. Hierdie sinodale besluit openbaar die Ned Geref Kerk se
onderdanigheid aan die owerheid, maar dui ook op 'n onbegrip vir die aspirasies en omstandighede
van die trekkers." Die vervreemding tussen die Ned Geref Kerk in die Kaapkolonie en die lidmate
op die trekpad het hierdeur verdiep. Die spanning tussen Noord en Suid en die verskillende
ervaringswêrelde wat daarmee gepaard gegaan het, het 'n verreikende invloed op verdere
ontwikkelinge in hierdie kerk gehad."

Vierdens het die sogenaamde Vryheidsoorloë van 1872-1884 en 1899-1902 die Ned Geref Kerk
ingrypend beïnvloed. Tydens hierdie oorloë word dit duidelik dat daar steeds simpatie bestaan het
tussen Ned Geref-kerke in die Kaapkolonie en lidmate in die Noorde. Die Ned Geref Kerk in die
Kaap het onder druk gekom om 'n standpunt in te neem oor hierdie oorlog en in die proses het die
Ned Geref Kerk hom geïdentifiseer met die probleme van lidmate, asook met die saak van die
Afrikanervolk in die Noorde.16 Hierdie sentiment het duidelik na vore gekom tydens die Kaapse
sinode van die Ned Geref Kerk van 1903.17 Hierdeur is die spanning tussen die Ned Geref Kerk in
die Kaapkolonie en sy lidmate in die Noorde dus bygelê. Die mag en invloed van die koloniale
owerheid oor die Ned GerefKerk is ook só gerelativeer.

c) Apartheidsdenke in die Ned GerefKerk (1902-1974)

Teen die einde van die 19de eeu het Afrikaners" op die platteland hulle om verskeie redes in 'n
ekonomiese krisis bevind en as gevolg daarvan 'n heenkome in die stede gaan soek. Hierdie proses
van verstedeliking het gepaard gegaan met grootskaalse armoede onder Afrikaners. Afrikaners'"
wat met hulle gesinne na die stede gestroom het, kon nie meeding met die goedkoop loon waarvoor
swart arbeiders, wie se gesinne op die platteland agtergebly het, gewerk het nie.20

Die Ned Geref Kerk het spoedig gemoeid geraak met die nood van die lidmate en het feitlik
uitsluitlik gefokus op wat beskryfis as die "armblankevraagstuk"." Namate die Ned GerefKerk by

14

IS
Botha, AJ, 1986: 76-78.
Die spanning tussen die Ned GerefKerk en die Trekkers beïnvloed ook die debat en die besluit van die sinode van
1857 (sien AJ Botha 1984: 76).
Botha, A J, 1986: 77.
Scholtz, 1975: 221.
Volgens Herman Giliomee (2003: 22) aanvaar die meeste navorsers dat Biebouw, 'n jong burger van die Oos-
Indiese Kompanjie, in 1707 die eerste persoon was wat na homself verwys het as 'n Afrikaner. Burgers van die
Kompanjie wat afkomstig was uit Europa, het hulleself teen die einde van die agttiende eeu Afrikaners genoem.
Voorts toon hy aan dat "a sense of being Afrikaner rather than being Dutch or German had crystallized by the end
of the eighteenth century (2003: 51). Volgens Giliomee (2003: 52) het admiraal Stavorinus in 1770 verwys na 'n
groep met 'n eie identiteit - "the emergence of a new social identity". Hierdie nuwe identiteit was die gevolg van
'n proses van totale integrasie tussen burgers afkomstig uit verskeie nasies in Europa (meestal Nederlanders,
Duitsers en Franse). Mense wat ná jare hulle eie nasionale karakter verruil het vir 'n plaaslike een. Hulle
taalgebruik, naamlik Nederlands en Afrikaans, was 'n unieke kenmerk (Giliomee 2003: 52). Hierdie groep met 'n
eie identiteit het mettertyd ál meer gemeenskaplike karaktertrekke ontwikkel wat hegter gegroei het. Kenmerkend
was onder andere 'n eie taal (Afrikaans), 'n homogene godsdiens (Nederduits Gereformeerd) en gemeenskaplike
kultuurgoedere; dikwels gebore uit 'n politieke stryd om oorlewing. In 'n eietydse diskoers oor die begrip
"Afrikaner" word ál vier hierdie kenmerke bevraagteken, waarskynlikjuis omdat elkeen hiervan minder homogeen
is as wat voorheen dalk die geval was. In hierdie studie sal die term "Afrikaner" nietemin met hierdie konnotasies
gebruik word - juis omdat daar teen 1974 van veel meer homogeniteit sprake was as wat later die geval was.
Onder die begrip Afrikaner word in hierdie proefskrif verstaan: 'n bepaalde groep koloniale blankes wat hulle
oorsprong vind in 'n Europese kultuur, filosofiese, politieke en sosiale ontwikkeling van die 19de en vroeë 20ste
eeu, maar met spesifieke plaaslike omstandighede.
Botha, AJ, 1986: 94.
Volgens Botha, AJ (1986: 83) was daar groter armoede by gekleurde groepe. Die armoede-aksie was egter op die
blanke Afrikaner toegespits.

16

17

18

19

20

21
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die armblankevraagstuk betrokke geraak het, het 'n nasionalistiese sentiment rondom die opheffing
van die Afrikanervolk en daarmee saam die veronderstelling van "'n kerk vir die volk" ontwikkel.22

Die armblankevraagstuk is toenemend afgespeel teen die "naturelleprobleem'V''

Die Ned GerefKerk se hantering van die armblankevraagstuk moet verstaan word in die lig van die
strukture en kommissies van die kerk in daardie tyd. Aan die begin van die 20ste eeu was daar reeds
vier afsonderlike sinodes van die Ned Geref Kerk naamlik die Kaapse, Vrystaatse, Natalse en
Transvaalse sinodes. Daar was egter geen organisatoriese verband tussen hierdie sinodes nie. Die
Federale Raad van Ned GerefKerke (FR), wat bloot 'n organisatoriese funksie gehad het, is in 1905
in die lewe geroep en het die goedkeuring van al vier die sinodes geniet.

Beide die armblankevraagstuk en die sogenaamde "naturelleprobleem'<' het uiteraard op die
agenda van die FR gekom. Ten einde hierdie problematiek aan te spreek, het die FR twee
belangrike rade geskep, naamlik die Federale Sending Raad (FSR) (wat aanvanklik bekend gestaan
het as Die Kommissie vir Naturellesake van Die Raad van Die Kerke, en aandag gegee het aan die
"Naturelle"-vraagstuk) en die Federale Armsorg Raad (FAR) (wat gefokus het op die
armblankevraagstuk). Hierdie twee rade het gerapporteer aan die onderskeie sinodes van die Ned
Geref Kerk, maar spoedig 'n eie dinamika ontwikkel. Die twee rade het noue bande met die
owerheid gehad en was besonder invloedryk in die ontstaan en die ontwikkeling van
apartheidsteologie.

Die werksaamhede van hierdie rade het veral gespruit uit kontekstuele en pragmatiese oorwegings.
Hierdie pragmatiese oorwegings was veral sosio-ekonomies van aard en het saamgehang met die
alledaagse behoeftes (skaars werkgeleenthede, lae lone, krotbuurte) en magteloosheid van die
armblankes in die stede en met die bedreigings waarmee hulle gekonfronteer is.

Die pragmatiese oorwegings wat die FAR en die FSR gekenmerk het, het 'n deurslaggewende
invloed uitgeoefen op die totstandkoming van die Ned Geref Kerk se sendingbeleid in 1935.
Volgens Kinghorn is die sendingbeleid, as gevolg van 'n gebrek aan 'n sosiaal-teologiese kriterium
in die Ned GerefKerk, gebruik om politieke idees te beoordeel." Hierdie beleid het nie net 'n groot
rol gespeel in die ontplooiing van die ideologie van apartheid nie26, maar vertoon reeds die wortels
daarvan.

Hierdie sendingbeleid is ná die totstandkoming van die Algemene sinode van die Ned GerefKerk in
1962 vervang met 'n sendingreglement wat deur die Algemene sinode aanvaar is. In hierdie
reglement kan 'n volgende fase in die ontwikkeling van apartheid geïdentifiseer word. Dit
weerspieël nie net die pragmatiese oorwegings nie; hier kom ook die ideologiese oorwegings van
die apartheidsdenke van die Ned Geref Kerk na vore?7 Hierdie ideologiese oorwegings spruit uit
die behoefte om die beleid van die kerk Skriftuurlik te regverdig en teologies/ideologies te begrond.
Apartheidsteologie is hieruit gebore. Daar kan dus beide 'n pragmatiese en 'n ideologiese denklyn
in die apartheidsdenke van die Ned GerefKerk geïdentifiseer word, alhoewel hierdie twee denklyne
uiteraard nou met mekaar saamgehang het.

22 Botha, Al, 1986: 83.
23 Botha, Al, 1986: 84.
24 In hierdie proefskrif sal gebruik gemaak word van die kollektiewe begrip "wit mense", wat verwys na die Europese

bevolking. Met verwysing na die nie-Europese bevolking sal die begrip "swart mense" gebruik word wat die swart
Afrikane, die bruin bevolking en die Indiërs insluit. Waar die konteks dit vereis, sal die begrippe soos "Naturelle",
"Bantoes" en "Kleurlinge" in aanhalings geplaas word.

25 Kinghorn, 1986: 87.
26 Botha, DP, 1980: 16.
27 Die ontwikkeling, inhoud en invloed van die Sendingbeleid van 1935 en die sendingreglement van 1962 sal hier

onder bespreek word.
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Die ontstaan van apartheidsteologie is uiteraard kompleks. In die literatuur hieroor word tipies
verwys na die invloed van die neo-Calvinistiese wysbegeerte van Dooyeweerd en Stoker, die
invloed van Abraham Kuyper se kosmologie, die etiese impak van Skotse piëtisme, Amerikaanse
fundamentalisme, die romantiese volksbegrip van Herder en die invloed daarvan op Gustav
Wameck se sendingkunde. 28

Die vroegste wortels van apartheidsteologie in Suid-Afrika het veral te make met die invloed van
neo-Calvinisme - wat die denkkategorieë gebied het waarin apartheidsteologie tot uiting gebring is.
Denkers vanuit die Ned Geref Kerk het veralop twee wyses in aanraking gekom met die neo-
Calvinisme van Dooyeweerd en Abraham Kuyper.

Eerstens het SJ du Toit29 met Kuyper (een van die stigterslede van die Vrije Universiteit (1880) in
Amsterdam) in Nederland kontak gemaak en na aanleiding daarvan sy eie weergawe van Kuyper se
kosmologie en staatsfilosofie as Ons program30 (1882) gepubliseer. Met hierdie publikasie van Du
Toit, wat hom toe reeds onderskei het as stigter van beide die Afrikanerbond en Di Patriot, verskaf
hy die eerste Kuyperiaanse raamwerk vir die apartheidsparadigma." Dele van Ons program word
gepubliseer in Di Patriot (1883-1884) en later verwerk deur JD du Toit (die digter Totius, seun van
SJ du Toit) (1929) en kom só onder die aandag van HG Stoker in Potchefstroom.Y

Tweedens het die Kuyperiaans-Calvinistiese denklyn ook onder die Ned Geref Kerk se aandag
gekom deur teologiese studente van Potchefstroom wat lede was van die Federasie van
Calvinistiese Studenteverenigings in Suid-Afrika (FCSV). Hierdie vereniging het ook
ondersteuning geniet van studente aan die Teologiese Seminarium op Stellenbosch. Hierdie
Stellenbosse studente was toe reeds onder die invloed van 'n aantal kweekskoolprofessore op
Stellenbosch wat aan die Vrije Universiteit (VU) gestudeer en beslag gegee het aan die
Kuyperiaanse Calvinismet' op Stellenbosch. Die invloed van Kuyper op die denke van die Ned
Geref Kerk uit hierdie oord moet verstaan word teen die agtergrond van die sowat 60 studente van
die Ned Geref Kerk wat tussen 1907 en 1952 afgestudeer het aan die VU en meestal doktorsgrade
daar verwerf het.34 Die aanstelling van professore by die Teologiese Seminarium ná 1900 was op
twee na - D Lategan en DG Malan - almal produkte van die VU.35

Die wekroep "terug na Calvinisme" tydens die 1930's was die gevolg van bogenoemde
"Kuyperiaanse ontwaking". Hierdie ontwaking is gesien as behoud van beide die "volk,,36 en die
Ned Geref Kerk.37 Vir hierdie doel word die Calvinistiese bond in 1929 gestig, wat beide die
tydskrif Gereformeerde Vaandel (1933) en die reeks boeke Koers in die krisis (vanaf 1935)
publiseer. Koers in die krisis is uitgegee onder redaksie van HG Stoker (van Potchefstroom) en FJM

28 Verskeie navorsers, onder andere Bosch (1983); Botha, AI (1986); De Gruchy (1986); Deist (1994); Kinghorn
(1986) en Loubser (1987), beklemtoon hierdie stroom.

29 Nasionale trots en Calvinisme herleef in Holland gedurende die tweede helfte van die 19de eeu onder Groen van
Prinsterer en Abraham Kuyper. Gedurende dié tyd ontmoet SJ du Toit Kuyper persoonlik en word deur hom
beïnvloed (Van der Walt 1981: 403).
Ons program word deur SJ du Toit in 1882 gepubliseer en is op drie artikels na dieselfde as die een wat Kuyper
gepubliseer het (Van der Walt 1981: 403).
Volgens Scholtz (1975: 135) het Du Toit homselfmet dié dokument as Calvinis en nasionalis bewys.

32 VergelykDu Toit, 1981: 113 en Scholtz, 1975: 229-354.
33 Botha, AI, 1986: 167.
34 Odendaal, 1957: 253.
35 Deist, 1994: 44.

30

31

36 Stoker en Potgieter, 1935: vii.
37 Hierdie beroep op die .Kuyperiaanse rigting moes die Ned Geref Kerk beskerm teen die invloed van Andrew

Murray en Johannes du Plessis (Botha, AI, 1986: 171). Weerstand teen die invloed van Andrew Murray en
Johannes du Plessis sal later bespreek word.
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Potgieter (destyds 'n studentj" Stoker het die denkraamwerk gebied waarbinne die skrywers van
Koers in die krisis die apartheidsteologie uitgewerk het (sien afdeling 2.2 hier onder). Hierdie
denkraamwerk is in verskeie kringe opgeneem en het spoedig 'n deurslaggewende rol gespeel in die
apartheidsdenke van die Ned GerefKerk.39

Beide die pragmatiese en ideologiese oorwegings wat die apartheidsdenke in die Ned Geref Kerk
gekenmerk het, het verskeie fases van ontwikkeling ondergaan en groter momentum gekry ná die
eenwording van die provinsiale sinodes van die Ned Geref Kerk en die eerste sitting van die
Algemene sinode (1962). Tydens hierdie sinode is 'n kommissie benoem om aandag te gee aan
Skriftuurlike gronde vir rasse-apartheid.Ï" Tydens die volgende twee sittings van die Algemene
sinode is die verslae verwys na verdere kommissies van die sinode.41 Dit was eers tydens die sitting
van die Algemene sinode in 1974 dat die rapport met wysigings goedgekeur en gepubliseer is as
Ras, volk en nasie en volkereverhoudinge in die lig van die Skrif(RVN, 1974).42 In RVN vloei die
pragmatiese en teologies/ideologiese strome ineen. Die dokument bied 'n uitgebreide en
gesaghebbende verslag wat apartheid dogmatieslideologies begrond en Skriftuurlik regverdig.Y

2.2 Die begrippe "apartheid" en "apartheidsteologie"

2.2.1 Inleiding

Geen poging om apartheid of apartheidsteologie te definieer, kan ooit reg laat geskied aan die
konnotasies wat aan hierdie begrippe geheg word en die uiteenlopende emosies wat dit opwek nie.44

Die verhale45 van diegene wat gely het onder apartheid, sou 'n beter insig kon gee in wat apartheid
en die gevolge daarvan werklik was." Die getuienisse van slagoffers van apartheid wat voor die
Waarheid-en-versoeningskommissie gelewer is, het gefokus op hierdie onderdrukking van
weerstand teen apartheid en die wette van apartheid wat in stand gehou moes word.

Hier kan slegs 'n kort beskrywing van verskillende aspekte van apartheid gebied word:

2.2.2 Politieke apartheid

Die oorsprong van wat later die politieke bestel van "apartheid" genoem is, moet gesoek word in 'n

38 Malan, DG; Lategan D; Van Rooyen, EE; en Vorster (Koot) dr. JD het ook n groot rol gespeel in die skryf en
uitgee van Koers in die krisis.

39 Ba, 1979: 30.
40 Handelinge van die Algemene sinode, 1962: 273.

Vergelyk Geldenhuys, 1982: 70 en Handelinge van die Algemene sinode, 1970:166-168, 179-183, 189-201,784-
787.

41

42
43

In 'n volgende afdeling sal gefokus word op die ontstaan en inhoud van R VN.
VergelykRVN, 1975: 3-5.

44 Vergelyk in dié verband Boesak, 1984:1; Boesak, 1986; De Gruchy, 1986:119; Deist, 1993; Kinghorn, 1986; en
Tlhagale en Mosala, 1986.
Die ervaring van apartheid word byvoorbeeld só deur Gqubule (1986: 39) beskryf: "I shall never forget my visit to
Zweledinga, a resettlement camp near Queenstown where I met this little girl.

'Then what do you do for food?'
Then she said, 'We borrow food.'
'Have you ever returned any of the food you borrowed?'
'No', she replied. Coming out of a shack in which she lived with her widowed mother and sister. I asked her:
'Does your mother receive a pension, or grant or something?'
'No', she replied.
'What do you do when you can't borrow food?'
'We drink water to fill our stomachs.'''.

Selfs in die dokument Die verhaal van die Ned Geref Kerk. Reis met apartheid: word onomwonde erken dat dié
beleid en teologie destruktiewe gevolge gehad het (Gaum 1997: 72ev).

45

46
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beleid van segregasie wat vroeg in die geskiedenis van Suid-Afrika reeds gefunksioneer het.47 John
X. Merriman het die koloniale regering aan die Kaap in 1883 oortuig om aan swart mense beperkte
selfregering te gee in gebiede wat toe pas aan hulle toegeken is. Op 'n soortgelyke wyse het sir
Theophilus Shepstone, Sekretaris van "Naturellesake" (1848-1875), die koloniale regering van
Nataloortuig om reservate met beperkte selfregering aan swart mense toe te ken.48 In 1894 word
die "Glen Grey Act" onder aanvoering van Cecil John Rhodes (eerste minister vanaf 1890)
aanvaar.Y Hierdie wetgewing het swart mense se woonregte beperk tot die reservate. Die beperkte
grondgebiede en bevolkingsaanwas het ekonomiese oorlewing onmoontlik gemaak en swart mense
gedwing om hulle arbeid aan die myne en ander industrieë te verkoop. By hierdie stroom van
goedkoop arbeid het Rhodes ('n mynmagnaat) en ander koloniale eienaars van myne en industrieë
besonder goed gebaat. 50

Die sosio-ekonomiese probleme wat die "Glen Grey Act" veroorsaak het, het verdiep toe die eerste
minister van die Kaap, WP Schreiner, in 1899 die swart arbeiders verplig het om die krotbuurte
rondom die stede af te breek en in "compounds" buite die stede en dorpe te woon - om onder
andere die uitbreek van builepes te voorkom.Ï' Ná hulle kontrak verstryk het, moes hulle terugkeer
na hulle woonplekke in die reservate om seker te maak dat hulle nie permanente inwoners van die
blanke gebiede word nie. Bogenoemde voorbeelde van segregasie, wat wetlik afgedwing is in die
19de eeu, was die voorlopers van apartheid. 52

Van 1910 tot 1948 is 49 segregasiewette aanvaar wat later oorgeneem is as apartheidswette. Die
volgende is 'n aantal dergelike segregasiewette wat voor 1948 (dus voor die oorname van die NP-
regering) ingestel is. Hier word gekonsentreer op enkele van hierdie wette wat reaksie ontlok het,
vanweë die onreg wat dit tot gevolg gehad het.

Die Native Labour Regulation Act of 191153 het bepaal dat die verbreking van 'n dienskontrak deur
swart mense as 'n misdaad beskou moes word. Die Native Land Act of 191354 het bepaal dat swart
mense slegs 7,3% van die grondgebied van die Unie (wat bekend geraak het as "reservate" vir swart
mense) mag besit. Reaksie teen hierdie wetgewing was beperk tot beswaar deur leiers soos John
Jabavu, JL Dube, WB Dube en ander van die South African Native Convention. 55 Daar was ook 'n
aantal paswette wat "non-violent civil disobedience", oftewel 'n passiewe lydelike verset deur swart
mense onder leiding van Gandhi, ontlok het.56 In 1923 is die eerste Groepsgebiedewet ingestel wat
segregasie in dorpsgebiede afgedwing het. 57 Die Arbeidswet van 1924 het swart mense per definisie
uitgesluit as "werknemers" en 'n verbod geplaas op lidmaatskap van 'n geregistreerde vakunie.Y In
1927 is daar ook 'n wet ingestel wat buite-egtelike seksuele verhoudinge tussen wit en swart mense
verbied. Verset deur swart mense teen hierdie diskriminerende wette het toegeneem, eers in die
vorm van petisies en later met afvaardigings na die owerhede. Hierdie wette was deels

47 Davenport, 1987: 114,118,182,228,258,285,317 en 541 en Botha, AI, 1986: 27.
48 Giliomee, 2003: 284.
49 Terreblanche, 2005 :7.
50 Giliomee, 2003: 292.
51 Giliomee, 2003: 293.
52 Volgens Kinghorn is wetgewing ingedien in dié verband (Kinghorn 1986: 1).
53 Horrell, 1971: 7.
54 Davenport, 1987: 259-62, 315, 373, 447-8, 510, 531, 543 en 547 bespreek die ingrypende sosio-ekonomiese

probleme wat dié wet vir swart mense geskep het.
55 Horrell, 1971: 7.
56 Horrell, 1971: 8.
57 Horrell, 1971: 9.
58 Horrell, 1971: 9.
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verantwoordelik vir die stigting van die South African Native Convention in 1909 en die South
African Native National Congress (1912), wat later die African National Congress (ANC) geword
het.59

Anders as in die geval van segregasie, wat op 'n selektiewe wyse wette aangaande rasseskeiding
ingestel het, was die politieke aandrang op apartheid gemik op 'n bestel wat skeiding op sosiale en
politieke gebied wetlik afgedwing het. Die vroegste gebruik van die begrip "apartheid" word
aangetref toe dit in 1930 as 'n verkiesingslagspreuk van die Nasionale Party (NP) gebruik is.6o

Hierdie aandrang op apartheid is staatkundig geïmplementeer met die bewindsoomame van die NP
in 1948.

Die wette wat segregasie voor 1948 en apartheid?' ná 1948 afgedwing het, was verantwoordelik vir
'n stelsel van verontregting wat hier "politieke apartheid" genoem kan word. Die hoofmomente in
die traumatiese geskiedenis van politieke apartheid kan soos volg aangedui word:

Apartheidswetgewing (dikwels op aandrang van die Ned Geref Kerk)62 is ná 1948, toe die NP aan
bewind gekom het, teen 'n versnelde pas ingevoer. Tussen 1948 en 1970 is 151 verdere wette63

onder die NP-regering aanvaar. Teen 1951 is die Wet op Groepsgebiede, die Wet op
Rasseklassifikasie, die Wet op Afsonderlike Geriewe, die Wet op Bevolkingsregistrasie, die Wet op
Gemengde Huwelike, die Wet op Instromingsbeheer, asook ander wette reeds aanvaar deur die
parlement. 64Hierdie kwetsende wetgewing het die eerste onluste ontlok.

Die ANC het by opeenvolgende regerings gepleit vir direkte verteenwoordiging van swart mense in
hulle rade en die afskaffing van verskeie wette (onder andere die paswette en die
Groepsgebiedewet). Op 29 Februarie 1952 het die ANC met massa-aksie gedreig en op 26 Junie
1952 word die "defiance campaign'Y'' geloods deur verskeie wette te verontagsaam - die paswette,
die Wet op Afsonderlike Geriewe en ander. Talle swart mense is in arres geplaas en ingevolge die
Wet op Onderdrukking van kommunisme aangekla. Hierdie optrede het geweld ontlok met tragiese
gevolge toe talle mense aan weerskante gesterfhet.

In reaksie op hierdie gebeure volg die Wet op Publieke Veiligheid in 1953.66 Volgens hierdie wet
kon 'n noodtoestand afgekondig en noodregulasies ingestel word om potensieel gevaarlike situasies
onder beheer te bring. Ná talle onluste en gewelddadige botsings tussen lede van die ANC en die
gereg word 'n konsep-vryheidsmanifes (die dokument is 'n konsep van beginsels vir 'n
demokratiese Suid-Afrika) onder die voorsitterskap van Luthuli opgestel. Die konsep word landwyd
deur verskeie komitees van die ANC bestudeer. Die Freedom Charter word op 26 Junie 1955 by 'n
vergadering, waar 3 000 afgevaardigdes van komitees landwyd teenwoordig was, aanvaar as 'n
dokument waarin die standpunt van die ANC oor 'n demokratiese Suid-Afrika uiteengesit word.67

Hierdie gebeure het gelei tot 'n reeks verdere ontwikkelinge: 'n Demonstrasie teen paswette vir

59 Elphick & Davenport, 1997: 86, 87.
60 Davenport (1987: 356) bespreek die oorgang van segregasie na apartheid.
61 Davenport (1987); Giliomee (2003); Horrell (1971); Kinghorn (1990); Loubser (1987); Tlhagale en Mosala

(1986).
62 Tydens 'n onderhoud tussen die Naturellesakekommissie van die FR en die destydse Minister van Naturellesake,

Reitz, word 'n beroep op Reitz gedoen om wetgewing vir aparte woonbuurte, 'n wet op gemengde huwelike en
aparte skole en kolleges in te stel (Handelinge, Federale Raad van Kerke, 1941:102).

63 Rapport, 18Februarie 2007: 21.
64 Horrell, 1971: 19.
65 Davenport (1987: 366) bespreek die gebeure wat aanleiding gegee het tot "The Defiance Campaign".
66 Horrell, 1971: 23.
67 Horrell, 1971: 28.
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swart vroue het in 1956 plaasgevind. In Desember 1956 word 156lede van die ANC (van alle rasse)
in hegtenis geneem, aangekla van hoogverraad en verhoor.ï'' Hierdie lede, meestal leiers van die
ANC, het verskeie aksies, wat geweld ingesluit het, beplan. Die tragiese gebeure van Sharpeville op
21 Maart 1960, toe 69 swart mense doodgeskiet en 178 gewond is/9 het egter aanleiding gegee tot
die Wet op Verbode Organisasies. Beide die ANC en die Pan Africanist Congress (PAC) is in 1960
verban.Ï'' Talle swart leiers het die land verlaat en in die buiteland geprotesteer teen die
ongeregtigheid van die Suid-Afrikaanse regering. Die leiers wat in die land agtergebly het, was
verstrooi en mismoedig en het gevolglik besluit om ondergronds te gaan. Van die leiers was oortuig
dat geweld' die enigste oplossing was en het daarom "the Spear of the Nation" (Umkonto we
Sizwe) as militêre vleuel van die ANC gestig.

Die strewe na politieke verteenwoordiging vir alle Suid-Afrikaners, maar veral vir burgers wat as
"swart" geklassifiseer is, het 'n verdere terugslag beleeftoe die verteenwoordiging van swart mense
in die parlement afgeskaf is, omdat die wet op self-regering van "bantoes" in 1959 gekelder is.72

Laasgenoemde gebeurtenis kan bestempel word as die onmiddellike oorsaak van die tuislandbeleid.

Die vraag hoe daar staatkundig vir swart politieke verteenwoordiging ruimte gemaak moes word, is
een wat sedert Uniewording in 1910 steeds meer akuut geword het. Die apartheidswette tot en met
1960 het hierdie probleem vererger juis as gevolg van die klassifikasie van die bevolking op grond
van ras. In 'n poging om hierdie problematiek aan te spreek, het die Nasionale Party-regering onder
leiding van Verwoerd vorendag gekom met die staatkundige beleid om tuislande te vestig. Hierdie
beleid het algemeen bekend geword as "groot apartheid", om dit te onderskei van "klein apartheid",
wat betrekking het op die wetgewing ten opsigte van maatskaplike en sosiale aangeleenthede.

Verwoerd het in 1961 die wiel aan die rol gesit toe hy die tuislandbeleid uitgespel het as 'n vier-
stroom vertikale ontwikkeling.Ï'' Hy het die proses begin deur agt swart "nasionaliteite" te
identifiseer op grond van gelyknamige taalgroepe, naamlik Noord-Sotho, Suid-Sotho, Tswana,
Zoeloe, Swazi, Xhosa, Tsonga en Venda en deur vir elke nasionaliteit 'n bepaalde grondgebied afte
baken. Elke swart etniese groep sou 'n eie "tuisland" kry met die uiteindelike doel van politieke
onafhanklikheid.74 Swart mense in die res van Suid-Afrika sou beskou word as tydelike inwoners
wat slegs hulle politieke regte kon uitoefen in die tuislande. "Kleurlinge" en Indiërs sou hulle eie
woongebiede ontwikkel en beperkte selfregering kry, maar uiteindelik sou blankes die mag behou.

Hierdie tuislandbeleid het politieke weerstand teen apartheid laat verskerp.f Namate opstand en

68 Davenport, 1987: 388.
69 Volgens Davenport (1987: 394) was die paswette 'n katalisator vir die algemene gevoel van frustrasie by swart

mense.
70 Horrell, 1971: 43.
71 Verskeie lede van die ANC, onder andere Nelson Mandela, wat betrokke was by die gebeure, het dit duidelik

gestel dat hulle installasies sou saboteer en dat daar geen sprake was van geweld wat tot lewensverlies sou lei nie
(Davenport 1987: 402).

72 Horrell, 1971: 44.
73 Vergelyk Hansard, 10 April 1961, 12: 4191-4193 en 4314-4315.
74 Horrell, 1971: 44-45.
75 Diskriminerende wetgewing, die beleid van apartheid en die geweld wat daarop gevolg het, het vroeg reeds tot

meningsverskille binne Afrikaner- en NP-geledere gelei. Dit het dikwels aanleiding gegee tot interne kritiek en
selfs wysigings binne die raamwerk van skeiding. JH Hofmeyr, 'n Afrikanerleier, het byvoorbeeld gedurende 1946
versoek dat die kleurslagboom geskrap word (Giliomee, 2003: 305, 449). Anton Rupert en Andreas Wassenaar
maak beswaar teen die bevoorregting van Afrikanersakemanne (Giliomee, 2003: 499). Die Suid-Afrikaanse Buro
vir Rasse-aangeleenthede kritiseer die misbruik van swart arbeid onder apartheidswetgewing. Verwoerd het die
aanbevelings van die buro in dié verband (sonder erkenning) gebruik om wysigings (binne die beginsel van
skeiding op grond van ras) aan te bring (Giliomee, 2003: 517). Verskeie ander voorbeelde kan ook genoem word.
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geweld toegeneem het, is nuwe onderdrukkende veiligheidswette" aangekondig wat die spiraal van
geweld voortgestu het. Binnelands het talle frontorganisasies tot stand gekom, maar is telkens
verban. In die buiteland het die ANC en PAC baie simpatie en ondersteuning gekry, wat hulle benut
het om propaganda te maak en militêre aksies te beplan. Hierdie proses van aksie, reaksie en
teenreaksie, met die gepaardgaande spiraal van strukturele geweld, revolusionêre geweld en
repressiewe geweld het in die 1970' s en 1980' s uitgeloop op binnelandse terreur en
oorgrensaanvalle. Dit word gesimboliseer deur die landswye opstande ná Soweto in 1976 en die
opeenvolgende reeks noodtoestande in die 1980's. Hierdie gebeure val egter buite die skopus van
hierdie studie oor apartheidsdenke tot en met 1974. In die 1990's het verskeie faktore en
persoonlikhede 'n rol gespeelom 'n onderhandelde skikking te bereik wat beide die oorlog en die
beleid van apartheid sou beëindig."

2.2.3 Ekonomiese apartheid

Apartheid kan ook verstaan word as 'n stelsel wat ekonomiese bevoorregting vir 'n bepaalde wetlik-
gedefinieerde bevolkingsgroep verskans het. Etlike bronne omskryf apartheid daarom as 'n stelsel
van ekonomiese verontregting wat wetlik afgedwing is.78 Hierdie stelsel het enersyds swart mense
benadeel en andersyds blankes bevoordeel deur wetlike inmenging van die staat (ondersteun deur
die Ned Geref Kerk). Ekonomiese maatreëls wat in wetgewing vervat was en 'n rol gespeel het in
die beleid van apartheid, moet daarom ook aan die orde kom.

Die stelsel van blanke ekonomiese bevoorregting was nie 'n skepping van die apartheidsregering
nie. Dit moet verstaan word in terme van die geskiedenis van kolonialisme, slawerny en
Nederlandse, Britse en Afrikaner-imperialisme.

Britse imperialisme het veral in die tweede helfte van die 19de eeu op die voorgrond getree. Dit het
groter momentum tussen 1870 en 1913 verkry toe die idee dat Suid-Afrika aan blankes behoort,
begin posvat het. 79 Blanke ekonomiese bevoorregting is verskans deur verskeie diskriminerende
wette. Eerstens was daar die wet van Glen Grey van 1894 - wat aanvaar is onder die Rhodes-
regering - wat swart mense se grondgebied beperk het tot reservate waar hulle ekonomies nie kon
oorleef nie. Hulle word gevolglik gedwing om heenkome te soek in die ekonomie van gebiede
onder blanke beheer. Hierdie wet is doelbewus ingestelom voorsiening te maak vir genoeg swart
arbeid vir die wit gebiede/" Dit word opgevolg deur die Land Act van 1913, wat bepaal dat swart
mense slegs in reservate grond mag besit en dat reservate beperk word tot 8% van die totale
grondgebied van Suid-Afrika.81 Die wette is deur die Britse owerhede met militêre mag afgedwing
en het die inwoners van reservate hulle basiese bronne van oorlewing ontneem. Hierdie wette,
tesame met bevolkingsaanwas, het swart mense in armoede gedompel en 'n vloei van trekarbeid na
die "blankbeheerde" ekonomie en landbou tot gevolg gehad.82

76 Horrell, 1971: 65-78.
77 Giliomee (2003: 634ev) bespreek die faktore (asook De Klerk se persoonlike motivering) wat 'n rol gespeel het in

die tyd voor die ingrypende aankondiging van De Klerk.
78 Davenport (1987); Deist (1993); De Gruchy (1986); Giliomee (2003); Horre111(1971); Kinghorn (1990);

Terreblanche (2005) en Villa-Vicencio (1988).
79 Giliomee, 2003: 279.
80 Beskerming van blanke toegang tot swart arbeid en sosio-ekonomiese verontregting was die resultaat van Hofmeyr

en Rhodes se denke (Giliomee 2003: 290ev).
Terreblanche, 2005: 155.81

82 Terreblanche bespreek die aanloop tot en sosio-ekonomiese gevolge van die wet (Terreblanche, 2005: 7, 155,228,
231 en 248).
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Volgens Terreblanche83 is die eerste 50 jaar van die 20ste eeu gekenmerk deur die Britse obsessie
om totale politieke mag te verkry en deur die vestiging van die beleid van segregasie. Nadat die
Vrede van Vereeniging (1902) gesluit is, is 'n nuwe grondwet vir die Unie van Suid-Afrika
voorberei. Dit word bekragtig in Engeland en geïmplementeer as grondwet vir die Unie van Suid-
Afrika in 1910. Ten spyte van beloftes van politieke regte vir swart mense deur die Britse bewind
(as beloning vir hulle ondersteuning van die Britse magte teen die Boere tydens die tweede Suid-
Afrikaanse oorlog), word hulle uitgesluit van hierdie grondwet in terme van burgerregte.i" Verskeie
blanke85 en swart leiers86 het gepleit vir politieke regte vir swartes, maar dit het op dowe ore geval,
óók in die Britse Hoërhuis. Ná hierdie gebeure (1906) verklaar Jabavu, een van die prominente
leiers van die swart delegasie na Londen: "The parting of the ways between the white and black
races had now been reached.,,87 Hoewel verskeie ander redes aangevoer is vir hierdie besluit." was
dit ten diepste ekonomies gemotiveer. Britse ekonomiese belange in die nywerhede en myne van
Suid-Afrika het swaar geweeg en gevolglik wou hulle die blanke politieke mag verskans teen die
risiko van 'n swart meerderheid.89

In die eerste en tweede dekade van die 20ste eeu was daar wydverspreide armoede onder die
verstedelikte Afrikaners en is hulle arbeid uitgebuit in die myne wat onder beheer van die Engelse
was. Selfs die Mynwerkersunie was onder beheer van die Engelse en die nood van Afrikaners wat
onder haglike omstandighede vir karige lone gewerk het, is beswaarlik gehoor. Die Afrikaners het
toenemend militant geraak en in 1914 is die weermag en polisie ingeroep en uiteindelik is ongeveer
honderd stakende mynwerkers en ondersteuners doodgeskiet." Hierdie staking en militante optrede
van die Afrikane-mynwerkers aan die Rand het uitgebrei na die steenkoolmyne en die
spoorwegwerkers. Die rebelleleier genl. Christiaan de Wet het werklose Afrikaners en bywoners
opgekommandeer.

Die rebellie word later onderdruk deur die Suid-Afrikaanse Party (SAP), maar die onrus duur voort
onder die Afrikaner wat verontreg voelomdat hulle uitgebuit word deur die imperialiste en
kapitaliste. In 1919 het Hertzog, wat die stemme wou wen van die wit Afrikanerarbeiders, hom
uitgespreek teen die Westerse magte wat die Bolshevik Revolusie onderdruk, omdat hulle die
blanke arbeider ekonomies uitbuit om hulself te verryk. Hierdie spanning het voortgeduur. Verskeie
redes is aangevoer vir die algemene staking wat op 2 Januarie 1922 begin het en waarby tussen 75%
en 90% Afrikaners betrokke was. Volgens 'n kommissie van ondersoek was daar veral twee redes
vir die staking. Eerstens was daar die Afrikaners wat die bestaande orde wou omverwerp en 'n
republiek uitroep. Tweedens was daar die kommuniste wat die kapitalistiese stelsel wou
omverwerp." Die pro-republikeine het die staking beskryf as 'n voortgaande stryd van die
Voortrekkers teen die "swart mense". Vir hulle was dit 'n stryd om "blanke" oorlewing. Ernstige
geweld het uitgebreek tussen "wit" en "swart" werkers wat gelei het tot talle sterftes. Hierdie
staking was so gewelddadig dat leiers soos Smuts gevrees het dat dit sou uitloop op 'n

83 Terreblanche, 2005: 247.
84 Odendaal, 1984: 206ev.
85 FS Malan, 'n parlementêre leier van die Afrikanerbond, het gedurende 1909 dit duidelik gestel dat swart mense nie

uitgesluit moet word van politieke regte nie (Giliomee 2003: 305).
86 Lede van die "South African Native Convention" het onder leiding van WP Schreiner Londen besoek en sonder

sukses gepleit vir politieke regte (OdendaaI1984: 220).
87 Odendaal, 1984: 221.
88 Die verhoudinge tussen Boer en Brit in 'n nuwe Suid-Afrika word as een van die belangrikste redes vir dié besluit

aangevoer (OdendaaI1984: 232).
89 Odendaal, 1984: 220ev.
90 Sien Giliomee, 2003: 330ev.

Sien Giliomee, 2003: 333.91
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burgeroorlog. Dit het so hewig geraak dat Smuts krygswet afgekondig het en al die staatsmagte
gemobiliseer en swaar bewapen het ten einde hierdie aanslag te stuit.92 Die stakers het later
oorgegee ná 214 mense gesterf het binne vyf dae. Alhoewel die staking beëindig is, het hierdie
onrus voortgeduur onder Afrikanerwerkers totdat daar wetgewing ingedien en aanvaar is ter
beskerming van blanke arbeid.

Ekonomiese diskriminasie teen swart mense word in die· 1930's verder gevoer met die
implementering van drie. wette. Eerstens het die Representation of Blacks (Native) Act (1936)
bepaal dat swart stemreg verwyder word van die algemene kiesersrol en op 'n afsonderlike rol
geplaas word. Die tweede wet, naamlik The Development Trust and Land Act (1936), het aan die
regering die reg gegee om grondgebied van die reservate te vergroot tot 13,6% van die Suid-
Afrikaanse grondgebied. Derdens het The Black (Native) Laws Amendment Act (1937) 'n totale
verbod geplaas op swart besit van grondgebied in blanke stedelike gebiede. Hierdie wette het swart
mense van ekonomiese en politieke magte gestroop en hulle uitgelewer aan uiterste ekonomiese
uitbuiting deur die industrieë, myne en blanke boere.93 Daar was hoopvolle tekens vir ekonomies
verontregte swart mense toe die Fagan-kommissie in 1946 aangestel is. Dit het egter vervaag toe die
NP in 1948 beheer oorneem en weier om die aanbevelings van die kommissie te implementeer. 94

Met die NP se oorwinning in 1948 het die tydperk van Afrikanerimperialisme aangebreek.
Afrikanerimperialisme is gekenmerk deur die oorgang van segregasie na die totalitêre ideologie van
apartheid. Wette (sien hier bo) wat die ideologie uitgebou en blankes se ekonomiese posisie verder
verskans het, het 'n stelsel van rasse-apartheid geskep met vernietigende gevolge vir die sosio-
ekonomiese posisie van swart mense.

Die wortels van die ekonomiese bevoorregting wat met apartheid saamgegaan het, hou ten nouste
verband met die armblankevraagstuk. Die blanke Afrikaner in die besonder het, soos die swart
mense, in die eerste deel van die 19de eeu geworstel met armoede. Blanke armoede is egter anders
gehanteer as gevolg van (a) politieke gebeure (segregasie en apartheid) en (b) die Ned GerefKerk
se betrokkenheid.

Eerstens het Blanke armoede kritiese afmetings aangeneem in die eerste drie dekades van die 20ste
eeu. Die gevolge van die tweede Suid-Afrikaanse oorlog (1899-1902) het die "Boerevolk" in 'n
maatskaplike en ekonomiese krisis gedompel. Boere is ekonomies en maatskaplik op hulle knieë
gedwing deur die Britse beleid van verskroeide aarde en deur die konsentrasiekampe vir vroue en
kinders.95 Tweedens tref die wêreldwye depressie van 1929 Suid-Afrika terwyl die boere nog
geworstel het met die gevolge van die oorlog. Talle boere kon daarom nie die derde ramp wat deur
die droogte van die vroeë-1930's veroorsaak is, oorleefnie.96 Groot getalle boere moes daarom soek
na ander heenkome. Sommige het oorleef as bywoners op plase van boere wat ekonomies wel sterk
genoeg was, maar die meeste het na die stede gestroom op soek na werk. Talle boere en hulle
gesinne beland in stedelike krotbuurtes omdat daar min werkgeleenthede vir boere sonder
toepaslike kwalifikasies was. Werkloosheid het kritiek geraak as gevolg van 'n weerstand teen wit

92 Sien Giliomee, 2003: 334.
93 Terreblanche, 2005: 278.
94 Terreblanche, 2005: 279.
95 Giliomee (2003: 256) bespreek die vernietigende gevolge van die verskroeide-aarde-beleid, wat 'n opdrag aan die

Britse magte was om die plase af te brand. Konsentrasiekampe vir vroue en kinders word opgerig waar 4 177 vroue
en 22074 kinders in haglike omstandighede gesterfhet.

96 Kinghorn, 1986: 52.
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boere onder werknemers'" en 'n voorkeur vir die goedkoop arbeid van swart mans.98

Hierdie sosio-ekonomiese krisis onder wit Afrikaners het die behoefte aan verskansing van blanke
ekonomiese bevoorregting in die 1920's aangemoedig en in die 1930's verskerp. Toe die NP van
Hertzog en die Arbeidersparty van Smuts saamsmelt en die bewind oorneem in 1924, het die Pakt-
regering die proses van ekonomiese nasionalisme en gevolglik ook die posisie van blanke
werknemers bevorder."

Giliomee wys op verskeie maatreëls en wette wat ingestel is om blanke werknemers te
bevoordeel: 100 werkgewers wat blanke werknemers bevoordeel het, is beloon met staatkontrakte;
werkgeleentheid vir blankes is bevorder deur 'n dreigement dat heffings op invoer wat industrieë
beskerm, verminder sal word as hulle nie blanke werknemers bevoordeel nie; blankes is bevoordeel
deur opleidingsprogramme vir werkgeleenthede in die industrieë; 'n loonraad wat ingestel is op
grond van die Wage Act van 1925, het blanke werknemers bevoordeel en beskerm omdat die wet
die regering gemagtig het om minimum lone in te stel wat benut kon word om goedkoop swart
arbeid te vervang met halfgeskoolde blankes. Statistiese gegewens bevestig die versnelde tempo
waarteen swart mense in die staatsdiens deur blankes vervang is.IOI "Kleurlinge" het ook onder die
maatreëls en wette gely toe talle beloftes in verband met werkafbakening verbreek is, omdat hulle
standaard van "beskawing" volgens die regering nie op dieselfde peil was as dié van die blankes
nie.102

Die Carnegie-verslag'l" (1932) in verband met die ondersoek na armoede in Suid-Afrika het die
posisie van die armblanke oorbeklemtoon en dit terwyl swart en bruin mense se posisie veel erger
was.104 Die bevindings van die kommissie het die opheffing van blankes belangriker geag as dié van
swart mense omdat die bevoordeling van blankes (só word gerasionaliseer) later "bruin" en swart
mense sou bevoordeel.i " Hierdie verslag het onder die aandag van politieke, akademiese en
kerkleiers gekom en ook beland in die hande van Hendrik Verwoerd - wat 'n belangrike rol gespeel
het om blanke Afrikaners se sosio-ekonomiese belange op haas elke terrein van die lewe te
verskans. Ná 1948 is talle wette ingestel en aksies geloods deur die NP met sy beleid van rasse-
apartheid om blanke armoede te probeer bekamp.

Tweedens kan die rol van die Ned Geref Kerk self ten opsigte van ekonomiese apartheid
beklemtoon word. Die Ned Geref Kerkl06 was diep onder die indrukl07 van die sosio-ekonomiese

97 Ten spyte van 'n arbeidstekort wou die myn-owerhede die blanke boere nie in diens neem nie omdat hulle (volgens
die mynbase) nie geskik was vir ondergrondse werk nie (Terreblanche 2005: 268).

98 Hierdie krisis wat die boere beleef het om aan te pas in die stede, word grootliks toegeskryf aan die "swart gevaar"
(Stoker 1935).

99 Die armblankevraagstuk geniet aandag onder die Hertzog-regering (1924) en gee aanleiding tot die Camegie-
verslag (Giliomee 2003: 344).

100 Giliomee, 2003: 342.
lOl Giliomee, 2003: 342.
102 Giliomee, 2003: 343.
103 Die Carnegie Korporasie van New York het in die 1920's belanggestel in die probleem van blanke armoede in

Suid-Afrika en op versoek van die Ned Geref Kerk word 'n kommissie van ondersoek aangestel wat gedurende
1932 'n omvattende verslag uitgebring het (Giliomee 2003: 346).

104 Terreblanche, 2005: 268.
lOS Terreblanche, 2005: 273.
106 Volgens Giliomee (2003: 322) gee die Ned GerefKerk gedurende die laat negentiende eeu aandag aan die blanke-

armoedevraagstuk. Daar sou eers later 'n strukturele ingreep volg.
107 Die nood van die Boerevolk raak die Ned GerefKerk só diep dat sy predikante feitlik sonder uitsondering aan die

kant van die Boere staan (Botha 1984: 192).
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krisis van die Afrikaners wat kultureel vervreemd was toe hulle in die stede beland het.108 Vroue-
verenigings van die Ned GerefKerk was vanaf die middel-1920's eerste op die toneel met voeding
en opheffingsprojekte vir armblankes. Uitsprake van hierdie verenigings oor armoede,
rassevermenging in krotbuurte en onderdrukking en uitbuiting van vroue het 'n duidelike ondertoon
van Afrikanernasionalisme gehad.109

Deur middel van die FAR en die FSR het die kerk struktureel betrokke geraak by die
armblankevraagstuk.l'" By talle volkskongresse en kerklike vergaderings het die Ned Geref Kerk
die nood van die armblankes en die omstandighede wat hierdie nood veroorsaak, beklemtoon. III
Daar is gewys op die ongunstige werksomstandighede van wit arbeiders, die handhawing van die
belange van kapitalistiese werkgewers, maar ook op die gevaar wat gespruit het uit die mededinging
van swart arbeiders wat bereid was om teen laer lone te werk.112 Die Ned Geref Kerk se
Sendingbeleid van 1935 beklemtoon blanke maatskaplike en ekonomiese bevoorregting (en selfs
redding) deur middel van segregasie.I'" Gedurende die 1930' s en 1940' s plaas verteenwoordigers
van die Ned Geref Kerk druk op die regering om wette te maak wat die Afrikaner se kultuurregte
beskerm, wat sou verseker dat hulle etnies en nasionaaloorleef en selfbeskikking sou verseker.

In die die middel-1940's word 'n kommissie deur die gefedereerde Ned Geref Kerke aangestelom
ondersoek in te stel na die Afrikaner se sosio-ekonomiese en kerklik-godsdienstige toestande in die
nege stede van die Unie van Suid-Afrika.114 Ná afhandeling van hierdie ondersoek het 'n volledige
verslag onder die titel Kerk en Stad (1947) verskyn. Hierdie ondersoek was 'n poging om die
genoemde problematiek van die Afrikaner beter te verstaan, want "'n Volk (en 'n Kerk) red
homself,.lIs Volgens die kommissie was die bevordering van rasse-apartheid en nasionalisme van
primêre belang om die Afrikanervolk ekonomies en maatskaplik op te hef.

Ná 1948 het die Ned GerefKerk 'n bondgenoot in die NP gevind en dikwels die NP vooruitgegaan
en druk uitgeoefen op die regering om ekonomiese bevoordeling vir blankes, en meer spesifiek vir
Afrikaners, deur middel van wetgewing te verseker.

Dit is opvallend dat die Kerk hiermee die belange van armblankes wou beskerm juis ten koste van
die lot van swart arbeiders wat dikwels nog slegter daaraan toe was.

Daar kan dus op grond hiervan 'n sterk saak daarvoor uitgemaak word dat "apartheid" dui op 'n
stelsel wat ekonomiese bevoorregting op grond van rasseklassifikasie moontlik gemaak het.

2.2.4 Apartheid as ideologie

Hierdie verskillende opvattings oor apartheid bied egter nog nie 'n volledige beskrywing daarvan
nie. Durand wys ook op die wyse waarop apartheid die denke en manier van leef van gewone mense
ingrypend en verreikend beïnvloed het. Hier is ook sprake van apartheid as 'n ideologie en 'n
pseudo-evangelie. Durand beskryf dit soos volg:

Apartheid in Suid-Afrika is veel meer as 'n politieke stelsel wat in die loop van baie jare deur

108 Gedurende 1911 en 1921 het gemiddeld 7 000 Afrikaanssprekende mense per jaar van die platteland na die stede
getrek (Deist 1994: 38).

109 Giliomee, 2003: 344.
110 Dit was die begin van die Ned Geref Kerk se pragmatiese denke oor apartheid - 'n ontleding van die rol van die

rade sal in Hoofstuk 2 gemaak word.
111 Handelinge van die sinode, 1935: 94-99.
112 Kinghorn behandel die armblankes se vrees vir die "swart gevaar" (Kinghorn 1986: 52).
113 Kinghorn, 1986: 87.
114 Kerk en Stad (die Verslag van 'n Kommissie van Ondersoek van die Gefedereerde Ned GerefKerke, 1947).
115 Kerk en Stad, 1947: iv.
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wetgewing aan die Suid-Afrikaanse samelewing opgedwing is. Dit is 'n omvattende ideologie
en lewensbeskouing oor die reëling en ordening van mens en samelewing onder voorwendsel
van 'n pseudo-evangelie; die oplossing van samelewingsprobleme, in hierdie geval deur die
wetlike skeiding van groepe en mense op die grondslag van ras en kleur. Dit is 'n "pseudo-
evangelie" omdat dit voorgehou word as die enigste weg tot "redding" van die blankedom in
Suid-Afrika, en omdat aan hierdie "oplossing" van die kleurprobleem Bybelse sanksie verleen
word ... dit is God se wil vir Suid-Afrika, gegee in sy skeppingsordinansies wat alleen met
bitter gevolge oortree kan word.116

Twee aspekte in hierdie beknopte formulering is veral hier van belang. Eerstens word apartheid
dikwels in die literatuur as 'n ideologie beskryf.l'" Dit dui daarop dat apartheid nie gereduseer kan
word tot 'n stel wetgewing of 'n politieke en ekonomiese bestel nie. Dit het ook te make met die
wyse waarop hierdie bedeling bewustelik en onbewustelik gelegitimeer en daardeur in stand gehou
is. Hierdie legitimering van apartheid is uiteindelik geïnternaliseer binne 'n omvattende lewens- en
wêreldbeskouing.

In die literatuur oor die ideologie van apartheid word meermale daarop gewys hoedat hierdie
oortuiging inderdaad diep ingewortel geraak het in die manier van leef en dink van die voorstanders
van apartheid.118 Deur die eksternalisering van eksistensiële vrese vir oorlewing op sosio-
ekonomiese, kulturele en politieke vlak het denke in verband met die idee van apartheid objektiewe
gestalte gekry binne Afrikanergeledere. Deur 'n proses van sosialisering het hierdie objektief
waarneembare stelsel en idees geïnternaliseer geraak en beslag gegee aan 'n manier van dink en leef
wat later as vanselfsprekend aanvaar is. Hierdie geïnternaliseerde manier van dink en leef
(apartheid) het ontwikkel tot 'n sosiale mag wat dominerend inwerk op verhoudings en 'n stelsel
bewustelik en onbewustelik in stand hou.

Die kern van hierdie ideologie lê in die diepgewortelde oortuiging dat die verskille tussen mense
meer grondliggend is as dit wat hulle aan mekaar bind. Anders gestel, mense is só verskillend van
mekaar dat dit die enigste basis kan vorm waarop die hele samelewing gestruktureer moet word.
Juis omdat hierdie verskille tot konflik aanleiding gee, is dit wenslik om verskillende rassegroepe
polities en sosiaal uitmekaar te hou ten einde die vrede tussen hulle te bewaar. Dit is hiervolgens
beter dat rasse apart van mekaar gehou word - selfs deur middel van mag en geweld indien
nodig.i'"

Dit is belangrik om te wys op die wyse waarop apartheid nie net as 'n ideologie nie, maar ook as 'n
pseudo-evangelie gefunksioneer het. Apartheid as ideologie omvat naamlik ook die konnotasie dat
mense in apartheid "geglo" het. Wat beteken dit? Dit beteken dat apartheid gesien is as die enigste
en beste wyse waarop die naasbestaan van rasse gereguleer kon word. Die enigste manier waarop
die vrede tussen rassegroepe bewaar kon word, is deur hulle so ver as moontlik van mekaar te
skei.12o

Dit is ook belangrik om daarop te let dat hierdie oortuiging dat verskille tussen mense meer

116 Durand, 1984a: 42.
117 Die begrip ideologie word besonder omvattend gedefmieer en Larrain sê tereg 'n ideologie is "one of the most

equivocal and elusive concepts one can fmd in the social science" .. , "an animal with a hundred names". Hier word
volstaan met die defmisie van Thomson (soos aangehaal deur Vorster 1986: 86) naamlik -: " ... ideology refers to
the use of language (or signification) to sustain relations of domination". Die verhouding van oorheersing kan
verskillende gestalte van sosiale mag aanneem - onder andere propaganda, intimidasie, indoktrinasie en vals
inligting.

118 Vergelyk in hierdie verband De Klerk, 1975: 19gev en De Gruchy, 1986: 32ev.
119 Sien bespreking in Conradie, EM, 2000.
120 Vir kritiek teen die "fundamentele onversoenbaarheid" wat met apartheid veronderstel word, vergelyk die Konsep-

belydenis van Belhar (1982), soos aangehaal in Cloete en Smit (1984: 7-10).
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grondliggend is as dit wat hulle aan mekaar bind, die basis vorm vir die wyse waarop rasse-
apartheid tot 'n "kwasi-soteriologie" verhef is. Dit het langsamerhand aanleiding gegee tot die
intuïtiewe oortuiging dat skeiding op grond van ras die enigste roete vir die heil van die Afrikaner
bied. Dit is ál strategie wat op lang termyn kan werk. Alleen daarin kon die voorstanders en
ondersteuners van apartheid hulle diepste vertroue vir heil en voorspoed vestig. Dat hierdie skeiding
die voorwaarde vir verlossing vorm, het op verskillende terreine van die samelewing tot uitdrukking
gekom:

Op 'n politieke vlak word hierdie oortuiging gedemonstreer deur die obsessie met selfbeskikking-
dit wil sê die strewe na politieke onafhanklikheid ten einde die sosiale en ekonomiese belange van
Afrikaners te kan verseker. Op die ekonomiese terrein kan dit waargeneem word in die wyse
waarop skeiding deur rasseklasifikasie gehandhaaf is ter wille van ekonomiese beheer en die
beskikbaarheid van arbeid ná die afskaffing van slawearbeid. Die ekonomiese bevoordeling van
Afrikaners wat met apartheid saamgehang het (sien afdeling 2.2.3 hier bo), het inderdaad tot
toenemende voorspoed gelei vir sowel armblankes (op grond van werksverskaffing) as die
verstedelikende middelklas ná 1948. Hierdie voorspoed het gedien as 'n konkrete illustrasie van die
verlossing wat apartheid gebring het.

Op militêre gebied is daar laer getrek ter wille van selfverdediging omdat beheer nie moontlik was
te midde van die getalle-oorwig nie. Die laer word in stand gehou deur sosiale sanksies en
verkettering van sogenaamde "traitors", "hensoppers", "joiners", "volksverraaiers", "volksvreemde
elemente" en later deur die ideologie van staatsekuriteit te midde van die vermeende aanslae van
kommunisme.

Op kulturele gebied het die elitisme wat saam met 'n Westerse meerderwaardigheid gegaan het, 'n
bepalende rol gespeel. Dit het tot uitdrukking gekom in die idee van "beskaafdheid" - wat
geassosieer is met geletterdheid, higiëne, eetgewoontes, kleredrag, leefgewoontes, mediese dienste,
vervoer en ook 'n aanvoeling vir hoër vorms van kultuur soos letterkunde, poësie, musiek en die
kunste. Taalverskille en die onbegrip vir ander se taal het die opvatting van meerderwaardigheid
versterk. Ook op sportgebied is skeiding wetlik afgedwing en is Afrikaners beskerm teen
meededinging met andere - binnelands asook buitelands.

Sosiaal het die klem geval op dié diepgaande verskille wat kon lei tot konflik as vermenging sou
plaasvind. Derhalwe moes verskillende rasse uit mekaar gehou word - sodat die vrede bewaar kon
word. Apartheid is ook bestempel as die enigste wyse waarop mense hulle eie identiteit kon behou.
In isolasie lê ons behoud en ons redding - so is geglo. Apartheid is daarom inderdaad as 'n vorm
van verlossing gesien - as die enigste en beste manier waarop Afrikaners hulle eie identiteit kon
handhaaf teen die aanslae van Britse imperialisme en die getalle-oorwig van "anderskleuriges" in
Suid-Afrika. Afrikaners moes bewaar word teen die suigkrag van die "see van barbarisme" wat
hulle omring en bedreig het.

Ál manier om dit te doen, so is geglo, is op grond van afskeiding. Meer nog, Afrikaners moes ook
beskerm word teen die dreiging van "barbarisme van binne", naamlik met verwysing na die
leefwyse van armblankes in die stede. Daarvoor moes die verskille tussen "blanke beskaafde
standaarde" en die suigkrag van 'n omringende armoedekultuur so helder as moontlik geteken
word. Kerklike-, kultuur en vrouebewegings moes die ideaal van beskaafdheid definieer, illustreer
en uitleef ten einde die res van die bevolking daartoe op te hef. Kulturele opheffing is daarom as 'n
ander vorm van verlossing gesien. Hierdie klem op kulturele suiwerheid het ook op kerklik-
teologiese gebied tot uiting gekom in die klem op die suiwere leer en belydenis van die kerk.
Leerstellige suiwerheid is hiervolgens alleen moontlik op grond van 'n homogene groep - wat nie
moontlik is waar taal-, kulturele en rasseverskille aanwesig is nie. Dit alles was alleen moontlik op
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grond van skeiding - vandaar die motivering vir die groepsgebiedewette. Dit blyk ook uit die
obsessie met rassuiwerheid soos gei1lustreer deur die aandrang op die ontugwette.

Daar kan dus verskillende terreine geïdentifiseer word ten opsigte waarvan die implementering van
apartheid as 'n vorm van "verlossing" gesien en beleef is. Dit illustreer ook dat apartheid lank nie
bloot 'n politieke stelsel was met bepaalde ondersteuners nie. Mense het inderdaad hulle diepste
vertroue geplaas in die skeiding van mense op grond van ras. Dit het die enigste basis vir
voorspoed, heil en verlossing gebied. Ander moontlikhede (soos die integrasie van rasse) kon net
eenvoudig nie as heilsaam gevisualiseer word nie. Dit is as ongeloofwaardig geag. Die verskille in
terme van ras is as só fundamenteel geag dat dit die versoening tussen mense uit verskillende
rassegroepe in die praktyk in die wiele gery het.

Die begrip "kwasi-soteriologie" verwys dus na die oortuiging dat verlossing slegs op grond van
rasseskeiding moontlik is. Dit dui egter ook daarop dat sodanige verlossing inderwaarheid 'n
redusering en 'n plaasvervanging van die verlossing in Jesus Christus impliseer. Dit kan nie en het
nie op die lang duur die heil gebring wat verwag is nie. Hierdie oortuiging is uiteindelik teologies
geregverdig en ondersteun by wyse van apartheidsteologie.

2.2.5 Die teologiese begronding en Skriftuurlike regverdiging van apartheid

Benewens hierdie verskillende aspekte en vlakke van apartheid kan ook gewys word op die wyse
waarop apartheid, gebaseer op die skeiding van mense op grond van ras, moreel begrond en
teologies geregverdig is. In 'n vorige afdeling (2.1c) is gewys op die behoefte wat in die Ned Geref
Kerk ontwikkel het om apartheid teoreties te regverdig en teologies te begrond. Die Ned GerefKerk
het met hulle sendingbeleid enersyds die beleid van apartheid vooruitgeloop en 'n sleutelrol gespeel
in die aandrang om apartheid staatkundig te vestig. Andersyds het die Ned Geref Kerk ook 'n rol
gespeelom die politieke beleid van apartheid moreel te legitimeer en teologies te begrond. Dit is
binne hierdie konteks dat "apartheidsteologie" ontwikkel het. .

In hierdie studie sal die begrip "apartheidsteologie" gebruik word om te verwys na 'n korpus van
literatuur waarin sodanige verdediging van apartheid te vinde is. Die vroegste uitdrukking hiervan is
te vinde in die reeks Koers in die krisis121 (Deel 1- 1935, Deel II - 1940 en Deel III - 1941),122 Die
Gereformeerde Vaandel- 1933, die Ned Geref Kerk se Sendingbeleid van 1935, terwyl Ras, Volk
en Nasie (1974) beskou kan word as die kulminasie van hierdie literatuur. Hierdie publikasies is die
produk van 'n groep denkers vanuit veral die Ned Geref Kerk en die Gereformeerde Kerk, onder
wie HG Stoker, FJM Potgieter, D Lategan, JD Kestell, EE van Rooyen, JD du Toit, JJ Dekker, DR.
Snyman, DG Malan, JD Vorster, DJ van Rooy, F Postma, J de W Keyter, HJ Strauss, PJ Meyer, LJ
du Plessis en andere.

Hierdie publikasies word gekenmerk deur die wyse waarop die neo-Calvinisme van Kuyper in
Suid-Afrika neerslag gevind het, veral via die werk van HG Stoker ('n professor in wysbegeerte aan
die PU vir CHO) en van Herman Dooyeweerd.V' Stoker vind by Kuyper124 'n denkraamwerk wat
hy gebruik om 'n kosmologie'< uit te werk wat grondbeginsels bied vir die beoefening van

121 Koers in die krisis en Die Gereformeerde Vaandel was by uitstek die draers van die denke in verband met neo-
Calvinisme.

122 Binne agt maande is 2000 eksemplare van Koers in die krisis deel Iverkoop (sien Vorster 1936: 28).
123 Dooyeweerd se De Wijsbegeerte der Wetsidee (1935).
124 Kuyper se De Gemeene Gratie (1904) en Het Calvinisme in sy Zes Stone-Lesingen (1898).
125 Soos byeengebring deur die Federasie van Calvinistiese Studenteverenigings in Suid-Afrika in drie dele onder die

titel Koers in die krisis.
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wetenskap. Verskeie Ned Geref Kerkteoloë (sien hierbo) vind aansluiting by Stoker126 en skryf
saam met hom verskeie artikels in Koers in die krisis en Die Gereformeerde Vaandel waarin die
teorie van apartheid en apartheidsteologie grootliks uitgewerk is. Hierdie groep, wat later as
apartheidsteoloë bekend gestaan het, vind aansluiting by Stoker127 se verwerking van verskillende
aspekte van Kuyper se leer oor die algemene genade, die sogenaamde skeppingordes en die sisteem
van beginsels, soewereiniteitskringe en die verskeidenheidsbeginsel.l'" Hierdie aspekte sal
mettertyd in meer besonderhede bespreek word. Die produk van Stoker en die apartheidsteoloë se
denke kan dus verstaan word as 'n Suid-Afrikaanse interpretasie van die neo-Calvinisme,

Kuyper se verstaan van die beginsel van verskeidenheid is deur die apartheidsteoloë veral van
toepassing gemaak ten opsigte van verskeidenheid in terme van ras. Indien God aparte rasse geskep
het, het mense hiervolgens die roeping om hierdie verskille te handhaaf. Hierdie grondmotief is
uitgewerk in terme van 'n uitgebreide neo-Calvinistiese kosmologie, 'n lewens- en wêreld-
beskouing, 'n verstaan van God se voorsienigheid deur die vermelde ordes wat God daargestel het.
In 1947 aanvaar die Ned GerefKerk 'n verslag wat Skriftuurlike bewyse bied vir die regverdiging
van apartheid. Hierin is ook 'n eksegese van sekere sleuteltekste vervat.129 Dit sluit die volgende in:

• Die sogenaamde "kultuurgebod" in Gen 1: 28; 9: 1 en Hand 17: 26 waarvolgens nasiewording
en die handhawing van verskeidenheid deel van God se opdrag vorm;

• Gen 11: 1-9 en Hand 2: 6,8,11 waarvolgens God nasies in aansyn roep met 'n eie taal,
geskiedenis, Bybel en kerk,130ook in Suid-Afrika;

• Gen 11; Gen 15: 19; Am 9: 7 en Hand 17: 26 waarvolgens God aan elke volk 'n bepaalde
grondgebied toesê;

• Fil 3: 4f, wat die voorskrifvir nasionale apartheid bied.

2.2.6 Gevolgtrekking

Daar kan dus verskillende vlakke van apartheid geïdentifiseer word. Die begrip "apartheid" kan
gebruik word met verwysing na enigeeen van hierdie vlakke, maar word dikwels as 'n
versamelterm gebruik vir al hierdie vlakke gesamentlik. Vir die slagoffers van apartheid kan hierdie
vlakke nie geskei word van die wyse waarop hulle apartheid aan die lyf gevoel het nie. 'n
Oormatige soeke na 'n akkurate en omvattende definisie van apartheid is vanuit hierdie perspektief
bedenklik. Vir die doeleindes van hierdie studie sal die begrip "apartheid" gebruik word om te
verwys enersyds na die aandrang, veral binne die geledere van die Ned Geref Kerk, om 'n bepaalde
politieke, ekonomiese en maatskaplike bedeling in Suid-Afrika te implementeer (wat hierdie
bedeling dus vooruitgeloop het) en andersyds ook na die pogings om hierdie bedeling, as't ware
agterna, Bybels en teologies te regverdig en moreel te begrond.

126 Stoker gee 'n uiteensetting van sy denke in onder andere Die Stryd om die Ordes (1941) en Die Wysbegeerte van
die Skeppingsidee (of Grondbeginsels van 'n Kalvinistiese Wysbegeerte) (1933).

127 Stoker (1941: 220ev) bespreek hierdie beginsels (kosmologie, lewens- en wêreldbeskouing en voorsienigheid) in
Die Stryd om die Ordes.

128 Volgens Kuyper (1898: 18) is daar geen sprake van eenheid tussen volke nie, maar slegs diversiteit. Dié beginsel
geld ook vir die kerk in sy aardse vorm.

129 Hierdie tekste word van 29-30 September 1944 by die Volkskongres (wat deur die FAK vir Bloemfontein belê is)
deur JD du Toit (Totius) (1944: 7-17) bespreek as die bepalende denke ter stawing van beide neo-Calvinisme,
asook die beginsels vir die rassebeleid van die Afrikaner.

130 Hierdie denke is gevestig by 'n vergadering van die FR van Ned Geref Kerke in 1943 (sien Handelinge Federale
Raad van Kerke, 1943: 22).
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2.3 Pragmaties/kontekstuele en teologies/ideologiese apartheid in die Ned Geref Kerk (1905-
1974)

2.3.1 Inleiding

In Hoofstuk 2.3.2 word nagegaan hoe pragmatiese apartheidsteologie ontwikkel en beslag gekry het
as gevolg van die oplossings wat die Ned Geref Kerk gesoek het vir die sosio-ekonomiese en
kultureel-politieke krisis wat die Afrikaner ervaar het.131 In afdeling 2.4 word ondersoek ingestel na
die teologiese begronding en die Skriftuurlike" regverdiging van apartheid. In afdeling 2.5 word die
saamvloei van hierdie twee strome, naamlik die pragmatiese en teologiese, in RVN nagegaan en 'n
analise gemaak van apartheidsteologie soos dit neerslag gevind het in R VN.

Die Ned Geref Kerk het vroeg in die 20ste eeu gemoeid geraak met die nood van die
Afrikanerlidmate en feitlik uitsluitlik gefokus op wat beskryf is as die armblankevraagstuk.Y
Namate die Ned Geref Kerk by die armblankevraagstuk betrokke geraak het, het 'n nasionalistiese
sentiment rondom die opheffing van die Afrikanervolk en daarmee saam die veronderstelling van
.on kerk vir die volk" ontwikkel.133 Die armblankevraagstuk is toenemend afgespeel teen die
"Naturelleprobleem't.Y" Deur middel van die FR het die Ned Geref Kerk betrokke geraak by die
sosio-ekonomiese en kultureel-politieke krisis van die Afrikaner. Beide die armblanke- en die
"naturelle"-vraagstukke beland dus op die agenda van die FR, wat hierdie problematiek aanspreek
deur twee belangrike rade te skep, naamlik die FSR (wat die aanvanklike Kommissie vir
"Naturellesake" opgevolg en aandag gegee het aan die "Naturellevraagstuk") en die FAR (wat
gefokus het op die armblankevraagstuk). Hierdie twee rade het gerapporteer aan die onderskeie
sinodes van die Ned Geref Kerk, maar spoedig 'n eie dinamika ontwikkel. Die twee rade het noue
bande met die owerheid gehad en was besonder invloedryk in die ontstaan en ontwikkeling van
apartheidsteologie.

In die ondersoek na die ontwikkeling van die pragmatiese lyn van apartheid kan dus gefokus word
op die rol wat die FR, die FSR en die FAR gespeel het. Die ondersoek word hier egter nie beperk
tot hierdie rade nie en daar sal daarom ook aandag gee word aan die rol van verskeie ander
organisasies en gebeure binne en buite die Ned GerefKerk.

2.3.2 Rasseverhoudinge in die eerste twee dekades van die 20ste eeu

Die FR, wat die goedkeuring van al vier die sinodes van die Ned GerefKerk geniet het, is in 1905
deur die Ned Geref Kerk in die lewe geroep. Die Kommissie vir Naturellesake het verslag gedoen
aan die FR. Hierdie kommissie het aanvanklik opdrag ontvang om konferensies te organiseer met
verteenwoordigers van alle Protestantse Kerke in Suid-Afrika en volgens die opdrag van die FR
moes dit "Europeanen, kleurlingen en naturelle"135 insluit. Die doel van die konferensies was om
"uit het oogpunt van de Christelike beschaving te bespreken de belange van Europeanen,
kleurlingen en naturellen, die door de hand van God gebracht Zijn samen te wonen in dit land".136

Die eerste konferensie vind plaas in September 1923 in Johannesburg en voldoen grootliks aan die

131 Sien 2.2 c hier bo, die ontwikkeling van die sosio-ekonomiese en politieke krisis van die Afrikaner aan die begin
van 1930.

132 Botha, Al (1986: 83) wys daarop dat daar groter armoede by gekleurde rasse was. Die armoede-aksie het hulle
egter op die blanke Afrikaner toegespits.

133 Botha, Al, 1986: 83.
134 Botha, Al, 1986: 84.
135 Die Sendingraad van die Nederduits Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika - Sy ontstaan, doel en strewe (1944:10).
136 Sien Die Sendingraad van die Nederduits Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika - Sy ontstaan, doel en strewe (1944:

11).
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opdrag van die FR. Hierdie en die daaropvolgende konferensies vind plaas binne die heersende
klimaat ten opsigte van rasseverhoudinge in Suid-Afrika. Voor die eerste konferensie van die
Kommissie van Naturellesake het daar reeds 'n bepaalde klimaat ten opsigte van rasseverhoudinge
in die .land geheers. Verskeie faktore het 'n bepalende invloed op die rassegevoel gehad, onder
andere die fisiologiese verskille tussen blankes aan die een kant en "Hottentotte" en "Bantoes" aan
die ander kant. Daar was verskille in terme van taal, kultuur, godsdiens, etiese en estetiese waardes.
Op sosiale vlak was daar bykans geen kontak nie as gevolg van "die blanke" se ervaring van dié
verskille.137- 'n Algemene persepsie van meerderwaardigheid, gebore uit die oortuiging dat "wit
mense" 'n hoër kulturele, ekonomiese en tegnologiese standaard gehandhaaf het as swart mense,
was ook bepalend vir die rassegevoel van die tyd. Wit mense sien hulle self as die "baas" en die
swart mense (wat as die nageslag van Gam verdoem is as houthakkers en waterdraers) as die
"kneg".138 Die "wit mense" het hulself dus gesien as draers van die Christendom en die swart mense
as verteenwoordigers van die heidendom.

Die gesindheid in die Ned Geref Kerk het min verskil van die heersende rassegevoel en eerder 'n
bydrae gelewer om die denke en klimaat te bevestig. Die "bevel" van die Here dat die Israeliete
hulle nie met die heidense volke mag vermeng of met hulle mag ondertrou nie, is deur beide lidmate
en predikante direk op die verhouding tussen wit en swart mense in Suid-Afrika toegepas+" Swart
mense se persepsie van die Ned Geref Kerk word in 1920 deur Jabavu verwoord toe hy die Ned
Geref Kerk daarvan beskuldig dat hulle hulleself met die kerkverenigingsakte van 1911 as 'n "anti-
native Church" gevestig het.140Hierdie beskuldiging het aanleiding gegee tot die eerste ondersoek
van 'n kommissie van die Ned Geref Kerk na die probleme wat gelei het tot onrus onder swart
mense. Uit die verslag van die kommissie is dit duidelik dat die Ned Geref Kerk vir die eerste keer
Suid-Afrika se rasseprobleem op sosiale, ekonomiese en politieke vlakke bestudeer. Tydens die
ondersoek het die kommissie besef hoe ernstig die probleme is wat onrus veroorsaak onder swart
mense. Die kommissie beveel aan dat die probleme spoedig aandag geniet en oplossings binne die
raamwerk van segregasie gevind moet word. 141

In 1944 was daar vier munisipale behuisingsprojekte vir swart mense, naamlik die Westelike swart
woonbuurt (5 km buite die stad), die Oostelike woonbuurt en Orlando en Pimville, wat ongeveer 15
km buite Johannesburg was. Daar was 'n beperkte aantal wooneenhede in hierdie gebiede. Min
aandag is gegee aan die akkommodasie van die groot getalle verarmde swart mense wat na hierdie
gebiede gestroom het. Hulle was afkomstig van die platteland, waar hulle nie kon oorleef op die
beperkte grondgebied wat aan die swart bevolking toegeken is nie. In die meeste eenhede wat
beswaarlik twee mense kon huisves, het gemiddeld agt mense gewoon.142

Hierdie oorbevolkte eiendomme, met gepaardgaande haglike sosio-ekonomiese omstandighede, het
aanleiding gegee tot die ontstaan van groot plakkerskampe waar mense in haglike omstandighede
aan die buitewyke van Johannesburg geleefhet. Vir die mense wat minder as 'n hongerloon verdien
het, en vir die groot getalle verarmde plattelanders wat werkloos was, het die plakkerskampe 'n plek

137 Van Jaarsveld, 1958: 228ev.
138 Van Jaarsveld, 1958: 233.
139 Van Jaarsveld, 1958: 239.
140Meiring, 1921: 41.
141 Hierdie gebeure het die leierskap binne die Ned Geref Kerk só diep geraak dat die Algemene Sendingkommissie

van die Kaapse sinode in 1920 'n gesamentlike vergadering belê het met die Transvaalse en Vrystaatse
Sendingkommissies om 'n gesamentlike kommissie van ondersoek na die oorsake van onrus onder die "Bantoe"
aan te stel. Die kommissie se bevindings was dat 'n nasionale ontwaking by die "Bantoe" plaasgevind het en dat
ontwikkeling en basiese voorregte nie langer weerhou kon word nie. Dit moes egter geskied binne die beginsel van
geografiese en industriële segregasie (sien Meiring 1921: 1223-1224).

142 Lodge, 1990: 15.
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van oorlewing geword. Alhoewel hierdie inwoners geen finansiële uitgawes vir die munisipaliteite
ingehou het nie, het die owerhede hulle gesien as mense wat die gesag uitgedaag en bedreig het.

2.3.3 Rasseverhoudinge voor die aanvaarding van die konsep-Sendingbeleid van 1935

Die bovermelde konferensies, wat gereël is deur 'n Kommissie vir Naturellesake van die FR, was
interkerklik en veelrassig. Dit was ook 'n tydperk van goeie verhoudinge tussen die Ned GerefKerk
en swart mense. Ten spyte van die vermelde klimaat en denke het 'n algemene positiewe gesindheid
geheers en die aansien van die Ned Geref Kerk het daarmee saam gestyg. Die Ned Geref Kerk het
komplimente van wit en swart kerkleiers ontvang vir die positiewe rol wat hulle speel in die
bevordering van vertroue en goeie verhoudings.l'"

In opdrag van die FR organiseer die Kommissie vir Naturellesake 'n konferensie wat van 27-29
September 1923 in Johannesburg gehou en deur 32 wit mense en 31 swart mense bygewoon is.144

Daar was verteenwoordigers van verskeie kerke, sendinggenootskappe, welsynsorganisasies,
akademici en swart hoofmanne teenwoordig, onder andere DDT Jabavu, eerwaarde John Dube, RV
Selope- Thema en hoofman Shadrack Zibi. Vanhulle het selfs lesings by die konferensie gelewer.
Verskeie politici is genooi, onder andere genl Hertzog en dr. DF Malan (wat beide verskoning
gemaak het). Minister FS Malan het die opening van die konferensie bygewoon.C'' Referate is
gelewer oor "Bantoe"-onderwys, grondbesit deur die "Bantoes", 'n Christelike "Bantoebeleid", die
Stadsgebiedewet van 1923, die sosiale opheffing van die "Bantoes" en selfregering vir die
"Bantoe". Die referate is opgevolg deur besprekings wat in 'n gees van welwillendheid geskied en
verskeie besluite is geneem. 'n Verslag met die besluite van die konferensie word opgestel en
voorgelê aan die waarnemende Minister van Naturellesake, FS Malan.146 Hierdie besluite was
meestal binne die raamwerk van segregasie en selfbestuur en het onder andere gevra dat daar
geriewe geskep moet word vir swart mense sodat hulle volgens hulle eie tradisies kan ontwikkel.

In 1926 word die bekende Naturelle-wetsontwerpe van Hertzog (toe Eerste Minister) oopgestel vir
kommentaar. Die wetsontwerpe het gehandeloor Volksraadsverteenwoordiging van "Naturelle",
die Unie-Naturelleraadswetsontwerp, die Naturelle Grondwysigingswetsontwerp en die Kleurling-
regtewetsontwerp. In hierdie wetsontwerpe word voorgestel dat swart mense deur verkose
"blankes" in die Volksraad verteenwoordig word en groter grondgebied ontvang. Volgens die
Kleurlingregtewetsontwerp moes die Kleurlingstemreg op die gemeenskaplike kieserslys van die
Kaapprovinsie uitgebrei word na alle provinsies.

Verskeie predikante van die Ned GerefKerk reageer op die wetsontwerpe, onder andere ds HP van
der Merwe, wat as moderator van die Kaapse sinode namens die moderatuur 'n verklaring uitgereik
het. In die verklaring word gevra dat die basis waarop die samelewing gefundeer word, moreel en
eties moet wees en nie gebaseer op fisieke afkoms, kleur of ras nie.147 Ds JWL Hofmeyr,
sendingsekretaris van die Kaapse Kerk, was van mening dat die kerk wat buite die politiek staan en
dus meer objektief is, rassevraagstukke beter kan hanteer. Volgens Hofmeyr is die kerk in 'n beter
posisie om rassevooroordeel by wit mense te besweer.i'" Die redakteur van De Kerkbode, PGJ
Meiring, vereenselwig hom met Hofmeyr se standpunt en vra dat die mense oor wie die wetgewing

143 Prof. DDT Jabavu, wie se kritiek vantevore aanleiding gegee het tot die Ned Geref Kerk se kommissie van
ondersoek na swart opstand, het ná die eerste konferensie verklaar dat dit só positief was dat dit as 'n mylpaal in
die geskiedenis beskou sal word .

144 Handelinge van de Federale Raad van Kerke 1925: 41.
145 Handelinge van die Federale Raad van Kerkel925: 42.
146 Handelinge van die Federale Raad van Kerke 1925: 43.
147 Van der Merwe, 1926: 91.
148 Hofmeyr, 1926: 224.
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gaan, geraadpleeg word.

Die Naturellesakekommissie van die FR het, ná talle versoeke deur verskeie kerkleiers, 'n
interkerklike konferensie georganiseer om Hertzog se Naturellewetsontwerpe te bespreek. Die
konferensie het van 28 - 30 September 1926 in Bloemfontein plaasgevind. Op die konferensie het
'n positiewe gesindheid geheers en dit word duidelik gestel dat rasseprobleme slegs in 'n
Christelike gesindheid en in samewerking met alle rassegroepe opgelos kan word. Opheffing van
swart mense wat afsonderlik van blankes gedoen word, is egter "nie in stryd met Christelike
beginsels nie". Regverdigheid moet verseker word en omdat die "Bantoe" ook na die beeld van God
geskape is, mag hulle nie uitgebuit word om ander te verryk nie. Die kerk het hiervolgens 'n
omvattende taak wat alle terreine van die lewe raak en kan nie net beperk word tot evangelisasie
nie. Die kerk moet toesien dat Christelike beginsels uitgeleef word in die huis, op die plaas, in
besigheid en in politiek.l'" Verskeie besluite word ook geneem oor Hertzog se wetsontwerpe waarin
die belange van swart mense binne die raamwerk van segregasie vooropgestel word.

Dié positiewe gesindheid is egter versteur toe 'n soortgelyke konferensie vir 1927 beplan is deur die
Naturellesakekommissie. 'n Swaard het gehang oor die reëlings toe dit bekend raak dat biskoppe
van die Church of the Province en 'n aantal Bantoehoofmanne kritiek uitgespreek het teen die
beginsels van sekere bepalings van die Naturellewetsontwerp. Die redakteur van De Kerkbode red
egter die saak toe hy daarop wys dat Afrikaners uit hulle eie geskiedenis moet leer hoe gevaarlik dit
is om 'n mens met 'n grief te ignoreer. Volgens hom is dit in almal se belang dat die sake in 'n
Christelike gesindheid bespreek moet word. ISO Die konferensie vind plaas van 31 Januarie - 2
Februarie 1927 en word bygewoon deur 50 wit en 20 swart afgevaardigdes. Die FR het by sy
vergadering in 1929 kennis geneem van die 1927-konferensie en gee by dié geleentheid meer
aandag aan die Kleurlingbevolking se probleme. Tydens die vergadering van 1929 word 'n opdrag
aan die Naturellesakekommissie gegee om 'n volkskongres vir die Kleurlingbevolking te reël.

Aangesien ander nie-kerklike instansies, onder andere die nuutgestigte Suid-Afrikaanse Instituut vir
Rassebetrekkinge, die taak op hulle geneem het om soortgelyke konferensies te reël, het die
beplande volkskongres nie plaasgevind nie. Lede van die Naturellsakekommissie het sonder
uitnodiging die konferensie bygewoon en in hulle verslag aan die FR word melding gemaak van die
gunstige invloed wat hulle op die konferensie uitgeoefen het.lsl Dat die konferensie uit die hande
van die Ned GerefKerk geneem is, is in Ned GerefKerkkringe negatiefbeleef. 152

In die verslag aan die FR in 1933 rapporteer die Naturellesakekommissie dat hulle vanweë die
woelinge onder "Kleurlinge" en "Naturelle" asook die gebeure op politieke gebied, geen verdere
inisiatief geneem het nie.IS3

By die volgende vergadering van die FR in 1935 word gerapporteer dat nie-kerklike organisasies
die konferensiereëlings uit die hande van die Ned Geref Kerk geneem het. Volgens die
Naturellesakekommissie kan daar geen sprake wees van enige verdere konferensies met
"Kleurlinge" en "Naturelle" voor 'n beleid wat verteenwoordigend is van ál die gefedereerde Ned
Geref Kerke, voorgelê is aan die FR nie.IS4 Hierdie gebeure dui op 'n toenemende spanning en

149 Sien volledige uiteensetting van al hierdie beginsels in Handelinge van die Federale Raad van Kerke (1927: 47-
58).

150 ~eiring, 1926b:920.
151 Handelinge van die Federale Raad van Kerke 1935: 90.
152 In De Kerkbode word egter positief gereageer aangesien daar by die konferensie tekens is dat die "Kleurlinge"

erken dat hulle Kleurlinge is met 'n ontwakende volksgevoel (sien Meiring 1933: 5).
153 Handelinge van die Federale Raad van Kerke, 1933: 55.
154 Handelinge van die Federale Raad van Kerke, 1935: 91.
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vervreemding by die interkerklike konferensies tussen die Ned Geref Kerk aan die een kant en die
Engelssprekende en swart leiers aan die ander kant. Wat die rede vir dié vervreemding was, kan
slegs afgelei word uit gegewens wat dui op 'n gebrek aan insig by die Ned GerefKerk oor die swart
mense se ervaring van paternalisme en segregasie met die politieke gevolge wat dit ingehou het.

2.3.4 Die aanvaarding van die Sendingbeleid van 1935

Die behoefte aan 'n sendingbeleid vir die Ned Geref Kerk word vir die eerste keer bespreek by die
sendingkongres van die Ned Geref Kerk in die Vrystaat (1929). Volgens die kongresgangers moes
so 'n beleid die Ned GerefKerk se standpunt oor hulle verhouding en verantwoordelikheid teenoor
die "Bantoe" op godsdienstige sowel as sosiale gebied duidelik verwoord. Die voorstel van die
kongres is na die Sinodale Algemene Sendingkommissie verwys om dit as 'n beskrywingspunt by
die volgende sinode te laat dien. Die beskrywingspunt moet verstaan word binne die konteks van
spanning tussen die Ned Geref Kerk, en die Engelssprekende kerke en swart leiers aan die ander
kant. Predikante en lidmate van die Ned Geref Kerk was oortuig dat, ten spyte van opregte
bedoelings met ander rasse, nadelige en waninterpretasies gemaak is van die Ned Geref Kerk se
rasseverhoudinge.

Daar was sterk aandrang op 'n beleid wat die Ned Geref Kerk se ideale vir en optrede teenoor swart
mense ondubbelsinnig moes verwoord.lss Dié beskrywingspunt het voor die Ned Geref Kerk van
die Vrystaat se sinode (1931) gedien. Die sinode het 'n ad hoc-kommissie aangestel wat 'n verslag
met aanbevelings oor so 'n beleid moes voorberei. Die verslag is voltooi en dien by dieselfde
sitting. In die verslag word aanbevelings gemaak oor die godsdienstige, opvoedkundige, sosiale en
ekonomiese aspekte vir so 'n beleid.ls6 Op die sinodesitting is die beleid aanvaar. Hierdie
sendingbeleid van die Vrystaatse sinode het later as basis gedien vir die ontwikkeling van 'n
sendingbeleid wat in 1935 deur die FR aanvaar is.

In 1932 het die Kaapse Ned GerefKerk 'n soortgelyke sendingbeleid aanvaar met die verskil dat dit
meer genuanseer en versigtiger verwoord was.IS7

Op 23 Mei 1934 het die Naturellesakekommissie van die FR 'n vergadering in Bloemfontein gehou
met verteenwoordigers van al die gefedereerde Ned GerefKerke, die Sendingkerke en die Stofberg-
Gedenkskool. 'n Subkommissie bestaande uit eerw GC Olivieren, ds J Reyneke van Transvaal,
eerw Willemse en ds JG Strydom van die Vrystaat, eerw J Breedt en ds AF Louw van die
Kaapprovinsie en ds Thorn van Natal word benoem om 'n konsepsendingbeleid op te stel. Hierdie
konsep, wat in 1935 deur die FR aanvaar is, word aan die vier sinodes van die Ned Geref Kerk
voorgelê wat dit, sonder uitsondering, as beleid van die Ned GerefKerk aanvaar het.IS8

Die Sendingbeleid van 1935 (wat geringe wysigings ondergaan het in 1947 en eers in 1962 deur 'n
sendingreglement vervang is) het 'n belangrike rol gespeel in die ontwikkeling van apartheid en
apartheidsteologie in die Ned Geref Kerk. Hierdie beleid is om verskeie redes van groot belang vir
hierdie studie. Dit was die eerste poging van die Ned GerefKerk om hulle eie denke in verband met
volkereverhoudings in 'n beleid uit te werk. Tweedens bied die beleid die nodige inligting waarmee
die sendingpraktyk van die Ned Geref Kerk beter verstaan kan word. Derdens bied die inhoud van
die dokument ook die rede vir die vervreemding wat plaasgevind het tussen die Ned GerefKerk aan
die een kant, en die Engelssprekende kerke en swart leiers aan die ander kant. Vierdens beskou

155 Du Plessis (1939: 112) bespreek hierdie gevoel in sy artikel "Die historiese ontwikkeling van ons sendingbeleid".
156 Handelinge van die Vrystaatse sinode, 1931: 137.
157 Handelinge van die Kaapse sinode, 1932: 51ev.
158 Die Sendingraad van die Nederduitse Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika: Sy ontstaan, doel en strewe (1944:

12ev).
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verskeie navorsers die sendingbeleid as 'n belangrike instrument wat deur die Ned Geref Kerk
gebruik is om politieke idees te beoordeel. 159 Hierdie politieke idees was later belangrike boustene
in die ontwikkeling van apartheid en apartheidsteologie in die Ned Geref Kerk. Vir die doel van
hierdie studie is die Sendingbeleid van 1935 'n belangrike bron van inligting oor die pragmatiese
denke wat 'n rol gespeel het in die ontwikkeling van apartheid in die Ned Geref Kerk.

2.3.5 'n Analise van die Sendingbeleid van 1935

Die Sendingbeleid van 1935 was dus nie net 'n samevatting van die denke binne Ned Geref Kerk
gedurende die 1920's en 1930's nie, maar het ook 'n belangrike rol gespeel in die ontwikkeling van
apartheidsdenke. Vanweë die aktualiteit van die beleid vir hierdie studie sal 'n deeglike analise
daarvan gemaak word.160 Die beleid sal eerstens binne die konteks van die tyd ontleed word sodat
die begrippe, idees en hermeneutiek wat daarin voorkom, beoordeel kan word. Hierdie inligting sal
met ander relevante literatuur binne die Ned Geref Kerk vergelyk word om vas te stelof dit
verteenwoordigend was van die Ned Geref Kerk se denke van die tyd. Eerstens saloorsigtelik na
die inhoud van die beleid gekyk word en dan volg daar 'n meer indringende analise van die beleid
waarna die resultate beoordeel sal word:

• In die inleiding word die sendingopdrag wat die Ned Geref Kerk van God ontvang het,
gemotiveer. God het blanke gelowiges (by implikasie die Ned Geref Kerk en die Afrikaner)
"volgens die Skrif' (Matt 28: 19) geroep om as God se uitverkore werktuig aan die suidhoek
van Donker Afrika (my kursivering) draers te wees van die lig van die Evangelie na die
heidene. Vervolgens word die Ned Geref Kerk se insig in, en aanvaarding van, die
"Godgegewe" volkereverskeidenheid en hulle deur "God bepaalde" woonplekke op aarde
Skriftuurlik verklaar aan die hand van Hand 17: 26. Uit Hand 17: 26 word afgelei dat Christus
sy bloed vir alle siele gestort het en dat alle siele gelykwaardig voor God is .

• In die tweede deel van die beleid word 'n uiteensetting gegee van die ses metodes wat die Ned
Geref Kerk gebruik om sendingwerk te doen, asook die implikasies daarvan. Die eerste
metode is evangelisasiewerk. Die Evangelie moet verkondig word sodat siele ingesamel kan
word vir God se Koninkryk. Daarna, volgens God se bevel, moet inheemse kerke geplant
word sodat die bekeerde siele tot selfstandigheid en onafhanklikheid gelei kan word. Om die
"heidene" vir die Evangelie oop te maak moet opvoeding-, onderwys-, mediese,
landboukundige en ander hulpmiddels gebruik word. Die bekeerling wat homself wilophef,
moet deur die kerk aangemoedig en gehelp word. Evangelisering beteken, volgens die beleid,
nie denasionalisering van die "Naturel" nie, maar eerder Christelike veredeling van hulle
volksgewoontes en kultuur.

Volgens die tweede metode moet die Ned Geref Kerk, soos in die Bybel verorden in Hand.l:8,
arbeidsvelde volgens prioriteit bepaal.

Derdens moet die kerk met ander kerke en regerings saamwerk, maar versigtig wees met wie en
hoe dit gedoen word. Terwyl daar dié is wat met dieselfde uitgangspunte as die Ned Geref Kerk die
"inboorlinge" benader, is daar ander in Afrika wie se metode van werk, verhoudinge en beoogde
doel grootliks verskil. Vanweë die verskille word bepalinge neergelê oor die werkwyse van die Ned
GerefKerk.

Die vierde metode is dié van opvoeding en onderwys. Volgens dié metode moet die "Naturel" en
"Kleurling" eerstens in die waarheid en volgens Christelike beginsels opgevoed word. Waardie
staat verantwoordelikheid vir onderwys aanvaar, moet die kerk dit in 'n Christelike rigting stuur.

159 Kinghorn, 1986: 87.
160 Sien volledige Sendingbeleid van 1935 in Die Sendingraad van die Nederduitse Gereformeerde Kerke in Suid-

Afrika: Sy Ontstaan, Doel en Strewe (1944).
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Sekulêre onderwys moet die "Naturel" en "Kleurling" se verstand só ontwikkel dat hy vir homself
kan dink en homself kan onderhou. Hy moet geleer word om aan te pas in beide die Christelike
beskawing en in sy eie natuurlike omgewing. Voorts moet hy geleer word om verantwoordelikheid
te aanvaar vir homself op sy eie aangewese grondgebied en onder sy eie volk. Daar moet gewaak
word teen opvoeding en onderwys wat "Naturelle" en "Kleurlinge" denasionaliseer. Die "Naturel"
moet benewens sy eie taalook die twee amptelike landstale geleer word sodat hy "in ons land"
toegerus is vir sy ekonomiese oorlewing.i'"

Vyfdens word die maatskaplike metode bespreek. In dié deel van die sendingbeleid word dit
duidelik gestel dat enige vorm van rassevermenging ten sterkste afgekeer word omrede die
Afrikaner se tradisionele "vrees vir gelykstelling" tussen swart en wit. Die verklaring word gevolg
deur: "máár, misgun aan die ander kant die Naturel en Kleurling ewe min 'n sosiale status so
eerbaar as hy kan bereik". Die punt word geregverdig deur te wys op elke nasie se reg om homself
te wees, te ontwikkel en op te hef. Rassevermenging word afgekeer: "Waardie Kerk hom dus teen
sosiale gelykstelling in die sin van die verontagsaming van ras- en kleurverskille tussen wit en swart
in die daelikse omgang verklaar, wil hy sosiale differensiasie en geestes- of kulturele segregasie
aanmoedig en bevorder, tot voordeel van beide seksies.,,162 In 'n volgende afdeling sal aandag
geskenk word aan die invloed van die sendingkunde van Wameck en die wyse waarop sy "volks-
Christianisering" binne die Ned GerefKerk geïnterpreteer is.

Laastens word die ekonomiese metode bespreek. Volgens dié metode moet die "Naturel" en
"Kleurling" só ontwikkel word dat hulle "selfrespekterende Christenvolke" word, wat hulle eie
selfstandige ekonomie apart van die blanke kan ontwikkel. Dit is egter die "sterker" blanke se taak
om as "voog" die "swakker" op verskeie maniere te help sodat hulle dit kan bereik.

Vervolgens word 'n analise gemaak van die idees, begrippe, temas, pastorale motiewe en
hermeneutiese uitgangspunte wat in die Sendingbeleid van 1935 aangetref word. Ander
verteenwoordigende literatuur van die Ned Geref Kerk sal geraadpleeg word om te bepaal of die
Sendingbeleid van 1935 die algemene denke binne die Ned GerefKerk weerspieël het.

In die inleiding word verwys na "God se uitverkore werktuig aan die suidhoek van Donker Afrika"
wat die lig van die Evangelie na die "heidene" moet dra. Die idee dat die Afrikanervolk 'n unieke
roeping van God ontvang het, was deel van die nasionale bewussyn van die Afrikaner'I" en is
afgelei uit die verkiesing van Israel (Deut. 14: 2).164Dié idee kom wydverspreid voor in Ned Geref
Kerkliteratuur, onder andere in die Handelinge van die Federale Raad van Kerke (1915).165 Stoker
gebruik dit ter regverdiging van die behoud van die "blanke" se stemreg (op grond van die "blanke"
se "goddelike" roeping in Suid-Afrika). Die Kerkbode gebruik hierdie idee in 1982166 om die
Afrikaner se "goddelike" roeping as draer van die Calvinistiese Christelike geloofs- en
lewensuitkyk in dié deel van die wêreld te regverdig. Die roeping word mettertyd gesien as die
selfhandhawing en uitbouing van die besondere aard van die "Volk" aan die een kant, en die
kerstening van die "heidene" aan die ander kant.167

In die Sendingbeleid raak die Ned Geref Kerk en die Afrikanervolk só verstrengel dat die goddelike

161 Hierdie eksklusiewe terminologie word as sodanig in die oorspronklike dokument gebruik.
162 Sien Sendingbeleid van 1935, soos aangehaal in Die Sendingraad van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in

Suid-Afrika. Syontstaan, doel en strewe (1944: 9-10).
163 Van Jaarsveld, 1961: 228-256.
164 Dié idee kom reeds in 1876 voor by onder andere SJ du Toit (1876: 20).
165 Handelinge Federale Raad vanKerke, 29 Januarie 1915: 19.

166 Moller, 1982: 6.
167 Botha, AJ, 1986: 114.
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roeping van die Ned Geref Kerk ook as dié van die volk beskou word. As gevolg van hierdie
interpretasie skei beide die Ned Geref Kerk en die Afrikaner hulleself, op grond van hulle
"goddelike roeping", af van die inheemse volke (die "heidene") op beide kerklike en politieke
terrein.

Die idee van 'n volkereverskeidenheid met Godbepaalde grondgebiede word in die Sendingbeleid
van 1935 aan die orde gestel. Hierdie idee word ook in ander Ned GerefKerklike literatuur gevind.
Strydom'" wys op die gevaar van sosiale gelykstelling tussen blankes en "Naturelle" omdat
verbastering denasionalisering tot gevolg het en kan lei tot die ondergang van beide groepe. Hierdie
idee van volkereverskeidenheid met 'n eie grondgebied word in die literatuur ook gemotiveer vanuit
die Christelik-nasionale beginsel. In Die Gereformeerde Vaandel169 word die begrippe segregasie
en apartheid gebruik om 'n praktiese (nie-ideologiese) reëling te tref waarvolgens elke volk sy eie
"kultuur en eiendomlike" kan uitleef en gelykstelling voorkom kan word. Selfs die skep van
inheemse kerke vir die "siele" van heidense bekeerlinge word as 'n pragmatiese reëling in verband
met volkereverskeidenheid verstaan.i/'' Alhoewel die begrip apartheid (met verwysing na
volkereverskeidenheid) in hierdie stadium nie Skriftuurlik geregverdig word in Ned Geref Kerk-
literatuur nie, skroom skrywers nie om te sê dat apartheid nie teen die wil van God is nie.

Die opstellers van die beleid het nog nie met die begrip apartheid gewerk nie maar beroep hulle op
God ter regverdiging van praktiese segregasie (die voorloper van apartheid). Afsonderlike
grondgebiede vir verskillende volke het 'n lang aanloop gehad en is binne die raamwerk van
segregasie geplaas. Die idee dat God afsonderlike woonplekke vir verskillende volke bepaal het,
word in die inleiding van die beleid bespreek. In die beleid word ook melding gemaak van elke volk
se eie "natuurlike omgewing" en eie "aangewese land". 171

168 Strydom, 1931b: 2 en 1936a: 2.
169 Srydom, 1938b: 306-309.
170 Sien Smith (1973) se bespreking oor die stigting van afsonderlike kerke.
171 Die gedagte van eie "natuurlike omgewing" en eie aangewese land" het toe reeds 'n lang geskiedenis. Ná die

berugte Naturelle Wet op Grondgebied van 1913 deur die regering ingestel is, het die Ned GerefKerk nie op die
kantlyn bly sit nie. Die redakteur van De Kerkbode laat van hom hoor toe hy kommentaar lewer op die
voorgestelde Naturelle Grondwetsontwerp. Volgens sy kommentaar moes die regering so spoedig moontlik met
praktiese politiek voor die dag kom, sodat sosiale verhoudinge op die regte voet gestel kan word. Dit is, volgens
die artikel in De Kerkbode, slegs moontlik as rassevermenging voorkom word deur doeltreffende wetgewing. Die
wetgewing moet begin deur 'n regverdige reëling ten opsigte van grondbesit. Kommentaar word ook vanuit die
Ned Geref Kerk gelewer op die Naturelle Grondwysigingswetsontwerp van genl. Hertzog in 1926. Daar word
gevra dat meer grond aan die "Bantoe" afgestaan word, sodat hulle bestendig kan lewe. Die afbakening van grond
waar slegs swart mense mag woon (soos bo bespreek), was later 'n belangrike bousteen vir beide die praktyk van
segregasie en die ideologie van apartheid.
Vanuit Ned Geref Kerk-geledere word gewaarsku dat te min grond vir swart mense aanleiding sal gee tot halwe
segregasie met nadelige gevolge vir beide "blankes" en "nie-blankes". Vir die "nie-blankes" is dit nadelig omdat
hulle verplig word tot deelname aan die "blanke" ekonomie en vervreem raak van hulle huis. Dit laat hulle huislike
en stamverband verbrokkel en in die proses ontaard die swart man. Vir die wit mense is dit nadelig omdat hulle ly
onder die ontaarde "nie-blanke" (as synde verteenwoordigend van die sogenaamde "swart gevaar") wat
"onsindelik" raak en die drankwette oortree.
Byeen van die konferensies van die Federale Raad van Kerke in 1926 word 'n aantal aanbevelings gemaak oor
grondgebied vir swart mense. Eerstens is aangedring op genoeg grondgebied vir swart mense sodat geregtigheid
kan geskied. Tweedens is bepleit dat grondbesit in die betrokke gebiede beperk word tot swart mense. Derdens
mag bepalings oor swart mense se woonregte op wit mense se grondgebied nie te streng toegepas word nie -
anders word hulle gedwing na die reeds oorbevolkte swart gebiede. Die informele woonbuurtes wat om die stede
en dorpe ontwikkel het (ten spyte van die wet van 1923 oor afsonderlike woongebiede vir verskillende
bevolkingsgroepe), het ook reaksie ontlok binne die Ned GerefKerk. By 'n nasionale konvensie, onder beskerming
van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rassebetrekkinge, is die Ned GerefKerk gekritiseer omdat hulle die beginsel
van aparte woongebiede steun. In weerwil van dié kritiek pleit ds Mentz van Parow vir die skeiding van
woonbuurtes (waarskynlik vanweë die sosiale verval van armblankes wat in die gemengde krotbuurtes beland het).
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Dit is duidelik uit beide die Sendingbeleid van 1935 en ander verwante Ned Geref Kerkliteratuur
dat volkereverskeidenheid, 'n verbod op rassevermenging en afsonderlike grondgebiede ondersteun
word.

Die betrokkenheid van die Ned Geref Kerk by die sosio-ekonomiese problematiek van die
Afrikaner het 'n belangrike rol gespeel met betrekking tot die sendingbeleid se ekonomiese metode
van sendingwerk. Daar is van swart mense verwag om 'n eie selfstandige ekonomie, apart van
blankes, te ontwikkel en dit hou verband met werkreservering vir armblankes gedurende die 1930's.
Hierdie probleem kom nie net in die-beleid aan die orde nie, want die Ned Geref Kerk laat sy stem
op verskeie forums en in kerklike dokumente hoor. 172

Onder die maatskaplike metode van sendingwerk word rassevermenging ten sterkste afgekeur deur
die skrywers van die sendingbeleid. Hierdie afkeer was 'n weerspieëling van die heersende denke
oor ras en rassisme in die Ned GerefKerk. Bo aan die lys van rassisme in die Ned GerefKerk was
rassevermenging as gevolg van gemengde huwelike met al die sogenaamde maatskaplike euwels
wat daarmee saamgegaan het. Die Ned Geref Kerk spreek hulle in die eerste dekade van die 20ste
eeu uit teen huwelike tussen "Blankes" en "Nie-blankes", vanweë die sedelike verval wat dit tot
gevolg het. 173

Segregasie staan ook teen die agtergrond van die beleid se metode van opvoeding en onderwys.
Volgens dié metode moet die "Naturel" en "Kleurling" geleer word om verantwoordelikheid te
aanvaar op hulle eie aangewese land en onder hulle eie volk en dat onderwys nie moet lei tot
denasionali . . 174enasiona isenng me.

In die sendingbeleid is daar ook tekens van die romantiese volksbegrip (hierdie begrip sal onder die
ideologiese deel oor apartheid bespreek word) en die sendingkunde van Warneck. Hierdie begrippe
handeloor die inheemswording van die Christelike kerk in die sendingveld deur die "inbedding"
van die kerk in die volk, sodat "volkskerstening" kan plaasvind. Volgens hierdie skool van denke
moes die sending volkskerke stig wat selfstandig is en self kan uitbrei. Hierdie denke van Wameck,
soos uiteengesit in die drie volumes van sy Evangelische Missionslehre (1897-1903), word
gepopulariseer en bespreek in verskeie werke van Johannes du Plessis.l " In die Sendingbeleid van
1935 kom hierdie denke duidelik aan die orde in die tweede deel van die beleid waar gepraat word
van inheemse kerke wat tot selfstandigheid en onafhanklikheid gelei moet word. In die beleid
funksioneer die denke binne die raamwerk van segregasie. Volgens Kinghorn 176 word dit egter 'n
bousteen van apartheid die oomblik toe die klem verskuif het na die volk as volk, wanneer dié

172 Sien die Verslag van die Volkskongres oor die armblanke-vraagstuk (1934: 276ev). Die volkskongres oor die
armblankevraagstuk, wat die Ned Geref Kerk van 2-5 Oktober 1934 in Kimberley gehou het, was een van die
forums. By die kongres het die verhouding tussen "blanke" en "nie-blanke" arbeiders weer aan die orde gekom.
Die ontwikkeling van 'n selfstandige ekonomie in die "bantoegebiede" word gesien as die enigste blywende
oplossing vir ekonomiese probleme van beide "blanke" en "nie-blanke" werkers. Eers as daar 'n onafhanklike
ekonomie is, sal die sosio-ekonomiese probleme wat blanke werkers, beide mans en vroue, ervaar, opgelos word -
aldus die kongresgangers.

173 Du Plessis, 1910: 221. Die leierskap binne die Ned GerefKerk voel só sterk oor die saak dat hulle reeds in 1915 by
die regering aangedring het op wetgewing in dié verband. By die Kaapse sinode van 1936 word die maatskaplike
probleem in verband met gemengde huwelike verwys na sy "Kommissie vir die Bestryding van Sosiale Euwels"
met die opdrag om by die regering aan te dring om wetgewing in dié verband.

174 Sien 'n breedvoerige uiteensetting van die eiesoortige karakter van Naturelle-Onderwys volgens die betrokke
kultuur, gebruike en taal, wat tydens die FR voorgestel word, (Handelinge van die Federale Raad van Kerke
1937:70-80), en Meiring (1936: 61). Die Ned Geref Kerk se plaaslike en buitelandse sending het deurgaans 'n
groot rol gespeel in onderwys. Hulle het die klem laat val op moedertaalonderwys, asook op die ontwikkeling van
die eiendomlike van die betrokke volk.

175 Sien onder andere Wiesal gaan (Du Plessis 1932).
176 Kinghorn, 1986: 69.
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volksbegrip ideologies gevul word en die Evangelie die grense van die volk nie mag oorskry nie. As
hierdie verskuiwing plaasvind, word van Warneck se selfstandige kerke afsonderlike kerke gemaak
- soos dit later in die Ned GerefKerk gebeur het.

Die volkskerstening kom aan die orde onder die evangelisasiemetode van die sending. In dié beleid
word gewaarsku dat die metode nie "denasionalisasie veronderstel nie" en dat die Christendom nie
die "Naturelle van hulle taal en kultuur moet beroof nie, maar hulle hele nasionalisme moet deurtrek
en deursuiwer." Tereg wys Kinghorn ook daarop dat dit die eerste keer is dat die begrip
nasionalisme in 'n dokument van die Ned Geref Kerk gebruik word.l77

Verskeie ander segregasiebegrippe en -idees wat later 'n rol gespeel het in die ontwikkeling van
apartheidsdenke, word in beide die Sendingbeleid en ander literatuur van die Ned GerefKerk in die
tyd gevind.

Onder die ekonomiese metode word die begrip voog gebruik in die sin van die "blanke ras" as
meerdere en die swart man as mindere. Die begrip is 'n erflating van die bovermelde Corpus
Christianum en voorloper van die later voogdy- of trusteeskap (sien bespreking hier onder).178 Die
begrip misgun word in beide die beleid en ander literatuur gebruik as 'n etiese begrip wat gelyke reg
van besit binne die raamwerk van segregasie wil verseker. Hierdie begrip was een van die begrippe
wat later 'n belangrike rol gespeel het in die ontwikkeling van 'n pragmatiese etiek van geregtigheid
binne die raamwerk van apartheid.l "

Onder die maatskaplike metode word rassevermenging ten sterkste afgekeur. Die afkeer moet
verstaan word teen die agtergrond van rassisme gedurende die 1930's tot 1950's wat 'n erfstuk was
van Nazi-Duitsland. Ras is in dié tyd gebruik as 'n maatstaf waarmee die waarde van die mens
gemeet en dikwels gedegradeer is tot op die vlak van 'n dier. Hierdie rasbepaalde denke word
wydverspreid aangetref in verskeie besprekings en artikels in tydskrifte en ander dokumente van die
Ned Geref Kerk.180 Die beheptheid met ras gee aanleiding tot rassisme as 'n ideologie waar
kulturele en geloofsverskille vervang word met biologiese verskille. Dit is in hierdie tyd dat die
skuifvan kultuursegregasie na rassesegregasie plaasgevind het in Suid-Afrika.181

Rassisme in Suid-Afrika en in die Ned Geref Kerk het 'n klimaat geskep wat die swart mense in
Suid-Afrika pynlik gedegradeer het. Vergelyk die volgende:

Nou as ons aanneem dat die eienskappe van die blanke in die algemeen te verkies is bo die
van die kaffer (intellektueel, esteties en moreel) dan sal dus in al die gevalle waar die
eienskappe van die kaffer dominant is, agteruitgang plaasvind. In plaas van 'n suiwer blanke
tipe kry ons 'n individu met swart of donker vel, dik lippe, kroes hare, lui van natuur en
minder intellektueel as die blanke. Die verlies van liggaamlike skoonheid mag nie so swaar
weeg as die intellektuele en morele agteruitgang nie, ofskoon geen blanke wat sy

177 Kinghorn, 1986: 87. Die begrip "volk" (in die Nasionalistiese sin) is vroeg binne die geledere van die Ned Geref
Kerk gehoor. SJ du Toit het in 1876 'n Skriftuurlike begronding gebied vir die nasionalisme van die Afrikanervolk
(Botha, AJ, 1986: 112). Hierdie begrip word ook onder andere by DF Malan in 1915 gehoor (Botha, AJ, 1986:91).
Dit is egter die eerste keer dat dit in 'n amptelike dokument van die Ned GerefKerk verskyn.

178 Sien Die Naturellevraagstuk Referate gelewer op die Kerklike Kongres van die Ned. Gerf. Kerke in Suid-Afrika
(1950), waar dit in verskeie referate aan die orde kom. Dit sal in die volgende afdeling bespreek word.

179 Kinghorn, 1986: 98. Hierdie begrip word by die kongres oor "Naturellevraagstuk" in 1950 verder ontwikkel tot 'n
etiek wat Kinghorn beskryfas 'n "etiek van die gun-aan-ander".

180 Sien onder andere Koers in die krisis, Op die Horison, Die Basuin, Die Gereformeerde Vaandel, Handelinge van
die Federale Raad van Kerke en Handelinge van die Ned Geref Kerk-sinodes gedurende dié tyd.

181 Kinghorn (1986: 54) bespreek die ontwikkeling van rassisme in Europa en die oorname van dié denke in Suid-
Afrika.
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raseienskappe op prys stel, graag soos 'n kaffer sallyk nie.182

Segregasie word in die Sendingbeleid van 1935 geregverdig deur al die bovermelde sosio-
ekonomiese en kultuur-politieke begrippe en idees. Benewens hierdie begrippe en idees maak die
beleid ook van die pastoraat gebruik om segregasie te regverdiging. In die afdeling van die beleid
waar die maatskaplike metode van sending bespreek word, kom die pastorale besorgdheid oor die
Afrikaner-armblanke aan die orde. Hierdie pastorale besorgdheid vind sy oorsprong in die sosio-
ekonomiese en kultuur-politieke krisis waarin Afrikaners hulsel bevind het in die 1930's (sien die
bespreking hierbo). Die begrippe "die tradisionele vrees by die Afrikaner vir gelykstelling tussen
swart en wit" en "sosiale gelykstelling in die sin van die verontagsaming van ras- en kleurverskille
tussen wit en swart in die daelikse omgang" is algemeen gebruik as daar oor die armblankekrisis
gepraat word. Hierdie begrippe was belaai met emosie en het in direkte verband gestaan met die
Ned Geref Kerk se pastorale sorg vir die Afrikaner in krisis. Hierdie taal word nie net in die beleid
gebruik nie; dit kom in die meeste ander kerkverwante literatuur voor waar na die armblanke
verwys word.183

Die Sendingbeleid van 1935 is eerstens bedoel om 'n dokument van die Ned Geref Kerk te wees
wat aandag gee aan die sendingtaak van die kerk. 'n Analise van hierdie kerklike dokument sou dus
onvolledig wees as daar nie aandag gegee word aan die Skriftuurlike, hermeneutiese en teologiese
uitgangspunte van die beleid nie. In hierdie verband word hier slegs aandag gegee aan die tekste in
die sendingbeleid, terwyl die Skriftuurlike regverdiging van apartheid in afdeling 2.4.5 meer
volledig aandag sal geniet.

In die dokument word vier tekste uit die Bybel aangehaal. Matt. 28: 19 en Mark. 16: 15 word in die
eerste paragraaf aangehaal as motivering vir die stelling dat die Ned Geref Kerk sy sendingbeleid
op die Skrif baseer. In beide hierdie tekste gaan dit oor die Nuwe Testament se sendingbevel. In 'n
daaropvolgende deel word Hand 17: 26 aangehaal ter motivering van die Ned Geref Kerk se
uitgangspunt dat God verskillende volke met verskillende "kleur-, kultuur-en taalgroepe" geskep
het en dat God "al die nasies van die mensdom uit een bloed gemaak het om oor die hele aarde te
woon". Dit dien weereens as sendingbevelomdat "die Heiland sy bloed gestort het" vir al hierdie
siele en almal gelyk in waarde is voor God. Hierdie teks het inderdaad later 'n rol gespeel in die
ontwikkeling van apartheid as 'n ideologie van volkereverskeidenheid, maar die wyse waarop dit in
die beleid gebruik word bied nie genoeg gronde om so 'n interpretasie te regverdig nie. Die laaste

182 Kinghorn (1986: 54) maak hier gebruik van 'n aanhaling uit 'n publikasie van die Afrikanerbond vir Rassestudie,
met wie die FSR saamgewerk het. Hy wys daarop dat rassisme gedurende die 1940's en vroeë-1950's 'n
hoogtepunt bereik het in die Ned GerefKerk en alhoewel dit mettertyd afgeplat het, het dit bly voortleef as een van
die boustene van apartheidsdenke. Gedurende die 1950's kom daar 'n verskuiwing weg van rassisme na die begrip
volkereverskeidenheid, alhoewel die idee van biologiese verskille tussen groepe mense egter bly voortleef

183 Hierdie begrippe word in die Ned Geref Kerk se dokumente en tydskrifte in die 1930's gebruik om die Afrikaner
se sosio-ekonomiese krisis wat vra om pastorale versorging, te bespreek. Die praktyk van segregasie word telkens
voorgehou as oplossing vir die krisis (sien onder andere Lategan 1939: 107 en Gerdener 1939: 97). Die klem wat
in die Ned Geref Kerk geplaas word op segregasie as die oplossing vir die pastorale probleme van die
Afrikanervolk, kom ook voor in die Federale Sendingraad en Federale Armsorgraad se onderhandelinge met die
owerheid in verband met brandende vraagstukke - soos die noodsaaklikheid van sosiale apartheid, onder andere
aparte woonbuurtes, die Wet op Gemengde Huwelike, voorkoming van buite-egtelike rassevermenging en andere
(Handelinge van die Transvaalse sinode 1944: 155, Notule van die Federale sendingraad Oktober 1942: 22,31,
Maart 1943: 33 en Augustus 1943: 53ev). Hierdie pastorale besorgdheid het 'n rol gespeel binne Ned Geref
Kerkgeledere om in die 1940's 'n sistematiese ondersoek in te stel na die toestande waaronder die Afrikaner in die
stede woon (sien Kerk en Stad 1947). Die band tussen segregasie en pastoraat was só heg dat later gepraat word
van apartheid as "ons enigste redding". Selfs toe die armblankekrisis onder beheer gebring is, het dit bly voortleef
as 'n misplaaste sentiment. Dit was hierdie eksklusiewe pastorale sorg en bevoordeling van die Afrikaner wat die
Ned Geref Kerk as kerk vir die Afrikaner gebrandmerk het. Dit is gedoen ten spyte daarvan dat die swart lidmate
in dieselfde sosio-ekonomiese krisis gedompel was
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teks, naamlik Hand 1: 8, word aangehaal in die deel wat handeloor die keuse van "arbeidsvelde" as
een van die metodes van sending. Uit die wyse waarop die Skrif hier gebruik word, kan nie meer
afgelei word as dat dit die sendingopdrag motiveer nie.

Hoewel die beleid binne die raamwerk van segregasie geplaas word, is hier geen poging om enige
van die uitsprake wat op sosio-ekonomiese en kultuur-politieke vlak lê Skriftuurlik te regverdig of
teologies te begrond nie. Die inhoud van hierdie dokument, asook die ander dokumente en
tydskrifte van die Ned Geref Kerk wat in hierdie tyd in omloop was, dui op geen (of 'n beperkte)
poging om die praktyk van segregasie Skriftuurlik te regverdig of'teologies te begrond.

Dat hier wel 'n hermeneutiese voorveronderstelling funksioneer, kan afgelei word uit die wyse
waarop die begrip "tradisionele van die Afrikaner" gebruik word.184 Hierdie begrip word onder die
maatskaplike metode van sending gebruik waar die vrees vir "gelykstelling" tussen wit en swart
uitgespreek word. Die Ned Geref Kerk se gebruik van die begrip tradisionele (veral in die
sendingbeleid) verklaar hoe "die tradisionele", "die Skriftuurlike", vervang het (of met gelyke gesag
beklee het). Botha185 bespreek hierdie tipe hermeneutiek onder die titel "Geskiedenis word
openbaringsbron" en wys daarop dat die Afrikaner twee bronne van openbaring gehad het, naamlik
die nasionale politieke waardes en die Bybel. 186 Met verloop van tyd het hierdie pragmatiese
hermeneutiese benadering van die beleid 'n populêre hermeneutiese beginsel van die Ned Geref
Kerk geword en speel dit 'n belangrike rol in die ontwikkeling van apartheidsteologie.

'n Aantal belangrike gevolgtrekkings, oor die denke en verhoudinge tussen die Ned Geref Kerk en
die swart bevolking van Suid-Afrika, kan uit hierdie analise van die Sendingbeleid van 1935
gemaak word. Eerstens is die beleid verteenwoordigend van al die sosio-ekonomiese en kultuur-
politieke idees en begrippe wat in hierdie tyd in die ander literatuur van die Ned Geref Kerk
verskyn het. Tweedens weerspieël die beleid dieselfde politieke oortuigings en sentimente oor
rasseverhoudinge wat in die ander literatuur van die Ned Geref Kerk gevind word. In beide die
beleid en ander literatuur van die Ned Geref Kerk word praktiese segregasie as die enigste
oplossing vir die rassevraagstuk in Suid-Afrika gesien.

Derdens word min of selfs geen poging aangewend om die denke in verband met rasseverhoudinge
Skriftuurlik te regverdig of teologies te begrond nie. In verskeie artikels en dokumente word
rassuiwerheid wel verbind met Christelike moraliteit.V" Vierdens kan uit die literatuur afgelei word
dat die Ned Geref Kerk en die Afrikanervolk so verstrengel geraak het dat dit dikwels as
wisselvorme gebruik is. Die gevolge daarvan was dat politieke skeiding tussen die Afrikaner en die
"heidennasies" ook skeiding beteken het tussen die Ned Geref Kerk en ander inheemse kerke.
Vyfdens (wat saamloop met die voorafgaande) het die Ned GerefKerk die Christelik-nasionale idee
van die Afrikaner normatief gemaak vir ander nasionaliteite en is kerkgrense deur nasionaliteit
bepaal.

Sesdens kan daar uit verskeie ander kerklike tydskrifte en dokumente afgelei word dat die
Sendingbeleid van 1935 beslag gekry het in 'n tyd van spanning. Hierdie spanning was aan die
opbou tussen die Ned GerefKerk aan die een kant en Engelssprekende kerke en swart leiers aan die

184 Kinghorn (1986: 89) bespreek hierdie hermeneutiese voorveronderstelling volledig.
185 Botha, Al, 1986: 116.
186 Van Jaarsveld (1981: 10) is van mening dat "in die 20ste eeu sou sy geskiedenis vir die Afrikaner byna soos 'n

godsdiens word, as't ware 'heilig' ...". Volgens Kinghorn (1986: 89) verwys die "tradisionele" na " ... die resultaat
van 'n proses waarin God die volk deur middel van lotgevalle in 'n bepaalde koers gestuur het. Hierdie koers, die
tradisionele dus, is 'n uitdrukking van Gods wil en is daarom beginsel in ooreenstemming met die Skrif." Volgens
Kinghorn lei dit tot 'n Skrifgebruik waar "die aanklank tussen die Skrif en die eie lotgevalle in soortgelyke
historiese situasies gevind [moet] word".

187 Sien Roux, 1930: 1, asook Strydom, 1931a: 1 en 1936b: 1.
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ander kant. Die aanvanklike goedgesindheid van die 1920's het plek gemaak vir 'n klimaat van
vervreemding. Die beleid was, onder andere, 'n poging om hierdie spanning te besweer. Binne Ned
Geref Kerkgeledere word die mening gehuldig dat verkeerde persepsies die gevolg is van
kwaadwillige propaganda en dat die beleid die saak in die reine moes stel. Uit die literatuur kan die
afleiding gemaak word dat daar by die Ned Geref Kerk 'n gebrek aan insig oor die oorsaak van die
spanning was. Dit wil voorkom of die dominerende denke binne die Ned Geref Kerk nie insig
gehad het in die negatiewe gevolge wat die Ned GerefKerk se denke en idees oor rasseverhoudinge
by die Engelssprekende kerke _xn swart mense ontlok het nie. Dit is opvallend dat daar herhaaldelik
die versekering gegee word dat die Ned Geref Kerk se bedoeling opreg is en dat hulle die ander
rasse dieselfde gun as dit wat hulle vir hulleself opeis.

Die eksistensiële krisis wat die maatskaplike, ekonomiese en kultuur-politieke omstandighede van
die 1920's en 1930's vir die Afrikaner veroorsaak het, word in beide die Sendingbeleid van 1935 en
in die ander literatuur weerspieël. In hierdie tyd beleef beide wit en swart mense die bogenoemde
sosio-ekonomiese krisis. Die Ned GerefKerk, wat hulle maatskaplike en pastorale aksies beperk tot
die Afrikaner, verraai daarmee hulle eksklusiewe benadering tot hulle roeping. In die proses het die
Ned Geref Kerk hulle inklusiewe pastorale en barmhartigheidsroeping versaak en vertolk hulle die
maatskaplike en ekonomiese probleme nie meer pastoraal nie, maar ideologies.l'"

Hierdie eksklusiewe benadering tot hulle roeping en die bevordering van die praktyk van
segregasie, het spanning veroorsaak tussen die Ned Geref Kerk, en die Engelssprekende kerke en
swart mense (rasseverhouding) aan die ander kant.

2.3.6 Rasseverhoudinge ná die Sendingbeleid van 1935

Die rol wat praktiese apartheid gespeel het, het 'n hoogtepunt tydens die kongres oor die
"Naturellevraagstuk" in 1950 bereik, waarna dit weer afgeplat het en oorskadu is deur die
formulering van die beginsels van apartheid. Ná 1935 het 'n paradigmaverskuiwing plaasgevind toe
wegbeweeg is van die praktyk van segregasie na die beleid van rasse-apartheid. Hierdie
verskuiwing, wat plaasgevind het op sosio-ekonomiese en kultuur-politieke terrein, was die gevolg
van verskeie faktore. Eerstens salondersoek ingestel word na die rol wat konferensies en kongresse
gespeel het in die verskuiwing van denke. Tweedens sal die invloed wat die FR en die sinodes van
die Ned GerefKerke op die paradigmaskuif gehad het, ontleed word. Derdens val die soeklig op die
invloed wat die Ned Geref Kerk gehad het op die totstandkoming van wette wat rasse-apartheid
afgedwing het. Omdat die klimaat waarbinne die kritiese stem gefunksioneer het, voorop staan in
die hoofstuk, neem ons ook kennis van die spiraal van geweld wat gepaardgegaan het met
segregasie en die toepassing van rasse-apartheid.

'n Analise van die Ned Geref Kerk se denke in verband met rasseverhoudinge binne die sosio-
ekonomiese en kultuur-politieke werklikhede waarin die Afrikaner homself bevind het, kan insig
verleen ten opsigte van die ontwikkeling van segregasiepraktyke. Die analise wat gemaak word,
moet egter nie die indrukwek dat daar nie 'n teoretiese onderbou was wat praktiese segregasie
bevorder het nie. Die Europese Christendom was bewustelik oortuig daarvan dat hulle die draer was
van die lig van die Eevangelie na die "heidense" nasies, en daarmee saam ook van die heerskappy
van Christus. As sogenaamde draers van die heerskappy van Christus eien Europeërs hierdie mag
vir hulleself toe en beleef hulle hulleself as mense met méérwaarde. Hierdie méérwaarde het ook
oorgespoel op sosiale vlak en is geïnkorporeer as 'n beginsel wat standsverskille in die samelewing
bepaal. Só ontstaan natuurlike sosiale klasverskille op grond van onderskeiding tussen Europeër en
nie-Europeër.

188 Kinghorn, 1986: 190.
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Die sosiale skeiding tussen Europeërs en nie-Europeërs vind in Afrika "met sy donker bevolking"
verdere uitdrukking in velkleur. Volgens Kinghorn is die "Godgewilde" Europese superioriteit en
die gekoloniseerde se onderdanigheid verder bevestig deur 'n populêre interpretasie in Suid-Afrika
van die bekende teorie van Gam, as draer van die vloek van God. Voeg dan nog die kultuur-
chauvinisme wat uit die Corpus Christianum gebore iS189daarby en dit skep 'n sosiale orde wat as't
ware vanselfbeslag gee aan die praktyk van segregasie.

Alhoewel die Afrikaner en die Ned Geref Kerk nie die outeur was van dié denke nie, het hulle as
... afstammelinge van die Europese Christendom, hulself onbewustelik (en soms bewustelik)

vereenselwig met die sosiale orde. Praktiese segregasie, soos dit in Suid-Afrika aangetref is, is dus
'n kombinasie van komplekse teoretiese voorveronderstellings en pragmatiese gebeure.

In die ondersoek na die faktore wat 'n rol gespeel het in die oorgang van praktiese segregasie na die
beleid van apartheid, moet hierdie komplekse agtergrond in gedagte gehou word.

Twee beginsels wat voortvloei uit bogaande denke in verband met die Afrikaner (se begrip oor
hulle self) as verlengstuk van die Europeër en dus draer van die heerskappy van Christus, is dié van
skeiding en koopste. Skeiding is die gevolg van die posisie van meerwaarde en heerskappy wat die
draers van die Europese Christelike-kultuur aan hulleself toegeskryf het. Koëpsie vind plaas vanuit
die besondere roeping teenoor die "heidene" (nie-Europeërs). Skeiding word ook gesien vanuit die
eksklusiewe posisie wat die meerwaarde mens (die blanke met 'n superioriteit en ook die sterkere)
beklee. Inklusiewe koëpsie sluit die "heiden" (swart mens, die swakkere) in as die party wat binne
sy eie gebied sosio-ekonomies en godsdienstig ontwikkel moet word tot 'n selfverantwoordelike
volk. As die een met meerwaarde, grens die heersers hulle af van die heiden, maar as draer word
hulle moreel verplig om betrokke te bly (koëpsie ). Daar is dus 'n spanningsverhouding tussen die
twee begrippe wat absolute skeiding voorkom. Hierdie verhouding, wat telkens in die Ned Geref
Kerk-literatuur bespeur word, het algemeen bekend geraak onder die begrippe voogdy- of
trusteeskap.

In die oorgang van segregasie na apartheid is die begrippe voogdy- of trusteeskap selfs as 'n
wisselvorm vir segregasie gebruik. Die begrip voogdy het die morele regverdiging gebied vir beide
die rasseskeiding en die meerderwaardige posisie wat die lidmate van die Ned GerefKerk ingeneem
het teenoor die swart mense. Vir die Ned Geref Kerk was dit 'n omvattende begrip wat as 'n
staatkundige beginsel verstaan moet word en as "'n eties-religieuse beginsel,,190 met 'n bepaalde
mensbeskouing.!" Die begrippe word gebruik om enersyds uitdrukking te gee aan 'n etiese beginsel
van territoriale segregasie, wat voorkom dat een volk (die sterker) die ander (swakker) oorheers en
ekonomies uitbuit.192 Andersyds gee dit uitdrukking aan die offervaardigheid van "die blanke volk".

2.3.7 Die invloed van konferensies en kongresse

(a) Inleiding

Verskeie konferensies en kongresse wat tussen 1935 en 1950 deur die Ned Geref Kerk en ander
instansies gehou is, het rasseverhoudings bo aan die agenda geplaas. 'n Analise van die
konferensies lewer onteenseglik 'n bydrae om rasseverhouding binne die Ned Geref Kerk te
verstaan. Hierdie byeenkomste salontleed word en daarna vergelyk word met ander kerklike bronne
van hierdie periode.

189 Kinghorn (1986: 50) bespreek dié proses volledig.
190Murray, 1940b: 172.
191Murray, 1940a: 8.
192 Retief,1942: 11-15.
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(b) Wêreldsondagskoolkonferensie (1940)

Die Ned Geref Kerk se reaksie op die National Sunday School Association se besluit om in Julie
1940 die Wêreldsondagskoolkonferensie in Durban te hou, spreek ook boekdele oor die
verhoudinge. Eers word die beplande konferensie verwelkom deur die Ned Geref Kerk in
Transvaal.193 Die Ned GerefKerk se gesindheid verander toe die sekretaris van die National Sunday
School Association versoek dat die kleurskeidslyn, ter wille van afgevaardigdes van kleur, opgehef
word deur die stadsraad van Durban. Hierdie reëling moes geld tydens die konferensie sodat vrye
sosiale verkeer oor die rassegrense heen kon plaasvind.

Die Ned Geref Kerk van Transvaal neem standpunt in teen die versoek, omdat dit in stryd is met
Ned Geref Kerk se beleid van geen gelykstelling nie.194 Die uitnodiging word aanvaar op
voorwaarde dat afsonderlike sitplek vir die Ned GerefKerklede voorsien word, dat daar vir die Ned
Geref Kerk se afgevaardigdes 'n duidelike skeidslyn sal wees ten opsigte van huisvesting en sosiale
aktiwiteite en Ned Geref Kerkafgevaardigdes by die konferensie nie in verleentheid gestel word
nie.195 Net die Transvaalse Ned Geref Kerk het die uitnodiging voorwaardelik aanvaar. Verskeie
ringe en sinodale kommissies van die Ned Geref Kerk van Transvaal het hulle egter uitgespreek
teen deelname. Leiers van die ander Ned Geref Kerke het dit van die hand gewys en verskeie
besware aangevoer, onder andere dat sosiale gelykstelling by die konferensie deurgevoer sou word.
Daar is selfs 'n versoek gerig dat die konferensie afgestel word vanweë verskillende aspekte
rakende die rasseprobleem.l'"

Indie 1940s was daar dus nie net verskille tussen die Ned Geref Kerk en die Engelse en swart kerke
nie, maar die rigting wat die Ned GerefKerk ingeslaan het, was polariserend en het tot toenemende
spanning en vervreemding gelei. Pragmatiese segregasie het 'n onbetwisbare beleid van die Ned
Geref Kerk geword en is in stand gehou deur die nawerking van die Sendingbeleid van 1935. Die
spanning en vervreemding wat hierdie beleid in Suid-Afrika veroorsaak het, het aanleiding gegee
tot reaktiewe gedrag by swart mense. Die spanning het toegeneem en tot geweld gelei toe
segregasie deur politieke apartheid vervang is.

(c) Fort Hare-konferensie (1942)

'n Veelrassige konferensie oor rasseverhouding in Suid-Afrika is in Julie 1942 in Fort Hare gereël
deur die Christenraad van Suid-Afrika. Die Ned Geref Kerke het nie deel gehad aan hierdie
konferensie nie; daar was slegs enkele predikante wat in nie-amptelike hoedanigheid deelgeneem en
'n positiewe bydrae gemaak het. Verskeie besluite in verband met rasseverhoudinge, wat gebots het
met die denke binne die Ned Geref Kerk, is by die konferensie geneem. Daar is besluit dat
persoonlike kontak tussen verskillende rassegroepe belangrik is vir gesonde verhoudinge en dat
daar, met inagneming van sosiale en kulturele verskille, soms gesamentlike aanbidding moes
plaasvind. Ander volke, naamlik "Bantoes", "Kleurlinge" en "Indiërs" moes mettertyd
verteenwoordiging kry in verskillende bestuursliggame, asook in die Parlement. Hierdie besluite
gee vir ons 'n aanduiding van hoe groot die gaping tussen die Ned Geref Kerk en die
Engelssprekende kerke ten opsigte van rasseverhoudinge was.

193 Handelinge van die Transvaalse sinode, 1937: 65.
194 Handelinge van die Transvaalse sinode, 1940: 152.
195 Hierdie voorwaardes is deur die Suid-Afrikaanse reëlingskomitee van die konferensie aanvaar (sien Handelinge

van die Transvaalse sinode, 1940: 152ev.)
196 Handelinge van die Transvaalse sinode, 1940: 154.
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(d) Volkskongres (1944)

In September 1944 het die FAK 'n volkskongres oor die rassebeleid van die Afrikaner in
Bloemfontein gereël. Die kongres is deur 'n groot aantal afgevaardigdes van Afrikaanse
kultuurorganisasies en kerke bygewoon. Dit is nie deur die Ned Geref Kerk georganiseer nie, maar
kerkleiers het opgetree as voorsitters by die verskillende sittings en het referate gelewer. 197 Verskeie
van die referate handel oor rasseverhoudinge, onder andere: "Die historiese en prinsipiële grondslae
van die Afrikanerbeleid ten opsigte van Nie-Blankes" deur dr. EG Jansen; "Die godsdienstige
grondslae van die rassebeleid van die Afrikaner" deur prof. JD du Toit; "Die vraagstuk van
bloedvermenging" deur prof. G Cronjé; "Die Afrikaner se sendingbeleid" deur di JH Greyvenstein
en JG Strydom.

Verskeie belangrike besluite in verband met rasseverhoudinge wat by die kongres geneem is, word
in die kerklike tydskrif Op die Horison gepubliseer. In die besluite word, ter inleiding, beklemtoon
hoe belangrik die geleentheid en oomblik is, omdat daar uiteindelik 'n duidelike verklaring oor die
standpunt van "ons" volk met betrekking tot die "nie-blanke" rasse van ons land daar gestel word,
asook dat '''n standpunt wat as gevolg van wanvoorstellings en verdraaiings van vyandige kant nog
nooit die geleentheid gehad het om in sy volle betekenis deur te dring tot alle groepe van ons
bevolking nie (beide blank en nie-blanke)". In hierdie uitspraak hoor ons die onderliggende
spanning wat daar tussen die Ned GerefKerk aan die een kant en die Engelssprekende kerke en die
swart leiers aan die ander kant was. Daar word gepleit vir die implementering van die beleid van
rasse-apartheid soos die Afrikaner dit verstaan, omdat al die ander stelsels op 'n totale mislukking
uitgeloop het. Drie redes word aangevoer waarom die beleid toegepas moet word: Eerstens (hier
word "die beleid van apartheid" vir die eerste keer op die Skrif gegrond) is dit gebaseer op die
Heilige Skrif wat nie "eenvormigheid nie, maar veelvuldigheid van nasies gewil het" en "deur die
pluriformiteit van volke, rasse, tale en kulture Sy raad verwerklik". 198 Tweedens is dit wetenskaplik
gefundeer en derdens word dit "versterk" deur die Afrikaner se kennis van die "nie-blanke" rasse
wat hy deur eeue-lange ervaring (die tradisie) opgedoen het.

Die kongresgangers het daarvoor gepleit dat die rassevraagstuk uit die partypolitieke arena gehou
moes word en as volksvraagstuk beskou moes word. Omdat dit die voortbestaan van die blanke
beskawing enersyds en die belange van die "Nie-Blanke" andersyds verseker, is dit die enigste
moreel regverdigbare oplossing vir die rassevraagstuk in Suid-Afrika. Op grond van hierdie
oortuiging besluit die kongres dat "apartheid" op alle sosio-ekonomiese en kultuur-politieke vlakke
tussen die "Bantoe", die "Kleurling" en "die Asiate" toegepas moet word. Voorts moes aan elke
volksgroep die geleentheid gebied word om in sy eie gebied, volgens sy eie aard, te ontwikkel en
later volle beheer oor sy eie sake moet kry. Ten einde hierdie doel te bereik moes die nodige
infrastruktuur geskep word. Dit word ook beklemtoon dat 'n eie rasgevoel en volksbewussyn by die
"Kleurling" gekweek moet word. Omdat die "Kleurling" se beskawingspeil "hoër" is as ander
"kleurrasse", en hulle boonop Afrikaans praat, is die kongresgangers van mening dat hulle as 'n
aparte bevolkingsgroep beskou en behandel moes word. 'n Aantal beginsels betreffende hulle
sosiale, godsdienstige, opvoedkundige, ekonomiese en politieke lewe (wat binne die raamwerk van
apartheid moet funksioneer) word op die praktiese vlak van die "Kleurling" se lewe voorgestel.
Repatriasie word as die beste antwoord vir die "Asiate" voorgestel.

Totdat die swart mense die peil bereik waar hulle beheer oor sy eie sake neem, moet die "blanke"
hulself intussen verantwoord teenoor hulle roeping tot voogdyskap. Verskeie praktiese maatreëls

197 Referate en besluite van hierdie kongres word in verskeie Ned Geref Kerktydskrifte bespreek (sien Diederichs,
1944a: 9 en Gerdener, 1945: 16-23).

198 Gerdener, 1945: 17.
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word bepleit:

• instromingsbeheer moet ingestel word om die vloei van "naturelle" na blanke stede en dorpe
te keer;

• geen verdere bloedvermenging mag toegelaat word nie;

• voortgaande denasionalisering moet voorkom word;

• die verskillende volksgroepe moet so opgehef word dat die individu 'n groepbewussyn
ontwikkel;

• evangelisering moet rekening hou met die gevaar van denasionalisering en eerder die
verskillende "Bantoestamme" saambind tot Christelik-nasionale eenhede;

• ten opsigte van stemreg was die kongres dit eens dat geen "Bantoe" burgerreg in die "blanke"
gebied moet kry nie;

• verteenwoordiging in "blanke-bestuursliggame moet beëindig word en vir Kleurlinge kan
aparte verteenwoordiging deur "blankes" in wetgewende liggame gegee word.

Die kongresgangers spreek hulle uit teen vreemde strominge wat standpunte huldig wat teen
bogaande beleid ingaan. In die verband word verwys na die liberalisme, kommunisme, Rooms-
Katolisisme en ander uitheemse sendinggenootskappe, aangesien hulle beleid sal lei tot die
uitwissing van natuurlike grense en sosiale chaos sal veroorsaak.

Die verslag oor die kongres toon duidelik dat die idee van 'n nasie tot 'n nuwe vlak verhef word.
Hier word die kategorie nasie as 'n absolute gestel en alles is as ondergeskik daaraan beskou.
Demokrasie funksioneer dan ook net binne die grense van die nasie.

Die gedrongenheid oor rasseskeiding by die kongres kan verstaan word as rekening gehou word met
die vrese van die Afrikaner. Daar was 'n gevoel dat hulle oorweldig gaan word deur "die swart
massas" wat op 'n onordelike manier na die "wit stede en dorpe" toestroom. Dit is teen dié
agtergrond dat die herhaalde pleitredes by die kongres die behoud van die "blanke beskawing"
verstaan moet word. Beskerming van "nie-blanke" belange het egter nie agterweë gebly nie, want
regverdigheid teenoor alle bevolkingsgroepe is as prerogatief vir die suksesvolle uitvoering van die
beleid verstaan. In die 1940's word toenemend van 'n beginsel gepraat wat die begin was van 'n
Skriftuurlike regverdiging van die beleid van apartheid.l'"

Hierdie verskuiwing van denke wat in die referate en besluite van die ATKV -kongres gereflekteer
word, was 'n reuse tree in die rigting van die beleid van apartheid. Dit was inderdaad nog nie die
besluite van die Ned Geref Kerk nie, maar het 'n groot invloed uitoefen op die toekomstige denke
en besluite van die kerk. Besluite in dié verband het egter nie uitgebly nie, want tydens die
Transvaalse sinode van die Ned Geref Kerk in 1944 is die praktyk van apartheid duidelik
geformuleer.j'" Die oorspronklike teks word aangehaalomdat dit 'n duidelike beeld gee van die
apartheidsdenke:

• Ons bevestig opnuut dat die agtergrond van ons hele Christelike volksbestaan geleë is in die
beginsel van sosiale apartheid tussen die blanke en gekleurde rasse wat in ons land woon.
Hierdie beginsel is noodsaaklike bevordering vir die welsyn van beide die blanke en
gekleurde rasse.

• Ons glo dat die toestande in baie fabrieke op die Rand 'n verbreking is van bogenoemde
beginsels wat baie ongelukkige gevolge meebring.

199 Dit word onder andere in die kerklike tydskrifte opgemerk (sien Gerdener 1945: 17).
200 Handelinge van Transvaalse sinode, 1944: 326ev.
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• Ons glo en bely dat daar plek is in ons land vir beide blanke en nie-blanke en dat daar
onvervreembare regte is vir almal.

• Ons glo dat die kerk die roeping het om te sorg dat die blanke sy voogdyskap op Christelike
grondslag sal handhaaf.

• Ons keur dit af en veroordeel alle opsweping van rassehaat en haat van kleur teenoor kleur.

• Ons bepleit vir die nie-blanke 'n behoorlike lewenswyse en ontwikkeling in eie sfeer.

• Ons erken die beginsel van 'n gesonde vakbond vir ons werkers (sters), maar wil die
insypeling van vreemde en kommunistiese idees en beginsels wat strydig is met ons
Christelike lewensopvatting bestry.

Daar word gerasionaliseer dat dit 'n beleid is wat die welsyn van beide wit en swart mense die beste
sal dien. Hierdie beleid sal die volkswelsyn bevorder, handhaaf, beveilig en verder uitbou. Dit lei
dus geen twyfel nie dat die beginsel van sosiale apartheid die sanksie van die Ned Geref Kerk
geniet het.

Enkele kleiner konferensies, wat hoofsaaklik aandag gegee het aan die blanke armoedeprobleem, is
in die 1940's deur die Ned Geref Kerk gereël. Die eerste een is in Oktober 1940 in Johannesburg
gehou, en nog een in Februarie 1941 in Kaapstad.

Kerken Stad

In 1944 ontvang 'n kommissie van die FAR die opdrag om 'n kerklike ondersoek in te stel na
toestande in die stede binne die Unie van Suid-Afrika. Die lede van hierdie kommissie was di JR
Albertyn, P du Toit en HS Theron. Hulle publiseer die resultate van die ondersoek in 1947 onder
die titel Kerk en stad, met as omskrywing, "Verslag van die Kommissie van Ondersoek van die
Gefedereerde N.G. Kerke na kerklike en godsdienstige toestande in die nege stede van die Unie van
Suid-Afrika". Die opdrag aan die kommissie van die Ned Geref Kerk was: (a) "Om uit reeds
bestaande gegewens, en deur die inwin van nuwe getuienis, feite te versamel insake die
ekonomiese, maatskaplike en kerklik-godsdienstige toestande van die N.G. Kerk se lidmate in die
stede van die Unie. (b) Om daarna die ingewonne feite te interpreteer om so doende die kerklike
gedragslyn vir die toekoms aan te dui."

Onder die doel van die ondersoek word in die voorwoord gesê: "Die bedoeling van die ondersoek
was ook om die breë kerklike publiek in stadsprobleme te interesseer, hulle in te lig en op te voed
om met Gods hulp hul eie heil uit te werk. Trouens: '''n volk (en 'n Kerk) red homself'.

Dat hierdie verslag inderdaad die resultaat van 'n sistematiese en omvangryke ondersoek was,
spreek uit die verslag van 408 blaaie met 14 hoofstukke. In die verslag word aandag gegee aan haas
elke moontlike godsdienstige, maatskaplike, ekonomiese, kultuur-, rasse- en politieke vraagstuk
waarmee die Afrikaner in hulle verstedeliking geworstel het. Die ondersoek het op grondvlak
plaasgevind en is aangepak met behulp van verteenwoordigende studiekomitees uit die verskeie
Ned Geref Kerke in elke stad. In die voorwoord word dit duidelik gestel dat die ondersoek beperk
word tot die stedelike "blankes" en dat die "nie-blanke" net "insover hulle die blanke probleem
raak, soos in die geval van rassevermenging en aparte woonbuurtes" onder die aandag kom.

In die verslag vind ons die Ned Geref Kerk se onuitgesproke pastorale grense (wat reeds in die
Sendingbeleid van 1935 aan die orde gekom het), naamlik die Afrikanervolk. Hierdie keuse is vir
die kerk só vanselfsprekend dat geen verduideliking daarvoor gegee word nie. Onderliggend aan die
verslag lê die aanvaarde praktyk van segregasie, wat reeds besig was om 'n verskuiwing te
ondergaan na die beleid van apartheid. Hierdie verslag kan ook gesien word as die kulminasie van
'n proses van totale identifikasie tussen die Afrikaner en die Ned Geref Kerk.
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(e) Volkskongres (1947)

'n Volkskongres oor die verstedeliking van die Afrikanervolk word deur die FAR van die Ned
Geref Kerk gereël vir Johannesburg van 1-4 Julie 1947. Die kongres, wat ongeveer 700
afgevaardigdes (waarvan 250 predikante was) lok, konsentreer van meet af aan op die
rassevraagstuk. Die vraag is nie meer of rasseskeiding moet plaasvind nie; dit gaan oor die praktiese
implementering daarvan op alle terreine_2°1 By die kongres word die mening uitgespreek dat 'n
beleid van rasse-apartheid op elke terrein van die lewe deurgevoer moet word. Ter motivering word
beweer dat dit die enigste weg is waarlangs botsing van belange en bloedvermenging tussen
"blankes" en "nie-blankes" voorkom kan word. Só kan elke rassegroep ook hulle biologiese en
kulturele identiteit bewaar. Industrieë moet in "nie-blanke" gebiede opgerig word sodat die
instroming van "nie-blankes" na "blanke stede gestuit kan word". "Blankes" sal self voorsiening
moet maak vir hulle behoefte aan arbeid en toesien dat produktiwiteit verbeter, deur groter gesinne
en deur 'n oordeelkundige immigrasiebeleid.

"Nie-blankes" wat nog nie in blanke stede woon nie, moet in aparte woongebiede vir "kleurlinge",
"bantoes" en "asiate" gevestig word. "Blankes" en "nie-blankes" moet uiteindelik territoriaal,
ekonomies en staatkundig van mekaar geskei word. 'n Deeglike studie moet van die rassevraagstuk
gemaak word en die Ned GerefKerk behoort leiding te neem in die opstel van 'n rassebeleid vir die
volk. Hier word ook gewaarsku teen die gevaar wat kommunisme inhou vir rassevrede en dat dit
bestry moet word deur rasse-apartheid, die bevordering van geregtigheid en die verkondiging van
die Evangelie. Daar moet omgesien word na die behoeftes van die stedelike "nie-Blanke" wat laag
besoldig word. Vir die onkundige "Bantoebevolking" wat nie die demokratiese beginsels rakende
vakbonde verstaan nie en deur slinkse propaganda mislei word, moet die regering meganismes skep
om hulle belange te beskerm.

By beide die konferensies wat deur die Christenraad gereël is (naamlik by Fort Hare in Julie 1942
en by Rosettenville in Julie 1949), is dit opvallend hoe diep die kloof oor die rassebeleid tussen die
raad en die Ned Geref Kerk is. Die kloof het haas onoorbrugbaar geword toe die Transvaalse Ned
Geref Kerk, wat die enigste Ned Geref Kerk was wat lid van die Christenraad was, uit die raad
bedank het.

Die volgende redes vir die bedanking bevestig die vervreemding wat plaasgevind het:202

• omdat dit net die Ned Geref Kerk van Transvaal is wat lid van die raad is meen hulle dat die
kerk min invloed op die besluite het wat geneem word, veral die "onafrikaanse" besluite;

• tweedens is hulle van mening dat die Britse sendelinge wat nie die probleme rakende
rasseverhoudinge in Suid-Afrika verstaan nie 'n groot invloed op die Christenraad het;

• derdens wys hulle daarop dat die Christenraad uitsluitlik 'n Engelssprekende liggaam is;

• vierdens meen hulle dat die herhaalde botsings oor 'n sendingbeleid tussen die
verteenwoordigers van die verskillende kerke 'n negatiewe uitwerking op die "Nie-Blanke"
afgevaardigdes het;

• die vyfde rede wat hulle aanvoer - wat ook die belangrikste is - is dat die Christenraad 'n
mislukking is veral - vanweë die raad se botsende uitgangspunte oor verhoudinge tussen die
verskillende rassegroepe in Suid-Afrika.

Die polariserende invloed wat die Ned Geref Kerk in Suid-Afrika gehad het, blyk veral uit die

201 Federale Armsorgraad van die Nederduitse Gereformeerde Kerk. "Die Stadswaartse Trek van die Afrikaner"
(Referate en besluite van die Volkskongres gehou in Johannesburg van 1-4 Julie 1947: 117ev).

202 Nicol, 1941: 251.
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alternatiewe struktuur wat die Ned Geref Kerk aan die hand gedoen het. Die voorstel was dat 'n
Afrikaans-georiënteerde sendingraad gestig moes word, waarop die vier gefedereerde Ned Geref
Kerke en die afsonderlike sendingkerke in Suid-Afrika moes dien. Die Gereformeerde en
Hervormde kerke asook die Duitse sendinggenootskappe word gesien as potensiële lede. Volgens
ds Nicol sou die dertien liggame, indien hulle sou saamstaan, 'n magtige Afrikaanse sendingblok
vorm.203

Kerk en politiek raak verstregel

In die 1940's het die denke in verband met rassevérhoudinge binne die Ned GerefKerk en dié van
die opkomende Herenigde Nasionale Party en die Afrikanerparty grootliks ooreengestem. Leiers
binne die Ned Geref Kerk het aan die begin van die 1940' s reeds druk op die regering geplaas om
hulle rassebeleid, in belang van die Afrikanervolk, in ooreenstemming te bring met dié van die Ned
Geref Kerk. Die liggaam wat die aanvoorwerk in dié verband gedoen het, was die FR van Ned
Geref Kerke. Die Naturellesakekommissie van dié raad het in 1941 in 'n onderhoud met die
destydse Minister van Naturellesake kolonel Reits gevra vir aparte woonbuurtes, 'n wet teen
gemengde huwelike en aparte skole en opvoedkundige inrigtings.r''" Die Naturellesakekommissie
word in 1942 vervang met die meer gesaghebbende Federale Sendingraad (FSR) met Op die
Horison as mondstuk.

Die FSR het nie op hom laat wag nie en in 1942-'43 drie keer met verskeie ministers onderhandel
oor wetgewing in verband met aparte woonbuurtes, gemengde huwelike, rassevermenging, aparte
universiteite en instromingsbeheer.i'" Dit was opvallend dat die FSR en die FAR kragte
saamgespan het in die onderhandelinge oor rasseverhoudinge. Hierdie optrede bevestig die feit dat
die Ned Geref Kerk in hulle sendingbeleid die pastorale belang van die Afrikaner verwoord en
gedien het. 'n Deputasie bestaande uit die FSR en die FAR het op lOktober 1942 'n onderhoud
met die Minister van Naturellesake gevoer.i'" Volgens die afgevaardigdes gaan dit vir hulle nie net
oor 'n paar opinies nie, maar behoort hierdie standpunte deel te word van die regering se
naturellebeleid van die toekoms.

In hierdie memorandumt'" beroep die afgevaardigdes hulle op die negatiewe ervaringe wat die
blanke ras in Suid-Afrika in verband met rassevermenging beleef. Verbastering het 'n bedreiging
geword vir die voortbestaan van die blanke beskawing in Suid-Afrika. Volgens hulle behoort die
minister te besef hoe diep die tradisie van rasse-apartheid deur die eeue "byons Boerevolk
ingewortel en vasgegroei het", in so 'n mate dat "ons volk nog 'n suiwer blanke ras genoem kan
word".208

In die memorandum word redes gegee vir die Ned GerefKerk se beroep op die handhawing van die
beginsels van rasse-apartheid:

203 Nicol, 1941: 251.
204 Handelinge van die Federale Raad van Kerke, 1941: 102.
205 Hierdie onderhandelinge is gevoer met die Minister van Naturellesake (kolonel Deneys Reitz), die Eerste Minister

(generaal JC Smuts) en die nuwe Minister van Naturellesake (majoor PVC van der Bijl). Sien die Handelinge van
die Federale Raad van Kerke, Sendingraad (1 Oktober 1942: 22, 31 Maart 1943: 33 en 20 Augustus 1943: 53).

206 'n Volledige memorandum oor die onderhoud verskyn in Die Sendingraad van die Nederduitse Gereformeerde
Kerke in Suid-Afrika. Sy Ontstaan, Doel en Strewe (1944: 71ev). Prominente persoonlikhede van die Ned Geref
Kerk was deel van die deputasie. Namens die FSR verskyn die name van GBA Gerdener di HSM Botha, DP
Laurie en JHM Stofberg, en namens die FAR di JR Albertyn, HJ de Vos, P van der Hoven en PJ Pienaar. Die
minister versoek die afvaardiging van die Ned Geref Kerk om 'n volledige stuk op te stel met al die gesigspunte
wat aan hom gestel is, tesame met die aanbevelings in dié verband sodat hy dit aan die Kabinet kan voorlê.

207 Sien memorandum in Die Sendingraad van die Nederduits Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika: Sy Ontstaan,
Doel en Strewe (1944: 73ev).

208 Die Sendingraad van die Nederduits Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika: Sy Ontstaan, Doel en Strewe (1944:73).
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• Ter wille van selfbehoud, want die Afrikanervolk en Ned Geref Kerk is oortuig dat hierdie
beginsels die enigste hoop op redding en voortbestaan vir die volk is. Sonder die beginsels
wat rassevermenging voorkom, sal daar 'n ernstige morele en godsdienstige verval plaasvind.

• Tweedens gaan dit vir hulle oor die Christelike beginsel van barmhartigheid teenoor die
Kleurlingbevolking wat noodsaaklik is as gevolg van die gevolge van rassevermenging. Dié
rasvermengde mense is in alle opsigte minderwaardig teenoor die Blanke.209 Fisies is hulle
mense met slegte gesondheid en 'n swak gestel en is "daar by hom groot vatbaarheid vir
longsiektes. Dit gaan gepaard met morele disharmonie, getoon deur sterk oploping van
humeur, ydelheid en geslagtelike onewewigtigheid." Ekonomies staan hy veral ten opsigte
van leierskap ver agter die Europeër. "Hy kan niks self uitbou nie, hy moet altyd gelei word.
In die vrye ekonomiese wedywering delf hy altyd die onderspit. Hiermee stem alle kenners
van basters oor die hele wêreld saam. En daarmee is meteen 'n oordeel teen al sulke
verbintenisse gevel." Wat sedelike en godsdienstige beginsels betref word gesê: "Ons moet
onthou dat die vader van die gemengde gesin gewoonlik die blanke is, en daarby 'n blanke
van die swakste tipe wat opvoeding, karakter en godsdiens betref. Watter opvoeding kan hy
aan sy kinders gee? Verder: die moeder is die kleurling of naturel. Uit 1313 gemengde
huwelike tussen 1925 en 1937 was in meer as 1000 gevalle die man die blanke. Nou is dit
welbekend dat in 'n huisgesin die moeder die deurslag gee - in hierdie geval die nie-Europese
moeder - wat taal, volksaard en godsdiens betref." Die gevolge van 'n gebrek aan rassetrots:
"Elke blanke en ook die rassuiwere naturel - ken die besieling geleë in die herinnering aan sy
herkoms, die gedagte aan die rots waaruit hy gekap is, die holte van die put waaruit hy
gegrawe is. Maar die kleurling - hoe meer beskaaf hy word en sy eie herkoms leer ken - des
te meer ongelukkig, beskaamd en minderwaardig hy hom gevoel. Dan is sy sterkste drang:
terug na die blanke. Om hierdie rede is die beter klas kleurlingvrou vandag 'n sterk
versoeking vir die blanke man, omdat die kleurlingvrou deur haar kinders terug wil beur na
die geledere van die blankes."

'n Aantal aanbevelings word gemaak oor maatreëls teen buite-egtelike rassevermenging (dit
behoort strafbaar te wees), 'n verbod op gemengde huwelike, aparte woonbuurtes (nie net tussen
"blankes" en "naturelle" nie maar ook tussen "blankes "en "Kleurlinge") en aparte bedrywe vir
"blankes", "Kleurlinge" en "Naturelle".

Vervolgens kom die kwessie oor afsonderlike universiteite vir "Naturelle" en "Kleurlinge" aan die
orde. Daar word gewaarsku teen gesamentlike opleiding omdat swart mense intellektueel nie op
dieselfde vlak as die "blanke" is nie en gevolglik benadeel sal word. Afsonderlike universiteite waar
"Naturelle" en "Kleurlinge" volgens hulle eie vermoëns en eie aard opleiding ontvang, sal tot hulle
eie beswil wees en hulle eie gemeenskapsgevoel bevorder.

In 'n laaste afdeling van hierdie memorandum word die politieke posisie van swart mense bespreek.
Eerstens word weer gepleit dat die naturellevraagstuk uit die politieke arena gehaal word omdat die
swart mense telkens om partypolitieke redes misbruik word. Die Ned Geref Kerk wil die "Naturel"
nie verontreg nie en aan hom al sy regte "op sy eie terrein gee". Dit is opvallend dat hier geen
beroep op die Skrif is, of 'n poging om die denke dogmaties te begrond nie.

Rassesuiwerheid en handhawing van die beginsel van afsonderlike volke geniet voorrang. Hier
word op 'n blatante wyse van die mees rassistiese en beledigende uitsprake gemaak wat nog in 'n
amptelike dokument van die Ned Geref Kerk verskyn het.210 Hierdie memorandum was later die

209 Aanhalings wat in die volgende deel gegee word, kom uit hierdie memorandum (Die Sendingraad van die
Nederduits Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika: Sy Ontstaan, Doel en Strewe 1944: 74ev.)

210 Botha, AJ (1984: 236) toon aan dat vrylik aangehaal word uit 'n werk van G Eloff, wat in 1942 verskyn het en
uiters rassisties is. Die boek handeloor die biologiese gevolge van bloedvermenging by diere en mense op 'n
fisiologiese vlak.
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bron vir wraak geneem op die Ned Geref Kerk toe die Ned Geref Sendingkerk dit as motivering
gebruik het om die Ned GerefKerk - ten opsigte van hulle teologiese fundering van apartheid - van
afgodery en kettery te beskuldig.211

Al hierdie afvaardigings - en die memorandum - van die Ned Geref Kerk wat die Smutsregering
onder druk geplaas het om wetgewing en maatreëls in te stel wat apartheid moes bevorder, is met
simpatie aangehoor, maar het weinig resultate opgelewer. Ontevredenheid en ongeduld oor die
gebrek aan vordering in hierdie verband was aan die oplaai by die Afrikanerkiesers. Dit was hierdie
politieke sentimente en die "liberale" rassebeleid van die Verenigde Party van die Smutsregering
wat waarskynlik gesorg het dat die Nasionale Party op 26 Mei 1948 die verkiesing gewen het.

Die band tussen die Nasionale Party en die Ned Geref Kerk is verder versterk toe die Nasionale
Party ná 1948 uitvoering gegee het aan hulle verkiesingsbeloftes in verband met rasseverhoudinge.
Apartheid was op die wenpad toe die Nasionale Party onder Strydom 'n gewillige oor gebied het vir
die sosiaal-politieke denke en maatreëls wat die Ned Geref Kerk in belang van die Afrikaner beding
het. Volgens beide die Ned GerefKerk en die Nasionale Party sou die uitwissing van rasseverskille,
wat "deur God ingestel is", die vernietiging van die Christelike beskawing in Suid-Afrika beteken.

Hierdie druk wat die leiers van die Ned Geref Kerk uitgeoefen het op die regering van Smuts (en na
1948 op die Nasionale Party) om die apartheidsbeleid teen 'n versnelde tempo in te voer, het
ernstige kritiek binnelands en in die buiteland ontlok. Hierdie kritiek het die Ned Geref Kerk
genoop om opnuut die beleid van rasse-apartheid onder oë te neem. In 1947 het die FR deur hulle
Kommissie vir Aktuele Vraagstukke 'n verslag onder die titel Die Apartheid van die nasie en hul
roeping teenoor mekaar voorberei. Alhoewel die Skriftuurlike regverdiging van rasse-apartheid
tydens die Volkskongres van 1944 vasgelê is, het hierdie verslag - wat deur EP Groenewald
opgestel nie is nie en deur die FR aanvaar is - die behoefte aan 'n dogmatiese begronding van
gemelde beleid beklemtoon. Voortaan sou die Skriftuurlike regverdiging en die
teoreties/dogmatiese begronding geleidelik die plek van die pragmatiese denke op die Ned Geref
Kerk se agendas oorneem.212 Dit kan ook gesien word as die eerste verslag van talle wat sou volg en
beslag sou gee aan die Ned GerefKerk se beleid soos uiteengesit in R"VNvan 1974. Hierdie verslag
en die daaropvolgende gebeure sal in die volgende afdeling wat handeloor die Skriftuurlike
regverdiging en die teoreties/dogmatiese begronding van apartheid, bespreek word.

(f) Kongres insake maatskaplike euwels (1949)

'n Kongres insake maatskaplike euwels wat deur die FR van Ned Geref Kerke gereël en van 6-8
Julie 1949 in Johannesburg gehou is, verdien ook aandag.213 Die kongres, wat by die Universiteit
van die Witwatersrand gehou is, het wye belangstelling gelok en is deur 515 afgevaardigdes oor die
hele land bygewoon. Verskeie prominente figure het referate gelewer by die kongres, onder andere

211 Botha, Al, 1984: 235.
212 Botha, AJ (1984: 447ev) wy 'n hele hoofstuk aan die kwessie van die pragmatiese en dogmaties/ideologiese

benadering ter regverdiging van apartheid. In dié hoofstuk toon hy aan hoe die pragmatiese aanvanklik oorheers
het. Voorts toon hy aan hoe die dogmatiese benadering op die Volkskongres oor die Rassebeleid van die Afrikaner,
wat van 29-30 September 1944 deur die FAK in Bloemfontein gehou is, die oorhand gekry het. Aanvanklik is die
twee benaderings naas mekaar gehandhaaf, met Die Gereformeerde Vaandel as mondstuk van die dogmatiese, en
Op die Horison as dié van die pragmatiese benadering. Dit was veral die referaat van JD du Toit wat 'n bepalende
rol gespeel het. Dié benadering verkry die sanksie van die Ned Geref Kerk toe die verslag van prof. EP
Groenewald ("Die Apartheid van die Nasies en hulle roeping teenoor mekaar") deur die FRK in 1947 aanvaar is.
Dit was teen hierdie benadering wat Ben Marais hom gedurende 1947 uitgespreek het.

213 Sien Federale Raad van Nederduitse Gereformeerde Kerke. "Referate en Besluite van die Kerklike Kongres van
die Gefedereerde N.G. Kerke insake Maatskaplike Euwels. Gehou te Johannesburg 6-8 Julie 1949". In die
bespreking sal verwys word na hierdie bundel.
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advokaat CR Swart (Minister van Justisie, Onderwys, Kuns en Wetenskap), drs KW Heese, J de W
Keyter, N Diedericks (LV), di AJ van der Merwe (wat ook as voorsitter opgetree het), HJC Snyders,
DFB de Beer en mev Gertruida Groenewald. 'n Volledige verslag oor die twaalf referate en besluite
is uitgegee deur die FR en het gehandeloor die bestryding van maatskaplike euwels.

Referate word gelewer en besluite'!" geneem oor verskeie onderwerpe rakende die maatskaplike
sedes van die Afrikanervolk. Onder punt 93 van die besluite spreek die kongresgangers hulle afkeer
uit oor die "gelykstellingsleer" wat assimilasie tussen Blankes en Nie-Blankes voorstaan. Volgens
die kongres moet dit veroordeel word omdat dit die rasseverskille wat deur God daargestel is, op 'n
kunsmatige wyse wil uitwis. Die uiteindelike doel van die leer is om die ondergang van die
Christelike beskawing in Suid-Afrika te bewerk.

Onder punt 94, wat handeloor gemengde huwelike, word die regering bedank vir wetgewing wat
bloedvermenging en verbastering tussen "blank" en "nie-blank" belet. Die wetgewing verseker dat
die blanke ras in Suid-Afrika hulle roeping kan vervul as draer van die Christelike kultuur en
beskawing. As sulks is hulle geroep om die hoogste peil van suiwerheid en doeltreffendheid te
handhaaf sodat die beste diens aan die godsdiens, sedelikheid, die wetenskap en kuns in Suid-Afrika
gelewer kan word.

Besluit 95 handeloor die huwelik van Tseretse Khama, die opperhoof van die Bamangwato-stam,
met 'n blanke vrou. In die besluit word die regering versoek om vertoë te rig tot die Britse regering
om sy erkenning van Tseretse as opperhoof van die Bamangwato-stam te weerhou. Die ernstige
reperkussies wat hierdie huwelik sou inhou vir rasseverhoudinge in Suid-Afrika, dien as motivering
vir die besluit.

Onder besluit 96, wat handeloor apartheid, spreek die kongres sy oortuiging uit dat die Skrif "in
breë trekke die bestaan van aparte rasse en volkere handhaaf". Volgens die kongresgangers
veroordeel die Skrif dus ook "vermenging tussen rasse en volkere wat die Christelike godsdiens en
beskawing kan benadeel". Die groot getalle "nie-blanke heidene" wat op kulturele en ander
lewensterreine ingrypend verskil van die klein groepie blanke Christene, regverdig volgens die
kongresgangers die beleid van rasse-apartheid of parallelle ontwikkeling vir "nie-blankes" onder
leiding van die "blankes". Hierdie beleid stem volgens hulle ooreen met die beginsels van
Christelike voogdyskap en die Christelike etiese waardes.

Besluite oor die Kommunistiese Party en hulle propaganda kom ter sprake onder punte 97 en 98.
Die regering word versoek om amptelike erkenning te weerhou van die Kommunistiese Partyomdat
hulle onrusstokers is tussen klasse, maar veral tussen rasse. Wetgewing teen die "opruiing" van
"nie-blankes" teen "blankes" moet verskerp en streng toegepas word.

Die referate en besluite van die kongres oor maatskaplike euwels, wat plaasgevind het ná die
oorname van die Nasionale Party, was bloot 'n herhaling van verskeie idees wat reeds algemeen
aanvaar is in Ned GerefKerklike kringe. Dit is opmerklik hoe van uit die Ned GerefKerk-geledere
met groot waardering erkenning gegee word aan die regering omdat hulle nie net die kerk se denke
oor rasse-apartheid ernstig opneem nie, maar ook saam besin en besluit oor die beleid van rasse-
apartheid.

(g) Rosettenville-konferensie (1949)

Die laaste belangrike konferensie voor 1950 is die een wat die Christenraad van Suid-Afrika in Julie
1949 in Rosettenville, Johannesburg, gehou het. Hierdie konferensie oor rasseverhoudinge in Suid-

214 Dié besluite word genommer en van bladsy 182 af aan die orde gestel. Die besluite rakende rasseverhoudinge
verskyn van bladsy 214 af en sal hier onder die betrokke besluit aangehaal word, wanneer dit bespreek word.
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Afrika gee 'n duidelike beeld van die verskille tussen die onderskeie kerke in die land. Die
konferensie is bygewoon deur ongeveer 100 afgevaardigdes uit 25 kerke, sendinggenootskappe en
verskeie ander belangegroepe in Suid-Afrika en uit Afrika (die voormalige Rhodesië en Lesotho).
By die konferensie, waar Rev Grant (president van beide die Metodistekerk en die Christenraad) as
voorsitter opgetree het, was daar geen amptelike afgevaardigde van die Ned Geref Kerk nie. Die
konferensie vind plaas in 'n klimaat van toenemende rassespanning wat opgevlam het as gevolg van
die toepassing van apartheid as amptelike beleid van die Nasionale Party regering onder DF Malan.
Hierdie konferensie is gebore uit die besorgdheid wat daar by die Engelssprekende kerke was oor
die toenemende rassespanning. Die behoefte aan so 'n konferensie word beklemtoon deur beroepe
uit verskeie oorde op die Christenraad om leiding te gee in die huidige omstandighede.

Toe pogings van die Engelssprekende kerke om met die regering in gesprek te tree oor die toedrag
van sake in die land van die hand gewys word, het 'n gevoel van desperaatheid ontstaan. Tydens die
openingsrede het rev Grant gepraat oor die twee belangrike take wat die Christen het. Eerstens moet
hulle die beginsels van hulle geloof propageer in 'n "nie-Christelike veelrassige maatskappy",
naamlik die staat. Tweedens moet die gelowige te midde van die "nie-Christelike maatskappy" 'n
"Christelike veelrassige maatskappy" - dit wil sê, die kerk - opbou. Die Christelike gemeenskap
wat bo verskille verhewe is, moet binne die staat 'n voorbeeldige gemeenskap vorm waarin rasse-
eenheid aan die wêreld gedemonstreer word.

Die Christenraad van Suid-Afrika was diep onder die besef van die ems van sake; hulle het selfs
gepoog om die Ned Geref Kerk betrokke te kry by die implementering van die beginsels waaroor
daar by die konferensie besluit is.21S

Tydens die konferensie word verskeie besluite wat al die terreine van die samelewing raak, geneem
en 'n versoek word tot die kerke gerig om hulle uit te spreek oor al die sake wat die samelewing
raak. Besluite word geneem oor sake rakende godsdiens, opvoeding, kultuur, politiek, algemene
sosiale sake en oor die ekonomie. Volgens hierdie besluite van die Rosettenville-konferensie moet
'n kerk wat in 'n veelrassige samelewing is, sonder vrees protesteer teen alles wat in die
samelewing verkeerd is. Elke mens is menswaardig, nie vanweë ras of kultuur nie, maar deur sy
mensheid. Geen ras of volk is bo 'n ander verhewe nie. Geen volk kan hulleself sien as die
uitverkore volk van God nie, want die kerk is die volk van God.

Verskeie maatskaplik-ekonomiese en politieke besluite word in verband met swart mense se
lewensomstandighede geneem. Die beginsel van voogdyskap word aanvaar, op voorwaarde dat die
party wat deur die voogde bestuur word, voorberei word om uiteindelik 'n volwasse vennoot te
word met volle burgerskap. Daar word besluit dat apartheid vervang moet word met eenheid en dat
elke volwassene, ongeag van ras, stemreg moet kry. Selfs dié wat nog nie beskaafd genoeg is nie
behoort gekwalifiseerde stemreg te ontvang. Wat opvoeding aanbetref, word aanvaar dat elke kind
gelyke geleentheid moet kry om volgens sy vermoë te ontwikkel. Elke mens is geregtig om te werk
sodat hy of sy ruimte kry om hulle gawes in diens te stel van die gemeenskap. Trekarbeid en die
kleurslagboom ondermyn die werker se talent en verhinder sy vordering in die nywerheid en is dus
in beginselonaanvaarbaar. Omdat trekarbeid gesinne laat verbrokkel en morele verval veroorsaak,
moet werkers se gesinseenheid herstel word deur hulle te vestig in die gebiede waar die ouers
werksaam is. Vanweë die haglike omstandighede van plaaswerkers behoort die regering in
samewerking met die boere dringende aandag aan die krisis te gee.

Besluite wat tydens die Rosettenville-konferensie geneem word, weerspieël die indringende

215 Die president en sekretaris van die Christenraad bet 'n beroep op die Ned GerefKerk gedoen om betrokke te raak
(sien The Christian Council of South Africa: The Chritian Citizen in a Multi-Racial Society, Julie 1949: 8).
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verskille tussen die denke van die Ned Geref Kerk en Nasionale Partyaan die een kant en die
Engelssprekende kerke en die "swart samelewing" aan die ander kant. Die omvang van die
vervreemding blyk veral daaruit dat die Ned GerefKerk oortuig was dat verskille die gevolg is van
enkele kwaadwillige partye en dat die Ned Geref Kerk die belange van swart mense op die hart dra.
Daar was geen twyfel binne die Ned Geref Kerk dat die beleid van apartheid die belange van beide
wit mense en swart mense die beste sal dien nie.

Die plaaslike en internasionale bevraagtekening van apartheid het die Ned Geref Kerk gedwing om
te besin oor die beleid van rasse-apartheid. 'n Verslag met die titel "Die Apartheid van die Nasies
en hul roeping teenoor mekaar" is deur prof. EP Groenewald opgestel en in 1947 deur die FR
aanvaar.v'" In hierdie verslag (wat hieronder in die afdeling oor die Skriftuurlike regverdiging van
apartheid bespreek word) word volkereverskeidenheid Skriftuurlik regverdig, want apartheid strek
sigselfuit oor elke terrein van die volkslewe. Op verskeie plekke in die Skrifword daar gepraat van
nasionale, sosiale en godsdienstige apartheid. Volgens die verslag rus God se vloek op die
opheffing van grense, terwyl sy seën toegesê word aan diegene wat dit handhaaf. Gemengde
huwelike en voogdyskap word op pragmatiese gronde geregverdig.

Hierdie verslag verskyn op die agenda van die Transvaalse sinode van 1948. Die saak geniet ook
die verdere aandag van die sinode omdat kritiese vrae uit die buiteland gestel word en daar
verdeeldheid in die Ned GerefKerk is oor die saak.217 Die sinode het die verslag oor rasse-apartheid
verder uitgewerk en verklaar dat die beleid van apartheid op Skriftuurlike gronde berus. Die verslag
word na 'n kommissie vir aktuele vraagstukke verwys vir verdere bestudering.

2.3.8 Rasseverhoudinge ná 1948

(a) Inleiding

Ná 1948 het die pragmatiese regverdiging van apartheid in die Ned Geref Kerk toenemend plek
gemaak vir die Skriftuurlike regverdiging en teologiese begronding van rasse-apartheid. Daar was
egter steeds belangrike aspekte rakende die praktiese denke en gebeure in verband met apartheid
wat aan die orde gestel word. Hier word weer aandag gegee aan die kongresse en konferensies van
beide die Ned Geref Kerk en ander instansies, aan die rol van die Ned Geref Kerk rakende
wetgewing, aan besluite van kerklike vergaderings, aan die reaksie van die ekumene en die aanloop
en reaksie op die Cottesloe-beraad.

(b) Kongresse oor die "Naturellevraagstuk" (1950)

Een van die belangrikste rigtinggewende kongresse oor die "Naturellevraagstuk" is deur die FSR
van die Ned Geref Kerk gereël vir 4-6 April 1950 in Bloemfontein. In Die Kerkbode van 5 April
1950 word na die konferensie verwys as 'n "Nebukadnesersoond waar die hitte van die ongelukkige
stryd en agterdog tussen die verskillende bevolkingsgroepe sewe maal warmer as op enige ander
plek gevoel kon word"_218In die voorberig oor die kongres word melding gemaak van die geseënde
eenstemmigheid van die ruim 560 wit afgevaardigdes van die Afrikaanssprekende kerke. Die
referate en besluite van die kongres het 'n bepalende invloed op die beleidvorming van die Ned
Geref Kerk oor rasseverhoudinge gehad met verreikende gevolge.i'" Verskeie vooraanstaande
nasionale en internasionale persone verskyn onder die lys van afgevaardigdes: Die Wêreldraad van
Kerke is verteenwoordig deur dr. JC Hoekendijk, die Christenraad deur eerw AW Blaxall, die

216 Handelinge van die Federale Raad van Kerke, 1947: 8.
217 Handelinge van die Transvaalse sinode, 1948: 391.
218 Sien Gerdemer, 1950: 668-670.
219 Lombard, 1981: 94.
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Suid-Afrikaanse Buro van Rasse-aangeleentheid deur F Botha en die Suid-Afrikaanse Instituut vir
Rassebetrekkinge deur FJ van Wyk. Staats- en provinsiale departemente het ook afgevaardigdes
gestuur. Die aksiekomitee het uit predikante van die verskillende Ned GerefKerke bestaan en prof.
GBA Gerdener is tot voorsitter verkies.

In beide die besluite en referate (119 besluite is geneem) het die klem geval op die godsdienstige
lewe van die "Bantoe". Dit is hiervolgens die kerk se roeping om die Evangelie aan die "Bantoe" te
verkondig en daar word 'n beroep op die kerke gedoen op nouer samewerking op sendinggebied.
Dit wat volkseie is, veral ten opsigte van taal en geestesgoedere, moet deeglik in ag geneem word'
by die evangelisering van die "heidene". Dit word aan die FR opgedra om vas te stel by watter
geestesgoedere aansluiting gevind moet word, sodat hulle ras- en volksbelange behoue kan bly.
Gemeenskap van die heiliges moet beoefen word, want geen individu of volk leef vir homself nie,
maar dit sal eers moontlik wees as die onderontwikkeldes mondigheid bereik.220

Die beleid van eiesoortige ontwikkeling wat in terme hiervan die aanvaarde beleid is, word beskou
as iets dinamies van aard, maar dan binne die raamwerk van aparte ontwikkeling. So alleen kan 'n
volksgroep "op die suiwerste en spoedigste wyse tot sy eie bestemming soek te voer onder God se
genadige beskikking'V" Volgens besluit 12 beoog dit juis om die wrywing vanweë ongesonde
wedywering tussen meer en minder ontwikkelde te voorkom. Daar moet rekening gehou word met
die Skrif, die geskiedenis en omstandighede van die land wanneer oor rasseverhoudinge besluit
word. Volgens die Skrif is die beleid van afsonderlike ontwikkeling 'n beleid wat verskeidenheid by
die eenheid en roeping en bestemming voorstaan. Dit is alleen deur eiesoortige ontwikkeling dat
elke volk tot sy eie reg kan kom. Elke mens het regte wat erken moet word en kan nie vir ewig
onderhorig wees nie. Voorts vra dit vir 'n gesonde benadering en oplossing van die probleem van
rasseverhoudinge om Christelike morele waardes, wat insluit geregtigheid, liefde, beleefdheid,
verdraagsaamheid, selfbeheersing en verantwoordelikheid.

Oor die "Onderwysaspek van die Naturellevraagstuk" word 'n ontleding gemaak van die toestande
voor 1935 en dan die ontwikkeling sedert 1936. Daar word aandag gegee aan die huidige stand van
sake, die vernaamste punte van kritiek, die fundamentele begrippe van naturelle-onderwys en 'n
konstruktiewe program vir die toekoms. Die kerkgenootskappe word bedank vir hulle rol in die
verlede, maar 'n beroep word op die regering gedoen om die taak oor te neem en "Bantoe-
onderwys" na die regering oor te plaas word. Ter wille van die "sielkundige- pedagogiese" beginsel
of dié van "teenprestasie" moet die "Bantoe" geleidelik verantwoordelikheid vir hulle eie onderwys
aanvaar. Só sal hulle selthandhawingsdrang en verantwoordelikheid verskerp word.222 Die belang
van moedertaalonderwys word beklemtoon en hulle moet só opgevoed word dat hulle hul eie volk
kan dien en hulle eie gebiede op ekonomies en op ander terreine kan opbou.

In die derde referaat word besin oor die "Sosiale Aspek van die Naturellevraagstuk". Daar word met
kommer kennis geneem van die disintegrasie van die maatskaplike orde van die "Bantoe" wat
verlies aan sedelike waardes en norme tot gevolg het. Om die sosiale orde te herbou, moet dringend
aandag gegee word aan die heropbou van hulle eie volkslewe. 'n Nuwe sosiale orde moet gebou
word deur aansluiting te vind by dit wat behoudend is in hulle kulturele lewe. Verskeie faktore wat
aanleiding gee tot die disintegrasie van die maatskaplike orde en volkswaardes, moet uitgeskakel
word. Rassevermenging moet so spoedig moontlik gestuit word.

Daar moet aandag gegee word aan die ontwikkeling van die nodige geriewe en 'n gesonde

220 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Die Naturellevraagstuk: Referate gelewer op Kerklike Kongres van die
Gereformeerde Ned. Geref Kerke in Suid-Afrika, 1950: 20.

221 Die Naturellevraagstuk, 1950: 20.
222 Die Naturellevraagstuk, 1950: 45.
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ekonomie met werkgeleenthede in "Bantoegebiede" sodat dit vir hulle 'n gesonde volktuiste bied.
Aan die ander kant moet die "Blanke gebiede" "blank" gehou word deur 'n goed beplande program
van beheer en instroming moet voorkom word. Die swart mense wat wel in die "blanke" gebiede
woon, moet voorsien word van die nodige dienste en behuising in woonbuurtes wat voorsiening
maak vir verskillende etniese groepe. Hulle moet sover moontlik verantwoordelikheid aanvaar vir
die handhawing van orde in hulle eie gemeenskappe. Daar moet ook deur die kerk en owerhede
aandag gegee word aan maatskaplike opheffing van swart mense wat in die stede woon en morele
verval beleef.

Die ekonomiese vraagstuk van die swart mense skep volgens hom talle probleme omdat dit nie so
maklik van die wit mense se ekonomiese lewe geskei kan word nie. Eerstens, omdat die "swart
man" reeds 'n groot rol speel in die arbeidsmark en die ekonomie van sy arbeid afhanklik was. Daar
moet groter skeiding kom tussen verskillende volke op ekonomiese gebied en elke volk moet
begelei word tot ekonomiese onafhanklikheid. Daar sal egter 'n oplossing gevind moet word vir die
groot getalle "naturelle-"arbeiders wat aan die "blanke" ekonomie onttrek gaan word. As die
arbeiders nie vervang word nie, sal die "blanke" ekonomie totaalontwrig word. Daar word metodes
bedink waarvolgens "naturelle-"arbeiders vervang kan word in die boerderybedryf, sekondêre
nywerhede, mynbou en die tersiêre bedrywe. Verskeie oplossings word aan die hand gedoen om
"bantoe-" arbeid te vervang.

Blootstelling aan die sogenaamde blanke beskawing het ekonomiese behoeftes by die "Naturelle"
geskep wat 'n verskuiwing tot gevolg gehad het van 'n landelike bestaansekonomie na 'n Westerse
kapitalistiese bestel. Die blanke nywerhede was afhanklik van die "bantoe" se arbeid, maar op hulle
beurt is die wit mense beskerm deur 'n wetlike en konvensionele kleurslagboom. Dit het weer ander
probleme geskep. Aan die een kant beperk die kleurslagboom die "bantoe" se ekonomiese
ontwikkeling en aan die ander kant hou die opheffing daarvan 'n bedreiging in vir die "blanke"
werker. Die stelsel sou lei tot verskeie nadelige gevolge wat wissel van ernstige konflik en selfs
bloedvergieting tot biologiese integrasie. Daar het reeds 'n ekonomiese integrasie plaasgevind en
tesame daarmee 'n gemengde volk waar "blankes" die aristokrate was en die "nie-blankes" die
proletariaat.

Die enigste blywende oplossing was 'n totale skeiding van die "blanke" en "bantoe-"ekonomie. Om
dit te bereik moet die owerheid ondersoek instel na 'n heroriëntasie van beide die "blanke" en die
"bantoe" se ekonomiese stelsels. Só kan die "blankes" se ekonomie byvoorbeeld baat vind by 'n
proses van meganisasie waardeur "bantoe" -arbeid uitgeskakel word. Wat die "bantoe" se ekonomie
aanbetref, moet genoegsame "bodem" verskaf word sodat die verskillende nasionale
"bantoegroepe" tot selfstandige ekonomiese eenhede uitgebou kan word. Daarvoor moet genoeg
grondgebied aan die "bantoe" voorsien word waar die nodige ontwikkeling kan plaasvind. Dit is die
opoffering wat die "blanke" moet doen ter wille van rassevrede en die voortbestaan van beide
groepe. Die kiem van die tuislandbeleid is duidelik waarneembaar in hierdie sogenaamde proses
van heroriëntasie van die ekonomiese stelsel.

Die volgende referaat handeloor "Die Staatkundige Aspekte van die Naturellevraagstuk". Elke
volk, ook die "bantoevolke", het hiervolgens 'n politieke lewe en eie algemene staatkundige
toekoms nodig, want "dit is een van die grootste vormende kragte van die volkslewe".223 Soos sake
egter op daardie oomblik was, was daar onsekerheid en onduidelikheid oor die staatkundige
toekoms van die "bantoe" en omdat dit verwarrend was, kon dit rassehaat veroorsaak. Só 'n toedrag
van sake bevorder hiervolgens die posisie van kommuniste en ander agitators. Daar is twee
hoofrigtings, naamlik aparte ontwikkeling wat beide die "blanke" en die "nie-blanke" die beste sal

223 Die Naturellevraagstuk, 1950: 96.
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dien en in harmonie sal laat lewe sonder dat hulle mekaar se belange bedreig. Die ander
moontlikheid is dié van uiteindelike vermenging wat verwerp word omdat dit sal lei tot botsing
tussen rasse. Dit ondergrawe die posisie van die "blanke" en daarmee saam die Christelike
beskawing in Afrika en benadeelook gesonde volksgroei van die "bantoe".

Die "bantoe" moet liewer in hulle eie gebied, in ooreenstemming met hulle eie nasionale
agtergrond, bevrug deur die "Christelike beskawing", gelei word tot volle nasieskap. In hulle eie
gebied sal die "bantoe" ontwikkel word op 'n Christelike grondslag. Op alle terreine moet die
Christelike beginsels van vryheid, regverdigheid en billikheid geld. In hierdie opsig het die kerke 'n
belangrike rol om te vervul deur die regte koers aan te dui vir die heil en geluk van alle rasse en tot
eer van die Skepper. Die "bantoe" moet geleer word dat hy geen aanspraak op politieke regte kan
maak in "blanke" gebiede nie en so ook nie die "blanke" in "bantoe-"gebiede nie. Die
voogdybeginsel sal voortbestaan solank dit nodig bly vir die geluk en heil van beide die "blanke" en
die "bantoe". 'n "Planneraad" moet aangestel word om die "bantoe" te help om hulle eie
administrasie in hulle eie gebiede te ontwikkel en verantwoordelikheid daarvoor te aanvaar.

Daar word 'n volle referaat aan die gevaar van kommunisme gewy. Dit is hiervolgens 'n stelsel wat
skadelik is vir volksontwikkeling. Dit is ateïsties en dus in stryd met die Skrif en met die grondwet
van die Unie van Suid-Afrika. kommunisme betoon lojaliteit teenoor 'n vreemde moondheid en is
'n onrusstoker wat spanning skep tussen rasse en klasse en dit ondermyn sowel kerk as staat.
Rasseverskille tussen "blankes" en "nie-blankes" wat deur God daargestel is, word vanweë dié
sosiale gelykstelling vernietig. Rasseverskille word op kunsmatige wyse uitgewis en bedreig só die
Christelike beskawing en vernietig só ook die goeie en rasegte in die "bantoelewe". Die staat word
versoek om kommunistiese propaganda te verbied en wetgewing te maak wat persone in
staatsbetrekkings en in die onderwys verbied om kommunisme te bevorder. kommunisme kan
effektief bestry word deur die ontwikkeling van "bantoes" in hulle afsonderlike nasionale verbande
en deur die ontwikkeling van hulle sosio-ekonomiese posisie. Deur die verkondiging van die
Evangelie en sendingwerk moet die kerk hulle bydrae lewer om kommunisme teen te werk.
Verskeie ander instansies word ook versoek om 'n rol te speel in die bekamping van kommunisme.

Die sesde referaat handeloor "Die Mediese Aspek van die Naturellevraagstuk". Gesondheids-
dienste vir die "bantoe" moet deur die regering oorgeneem word omdat die taak te groot geword het
vir die kerk. Voorkomende programme, soos gebalanseerde voedselverskaffing,
ontspanningsgeriewe en gesondheidonderrig moet deur die staat voorsien word. Die kerk en staat
moet saamspan om maatskaplike euwels soos onsedelikheid en drankmisbruik onder "bantoes" te
bestry. Verskeie ander instansies is betrek om betrokke te raak by die mediese versorging van die
"bantoe".

Die kongresgangers neem ten slotte nog sewe besluite rakende die geestelike versorging van die
"bantoe". Eerstens kan die rassevraagstuk slegs deur 'n Christelike benadering opgelos word en
derhalwe word 'n beroep gedoen op die bevolking om voorbidding te doen vir staatsleiers wat die
beleid moet opstel en uitvoer. Tweedens is die kongresgangers oortuig dat goeie rasseverhoudinge
moontlik is as die "bantoes" geëvangeliseer word deur reggesinde Afrikanerkerke. Derdens word
kennis geneem van die haglike maatskaplike posisie van die "bantoebevolking" . Die enigste
oplossing vir hierdie krisis is die verkondiging van die verlossingsboodskap deur die bloed van
Christus aan die kruis. Die belangrikheid van die "opofferende sendingdaad" waar elke lid van die
kerk en volk die Evangelie dra na die "heidenhart", word opnuut beklemtoon.

Vierdens spreek die kongresgangers hulle kommer uit oor talle "heidene" wat nog nie
geëvangeliseer is nie en die prooi van invloede is wat vyandig staan teenoor die "volksideale" en
Protestantse leer. Die FSR word versoek om dringende aandag te gee aan dié toedrag van sake.
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Vyfdens is die toepassing van parallelle ontwikkeling die voog se plig wat die belange van die
"bantoe" nooit mag nalaat nie. Sesdens word 'n beroep op die Afrikaanssprekende kerke gedoen om
die FSR van die nodige finansies te voorsien om hulle taak te verrig. Laastens word die FSR
versoek om 'n voltydse Federale Sendingsekretaris aan te stelom inligting te verskaf in belang van
"ons saak,,224- plaaslik sowel as in die buiteland.

Die beleid van praktiese rasse-apartheid word by hierdie kongres voorgestel as die droom wat
verwesenlik moet word. Dit word voorgehou as die enigste oplossing in die huidige omstandighede.
Die versekering word gegee dat hierdie soeke na antwoorde vir die komplekse rasseprobleem
gebore is uit 'n opregte en goedbedoelde gesindheid. Toe die besluite oorgedra word aan DF Malan
en aan die Minister van Naturellesake, EG Jansen, het hulle dit as idealisties en onprakties en nie-
uitvoerbaar beskryf.225 Dié uitsprake was egter in ooreenstemming met die vorige uitsprake van
Ned Geref Kerkgeledere, sinodes en kerklike vergaderings rakende rasseverhoudings en die
sendingbeleid. Dit weerspieël die verdere ontwikkeling van praktiese apartheid.i'"

Die kongresgangers gaan egter verder as die denke van die verlede, as gepleit word vir die
toepassing van algehele territoriale segregasie. Tydens die kongres word die grondslag gelê vir die
ontwikkeling van onafhanklike tuislande vir elke swart volk. Hoewel die Ned Geref Kerk geen
amptelike besluit oor die voorstelle van die kongres geneem het nie, word dit as vanselfsprekend
aanvaar op verskeie vergaderings.Y' Die denke by die kongres oor absolute territoriale skeiding,
ekonomiese skeiding en onafhanklike swart state dra egter nog nie die goedkeuring van die
algemene kerklike publiek weg nie. Die redakteur van die Die Kerkbode is van mening dat die kerk
met hierdie kongres oor die "naturellevraagstuk" hulle terrein oorskry en dat die besluite oor die
politieke en ekonomiese problematiek nie by 'n amptelike kerkvergadering tuishoort nie. Die kerk
as organisme kan wel hulle mening gee oor die politieke en ekonomiese sake_228

Die kongres geniet ook wye nuusdekking in die media, wat die standpunte van die kongres
onaanvaarbaar vind. Die redakteur van The Star is van mening dat die Ned Geref Kerk se leiers
hulle in 'n krisis bevind en 'n antwoord vir die rassevraagstuk soek, omdat apartheid binnekort eties
onaanvaarbaar sal wees. Die toepassing van apartheid soos deur die kongres voorgestel, sal
hiervolgens katastrofale gevolge inhou.229 Die standpunte van die kongres het weerklank gevind tot
in die parlement waar die Eerste Minister die belangrikheid van die kongres beklemtoon het. Hy stel
dit duidelik dat die kongres die reg het om as kenners van die "bantoe" oor belangrike sake soos die
rassevraagstuk te vergader en hulle mening te gee. Hy wys egter daarop dat die kongres die ideaal
van algehele territoriale skeiding aanvaar, maar dat dit nie die beleid van die NP is nie, omdat dit
onuitvoerbaar is.23oProf. GBA Gerdener beskryf die kongres in sy radioboodskap as 'n poging om
die openbare mening te help vorm, om sodoende rigting te gee sodat 'n oplossing vir die probleem
gevind kan word.231

224 Die Naturellevraagstuk, 1950: 97ev.
225 Handelinge van die Federale Sendingraad, 4 Mei 1950: 238.
226 Botha, Al, 1984: 247.
227 Daar word by verskeie Ned GerefKerkvergaderings verwys na die belangrikheid van die besluite van die kongres

en die geseënde uitwerking wat dit behoort te hê (sien onder andere die Handelinge van die Transvaalse sinode
(1951: 197 ev, 396) en Handelinge van die Kaapse sinode (1953: 45, 382). Volgens Gerdener (1950b: 825) is dit
die amp van die gelowige wat hier funksioneer as die kerk as organisme om die kerk te begelei in sake waarvan
hulle deskundiges is.

228 Van der Westhuizen, 1950b: 810.
229 The Star, 10 April 1950.
230 Volksraad (debatte), 12 April 1950: k 4252.
231 Gerdener, 1950a: 668-670.
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HF Verwoerd het sy eerste verskyning in die kabinet as Minister van Naturellesake gemaak op 19
Oktober 1950. Hy moes dadelik aandag gee aan die kommissie vir sosio-ekonomiese ontwikkeling
van die "bantoegebiede". Hierdie kommissie wat onder prof. Tomlinson gestaan het, moes
ondersoek instel en 'n verslag uitbring oor die rehabilitasie van die "naturellegebiede" binne die
Unie van Suid-Afrika. Dit moes gedoen word sodat daar 'n eie volkskultuur uitgebou kon word wat
'n doeltreffende sosio-ekonomiese beplanning as basis het.232Die taak om die beleid in verband met
tuislande te ontwikkel, waar elke swart volk tot selfstandigheid kon kom, was vir Verwoerd die
vernaamste taak waaraan hy hom wou toewy.233

Dr. JC Hoekendijk wat verskeie internasionale poste beklee het (onder andere was hy die
sendingkonsul in Indonesië, sekretaris van die sendingraad in Nederland en sekretaris vir
evangelisasie van die Wêreldraad van Kerke in Genêve) is deur die Wêreldraad van Kerke
afgevaardig om die kongres in Bloemfontein by te woon. Sy reaksie op die gebeure by die kongres
is besonder insiggewend. Volgens hom het die kongres aan apartheid, wat tot op daardie stadium
net '''n leuse was, inhoud probeer gee het deur 'n volledige politieke program te ontwerp.,,234

Vrae wat in dié verband in die parlement gestel word, het die NP-regering se denke en beleid oor
hulle rassebeleid op die spits gedryf. Volgens Hoekendijk was die sprekers tydens individuele
gesprekke nie so seker van hulle standpunte as tydens die lewering van hulle referate op die
verhoog nie - hy noem dit 'n vorm van skisofrenie.F" Verskeie afgevaardigdes het in privaat
gesprekke laat blyk dat hulle twyfel of die tuislandbeleid haalbaar is. Die toepassing van totale
territoriale apartheid kom volgens Hoekendijk daarop neer dat die geskiedenis ongedaan gemaak
word.236Die redakteur van Op die Horison antwoord Hoekendijk in die Maart-uitgawe van 1952.237

Die redakteur begin sy antwoord met die volgende woorde: "Dit is nodig dat ons sê waarom ons die
beleid van apartheid voorstaan. Ons skryf uit 'n kerklike en godsdienstige oogpunt. Ons wil dan
vier redes noem waarom ons hierdie standpunt inneemr": Die eerste is ons geskiedenis."

Hiermee wys hy op die feit dat die Afrikaner se voorouers sterk godsdienstige oortuigings gehad
het. Hy gebruik die geskiedenis om te motiveer waarom die beleid korrek is. Hy kom tot die
gevolgtrekking dat God die vadere in die verlede in die waarhede gelei het, en dat daar geen rede is
om te dink dat Hy die voorvaders verkeerd sou gelei het nie.

'n Tweede rede wat die redakteur aanvoer, is "ter wille van die beskerming van die blanke
Christelike beskawing". Volgens hom is, "[d]it is nie sonde omjouselfte verdedig, of om maatreëls
te neem om jouself met alles wat vir jou heilig en dierbaar is te beskerm nie. Inteendeel, dit is ons
plig." Volgens die redakteur kan ons seker wees, dat die Afrikaner hier was met 'n goddelike
roeping om hulle blanke Christelike beskawing te handhaaf, en dit sou onmoontlik wees indien
bloedvermenging met die inboorlinge plaasvind.

Derdens meen hy dat dit is om "sover moontlik botsings tussen blank en nie-blanke uit te skakel".
Volgens hom is dit immers duidelik dat daar 'n afkeer is aan anderskleuriges wat nie ontken of
geïgnoreer kan word nie. Om "onaangename insidente en botsings" te vermy, "is daar net een
manier, naamlik laat blank en nie-blank apart werk, apart woon, apart reis, apart eet, en apart speel".
As voorbeeld wys hy op die botsing tussen Abraham en Lot se veewagters.

232 Lombard, 1974: 98 .
233 Scholtz, 1975: 100.
234 Lombard, 1974: 103. In dié verband haal hy Hoekendijk (1951) aan.
235 Hoekendijk, 1951: 258.
236 Hoekendijk, 1951: 259.
237 Retief, 1952: 5- 11.
238 Retief, 1952: 5-11.
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Laastens, in wat hy as 'n uiters belangrike rede beskou, voer hy aan dat dit "in die beste belang van
die nie-blanke" is. "Apartheid beteken beskerming van die nie-blankes, en gee aan hulle die
geleentheid om te groei en tot selfstandigheid te kom." Vervolgens motiveer hy hierdie stelling.239

Hierdie antwoord, wat deur die Uitvoerende Komitee van die FSR goedgekeur is, was weer eens 'n
pragmatiese antwoord sonder om enige Bybelse regverdiging daarvoor te gee.

Dr. Visser't Hooft, wat Suid-Afrika in 1952 besoek het, is van mening dat die regering van die dag
besef dat die denke in Bloemfontein in 1950 berus het op 'n onbereikbare ideaal. Volgens hom het
hulle besef dat die ekonomiese realiteite onomkeerbaar was en dat die Afrikaner nie werklik kans
gesien het vir al die opofferinge wat dit tot gevolg sou hê nie. Volgens hom het die Afrikanerkerke
verwag dat die regering hulle denke en uitsprake by die kongres ernstig sou opneem. Toe hulle dit
nie doen nie, was daar spanning tussen hierdie kerke en die regering. Volgens hom sou die Ned
Geref Kerk hulle standpunt oor rasseverhoudinge in heroorweging moes neem en hulleself afvra of
hulle denke en besluite by die kongres van 1950 haalbaar is. Voorts sal die kerk hulleselfmoet afvra
of die huidige stand van sake rakende rasseverhouding moreel te regverdig is ten opsigte van hulle
naaste. Hy was van mening dat dit nie vergesog is dat die toekoms van Suid-Afrika afhang van die
antwoord wat die Ned GerefKerk op die gekompliseerde vraagstuk gee nie.24o

Lombard trek egter die standpunte van beide Hoekendijk en Visser 't Hooft in twyfel, oor die
sogenaamde verskil in denke tussen die regering en die Ned Geref Kerk in verband met territoriale
skeiding. Hy meen dat daar nie werklik 'n verskil was in hulle denke ten opsigte van die beleid van
apartheid nie. Die Ned Geref Kerk het op daardie tydstip die ideaal beklemtoon en die politici was
besig met praktiese politiek.i'"

Hierdie kongres oor die "Naturellevraagstuk" van 1950 weerspieël die denke in verband met
territoriale skeiding wat die beleid van apartheid verder uitgebou het en die begin was van die
tuislandbeleid. Die kongres bevestig ook die toekomstige samewerking tussen die Ned Geref Kerk
en die Nasionale Party ten opsigte van die ontwikkeling van groter apartheid.

Ná hierdie kongres het die FSR streekkonferensies met swart leiers van die Sendingkerke gereël
waar die besluite van die Bloemfonteinse kongres met hulle bespreek is. Gerdener, wat as voorsitter
van die konferensie opgetree het, was positief oor die gebeure omdat die swart leiers van die
verskillende Ned Geref Sendingkerke, volgens hom, hartlik saamgestem het met die besluite van
die kongres.242 Dit was nie net by die streekskonferensies waar daar positiewe gesindhede was nie,
maar ook by die algemene konferensie wat op 9-11 Desember 1953 in Bloemfontein gehou is, met
ongeveer 'n 100 swart leiers van die Ned Geref Sendingkerk. By die konferensie is dieselfde
onderwerpe en besluite van die 1950-kongres bespreek en in hoofsaak net so aanvaar.t'"

Aan die einde van die konferensie word die Moederkerk (Ned Geref Kerk) van harte bedank vir
hulle "ondersteuning en welwillendheid", veral in 'n tyd van onrus.i" Tot welke mate hierdie swart
leiers oortuig was van die beleid van die Ned Geref Kerk (soos vervat in die beginsels en besluite
van die 1950-kongres), bly 'n ope vraag: Was dit ter wille van finansiële oorlewing? Was dit die
eerste tekens van blanke koëpsie? Dit is 'n proses wat later tot polarisasie binne swart geledere sou

239 Retief, 1952: 5-11.
240 Sien volledige bespreking van Visser 't Hooft, 1952: 18.
241 Scholtz, 1974: 104.
242 Volgens prof. GBA Gerdener was daar oor die aanvaarding van die beginsel van eiesoortige ontwikkeling weinig

verskil tussen die Federale Sendingraad en die swart kerkleiers van die Ned Geref Sendingkerk (Lombard 1974:
104).

243 Retief, 1953: 7-12.
244 Retief, 1953: 12.
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lei.

Teen hierdie tyd het Die Gereformeerde Vaandelonder die leiding van die nuwe redakteur, prof.
FJM Potgieter, met 'n reeks oor die apartheidvraagstuk begin. In hierdie reeks word die dogmatiese
beginsel van apartheid met besondere verwysing na Abraham Kuyper indringend bespreek. 245

(c) Interkerklike konferensie (1953)

'n Volgende konferensie. wat interkerklik was, is gehou in Pretoria van 17-19 November 1953.
Daar was altesaam 120 afgevaardigdes, almal wit en waarvan 70 Afrikaanssprekend was uit die vier
Ned Geref Kerke en die vyf dogterkerke van die Ned Geref Kerkverband. Daar was ook wit
afgevaardigdes van 30 ander kerke en sendinggenootskappe, van wie verskeie afkomstig was uit die
buiteland. Daar was ook 50 waarnemers en verskeie van hulle was vooraanstaande persoonlikhede,
onder andere eerw Blaxal (sekretaris van die Christenraad van Suid-Afrika), Q Whyte (direkteur
van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rassebetrekkinge), ds WA Malherbe (verteenwoordiger van
SABRA), prof. FR Tomlinson (voorsitter van die Kommissie vir die Sosio-ekonomiese
ontwikkeling van die Bantoegebiede), dr. Norman Goodall (sekretaris van die Internasionale
Sendingraad) en dr. W Nicol (Administrateur van Transvaal).

Die onderwerp was "Die Toepassing van Christelike beginsels in ons veelrassige land, met spesiale
verwysing na die uitbreiding van Gods Koninkryk onder die Nie-Blanke mense van Suid-Afrika".
Daar word ses lesings oor verskillende aspekte van die onderwerp gelewer en Gerdener tree op as
voorsitter. Geen pers is toegelaat nie, maar gereelde persverklarings is uitgereik en later is 'n
verslag van die konferensie in Engels gepubliseer, sodat die Ned Geref Kerke se standpunte oor
rasseverhoudinge in Suid-Afrika ook in die buiteland gelees kon word.246

Volgens die redakteur van Op die Horison247 kon tydens die konferensie tussen drie standpunte oor
rassevehoudinge in Suid-Afrika onderskei word. Eerstens was daar die groep wat hoofsaaklik
afkomstig was uit die Ned Geref Kerk, met onder andere proff FJM Potgieter, EP Groenewald, TN
Hanekom, di CB Brink en PSZ Coetzee. Hulle was oortuig dat apartheid op die Skrif gegrond is en
die enigste beleid is wat regverdig is teenoor alle rasse. Volgens die groep is die rassevraagstuk in
Suid-Afrika 'n kultuurvraagstuk en gaan dit nie oor kleur nie. Dit is elke volksgroep se reg en
behoefte om hulle eie identiteit, taal en kultuur op te eis.

Die tweede groep was ook meestal Ned Geref Kerkgeledere met afgevaardigdes (onder andere BB
Keet en BJ Marais). Volgens hulle is daar geen Skriftuurlike gronde om apartheid te regverdig nie.
Dit kan hiervolgens wel op grond van praktiese oorwegings gesien word as die beste beleid onder
die besondere omstandighede van Suid-Afrika.

Die derde groep het hoofsaaklik bestaan uit die afgevaardigdes van die Engelssprekende kerke.
Volgens hulle moet apartheid om verskeie redes verwerp word as beleid vir rasseverhoudinge in
Suid-Afrika. Daar bestaan volgens hulle geen Skriftuurlike gronde ter regverdiging van die beleid
van apartheid nie. Voorts is dit 'n onregverdige en idealistiese beleid op beide kerklike en
staatkundige vlak. Daar moet eerder beweeg word in die rigting van integrasie en "partnership". In
reaksie op hierdie standpunte van die Engelssprekende kerke het prof. EP Groenewald hulle
teologiese kennis bevraagteken, veral ten opsigte van hulle gebruik van die Ou Testament. Tydens
hierdie konferensie word nie net die verskille tussen die Ned Geref Kerke en die Engelssprekende
kerke blootgelê nie, maar ook die verskille binne Ned GerefKerk se eie geledere.
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By hierdie interkerklike konferensie bots die twee strome wat in hierdie hoofstuk onderskei word,
naamlik die pragmatiese stroom en die dogmaties-ideologiese stroom, sodat dit vir die Ned Geref
Kerk tot verleentheid strek.248 Die afgevaardigdes se menings het in só 'n mate verskil dat hulle
aanvanklik geen verklaring oor die standpunte van die konferensie wou uitreik nie. Die vrees is
uitgespreek dat die konferensie gesien kan word as 'n mislukking en daarom word 'n verwaterde en
niksseggende verklaring uitgereik. Omdat dit vir swart mense nadelig sou wees as hulle die indruk
kry dat wit mense nie oor sulke belangrike lands- en kerksake kan praat sonder om te twis nie, moet
een of ander gemeenskaplike grond gevind word. Samewerking is die enigste gemeenskaplike
grond en daarom moet weë gesoek word vir samewerking tussen die Ned Geref Kerk en die
Engelssprekende kerke.249

Ondanks die gebrekkige verklaring wat oor die konferensie uitgereik is, was daar 'n lewendige
belangstelling beide plaaslik en in die buiteland. In die plaaslike pers het volledige verslae oor die
lesings verskyn en is die onvermoë van die kerke om gemeenskaplike grond oor rassesake te vind,
bevraagteken. Kerke het mekaar oor en weer beskuldig oor die nutteloosheid van die konferensie en
die indruk is gelaat dat die Ned Geref Kerk en die Engelssprekende kerke in verskillende wêrelde
leef. 250

Die FSR was daarvan oortuig dat die enigste oplossing geleë is in die reël van 'n volgende
interkerklike konferensie. Daar word egter skerp kritiek, uit verskeie sinodes van die Ned Geref
Kerk, uitgespreek teen die reël van so 'n konferensie. Een van die redes wat aangevoer word teen
die hou van so 'n interkerklike konferensie, is dat daar eers binne eie geledere eenstemmigheid
gevind moet word. Die Kommissie vir Aktuele Vraagstukke van die FRK is getaak om 'n
aanvaarbare stuk te formuleer wat beide strome sal bevredig.Y' Die FR het verskeie pogings
aangewend en uiteindelik verteenwoordigers van beide strome in 'n ad hoc-kommissie opgeneem
en 'n versoenende verslag saamgestel wat in Maart 1957 deur die FR goedgekeur is.252Dit het 'n
besliste wending in die harde dogmatiese benadering gebring en word deur Geldenhuys beskryf as
"die eerste omvattende poging om suiwer beginsels uit Gods Woord te paar met die realiteit van 'n
praktiese situasie in Suid-Afrika".253

Die FSR het uiteindelik die nodige fondse aan die Transvaalse sinode oorhandig, wat bereid was om
die konferensie te reël. Die konferensie het plaasgevind van 7-10 Desember 1954 by die
Universiteit van Witwatersrand in Johannesburg met die tema "Die uitbreiding van Gods Koninkryk
in ons veelrassige land".

248 Botha, Al (1984: 496 ev) bespreek die wyse waarop dié twee strome binne die Ned GerefKerk in verskeie artikels
en by kerklike vergaderings aan die orde kom. As voorbeeld verwys hy na twee resensies wat oor Keet se boek
Suid-Afrika - Waarheen? geskryfis. Die een word deur Gerdener geskryfin Die Kerkbode (1956: 278ev) en bekyk
die boek uit 'n pragmatiese hoek. Die ander resensie is dié van Potgieter in Die Gereformeerde Vaandel
(1956:5ev), wat die boek uit 'n dogmatiese hoek benader. Du Preez se Die Skriftuurlike Grondslag vir
Rasseverhoudinge (1955), wat hy uit 'n sogenaamde Kuyperiaanse denkraamwerk geskryfhet, verteenwoordig dié
dogmatiese denke. In dié werk verwerp hy die pragmatiese beleid van en denke oor apartheid omdat dit nie
prinsipiële denke is nie. Die boek verskil skerp van die genoemde werk van Keet.

249 Lombard, 1974: 107.
250 Lombard, 1974: 107. Sien ook die Handelinge van die Vrystaatse sinode (1956: 6).
251 Handelinge van die Federale Raad van Kerke, 1955: 30.
252 Dié verslag was 'n poging om aan beide strome genoeg ruimte en erkenning te gee. Die praktiese denke in verband

met apartheid ontvang meer erkenning en die Skriftuurlike gronde vir apartheid word ook meer omsigtig behandel.
Aan die ander kant word ook gepoog om rekening te hou met die dogmatiese stroom deur onder andere die
verskeidenheidsbeginsel swaarder te laat weeg as die eenheid (sien die Handelinge van die Federale Raad van
Kerke 1957: 29-45).

253 Botha, Al (1984: 501) haal Geldenhuys (1982: 68) in dié verband aan.
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(d) Konferensie van die Ned GerefKerk van Transvaal (1954)

Daar was 60 wit en 22 swart afgevaardigdes uit Ned Geref Kerkgeledere. Ander kerke en
sendinggenootskappe het 54 wit en 34 swart verteenwoordigers gestuur. Dit is ook bygewoon deur
twee buitelanders, naamlik dr. Norman Goodall (sekretaris van die Internasionale Sendingraad) en
dr. SM Cavert van New York (sekretaris van die Amerikaanse Nasionale Raad van Kerke). By die
konferensie is hoofsaaklik aandag gegee aan die onderwerp (soos in die tema verwoord) oor die
uitbreiding van die Koninkryk van God. Daar het 'n goeie gesindheid geheers, ondanks die feit dat
apartheid en eiesoortige ontwikkeling ook ter sprake gekom het.

Tydens die konferensie word 'n aantal belangrike besluite geneem, onder andere dat die geskiedenis
en die omstandighede in Suid-Afrika verskillende kerke regverdig. Leraars van die verskillende
kerke moet die eenheid van die kerk bewys deur mekaar as broeders in Christus te aanvaar. Alles
moontlik moet gedoen word om die gemeenskap van gelowiges te beoefen en sodat kerke die
nodige dialoog met mekaar voer. Verskeie reëlings word getref om voortgaande gesprekke en
konferensies te verseker_254Tydens die konferensie is weggestuur van sake wat kon lei tot konflik.
Die konferensie word beskryf as 'n potensieel gevaarlike geleentheid, maar dat dit uiteindelik goed
verloop het en 'n bewys is dat kerkleiers, in Suid-Afrika, ten spyte van verskillende rasse en
volksgroepe, so positiefkon konfereer_255

Die verhoudinge het egter mettertyd weer begin versuur, veral as gevolg van die kritiek van Engelse
kerkleiers teen die Ned Geref Kerk. Negatiewe uitsprake oor die rassebeleid van die Ned Geref
Kerk deur die president van die Metodistekerk in Suid-Afrika, dr. JB Webb, op 'n openbare
vergadering, word aangehaal as 'n rede vir vervreemding.f"

(e) Die volkskongres van SABRA (1956)

Die volkskongres wat deur Suid-Afrikaanse Buro vir Rasse-Aangeleenthede op 27-30 Junie 1956
onder voorsitterskap van prof. Thorn (rektor van die Universiteit van Stellenbosch) by die
Universiteit van die Oranje-Vrystaat in Bloemfontein gehou is, verdien ook ons aandag. Daar word
eers aandag gegee aan die aanloop tot hierdie volkskongres - die oorweegredes vir die besluit om so
'n kongres te hou, asook oor die keuse van 'n onderwerp.

Prof. Tomlinson van die Universiteit van Pretoria is in 1950 deur die regering aangestel "om 'n
deurtastende ondersoek in te stel na en verslag uit te bring oor 'n omvattende skema vir die
rehabilitasie van Naturellegebiede binne die Unie van Suid-Afrika, met die oog op die uitbouing
van 'n eie volkstruktuur gebaseer op doeltreffende sosio-ekonomiese beplanning". Hierdie
kommissie het 'n studie gemaak van die ontwikkeling van die tuislande met inagneming van die
ekonomiese, sosiale en staatkundige agtergrond van Suid-Afrika. In 1954 het die kommissie 'n
omvattende verslag van 3 755 bladsye uitgebring met 66 landkaarte waarvan 'n opsomming in
beide landstale in 1956 verskyn het. Hierdie verslag, wat wye aandag geniet het, word beskryf as 'n
dokument wat die verhoudinge tussen "blankes" en "bantoes" op alle terreine en ten aansien van al

254 Lombard, 1974: 109.
255 Van der Westhuizen, 1955a: 73-74. Selfs Alan Paton, wat skerp kritiek uitgespreek het teen apartheid, het die

konferensie as hoopvol en positief vir die land en sy mense beskryf (Lombard 1974: 110). Ook die moderator van
die Transvaalse sinode, ds CB Brink, het positief verslag gedoen by die sinode oor die lesse wat "ons" kon leer uit
die samesprekings met ander kerke en genootskappe (sien Handelinge van die Transvaalse sinode, 1957: 22).

256 Van der Westhuizen, 1955b: 805.
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die implikasies deeglik nagevors het.257

In die verslag word dit duidelik gestel dat die enigste oplossing vir die rasseprobleme in Suid-
Afrika nie te vinde is in 'n beleid van integrasie nie, maar wel in die ontwikkeling van tuislande.
Daar moet gebiede vir elke "bantoevolk" gekonsolideer word. Binne elke tuisland moet die
betrokke volk hulleself ekonomies en polities ontwikkel tot volkome onafhanklikheid sodat hulle
hulself volkome kan uitleef as volk. Die regering het kennis geneem van die miljoene rande wat die
ontwikkeling van tuislande sou kos en het later besef dat die voorgestelde bedrag ver tekort skiet.
Die voorstel in verband met groter grondgebiede is nie aanvaar nie.

Die regering besluit dat daar reeds vir genoeg grondgebied voorsiening gemaak word in die besluite
van 1936 in verband met grondgebied vir swart volke. Die aanbeveling dat wit mense nywerhede in
die tuislande moet ontwikkel, word ook nie aanvaar nie.258 Verwoerd was van mening dat die
opstellers van die verslag hulle skuldig maak aan 'n benadering wat neerkom op 'n houding dat
alles vir die "bantoe" gedoen moet word. Swart mense moet geleer word om in die tuislande alles
vir hulleself te doen. Die swart sakemanne moet teen die kapitaalkragtige wit sakemanne beskerm
word sodat hulle ekonomies bemagtig kan word in die tuislande.v"

Die volkskongres van 1956 wat die verslag van die Tomlinsonkommisie bespreek het, is deur
SABRA in samewerking met die Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigings (FAK), die
Afrikaansprekende Kerke, die FSR, en die Ned Geref Sendingkerk in Suid-Afrika gereël. Volgens
Retief se artikel in die tydskrif Op die Horison26o is dit bygewoon deur 800 afgevaardigdes van die
genoemde organisasies en waarnemers uit Amerika, Kanada, Engeland en Nederland. Verskeie
referate word by die kongres gelewer ter toeligting van die verslag en 20 besluite word in verband
met rasseverhoudinge in Suid-Afrika geneem. Dit is opvallend dat Verwoerd (toe Minister van
Naturellesake) op 'n oordrewe manier bedank word vir sy leiding, ywer, en versiendheid in die
hantering van verhoudinge tussen "blank" en "bantoe" _261

Die afgevaardigdes by die kongres besluit dat die enigste werkbare oplossing ten opsigte van
rasseverhoudinge in Suid-Afrika die konsolidasie en ontwikkeling van eie gebiede vir swart volke
is. Daar word 'n besluit geneem teen integrasie omdat dit rassespaning sallaat toeneem en botsing
tussen die verskillende rassegroepe sal veroorsaak. Daar word 'n beroep op die samewerking van
beide die wit en swart mense gedoen om die beleid so suksesvol en spoedig moontlik te laat vorder,
en dat swart mense dié taak kan oorneem en verder ontwikkel. Daar word 'n beroep op al die
instansies wat betrokke is by die swart man, onder andere die kerk met hulle sendingtaak, die skole
en die pers, om met die regte gesindheid 'n bydrae te lewer sodat die saak ten beste gedien word.
Die kongres is in die Afrikanerpers en deur verskeie Afrikaner-organisasies as 'n betekenisvolle
gebeurtenis met verreikende gevolge beskryf. Afgevaardigdes het onderneem om in hulle eie
gemeenskap die belang van die saak te bevorder sodat die regte klimaat vir die deurvoer van die
tuislandbeleid geskep kan word. Daar moet voortgebou word op die resultate wat bereik is by
hierdie volkskongres sodat 'n volksbeweging ontwikkel.262

Die reaksie en betrokkenheid van die Ned Geref Kerk by die besluite van die kongres oor die

257 Die verslag word deur die Kaapse sinode bespreek en gekomplimenteer as 'n deeglike stuk werk wat van
besondere belang is vir die verhouding tussen swart en wit volke in Suid-Afrika (sien die Handelinge van die
Kaapse sinode, 1957: 20).

258 Lombard, 1974: 154.
259 Lombard (1974: 154) haal Scholtz (1974: 245) aan.
260 Retief, 1956: 3.
261 Volkskongres oor die toekoms van die Bantoe, 1956: 137.
262 Retief, 1956: 3.
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ontwikkeling van tuislande blyk duidelik uit die sinodebesluite in dié verband. Tydens die
sinodesitting van die Ned Geref Kerk van Transvaal word kennis geneem van die uitsprake van die
kongres en belowe hulle finansiële ondersteuning. 263Die sinodale kommissie van die Kaapse Kerk
het besluite oor die Tomlinsonverslag geneem wat later later tydens die Kaapse sinode van 1957
goedgekeur en in die herderlike brief opgeneem is.264 Daar is met dank en waardering kennis
geneem van die Tomlinsonverslag en finansiële bydraes is belowe vir die voortsettingskomitee van
die kongres. Verskeie besluite is ook geneem in verband met die toekomstige geestelike bearbeiding
van "die swart volke". Die redakteur van Die Kerkbode word versoek om die nodige publisiteit aan
die saak te verleen. Volgens die moderator van die Natalse sinode was die besluite van die kongres
'n demonstrasie van die volk se gevoel en 'n soeke na die oplossing van die rassevraagstuk.t'f

Aan die een kant was daar positiewe klanke uit Afrikanergeledere en die Ned GerefKerk, maar aan
die ander kant het die Engelssprekende perss skerp kritiek oor die kongres uitgespreek. The Star het
die besluite wat tydens die kongres oor die Tomlinsonverslag geneem is, as growwe
veralgemenings en totaal idealisties beskryf. Die redakteur was van mening dat die afgevaardigdes
self nie verstaan wat die begrip afsonderlike ontwikkeling beteken nie.266

Meningsverskille binne die Ned Geref Kerk oor Skriftuurlike gronde ter regverdiging van rasse-
apartheid het aanleiding gegee tot 'n vergadering van teologiese professore van beide Pretoria en
Stellenbosch op 8 tot 9 Desember 1953. Daar is gepoog om eenstemmigheid te kry tussen die
aanvaarde standpunte binne die Ned Geref Kerk en dié van proff BJ Marais en BB Keet. Die
samesprekings het aanleiding gegee tot 'n verslag oor "Die Skriftuurlike gronde vir
rasseverhoudinge". Aangesien die verslag merendeels te doen het met die teorie van apartheid, sal
beide die verslag en die gevolge daarvan in die afdeling oor die teorie van apartheid bespreek word.

(f) Konferensie van IDAMF (1956)

'n Swart organisasie, die Interdenominational African Ministers Federation (IDAMF), het 'n
konferensie van 4-6 Oktober 1956 in Bloemfontein gehou om die Tomlinsonverslag te bespreek.
Dié konferensie, wat deur 394 afgevaardigdes bygewoon is, het die verslag in sy geheel verwerp.
Hulle het 'n beroep gedoen op alle kerke en ander organisasies, afgesien van ras, kleur of geloof,
om op te staan teen die beleid van apartheid, omdat hierdie beleid rasseverhoudinge in Suid-Afrika
bedreig. Daar moet hiervolgens ander oplossings gesoek word vir die rasseproblematiek. Die
Uitvoerende Komitee van die Christenraad van Suid-Afrika het die besluite van die IDAMF
ondersteun en 'n beroep op al die kerke, insluitende die FR van Ned Geref Kerke, gedoen om 'n
konferensie te reël waar die sake bespreek kan word_267

Toe hierdie poging misluk, het die IDAMF 'n konferensie van 3-5 Desember 1957 in Johannesburg
gehou om 'n verenigde front teen apartheid te mobiliseer. Die konferensie is deur 350
afgevaardigdes bygewoon. Omdat die swart leraars van die Ned Geref Sendingkerk hulle nie binne
die kringe van die IDAMF tuis gevoel het nie, het beide die Ned Geref Sendingkerk en die
moederkerk die uitnodiging van die hand gewys. Die meeste ander kerke en organisasies het ook
nie die konferensie bygewoon nie. Volgens die besluite wat by die konferensie geneem is, kan die
rasseprobleme van Suid-Afrika alleenlik opgelos word as alle rasse gelykgestel en stemreg aan elke
volwassene afgesien van ras en kleur gegee word. Aartsbiskop Dennis Hurley van die Rooms-

263 Handelinge van die Transvaalse sinode, 1957: 538 en 570.
264 Handelinge van die Kaapse sinode, 1957: 131,213,579 en 627.
265 Handelinge van die Natalse sinode, 1957: 8.
266 The Star, 2 Julie 1956.
267 Lombard, 1974: 158-9.
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Katolieke Kerk, wat 'n referaat by die kongres gelewer het, biskop Amrose Reeves en Alan Paton
het hulle volle samewerking belowe.268

Die gespanne verhoudinge oor rasseprobleme in Suid-Afrika tussen die Ned GerefKerk aan die een
kant en die Engelssprekende kerke en swart leiers aan die ander kant het met die tyd vererger. Die
verhoudinge tussen hierdie partye, wat reeds gespanne was, het ernstige afmetings aangeneem met
die koms van dr. Joost de Blank in September 1957. Hy is vanweë Nederlandse afkoms en
Calvinistiese agtergrond beskou as die beste opvolger vir dr. Clayton as aartsbiskop van die Church
of the Province of South Africa. Ná sy aanstelling as aartsbiskop van Kaapstad het sake egter
ernstig skeefgeloop. Uit die staanspoor het hy die praktiese toepassing van apartheid veroordeel as
'n onaanvaarbare skeiding van rasse, en beide SABRA en die Ned Geref Kerke se ondersteuning
van die beleid veroordeel.

Dr. De Blank het tydens 'n preek in Amerika die beleid van apartheid veroordeel. Volgens hom is
die wit Christene (in besonder dié van die Ned GerefKerk) toegewyde kerkgangers, maar sonder 'n
morele gewete oor die gevolge van rasse-apartheid. Sy optrede het reaksie uit verskeie oorde ontlok.
Beide leraars en sinodes van die Ned Geref Kerke het heftig gereageer teen dr. De Blank se
uitsprake tydens sy preek in Amerika?69 Die leiers binne die Ned Geref Sendingkerk het hulle volle
vertroue en waardering teenoor die moederkerk uitgespreek en die misbruik van die kanselom die
Ned Geref Kerk aan te val, veroordeel. Selfs die Engelssprekende pers het sy optrede gekritiseer en
hom daarop gewys dat dit 'n huishoudelike saak is wat hy eers met die Afrikaanssprekende kerke
moes bespreek. 270

Tydens die Transvaalse sinode van die Ned GerefKerk op 6 Junie 1958 is De Blank se optrede, wat
gelei het tot 'n vertrouensbreuk tussen die Ned Geref Kerk en die Church of the Province of South
Africa, gekritiseer. Die besluite wat tydens die sinode geneem is, stel dit duidelik dat hierdie
standpunte heroorweeg sal word as daar bewyse is dat die berigte oor die uitsprake van De Blank
verkeerd is. Daar word nog 'n besluit geneem tydens hierdie sinode wat die onus op die
Engelssprekende kerke plaas om verdere gesprekke in dié verband te inisieer.r " Kontak is eers ná
ses maande hervat toe De Blank 'n brief aan die moderatuur van die Ned GerefKerk van Transvaal
rig. In dié brief spreek hy sy verbasing uit dat die leiers binne die Ned Geref Kerk so hewig
gereageer het op die persberigte, wat nie volledig is nie. Hy doen 'n beroep op hulle om
samesprekings te hervat sodat die saak uit die weg geruim kan word.272 Die saak word uiteindelik
bygelê ná samesprekings tussen afgevaardigdes van die Ned Geref Kerk en van die Church of the
Province of South Afrika waarin onderneem word om uitsprake wat tot nadeel van mekaar strek, so
ver moontlik te vermy. Voorts verseker hulle mekaar dat nie een van die kerke betrokke is by 'n
politieke party nie?73

(g) Interkerklike konferensie (1958)

Die interkerklike konferensie wat van 7-10 Desember 1958 by die Witwatersrand-universiteit
gehou is, verdien ook ons aandag. Hierdie konferensie is belê na aanleiding van 'n ondersoek wat

268 Lombard, 1974: 158.
269 Dr. JD Vorster (1958: 54,55) van die Ned GerefKerk het hom as skynheilig afgemaak omdat hy voor sy vertrek

na Amerika ingeval het by die apartheidsdenke deur in dieselfde gemeente eers wit mense in een diens en bruin
mense in 'n ander diens as lidmate te bevestig.

270 Cape Times, 10 Junie 1958.
27l Die moderatuur van die Transvaalse sinode het só sterk oor die saak gevoel dat hulle hulle verteenwoordiger aan

die voortsettingskomitee vir die reël van interkerklike kongresse onttrek het (sien Brink 1958: 1076).
272 Notule van die Transvaalse moderatuur soos aangehaal deur Lombard (1974: 160).
273 Van der Westhuizen, 1959: 965.
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dr. UH van Beyma ('n streeksekretaris van die Wêreldraad van Kerke) in samewerking met
lidkerke van die Wêreldraad wou onderneem. In hierdie ondersoek moes veral aandag gegee word
aan die godsdienstige, sosiale, ekonomiese en politieke problematiek wat voortspruit uit die snelle
industriële ontwikkeling in Suid-Afrika. Hulle het gefokus op die invloed wat dit het op
verstedeliking asook die kultuurbotsings wat dit in Suid-Afrika tot gevolg het. Die konferensie was
interkerklik en internasionaal, met 131 swart en wit afgevaardigdes en waarnemers van kerke,
sendinggenootskappe en ander organisasie in Suid-Afrika. Daar was ook verskeie besoekers uit
Duitsland en die VSA. Lesings is gelewer deur personeel van die Wêreldraad van Kerke en
plaaslike persone (onder andere dr. Nicol). Verskeie lesings is gelewer oor die invloed wat
verandering as gevolg van sosio-ekonomiese ontwikkeling op die geestelike lewe van mense (in die
besonder die swart bevolking) het en die rol van die Christelike kerk in hierdie omstandighede.v"

Verskeie besluite word tydens die konferensie geneem in verband met die voorbeeld en
verantwoordelikheid van die Christelike kerk en hulle lidmate. Besondere aandag moet hiervolgens
gegee word aan die sosio-ekonomiese krisis waarin swart mense hulle bevind. Hierdie oproep geld
veral ten aansien van die huwelik en gesinslewe van diegene wat onder die sosiale ontwrigtende en
onmenslike gevolge van verstedeliking en industrialisasie ly. Dit is belangrik dat verbrokkeling van
gesinslewe teengewerk word deur aandag te gee aan die probleme wat voortspruit uit die stelsel van
trekarbeid. Ordentlike huisvesting moet aan arbeiders voorsien word.

Lidmate van kerke moet poog om deur jeugwerk morele verval en gesinsverbrokkeling teen te
werk. Maatskaplike werkers moet aangestel, gemeenskapsentrums ontwikkel en goeie leesstof
voorsien word. Verskeie ander maatskaplike projekte moet voorts aangepak word om aandag te gee
aan fisiese, opvoedkundige, geestelike en materiële behoeftes. Lidmate van kerke moet met nuwe
ywer betrokke raak by die nood van swart mense deur evangelisasiewerk. Daar moet aandag gegee
word aan die gebrekkige lone wat veral die ongeskoolde swart werkers ontvang. 'n Versoek word
gerig dat 'n verslag opgestel word oor die aanbevelings en besluite wat geneem is tydens die
konferensie en sodat dit deurgegee kan word aan alle kerke.

Daar word getuig dat verhoudinge tussen swart en wit, ten spyte van standpuntverskille, positief
was tydens die konferensie en dat 'n Christelike gesindheid deurgaans geheers het.275 Volgens 'n
betrokke waarnemer was een van die positiewe gevolge van die konferensie dat die Ned GerefKerk
vir die eerste keer gedwing is om nie net met die verlede te werk nie, maar ook aandag te gee aan
die hede.276

Die leiers binne die Ned GerefKerk se reaksie was minder gunstig. Volgens Gerdener is dikwels te
veel negatiewe kritiek gelewer en was daar te min waardering vir die positiewe. Volgens hom is te
veel gemaak van die veranderde omstandighede as gevolg van die sosio-ekonomiese problematiek
en te min van die taak en verantwoordelikheid van die kerk.277 Tydens vergaderings van die Kaapse
en Transvaalse sinodes is beswaarlik aandag gegee aan die verslag van die konferensie. Dit staan te
betwyfelof die konferensie enige invloed gehad het op die denke in verband met rasseverhoudinge
binne die Ned Geref Kerk. Behalwe enkele verwysings in Die Kerkbode kan geen berigte in ander
Ned Geref Kerkliteratuur opgespoor word waarin aandag gegee word aan die gebeure by die
konferensie nie.

274 Lombard, 1974: 163.
275 Beide die oorsese afgevaardigdes en die pers het positief verslag gedoen oor die gebeure, gesindhede en

verhoudinge tydens die konferensie, ten spyte van die indringende verskille (sien Die Transvaler, 11 Desember
1959 en The Star, 12 Desember 1959).

276 Lombard, 1974: 164.
277 Gerdener, 1959: 1062.
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Klaarblyklik was die agendas binne die Ned Geref Kerk só oorlaai met ander belangrike sake dat
hulle nie aandag kon gee aan hierdie verslag nie. Hierdie geleentheid om 'n skuif te maak in hulle
oortuiging dat praktiese apartheid die enigste antwoord bied vir die rasseproblematiek in Suid-
Afrika, word nie raakgesien nie. Selfs die kans wat dit bied om verhoudinge te verbeter, word nie
raakgesien en aangegryp nie.

2.3.9 Die invloed van apartheidswette ná 1948

Vervolgens word aandag geskenk aan -die reaksie binne die Ned Geref Kerk op
apartheidswetgewing van die NP ná 1948. Hierdie wette wat apartheid verder gevestig en uitgebou
het, is nasionaal en internasionaal deur verskeie kerke en instansies gekritiseer en veroordeel. Binne
Ned Geref Kerk-geledere is die wette verwelkom as 'n deurbraak ná jare lange druk wat hulle deur
afvaardigings en petisies op die regering uitgeoefen het. In hierdie afdeling word aandag gegee aan
bestaande wetgewing en nuwe wette wat ná 1948 aanvaar is.

Eerstens kyk ons na wette wat die owerheid aanvaar het om rasseskeiding deur te voer. Die
Bevolkingsregistrasiewet (Wet no 30 van 1950) is een van die wette waarvoor leiers binne die Ned
Geref Kerk hulle beywer het. Na aanleiding van hierdie wet moes 'n register van die bevolking
saamgestel en persoonskaarte uitgereik word aan persone wie se name in die register opgeneem is.
Hierdie register het die owerheid in staat gestelom die bevolking in verskillende groepe te
klassifiseer sodat apartheid prakties toegepas kon word en voorsiening gemaak word vir aparte
geriewe.

Die toepassing van hierdie wet het talle families laat verbrokkel met al die nadelige gevolge op
praktiese vlak, asook gelei tot matelose lyding en emosionele trauma. Dit was veral die talle
grensgevalle wat tragiese gevolge meegebring het in die sin dat mense geskei is van hulle familie.
As voorbeeld van die verskeurdheid wat die wet veroorsaak het in families, kan gekyk word na die
gevolge wat dit ingehou het vir die huwelik tussen 'n Indiese man en 'n swart vrou (wat
geklassifiseer is volgens die volksgroep waartoe sy behoort het). Die kinders word groot in 'n
gebied wat gereserveer is vir Asiate, en as die kinders die ouderdom van 16 bereik en geregistreer
word (volgens hierdie wet), sou hulle waarskynlik gedwing word om in die gebied te gaan woon
wat vir die bevolkingsgroep van hulle moeder gereserveer is.278

Die Wet op Groepsgebiede (Wet no 41 van 1950) was verwant aan die "Naturelle Stadsgebiede
wet" van 1923 en later die Wet op Ontwikkeling van Groepsgebiede van 1955 (Wet no 69). Hierdie
wet is telkens gewysig totdat dit uiteindelik bekend gestaan het as die Wysigingswet op
Groepsgebiede (Wet no 23 van 1961). Met hierdie wet het die owerheid voorsiening gemaak vir
afsonderlike woongebiede vir verskillende rassegroepe (soos vir elke groep gereserveer). Verskeie
ondersteunende wette word deurgevoer, soos die Wet op die Voorkoming van Onregmatige
Plakkery (Wet no 52 van 1951) en die Wet op hervestiging van Naturelle (Wet no 19 van 1954),
wat voorsiening gemaak het vir die opruiming van krotbuurtes soos Sophiatown, Pageview en
Newclare. Die verskuiwing wat op 9 Februarie 1955 begin het toe families verskuif is uit
Sophiatown en Martindale na Meadowlands (die nuwe dorp vir swart mense), was die eerste van die
talle ander gedwonge verskuiwings wat dikwels groot opspraak verwek het.

Tydens die Kaapse sinodesitting van 1953 word die regering bedank vir die wet wat voorsiening
maak vir woongebiede vir verskillende rassegroepe.r " Prof. GBA Gerdener het ook die lof van die
regering besing omdat swart mense nou geleentheid gekry het om verantwoordelikheid te neem vir
die bestuur van hulle eie gebiede. Volgens hom sou dit die proses van selfstandigwording van hulle

278 Verskeie verhale van gevalle wat deur hierdie lot getrefis, word aangehaal in Lombard (1974: 123-124).
279 Handelinge van die Kaapse sinode, 1953: 96 en 348.
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kerke bevorder.

Die ANC-leierskap het deur middel van petisies beswaar aangeteken teen hierdie verskuiwings en
die mense wat deur hierdie gebeure geraak is, gemobiliseer om hulle te verset teen die optrede van
die regering.280 Verskeie ander instansies, soos die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rassebetrekkinge
en predikante van die Engelssprekende kerke, het ook hulle stem laat hoor teen die verskuiwings.
Verskeie geestelikes van die Engelssprekende kerke was deel van die weerstandbeweging teen
verskuiwin~s. Hier kan die name genoem word van onder andere eerw Trevor Huddleston (priester
in Sophiatown) en eerw Ambrose Reeves (biskop van die Church of the Province of South Africe in
Johannesburg) wat 'n leidende rol gespeel het ten opsigte van die weerstand teen verskuiwings.Y'

Swart mense het in die 1920's na die wit gebiede gestroom op soek na werk omdat die industriële
ontwikkeling in Suid-Afrika in die wit gebiede plaasgevind het en daar nie werkgeleenthede in
swart gebiede was nie. Die eerste wetgewing wat instroming moes beheer, is in 1923 ingestel en die
wet is verskeie kere verander om aan te pas by die omstandighede. Die NP-regering het in 1952, die
wetgewing weer verander en die "Naturelle" Wysigingswet ingestel (Wet no 54 van 1952) wat
voorsiening gemaak het vir die ontwikkeling van werkverskaffingsburo's. In dieselfde tyd is die
paswette, wat dateer uit die 19de eeu, ook gewysig. Na aanleiding van Wet no 67 van 1952 moes
alle passe met bewysboekies vervang word en elke swart man bo sestien was verplig om 'n
bewysboek, wat deur 'n sentrale bewysburo beheer word, te besit. Die wet is later gewysig sodat
vroue ook onderhewig was aan dieselfde wet.

Hierdie wetgewing in verband met instromingsbeheer en bewysboekies het nie kritiek vrygespring
nie. Kritiek is eerstens uitgespreek omdat dit die beleid van apartheid in stand hou en die vryheid
van swart mense inkort tot die mate dat hulle nie hulle arbeid vrylik kon aanbied nie. Dit het gelei
tot die trekarbeidstelsel met die gevolglike gesinsverbrokkeling en die gepaardgaande morele
verva1.282 Benewens die smartlike gevolge vir swartgesinne (sien die bespreking hier bo) het dit ook
gelei tot kriminalisering van derduisende mense wat (dikwels onskuldig) in arres geplaas en
gevonnis is. Dr. CT Wood van die Church of the Province of South Africa het die verskoning binne
Ned Geref Kerk-geledere dat hulle hulle nie inmeng met politieke sake nie (wat later 'n cliché
geword het) gebruik - in sy beroep op die leierskap binne die Ned GerefKerk om by die regering te
protesteer teen die gevolge van die wetgewing.283

In die 1950's was daar wel predikante wat kennis geneem het van die onmenslike gevolge van
hierdie wetgewing en artikels daaroor gepubliseer het. Selfs die FSR het 'n memorandum oor die
gevolge van die wetgewing opgestel en aan die Minister van Bantoe-administrasie oorhandig. In die
memorandum word gevra dat 'n kommissie aangestel word om ondersoek in te stel na die stelsel
van trekarbeid. In reaksie op die memorandum word daarop gewys dat die regering telkens aandag
aan die saak gegee het en dat so 'n kommissie oorbodig sal wees. Daar sal wel aandag gegee word

280 Rand Daily Mail, 25 Februarie 1955.
281 In Johannesburg is 'n "Group Areas Campaign for Justice" georganiseer om teen die toepassing van die Wet op

Groepsgebiede te protesteer (Lombard 1974: 125).
282 Durand (1970: 58-64) bespreek die swart stedeling se eie ervaring daarvan.
283 Dr. Wood het in 'n onderhoud met ds WA Landman (direkteur van inligting van die Ned GerefKerk) gevra dat die

Ned GerefKerk, saam met ander kerke, teen die besluite van die regering oor 'n spesifieke geval van onregverdige
verskuiwing van mev Mafekeng, as gevolg van hierdie wetgewing, beswaar aanteken. Die moderatuur van die
Kaapse sinode het in hulle antwoord aan dr. Wood die Ned GerefKerk verontskuldig en geregverdig deur te wys
op die regverdige en menswaardige manier waarop die Ned Geref Kerk nog altyd alle mense van alle rasse op
maatskaplike en ekonomiese gebied behandel het. Die Ned Geref Kerk glo nie dat openbare agitasie 'n korrekte
benadering is nie " ... wat te dikwels uit politieke oorwegings gebore word of vir sodanige doeleindes uitgebuit kan
word". Voorts word dr. Wood daarop gewys dat die Ned Geref Kerk nie deur agitasie die regering onder
verdenking wil bring nie (Lombard 1974: 176).
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aan gevalle van onreg wat by die departement aangemeld word.284

Binne die Ned Geref Kerk was daar 'n versigtige benadering ten opsigte van stemreg. Daar is wel
by verskeie geleenthede uitsprake gemaak wat gepas het by die apartheidsdenke in verband met
stemreg. Tydens die Transvaalse sinodesitting (van 1944) is geen uitspraak gemaak oor 'n
beskrywingspunt in verband met stemreg nie. In hierdie beskrywingspunt word die afgevaardigdes
versoek om standpunt in te neem teen die uitbreiding van die Kleurling- en Indiër-stemreg na
Transvaal asook oor die stemreg van "gekleurdes" en "naturelle" op dieselfde kieserslys as wit
mense. Die FSR is egter versoek om, wanneer nodig, die standpunt van die Ned Geref Kerk oor
uitbreiding van stemreg vir "Naturelle", Indiërs en "Kleurlinge" aan die betrokke owerhede oor te
dra_285

'n Artikel wat in Die Kerkbode verskyn het oor verteenwoordiging van Indiërs in stadsrade, verdien
hier ons aandag. In die artikel word die resultate van die referendum van 28 Februarie 1947 bepreek
en beklemtoon die skrywer die kiesers se verwerping van direkte verteenwoordiging van Indiërs in
die stadsraad van Durban. Voorts word daarop gewys dat die Christen-Afrikaner en lidmate van die
Ned Geref Kerk in Natal dit onaanvaarbaar vind dat "heidene" saam "regeringsaktiwiteite" oor
Christene en wit mense uitoefen. Verder word in die artikel beweer dat stemreg vir "heidene" teen
die Calvinistiese lewens- en wêreldbeskouing, die Voortrekkertradisie en selfs teen die Woord van
God ingaan.286 Daar word, met verwysing na die Indiërs, gesê die Antichris sal uit die nasies wat
ongelowig is, kom.287

Die lede van die FR aanvaar in 1951 'n verslag wat die grondbeginsels van die Calvinisties-
Christelike staatkunde uiteensit.288 In die verslag word beklemtoon dat stemreg slegs aan diegene
gegee kan word wat dit as mondige mense met verantwoording teenoor God kan gebruik. In die
verslag word dit duidelik gestel dat swart mense nie aan die vereistes voldoen nie en kan hulle dit
nie, as onderdane, in hulle eie belang gebruik nie. Derhalwe behoort hulle nie stemreg te ontvang
nie. Die verslag is verwerk in 'n pamflet en 'n afskrif is aan elke lid van die parlement gestuur. Ná
die kontroversiële optrede van die regering toe hulle die Senaat van 48 tot 89 lede vergroot het en
die lede van die Appelhof van vyf tot elf, is die "Wysigingswet op die Afsonderlike
Verteenwoordiging van Kiesers in 1956" (Wet no 30 van 1956) aanvaar. Daar was hewige
weerstand teen die optrede van die regering van die kant van Engelse kerkleiers, die swart leierskap
en selfs binne die Ned Geref Sendingkerk.i'" Hierdie gebeure het die verhoudinge tussen die Ned
Geref Kerk aan die een kant en die Engelssprekende kerke en die swartleiers aan die ander kant
weer eens 'n ernstige knou toegedien en rassespanning het toegeneem.

Die Wet op Bantoe Owerhede, (Wet no 68 van 1951), wat later 'n verdere ontwikkeling ondergaan
het met die Wet op Bantoeselfbestuur (Wet no 46 van 1959), was in ooreenstemming met die beleid
wat binne die Ned Geref Kerk aanvaarbaar was - naamlik dat swart mense in hulle eie gebiede

284 Notule van die Federale Sendingraad, 27 Januarie 1960: 32.
285 Handelinge van die Transvaalse sinode, 1944: 25 en 338.
286 Van der Westhuizen, 1947: 670.
287 Van der Westuizen, 1947: 671.
288 Handelinge van die Federale Raad van Kerke, 1951: 52-71, 110 en 124.
289 Die Engelssprekende kerk1eiers het 'n hewige stryd gevoer oor die stemreg vir Kleurlinge. Die Senaatwet in dié

verband (die Senaatwet Wet 53 van 1955) word deur biskop Ambrose Reeves beskryf as "...the most grievous
thing that has yet happened in the sphere of legislation. In a sense this is a measure of greater racial intolerance
than anything that has been done to the African." (sien Paton soos aangehaal in Lombard 1974: 132). Die Ned
Geref Sendinggemeente van Wellington het beswaar gemaak teen beide die wetgewing en die wyse waarop te
werk gegaan word in die pers en in openbare verk1aringsomdat dit die "Kleurlinge" (wat die Ned Geref Kerk met
die regering verbind) hewig ontstel en nadelige gevolge het vir die Ned Geref Sendingkerk.
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volgens hulle eie nasionale agtergrond tot volle nasieskap moet ontwikkel.i'" Die wet, wat die
sogenaamde "Bantoe-demokrasie" moes herstel, het voorsiening gemaak vir die instelling van stam-
, streeks- en gebiedsowerhede vir die verskillende swart "volke". Die wetgewing is uit verskeie
oorde gekritiseer. Die hoofmanne wat ingeval het by die beleid, is beskryf as swakkelinge wat
vanweë hulle ongeletterdheid en gebrek aan vaardigheid deur die regering gekoopteer word.291

Hierdie wet het 'n rol gespeel in die spanning wat sedert die 1960's geëskaleer en tot botsings en
geweld gelei het tussen die bevrydingsbeweging en die swart gekoopteerde groepe. Volgens die wet
in verband met Bantoeselfbestuur is voorsiening gemaak vir 'n kommissaris-generaal wat as
skakelpersoon tussen die regering en 'n bepaalde swart volk moes optree. Dit het gegeld vir die
verskillende volksgroepe wat moes ontwikkel tot selfbesturende eenhede, naamlik die Noord-Sotho,
Suid-Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa en Zoeloe. Hierdie beginsel is deur die sinode
van die Ned GerefSendingkerk van Transvaal in 1960 aanvaar.

'n Lang verhaal kan ook geskryf word oor die wysiging van die onderwysbeleid ná 1948. Hierdie
beleid is deurgevoer deur die NP-regering en het ondersteuning binne die Ned Geref Kerk geniet.
Daar is verskeie ondersoeke ingestel en talle verslae is uitgereik oor die vraag of "Bantoe-
onderwys" die verantwoordelikheid van die Ned Geref Kerk en ander kerke was of dié van die
regering. Oor die beginsels was daar egter weinig verskil en in beide die Ned Geref Kerk en die
regering word aanvaar dat die swart mense se onderwysstelsel volgens die beginsels van apartheid
moet ontwikkel. Die stelsel moet ontwikkel word volgens die besondere eienskappe en behoeftes
van die betrokke ras, hulle lewenstyl en kultuur. Hulle moet só opgevoed word dat hulle hul eie
mense kan dien.292

Die Bantoe Onderwyswet is in 1953 aanvaar (Wet no 47 van 1953). Die mees kontroversiële deel
van die wet was dat Bantoe-onderwys die taak van die owerhede sou word. Leerplanne is in
ooreenstemming met die sosiale en ekonomiese lewe van die betrokke volksgroep opgestel, sodat
hulle diens aan hulle eie gemeenskap kon lewer. Die wetgewing het hewige kritiek ontlok omdat dit
die ideologie van apartheid verder bevestig en die regering in 'n onaantasbare magsposisie geplaas
het. Dit is beskou as 'n skending van menseregte wat teen die wil van God ingaan_293Daar is
beswaar aangeteken deur kerke en sendingenootskappe omdat hulle die beheer oor die onderwys
verloor het ná al die jare wat hulle 'n belangrike rol daarin gespeel het. Op die praktiese vlak is
besware ingebring teen die minderwaardige karakter van swart onderwys en die gebrek aan
fasiliteite. Omdat swart mense minderwaardige onderwys sou ontvang, was hulle gedoem tot die
werkersklas. Moedertaalonderwys sou hulle afsny van die buitewêreld en isoleer van die
stimulerende invloed van ontwikkelde volke.

Kommentaar uit Ned Geref Kerke-geledere het nie uitgebly nie en op 3 November 1954 het die
sinodale kommissie van die Ned GerefKerk van Transvaal 'n verklaring hieroor uitgereik. Volgens
die verklaring beywer leiers en lidmate binne die Ned Geref Kerk hulle lank reeds vir die staat se
oorname van swart onderwys. Só kan die swart mense verantwoordelikheid aanvaar vir die
opvoeding van hulle eie mense. Die redakteur van Die Kerkbode beskuldig die Engelssprekende
perss daarvan dat hulle skynheilig is en vir die vryheid van onderwys opkom vanuit 'n tipiese
uitgediende liberalistiese skool van denke.294

290 'n Volledige uiteensetting in dié verband word gegee inDie Naturellevraagstuk (1950: 131).
291 Alan Paton, 1958: 58.
292 Van der Westhuizen, 1952: 6.
293 Biskop Reeves en eerw Huddleston teken hulle beswaar teen die wetgewing aan en sê dat dit só boos is dat hulle

daarmee niks te doen wil hê nie (sien Paton 1958: 58).
294 Van der Westhuizen, 1954: 820.
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Laastens gee ek aandag aan die veelbesproke Wet op die verbod van Gemengde Huwelike (Wet no
55 van 1949) waarvolgens huwelike tussen wit en swart mense verbied en die Ontugwysigingswet
(Wet no 21 van 1950), wat intieme verhoudinge tussen wit en swart mense verbied. By verskeie
geleenthede en in talle dokumente van die Ned Geref Kerk word die regering bedank vir hierdie
wetgewing. Een van die geleenthede was tydens die Kaapse sinodesitting (1953) van die Ned Geref
Kerk toe die regering bedank is omdat hulle buite-egtelike verkeer tussen "blankes" en "nie-
blankes" hokgeslaan het.295 Die redakteur van Die Kerkbode spreek hom uit teen die liberale
verslaggewers van die pers omdat hulle "poog om mense op te sweep teen hierdie noodsaaklike wet
wat die Christelike beskawing ondersteun'V'" In 'n volgende artikel word die uitspraak wat tydens
die sinode van die Anglikaanse kerk (1950) gemaak word, oor die onmenslikheid en wreedheid van
die wetgewing, verwerp. In hierdie artikel meen die skrywer dat die voordele wat die wette inhou
baie swaarder weeg as die enkele nadele_297

Dit was onvermydelik dat hierdie kwetsende wetgewing reaksie sou ontlok. Leiers binne die ANC
het by opeenvolgende regerings gepleit vir direkte verteenwoordiging van swart mense in hulle rade
en die afskaffing van verskeie wette (onder andere die paswette en die Groepsgebiedewet). Op 29
Februarie 1952 het hierdie leiers met massa-aksie gedreig en op 26 Junie 1952 word die "defiance
campaign,,298 geloods deur verskeie wette te verontagsaam (die paswette, die wet op afsonderlike
geriewe en ander). Talle swart mense is in arres geplaas en in gevolge die Wet op die
Onderdrukking van kommunisme aangekla. Hierdie optrede het geweld ontlok met tragiese gevolge
toe talle mense aan weerskante gesterfhet.

In reaksie op hierdie gebeure word die Wet op Publieke Veiligheid in 1953 aanvaar.299 Volgens
hierdie wet kon 'n noodtoestand afgekondig en noodregulasies ingestel word om potensieel
gevaarlike situasies onder beheer te bring. Ná talle onluste en gewelddadige botsings tussen lede
van die ANC en die gereg word 'n konsep Freedom Charter (die dokument is 'n konsep van
beginsels vir 'n demokratiese Suid-Afrika) onder die voorsitterskap van Luthuli opgestel. Die
konsep is landwyd deur verskeie komitees van die ANC bestudeer. Die Freedom Charter word op
26 Junie 1955 by 'n vergadering waar 3000 afgevaardigdes van komitees landwyd teenwoordig
was, aanvaar as 'n dokument waarin die standpunt van die ANC oor 'n demokratiese Suid-Afrika
uiteengesit word.30o

Hierdie gebeure het gelei tot 'n reeks verdere ontwikkelinge: 'n Demonstrasie teen paswette vir
swart vroue het in 1956 plaasgevind. In Desember 1956 word 156lede van die ANC (van alle rasse)
in hegtenis geneem, aangekla van hoogverraad en verhoor.i'" Hierdie lede, meestal leiers van die
ANC, het verskeie aksies, wat geweld ingesluit het, beplan. Hierdie weerstand het 'n simboliese
klimaks bereik met die Sharpeville-slagting. Die reaksie binne Ned Geref Kerk-geledere by die
nadraai van hierdie gebeure word hier onder bespreek.

2.3.10 Rasseverhoudinge en die ekumene ná 1948

Die rol wat uitsprake, besluite en optrede binne die ekumene gespeel het in die rasseverhoudinge in
Suid-Afrika, werp meer lig op die kontras en spanning tussen die Ned Geref Kerk aan die een kant

295 Handelinge van die Kaapse sinode, 1953: 96 en 348.
296 Van der Westuizen, 1950c: 515.
297 Van der Westhuizen, 1950d: 1259.
298 Davenport (1987: 366) bespreek die gebeure wat aanleiding gegee het tot "The Defiance Campaign".
299 Horrel, 1971: 23.
300 Horrel, 1971: 28.
301 Davenport, 1987: 388.
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en die Engelssprekende kerke, swart leiers asook die internasionale Christelike kerkleiers aan die
ander kant. Viljoen bespreek die verhouding tussen die Engels- en Afrikaanssprekende kerke in
Suid-Afrika in die apartheidsjare en toon aan dat dit 'n dieper betekenis gehad het as om bloot van
verhoudinge te praat. 302Volgens hom verraai die "woorde" 'n historiese of ideologiese verband. Hy
wys daarop dat die leiers en lidmate van Afrikaanssprekende kerke met die verloop van tyd hulle
vereenselwig het met die kultuur-politieke stryd van die Afrikaner (wat reeds ideologies gedui kan
word), terwyl binne Engelssprekende kerke weerstand gebied is in die betrokke stryd.303

Op beide die kerklike en politieke front is die jaar 1948 van groot belang vir die gebeure in verband
met rasseverhoudinge in Suid-Afrika. Dit was in 1948 dat die NP aan bewind gekom het, die
Wêreldraad van Kerke tot stand gekom het en binne die meeste Engelssprekende kerke in Suid-
Afrika besluite geneem is om die beleid van apartheid op teologiese gronde te verwerp.i'" Kort ná
die stigting van die Wêreldraad van Kerke (WRK)305 in 1948 het die Ned Geref Kerke van
Transvaal (1951) en Kaapland (1953) lidmaatskap aanvaar, terwyl die sinodes van die Ned Geref
Kerke van Natal en die Vrystaat hulle van lidmaatskap weerhou het.

Tydens die stigtingsvergadering van die Wêreldraad van Kerke in 1948 in Amsterdam begin die
kritiese beoordeling van apartheid wat mettertyd verskerp en oorgaan tot aktiewe optrede. By die
eerste vergadering in 1948 word reeds standpunt ingeneem teen segregasie op grond van ras en
kleur in beide kerk en samelewing (sonder verwysing na Suid-Afrika). Die sentrale komitee van die
WRK het by hulle vergadering in Julie 1950 in Toronto, Kanada, aandag gegee aan die
rasseproblematiek in Suid-Afrika. Hierdie bespreking het aanleiding gegee tot 'n omvattende
besoek van die sekretaris van die WRK (Visser't Hooft) aan die lidkerke in Suid-Afrika in 1952.306

By die vergadering in Julie 1950 het die sentrale komitee hom uitgespreek teen diskriminasie op
grond van ras of kleur en gewaarsku dat rassediskriminasie die volke van kleur in die hande van die
Rooms-Katoliek Kerk en die kommunisme dryf. Rassediskriminasie word ook veroordeelomdat dit
onskriftuurlik is.307 Dr. Ben Marais het die Ned Geref Kerk by die betrokke vergadering
verteenwoordig. In sy rapport het hy verduidelik hoe moeilik dit was om die Ned Geref Kerk se
beleid te verdedig omdat hy die enigste stem ten gunste daarvan was.308

Die aanvanklike besluit was dat 'n veelrassige afvaardiging, onder die beskerming van die WRK en
die Internasionale Sendingraad, na Suid-Afrika gestuur moet word om die rasseprobleem in Suid-
Afrika te bestudeer. So 'n veelrassige afvaardiging was (soos te wagte) onaanvaarbaar vir die leiers

302 Viljoen (1984: 192) bespreek die verhouding tussen die Afrikaans- en Engelssprekende kerke. Volgens hom word
dit ál meer duidelik dat "die rol van die kerke in die omvattende ontwikkeling van die Suider-Afrikaanse
smeltkroes van sentrale belang was en in die diepgrypende teologiese en etiese konfrontasie wat nou om hierdie
krisis vorm aanneem, blyk dit dat wat die verlede ten minste betref, die verhouding tussen die 'Afrikaanse' en
'Engelse' kerke 'n bepalende rol gespeel het. En die 'etiese' en 'teologiese' vraagstukke wat só vorm aangeneem
het, is van meer as lokale of selfs kontinentale belang - dit het 'n geloofwaardigheidskrisis vir die kerk in die hele
wêreld geword sodat die een outeur na die ander dit vergelyk met daardie ander geloofskrisis van die kerk in die
20ste eeu - dié van die 'Duitse Christene' in Nazi-Duitsland." Viljoen se bespreking van die Engelssprekende
kerke se reaksie op apartheid in Suid-Afrika en van dié van die Kairos Dokument, waar die Engelssprekende kerke
onder die begrip "kerkteologie" gegroepeer kan word, stel die Engelssprekende kerke in 'n minder goeie lig.

303 Viljoen, 1984: 192.
304 De Gruchy (1986: 54) bespreek die aanloop en verklaring van die Engelssprekende kerke. De Villiers (1986: 144)

haal die brosjure "The church on 'apartheid" aan waarin die Anglikane, die Baptiste, die Kongregasionaliste, die
Metodiste en die Presbiteriane die anti-apartheidsbesluite gepubliseer het.

305 Inverband met die Wêreldraad van Kerke en die stryd teen apartheid in Suid-Afrika kan onder andere die volgende
werke geraadpleeg word: Buskes (1955); De Gruchy (1979); Geldenhuys O'Brian (1982); Lombard (1981);
Strauss (1984); Walshe (1983) en Visser't Hooft (1952, 1979).

306 Visser 't Hooft, 1979: l78ev.
307 Marais, 1950b: 317,320.
308 Handelinge van die Transvaalse sinode, 1950: 41.
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van Ned Geref Kerk. Die moderatuur van die Transvaalse sinode van die Ned Geref Kerk het die
sentrale komitee versoek om eers die Algemene Sekretaris na Suid-Afrika te stuur om die saak te
ondersoek. 309 Die versoek is toegestaan en in April en Mei 1952 het dr. Visser't Hooft (die
algemene sekretaris van die WRK.) Suid-Afrika besoek. Tydens sy besoek het hy gesprekke gevoer
met 'n groot groep mense oor die hele land en van verskillende rasse. Die persone het gewissel van
lidmate en leiers van kerke (verskeie denominasies en sinodes van die Ned GerefKerk) tot politieke
(verskeie lede van die Kabinet), ekonomiese en kultuurleiers.

Die verslag (wat onder andere aandag gegee het aan die sendingbeleid en rassebeleid van die Ned
Geref Kerk) wat dr. Visser't Hooft uitgereik het na aanleiding van sy besoek in Suid-Afrika, is
positief ontvang deur die Moderatuur van die Kaapse sinode. Dr. Visser't Hooft vind geringe
probleme met die Ned Geref Kerk se beleid van afsonderlike kerke vir verskillende rassegroepe.
Volgens sy bevindings word nie genoegsaam uitdrukking gegee aan die eenheid van die kerk nie.310

Die sentrale komitee van die WRK. het hierdie verslag behandel by hulle vergadering in Januarie
1953 in Indië en die Ned GerefKerk sagkens behandel. Hulle bevestig weer eens dat alle vorme van
geforseerde segregasie en rassediskriminasie op enige terrein verwerp word omdat dit in stryd is
met die wil van God soos geopenbaar in Sy Woord.311

Beide die Kaapse en Transvaalse sinode het afvaardigings na die tweede algemene vergadering van
die WRK. gestuur wat van 13-31 Augustus 1954 in Evanston gehou is. By die vergadering is die
probleem van rassevooroordeel toegeskryf aan onder andere die sonde wat haat, jaloesie en
agterdog aanwakker en dus veroordeel moet word. Die motivering vir rasseharmonie word in
Christus gevind; dit is die taak van die kerk om die eenheid wat bely word, aan die wêreld te
demonstreer. Daar is nog steeds 'n onregverdige vorm van segregasie op grond van ras in verskeie
lidkerke wat om verskeie redes gelegitimeer word. Dit is egter die kerk se roeping om dié
verskonings te besweer en die wil van God in woord en daad uit te lewe. Die onvermoë om die
geestelike eenheid uit te lewe, is 'n bewys van geestelike onvolwassenheid en doen afbreek aan die
waarhede van die Evangelie. Verskeie ander redes word aangevoer waarom die kerk dit as hulle
roeping, ten spyte van weerstand, moet sien om as getuie teenoor die wêreld op te tree. Dit moet die
kerk doen deur ongeregtigheid te veroordeel en deur versoening en eenheid te demonstreer op beide
kerklike en sosiale terrein.312

Daar word ook vier konsepbesluite geformuleer wat in die verslag van die vergadering opgeneem
word.313 Eerstens word elke vorm van segregasie wat gebaseer is op ras, as in stryd met die
Evangelie van versoening en met die Christelike antropologie en die leer van die wese van die kerk

309 Handelinge van die Transvaalse sinode, 1951: 41ev.
310 Ná Visser 't Hooft se besoek aan Suid-Afrika in 1952 het hy ook heelwat meer krities gereageer. Oor die Afrikaner

is hy van mening dat, "[t]here are few nations in the world in which one can find such a strong alliance and
symbiosis of Church and people as one fmds among the Afrikaners" (aangehaal in De Villiers 1986: 152). Hierdie
ineenstrengeling van die Ned Geref Kerk met die Afrikanervolk en hulle politiek en kultuurorganisasies word ook
waargeneem deur talle ander buitelanders. De Villiers (1986: 153) skryf dit toe aan die feit dat die meeste
Afrikaners lidmate van die Ned Geref Kerk was en vir die Nasionale Party gestem het, asook die feit dat die
meeste Ned Geref Kerkpredikante lid van die Afrikaner-Broederbond was en verskeie predikante toegetree het tot
die politiek om die Afrikaner se saak te bevorder.

311 Visser 't Hooft (1952: 18) het ook gewys op die gebrek aan 'n kenmerkende profetiese stem in die Ned Geref
Kerk, soos van kerke uit die Calvinistiese tradisie verwag word (sien Visser't Hooft 1952: 13). Hy oordeel egter
meer positief oor die Ned Geref Kerk se denke en besluite wat geneem is tydens die kongres oor die
naturellevraagstuk in Bloemfontein in 1950. Dit gaan vir hom oor die moontlikheid dat totale territoriale skeiding
'n kans gegun moet word, maar indien dit nie werk nie, dan moet die Ned Geref Kerk sy standpunt heroorweeg en
hulle profetiese stem laat hoor.

312 Sien Lombard, 1974: 114 (vir die Evanston Report).
313 Lombard, 1974: 115.

-71-

https://etd.uwc.ac.za/



beskou. Die lidkerke moet elke vorm van segregasie en diskriminasie veroordeel en met wortel en
tak uitroei. Tweedens word 'n beroep op lidkerke gedoen om hulle invloed te gebruik sodat stemreg
en volle burgerskap van alle mense ongeag ras of kleur verseker word. Derdens word anti-
Semitisme veroordeelomdat dit in stryd is met die Skrif. Die vierde besluit maak voorsiening vir 'n
afdeling van die raad wat lidkerke moet help sodat die Evangelie rakende rasseverhoudinge op 'n
duidelike wyse tot uitdrukking kan kom.

Afgevaardigdes van die Ned Geref Kerk het buite stemming gebly. In 'n eie verslag spreek hulle
hulle ontevredenheid uit omdat die besluite op kerke afgedwing word sonder raadpleging. Elke kerk
behoort die geleentheid te kry om die besluite, in die lig van hulle besondere omstandighede, te
bestudeer. Hulle kan hulle kerke nie verbind aan hierdie besluite nie, maar sal aanbeveel dat dit
verder bestudeer word en 'n verslag met bevindings saloorhandig word aan die sentrale komitee.Ï"

In die verslag315 van die Ned Geref Kerk se afgevaardigdes (di Brink van Transvaal en Landman
van die Kaap) ná hierdie sitting van die WRK was daar min waarop hulle positief gereageer het.
Volgens hulle is die Westerse nasies besig om te kapituleer, terwyl die nasies van kleur vol
selfversekering is - soos weerspieël word in afgevaardigdes uit die Ooste en Afrika. Hierdie toedrag
van sake kan toegeskryfword aan verskeie faktore. Die Westerse nasies verkeer in 'n staat van skok
as gevolg van die Tweede Wêreldoorlog, die skokkende wandade van die Nazi's, 'n skuldgevoel
vanweë die onreg wat deur die koloniale heersers gepleeg is, die ontwaking van die gekleurde volke
en 'n algemene skuldgevoel waaronder die Weste ly. Swart mense verwag dat onvoorwaardelik aan
hulle eise gehoor gegee moet word omdat die rekening van die onreg teen swart mense in die
verlede nou vereffen moet word.

Daar word by beide die Transvaal en die Kaapse sinode net kennis geneem van die verslag en
verwys na die FR se Kommissie vir Aktuele Vraagstukke om dit te bestudeer en 'n verklaring oor
rasseverhoudinge voor te berei vir die buiteland.

Die toetrede van die Reformed Church in America in 1952 tot die internasionale kerke se kommer
oor die rasseprobleme in Suid-Afrika verdien ook aandag. Vanweë die toenemende kommer binne
Amerikaanse kerke oor die toename van rassespanning in Suid-Afrika word verskeie besluite
geformuleer en aan die Ned Geref Kerk gestuur. Eerstens word verklaar dat dit die kerk se plig is
om teen rasse-onderdrukking standpunt in te neem en te protesteer omdat dit onchristelik is. Die
kerk betreur die feit dat die wêreldpers die rasseprobleme in Suid-Afrika verbind met die
gereformeerde kerke en dit aanleiding gee tot 'n negatiewe beeld van beide die gereformeerde kerke
en die Suid-Afrikaanse kultuur. Voorts word daarop gewys dat hierdie onderdrukking van rasse die
saak van die kommunisme bevorder.I'"

Binne die Ned Geref Kerk van die Kaap word 'n dokument opgestel waarin die vrae van die
Reformed Church in America beantwoord word. Die dokument'l" word goedgekeur en in Augustus
1952 deurgestuur na die Reformed Church in America. In die dokument erken die sinodale
kommissie dat rasse-onderdrukking en alle ander vorme van onderdrukking onchristelik is en
inderdaad kommunisme en verskeie ander ideologieë bevorder. Die sinodale kommissie is bewus
dat die wêreldpers wanvoorstellings oor die Ned Geref Kerk versprei en spreek hulle verbasing uit
dat die sinode van die Reformed Church in America toelaat dat dié valse beelde hom beïnvloed. Die
kommissie vind dit vreemd dat die Reformd Church in America nie eers hulleself vergewis van die

314 Lombard, 1974: 116.
315 Brink, 1954: 427.
316 Handelinge van die Kaapse sinode, 1953: 214ev.
317 GBA Gerdener het 'n groot rol gespeel in die opstel van die antwoorde (sien Handelinge van die Kaapse sinode,

1953: 214ev)
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werklike feite en dit met die Ned Geref Kerk bespreek voor hierdie tipe kritiek uitgespreek word
nie. Volgens die kommissie moet die Ned Geref Kerk positiewe kritiek ernstig opneem. Die
rasseprobleme van Suid-Afrika is egter uniek en besonder problematies en gevolglik vra die
kommissie dat met die nodige diskresie na die probleme gekyk word.

Leiers van die WRK het die menseregteverklaring van die Verenigde Volke van 1948 deurgestuur
na lidkerke om dit te bestudeer. Die sinodale kommissie vir aktuele sake van die Ned Geref Kerk
het dit bestudeer en by die Transvaalse sinode van 1951 verslag gedoen.i" Volgens die besluite van
die kommissie word tereg gewys opdie onreg van onderdrukking en klem gelê op die regte van
elke mens. Vanuit 'n Christelike vertrekpunt kan ook ernstige kritiek gelewer word op die uitgangs-
punte wat in die dokument verwoord word. Eerstens is die verklaring antroposentries, want die
mens word die middelpunt van alle waardes. Dit staan teenoor 'n teosentriese uitgangspunt, waar
die mens geen aanspraak kan maak op enige inherente regte nie. Ná alles is dit God wat "alles uit
genade skenk", volgens God se welbehae en in ooreenstemming met elkeen se besondere roeping.
Regte en voorregte wat in die Bybel gevind word, staan in noue verband met verantwoordelikhede.
Vangelowiges word verwag om ter wille van ander hulle regte prys te gee, want in die Christelike
godsdiens dien gelowiges sonder om gedien te word.

Volgens die bespreking en besluite binne die kommissie is een van die grootste tekortkominge van
die verslag dat nie rekening gehou word met die realiteit dat die wêreld in ellende gedompel word
as gevolg van sonde en nie omdat menseregte ondermyn word nie. Geregtigheid teenoor die
medemens word bepaal deur 'n verhouding met God en die onreg word juis beklemtoon as die
swakker en minderbedeelde met ander gelyk behandel word. Vryheid en vrede is nie die gevolg van
menseregte nie, maar wel gehoorsaamheid aan die verordeninge van God. Met Christelike
broederskap word die Christelike liefde teenoor die naaste bedoel, terwyl die broederskap en
vryheid wat hier ter sprake is, waarskynlik verband hou met die betekenis wat tydens die Franse
Revolusie daaraan gegee is. Indien wel, verander dit die betekenis van die begrip vryheid en
beteken dit dat vryheid lei tot anargie en losbandigheid. Om besittings, lewensvoorregte en
geleentheid tot opvoeding as 'n onbeperkte reg van die mens op te eis, misken die roeping tot arbeid
en liefdediens.

Daar word ook fout gevind met die klem wat in die verklaring geplaas word op wêreldburgerskap -
gevolglik word nie rekening gehou met die goddelike beginsel waarvolgens mense in
volksverbande geplaas en 'n owerheid vir elke land ingestel word nie. Die reg om deel te neem aan
die regering van 'n land, gaan gepaard met verantwoordelikhede en daarom kan dié reg nie aan
almal gegee word nie. Onvolwasse burgers en swaksinniges word uitgewys as voorbeeld van
diegene wat uitgesluit word, omdat hulle nie verantwoordelikheid aan die dag kan lê nie. In die
verslag word beklemtoon dat vryheid van spraak in stryd is met Artikel 36 van die Nederlandse
Geloofsbelydenis.

Die verklaring in verband met die huwelik, naamlik dat man en vrou binne en buite die huwelik
gelyk is, is volgens die kommissie in botsing met die Christelike siening van die huwelik en takel
die godgegewe gesagsverhouding binne die gesinslewe af.

Geen land ter wêreld kan aan die eise van die verklaring voldoen nie. Derhalwe skep dit valse
verwagtings en gegriefdheid wat sal lei tot onrus en opstand by onderdane. Die wêreld sal veel beter
daaraan toe wees as elke mens opgeroep word om gehoorsaam te wees aan die wette en
verordeninge van God, wat aan elkeen gee wat hulle toekom.

Tydens die vergadering van die Gereformeerde Ekumeniese Sinode (GES) In 1958 In

318 Handelinge van die Transvaalse sinode, 1951: 18gev.
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Potchefstroom het die prentjie aansienlik verander. Dit was veral die Gereformeerde en die
Hervormde Kerke van Nederland wat hulle kritiek tydens die vergadering laat hoor het. Verslae
deur beide die Suid-Afrikaanse en Nederlandse afgevaardigdes het ingrypende verskille blootgelê-
in só 'n mate dat daar net ooreenstemming was oor algemene beginsels sonder verwysing na die
Ned Geref Kerk se standpunt oor apartheid.i'"

2.3.11 Die invloed van die Cottesloeberaad

Die -Sharpeville-gebeure van 1960 het 'n einde gebring aan die onregstreekse kritiek uit die
ekumeniese wêreld en kan gesien word as een van dié toekomsbepalende gebeure in die geskiedenis
van apartheid.V'' Ná hierdie tragiese gebeure op 21 Maart 1960 toe 69 swart mense doodgeskiet en
178 gewond is as gevolg van opstand teen die paswette, moes 'n noodtoestand afgekondig word om
die onluste te beheer. Ná Sharpeville word die beleid van rasse-apartheid in Suid-Afrika, soos in die
Ned Geref Kerk verwoord en deur die NP-owerheid toegepas, nasionaal en internasionaal
indringend bevraagteken. Hierdie kritiek was nie beperk tot woorde nie. Leiers binne die WRK het
die inisiatief geneem en in samewerking met lidkerke van die WRK in Suid-Afrika 'n kerkeberaad
gereël wat bekend geraak het as die Cottesloeberaad.

Vanweë die opspraakwekkende gebeure wat aanleiding gegee het tot die beraad en die landmerk
wat dit verteenwoordig in die geskiedenis van apartheid, word vervolgens aandag gegee aan die
gebeure tydens en na afloop van die beraad.

Hierdie beraad word gehou in die Cottesloe-koshuis van die Witwatersrandse Universiteit van 7-14
Desember 1960.321 Suid-Afrikaanse lidkerke het 80 afgevaardigdes gestuur wat tydens die beraad in
die koshuis tuisgegaan het. Nadat al die lidkerke toestemming verleen het om die konferensie te
hou, is 'n beplanningskomitee gevorm waarvoor elke kerk twee lede kon benoem. Die Transvaalse
Ned Geref Kerk het di AM Meiring en CFB Naudé benoem en die Kaapse Ned Geref Kerk dr. AJ
van der Merwe en ds WA Landman. Verskeie prominente leiers van die Ned Geref Kerk en
dogterkerke is aangewys op verskeie subkommissies. Hier kan die name van onder andere eerw DP
Botha, ds CWH Boshoff, ds TJ de Klercq, prof. AB du Preez, prof. HDA du Toit, dr. O'B
Geldenhuys, ds Chris Greyling, prof. EP Groenewald, ds JT Jordaan, dr. WD Jonker, prof. TN
Hanekom, ds AM Hofmeyr, prof. BJ Marais, prof. FJM Potgieter, ds aSH Raubenheimer, ds NJ
Smith, ds GJ Swart, eerw SS Tema, dr. AP Treurnicht, ds AJ van Wyk, prof. WJ van der Merwe,
prof. PA Verhoef, dr. AJ van der Merwe en dr. JD Vorster genoem word.322

Dr. FC Fry, een van die verteenwoordigers van die WRK, het as voorsitter van die beraad opgetree.
Drie ander verteenwoordigers van die WRK het opgetree as voorsitters van die drie studiegroepe
wat aangestel is en verslag moes doen aan die volle vergadering.

Aanvanklik word 'n besluit geneem dat geen verklaring uitgereik sou word nie. Die lede van die
vergadering het die reg gehad om 'n gesamentlike verklaring te maak en geen lede van die pers is
toegelaat nie. Later is 'n formuleringskomitee aangestel met verteenwoordigers van die

319 De Villiers, 1986: 145.
320 Volgens Jonker (1998: 3gev) stel hierdie gebeure die gebrek aan 'n profetiese stem van die Ned Geref Kerk

(vanweë sy verstrengelde verhouding met die Nasionale Party) aan die kaak.
321 Verskeie werke het verskyn waarin volledig verslag gedoen word oor die Cottesloe-beraad en die gebeure vooraf,

tydens en daarna. Die amptelike verslag van die beraad verskyn in Mei 1961, met die titel Cottesloe Consultation:
The report of the consultation among South African members of churches of the World Council of Churches, 7-14
December 1960 at Cottesloe, Johannesburg. Die verslag van WRK-afgevaardigdes na die beraad verskyn met die
titel Mission in South Africa, April-December 1960, 1961. Daar het ook twee Afrikaanse publikasies verskyn,
naamlik een van Lombard (1981) en een van Luckhoff (1978).

322 Handelinge van die Transvaalse sinode, 1961: 31 ev.
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Afrikaanssprekende, Engelssprekende en swart kerke. Die komitee moes, indien nodig, die besluite
formuleer en terugverwys na die vergadering vir verdere bespreking en amendering. Besluite is eers
amptelik aanvaar wanneer daar 'n meerderheid van tagtig persent was.323 Verslae is deur die
lidkerke opgestel met die oog op die beraad en het gedien as basis vir bespreking.F" Binne Ned
Geref Kerk-geledere is ook verskeie verslae opgestel wat tydens die beraad die meeste aandag
geniet. Daar was 'n gees van welwillendheid tussen afgevaardigdes van die Afrikaanssprekende,
Engelssprekende en swart kerke.325 Die afgevaardigdes het vry gevoel om hulle denke en opinies te
verwoord en vertroulike stemreg geniet. Afgevaardigdes was meestal eenstemmig oor bevindings
en dit het 'n klimaat geskep waarin die meeste afgevaardigdes bereid was om 'n verklaring te steun
wat aan die einde van die beraad uitgereik is. Bybelstudie is oor dieselfde onderwerp gehou as by
die WRK se vergadering van 1961 in Nieu-Delhi. Dit het gehandeloor "Jesus Christus, die Lig van
die Wêreld".

Aan die einde van die beraad word 'n aantal besluite met 'n 80% meerderheid geneem en aan die
pers oorhandig.Y'' Die besluite is in drie afdelings verdeel met 'n inleiding wat die doel van die
beraad uiteensit. Die tweede deel bestaan uit sewentien besluite en deel drie uit tien verdere
besluite. In die verklaring word nie geskroom om te wys op die eenstemmigheid wat bestaan het in
die verwerping van alle vorme van diskriminasie nie. Dit is eerstens die roeping van die kerk om te
getuig dat die enigste maatstaf, ten opsigte van die Godgegewe roeping vir 'n menswaardige
bestaan van elke mens ten opsigte van sosiale en politieke optrede, gevind word in die Woord van
God. Die beginsel geld ten spyte van die feit dat die kerk rekening moet hou met alle faktore wat 'n
volk op sosiale terrein raak. Die afgevaardigdes van die Ned Geref Kerk het met hierdie besluit
saamgestem.Y' Die kongresgangers wou seker maak dat die indruk nie gewek word dat elke besluit
die oortuiging was van alle lidkerke nie.

Die besluite in afdeling twee handeloor die verantwoordelikheid wat die kerk het ten opsigte van
rasseverhoudinge in Suid-Afrika. Die eerste twee handeloor die toestande in Suid-Afrika en die
kerk se taak om - in die lig van die veranderende denke in die wêreld, onder andere die kwynende
mag van die Weste weens die verlange na selfbeskikking by die volke van Afrika - alle rasse te laat
deel in beide die verantwoordelikhede en voorregte van die land. Besluite 2 en 3 verwoord die
kongres se oortuiging dat dit die roeping van die kerke is om te getuig van die hoop in Christus - vir
beide die wit mense in hulle onsekerheid en swart mense met hulle frustrasies.

Twee besluite handel oor die eenheid en verskeidenheid van die menslike geslag en stel dit duidelik
dat die natuurlike verskeidenheid nie deur die eenheid van die liggaam van Christus opgehef word
nie. Die eenheid van die liggaam moet gestalte kry deur gesamentlike aanbidding en getuienis.
Niemand mag op grond van ras of kleur uit enige kerk uitgesluit word nie. Die sewende en agste
besluit handeloor die toename van "heidense gebruike en stamgewoontes" wat kommer wek en die
kerk herinner aan sy sendingroeping in Suid-Afrika.

In die besluite word melding gemaak van die kommer wat binne die vergadering bestaan oor die
realiteit dat kommunikasie tussen die verskillende rassegroepe in Suid-Afrika 'n laagtepunt bereik
het. Die tiende besluit handeloor die Wet op Gemengde Huwelike. In dié besluit word gewys op
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323 Handelinge van die Transvaalse sinode, 1961: 359.
324 Volgens Botha, AI (1984: 502) het die verslag van die Kaapse studiekommissie die basis gevorm vir die finale

verslag van die beraad.
325 Lombard (1974: 215) bespreek die besondere gesindheid wat daar geheers het.
326 Die volledige verslag is onder meer opgeneem in die Handelinge van die Kaapse sinode (1961: 261-264) en in die

Handelinge van die Transvaalse sinode (1961: 70-74) en in Ned Geref Kerk in Suid-Afrika en Rasseverhoudinge
(1961: 19).

327 Luckhoff, 1978: 83ev.

https://etd.uwc.ac.za/



die maatskaplike probleme wat daaruit voortvloei, maar ook dat geen Bybelse gronde bestaan wat
die wet regverdig nie.

In besluite elf tot dertien word die ernstige maatskaplike en ekonomiese probleme wat trekarbeid,
gebrekkige lone en werksreservering vir swart mense veroorsaak, aangespreek. In besluite vyftien
en sestien word grondbesit en stemreg aan die orde gestel. In die besluit word gevra dat die beginsel
van gelyke regte gerespekteer word en gewaarsku teen die eksklusiewe regte verbonde aan
nasionalisme. Dit is die taak van die kerk om nasionalistiese bewegings te lei tot moreel
aanvaarbare optrede.

In deel drie word die regering bedank vir die ondersoek wat ingestel word na die Sharpeville-
gebeure en word die regering versoek om so spoedig moontlik aandag te gee aan die persone wat
aangehou is na afloop van die gebeure. In die vierde en vyfde besluit word aandag gegee aan die
vryheid van aanbidding en evangelieverkondiging. Die volgende aantal besluite gee op 'n
diplomatiese wyse aandag aan kerklike verhoudinge in Suid-Afrika en 'n beroep word gedoen op
die regering se samewerking.

Aan die einde van die beraad word van dieselfde goedgesindheid getuig as wat aan die begin
geheers het. Die Engelssprekende kerke se gesindheid word verwoord deur dr. Joost de Blank, wat
op versoenende wyse die Ned Geref Kerk se afvaardiging verseker dat hulle spyt is oor die
spannings van die verlede en die gebeure sien as 'n hoopvolle teken vir toekomstige
samewerking.V" Dr. AJ van der Merwe het op soortgelyke wyse gereageer en die vertroue
uitgespreek dat die verhoudinge, anders as in die verlede, die Koninkryk sal dien.

Die meeste Ned GerefKerk-afgevaardigdes het hulle, op enkele uitsonderings van geringe aard na,
met die besluite vereenselwig en die beraad is afgesluit met dankbetuiging teenoor die kerke en die
regering. Ná die beraad het die Ned Geref Kerk-afgevaardigdes 'n eie verklaring uitgereik om die
besluite in die regte lig te stel, waarin hulle wys op die ingewikkelde problematiek ten opsigte van
rasseverhoudinge in Suid-Afrika. In die verklaring word gesê dat hulle met besorgdheid kennis
neem van die behoeftes van die verskillende bevolkingsgroepe en dat 'n beleid van differensiasie
vanuit Christelike oortuiging realisties en regverdigbaar is.329

Elkeen wat by die gebeure van Cottesloe betrokke was, of dit as afgevaardigde was of as
waarnemer, en hoopvolle verwagtings gehad het dat dit 'n positiewe wending sou bring in die Ned
Geref Kerk se beleid oor rasseverhoudinge, het egter bedroë daarvan afgekom. Die nadraai het
eerder 'n verharding met verreikende gevolge vir tussenkerklike verhoudinge gebring. Dit was ook
die einde van ekumeniese verhoudinge tussen die Ned Geref Kerk aan die een kant en die
Engelssprekende en swart kerke aan die ander kant. 330

Die gepubliseerde besluite van die Cottesloeberaad het 'n storm binne die Ned Geref Kerk ontketen
wat ongeëwenaar was in die Ned Geref Kerk se geskiedenis, en die druk uit Afrikanergeledere in
beide kerk en regering ten toon gestel het. Die herrie wat dit ontketen het, word weerspieël in die
pers, kerklike tydskrifte, die handelinge van sinodes en verskeie boeke. In die Afrikaanssprekende
pers word onder andere berig dat die konsekwente toepassing van die denke soos verwoord in die
besluite van die kerkeberaad die einde van die Christendom in Suid-Afrika sou beteken.331 Die
redakteur van The Star sien dit op sy beurt as gebeure wat 'n fundamentele skuif in denke is en 'n
nuwe tydperk inlei. Volgens die redakteur van The Star het selfs die Ned Geref Kerk se

328 Cottesloe Consultation, 7-14 Desember 1960: 81ev.
329 Cottesloe Consultation, 7-14 Desember 1960: 80.
330 Luckhoff, 1978: 169.
331 Die Transvaler, 17 Desember 1960.
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afgevaardigdes na die beraad uiteindelik ingesien dat die beleid van apartheid probleme skep.332Die
redakteur van die Sunday Times lees op sy beurt die hand van die Afrikaner-Broederbond in die
negatiewe reaksie van die Afrikaner op die Cottesloeverklaring. 333 In Die Transvaler word die
besluite beskryf as 'n ernstige en opsetlike vergryp wat gemik word op die positiewe werk van die
regering in die tuislande.Y' Verskeie politieke leiers, onder andere Hendrik Verwoerd, die destydse
Eerste Minister en meesterbrein agter die tuislandbeleid, het toegetree tot die openbare veroordeling
van die besluite van Cottesloe.i'"

Binne die geledere van die Afrikaanssprekende kerke (in die besonder tussen die Ned Geref Kerk
en die Hervormde Kerk) was daar tweespalt en hulle het mekaar oor en weer beskuldig van
troubreuk.336

Oor die Cottesloeberaad skryf dr. JD Vorster, een van die afgevaardigdes, dat die WRK daarin
geslaag het om verwarring te saai ten einde die Ned Geref Kerk te laat afsien van hulle standpunt
oor apartheid. Hy is van mening dat binne die Ned Geref Kerk ernstig oorweging geskenk moet
word om uit die WRK te tree vanweë die verwarrende invloed wat hulle uitoefen.337 Op alle vlakke
binne die Ned Geref Kerk word die besluite van die kerkeberaad veroordeel; by kerkraads-, rings-
en sinodale vergaderings.v" By dié vergaderings word druk uitgeoefen op die Ned GerefKerke om
uit die WRK te tree.

Die reaksie binne die Ned GerefKerk, veralonder lidmate, was só hewig dat verskeie kerkleiers dit
nodig geag het om toe te tree tot die openbare reaksie. Om al die misverstande uit die weg te ruim
en die spanning te besweer, word 'n verklaring uitgereik deur professore van die Kweekskool op
Stellenbosch in Die Kerkbode. Proff FJM Potgieter (afgevaardigde na die beraad), WJ van der
Merwe, PA Verhoef en TM Hanekom verklaar dat hulle onteenseglik bly staan by die beginsel van
veelvormigheid en verskeidenheid op alle terreine van die samelewing.v" Die moderator van die

332 The Star, 15 Desember 1960.
333 Sunday Times, 19 Maart 1961.
334 Die skrywer van die artikel was die inligtingsbeampte van die Departement van Bantoe-administrasie, ene C

Prinsloo. Hy is van mening dat as trekarbeid en die Wet op Instromingsbeheer afgeskaf word, dit sal lei tot die
ontwikkeling van onbeheerbare plakkersgebiede (sien Die Transvaler, 17 Desember 1960).

335 Eerste Minister Verwoerd was 'n voorsanger in die koor wat die besluite van Cottesloe veroordeel het. In sy
nuwejaarsboodskap aan die volk wys hy daarop dat selfs al het die afgevaardigdes van die Ned Geref Kerk ten
gunste daarvan gestem, die besluite nog nie die standpunt van die Ned Geref Kerk was nie. Die Sinode was die
enigste en finale vergadering van die Ned Geref Kerk wat bevoegdheid had om huller daaroor uit te spreek. Die
Raad van die Nasionale Party het op 21 Januarie 1961 in Kaapstad vergader en was van mening dat die regering
beter in staat is om besluite te neem oor, onder andere, oorlegpleging met alle rassegroepe, oor wetgewing in
verband met gemengde huwelike, trekarbeid, werkafbakening, die reg op grondbesit en die handhawing van wet en
orde (sien Die Burger, 23 Januarie 1961).

336 Ná die kerkeberaad van Cottesloe het die skriba van die Ned Herv Kerk van Afrika in 'n onderhoud in die pers
verklaar dat verskeie afgevaardigdes hulle ontevredenheid tevergeefs uitgespreek het teen die besluite, want hulle
kon nie die steun van afgevaardigdes van ander kerke kry nie. In dié onderhoud word die meeste van die besluite
afgemaak as synde onverantwoordelik. Die regering word verseker dat hulle optrede die Hervormde Kerk se steun
geniet, omdat dit regverdig is (sien Die Transvaler, 17 Desember 1960 soos aangehaal deur Lombard (1974: 221».
Die verklaring is onder andere deur die moderatuur van die sinode van die Transvaalse Ned Geref Kerk skerp
veroordeelomdat hulle 'n verklaring aan die pers gemaak het - hulle word beskuldig van "onbroederlike optrede"
omdat hulle poog om die Ned Geref Kerk verdag te maak (Lombard 1974: 221ev). So het die wedersydse
beskuldigings aanleiding gegee tot verskeie verklarings.

337 Vorster, 1961: 19-22.
338 Binne die Transvaalse sinodale gebied is daar meer as veertig kerkrade wat hulle teen die Cottesloe-besluite

uitspreek en vra dat die Ned GerefKerke uit die WRK moet bedank ( sien Handelinge van die Transvaalse Sinode,
1961 :464). Talle gemeentes en ringe binne die Kaapse sinode het soortgelyke eise gestel (sien Handelinge van die
Kaapse sinode, 1961: 528).

339 Potgieter, 1961: 563.
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Vrystaatse sinode het 'n beroep gedoen op die lidmate om kalm te bly en die versekering gegee dat
die besluite so spoedig moontlik op sinodevlak bespreek sal word, waar antwoorde geformuleer sal
word.34o Gemoedere het só hoog geloop dat kerkrade die oproep tot kalmte geïgnoreer en selfs
kerkleiers beskuldig het dat hulle geheul het met die vyande van die Ned GerefKerk.341

Mettertyd het verskeie sinodale kommissies vergader en verklarings uitgereik. Die algemene
sinodale kommissie van dié Vrystaatse kerk het op 21 Februarie 1961 vergader en 'n omvattende
verklaring oor die besluite van Cottesloeberaad uitgereik.342 Met die oog op die verklaring is die
reeds gevestigde denke oor rasse-apartheid op staatkundige en kerklike terrein in ag geneem.
Hierdie denke was bepalend in die beoordeling van die besluite van die Cottesloeberaad en het die
riglyne gebied vir die besluite wat geneem is en waarmee dit skerp veroordeel is omdat dit in stryd
is met die denke van die Ned Geref Kerk. Daar is met teleurstelling en ontsteltenis kennis geneem
van die onverantwoordelike besluite en arrogansie tydens die Cottesloeberaad. Hulle vermaan die
Ned Geref Kerke in die Kaap en Transvaalomdat hulle steeds betrokke is by die WRK, omdat dit
'n "bedenklike organisasie" is waaruit hulle behoort te bedank.

Die lede van die sinodale kommissie van die Transvaalse kerk vergader op 2 Maart 1961 en reik 'n
verklaring uit waarin gevra word dat die Ned Geref Kerk nie in die beskuldigdebank geplaas moet
word vanweë die besluite van die Cottesloeberaad nie. Hulle wys daarop dat die Ned Geref Kerk
geen oomblik afgewyk het van die gebaande weë nie. Tydens die vergadering word 'n ad hoc-
kommissie aangestelom die besluite van Cottesloe te bestudeer en verslag te doen by die komende
sinodesitting met 'n aanbeveling in verband met voortgesette lidmaatskap.I" In die verslag aan die
sinode word gewys op talle mistastings en ongeoorloofde optredes van beide die Cottesloeberaad en
die afgevaardigdes van die Ned GerefKerk tydens die beraad.Ï"

Die FR het van 22-24 Maart 1961 vergader en 'n hele aantal besluite oor die Cottesloeberaad se
verklaring word tydens hierdie vergadering geneem. In die besluite word die beleid van
afsonderlike ontwikkeling, soos deur die Ned GerefKerk voorgestaan, herbevestig en daarop gewys
dat baie van die besluite van die Cottesloeberaad in stryd was met die beleid van die Ned Geref
Kerk. Ná verskeie besluite in hierdie verband word die verslag afgesluit met die volgende
verklaring: "Hierdie vergadering betreur dit dat: (a) die bevindings van die Kerkekonferensie
wêreldkundig gemaak is voordat ons Kerke deur hul vergaderinge geleentheid gehad het om hulle
daaroor uit te spreek; (b) kritiek op die landsbeleid van hierdie verhoog af uitgebring is, terwyl die
Kerk nog altyd toegang tot die regering gehad het om hulle oor enige saak te spreek.,,345 Tydens die
vergadering word 'n voorstel aanvaar waarin die Kaapse en Transvaalse sinode gevra word om te
bedank uit die WRK. Tydens die Natalse sinode, wat kort ná die FR vergader het, word aangedring

340 Die Transvaler, 21 Desember 1960.
341 Sien Groenewald, 1961: 132. Verskeie Ned GerefKerklidmate het só sterk oor die gebeure gevoel dat hulle uit die

Ned Geref Kerk bedank en lidmate van die Ned Herv Kerk geword het (sien Smith in Die Hervormer, Februarie
1961: 11).

342 Treurnicht, 1961a: 402-406.
343 Handelinge van die Transvaalse sinode, 1961: 350ev.
344 Indie verslag van die ad hoc-kommissies word daarop gewys dat die Ned GerefKerk nooit die WRK gevra het om

toestande in Suid-Afrika te ondersoek nie. Die meeste besware handeloor besluite wat opgeneem is in die verslag
van die Kaapse studiekommissie. Afgevaardigdes is daarvan beskuldig dat hulle nie die reg gehad het om namens
die Ned Geref Kerk van Transvaal te stem nie, want dit was bedoel om net 'n gespreksforum te wees.
Afgevaardigdes word beskuldig van onoordeelkundigheid omdat hulle eers besluite geneem het en dit later weer
moes verdedig. Omdat die besluite met die standpunt van die Ned Geref Kerk gebots het, het die afgevaardigdes
hulle 'n reg toegeëien wat net die sinode toekom. Voorts word die mening uitgespreek dat die afgevaardigdes van
stryk gebring is deur die dampkring waarin hulle verkeer het en nie rekening gehou het met die subtiele invloed
van die WRK nie.

345 Handelinge van die Federale Raad van Kerke, 1961: 54.
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op die bedanking van die Transvaalse en Kaapse sinodes uit die WRK, en dreig hulle om uit die
verband te tree indien die algemene sinode by die WRK sou aansluit.346

Die sinode van Transvaal wat in April 1961 in Pretoria vergader het, was toe reeds onder groot druk
van verskeie kerkrade wat die sinode versoek het om uit die WRK te bedank. Die sinodesitting is
gekenmerk deur besprekings wat emosioneel gelaai was en eindelik is verskeie besluite geneem oor
rasseverhoudingcï'" Alle besluite wat by Cottesloe geneem is en in stryd was met die Ned Geref
Kerk se beleid oor rasseverhoudinge, is verwerp en die beleid van differensiasie is weer eens
bevestig as in belang van al die swart mense. Die vyandige wyse waarop die regering se beleid en
optrede veroordeel is by die Cottesloeberaad, is ook afgekeur. Die sinodale kommissie vir aktuele
sake moes in die reses aandag gee aan die verhouding tussen kerk en staat en besin oor die
moontlikheid van 'n eie teologie sodat die kritiek van die WRK besweer kon word. Lidmate van die
sendingkerke word bedank vir hulle lojaliteit en verseker van onderlinge eenheid in Christus.

Dit is opvallend hoe die laermentaliteir " druk geplaas het op die herbevestiging van die bestaande
beleid van beide die Ned Geref Kerk en die regering oor die beleid van apartheid. Ampsdraers en
lidmate is vermaan om hulle te weerhou van "verwarrende, onverantwoordelike en
opspraakwekkende" uitsprake wat die kerk tot nadeel strek. Die regte kanale wat deur die kerk
daargestel is, moes gerespekteer word. Daar was selfs 'n versoek dat die ondertekeningsformulier as
dissiplinêre maatreël in dié verband benut moet word.349

Die ad hoc-kommissie rapporteer aan die sinode dat die WRK se integriteit onder verdenking is en
dat lidmaatskap beëindig moet word, omdat "dit wil voorkom of die Wêreldraad wesenlik sterk
liberalistiese, humanistiese, modernistiese, kosmopolitiese, sosialistiese en kollektivistiese tendense
het, met uiterste sterk gelykskakelings- en nivelleringsrigting waarvan sy kleursiening 'n
konsekwente uitvloeisel is".350Hierdie probleme met die rigting wat die WRK ingeslaan het en die
gevaar dat lidmaatskap van die WRK die toekomstige kerkvereniging van Ned Geref Kerke kan
verongeluk, het tot 'n onmiddellike bedanking van die Transvaalse sinode van die Ned Geref Kerk
uit die WRK gelei.

Die Kaapse sinodesitting wat op 19 Oktober 1961351 begin het, was minder gedronge en die

346 Handelinge van die Natalse sinode, 1961: 50ev. Die vereniging van die verskeie streeksinodes in een algemene
sinode was toe reeds in die vooruitsig.

347 Handelinge van die Transvaalse sinode, 1961: 352, 364ev.
348 Die laermentaliteit hou verband met die druk wat kollektiewe denke binne Afrikanergeledere uitgeoefen het op die

individu om te konformeer met die patroon van denke en kultuur-politieke oortuigings van die Afrikaner. Hierdie
druk het dikwels saamgehang met die invloed en die mag wat deur die Afrikaner-Broederbond uitgeoefen is op die
Afrikanersamelewing. Die Afrikaner-Broederbond, wat in 1918 deur drie Afrikaners (HJ Klopper, HW van der
Merwe en DHC du Plessis en later ook ds JF Naudé, die vader van Beyers Naudé) gestig is om te waak oor
Afrikanerbelange, het ontwikkel tot 'n magtige organisasie binne Afrikanerbelange. Hierdie mag het hom laat geld
op kerklike, sosio-ekonomiese, kultuur-politieke en opvoedkundige vlak. Die Afrikaner-Broederbond se mag en
invloed kan nie onderskat word in die ontwikkeling, vestiging en instandhouding van apartheid nie. Smith
(voormalige lid van die Afrikaner-Broederbond) haal O'Meara se beskrywing van die beweging soos volg aan:
"Anointing themselves the high priests of a new, Christiannational Afrikaner civil religion, these younger
Broederbond intellectualls claimed the exclusive right to define the historic mission and parameters of Afrikaner
nationalism. They set out to impose their new Christian-national vision on the entire Afrikaner society" (Smith
2004a: 73). Verskeie navorsers het reeds indringende aandag gegee aan hierdie onderwerp en in hierdie navorsing
word slegs kennis geneem van die betrokke werke (onder andere O'Meara 1999, NJ Smith 2004a: 67ev, Wilken en
Strydom 1978: 40).

349 Handelinge van die Transvaalse sinode, 1961: 483ev.
350 Handelinge van die Transvaalse sinode, 1961: 464.
351 Die sinodesitting is voorafgegaan deur 'n besoek van dr. R Billinger van die WRK. Hy is deur AP Treurnicht

(1961b: 317), die redakteur van Die Kerkbode, daarvan beskuldig dat hy die Kaapse Kerk probeer manipuleer om
lid van die WRK te bly.

-79-

https://etd.uwc.ac.za/



besprekings wat tydens die sinode oor die Cottesloe-beraad se besluite gevoer is, was rustiger
omdat die ergste emosies oor die gebeure vervaag het. Ná verskeie besprekings word die besluite
van die FR oor Cottesloe as besluite van die sinode aanvaar.352 Die verslag en besluite word na die
kommissie vir rasseverhoudinge van die sinode verwys vir verdere bestudering met verslag aan die
sinode. Tydens die sinode is ook besluit dat die Kaapse sinode soos die Transvaalse sinode hulle
lidmaatskap van die WRK beëindig.

Met hierdie besluite het die Kaapse sinode, op enkele uitsonderinge, hulle aangesluit by die ander
sinodes oor die uitsprake en besluite van Cottesloe. Die uittrede van die Kaapse en Transvaalse
sinodes uit die WRK is ook gemotiveer uit die kleiner sinodes se vereiste dat kerkvereniging nie
kan plaasvind alvorens die uittrede gefinaliseer is nie. Die impak van die Cottesloeberaad en
besluite daar geneem, het nie net plaaslik op Ned Geref Kerkterrein en owerheidsvlak rimpelings
veroorsaak nie, maar apartheidsdenke en rasseverhoudinge in Suid-Afrika meer as voorheen op
internasionale agendas geplaas. Verskeie apartheidswette wat deur die besluite van die kerkeberaad
oopgevlek is, het orals onder die soeklig gekom. Dit was veral die wette in verband met die verbod
op gemengde huwelike, groepsgebiede, instromingsbeheer, werksreservering, die Wet op Bantoe-
owerhede en die kerkklousule van 1957 wat onder die loep gekom het. Dit was alles wette waarop
die Ned Geref Kerk aangedring en waarvoor hulle selfs die regering bedank het, toe dit ingestel is.

Beide Lombard en Kinghorn353 wys daarop dat die heftige reaksie binne Ned GerefKerkgeledere en
die Afrikanersamelewing grootliks toegeskryf kan word aan die onverwagte kompromieë wat van
die afgevaardigdes van die Ned Geref Kerk aangegaan het met die besluite, optrede en standpunt
van die afgevaardigdes van die Ned Geref Kerk by Cottesloe. Dit is geïnterpreteer as sou die Ned
Geref Kerk 'n totale ommeswaai in beleid ondergaan het deur saam te stem met die besluite van die
Cottesloeberaad. Uit die gebeure en reaksies was dit inderdaad duidelik dat die afgevaardigdes van
die Ned Geref Kerk begin wankel het in hulle voorheen onomkeerbare oortuiging in verband met
apartheid.F" Voorts haal Lombard vir Ernst Kohl aan om aan te toon hoe die Kaapse en Transvaalse
sinodes geswig het onder eksterne druk toe die besluite van Cottesloe verwerp is. Die Ned Geref
Kerk se denke oor rasseverhoudinge het reeds in die 1950 begin verander as gevolg van die
herlewing op sendinggebied, die samewerking met ander kerke, die invloed van die ekumeniese
bewegings, en vanweë die besef dat territoriale skeiding nie haalbaar is nie. Hierdie faktore het
aanleiding daartoe gegee dat "die blik van die kerk van die skeppingsteologie na die eenheid van die
kerk en van die toekoms na praktiese omstandighede verplaas [is]".355

352 Hierdie voorstel is deur JD Vorster en Treurnicht ingedien en deur die sinode aanvaar (sien Handelinge van die
Kaapse sinode 1961: 50ev).

353 Kinghorn (1984: 11gev) voer verskeie redes aan waarom die besluite van Cottesloe so opspraakwekkend was.
Volgens hom was die besluite in stryd met "die idee van die totale, territoriale apartheid wat onder dr. Verwoerd
beslag gekry het". Voorts wys hy daarop dat 60 persent van die besluite van Cottesloe uit die verslag van die
Kaapse sinode afgelei en selfs net so oorgeneem is.

354 Lombard, 1974: 240.
355 Volgens Kohl was dit as gevolg van die Nasionale Party se afhanklikheid van die Ned Geref Kerk dat hy die

Transvaalse en Kaapse sinodes onder druk geplaas het om die besluite van Cottesloe te verwerp. Volgens hom het
Verwoerd in sy nuwejaarsboodskap dié kwessie aangeraak en het hy die Ned GerefKerk in die Vrystaat, Natal en
Suidwes-Afrika gebruik om druk op die Transvaalse en Kaapse sinodes te plaas. Die suggestie is gemaak dat
lidmate van die Ned Geref Kerk oorreed sou word om na die Hervormde Kerk oor te gaan. Volgens Kohl kon
Verwoerd staatmaak op 'n oorweldigende meerderheid in die verkiesing op 18 Oktober 1961, en dat die sinodes
onder dié omstandighede beswaarlik hulle rug op hom kon draai. Volgens hom is selfs die ouderlinge aangesê om
'n oog oor die predikante te hou oor waar hulle hulle stem uitbring as dit by die besluite van Cottesloe kom, sodat
die kerkrade hulle voor stok kon kry. Volgens Lombard is hierdie laaste aanname van Kohl aanvegbaar, omdat hy
daarmee wys dat hy nie die plaaslike omstandighede ten volle begryp nie. Sien Lombard se bespreking van Ernst
Kohl se werk Die Rassenfrage Sudafrikas und die Haltung der Kirchen, 1964: 364ev, soos opgeneem deur
Lombard, 1974: 241.
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Die nadraai van die Cottesloeberaad het die Ned Geref Kerk nie net verder vervreem van die
Engelssprekende kerke nie, maar hulle ook binne die geledere van die internasionale kerk en in
besonder binne die ekumene as vyand geïsoleer. Binne die Ned Geref Kerk se eie geledere het ook
verwydering en teenkanting gekom. Hierdie situasie word veral uitgewys deur 'n aantal predikante
van die Afrikaanssprekende kerke wat gereeld byeenkomste gehou het waar ekumeniese sake
bespreek is. Hierdie groep is later aangevul deur predikante van Engelssprekende en swart kerke.
Uit hierdie groep is die ekumeniese tydskrif Pro Veritate in 1962 gebore en die Christelike Instituut
(Cl) - met Beyers Naudé as redakteur van die tydskrif en direkteur van die CI.356Hierdie tydskrif
en die Cl word uit verskeie oorde deur Ned Geref Kerkleiers en kerkpublikasies as bedenklik
veroordeel en lidmate word daarteen gewaarsku.357

Ná die gebeure van Cottesloe het die Ned Geref Kerk afgestuur op totale vervreemding en isolasie.
Hierdie selfopgelegde isolasie was van só 'n aard dat die Ned Geref Kerk sektariese kenmerke
geopenbaar het. Die Ned Geref Kerk was reeds vervreem van die Engelssprekende en ander swart
kerke en swart leiers in Suid-Afrika. As gevolg van die nadraai van Cottesloe het die Ned Geref
Kerk sy bande met die WRK verbreek. Verhoudinge tussen die Ned Geref Kerk en die Suid-
Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) (wat in 1968 sy naam van die Christian Council verander het
na die SARK) het as gevolg van verskeie gebeure oorgegaan tot vyandskap.Y'' Die stilte van die
NGSK, moontlik vanweë hulle afhanklikheid van die Ned Geref Kerk veral ten opsigte van
finansies, word mettertyd ook verbreek.

Op enkele uitsonderings na was die sogenaamde Ned Geref-dogterkerke onderhorig en gedienstig
teenoor die moederkerk, selfs tydens die sinode van die NGSK in 1950. DP Botha359 verwoord
egter die onderliggende en onderdrukte gevoel wat ná die 1950's aan die opbou was in die NGSK
by die Algemene Vergadering van die SARK op Hammanskraal in 1980 met 'n referaat getiteld
"The Kingdom of God and the churches in SA". Hierdie gevoel teen die beleid van apartheid, wat
deur die Ned Geref Kerk en die NP-regering geskep en in stand gehou is, het toenemend onder
kritiek gekom in die Ned Geref Sendingkerk (later die Verenigende Gereformeerde Kerk (VGK)).
Dit het 'n hoogtepunt bereik met die afkondiging van 'n status eonfessionis en die opstel van Die
Belhar-belydenis in 1982 by die sinode van die NGSK (sien bespreking in die volgende
hoofstuk).360

Die Ned Geref Kerk het volhard met die beleid van apartheid ten koste van verhoudinge wat 'n
korreksie kon bring en ten koste van hulle eie profete '?' wat geworstel het om hulle stemme teen die

356 Kritzinger, 1962: 237.
357 Persone soos JD Vorster en AP Treurnicht het hulle skerp teen die gebeure uitgespreek. Die Algemene sinode van

1963 en 1966 het dit veroordeel as denke wat bots met die suiwere leer van die Ned GerefKerk, die orde van die
kerk ondermyn en verwydering bring tussen lidmate. Lidmate en predikante word derhalwe versoek om hulle te
weerhou van en te onttrek uit die Cl, en lojaal te bly teenoor die Ned Geref Kerk, wat van God kom deur die
werking van Jesus Christus (sien Handelinge van die Algemene sinode, 1966: 549-564).

358 Hier kan onder andere gewys word op een van die publikasies van die SARK, naamlik "'n Boodskap aan die Volk
van Suid-Afrika" (1966) en die program van die WRK ná 1970 om rassisme te bestry deur samewerking en
finansiering te bied aan sogenaamde terroriste-organisasies van Suider-Afrika. Ook Engelssprekende kerke het
onder toenemende druk en spanning gekom vanweë hulle betrokkenheid by die WRK (Lombard 1974: 243).

359 Sien ook die werke van Boesak (1983: xi) en Racism and South Africa, 'n verklaring wat algemeen aanvaar is deur
die Wêreldbond van Gereformeerde Kerke, 25 Augustus 1982 (sien Handelinge van die Algemene sinode van die
Ned GerefKerk, 1982: 1020ev).

360 Cloete & Smit, 1984: 5ev.
361 In 1963 het Beyers Naudé tydens sy preek, toe hy aangekondig het dat hy die benoeming as direkteur van die Cl

aanvaar, die onverdraagsaamheid van die Ned Geref Kerk ten opsigte van kritiek soos volg verwoord: "[die]
godgegewe reg en vryheid van leraar en lidmaat om profeties en reformatories te getuig vir die waarheid van Gods
Woord so ingeperk en aan bande gelê ... dat die dienaar nie meer in beginsel die vryheid gegun word om sy diepste
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praktyk van apartheid te laat hoor.

2.3.12 Rasseverhoudinge ná 1962

Die eerste algemene sinode van die verenigde sinodes van die Ned Geref Kerk het plaasgevind in
Kaapstad in Oktober 1962. Tydens die vergadering het die FR ontbind en al die sake wat op die
agenda van die Raad en sy onderskeie kommissies was, is oorgedra na die algemene sinode. Dit is
opvallend hoe die uitstaande apartheidsdenkers die leidende posisies in die streeksinodes in die
1960's beklee het en op die moderatuur en kommissies van die algemene sinode ná 1962 was.
Verskeie persone kan hier genoem word soos AB du Toit, GBA Gerdener, EP Groenewald, TN
Hanekom, FJM Potgieter, PA Verhoef, DPM Beukes, GSJ Moller, OSH Raubenheimer, AP
Treurnicht, IJViljoen, JD Vorster en ander.

Ná die vereniging van die Ned Geref Kerk in 1962 het die stroom van kritiek uit die
Engelssprekende kerke, swart leierskap, die WRK, die SARK, die NG Sendingkerke en enkelinge
binne Ned Geref Kerkgeledere teen die beleid en teologie van apartheid toegeneem in getalle en
felheid.362 Namate die kritiek ingestroom het, het die Ned Geref Kerk gepoog om die
apartheidsteologie te regverdig deur gebruik te maak van meer genuanseerde formulering in
verskeie verslae en kerklike geskrifte. Die vernaamste dokument van die Ned Geref Kerk in hierdie
verband was die beleidstuk Ras, Volk en Nasie en Volkereverhoudinge in die Lig van die Skrif
(RVN). Hierdie dokument het ná ongeveer twintig jaar 'n finale beslag gevind toe dit by die
algemene sinode van 1974 as amptelike dokument van die Ned Geref Kerk aanvaar is. Dit sal later
in die hoofstuk meer volledig bespreek word.

2.3.3 Samevatting

In hierdie afdeling van Hoofstuk 2 is dus gepoog om 'n analise te maak van die ontwikkeling van
pragmatiese apartheid. Daar is aangetoon hoe die nadraai van die tweede Suid-Afrikaanse oorlog,
Britse imperialisme asook verskeie sosio-ekonomiese en kultuur-politieke gebeure van die laat-
1920's en 1930's 'n bepalende rol gespeel het in die ontwikkeling van pragmatiese apartheid.

In die analise is eerstens gefokus op apartheidsdenke, politieke en ekonomiese apartheid asook op
apartheid as ideologie. Tweedens is aandag gegee aan die geskiedenis van apartheidsdenke binne
die Ned Geref Kerk. Ter agtergrond van die tydperk waaroor hierdie proefskrif handel, is aandag
gegee aan die koloniale nedersetting aan die Kaap, en onder andere gewys op die invloed en
toekomstige rol van die Corpus Christianum. Daarna is gelet op die tydperk ná die eerste
sinodesitting van die Ned Geref Kerk (1824) en aangetoon hoe die fondamente gelê is vir aparte
kerke op grond van ras.

Vervolgens is aandag geskenk aan die tydperk (waaroor hierdie proefskrif handel) ná 1902 toe
sosio-ekonomiese en kultuur-politieke gebeure 'n bepalende rol gespeel het in die denke in verband

Christelike oortuigings uit te spreek en op 'n wyse ofplek oftyd soos God hom dit deur sy Woord en Gees gee ...
nie" (sien De Villiers 1986: 157).

362 Dit was veral deur die WRK se program om rassisme te bestry dat 'n beroep op lidkerke gedoen is om een ná die
ander maatreëls ter bestryding van rassisme in Suider-Afrika te steun. Daar was onder andere die spesiale fondse
wat geskenk is aan organisasies wat apartheid op verskeie maniere beveg het, soos die ANC, PAC en die
Patriotiese Front. Ná 1972 is druk uitgeoefen op maatskappye om beleggings uit blanke organisasies in Suid-
Afrika te onttrek en druk is op banke uitgeoefen om geen lenings aan die Suid-Afrikaanse regering toe te staan nie.
Gedurende die 1980's is 'n beroep gedoen op internasionale organisasies om sanksies teen Suid-Afrika toe te pas.
Lidkerke wat nog in gesprek was met die Ned GerefKerk nie, is onder druk geplaas om standpunt in te neem teen
apartheid. Die betrokke kerke, soos die Hervormde Kerk van Nederland, die Gereformeerde Kerk van Nederland
en kerke in Duitsland soos die Reformierter Bund en die Schweizerischer Kirchenbund, het mettertyd óf hulle
verhoudinge met die Ned Geref Kerk verbreek óf op 'n besliste wyse gepoog om hulle te dwing om apartheid te
beëindig (sien De Villiers 1986: 151). Sien volledige bespreking van die kritiese stemme inHoofstuk 3.
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met segregasie. Ook is aangetoon hoe die FR deur middel van die FAR op eksklusiewe wyse
aandag gegee het aan die blanke armoedekrisis en deur middel van die FSR aan die sogenaamde
"Naturelleprobleem" wat verband gehou het met die Afrikaner se vrese vir die gevaar van die
oorweldigende swart massa. Voorts is kortliks aandag gegee aan die opkoms van die neo-
Calvinisme in die tyd toe die Ned Geref Kerk die kerk van die Afrikanervolk geword het. In dié
verband is ook aandag gegee aan die ontwikkeling van kontekstuele en ideologiese apartheid in die
Ned GerefKerk.

In die analise is besondere aandag geskenk aan die Sendingbeleid van 1935, veralomdat dit die
eerste omvattende teoretiese besinning was waarin sistematies aandag gegee is aan die
"Naturelleprobleem" en die sosio-ekonomiese verskansing van die posisie van die Afrikaner. In
hierdie dokument word die denke in verband met volkereverskeidenheid, die verbod op
rassevermenging en afsonderlike grondgebiede vir verskillende volke aan die orde gestel. Daar
word vir die eerste keer oor nasionalisme, werkreservering en voogdy- of trusteeskap besin. In die
dokument vind die hoogbloei van rassisme ook neerslag. Voorts is aangetoon hoe hierdie
rasbeheptheid nie net bepalend word vir die waarde van die mens nie, maar aanleiding gee tot
rassisme as ideologie - waar die verskuiwing van kulturele en geloofsverskille na biologiese
verskille verskuif en van kultuursegregasie na rassesegregasie.

Uit die analise blyk dit hoe hierdie dokument die basiese sleutels gebied het waaruit
apartheidsteologie ontwikkel het. Voorts is gefokus op hoe die denke wat beslag gegee het aan
hierdie dokument, 'n bepalende rol gespeel het in die paradigmaverskuiwing van segregasie na
apartheid tussen 1935 en 1948. Vervolgens is aangetoon hoe die afgevaardigdes van die Ned Geref
Kerk druk geplaas het op die regering om wette deur te voer waarmee apartheid afgedwing kon
word - en hoe dit aanleiding gegee het tot die spiraal van geweld in Suid-Afrika.

Daarna het die soeklig geval op die rol wat kongresse en konferensies in verband met
rasseverhoudinge gespeel het, veral die kongresse oor die "Naturelleprobleem" ná 1950. Laastens is
aandag gegee aan die invloed en gevolge van die Cottesloe-kerkeberaad, waarin dit duidelik geblyk
het hoe diep pragmatiese apartheid reeds wortelgeskiet het binne Ned Geref Kerk- en NP-geledere
in Suid-Afrika. Daar is aangetoon hoe hierdie pragmatiese en kontekstuele denke reeds gevestig
was en die eerste tekens van die volgende fase, naamlik die dogmatiese begronding en Skriftuurlike
geregverdig van apartheid, reeds op dreef gekom het.

2.4 Teologiese begronding en Skriftuurlike regverdiging van apartheid

2.4.1 Inleiding

Pragmatiese apartheid, of sogenaamde kontekstuele apartheid (soos in 2.3.2 bespreek), het 'n
politieke stelsel geskep met 'n sosiale orde wat gebaseer is op die skeiding van mense. op grond van
ras. Hierdie stelsel, bekend as apartheid, is mettertyd teologies begrond en Skriftuurlik geregverdig.
In hierdie deel word die dogmatiese begronding en Skriftuurlike regverdiging van apartheid
geanaliseer.

Verskeie teologiese tradisies en denkstrome het 'n rol gespeel in die ontwikkeling van 'n spesifieke
teologie in die Ned Geref Kerk wat apartheid begrond het. Die ontwikkeling van hierdie plaaslike
teologie het 'n komplekse geskiedenis waarin verskeie faktore en dogmatiese tradisies en strome 'n
rol gespeel het. In hierdie deelontleed ek die tradisies en denkstrome wat die teologiese denke
binne die Ned GerefKerk beïnvloed het, om te bepaal watter rol dit gespeel het in die ontwikkeling
van 'n spesifieke teologie in die Ned GerefKerk.

Eerstens sal aandag gegee word aan die aanvanklike teologiese stroom wat vir die eerste sewentig
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jaar ná die oprigting van die Kweekskool in Stellenbosch (1858) die dominante stroom binne die
Ned GerefKerk was - wat in hierdie studie bekend sal staan as die Utrechtse stroom. Tweedens sal
ondersoek ingestel word na die Skotse evangeliese-piëtisme. Derdens word die Princetonse
fundamentalisme ontleed. Vierdens word die Kuyperiaanse neo-Calvinisme van Amsterdam onder
die vergrootglas geplaas. Vyfdens word gelet op die denkstroom afkomstig van die Romantiese
volksbegrip van Herder, en laastens word ondersoek ingestel na die invloed van Gustav Warneck se
sendingkunde. Ná hierdie analise sal aangetoon word hoe verskeie van hierdie strome saamgesmelt
en die Utrechtse stroom vervang het as die dominante stroom binne die Ned GerefKerk.

Dit is egter noodsaaklik om daarop te wys dat die teologiese tradisies soos dit in Suid-Afrika
geïnterpreteer is, nie noodwendig ooreenstem met die wyse waarop dit in die lande van oorsprong
geartikuleer is nie.

2.4.2 Teologiese denkstrome/denkrigtings binne die Ned Geref Kerk

a) Die Utrechtse tradisie

In hierdie deel val die soeklig op die oorsprong, vestiging en teologiese kenmerke van die Utrechtse
stroom tydens die eerste sewentigjaar ná die stigting van die Kweekskool op Stellenbosch in 1858.

Deist bepreek verskillende redes waarom die Ned Geref Kerk dit nodig gevind het om 'n
Kweekskool op Stellenbosch te stig.363 Predikante van die Ned Geref Kerk het tot in daardie
stadium hulle opleiding aan die Nederlandse en Skotse teologiese inrigtings ontvang. Daar was
egter 'n toenemende aandrang op die stigting van 'n eie Kweekskool in Suid-Afrika, waar
predikante van die Ned GerefKerk hulle opleiding kon ontvang. Die belangrikste rede was egter die
vrees vir die invloed van die modernistiese rigting364, wat 'n groot aanhang in die teologiese
opleidingsentrums in Nederland gehad het. Hierdie stryd wat gewoed het tussen die regsinnige en
moderne rigtings365 in die kerke in Nederland, het hom ook laat geld in kerklike geledere in Suid-
Afrika.

Die eerste twee professore wat na die Kweekskool te Stellenbosch beroep is, het die keuse vir 'n

363 Deist (1994: 1) toon aan dat ten minste ses redes aangevoer is waarom daar 'n behoefte was aan 'n eie
opleidingsentrum. Van hierdie redes was, onder andere, die tekort aan predikante en die koste verbonde aan
opleiding in die buiteland. Die belangrikste en bepalende rede was egter die vrees vir die invloed van die
modernistiese rigting in Nederland.

364 Hierdie stryd tussen die twee genoemde strome is die gevolg van die Verligting, wat 'n paradigmaskuif uit die
agttiende eeu gebring het weg van die voorwetenskaplike denke na die modernisme. Volgens die denke van die
Verligting, wat deur die modernis aangehang is, is die menslike rede die enigste kriterium vir geldige
wetenskapsbeoefening. Die natuurwetenskaplike beginsels vir wetenskapsbeoefening (en voorveronderstelling)
geld dus ook vir die beoefening van die geesteswetenskappe. Slegs dit wat empiries waarneembaar is en rasioneel
beoordeel kan word, is geldige objekte vir wetenskapsbeoefening. Daar word dus met 'n geslote wêreldbeeld
gewerk waar die bestaan van die bonatuurlike (of transendente) werklikheid verwerp word omdat dit nie empiries
waarneembaar is nie. Vir die regsinniges moes teologiese navorsing, naas die rasionele, ook rekening hou met
kerklike belydenisse en die Skrif as kenbron.

365 Die moderniste het dus uitgegaan van 'n wêreldbeskouing wat naturalisties-empiries is (sien Barth, 1959: 11). Vir
hulle is alles immanent. Daar was dus geen sprake van 'n openbaring uit 'n bonatuurlike wêreld nie; alles is
immanent. Dit kom daarop neer dat die Bybel (as bonatuurlike openbaring) se transendente boodskap in die
gedrang gekom het, asook die vleeswording van God en daarmee die belydenis oor Christus. Dit het 'n vraagteken
geplaas agter die tradisionele kerklike konsepte en belydenis. Volgens Deist (1994: 6) het Murray en Hofmeijr die
konsekwensies daarvan duidelik ingesien (sien Murray 1868b: 31-42 en 1868a: 27-118 en Hofmeijr 1860: 30). Die
regsinniges het op hulle beurt die bonatuurlike wêreld as 'n gegewe aanvaar. Hulle het aanvaar "(a) dat God
onafhanklik van die wêreld bestaan, (b) dat God homself geopenbaar het, (c) dat daardie openbaring neerslag
gevind het in die Skrif, wat God self tot stand gebring het, en (d) dat die hoofinhoud van die Bybel (aangaande die
verlorenheid van die mens en sy redding), soos uiteengesit in die Gereformeerde belydenisskrifte, realistiese
verwysingswaarde het".
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bepaalde teologiese rigting weerspieël. Beide di John Murray en NJ Hofi:neijr was afkomstig van
die regsinnige stroom in Utrecht. Gevolglik kan aangeneem word dat die Ned GerefKerk gekies het
"vir 'n bepaalde soort teologie: nóg vir die teologie van die 'Moderne Rigting', nóg vir die teologie
van die Afgeskeie Gereformeerde Kerk of van Abraham Kuyper en die Doleansie - wat reeds in
Suid-Afrika verteenwoordig was - maar vir die teologie van die Regsinnige Utrechtse rigting (en in
'n mindere mate ook dié van die Skotse Gereformeerde Kerk). Dit sou die stroom wees waarin Ned
Geref-predikante opgelei sou word.,,366Dit was ook die dominante stroom vir sewentigjaar. Hierdie
teologiese stroom367 was (benewens 'n geringer invloed van die modernisme en die ortodoksie) teen
1923 steeds die gevestigde stroom binne die Ned GerefKerk.368

Vir hierdie studie is dit belangrik om kennis te neem van die konteks waarin 'n keuse vir die
Utrechtse teologiese stroom gemaak is. Insig en begrip vir die besondere kenmerke van hierdie
konteks is belangrik met die oog op die verstaan van dit wat aanleiding gegee het tot die oorgang na
die Arnsterdam-lPrincetonse stroom.

Dit was van die kant van die moderniste dat beswaar aangeteken is teen die oprigting van die
kweekskool op Stellenbosch. 'n Professor in die wysbegeerte uit liberale kringe, dr. ANE
Changuion, het beswaar gemaak teen die oprigting van so 'n inrigting, As redes vir sy beswaar voer
hyaan dat so 'n inrigting die vryheid van die kerk in gedrang sal bring; die beskerming wat dit teen
die rigting van die modernis bied, sal 'n ander dwaling, naamlik die konserwatisme tot gevolg hê en
dit ten koste van die waarheid; en die vryheid van die kwekelinge sal sodoende skade ly.369Uit die
antwoord wat di Neethling en Hofi:neijr gee om hierdie besware te weerlê, lei ons hul standpunte af
oor konsepte soos waarheid, liberaal en ortodoks. Changuion het in sy modernistiese oortuigings
een maatstafvir waarheid, naamlik die menslike rede.

Vir Neethling en Hofi:neijr gaan dit oor meer as die rasionele.Ï" want teologiese navorsing moet,
naas die rasionele, ook die kerklike belydenis en die Skrif in spel bring as kenbron. Die inhoud wat
hulle aan die begrip ortodoks gee, verskil van die inhoud wat later daaraan gegee is (sien hier
onder). Ortodoks beteken vir hulle "die aanvaarding van (wat later genoem sou word) die
'hoofwaarhede' van die Christelike geloof. Solank hierdie grenslyne erken word, is daar binne die
'ortodoksie' selfs speelruimte vir die toepassing van 'liberale' navorsingstegnieke. Dit gaan dus hier
oor 'n 'verdraagsame' ortodoksie.Y" Dit is belangrik dat hierdie definisie van "ortodoksie" en die
gepaardgaande "verdraagsaamheid" gesien moet word binne 'n tradisie van die Ned Geref Kerk van
hierdie tydperk. Die wyse waarop hierdie begrippe verstaan is deur die Utrechtse stroom, moet
duidelik onderskei word van die inhoud wat die neo-Calvinisme later daaraan gegee het.372

'n Ontleding van die dogmatiese en bibliologiese werke (JJ van Oosterzee se Christelijk Dogmatiek
(1876) en Jl Doedes se Hermeneutiek voor de Schriften des Nieuwen Verbonds (1878)) wat tydens
hierdie periode in die Kweekskool as basiese werke gebruik is, bevestig die feit dat die Utrechtse

366 Deist (1994: 7) toon aan dat daar reeds 'n gevestigde band tussen die Ned Geref Kerk en die Universiteit van
Utrecht was waar die meeste Ned GerefKerkpredikante hulle opleiding ontvang het.

367 Onder "teologiese stroom" word verstaan die spesifieke buitelandse teologiese tradisie soos dit in Suid-Afrika
geïnterpreteer is.

368 Kuyper kon self slegs een persoon in Suid-Afrika aandui wat 'n ondersteuner was van sy stroom van denke,
naamlik ds SJ du Toit van die Paarl (sien Beets, 1923: 372 en Hofmeyr, 1923b: 358).

369 Sien Hofrneijr, Neethling en Brink, soos aangehaal deur Deist (1994: 367).
370 Ons moet let op die "meer as", want daarmee word die redelike nie uitgesluit nie.
371 Deist, 1994: 3.
372 Sien Deist se aanhaling van Schimscheimer en Lion Cachet in dié verband (1994:369 ev).
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stroom die teologiese denke gestempel het. 373

Hierdie denkstroom, waaruit Doedes en Van Oosterzee afkomstig was, het beslag gekry in die stryd
tussen die moderniste en die regsinniges in die negentiende eeu in Nederland.374 Beide Doedes en
Van Oosterzee was hoogleraars in die teologie aan die Universiteit van Utrecht en deel van die
Hervormde kerk in Nederland. Indie middel van die 19de eeu moes Doedes en VanOosterzee hulle
weg vind te midde van verskeie teologiese strome, wat gewissel het van erg konserwatiewe
ortodoksie tot die liberale stroom van die moderniste''Ï'' in Nederland.I" Van hierdie strome was die
mees dominante die "Gereformeerde Bondsmannen", wat streng ortodoks was in hulle denke. Naas
hulle was daar die konfessioneles wat die kerklike belydenisskrifte ook streng gehandhaaf het.377

Derdens was daar die etiese stroom wat met enkele voorbehoude die belydenisskrifte aanvaar en
ook die modernisme op krities-regsinnige wyse omarm het, die sogenaamde krities-realistiese
stroom.378Vierdens was daar die modernistiese denkrigting wat gegrondves was in die modernisme
van JH Scholten.379

In sy tipering van die verskillende strome van denke in Nederland tydens die 19de eeu wys Beets
daarop dat Doedes en Van Oosterzee geplaas kan word binne die gematigde konfessionele en regs-
etiese rigting, wat volgens hom "beslis nie onder die 'Gereformeerde Bondsmannen' tuishoort nie".
380Berkhof beskryf Doedes en Van Oosterzee as deel van 'n apologetiese skool van denke wat
vrygekom het van die Supranaturaliste'V en met 'n krities-realistiese uitgangspunt gewerk het.

Teenoor die moderne kritiek wil hulle "de betroubaarheid der evangelieverhalen wetenschapplijk
aantonen en met redelijke argumenten de waarheid van het christendom verdedigen".382 Dit was die

373 Sien die volledige bespreking van die invloed van die denke van Oosterzee en Doedes op die denke van die eerste
professore en studente aan die kweekskool op Stellenbosch en gevolglik op die Ned GerefKerk (Deist 1994: 8-24).

374 Veenhof (1968: 53) toon aan dat Doedes en Van Oosterzee die eerste teoloë was wat die modernisme teengestaan
het.

375 Veenhof, 1986: 53.
376 Beets, 1923: 372.
377 Hierdie stroom was die tuiste van Kuyper ná sy bekering weg van die modernisme en van sy leermeester, Scholten

(Hofmeyr 1923b: 358).
378 Hierdie stroom was afkomstig van die Réveil-beweging tydens die opwekking in Genêve, Binne hierdie beweging

het die klem geval op persoonlike geloof, met 'n sterk besef van sonde en genade en die sekerheid van persoonlike
saligheid, en barmhartigheid. Die etiese rigting het binne hierdie stroom beweeg en dit uitgebou met die verdere
verwerking van Beets en Da Costa. Hulle was oortuig dat prediking van die Evangelie geloofsgenesing kon bring
sodat die hele kerk vernuwing kon ondergaan. Vir hulle het dit gegaan oor die Christelike gewete wat bepalend
was vir "onverbiddelike" sedelike eise, want as Christus die inhoud van ons gewete word, is dit waarlik bevry.
Hulle is oortuig dat "[0[ns innerlijk is op de openbaring aangelegd; de geloofservaring is het werk van de Geest.
Het 'etisch beginsel' is het samentreffen van het goddelijk met het natuurlijke in het leven van de mens en zo ook
in het leven van de gemeente". Oor een van die ander ondersteuners van die stroom, De la Saussaye, sê Berkhof
dat hy "liet echter het Evangelie wel erg goed passen bij het verlangen van de natuurlike mens en gaf aan het
geweten te gemakkelijk een christeliijk karakter" (sien Berkhof 1967: 26gev). Hierdie beweging het hulle nie
ingemeng met die politiek nie.

379 JH Scholten het hom aangesluit by die wysgeer van Utrecht CW Obzoomer, wat die natuurwetenskaplike metodiek
aangelê het vir die teologie. Hy verwerp alle resultate wat in stryd is met die natuurwetenskap. Vir hom is
wonderwerke nie moontlik nie en beskou hy die openbaring as oorbodig. Scholten beoordeel die grondbeginsels
van die leer van die Hervormde Kerk vanuit die modernistiese metodiek soos dit deur Obzoomer verstaan is.
Hierdie benadering word bestempel as die nuwe teologie van die rede. Volgens hierdie teologie kom die mens tot
kennis van God deur sy rede: "De rede is het goddelijke in de mens." Scholten noem "dat het getuigenis van de
Heilige Geest. In Jezus is de goddelijke wijsheid op het hoogst geopenbaar. Hij is de verhewen profeet, die een
nieuwe moraal verkondigde. Door ons inzicht kunnen wij onze lagere driften overwinnen. Alles geschiedt in het
heelal volgens vaste wetten van oorzaak en gevolg. Wereld, mens en God ziet hij in een groot geheel." (Berkhof
1967: 271.)

380 Beets, 1923: 372 en Hofmeyr, 1923b: 358.
381 Dit is opvallend dat Veenhof(1968: 54) nie saamstem met hierdie standpunt van Berkhofnie.
382 Berkhof, 1967: 274.
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denke waarbinne Hofmeijr en Murray hulle tuis gevind en wat die grondslag gevorm het van hulle
basiese uitgangspunte in die beoefening van hulle teologie. Hierdie teologiese stroom staan bekend
as die Utrechtse regsinnige rigting wat die dominante rigting was in die Ned Geref Kerk in die
eerste sewentig jaar ná die stigting van die kweekskool in 1858. Deist toon aan dat dié stroom
gekenmerk word deur 'n krities-realistiese (en soms 'n naïef-realistiese) kenteorie met 'n
Romantiese hermeneutiek.383

Hulle het gewerk met 'n kosmologie wat die transendente werklikheid aanvaar het met "die
realistiese verwysingsgehalte van teologiese uitsprake aangaande die persoonlike bestaan van God
en van sy openbaring wat in die Skrif te vinde is en wat in breë trekke deur die kerklike belydenis
verwoord word".384 Deist tipeer die teologiese stroom as krities-realisties, nadat hy 'n deeglike
analise gemaak het van die vertrekpunt, metodiek en literatuur wat in die eerste sewentig jaar van
die teologiese opleiding op Stellenbosch gegeld het.

Onder krities-realisties verstaan hy dat die realisme wat hier ter sprake is, gekenter word met 'n
kritiese ingesteldheid van die ondersoeker. Voorts sê hy dat "hoewel sy vertrekpunt dié van 'n
(teologiese) realis is, mag die denksisteem wat vanuit hierdie basiese aanname ontwikkel word, nie
onkrities gelykgestel word met die wêreld van God of onkrities opgebou word nie". Die eksegeet
moet die Bybelskrywers se "gedagtes" goed oordink en beskryf, terwyl die "historiese kritiek (my
kursivering) en die Christelike dogmatiek daardie gegewens krities evalueer en sistematies uitbou".
385Die resultate is voorlopig en onderhewig aan verandering, dit kan dus nie as absoluut beskou
word nie. Dit is opvallend dat in dié stroming ruimte gelaat word om met die historiese kritiek te
werk, en dat dit as deel van die eksegetiese metodiek aanvaar is. Daar was in hierdie benadering -
wat aanvanklik binne die Ned Geref Kerk se opleiding dominant was - dus ruimte vir 'n rasionele
metode van Skrifuitleg en 'n kritiese beoordeling van die resultate.

Dit is ook opvallend dat die skrywers van die Bybel nie as bonatuurlike wesens beskou is nie, maar
verstaan word as gewone mense wat die instrumente is waardeur die openbaring van God gegee
word. Dit is vanweë hierdie menslike aard van die openbaring dat krities omgegaan moet word met
die teks. Die uitgangspunt van hierdie benadering is dat daar slegs sprake van "inspirasie" is ten
opsigte van die "godsdienstig-sedelike" verkondiging van die Skrif en geld dit nie vir die historiese
of natuurkundige korrektheid van die Skrif nie. Deist toon ook aan dat die krities-realistiese basis
van dié rigting ook blyk uit "die waarde wat dit heg aan die historisiteit van die verhaalde
openbaring sonder om uit die historisiteit van die openbaring terug te konkludeer tot die
geskiedkundige korrektheid van die openbaring, sodat daar ruimte is vir die vrye gebruik van die
historiese kritiek. Die raamwerk waarbinne die historiese kritiek beoefen word, moet egter
onbevange wees, dit wil sê dit mag die intervensie van die bonatuurlike in die natuurlike nóg a
priori in elke geval erken, nóg a priori vir alle gevalle ontken.,,386

Die keuse vir die Utrechtse tradisie deur die leermeesters van die Ned Geref Kerkpredikante, wat
vir sewentig jaar gedomineer het, het as die basis gedien waarop 'n deurdagte kritiek kon
funksioneer. Dit het die Ned Geref Kerk tydens hierdie tydperk gevrywaar teen ortodokse dogmas
wat swaarder geweeg het as die Skrif - sien bespreking onder.

383 Deist, 1994: 25ev.
384 Deist, 1994: 25.
385 Deist, 1994: 25.
386 Hierdie formulering word woordeliks weergegee omdat dit belangrik is vir die kontrastering van hierdie teologiese

metodiek met dié van die neo-Calvinistiese stroom van denke, soos dit later by die "pajaane" gefunksioneer het in
hulle verkettering van Du Plessis. Voorts is dit belangrik vir die beoordeling van die apartheidsteoloë se kritiek op
die sogenaamde liberale skole van denke (Deist 1994: 26).
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b)Die Skotse Evangeliese-piëtisme

Daar kan onderskei word tussen verskillende vorme van piëtisme. Die algemene beeld van die
piëtisme is dié van 'n persoonlike vroomheid met besondere klem op persoonlike bekering en
persoonlike belewing van die geloof wat uitloop op die vrug van die Gees. Dit word gekenmerk
deur 'n vroom gebedslewe en herlewingsdienste. Dit is die taak van die kerk om aandag te gee aan
die siel van die mens en betrokkenheid by sosiale sake word as "social gospel" gebrandmerk.
Hierdie na-binnegekeerde geloofslewe gee noodwendig aanleiding tot wêreldvermyding, waar
Evangelie en geloof teenoor mekaar staan.· Dit lei geen twyfel nie dat hierdie vorm van piëtisme
dikwels in die geskiedenis van die Ned GerefKerk waargeneem kan word.

Hierdie ekstreme vorm van piëtisme het egter dikwels 'n kentering ondergaan in die Ned Geref
Kerk as gevolg van 'n besondere sendingbewussyn. Die beklemtoning van die sending het gepaard
gegaan met 'n humane karakter wat klem gelê het op menslike behoeftes, beide geestelik en fisiek.
'n Verdere kenmerk van hierdie sendinggerigte piëtisme is dat alle mense ten spyte van hulle
uiterlike voorkoms gelykwaardig is en dat die Evangelie "aan alle mense [gerig word]; daar is slegs
een evangelie; enigeen kan dit (potensieel) aanvaar; die Evangelie raak die wese van die mens aan
(dit lei tot wedergeboorte!); hierdie wese is innerlik en geestelik- dit is die korte dogmatiek van die
mensdom se prinsipiële gelykwaardigheid". 387

Hierdie skakering van die piëtisme binne die Ned Geref Kerk is te danke aan die Skotse
evangeliese-piëtisme wat via die Skotse predikante, met hulle besondere tipe Calvinisme, na Suid-
Afrika gebring is. Met Andrew Murray as een van die uitstaande leiers het hierdie stroom 'n
belangrike rol gespeel in beide die Ned Geref Kerk en die lewe van die Afrikaner.388 Verskeie
navorsers toon aan dat hierdie stroom, onder leiding van Andrew Murray, 'n blywende stempel
gelaat het op die teologiese denke binne die Ned GerefKerk.389 Andrew Murray en SJ du Toit word
selfs gesien as die prototipe van twee vorme van Calvinisme.39o Hierdie tradisie is ook in die Ned
Geref Kerk bevorder via Andrew Murray se broer John, wat een van die eerste professore aan die
Teologiese Seminarium op Stellenbosch was.

Dié Skotse tradisie word gekenmerk deur 'n verinnerliking, individuele heiliging en vertoon sterk
Puriteinse kenmerke. Ondersteuners van hierdie stroom laat die klem val op heiligingseise ten
opsigte van die persoonlike lewe, heiligheid binne die familielewe, Sabbatsonderhouding en
toewyding aan die kerk. Dit laat egter 'n etiese vakuum ten opsigte van 'n sosiale etiek.

Hierdie stroom met leiers soos die Murrays het 'n eiesoortige standpunt in verband met etiek en
politiek gehad. Die kerk en staat het elkeen hulle eie terrein. Die kerk moenie inmeng in die politiek
nie en die twee moet uitmekaar gehou word. Van die kerk word verwag om hulle lidmate, ook dié
binne die politiek, geestelik toe te rus met die beginsels van liefde en broederskap. Op hulle beurt
moes hulle as gelowiges ander help om die belangrike beginsels van die Bybel toe te pas omdat
hierdie beginsels gegeld het op elke terrein.391 Die kerk moes egter nie direk betrokke raak by die
politiek nie.392

387 Kinghorn, 1986: 59.
388 Botha, ME, 1982: 19.
389 Vergelyk in dié verband Botha, ME (1982: 1gev); Moody (1975: 57ev) en Van Wyk (1978: 17).
390 Botha, ME, 1982: 18ev.
391 Du Plessis, 1920: 443.
392 Botha, Al (1984: 397) toon aan hoe Andrew Murray gereageer het op DF Malan se uitspraak ná die rebellie van

1915 oor die kerk se betrokkenheid by volk en politiek. Terwyl Malan 'n direkte betrokkenheid voorgestaan het,
het Murray die standpunt gehuldig dat die kerk 'n geestelike liggaam is wat omsien na die behoeftes van gelowiges
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Alhoewel Murray daarvan beskuldig is dat hy geen erg het aan Afrikanernasionalisme nie en ten
regte beweer word dat hy nie 'n voorstander was van die Afrikanervolksteologie nie, het hy
meegeleef met die lief en leed van die volk. Aan die een kant het hy 'n punt daarvan gemaak om te
waarsku teen die vermenging van godsdiens en volksentimente. Aan die ander kant het hy 'n
gesonde ontwikkeling van die Afrikanervolk aangemoedig.i'"

Die Skotse evangelies-piëtistiese stroom het in die laat-19de eeu en in die eerste twee dekades van
die 20ste eeu hulle stempelop die Ned Geref Kerk afgedruk. Hierdie invloed het 'n
belangwekkende rol gespeel in beide die kerk en hulle teologie. Saam met die Utrechtse tradisie is
die invloed van die Skotse rigting teengewerk deur die opkomende Amsterdam-Princetonse stroom.

Die standpunt dat die Puriteinse en piëtistiese kant van hierdie stroom'n belangrike rol gespeel het
in die ontwikkeling van apartheidsteologie, moet saam met ander navorsers afgewys word.394

cj Die Princetonse fundamentalisme

Daar kan tussen verskeie strome van fundamentalisme onderskei word.395 Volgens Deist het die
Princetonse fundamentalisme van Wilson, Hodge, Warfield en Machen beslag gekry in die
Kweekskool op Stellenbosch.i'" In Amerika (in die besonder binne die Presbiteriaanse kerk) was
daar egter 'n beweging weg van die hierdie fundamentalisme van Wilson, Hodge, Warfield en
Machen. Daar het twee kampe ontstaan in Princeton: Eerstens, die tradisionele fundamentaliste, wat
later weggebreek en 'n tuiste in Westminster gevind het, en aan die ander kant was daar die stroom
wat bereid was om 'n verskeidenheid van denke te akkommodeer.

Die Princetonse fundamentalisme was in die algemeen daarop gerig om die invloed van die
modernisme teen te werk en die waarhede van die kerklike belydenis bo verdenking te plaas. Dit
was primêr daarop gerig om die gesag en onfeilbaarheid ("inerrancy") van die Skrif te handhaaf.
Hierdie meganies-organiese interpretasie van die Skrif moes gehandhaaf word sodat die historiese
leerstukke soos die maagdelike geboorte, liggaamlike opstanding van Christus, wederkoms en
opstanding, teen die Skrifkritiek gehandhaaf kon word. Vir hulle was enige stroom wat nie die
onfeilbaarheid van die Bybelse siening van die wêreld aanvaar het nie, onaanvaarbaar.i'"

Daar was 'n oplewing in die Amerikaanse fundamentalisme toe miljoene eksemplare van die reeks

uit alle volke. Murray haal ter stawing Paulus aan waar hy sê: "In de nieuwe mens is niet Griek en Jood,
besnijdenis en voorhuid, barbaar en Schyth, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in alles."

393 Volgens Du Plessis (1920: 15, 343 en 431) was Murray "allereerst en allermeest een dienstknecht van Jezus
Christus, die zich hart en ziel gaf aan geestelike arbeid in het belang van de kudde aan zijn zorg toevertrouwd.
Doch het was onmogelik voor iemand die zo geheel meeleefde met het volk waaronder hij arbeidde, om
onverschillig te blijven ten opzichte van hun maatschappelike en nationale ontwikkeling".

394 Botha, Al, 1986: 154 en Kinghorn, 1986: 58.
395 Daar kan onderskei word tussen strome wat wissel van "hyper-fundamentalists" (soos Machen, Wilson, Hodge en

Warfield) tot strome wat meer gematig is (soos Van Oosterzee). Sien volledige bespreking by Van der Stelt, 1978:
36ev.

396 In dié verband wys Deist (1994: 98) onder andere op die gebeure tydens die Du Plessis-saak waar DG Malan vertel
het van die invloed van iemand soos Wilson op sy denke. Ook 'n Princetonse professor skryf aan Du Plessis: "Ek
verstaan dat sommige van die manne wat op Princeton gewees het, getel het onder dié wat u teengestaan het. Hulle
is blykbaar persone wat deur dr. Machen onderrig is en wat onder sy besondere persoonlike invloed gekom het."

397 Daar was 'n duidelike onderskeid tussen verskillende strome binne die Amerikaanse fundamentaliste. Vir die pre-
millenniumstroom was die Godheid van Christus, maagdelike geboorte, wonders, fisieke opstanding uit die dood,
woordelike inspirasie van die Skrif, satisfaksie-teorie van versoening en die onmiddellike wederkoms van Christus
ononderhandelbaar. Vir die Konfessioneles het die feilloosheid van die Skrif, maagdelike geboorte, fisieke
opstanding van Jesus en die betroubaarheid van die wonders bo verdenking gestaan (Richards, soos aangehaal deur
Deist 1994: 86). Die feilloosheid ("inerrancy") van die Skrif is van meet af deur die Princetonse teoloë aanvaar.
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boekies met die titel The Fundamentals tussen 1912 en 1916 wêreldwyd versprei is.398 In Suid-
Afrika het die Amerikaanse fundamentalisme die predikante van die Ned Geref Kerk eerstens
beïnvloed via die dogmatiese werke van Hodge, wat opgeneem en gedoseer is aan die Kweekskool
op Stellenbosch. Tweedens is The Fundamentals gratis deur die pos aan elke predikant van die Ned
Geref Kerk gestuur tydens die Du Plessis-saak.

dj Die Amsterdamse neo-Calvinisme

Verskeie navorsers399 toon aan dat die Amsterdamse neo-Calvinistiese stroom 'n bepalende invloed
gehad het op die ontwikkeling van apartheidsteologie in Afrikaanssprekende kerke en in besonder
in die Ned Geref Kerk. In hierdie onderafdeling van die navorsing word ondersoek ingestel na die
oorsprong en kenmerke van dié teologiese stroom en die resepsie daarvan in Afrikaanse kerklike
geledere, in besonder in die Ned Geref Kerk. 400 Aandag salook gegee word aan die geleidelike
verskuiwing weg van die krities-realistiese rigting van Utrecht na die ortodoksie van die neo-
Calvinisme in die 1920's en 1930's. Daarna salondersoek ingestel word na die redes waarom die
invloed van die neo-Calvinisme, benewens ander invloede, uitgewys word as die bepalende stroom
waaruit apartheidsteologie ontwikkel het. In hierdie ondersoek sal ek fokus op die denke van
Kuyper en die invloed van sy denke op die ontwikkeling van die neo-Calvinisme (in Nederland en
soos geïnterpreteer is in Suid-Afrika). Hierdie stroom staan bekend as die Amsterdamse tradisie.401

Omdat hierdie stroom 'n bepalende rol gespeel het in die teologiese ontwikkeling en begronding
van apartheid, moet duidelik onderskei word tussen die teorieë van verskillende navorsers.
Navorsers werk almal met uiteenlopende teoretiese voorveronderstellings oor die tyd van ontstaan,
oorsprong, bepalende invloede en faktore wat na hulle mening 'n rol gespeel het in die ontwikkeling
van apartheidsteologie. Botha wy 'n volledige bespreking aan die resultate en gevolgtrekkings van
die navorsers wat dié studieveld betree het. Hy ontleed die spesifieke sisteem of struktuur wat die
betrokke navorsers gebruik het om die samehang tussen kerk en volk en die teologie wat daaruit
voortgevloei het, te beskryf.

In sy uiteensetting bespreek en evalueer hy die samehang tussen kerk en volk binne
Afrikanergeledere soos dit "sedert die tweede helfte van die negentiende eeu en tydens die
Afrikaner se nasionale bewuswording ontstaan het, asook die 'teologie' wat daaruit ontwikkel het".
402 Hy identifiseer dan die verskillende teorieë en bespreek en beoordeel elkeen. Die algemeenste

398 Latsky (1932: 113) skets die gebeure waartydens 'n oliemagnaat miljoene dollar gespandeer het om dié boekies te
produseer en te versprei. Malan, 'n professor aan die Kweekskool op Stellenbosch, beskryf dié werke as die
resultaat van "goeie skrywes".

399 In dié verband kan verwys word na onder andere die werke van Bax (1979); Botha, Al (1984); Botha, ME (1982);
De Klerk (1975); Deist (1994); Du Toit (1981); Kinghorn (1986); Loubser (1987); Hexham (1981); Moodie
(1975); Scholtz (1975 en 1979); en Van Wyk (1978).

400 Hier moet egter beklemtoon word dat die neo-Calvinisme van Kuyper op 'n erg subjektiewe wyse geïnterpreteer is
deur die voorstanders en outeurs van die Suid-Afrikaanse neo-Calvinisme - veral deur die Oupajane. Hulle het die
denke van Kuyper gelees en geïnterpreteer met hulle voorveronderstellings - hulle het regverdiging gesoek vir
hulle oortuiging dat apartheid teologies regverdigbaar is.

401 Indringende en genuanseerde analises van die teologiese tradisies in Nederland gedurende hierdie tydperk (sien
onder andere Veenhof 1968) laat dit duidelik blyk dat die teologiese denke van Kuyper 'n omvattende ondersoek
verg en wat binne die Nederlandse konteks verstaan moet word. Met die analise wat in hierdie tesis gebied word,
kan nie aanspraak gemaak word op sodanige volledigheid nie. Dit is eerder bedoel om 'n algemene oorsig te bied
van die teologiese denke van Kuyper en dan veral die wyse na te gaan waarop dit deur voorstanders van die Suid-
Afrikaanse neo-Calvinisme verstaan en geïnterpreteer is.

402 Botha, AJ (1984: 301ev) bespreek die verskillende navorsers se werke wat poog om 'n antwoord te bied op die
samehang tussen volk en kerk en hoe die leiers van die Afrikanerkerke hierdie samehang in 'n teoretiese raamwerk
probeer plaas het.
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terme wat in sy analise voorkom, is: burgerlike godsdiens.l'" neo-Calvinisme.Y' Christelike
nasionalisme'" en Puriteinse Calvinisme406. Botha toon aan wat elkeen se voorveronderstelling, tyd
van ontstaan, oorsprong, bepalende invloede en faktore is waarmee die navorsers gewerk het in
hulle beskrywing van die ontstaan en vestiging van die apartheidsparadigma.t'"

Voorlopig is dit belangrik om daarop te wys dat die apartheidsdenkers'i" die begrippe Christelik en
nasionaal (die konstruksie Christelik-nasionaal is meer algemeen gebruik) as sentrale begrip
gebruik het in die ontwikkeling van neo-Calvinisme in Suid-Afrika.409 Die standpunt van sekere
navorsers, naamlik dat 'n Calvinisme sedert die volksplanting van die Afrikaner 'n bepalende rol
gespeel het in die oorsprong van apartheid, moet saam met Hexham afgewys word.410 Sy standpunt
dat die eerste werklike invloed van die Calvinisme (neo-Calvinisme) in die laat-1870's via SJ du
Toit na Suid-Afrika gekom het, word ondersteun. Hierdie invloed het eers ná 1912 'n rol begin
speel in die Ned GerefKerk.411

Denkers in die Ned Geref Kerk het op twee wyses in aanraking gekom met die neo-Calvinisme.
Verskeie navorsers412 toon aan hoe SJ du Toit (vader van Totius) onder die invloed van Kuyper
gekom het tydens sy persoonlike besoek aan hom in Nederland in 1880. Onder die invloed van
Kuyper se werk Ons program, wat 'n uiteensetting is van Kuyper se kosmologie en staatsfilosofie,
publiseer Du Toit aanvanklik sy eie weergawe van die werk in Di Patriot.413 Later publiseer hy sy
eie boek met dieselfde titel as dié van Kuyper, naamlik Ons Program (1882).414 Al die artikels in
Ons Program wat Du Toit by Kuyper oorgeneem het, verwoord die kemargumente van die anti-
revolusionêre staatsleer - die meeste Afrikaners, selfs binne dié uitgelese gemeenskap, het hierdie
argumente nie verstaan nie.415Daar was aanvanklik wel weerstand teen SJ du Toit se pogings om
Kuyper se siening bekend te stel in die Afrikaanssprekende kerke.416

'n Aantal redes kan aangevoer word waarom SJ du Toit se neo-Calvinistiese beginsels aanvanklik

403 VergelykMoodie (1975) en Villa-Vicencio (1977).
404 Vergelyk Jansen (1967) en Van Wyk (1978).
405 Sien Scholtz (1974) en (1977); Botha, ME (1982); Treurnicht (1975); Boshoff (1975 en 1977); en Nieuwoudt

(1979a en 197b).
406 De Klerk, 1975.
407 Alhoewel van hierdie navorsingsresultate gebruik word om 'n eie standpunt te ontwikkel, word hierdie teorieë nie

weer ontleed nie. Die werk van Botha, AJ (1984: 301ev.) kan in dié verband geraadpleeg word.
408 Sien die name van die denkers hier onder.
409 Die denke in verband met Christelik-Nasionaal sal in 'n volgende afdeling hier onder bespreek word.
410 Hexham, 1981: lev.
411 Volgens Hexham (1981: 4ev) was daar wel 'n oppervlakkige invloed van die Calvinisme te bespeur in

Gereformeerde geledere (Doppers). Dit was egter van só 'n aard dat dit weinig invloed gehad het.
412 In die werk van onder andere Scholtz en Schutte word die lewe en werke van SJ du Toit, die vader van die digter

Totius, volledig bespreek. Uit die studie blyk dit duidelik dat SJ du Toit hierdie rigting omarm en na Suid-Afrika
gebring het - Scholtz (1975) en Schutte (2005: 36ev).

413 Scholtz, 1975: 135.
414 Van der Walt, 1981: 403.
415 Sien volledige bespreking van die program van beginsels soos deur Kuyper uiteengesit as 'n normatiewe, politieke

filosofie wat in die Europese konteks sin gemaak het, maar beslis nie in Suid-Afrika nie (Schutte 2005: 37ev).
416 Ek sal later aandag gee aan die wyse waarop SJ du Toit se weergawe van Ons Program, wat op drie artikels na,

dieselfde as dié van Kuyper was, 'n belangrike rol gespeel in die bekendstelling van Kuyper se denke in die
Afrikaanssprekende kerke. Botha toon aan dat SJ du Toit die eerste raamwerk vir die apartheidsparadigma kon
verskaf het as hy nie van beide kerk en staat vervreem was nie. Botha haal SJ du Toit aan, wat aantoon watter
besondere invloed hy, onder invloed van Kuyper, op die politieke en intellektuele lewe van die Afrikaner gehad het
as stryder vir die taal; skepper van die Afrikaner se historiese bewussyn; stigter van die Afrikanerbond; stigter van
die Afrikaner-politieke organisasies; stigterslid en redakteur van Di Patriot; en outeur van 'n Calvinistiese
ideologie (Botha, AJ 1984: 385).

-91-

https://etd.uwc.ac.za/



nie binne Afrikanergeledere aanvaar is nie. Uit die berigte in De Zuid-Afrikaan 417 kan afgelei word
dat die mening bestaan dat die Afrikaner meer pragmaties dink en die beginsels te vaag en
ingewikkeld is. Die Afrikanervolk was nog nie ryp vir die voorgestelde beginsels wat besonder
ideologies van aard was nie. Tweedens het later weerstand teen die persoon van SJ du Toit ontstaan.
As redakteur van Di Patriot het hy aanvanklik groot ondersteuning geniet binne 'n bepaalde faksie
van die Afrikanergeledere, maar hy verloor egter sy posisie en geloofwaardigheid onder die
Afrikaner omdat hy die Britse imperialisme aanhang.418 Binne Afrikaner-kerklike geledere verloor
hy sy aansien as gevolg van sy kerklike onstabiliteit. Derdens het die Kuyperiaanse rigting
weerstand gekry omdat die Utrechtse teologiese stroom goed gevestig was in die Kweekskool op
Stellenbosch en in die Ned GerefKerk.

Hierdie weerstand raak egter relatieftoe verskeie faktore in die 1920's en 1930's 'n rol speel om 'n
gunstige klimaat te skep vir die resepsie van die Amsterdamse tradisie.419 Op praktiese vlak was
daar verskeie faktore wat 'n invloed gehad het op die verplasing van teologiese sentimente van die
verlede.

Die tweede Suid-Afrikaanse oorlog het 'n belangrike rol gespeel in die politieke spanning binne die
Ned Geref Kerk. Ondersteuners van die oorlog binne Afrikaner-kerklike geledere in Transvaal, wat
ondersteun is deur Di Patriot en De Zuid-Afrikaan, het spanning veroorsaak. Hierdie spanning was
aan die opbou uit weerstand teen die Skotse Calviniste en die Kaapse Ned Geref Kerk, as gevolg
van beide se Engelse sentimente. Verdere redes vir die spanning was die Ned Geref Kerk in die
Kaap se swye oor die oorlog, lojaliteit teenoor die Skotse predikante (onder andere Andrew en John
Murray), asook dat Hofrneijr en John Murray vir genl Joubert en Paul Kruger die rug toegekeer het
by die Kweekskoo1.42o

In die tyd toe SJ du Toit nog kredietwaardigheid geniet het, het hy as redakteur van Di Patriot die
ondersteuning geniet van die Afrikaners wat eensgesind was oor die Kaapse Ned Geref Kerk se
sogenaamde dislojaliteit en Engelse sentimente. Hierdie Afrikaners, wat polities beswaard was, het
mettertyd ook beswaar gehad teen die teologiese rigting van die Ned GerefKerk.421 Dit is opvallend
hoe Di Patriot die beleid van verengelsing die stryd aansê met Bybeltekse wat net so toegepas is op
die Transvaalse situasie.422 Só word die Bybel mettertyd gebruik om Afrikaners se vaderlandsliefde
en nasionalisme op te wek. Die preke in Di Patriot, wat 'n direkte toepassing van Bybeltekste op
die politieke problematiek was, het beter aanklank gevind as die meer geestelike preke van Die
Kerkbode.423

Die teologiese verskuiwing, weg van die aanvanklike teologiese stroom van die Ned Geref Kerk in
die rigting van die neo-Calvinisme, is ook bevorder deur die volksbewussyn van die Afrikaner wat
hom ál sterker laat geld het. Die nawerking van die Eerste Wêreldoorlog (1914) het die nasionale
bewussyn verder bevorder. Dit het gegaan oor 'n stryd tussen wêreldbeskouings wat Keyter, vanuit

417 Sien volledige bespreking in De Zuid-Afrikaan, 22 Maart 1984, en Du Toit, AB, 1981: 112ev.
418 Scholtz, 1975: 141-209.
419 Die wyse waarop hierdie tradisie deur die apartheidsteoloë ontvang en geïnterpreteer is in Suid-Afrika, laat nie

noodwendig reg geskied aan die meer genuanseerde karakter daarvan nie. Veralomdat dit met bepaalde
voorveronderstellings geïnterpreteer is.

420 Mouton (1984: 278-287) bespreek hierdie gebeure, wat groot spanning binne Afrikanergeledere en die Ned Geref
Kerk veroorsaak het.

421 Deist, 1994: 36.
422 Mouton (1984: 282) bespreek die Bybeltekste (Ps 66:16, Hos 14: 10,2 Kon 10:15 en Rigt 7:18) wat toegepas is op

die Transvaalse situasie.
423 Oberholser (1956: 27ev) toon aan hoe die Bybel gebruik is in die nasionale lewe om vaderlandsliefde op te wek.

Mouton (1984: 281) bespreek die wyse waarop die kontekstuele preke in Di Patriot die verbeelding aangegryp het
omdat 'n groot aantal Afrikaners daarmee kon identifiseer.
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'n neo-Calvinistiese voorveronderstelling, só beskryf: "'n botsing tussen die sienings van die volk
as goddelike skeppingswerklikheid met sy nasionale wêreldbeskouing en godsdiens en die staat as
sy nasionale gesagsvorm teenoor die siening van die volk as 'n aantal vrywillige samewonende
indiwidue vir wie die staat slegs 'n rasionele instrument is ter verkryging van individuele welvaart
en beskerming; 'n volksgebonde nasionale eenheid teenoor 'n individualistiese
wêreldburgerskap't.Y"

Dié tendens is versterk deur die Skotse predikante, met hulle groter klem op herlewingsteologie wat
meer geestelik van aard was, terwyl die nasionaalbewuste Afrikaner behoefte gehad het aan 'n
teologie wat antwoorde bied vir hulle volksentimente en problematiek.V'' Die Utrechtse en Skotse
stroom het nie daarin geslaag om hierdie spesifieke behoeftes van die Afrikaner aan te spreek nie.

Nederlandse kerklike verhoudinge het ook 'n belangrike rol gespeel in hierdie teologiese
verskuiwing. Marais426 toon aan dat die Nederlandse Hervormde Kerk in die tweede Suid-
Afrikaanse oorlog geen simpatie getoon het met die saak van die "Boere" nie. Op hul beurt het die
Kuypergesinde gereformeerde kerke se betrokkenheid by en simpatie met die stryd van die "Boere"
'n blywende indruk gelaat.427 Dit was hierdie verhoudinge en die inhoud van die teologie van
Kuyper428 wat die eksistensiële nood van die Afrikaner aangespreek het.

Faktore soos die oorlog, volksbewussyn, verengelsing en kerklike verhoudinge het ál groter druk
geplaas op die bestaande teologiese stroom van die Ned Geref Kerk. Deist toon aan dat hierdie
gebeure 'n skerp verdeling gebring het tussen die aanhangers van die Kuyperiaanse rigting - soos
deur die Oupajane verwerk - en dié van die Utrechtse rigting. Volgens hom word "verdraag-
saamheid" wat 'n kenmerk was van "regsinnigheid", nou negatiefbeleef. 429

Daar moet ook rekening gehou word met die invloed van die sosio-ekonomiese en kultuur-politieke
krisis van die Afrikaner in die 1920's en 1930's. Hierdie krisis het verband gehou met die gevolge
van die tweede Suid-Afrikaanse oorlog, droogte, depressie en die verskroeide-aarde beleid van die
Britse magte. Hierdie gebeure het die Afrikaner na die stede gedwing en sou lei tot die blanke
armoedevraagstuk. Onder hierdie omstandighede was daar eerder behoefte aan 'n teologie wat die
Afrikaner op grondvlak kon aanspreek as wat die geval was met 'nmeer akademiesgerigte teologie.
Die ontredderde Afrikanervolk het vastigheid gevind in die sekuriteit wat die neo-Calvinistiese
rigting gebied het.

Onder die invloed van al hierdie faktore was dit onvermydelik dat die Afrikaanssprekende kerke
sou poog om antwoorde te bied vir die vraagstukke waarmee hulle lidmate geworstel en die
sentimente wat daarmee gepaard gegaan het. Dit was inderdaad onvermydelik dat die Ned Geref
Kerk antwoorde moes vind op teologiese vlak vir die vraagstukke en sentimente waarmee die
lidmate geworstel het. Hierdie besondere omstandighede was ook nie bevorderlik vir 'n teologie
waarbinne interne kritiek kon funksioneer nie. Daar was eerder 'n behoefte aan teologie wat
vastigheid bied onder dergelike omstandighede. 430

424 Deist, 1994: 41 gee 'n volledige bespreking van Keyter se denke.
425 Deist, 1994: 37.
426 Deist, 1994: 37.
427 Schutte (2005: 15ev) bespreek die besondere band en ondersteuning wat die Gereformeerde kerk onder die invloed

van Kuyper (in die besonder in Transvaal) aan die Afrikaner gebied het in hulle stryd teen die Britse magte (sien
ook Odendaal1957: 237).

428 Die teologie van Kuyper wat die nasionalistiese sentimente bevredig het, sal later aan die orde gestel word.
429 Deist, 1994: 39.
430 Om hierdie insig te motiveer, haal Deist (1994: 42) Malan aan wat tot die gevolgtrekking kom dat: "Onder die

nood en die stryd van die tyd is dit verstaanbaar dat die neiging nou daar is om minder aandag aan teologie te gee,
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Op teologiese, kerklike, sosio-ekonomiese en kultuur-politieke terrein het baie predikante en
lidmate van die Ned Geref Kerk hierdie vastigheid gevind in die Amsterdamse rigting wat
gekenmerk is deur die neo-Calvinisme van Kuyper.

Dit was in hierdie tydperk dat die Kuyperiaanse rigting uit 'n tweede meer direkte oord as dié van
SJ du Toit 'n invloed uitgeoefen het op die Ned Geref Kerk. Dit het gekom via die teologiese
studente van die Ned Geref Kerk wat aan die Vrije Universiteit in Amsterdam (VU) gaan studeer
het. 431 In die eerste dekade van die 20ste eeu is doktorsgrade wat aan die VU behaal is, statutêr
erken. Die Kweekskool op Stellenbosch het geen statutêre erkenning geniet nie, en kon dus nie
grade toeken nie. As gevolg van die positiewe bande tussen die Ned Geref Kerk en die
Gereformeerde Kerk Nederland het die sentiment van die Ned Geref Kerk van Utrecht na die VU
verskuif en die meeste Ned Geref Kerk-studente het toe aan die VU gaan studeer en grade
verwerf.432 Die invloed van die VU is verder uitgebou deur die professore aan die Kweekskool op
Stellenbosch wat meestal hul doktorsgrade aan die VU behaal het.433

Op kerklike terrein verbeter verhoudinge toe die aanvanklike weerstand wat die Ned Geref Kerk
teen die Afgeskeie Gereformeerde Kerk in Nederland gehad het, afneem. Die Ned Geref Kerk se
verhoudinge met die Christelik Gereformeerde Kerk van die Afgeskeidenes in Nederland, en later
ook met die Gereformeerde Kerke Nederland (na die Doleansie), het geleidelik verbeter.Y" Hierdie
gebeure het ook die klimaat geskep waarin Kuyper se rigting (geassosieer met die Doleansie) 'n
invloed kon uitoefen op die Ned GerefKerk.

Al hierdie faktore het dus 'n groot invloed uitgeoefen en veroorsaak dat die Amsterdamse stroom
veld wen in die Ned Geref Kerk. Vanweë die besondere rol wat hierdie stroom gespeel het in die
toekomstige rigting van die Ned Geref Kerk en die ontwikkeling van apartheidsteologie, is dit
belangrik om die oorsprong, agtergrond en kenmerke daarvan na te gaan.

Wat hier volg, is slegs 'n heel bondige bespreking van die ontwikkeling van die Kuyperiaanse
tradisie binne die konteks van Nederland en Europa - soos vanuit Suid-Afrika gesien - en word nie
aanspraak gemaak op volledigheid nie.

Die ontwikkeling van die Kuyperiaanse stroom hou uiteraard verband met die teologie van Kuyper
self, en dus met die konteks waarin hy gewerk en sy teologiese denke ontwikkel het. Binne die
Kuyperiaanse stroom was daar nie eenvormigheid nie en kan onderskei word tussen 'n
konserwatiewe en 'n meer gematigde groep. Die konserwatiewe groep se invloed het sigself laat
geld toe 'n gematigde persoon soos PJ Hoedemaker'r" uit die VU geban is en selfs Bavinck en
Kuyper onder verdenking was omdat hulle beskuldig is van ongereformeerde denke.436

Abraham Kuyper is op 29 Oktober 1837 gebore in Maasluis, Nederland. Hy studeer aan die
Rijksuniversiteit in Leiden, waar hy 'n doktorsgraad in die teologie verwerf. As student was hy 'n

en al meer waarde te heg aan geloofsversekering en vaste oortuigings ... Dit kan so ver gedryf word dat daar te min
ems gemaak word met die vraag na waarheid ... wat nie ter ruste gelê kan word deur vasgelegde dogmas van
vervloë eeue nie. 'n Swakke teologie kan beskerm word omdat dit werk, dit is ter wille van die praktiese resultate
wat dit lewer."

431 Die eerste teologie-student uit die Ned GerefKerk, ene SJ van der Spuy van die Paarl, het in 1881 aan die VV gaan
studeer. In 1882 het nog twee studente hulle aangemeld vir teologiese studies aan die VV (Schutte 2005: 13).

432 Odendaal (1957: 187) toon aan dat gedurende die eerste 110 jaar altesaam 71 studente van die Ned GerefKerk as
predikante by Utrecht afgestudeer het, van wie 60 studente in die tydperk 1907-1952 meestal doktorsgrade van die
VV ontvang het.

433 Odendaal, 1957: 253.
434 Odendaal, 1957: 236-242.
435 Berkhof, 1967: 275ev.
436 Deist, 1994: 85.

-94-

https://etd.uwc.ac.za/



aanhanger van sy leermeester Scholten, wat 'n bekende was in die modernistiese rigting en beslag
gegee het aan die teologie van die rede in die Hervormde Kerk in Nederland.437 As moderne
predikant bedien hy sy eerste gemeente in Beest. In die gemeente word hy gekonfronteer deur 'n
ouer dame, Pietje Baltus, wat 'n dokwerker was en lid was van 'n groep wat sterk gestaan het in
hulle gereformeerde belydenis.

Sy konfronteer Kuyper oor sy modernisme en ná 'n ernstige worsteling neem hy 'n meer kritiese
standpunt in ten opsigte van die modernisme en begin hy Calvyn se werke lees. Ná hierdie ingreep
in sy lewe bedien hy die gemeente Utrecht en Amsterdam as: "regsinnige" predikant wat hom
beywer vir kerkherstel en die Doleansie.438 In 1871 word hy aangestel as redakteur van De Herout
en in 1872 van die dagblad De Standaard. As stigter van die anti-revolusionêre party betree hy die
politiek in 1878, waar hy vinnige opgang maak en hom onderskei as 'n politieke leier van formaat.
In 1880 is hy een van die stigterslede van die VU in Amsterdam en eerste rektor van die
instelling.Y' Meer as tweehonderd publikasies verskyn uit Kuyper se pen.

Kuyper se denke word gekenmerk deur twee kante, naamlik 'n teologiese en 'n politieke kant.
Laasgenoemde ontwikkel hy ná sy ontmoeting met Groen van Prinsterer. 440 Die Kuyperiaanse
stroom met sy twee onderskeibare dele was daarop gerig om bepaalde probleme van die tyd aan te
spreek. Sy teologiese arbeid was hoofsaaklik 'n poging om die modernisme van die 19de eeu in
Nederland te beveg. Die politieke dimensie van die denke is gekenmerk deur 'n poging om die gees
van die Franse Revolusie met sy humanisme en individualisme teen te werk.441

In die bondige analise wat Polman maak van Kuyper se teologiese vertrekpunte, toon hy aan dat
drie duidelik onderskeibare hooftemas by Kuyper gevind word.442 Eerstens aanvaar hy die Skrif as
die gesaghebbende Woord van God en as die enigste prinsiep vir die beoefening van teologie.
Tweedens ken hy 'n onaantasbare gesag aan die kerklike belydenisskrifte toe. Derdens is hy oortuig
dat teologiese arbeid in diens moet staan van die gemeente van die Here.

Kuyper se Skrifbeskouing het eerstens verband gehou met die gesagsbeginsel. Hy het enige rigting
wat in botsing daarmee was, skerp afgewys. Aanvanklik was daar uitsprake wat dui op 'n openheid
by Kuyper vir 'n beperkte histories-kritiese benadering. Die beoefening van die metode en die
resultate daarvan moes egter beperk word tot teoloë; dit moes nie die belydenis bedreig en ook nie
gewone lidmate se geloof ondermyn nie.443 In die analise wat beide Deist en Polman maak van
Kuyper se Skrifbeskouing, is dit duidelik dat 'n besliste ambivalensie by hom voorkom. Dit wil
soms blyk ofhy 'n meganiese inspirasieleer aanhang.

Hy reageer met skerp kritiek op diegene wat hom daarvan beskuldig en wys hulle daarop dat hy 'n
organiese standpunt handhaaf.444 In sy stryd teen die liberaal-etiese rigting in Nederland neem

437 Berkhof, 1967: 271.
438 Sien Grosheide (1959: 346). Berkhof (1967: 276ev) bespreek die aanloop en verloop van die Doleansie.
439 Grosheide, 1959: 346ev.
440 Scholten (1958: 312) bied 'n bespreking van Groen van Prinsterer se lewe en werke as teenstander van die

revolusionêre beginsels inNederland.
441 Deist, 1994: 85.
442 Polman (1959: 350ev) bespreek die drie basiese fondamente waarop Kuyper se teologiese vertrekpunte en denke

berus, naamlik die Skrif as gesaghebbende Woord van God, die kerklike belydenisskrifte as 'n getroue weergawe
van die Skrif en die Gemeente van die Here.

443 Deist 1994: 87ev.
444 Volgens Polman (1959: 350) het Kuyper onder andere gereageer teen Van Oosterzee se beskuldiging van 'n

meganiese inspirasieleer: "Als dr. Van Oosterzee hem een dergelike Schriftbeschouwing verwijt, reageer hij
daarop met een felle afwijzing, daar elke mechanische voorstelling door hem verworpen, verfoeid en verafschuwd
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Kuyper egter 'n standpunt in wat duidelike tekens van die meganiese inspirasieleer van die
gereformeerde skolastici van die 17de eeu vertoon.T'" In aansluiting by die skolastici ontwikkel sy
omgang met die Skrif in die rigting van 'n sluitende sisteem wat die kritiese rol wat die
Bybelwetenskappe kon uitoefen, bykans uitsluit.

In Kuyper se kritiek op die modernisme lê hy klem op die kerklike belydenisskrifte, wat hy sien as
die basis en vertrekpunt van alle teologie, asook vir die beoefening van alle wetenskappe. Enige
nuwe standpunt moes eers getoets word aan die hand van die belydenisskrifte en as dit faal, word
dit summier verwerp. Polman446 ontleed Kuyper se beklemtoning van die belydenisskrifte en toon
aan dat dit ook teruggryp op die skolastici en nie soseer op Calvyn nie. Getrouheid aan die
gesaghebbende plek wat die tradisionele kerklike belydenisskrifte moet inneem, is volgens Kuyper
nie uit eie keuse nie, maar 'n gegewe. Volgens Kuyper handhaaf hy hierdie standpunt omdat nuwe
verwarrende rigtings en skole van denke gedurig opkom. Dit gee volgens hom onvermydelik
aanleiding tot vegtende partye, wat tot ongerekende skade lei in die geloofslewe van lidmate. Ter
wille van sekerheid by gelowiges en ter wille van kerkherstel is dit "veiligst te gaan door aan de leer
onzer vaderen aan te knopen, gelijk die tot omstreeks 1750, in gezonde zin en met degelijke
wetenschap gesierd, in onze leerzalen en bedehuizen, in onze wonigen en bidcellen beleden
werd".447 Vir Kuyper is dit noodsaaklik om getrou te blyaan dié standpunt omdat die kerk, soos 'n
gesonde plant, sy lewensap uit sy eie wortel moet trek en nie uit talle vreemde wortels nie. Daar
moet aan die belydenis vasgehou word waarvoor die vaders hulle bloed gestort het.

Volgens Kuyper moes die teologie ook in diens staan van die gemeente van die Here, want dit mag
nie 'n katederwetenskap word nie. Die resultate van die teologiese studie moet van waarde wees vir
die volk van God. Volgens Kuyper moet "Gods heilige ordonnantiën in huis en kerk, in school en
staat, ten spijt van's werelds remonstrantiën, weer vast te zetten, "t volk te baat".448 Dit is ook
vanweë dié vertrekpunt dat Kuyper oortuig is dat die gewone lidmaat nie blootgestel moet word aan
'n liberale Skrifbeskouing nie. Hulle sou buitendien instinktief aanvoel dat so 'n Skrifbeskouing die
Bybel as basis van die geloof ondermyn.

Kuyper se uitgangspunt dat die teologiese arbeid in belang van die gewone lidmaat gedoen moet
word en sy weerstand teen die histories-kritiese metodiek, het noodwendig gevolge gehad. Deist
wys na aanleiding van Klapwijk449 se insigte op dit wat aanleiding sou gee tot 'n anomalie in
Kuyper se benadering. Aan die een kant bou hy - op voetspoor van die gereformeerde skolastici -
op 'n eg rasionalistiese wyse 'n sluitende teologiese sisteem. Aan die ander kant wil hy aan die hand
van Skrifstudie (Skrifbewyse) daardie sisteem staande hou. Deist wys dan verder daarop dat
"Skrifstudie, hoewel dit die skyn van induksie bewaar, het derhalwe geen egte kritiese funksie nie
en kan nie werklik die sisteem bevraagteken nie".

word. Hij acht het volstrekt ongeoorloofd om zulke Gode beledigende en Gode onwaardige uitdrukkingen te
misbruik om daarmee de belijders van de volstrekte autoriteit van Gods Woord te declineren en te discrediteren."

445 Deist (1994: 88) wys daarop hoe Augustijn vir Kuyper oor die aspirasieleer aangehaal het (uit De Heraut van 14
Julie 1878) om sy denke te illustreer: "Het 'alzo spreekt de Here' betekend in verreweg de meeste gevallen 'een
woordelijk spreken ..., waarbij niets uit den profeet, maar alles uit God opwelt, met dien verstande dat dezelfde
reeks van aanstippingen die de ziel door het sensorium langs de gehoorzenuwen zou ontvang hebben nu
onmiddelijk, langs inwendige geestelijken weg de ziel des profeten bewerk of veroorzaakt worden door God dat
de gedachtenvorm die uit hun pen vloeide, niet maar was zoals die uitviel, maar uitviel op het natuurlijk erts van
hun gedachten die gedreven was door den Heiligen Geest." Dit verklaar die opvatting oor die onfeilbaarheid. Daar
word beweer dat die Bybelskrywers woorde versamel het en in dié proses só deur die Gees van God gelei is.

446 Polman (1959: 350ev) haal Kuyper se uiteensetting van sy denke rakende die belydenisskrifte aan soos bespreek in
De Heraut in 1877. Kuyper het glo lewenslank hieraan getrou gebly.

447 Polman, 1959: 350.
448 Kuyper en Da Costa, soos aangehaal deur Polman (1959: 351)
449 Deist, 1994: 90.
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Kuyper kon klaarblyklik nooit die strukturele verskil tussen die teologie van Calvyn en dié van die
Nederduitse Gereformeerde teologie tussen 1619 en 1750 raaksien nie. Die denke tot en met 1750 is
hiervolgens sterk beïnvloed deur die Skolastiek. Hierdie gebrek aan insig by Kuyper het sy teologie
ingrypend beïnvloed. Dit het hom onbewustelik weggestuur van die Calvynse tradisie met sy
katolieke karakter en dit ontneem Kuyper se teologie van 'n ekumeniese karakter.45o Later sal
aangetoon word dat hierdie sluitende teologiese sisteem wat die kritiek van 'n kritiese Skrifstudie
vryspring en wat gestroop is van 'n ekumeniese invloed, 'n belangrike faktor was in die
apartheidsteologie se ongebreidelde ontwikkeling.

Ten opsigte van die politieke been van Kuyper se opvattinge wat teen die gees van die Franse
revolusie en die mensgerigtheid daarvan gemik was, moet ons ook enkele opmerkings maak.
Kuyper stel sy kritiek op teen die individualisme van die demokrasie en stel die belang van die volk
met sy goddelike roeping en aard voorop. Om die revolusiegees teen te werk, moes alle
onderwysrigtings Christelik van aard wees en kerklike belydenis gebruik as die grondslag vir elke
vorm van onderrig.
Anders as Calvyn, is Kuyper blootgestel aan 'n wêreld waar daar 'n teenstelling was tussen geloof
en ongeloof/?' Hierdie antitese tussen die wedergebore en dié wat nie wedergebore was nie, het in
die kerk voorgekom. Dié wat wedergebore was, het die Bybel as woord van God aanvaar. As
diegene wat hulle geloofbely, moes hulle poog om die plek van die drie formuliere te herstel en dit
as hulle roeping beskou om daardeur 'n eie kultuur op te bou. Kuyper het dit as sy taak beskou om
die wedergeborenes (die Calvinistiese deel van die volk) op te roep tot die erkenning van "de eere
Gods op alle terreinen des lewens".452 Dit het hy gedoen in reaksie op die gees van die revolusie
wat die mens sentraal gestel het.

Vir Kuyper het alle terreine, in besonder die Christelike wetenskap, op 'n dualistiese (gelowige en
ongelowige) beskouing van die werklikheid berus. Volgens hom is die ongelowige aangewese op
die "gevalle" rede, terwyl die gelowige aanspraak maak op 'n geloofgeheiligde rede. Die geheiligde
rede van die gelowige vind sy punt van oriëntasie in die Woord van God waarvan die
belydenisskrifte 'n getroue weergawe is.453Hierdie uitgangspunt van Kuyper het lynreg teen die
revolusionêre gees ingegaan. God moes erken en uitgeleef word op elke lewensterrein. Dit het nie
net berus op 'n algemeen-Christelike manier nie, maar aan die hand van die belydenisskrifte van die
kerk - soos dit deur die Gereformeerde Kerke in Nederland verstaan en uitgelê is. Hierdie verstaan
van die belydenisse het weer berus op die veronderstelling dat dit 'n getroue weergawe van die
Skrif is. Die Skrifbeskouing het weer berus op 'n meganies-organiese inspirasieleer (sien
bespreking hier bo).
Vir die doel van hierdie ondersoek is dit belangrik om kennis te neem van die konsepte wat 'n rol
gespeel het in die "Kuyperiaanse Calvinisme", omdat dit die denke is waaruit Stoker sy kosmologie
ontwikkel het. Wat hier volg is 'n bondige poging om iets te sê oor Kuyper se verstaan van
Calvinisme soos hy dit bespreek het in sy Stone-lesings.Y' In hierdie bespreking word die
interpretasie wat ander navorsers gemaak het van die Kuyperiaanse konsepte, as hulpmiddel
gebruik.
Eerstens sluit Kuyper aan by Calvyn se gedagte dat Christus se koningskap strek oor die ganse

450 In dié verband kan gelet word op navorsing in sy De Reformatorische inzet der dogmatiek, soos aangehaal in
Polman (1959: 351).

451 Polman, 1959: 34gev.
452 Berkhof, 1967: 275.
453 Volgens Klapwijk het Kuyper in dié sin afgewyk van Calvyn (sien Deist, 1994: 86 asook Klapwijk, 1983: 93-112).
454 'n Volledige weergawe kan gevind word in Het Calvinisme Zes Stone-lesingen door dr. Abraham Kuyper (1898).
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werklikheid. Daar moet ems gemaak word met elke terrein van die lewe, onder andere die skool,
die perswese, universiteit, politieke partye, asook die kerk. Kuyper werk 'n sisteem van beginsels
uit en verstaan Calvinisme as "een principieel, alomvattend lewensysteem".455 In hierdie sisteem is
daar drie verhoudinge, naamlik ons verhouding met God, met die mens en wêreld. Volgens Kuyper
vind ons in die Calvinisme 'n prinsipiële selfstandige stelsel waaraan ons 'n unieke allesomvattende
wêreld- en lewensbeskouing te danke het.456 Dit is volgens Kuyper vanuit die Calvinistiese
predestinasieleer dat "die ganse werklikheid in 'n eenheidstruktuur betrek word, onderhewig aan 'n
stelsel van beginsels". Uit hierdie predestinasieleer kom die grondliggende algemene kosmologiese
beginsels van die soewereiniteit van God.457

Hierdie vertrekpunt bring Kuyper uit by die begrip lewens- en wêreldbeskouing.Y'' Volgens
Strauss459 wil Kuyper alles herlei na Bybelse beginsels. Hierdie beginsels kan uiteindelik net deur
die teoloog geïnterpreteer word omdat net die teoloog in staat is om die Skrif reg te verstaan.Y" Dit
is kenmerkend van Kuyper dat hy vir elke beginsel 'n Bybelse basis wil voorsien.

Tweedens werk Kuyper met die begrip soewereiniteitskringe. As Kuyper praat van soewereiniteit in
eie kring, verstaan hy dit uit die kosmologiese beginsel van die soewereiniteit van God. Die
soewereiniteit "manifesteer sig in gesagskringe, onderskeie kringe waarin 'n bepaalde gesag geldig
is wat die soewereiniteit in eie kring genoem word. Hierdie kringe staan egter in verband met
mekaar omdat hulle almalonder God se soewereine gesag staan.,,461 Die gesag van hierdie
soewereiniteitskringe word direk van God afgelei "en is in die skepping self neergelê".462 Alles in
die natuur en in die sosiale lewe (waarin 'n groot verskeidenheid kringe onderskei kan word) het 'n
eie soewereiniteit, waarin dit in gehoorsaamheid aan die wet wat God daarvoor gegee het, kan
ontwikkel.

Kuyper laat homself soos volg uit oor die soewereiniteitskringe: "Het grondbeginsel van het
Calvinisme is de volstrekte souvereiniteit van den Drieënigen God over alle geschapen leven hetsij
dit zienlik of onzienlik zijn. Op aarde kent het derhalwe geen ander dan de afgeleide souvereiniteit,
en dat wel een drievoudige: in den Staat, in de Maatschappij en in de Kerk.,,463Kuyper bespreek dit
verder en toon aan dat vanuit 'n Calvinistiese uitgangspunt gesien, vorm die huisgesin, industrie,
wetenskap, kuns, skool, universiteit, ekonomie en verskeie ander instellings, maatskaplike kringe.
Hierdie kringe se bestaan en gesag is nie afhanklik of onderdanig aan die staat nie, maar dit het 'n
eie bestaansreg met 'n Godgedelegeerde gesag. Soos die staat, het dit 'n soewereine heerskappy wat
deur God aan hulle gedelegeer is, maar steeds onderhorig is aan God alleen. Die begrip
soewereiniteit in eie kring word juis gebruik om aan te dui dat elke kring geen ander gesag as dié
van God self bo hulle het nie. Elke kring het dus 'n gedelegeerde gesag wat deur God vasgelê is in
die skepping en elkeen moet sy besondere taak in gehoorsaamheid aan die wet vervul.

Hoewel nie een kring onderdanig aan 'n ander is nie, bestaan hulle in koërdinasie met mekaar.
Volgens Kuyper het selfs die sonde nie die ordes geskend nie: "Al geven we dus toe dat de zonde,
gestuit door de 'gemeene gratie', in deze onderscheidene levensuitingen velerlei wijziging

455 Kuyper, 1898: 11.
456 Kuyper, 1898: 168.
457 Sien bespreking in verband met Kuyper se denke oor die soewereiniteit van God (Bratt 1998:488).
458 Botha, Al, 1986: 420.
459 Strauss soos aangehaal in Botha, Al (1986: 420).
460 Hierdie uitgangspunt verskil dus van die standpunt dat die Skrif nie 'n stelsel van beginsels bied nie, maar slegs 'n

openbaringsraamwerk van skepping, sondeval en herskepping of verlossing.
461 Botha, Al, 1986: 422.
462 Van Wyk, 1978: 16.
463 Kuyper, 1898: 70.
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aanbracht, die eerst na het verloren paradijs opkwam en straks weer ondergaat als het rijk der
heerlijkheid komt, toch is het grondkarakter van deze levensuitingen gebleven wat het
oorspronkelijk was. Het is altegader scheppingsleven naar scheppingsordinantie, en dies organisch
zich ontwikkelend. ,,464

-99-

Navorsers wys daarop dat die konsep volk as sodanig nie as een van die gesagskringe vermeld word
deur Kuyper nie, maar dat op 'n legitieme wyse afgelei kan word dat elke volk 'n eie soewereine
lewenskring is.465Daar is wel 'n onoplosbare spanning in Kuyper se denke oor die "besondere noue
verbondenheid tussen die twee gedagtes van soewereiniteit in eie kring en die organiese karakter
van die samelewing". Hierdie organiese samelewing of maatskappy word in die teologie van
Kuyper dikwels as 'n soort totaalstruktuur beskou, dit wil sê 'n soort "zedelijk organisme" waarin
die ander samelewingsvorme onderdele van die groter geheel vorm in 'n verhouding van onder- en
boweskikking. Hierdie organiese totaalstruktuur word in die teologie van Kuyper afwisselend
"staat", "maatskappy", "samelewing" of "volk" genoem.t'" Botha sluit soos volg hierbyaan om
Kuyper se interpretasie van die volk te interpreteer: "So ontwikkel by Kuyper die konsepsie 'volk'
tot 'n eie, belangrike, selfstandige grootheid met 'n eie gesag en aard en word dit mettertyd ook met
'n teologiese inhoud gevul. Hy onderskei in sy teologie tussen 'n organiese en 'n meganiese
staatskonsepsie en die volk kry so 'n 'hoër' en permanenter karakter as die staat." 467

Die begrip skeppingsordinansies't'' het ook 'n belangrike rol gespeel in die teologie van Kuyper.
Kuyper vind aansluiting by die begrip soos dit gefunksioneer het in die 16de en 17de eeu. Hy
gebruik die begrip dan om daardeur die strukture en verbande wat God in die skepping gegee het,
aan te dui. God gee die ordinansies binne die raamwerk van die deur Godgegewe sedelike
wêreldorde. Die ordinansies wat God selfs deur die sondeval heen bewaar het, moet deur die mens
gehoorsaam word as uitdrukking van God se wil.469 In sy algemene genade (gemene genade)
bestuur, onderhou en bepaal God die skepping in sy verskeidenheid soewereine gesagskringe deur
die skeppingsordinansies, wat 'n eie gesag, karakter en aard aan die onderskeie kringe gee.

Kuyper stel dit soos volg: "Niets is geschapen, of God schip het met een ordinantie voor zijn
aanzijn, en het is die volheid der ordinantiën Gods voor alle leven, die alle leven doet opeischen,
om Hom te worden toegewijd.,,470 Volgens Kuyper funksioneer die algemene genade van God juis
waar die mens die skeppingsordinansies gehoorsaam: "dat een andere de genade tot zaligheid was,
en een andere de gemeene gratie, waardoor God het leven der wêreld in stand hield, den vloek die
op de wêreld rustte ontspande, haar bederf stuitte, en alzoo de rijke ontwikkeling van ons leven door
liet gaan om daarin als Schepper zichzelven te verheerliken".471 Kuyper stel homself bloot aan 'n
vorm van natuurlike teologie as hy uitgaan van die standpunt dat die ordinansies aan die mens

464 Kuyper, 1898: 70.
465 Goudzwaard aanvaar ook die veronderstelling omdat hy glo Kuyper meen "dat elk volk een soevereine levenskring

is" (Goudzwaard 1977: 7). Botha, ME (1982: 450), wat verskeie navorsers aanhaal wat ook van dié standpunt
uitgaan, stel dit soos volg: "Kuyper se samelewingsteorie was op twee grondgedagtes gefundeer, naamlik die
denkbeelde van soewereiniteit in eie kring en dié van die samelewing as 'n lewende menslike organiese liggaam ....
Dit beteken dat die 'tweeheid van staat en maatskappy' geëerbiedig moet word en dat die maatskappy nie as
aggregaat van individue beskou mag word nie, maar as 'n organiese liggaam."

466 Botha, ME, 1982: 45ev.
467 Botha, AJ, 1984: 424.
468 Sien Durand (1961: 89) in verband met Kuyper se denke oor skeppingsordinansies.
469 Dit is belangrik om kennis te neem dat Kuyper hierdie begrip gebruik in ooreenstemming met die denke van die

16de en 17de eeu, omdat ook ander interpretasies van dié begrip gemaak word. Dit is selfs deur Luther as deel van
die gevalle wêreld gesien. Vir 'n volledige bespreking van die begrip, vergelyk Van den Berg (1961: 6gev).

470 Kuyper, 1898: 45.
471 Kuyper, 1898: 62.
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geopenbaar word as 'n hartsoortuiging wat hy aanvoel in die natuur, in sy liggaam en denke. Dit is
dus 'n insig wat die mens nie deur die Woord ontvang nie, maar "onmiddellik" van God af ontvang.
Benewens die natuur kan die mens, volgens Kuyper, die skeppingsordinansies ook uit die
geskiedenis aflei.472

Kuyper sluit in sy denke oor die ordinansies hom aan by die Duitse ordeningsteologie, vir wie die
volk een van die belangrikste ordinansies is. Ook in dié opsig stel Kuyper hom bloot aan 'n
natuurlike teologie omdat die ordinansies, volgens die ordeningsteologie, naas die Bybel 'n
openbaringsbron is watnie deur die sonde aangetas is nie.473

Kuyper maak ook van verskeidenheid 'n selfstandige beginsel. Dié verskeidenheidsbeginsel
handhaaf Kuyper teenoor die modernisme wat volgens hom blind is vir die beginsel van
veelvormigheid.V" Verskeidenheid en die gesagstruktuur wat daarmee gepaard gaan, kom direk van
God en staan in diens van die verheerliking van God.475 Sy verskeidenheidsbeginsel maak hy ook
van toepassing op die kerk. Volgens hom is die eenheid van die kerk hier op aarde 'n geestelike
eenheid en Christus wat die Hoof is van die mistieke gemeenskap, is ook die saambindende faktor.
Wat nou nog net geestelik van aard is, sal in die "parousie" (hiernamaals) eers 'n sigbare karakter
aanneem. Kuyper handhaaf dus die verskeidenheidsbeginsel vir die kerk hier op aarde, want hier op
aarde is die kerk nog onderhewig aan verskeidenheid: "Dies nu moest het verschil dat mensch en
mensch scheidt, ook als wigge in de eenheid der uitwendige kerk dringen. Verschillen van landaard
en zeden, verschillen van neiging en gemoedsleven, verschillen van diepte of oppervlakkigheid,
moesten er toe leiden, om hier die één door de anders sijde van het ééne zelfde beeld der waarheid
meer eenzijdig in het oog te doen vatten.,,476

Vir Kuyper is dit 'n positiewe teken as die kerk hulle veelvormigheid (pluriformiteit) handhaaf,
want dit is die veelvormige openbaring van die kerk van Christus hier op aarde, wat ons
eerbiediglik in stand moet hou. Kuyper voer sy argument verder deur te wys op die feit van, "[h]oe
lager een volk op de trap van ontwikkeling staat, hoe minder nog verschil in denkwijze uitkomt:
Schier bij alle volken ziet man dan ook dat ze met eenheid van religie beginnen. Maar vint het
individueeie leven bij voortgaande ontwikkeling in kracht, dan is het even natuurlijk, dat eenheid
splijt, en veelvormigheid zich als de onafwijsbare eisch van rijker levensontwikkeling doet
gelden.,,477

Volgens Botha blyk Kuyper se konsepsie van verskeidenheid uit sy prinsipiële antwoord op die
vraag na waar die verskille vandaan kom. Aangesien dit van belang is vir die verstaan van die denke
van die apartheidsteoloë, word dit hier volledig aangehaal:

Waarom is niet alles gelijk? Vanwaar komt het dat eene zus en het andere zóó bestaat? Er is
geen leven zonder differentiering, en er is geen differentiering zonder verschil. Dat bestaan
van verschil is het motief voor allen bewustzijn, het motief van al wat bestaan en groeit en

472 Botha, ME, 1982: 46ev.
473 Jansen (1967: 31, 33, 42ev) bespreek die invloed wat die ordeningsteologie gehad het op die natuurlike teologie.

Scholtz (1975: 369) bespreek die invloed wat die Duitse Romantiek op denkers in Suid-Afrika gehad het. Hy wys
daarop dat die Duitse Romantiek uit die vroeë-19de eeu kom, maar eers later 'n invloed op die denke in Suid-
Afrika gehad het. Volgens dié stroom word die verlede geromantiseer of daar word 'n utopiese idealisering van die
toekoms gemaak, terwyl daar 'n onvergenoegdheid oor die hede is. Voorts word die volkseie, sy kultuur en
tradisies geïdealiseer. In Suid-Afrika het dit 'n vastrapplek gekry via dr. Arnoldus Pannevis en ds. GWA van der
Lingen. Sien ook Jonker (1989:19-20) en Barth (CDIll, 173) in verband met Kuyper se natuurlike teologie.

474 Kuyper, 1898: 123.
475 Kuyper, 1898: 19.
476 Kuyper, 1898: 56.
477 Kuyper, 1898: 96ev.
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zich ontwikkelt .... kortom het principieele grondmotief van alle leven en alle denken, ...
Vanwaar komt het ongelijke, het andersoortige van het zijn ...?" Vanwaar ook by die mens zijt
ge liever rijk dan arm, liever geniaal dan bot, liever van het Arische ras dan Hottentot of
Kaffer. In dat alles is versckil, hemelsbreed verschil .... Allerwegen versekil alzoo, versekil
tusschen het eene en het andere wezen, en wel versekil met voorkeur ..... Dit en dit alleen (die
verschille) is de alles beheerschende vraag in het planterijk, in het dierenrijk onder menschen,
in heel het sociale leven[.t78

Dit is duidelik dat Kuyper in dié aanhaling bevestig dat verskeidenheid een van die
skeppingsordeninge van God is. Hy benut dan die volkereverskeidenheid om hierdie beginsel
duideliker uit te werk. Hy begin deur dit duidelik te stel dat eenheid aan die begin van die skepping
daar was en eers weer in die parousie bestaan. In die tussentyd geld God se ordinansie van
verskeidenheid en word die wetmatigheid daarvan goddelik gesanksioneer en relativeer Kuyper dié
eenheid.479 In dié verband verwys Kuyper na die volkereverskeidenheid soos dit in die Nuwe
Testament beskryf word op Pinksterdag. Hy spreek homself skerp uit teen eenvormigheid naamlik:
"'n valsche eenvormigheid dat vloek van het moderne leven- omdat ze de ordeningen God op zijde
dring, die niet slechts in de Schrift, maar in geheel de schepping geopenbaard zijn".48o

Teenoor die Rooms-Katolieke "dwaling", kom die reformasie in sy eenheid, volgens Kuyper, juis
tot die besef dat 'n gedwonge eenheid van volke en die kerk 'n valse uitwendige eenheid tot gevolg
het. Hy beklemtoon eerder die belang van nasionalisme wat nie toelaat dat 'n valse eenheid beslag
kry nie en wat die beginsel van verskeidenheid eerbiedig. Voorts beklemtoon Kuyper die nasionale
belang van die Hollanders in 'n taal wat sterk herinner aan die volksromantiek van die 19de eeu, as
hy dit verheftot 'n godsdienstige absolute wat ten alle koste beskerm moet word.481

Dit was hierdie denke van Kuyper wat via SJ du Toit (in 'n mindere mate) en die teologiese
studente wat aan die VV gestudeer het, na die Ned Geref Kerk gevloei en mettertyd 'n groot impak
gemaak het op die teologie van die kerk. Daar moet egter deurgaans rekening gehou word met die
realiteit dat die plaaslike interpretasie van Kuyper dikwels nie reg laat geskied aan sy teologiese
denke nie. Uit 'n uitspraak van Mentz oor die Kuyperiaanse teologie en met verwysing na Die Oude
Paaie, naamlik dat hy kennis geneem het van "'n vreemde en ongereformeerde stroom in ons
kerk",482 is dit duidelik dat die Utrechtse stroom nog goed gevestig was in die Ned Geref Kerk.
Daar was dus teen die einde van die 1920's, benewens die Skotse piëtisme, twee duidelike
uiteenlopende teologiese strome waarneembaar in die Ned Geref Kerk, naamlik die Utrechtse
stroom en die Amsterdam-Kuyperiaanse stroom.

In hierdie tyd, toe verskeie teologiese strome in die Ned Geref Kerk aangetref is, was daar 'n
redelike mate van toleransie en word meestal gemeenskaplike gronde gevind. Standpunte van beide
die strome word in die Gereformeerd Maandblad verwoord.Y' Selfs die uitspraak van Du Plessis

478 Botha, Al, 1984: 431.
479 Kuyper, 1898: 23.
480 Kuyper, 1898: 24.
481 Kuyper, 1898: 33ev.
482 Mentz (1929: 103ev) beskryf dit as '''n vreemde en ongereformeerde stroom in ons kerk. Die aard daarvan en die

kleur daarvan is moeilik nog te bepaal, maar ek het 'n lewende suspisie dat hy sterk Amerikaans gekleurd is, en 'n
sterk sektariese geur het. Tot hierdie oortuiging het ek gekom gedurende die jongste sinodesitting (1928) waarop
hierdie stroom al duideliker homself geopenbaar het." Dit blyk ook uit Du Plessis ('n anti-Amsterdamse teoloog)
se artikels in die blad Het Zoeklicht.

483 Daar word 'n uitnodiging gerig dat predikante van beide strome in die Ned Geref Kerk hulle menings in die
Gereformeerd Maandblad moet bespreek. Marais (1910: 37) skryf: "Indien de jonge broeders ons hun stukken ter
plaatsing willen toevertrouwen, wij zullen in onze kolommen opneem, al zyn ook mogelijk hun beschouwingen de
onze niet. Het is goed dat onze predikanten weten wat er gaande is."
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oor die inspirasiebeskouing, wat later een van die belangrikste punte was in die aanklag van
dwaling teen hom, word vriendelik ontvang.Y" Hierdie tydperk kan beskryf word as een van
konserwatisme wat ontvanklik genoeg was om ook ander teologiese strome te akkommodeer.

Die eerste tekens van onverdraagsaamheid word waargeneem in die polemiek wat volg op 'n
veroordelende en kritiese standpunt oor die Hoër Kritiek.485 Hierdie eerste tekens van spanning
tussen die Utrechtse en Amsterdamse stroom word waargeneem toe verteenwoordigers van die twee
strome uiteenlopende teologiese standpunte begin stel. Aan die een kant was daar proff du J Plessis,
wat die Utrechtse stroom verteenwoordig het, en aan die ander kant was daar proff EE van Rooyen
en dr. Snyman, wat die Amsterdamse stroom ondersteun het. Van Rooyen en Snyman was produkte
van die VV en uitgesproke ondersteuners van die Suid-Afrikaanse stroom van die neo-Calvinisme.
Hulle het hulle denke verwoord in die blad Die Ou Paaie.

Verskeie persone soos Du Plessis en 'n briefskrywer met die skuilnaam "Bekommerd" het 'n
besliste verskuiwing weg van die tradisionele Utrechtse stroom na die Kuyperiaanse rigting bemerk.
Hierdie swaai word versterk deur die aanstelling van EE van Rooyen as professor in die Ou
Testament in 1920. Van Rooyen het sy doktorsgraad verwerf aan die VU en was sterk onder die
invloed van Kuyper.486 "Bekommerd" was die skuilnaam van 'n persoon wat artikels in Die
Kerkbode geskryf het oor die verskuiwing wat aan die gang was binne die Ned Geref Kerk. Die
persoon wys op die veranderings wat die afgelope tien tot vyftien jaar in die Ned Geref Kerk aan
die gang was. Volgens hom is twee rigtings aan die werk in die kerk, beide Calvinisties - die een is
(Enkel) Gereformeerd (Amsterdamse rigting) en die ander die Ned GerefKerk-rigting. Hy toon aan
dat geweldige magte aan die werk is wat die Ned Geref Kerk van hulle eie unieke karakter beroof
en beïnvloed in die rigting van die enkel gereformeerdes.Y'

In 'n volgende afdeling salondersoek ingestel word na die wyse waarop Kuyper se denke benut is
om beslag te gee aan 'n kosmologie wat teoloë in die Afrikaanssprekende kerke en in die besonder
binne die Ned Geref Kerk, gebruik het om beslag te gee aan 'n stroom wat die tradisionele
Utrechtse stroom verdring het.

e) Die Romantiese Volksbegrip

In hierdie afdeling gaan dit nie oor 'n stroom nie, maar oor 'n bepaalde begrip, naamlik die
Romantiese Volksbegrip. Afrikaners het onder die indruk gekom van hierdie begrippe deur studente
soos NJ Diederichs, G Cronjé en HF Verwoerd - wat in Duitsland gestudeer het.

Dit kan verstaan word as 'n geestestroming wat 'n protesbeweging was teen die modernisme wat
voortgespruit het uit die Verligting.488 Dit was 'n protes teen die Europese geestestroming wat hom
laat geld het van die middel-18de tot middel-19de eeu. Hierdie stroom het homselfbevry van die
outoritêre mag wat op kerklike en politieke gesag berus en die menslike rede en denke as finale

484 Du Plessis skryf oor die invloed van die gevolgtrekkings van die Hoër Kritiek op die inspirasieleer en is van
mening dat die bestaande leer gewysig moet word om by dié gevolgtrekkings aan te pas (Deist, 1994: 53).

485 Deist (1994: 51) haal die negatiewe reaksie van prof. Muller op die Hoër Kritiek aan, en Pienaar, wat die kritiek
skerp afwys. Daar ontstaan 'n skerp debat oor die verskille (met argumente vir en teen) sonder dat polarisering
tussen die partye plaasvind. In 'n ontleding van die Skrifuitleg (beide Ou en Nuwe Testament) deur professore aan
die Kweekskool (selfs oor die historiese Jesus) toon Deist aan hoe tolerant die twee strome teenoor mekaar gestaan
het. Dit het geskied ten spyte van eerlike debatte tussen die twee strome.

486 Deist, 1994: 64.
487 Sien hierdie mening in "Bekommerd" (1935: 2). Bekommerd was die skuilnaam waaronder 'n predikant van die

Ned Geref Kerk 'n reeks arikels in Die Kerkbode geskryf het in 1935 en wat later in boekvorm verskyn het onder
die naam "Bekommerd" met die titel Christus die deur, die twee rigtings van die Calvinisme.

488 Barth, 1959: llev.
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gesag aanvaar het. Daarteenoor stel die Romantiek die meer "irrasionele" waarde van die
gevoelsmatige, van die fantasie en die intuïtiewe bo dié van die verstand. Anders as die denkende
mens wat in 'n subjek- en objekverhouding teenoor die werklikheid staan (om dit so met sy rede te
verklaar), gaan dit in die Romantiek oor gemeensaamheid. In die Romantiek word die kloof tussen
die individu en werklikheid opgehef deur die gevoel, ervaring of die belewing: "Die groot geheel
van die werklikheid kan deur die gevoel, die inlewing, by die individu tuiskom.,,489 Die invloed van
dié geestestroming word eerder aangetref in die wêreld van die kunste en die godsdiens as in die
filosofie.

In dié verband kan Kinghorn, vanweë sy kompakte uiteensetting, meer volledig aangehaal word.49o

Hy toon aan dat by die Romantiek die volk nie 'n losstaande entiteit is nie, maar deel vorm van 'n
groot geheelomvattende kyk op die werklikheid. Dit vloei uit hierdie veronderstelling voort dat die
Romantiek 'n "gevoel vir die natuur (ongeveer in die sin van fauna en flora) en die natuurlike loop
van dinge sou hê".491 Voorts lê die Romantiek 'n band van ervaring met die geskiedenis in die sin
van 'n eenwording met die verlede, wat 'n lewende, beleefbare verlede is. Kinghorn toon aan hoe
die belewenis van die verlede moontlik gemaak word deur die natuuropvatting van die Romantiek
vanuit die begrippe genie en organies: "Wat aan die natuur boei, is die lewenskrag wat dit ten
grondslag lê. Die wonder van die natuur is die lewenskiem wat in die saad aanwesig is om op 'n
moment van sy eie uit te spruit in loot en tak. Hierdie moment wat in die mistieke gang van die
lewe verborge is, is die moment van die spontane skepping. Dit is die oorspronklike moment van
die lewe. Uit hierdie oorsprongsmoment waarin die eerste loot ontkiem, ontwikkel die plant, die
natuur, die lewe verder en ontplooi die geheel wat in die kiemsel aanwesig was. Hierdie hele proses
heet in die Romantiek die organiese. Dit word gestel teenoor die dwangmatige en kunsmatige, dit
wil sê teenoor die meganiese.,,492

Voorts toon Kinghorn aan hoe die mens as deel van die natuur, "deel in die oorspronklike
skeppingskrag, maar dan op 'n onvergelykbaar komplekser en betekenisvoller wyse as elke ander
organiese wese. Wanneer die lewenskiem in die mens uitstu, is dit die genie wat roer. Wat daaruit
verder groei, is vrug van genialiteit. Hierdie genie kan nie bedink of op enige wyse gemaak word
nie. Dit kan alleen beleef en gevoel word omdat dit selfontkiemend is. Dit is spontaan, dit is
organies, en nie meganies nie." Verskillende antwoorde word gegee op die vraag na die oorsprong
van die genie en hierdie verskille hang saam met verskillende vorme wat die Romantiek aangeneem
het. lG Herder, wat 'n religieuse antwoord op die vraag gee, sê: "die identiteit van God en mens is
daarin geleë dat genialiteit aan God gelyk is. As skepper is die mens God".493 Die organiese
verbintenis tussen God en mens is dus duidelik panteïsties in die sin "as 'n alles deursurende krag
wat in al die elemente van die werklikheid deurwerk".494

Benewens hierdie organiese begrip van genialiteit, is daar ook die kollektiewe element:

Vir die ontkieming om waarlik oorsprong van die plant se lewe te wees, moet daar ook
voortsetting, groei en uiteindelik vrug wees. Dieselfde geld vir die mens en vir die
werklikheid in sy geheel... Die oorsprongsmoment, as skeppingsmoment, is maar net die
eerste oomblik van 'n geheel wat oor tyd heen sal aangroei. En net soos die vrug van die plant
nie die oorsprongsmoment is nie, maar omdat dit vrug is daarvan, daarom tog wesenlik
daaraan deel het, so is ook in die menslike lewe die geskiedenis wat vloei uit die oeroomblik

489 Kinghorn, 1986: 63.
490 Tensyanders aangedui, kom al hierdie aanhalings uit die werk van Kinghorn (1986: 63-68).
491 Kinghorn, 1986: 64.
492 Kinghorn, 1986: 64.
493 Schmidt, soos aangehaal deur Kinghorn (1986: 64).
494 Kinghorn, 1986: 65.
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van genialiteit deel daarvan. Tussen genialiteit en ekspressie, tussen die idee en sy gestalte, lê
'n band van intuïtiewe eenheid gegrond op die organiese eenheid. En allê daar jare of eeue
tussen die oorsprongsmoment en sy latere gestaltes, doen dit geen afbreuk aan die wesenlike,
organiese eenheid met die oorsprong nie. En so is geskiedenis beleefbare verlede. Tog, dit is
duidelik dat die oorspronklike, die oomblik van reine genialiteit, die primaat bo die
ontplooiing en vergestalting het. In terme van 'n belangstelling in geskiedenis uitgedruk,
beteken dit dat die klem sal val op die vroeëre, die destydse. Die primitiewe en eenvoudige
van weleer skyn soveel aantrekliker te wees as die huidige, omdat dit nader aan die
oorspronklike .sou wees.495

Dit is belangrik om raak te sien dat dit juis vanuit hierdie denke van die Romantiek was dat die
revolusionêre, liberale en kritiese denke verwerp is. Dit het teologies eerder 'n affiniteit gevind met
die konserwatisme en konfessionalisme van die ortodoksie in Nederland. Hier blyk dit dan ook
duidelik dat die denkers wat anti-revolusionêr was, 'n bondgenootskap gevind het in die Romantiek.

Binne hierdie denkklimaat is die begrip "volk" dus gevul met 'n ander inhoud waaruit verskillende
interpretasies van nasionalisme in die 20ste eeu ontwikkel het.

In dié verband is taal, wat die ekspressie van die inwonende genie is, die saambindende faktor en
die taal is nie 'n hulpmiddel vir die verstand nie, maar die verstand dien die taal. Volgens Herder is
dit taal wat die mens leer dink en skryf.496 Vergelyk sy opmerking in dié verband: "Wie ookal 'n
bepaalde taal magtig is, is ook die bepaalde genialiteit waarvan dit die ekspressie is, magtig." Dit
volg dus logies daaruit dat "die taalgemeenskap die uiterlike vorm [is] van 'n dieper wesenlike
gemeenskap. Dit is die gemeenskap van 'n spesifieke genie en hierdie gemeenskap van 'n taalgroep
vorm die volkskring.,,497 Dit dien dan as 'n onsigbare band wat die volk aan mekaar bind en later
word hierdie "volksiel" met die begrip identiteit omskryf. Dit spreek dan vanself dat die volk
opkom uit "sy eie genius en vergestalt dit in sy taalproduk(te)". Dit verklaar dan ook die verskynsel
dat 'n vreemde taal "op eie bodem" gevaarlik en onaanvaarbaar is, en waar die taalonderdruk word,
word die gees van die volk ook onderdruk. 498

Ons het dus hier te doen met die organiese idee van die volk en alles wat vir die individu geld, geld
ook vir die "versameling" van individue: "Die geheel is hier net soveel as elkeen van sy dele op hul
eie. Die een genie wat aan die grondslag van die kolleksie lê. Net soos in die geval van die
geskiedenis, waar die oorspronklike kan ontplooi oor dae en jare heen, maar wesenlik een bly, net
so ook hier. Die oorspronklike ontplooi hom nou net nie in die gestalte van die tyd nie, maar
deursuur die terrein van menslike lewe. So kom die (enkelvoudige) volk, die kollektiewe individu,
die wat innerlik bymekaar hoort, tot stand."

Wat die resepsie van die Romantiese volksbegrip in die geledere van Afrikanerdenkers aanbetref, is
dit eerstens duidelik dat hulle aansluiting gevind het by Fichte se interpretasie. Fichte het, anders as
Herder, die genie van die verskillende volke as verskillend maar gelyk gesien: "Meerdere en
mindere genieë, volke en tale sou aanvaar word. ,,499Voeg ons die rasseteorieë, wat ten grondslag
van die oplewing van rassisme in die denke van die Afrikaner gelê het, hierby, word meteens ook 'n
biologiese verklaring gebied vir hierdie verskille.

Navorsers soos Kinghorn en AJ Botha is egter versigtig om 'n veralgemening te maak ten opsigte
van die invloed wat die volksromantiek gehad het op die teologiese denke binne Afrikanergeledere

495 Kinghorn, 1986: 65.
496 Schmidt, soos aangehaal in Kinghorn (1986: 66).
497 Kinghorn, 1986: 66.
498 Kinghorn, 1986: 66.
499 Degenaar, soos aangehaal in Kinghorn (1986: 66).
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en in die Ned Geref Kerk. Hulle is van mening dat dit nie naastenby dieselfde invloed op die
Afrikanerdenke gehad het as by die nasionaal-sosialistiese gees van Duitsland nie. Hierdie denke
het wel sy opwagting gemaak binne die geledere van die Ossewabrandwag en die gebeure rakende
Robey Leibbrandt. Daar is wel enkele tekens daarvan in die Ned Geref Kerk, veral insoverre
"volkskap die wesenlike van elke mens daarstel".500

Die denke in verband met die Romantiek het ook via die Kuyperiaanse denke, veraloor die
teenstelling tussen die organiese en meganiese, vroeg reeds sy merk gelaat op die denke van teoloë
binne Afrikanergeledere. Al was daar nie duidelikheid oor die meer teoretiese kant van hierdie
geestestroming nie, het die "mistieke konsep van die volk met sy eie gees of siel en identiteit
gemeengoed geraak". Die spore van die Romantiek word duidelik waargeneem in die
Afrikanerliteratuur asook in die gesproke taal en veral in "'n sin vir melodie, die heimwee na die
verlede en nostalgie van die heroïese".501

jJ Die Sendingkunde van Warneck

Soos reeds aangetoon, gaan dit in hierdie stroom van denke oor die inheemswording van die
Christelike kerk in die sendingveld deur die "inbedding" van die kerk in die volk, sodat "volks-
kerstening" kan plaasvind. Volgens hierdie skool van denke moes die sending volkskerke stig wat
selfstandig kon wees en kon uitbrei. Hierdie denke van Warneck,502 soos uiteengesit in die drie dele
van sy Evangelische Missionslehre (1897-1903), word gepopulariseer en bespreek in verskeie
werke van Johannes du Plessis.503Hierdie denke word eers tydens die tweede dekade van die 20ste
eeu in die denke van die Ned GerefKerk weerspieël.

Die Ned Geref Kerk is van die begin van sy sendingwerk (veral binne die Zuid-Afrikaanse
Zendingsgenootskap ) gekonfronteer met differensiasie in die sin van die sosio-ekonomiese en
rasseverskille van volke.504 Die sendingbenadering wat deur hierdie verskille beïnvloed is, het
aanleiding gegee tot 'n pragmatiese praktyk van aparte "oefenhuise" vir "anderkleuriges". Hierdie
pragmatiese reëling is later vasgelê in die sinodebesluite van 1857 in verband met afsonderlike
byeenkomste vir "anderkleuriges" en verder uitgebou met die stigting van die afsonderlike kerke vir
"Kleurlinge" in 1881, en later afsonderlike kerke vir swart lidmate en vir Indiërs.505

Die Ned GerefKerk het in 1935 (soos aangetoon in die bespreking van die Sendingbeleid van 1935)
by gebrek aan 'n ontwikkelde sosiale etiek, beginselbesluite in dié verband vasgelê op die gebied
van die sending. Hierdie beginselbesluite was 'n teologiese interpretasie van die sosio-politieke
gebeure van die tyd (wat grootliks bepaal is deur differensiasie tussen volke). Dit was in hierdie
verband dat 'n eie interpretasie van Warneck se sendingkunde gemaak is. Die sendingkunde van
Warneck kon egter nie 'n rol speel in die bovermelde sendingbeleid van die Ned Geref Kerk nie
omdat sy werke eers in Suid-Afrika verskyn het ná die beleid van afsonderlike kerke reeds vasgelê
was. Sy werke het egter die teologiese rasionaal gebied vir die regverdiging van die reeds bestaande
beleid van verskillende kerke vir verskillende volke (of die sogenaamde "Volkschristianisierung"

500 Kinghorn (1986: 67) bespreek die invloed wat dit gehad het op bepaalde organisasies, soos die FAK, ATKV,
Reddingsdaadbond en die Mynwerkersunie se volksbegrip. Hy toon aan hoe Diederichs dit ook gebruik het in die
politiek wanneer oor die volk gepraat word. Stoker (1941: 272) wys daarop dat nasionaal-sosialisme wel 'n
tydelike rol kan speel in die lewe van die Afrikanervolk, maar op lang ter myn probleme sal skep en dus liewer
uitgeskakel moet word.

501 Kinghorn, 1986: 68.
502 Warneck se denke word volledig bespreek in die werke van Hoekendijk (1948) en Bosch (1983).
503 Sien onder andere Du Plessis, 1932.
504 Bosch, 1983: 31.
505 Sien volledige bespreking in Smith, 1973.
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wat rasbepaald was).

Volgens Kinghom506 het dit 'n bousteen geword van apartheid die oomblik toe die klem verskuif
na die volk as volk, en dié volksbegrip ideologies gevul is. Die oomblik toe dit gebeur, was die
grens getrek en kon die Evangelie nie die grense van die volk oorskry nie. Die oomblik toe hierdie
verskuiwing plaasgevind het in die Ned Geref Kerk, is van Wameck se selfstandige kerke
afsonderlike kerke gemaak. Toe dit gebeur, het die skuif gevolg, naamlik: "from separate
Volkskirchen to the political design of society as such on the basis of Volker".507

Dit was hierdie denke wat in die Sendingbeleid van 1935 weerspieël word, as dit onomwonde gestel
word dat evangelisering nie denasionalisering beteken nie, omdat kerstening nie die "Bantoe" wil
beroof van sy taal en kultuur nie, maar sy hele nasionalisme wil "deursuiwer" .

2.4.3 Die samesmelting van hierdie denkstrome

aJ Inleiding

Vervolgens word aandag gegee aan die wyse waarop die Princetonse fundamentalisme,
Amsterdamse neo-Calvinisme (soos deur die apartheidsteoloë geïnterpreteer), Romantiese
Volksbegrip en die Sendingkunde van Wameck binne die Suid-Afrikaanse konteks saamgesmelt
het. Hierdie samesmelting van die verskillende tradisies en strome van denke is erg gekompliseerd
omdat dit nie duidelik uitmekaargehaal kan word nie en omdat hierdie tradisies dikwels beduidende
aanpassings ondergaan het in die Suid-Afrikaanse konteks. Wat hier volg, is slegs 'n poging om die
verskillende strome se invloed op mekaar te beskryf deur gebruik te maak van 'n bepaalde voorver-
onderstelling sonder om noodwendig verstrengel te raak in die onderskeie denkrigtings. In hierdie
uiteensetting word op grond van ander navorsers se insigte gekies vir die konsepte van Christelik en
nasionaal. Dit word hier bespreek, maar dieselfde tema word later weer aan die orde gestel.

bj Christelik-Nasionaal

Navorsers wys op die besondere saamhang wat in Afrikanergeledere ontwikkel het tussen kerk (of
godsdiens) aan die een kant en volk (of nasionalisme) aan die ander.50B Dit word beskryf as die
konsep van die Christelike karakter van die kultuur, lewenstyl en lewensbeskouing van die
Afrikaner aan die een kant en aan die ander kant hulle duidelike konsepsie van hulle nasionaliteit
soos dit in kulturele en politieke sin begryp word. Die kataliserende faktore wat daartoe gelei het
dat tussen hierdie twee groot gedagtekomplekse en historiese werklikhede 'n merkwaardige
wederkerige beïnvloeding plaasgevind het, was enersyds die konfrontasie met die Britse
imperialisme en andersyds met die aanvanklike "swart volke" van Suid-Afrika.

Ook ander invloede het in hierdie prosesse 'n rol gespeel, sodat 'n proses geleidelik plaasgevind het
waarin outentieke Christelike beskouinge aangaande volk en kultuur op sinkretiserende wyse
elemente opgeneem het wat nie meer met dieselfde gemak as "outentiek Christelik" getipeer kan
word nie. Hierdie ontwikkelingsproses was een van die oorsake van die verskillende aksente wat
met verloop van tyd in die Calvinisme in Suider-Afrika tot ontwikkeling gekom het. "Ten nouste
verstrengel hiermee was 'n ontwikkeling waarin die Christelike Calvinistiese inslag van die Afri-
kanervolk geleidelik identiek verklaar is met die wesenlike kulturele en etniese volksbestaan, sodat
dit geleidelik begin funksioneer het as 'n vlag wat bykans enige kulturele en politieke lading sou

506 Kinghorn, 1986: 69.
507 Naudé, 2005: 166.
508 Botha, AI, 1984:301.
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dek, mits dit maar 'n uitingsvorm van een of ander aard van die volk is.,,509

Hierdie samehang het ontstaan tydens die tweede helfte van die 19de eeu en is verder versterk deur
die Afrikaner se nasionale bewuswordingi" en is later deur Afrikanerdenkers in 'n teoretiese
raamwerk geplaas.

cj Samesmelting van die Princetonse en Amsterdamse fundamentalisme

Eerstens word die samesmelting tussen die Princetonse en Amsterdamse fundamentalisme
bespreek. Aanvanklik word 'n uiteensetting van die teologiese kant gegee en dan van die wyse
waarop die denke van Kuyper die Princetonse sosiaal-politieke vakuum aanvul. Voorts word
aangetoon dat 'n bepaalde klimaat gevolglik geskep is waarin die Amsterdamse stroom - soos deur
Kuyper verwoord - plaaslik geïnterpreteer kon word.

Hierdie twee strome het tussen 1920 en 1935 toenemend aanklank by mekaar gevind en as gevolg
van verskeie faktore mekaar in die Ned Geref Kerk omarm en ineengevloei. Hoewel daar verskille
was tussen die Amsterdamse en die Princetonse fundamentalisme, het dié verskille vanweë etlike
faktore mettertyd relatief geraak. Ooreenkomste ten opsigte van hulle wysgerige raamwerk en
Skrifbeskouing het 'n belangrike rol gespeelom die twee strome se verskille te relativeer.

Ten opsigte van hulle Christelik-godsdienstige kant het hulle mekaar gekomplementeer deur hulle
gemeenskaplike Skrifbeskouing. Beide strome het met 'n meganies-organiese Skrifbeskouing en -
interpretasie gewerk (wat dikwels die klem geplaas het op die meganiese kant). Die Skrifbeskouing
van Princeton het toe reeds 'n vastrapplek gekry in die Kweekskool op Stellenbosch, via die werke
van Hodge. Sy werke is saam met die werke van Van Oosterzee aan die Kweekskool voorgeskryf.
Die Skrifbeskouing van Kuyper wat binne die Amsterdamse stroom gedomineer het, het dieselfde
kenmerke gehad as die Princetonse "inerrancy" of onfeilbaarheidsbeginsel. Beide hierdie strome het
die invloed van die historiese kritiek bevraagteken. Die resultaat van hierdie twee strome se
Skrifbeskouing, wat ineengevloei het, was duidelik waarneembaar in artikels in Die Oude Paaie.511

Beide die ondersteuners van hierdie teologiese strome was daarop gerig om die invloed van die
verligting teen te werk en het geen ruimte gelaat vir enige voorveronderstelling wat opkom uit die
modernisme nie. Daar was by beide selfs 'n weerstand teen die krities-realistiese uitgangspunte van
die Utrechtse stroom van Doedes en Van Oosterzee.

Binne hierdie twee denkstrome was daar ook gemeenskaplike grond ten opsigte van die wyse
waarop die belydenis van die kerk bo kritiek verhef is. Beide het streng beginsels gehad oor die
handhawing van die kerklike belydenisskrifte. Kuyper het aansluiting gevind by die gereformeerde
ortodoksie se standpunt in verband met die gesag van die belydenisskrifte. By die Princetonse
fundamentalisme was dit die resultaat van die kerk se poging om die fundamentele geloofsuitsprake
te beskerm, soos die maagdelike geboorte, die godheid van Christus, opstanding uit die dood, die
wederkoms en andere.

Ondersteuners van die Kuyperiaanse en Princetonse tradisie het ook bande gehad in die VSA, waar
daar reeds 'n goeie verhouding was tussen die Gereformeerde kerke in die VSA en die Nederlandse
Gereformeerde Kerke. Kuyper het onder andere op uitnodiging in 1898 sy ses Stone-lesings onder
die titel "Het Calvinisme" aan die Princetonse seminarium gehou.

509 Botha, ME, 1982:1
510 Van die middel-negentiende eeu word 'n stryd gevoer oor die plek van die Afrikaner en hulle taal en verskyn die

onderwerp op bykans elke sinode se agenda tot ná die draai van die eeu (sien Botha, Al 1984:16lev en Van der
Watt 1980:11ev.).

511 Volgens Deist (1994: 78) het die fundamentalistiese skool teen 1930 reeds die meerderheid in die Ned GerefKerk
uitgemaak.

-107 -

https://etd.uwc.ac.za/



Die Kuyperiaanse neo-Calvinisme (of Amsterdamse stroom) is gekenmerk deur 'n sterk sosiale
betrokkenheid, terwyl die Princetonse stroom meer teologies van aard was en die sosiaal-
ekonomiese en kultuur-politieke faktore 'n sekondêre rol gespeel het:512 "Kuyperse politieke ideale
[kon] gemaklik agter die skynbaar politieke neutrale fundamentalisme 'gehaak' word. Die hibried
wat só ontstaan het, is hier 'Calvinisme' genoem.,,513 Hierdie Amsterdamse neo-Calvinsme van
Kuyper en die Princetonse fundamentalisme was beide eksklusiewe denksisteme wat in hulle
samesmelting in Suid-Afrika beslag gegee het aan 'n harde imperialistiese sisteem.r'"

Die sosiaal-maatskaplike en kultureel-politieke onsekerhede het 'n ontvanklike klimaat geskep
omdat hierdie sisteem vaste fondamente gebied het vir die ontredderde, verarmde blanke Afrikaner.
Die verskille tussen Kuyper, wat 'n onderskeid getref het tussen die gevalle rede en die geheiligde
rede, en die Princetonse stroom, wat dit nie gedoen het nie, het versand. Met die relativering van
verskille tydens die ineenvloei van die twee strome (in die besonder in verband met die gevalle rede
en die geheiligde rede) het die onderskeid tussen natuurlike en openbaringsteologie vervaag. 515

In Kuyper se uiteensetting van sy gemene grasie werk hy met sy konsep van soewereiniteitskringe
en verskeidenheidsbeginsel. Dit was vanweë hierdie invalshoek dat Kuyper se denke - soos plaaslik
geïnterpreteer - 'n populêre en welkome tuiste by die nasionaalbewuste Afrikaner gevind het. Dié
verskeidenheid, wat in die natuur gemanifesteer word, kan ook waargeneem word in die verskille
van volke ten opsigte van oorsprong, ras, land, godsdiens, geskiedenis, potensiaal en psigologiese
potensiaal. Kuyper onderskei ook tussen verskillende vlakke van ontwikkeling by volke, soos dit
aangetref word by die seuns van Noag. Sem en sy nageslag is superieur omdat hulle beide die
besondere en die algemene genade (gemene grasie) van God ontvang het. Jafet en sy nageslag het
minder van dié besondere genade ontvang, terwyl Gam en sy nageslag weinig van enige vorm van
God se genade ontvang het.

Op grond van hierdie beginsel kan onderskei word tussen volke wat superieur is en dié wat nog
moet ontwikkel, namate hulle blootgestel word aan God se twee vorme van genade.i'" Dié wat
minder van die genade ontvang het, salonderdanig wees aan die superieure volke (wat die volheid
van God se genade ontvang het), totdat hulle by die ontvangs en opvoeding met die genade,
ontwikkel tot op dieselfde vlak as die beskawing wat by die ontwikkelde volke aangetref word.t'"

Dit is nié moeilik om te verstaan hoe hierdie denke van Kuyper in die 1930's aansluiting kon vind
by die oplewing van rassisme518 by die Afrikaner nie - asook by die rasseproblematiek wat 'n
bepalende rol gespeel het in die Afrikaner se worsteling met ingrypende sosio-ekonomiese en
kultuur-politieke krisisse.

Daar is ook 'n klimaat geskep waarin Kuyperiaanse denke oor die koningskap van Christus en sy
vertolking van die geskiedenis beslag gekry het binne die Afrikaner se kerklike geledere.

-108-

512 Deist (1986: 106) haal verskeie voorbeelde uit Ned GerefKerkgeledere aan wat aantoon hoe die fundamentalisme
van die Amsterdam-Princetonse stroom die Skrifbeskouing beïnvloed het, asook voorbeelde wat die sosiale en
politieke rol van die Kuyperiaanse rigting aantoon.

513 Deist, 1994: 104.
514 Deist, 1986: 104.
515 Die gewone stem van die naïewe rede ("common sense") kon dus konklusies trek wat dieselfde gesag het as die

uitsprake van die Skrif. Dit beteken dat verwysings na die Skrif die gevolgtrekkings van die gewone rede net
bevestig (Deist 1986: 103).

516 Velerna (1989: 66) en Strauss (1995: Il) bespreek die wyse waarop Kuyper sy denke in verband met besondere en
algemene genade betrek op die volkereverskeidenheid, soos uiteengesit in sy Stone-lesings,

517 Strauss, 1995: 14.
518 Kinghorn (1986: 53) bespreek die oplewing van rassisme in die Westerse wêreld en by die Afrikaner gedurende

die 1930's.
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Kuyperiaanse denke in verband met die koningskap van Christus, wat hy betrek het op die totale
werklikheid op beide individuele en sosiale terrein, het ook aanklank gevind. Die soeke na
antwoorde op die kontekstuele problematiek in verband met die sosio-ekonomiese en kultuur-
politieke wêreld van die Afrikaner het vrugbare grond gebied vir die denke oor die koningskap van
Christus.

Kuyper se geskiedenisvertolking van Europa - in die algemeen en in die besonder - het wye inslag
gevind binne Afrikanerdenke. Anders as sy ingewikkelde teologie, is sy begrip van die geskiedenis
makliker verstaan en nagepraat. Kinghorn wys daarop dat beide die afkeer van die individualisme
met sy liberalisme en die volkheroïsme binne sekere Afrikanerkringe van Kuyper, behoeftes binne
Afrikanergeledere bevredig het. 519

Hierdie interpretasie van die geskiedenis deur Kuyper het 'n diepgaande invloed op die Afrikaner se
interpretasie van hulle eie geskiedenis gehad.52o Die denke van Kuyper het sterk aanklank gevind by
die teologiese studente wat aan die VU gestudeer het, en wat op hulle beurt dit aan 'n
nasionaalbewuste Afrikanervolk oorgedra het. In navolging van Kuyper lê hulle ook die verband
tussen Calvinisme en die volk. 521 Kuyper sê selfs dat die Afrikaner hulleself suksesvol kon verset
teen die Britse imperialiste in Transvaal, omdat hulle so 'n sterk Calvinistiese karakter gehad het. 522

Volgens hierdie Calvinistiese lewens- en wêreldbeskouing en interpretasie van die geskiedenis het
die Afrikaner hulself as '''n godsdienstige skepping" beskou. Godsdienssin "is in sy bloed" (Kestell)
en sy dade in die verlede is daardeur gemotiveer. Die verlede het daarom 'n religieuse waarde, nie
alleen as voorbeeld nie, maar ook as norm. Die verlede het selfs 'n openbaringskarakter. Dié
godsdienssin kom op sy suiwerste na vore in die geskiedenis van die Voortrekkers. Daarom is hulle
die klassieke uitdrukking van die Afrikaner en hulle Christenskap.

Só deurdrenk was hulle van die Calvinistiese ontsag vir die Woord van God, dat hulle, in die
aangesig van die grootste gevare, donker Afrika binnegedring het soos Israel van ouds, eerder as om
hulle te stel onder die liberalistiese en humanistiese juk van die Engelse bewind. Dat hulle dan ook
tot afsondering of apartheid geroep word, is vanselfsprekend. Is die geskiedenis van die
Voortrekker nie een van afsondering nie? Te midde van die "barbaredom" het hulle hulleself
immers teen gelykstelling bewaar - en wat was die skepping van die Afrikaner anders as 'n
afsondering deur die room van die godsdienssinnige Franse, Hollanders en Skotte uit revolusionêre,
Roomse en vrysinnige Europa?523 Hierdie is inderdaad 'n samevatting van die Afrikaner se
konstruksie van hulle geskiedenis soos verskeie navorsers dit ook beskryf.524

519 Kinghorn (1986: 61) wys daarop dat '''n piëtistiese gees op soek na 'n alomvattende Christelike visie om die
tekorte van sy eie individualisme aan te vul, hom maklik by Kuyper kan aansluit. Op ander weer kon die heroïese
inslag van die geskiedenisinterpretasie 'n groot indruk maak. Dit het op die resepsie van Kuyper in Suid-Afrika 'n
besondere rol gespeel."

520 Volgens Kinghorn (1986: 61) is dié invloed wydverspreid: "Dit het by Totius (wat onder H.H. Kuyper - seun van
Abraham - gepromoveer het) deur sy digwerk en by Vader Kestell (wat die voorwoord tot Koers in krisis geskryf
het) in voordragte en publikasies beslag gekry. Deur soveel kanale heen, soos die eindelose repetisie op skool, in
politiek (veral deur dr. Malan, byvoorbeeld in sy beroemde Quo Vadis-toespraak, waarin om te sterf vir die
Voortrekkergees, gelykgestel word daaraan om vir Christus te sterf) en selfs deur historici, het dit só verbreed
geraak dat pogings om dit aan kritiese ondersoek te onderwerp, selfs met teer en veer begroet is."

521 Kuyper (1898: 31) praat van "Het Calvinisme komt uit het volk self op".
522 Kuyper (1898: 34) skryf in dié verband: "Welnu, in wat bij Amajuba of op die Spitskop, en nog onlangs by dr.

Jameson's inval door Kruger met zijn handvol getrouwen tegen het machtigste wêreldrijk is bestaan, heeft weer de
heldemoed van het oude Calvinisme gebloken. Indien het Calvinisme aan de Boeren niet van de vaderen ware
overgeleverd geweest, hun bloed zou ons niet vergoten sijn en geen Transvaal meer bestaan."

523 Kinghorn, 1986:61.
524 Vergelyk in hierdie verband onder meer Van Jaarsveld (1961); Du Toit (1981) en Botha (1984).
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Alhoewel dit nie binne die omvang van hierdie studie val nie, is dit belangrik om daarop te wys dat
verskeie navorsers die apartheidsteoloë se interpretasie van Kuypersiaane denke bevraagteken.
Kinghorn525 is van mening dat Kuyperiaanse denke eklekties gebruik is, terwyl Schutte526 oortuig is
dat ten minste SJ du Toit hom verkeerd geïnterpreteer het.

Die plaaslike interpretasie van die Kuyperiaanse denkbeelde in verband met soewereiniteitskringe,
skeppingsordinansies, beginsel van verskeidenheid, koningskap van Christus en geskiedenis-
interpretasie, het alles 'n invloed gehad op die prinsipiële raamwerk wat apartheidsteologie gekry
het in die 1940's.527 Hierdie vorm van fundamentalisme is maklik opgeneem binne die Ned Geref
Kerk in die 1930's toe die Afrikaner talle onsekerhede beleef het as gevolg van die sosiale
transformasie van die tyd. Hierdie mengsel het immers geloofsekerheid en sosiale vastigheid gebied
in 'n onseker wêreld.

Die bande tussen hierdie strome is ook versterk deur die misplaaste stryd teen die modernisme en
liberalisme wat hom reeds in die 19de eeu uitgewoed het in beide Europa en in Suid-Afrika. Hulle
het 'n gemeenskaplike vyand gevind teen wie hulle hulle kragte moes saamsnoer. Enige rigting wat
verskil het van die Kuyperiaanse of Princetonse fundamentalisme, is gebrandmerk as modernisme,
wat met hand en tand beveg moes word.528

Op praktiese vlak is reeds aangetoon dat die Afrikaners in hulle stryd teen die Britse magte, die
meelewing, ondersteuning en simpatie van die Gereformeerde Kerk van Kuyper positief beleef het.
Dit terwyl daar geen sprake van ondersteuning was uit Utrecht nie. Tweedens is ook aangetoon hoe
in sekere Afrikanergeledere 'n positiewe interpretasie van die Kuyperiaanse denke gemaak is vir die
sosio-ekonomiese en kultuur-politieke worsteling van die tyd. Soos aangetoon, het hierdie
interpretasie meer aanhang geniet as die vroom benadering van die Skotse evangeliese-piëtisme wat
nie werklik antwoorde kon bied vir die kontekstuele problematiek van die tyd nie.

2.4.4 Die ontstaan van Suid-Afrikaanse neo-Calvinisme

a) Die impak van die Du Plessis-saak

Nog 'n belangrike faktor in die samesmelting tussen die Amsterdamse en Princetonse rigting was

525 In dié verband wys Kinghorn (1986: 62) daarop dat "[d]ie oorsprong na die neo-Calvinisme van Kuyper en ander
het nie noodwendig meegebring dat die denke van Kuyper of selfs Bavinck in hulle ware intensie tuisgekom het
binne die Ned Geref Kerk nie. Die saaklike invloed van Kuyper se teologie op die Ned Geref Kerk, asook die
vraag of hier te lande 'n begrip was van die verskil tussen die kultuurkonteks waarbinne Kuyper self opgetree het
en die konteks waarbinne sy denke in Suid-Afrika benut is, is nog lank nie opgeklaar nie. Wat die benutting van
Kuyper ten opsigte van die bevolkingsproblematiek betref, is daar aanduiding dat betreklik eklekties van hom
gebruik gemaak is."

526 Met verwysing na SJ du Toit se interpretasie van Kuyper se Ons Program toon Schutte (2005: 40ev) verskeie
voorbeelde aan waar dit duidelik blyk dat Du Toit Kuyper inderdaad verkeerd interpreteer.

527 Botha, ME (1982: 47) beweer dat "[h]ierdie denkbeelde is via die teologie van Kuyper en die opleiding van
predikante na die grootste deel van die Afrikanerbevolking gekanaliseer en het algaande deel van die kulturele,
politieke en kerklike insigte van die Afrikanervolk geword". Die Kuyperiaanse denkbeelde kom duidelik aan die
orde in die artikel deur Van der Merwe in Die Gereformeerde Vaandel waar hy opmerk dat "So is die aparte volk
ofnasie ook 'n eiesoortige kosmiese verskynsel met 'n eie wetmatigheid, 'n eie wese en taak, met 'n eie terrein en
op daardie terrein 'n eie vryheid, 'n vryheid wat vir die besondere nasie self nie net 'n voorreg is nie, maar 'n plig
om te verkry en te bewaar, 'n vryheid wat vir ander nasies heilig is, nie in die sin van goddelik nie, maar in die sin
van onskendbaar, 'n vryheid wat 'n plig is en wat onskeidbaar is omdat dit die noodsaaklike voorwaarde is vir die
vervulling van sy lewenstaak deur 'n nasie .... ons Afrikaanse nasie het die reg om as aparte nasie te bestaan, dit is
sy plig om homselfte wees, hy moet vry en selfstandig wees om die eie roeping van God hom opgelê het uit leef."
Soos aangehaal deur Botha, AJ 1984: 436.

528 Deist (1994: 107) haal Malan aan as voorbeeld van iemand wat Du Plessis en sy mede-Utrechtse ondersteuners
beskuldig het van die moderne teologie van die 19de eeu. Hy toon ook aan hoe hierdie beskuldigings gelei het tot
talle misverstande.
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die verkettering van Johannes du Plessis. Hierdie gebeure is bevorder deur twee skole van denke
wat deels ruimte geskep het waarin hierdie teologiese en sosiale denke hulleself kon ontplooi. Die
uitskakeling van die kritiese Skrifstudie van Du Plessis het die ruimte geskep vir aanhangers van
hierdie twee strome om, met beperkte kritiek, hulle denke te ontwikkel en die dominante stroom te
word binne die Ned GerefKerk.

Du Plessis, professor in die Nuwe Testament en sendingkunde aan die Teologiese Seminarium op
Stellenbosch, is aangekla van leerdwaling en in 1930 van sy amp onthef. Die klag teen Du Plessis
het verband gehou met sy inspirasieleer, sekere aspekte van sy Christologie en sy gebruik van
sommige resultate van die histories-kritiese benadering tot die Skrif. Du Plessis het homself
verwoord in Het Zoeklicht, en hy was 'n aanhanger van die Utrechtse stroom. Teenoor hom was "n
aantal professore soos DG Malan, EE van Rooyen en DR Snyman met hulle tydskrif, Die Ou Paaie,
onder redaksie van Snyman, wat aansluiting gevind het by die Amsterdamse en Princetonse
stroome. Hierdie professore het in 1933 die redaksie gevorm van die opvolger van Die Ou Paaie,
naamlik Die Gereformeerde Vaandel, terwyl prof. BB Keet - 'n ondersteuner van Du Plessis - hom
later opgevolg het as redakteur van Die Soeklig.529

Omdat die Du Plessis-saak verreikende gevolge ingehou het vir die toekomstige teologiese rigting
van die Ned Geref Kerk.r'" word hier kortliks gelet op teologiese keuses wat Du Plessis531 gemaak
het binne die konteks van sy tyd.

In die tyd van die Du Plessis-stryd in Suid-Afrika was die Amsterdamse konserwatiewe-
konfessionele stroom, tesame met die Princetonse fundamentalisme, besig om opgang te maak in
die Ned Geref Kerk. In dieselfde tyd was daar 'n worsteling met die nuwe hermeneutiek van
Bultmann, Barth en Brunner aan die gang in Europa. Indie nuwe hermeneutiek is geworstel met die
vraag na 'n grondige uitleg van die Skrif en vir dié doel is gebruik gemaak van die historiese
kritiek. Vir Du Plessis was hierdie worsteling met die nuwe hermeneutiek belangrik en het hy
deeglik daarmee rekening gehou in sy eie teologiese denke.

Deist bied 'n analise van die denke van Du Plessis soos dit neerslag gevind het in Het Zoeklicht.532

In hierdie analise word aandag gegee aan die verhouding tussen geloof en rede, teologie en
wetenskap, metode en teorie. Deist kom tot die gevolgtrekking dat Du Plessis nie noemenswaardig
afgewyk het van die tradisionele Utrechtse rigting nie. Hy toon ook aan dat Du Plessis rekening
gehou het met die teologiese verwikkelinge in die Ned GerefKerk in die eerste drie dekades van die
20ste eeu. Hy toon voorts aart dat 'n meer genuanseerde formulering in die teologie van Du Plessis
en sy volgelinge aangetref word en dat hulle skakeling gehad het met ander vakwetenskappe.

Soos in die verlede, word in hierdie tradisionele Utrechtse stroom gebruik gemaak van die histories-
kritiese metodiek van Skrifuitleg. Dit kryegter 'n meer prominente posisie as in die verlede. In die
stroom soos deur Du Plessis verwoord, is enige teologiese benadering wat die Bybelonthistoriseer
of deduktief werk met teologiese stellings, onaanvaarbaar. In hierdie opsig was daar wel 'n
intoleransie by die Du Plessis-stroom, veral ten opsigte van die fundamentalisme en die
Kuyperiaanse rigting. Die filosofiese onderbou van die Du Plessis-stroom blyegter getrou aan die

529 Geldenhuys, 1982: 10.
530 Sien Kinghorn (1986: 54ev) se bespreking van hierdie gebeure wat aanleiding gegee het tot Du Plessis se verlies

aan status en die gevolge van die Du Plessis-saak. Hy bespreek ook die leemte wat die afsetting van Du Plessis
gelaat het as gevolg van die verlies aan insig in die nuwere hermeneutiek van Europa, wat later ernstige
eksegetiese en hermeneutiese gebreke tot gevolg gehad het in die Ned GerefKerk.

531 Hier word aandag gegee aan die teologiese denke en stryd van Du Plessis en nie aan die persoonlike stryd tussen
die faksies nie.

532 Deist, 1994: 64ev.
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werke van Doedes en Van Oosterzee soos verwerk deur onder meer Hofmeijr.

Die kritiese inslag van die Du Plessis-stroom het tot spanning gelei omdat hulle nie rekening gehou
het met die probleem ten opsigte van "die verhouding tussen die historiese juistheid van Bybelse
dokumente en die betroubaarheid van die godsdienstige insig wat uit die dokumente spreek" nie.533

Die opkomende Amsterdamse en Princetonse stroom het hierdie uitgangspunt, wat voortgespruit het
uit die historiese kritiek, gesien as 'n uitgangspunt wat teenoor hulle Skrifbeskouing staan. Dit het
daartoe gelei dat die Du Plessis-stroom beskuldig is as synde aanhangers van die modernistiese
teologie van die 19de eeu. Die Du Plessis-stroom het ook nie genoeg rekening gehou met die feit
dat dit 'n tyd van onsekerheid en onstabiliteit was nie. 'n Kritiese benadering tot dit wat beleef is as
die ankers van die lewe te midde van al die onsekerhede (naamlik die Bybel en godsdiens), was
onaanvaarbaar vir die gewone gelowige. Dit was 'n tyd waarin godsdiens nie gemeet is aan
wetenskaplike korrektheid nie, maar aan die eksistensiële betekenis daarvan.

Die Du Plessis-saak vind plaas in 'n konteks waar 'n verskuiwing plaasgevind het in die inhoud van
die begrip "regsinnig". Tydens die debat oor die modernisme, wat gewoed het tydens die oprigting
van die Kweekskool in 1858, is regsinnig verstaan as 'n krities-realistiese uitgangspunt. Die inhoud
van hierdie begrip verander egter in die eerste dekades van die 20ste eeu binne die geledere van die
Kuyperiaanse rigting. Volgens die Kuyperiaanse rigting verwys regsinnigheid na 'n konserwatiewe
konfessionele patroon van denke, terwyl die tradisionele Utrechtse stroom nou as modernisties
beskryf word. Dit was ook in dié tyd dat die kombinasie van teologie en politiek die toetssteen
geword het vir regsinnigheid.c'"

Een van die gevolge van hierdie verskuiwing in inhoud was dat daar geen sprake was van enige
kritiese Skrifondersoek of debat in die Ned Geref Kerk nie, omdat die sogenaamde regsinniges dit
geëtiketteer het as modernisties. Trouens, dit het 'n demper geplaas op die geringste interne kritiek,
wat noodsaaklik was vir 'n gebalanseerde teologiese ontwikkeling. Hierdie gebeure het 'n
hermeneutiese vakuum in die Ned GerefKerk veroorsaak.V'' Vir die Ned GerefKerk, wat geworstel
het met uiteenlopende teologiese strome en problematiese gebeure op die sosio-ekonomiese en
kultuur-politieke terreine, was hierdie verlies aan 'n verantwoordelike hermeneutiek beswaarlik
bekostigbaar .

Kinghorn wys hoe die gevolge van die hermeneutiese vakuum vroeg reeds gemanifesteer het in die
Ned Geref Kerk: "Die pogings om apartheid Skriftuurlik te bewys, wat in veral die veertigerjare
aangewend is, is nie alleen voorbeelde van soms uiterste biblisistiese en fundamentalistiese
eksegese nie, maar dit toon byna geen begrip daarvoor dat die Skrif in sy heilshistoriese samehang
gelees en vertolk moet word nie." Hy wys daarop dat "dit 'n samehang [was] wat van buite die
Skrif, naamlik vanuit hulle eie filosofiese voorveronderstellings, in die Skrif ingevoer is. Dit was 'n
eksegese van tekste wat as normatief gesien is in die lig van waardes van 'n buite-Bybelse
kriterium. ,,536

Du Plessis se worsteling met die nuwe hermeneutiek kon 'n belangrike rol gespeel het in die
toekomstige teologiese antwoorde wat die Ned Geref Kerk moes bied in 'n komplekse situasie.
Hierdie insigte was noodsaaklik in 'n tyd toe verskeie teologiese strome aan die opkom was in die

533 Deist, 1994: 65.
534 Deist, 1994: 36.
535 Die begrip wat Kinghorn (1986: 55) geskep het, naamlik 'n "hermeneutiese vakuum", is goeddeurdag en beskryf

die kern van die problematiek raak. In sy verdere bespreking van die komplekse situasie waarin die Ned Geref
Kerk hom bevind het en die kritiese belang vir die keuse van 'n "nuwe uitleg", was die vakuum se gevolge
onberekenbaar.

536 Kinghorn, 1986: 56-57.
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Ned GerefKerk, en geworstel is met sosio-ekonomiese en kultuur-politieke vraagstukke.

Hierdie twee uiteenlopende teologiese strome het gelei tot opspraakwekkende botsings wat in die
hof geëindig het en dit had verreikende gevolge vir die toekomstige teologiese rigting van die Ned
Geref Kerk. Die optrede van diegene wat teen Du Plessis gekant was, het 'n lang nawerking gehad
wat baie jare 'n invloed op die Ned GerefKerk, en in besonder op die Kweekskool op Stellenbosch,
gehad het. Hierdie stryd het die Kweekskool laat polariseer met die ondersteuners van Du Plessis
aan die een kant en die ondersteuners van die ander (die "Oupajane") aan die ander kant.

Die Oupajane onder leiding van Snyman was besonder effektief in hulle verdagmaking van Du
Plessis en sy aanhangers. Alhoewel Du Plessis sy saak in die hof gewen het, is sy stem gesnoer en
het sy teenstanders met hulle ondersteuning van die Amsterdamse en Princetonse stroom die botoon
gevoer. Dit het 'n tydperk ingelei waar dit belangriker was om teologies gesproke die "regte"
persoon te wees as die "beste" een. Veral ten opsigte van die beroeping van professore na die
Kweekskool op Stellenbosch kon die spanning tussen die twee kampe waargeneem word. Prof. BB
Keet was tot aan die einde van 1937 die enigste ondersteuner van die Du Plessis-rigting totdat prof.
GBA Gerdener in 1938 aangestel is.537

In hierdie tydperk was dit duidelik dat 'n nuwe geslag teoloë hulself laat geld het binne die Ned
GerefKerk. Daar was ook teoloë van die Gereformeerde Kerk op Potchefstroom wat geskool was in
die denke van Kuyper en die neo-Calvinisme aan die VV, wat ook deel uitgemaak het van hierdie
nuwe geslag.

Studente wat hulle geskaar het by die stroom wat in opposisie gestaan het met Du Plessis het die
Konfessionele Studiekring gevorm, wat eksklusief was en studente kon slegs op uitnodiging
daarvan deel word. JD Vorster en FJM Potgieter, wat uitgestaan het as leiers binne die studiekring,
was later ook prominente apartheidsteoloë.c"

Die denke van die Oupajane het 'n gees van konserwatisme geskep waar binne 'n kritieklose
sisteem van denke ontwikkel het. Dit was hierdie klimaat wat sonder enige kritiek die Ned Geref
Kerk daartoe gebring het om 'n omvattende stelsel te ontwikkel wat bekend gestaan het as
Christelik-nasionaal en uitgeloop het op die ideologie van apartheid.

Dit is ironies dat hierdie verkettering plaasgevind het terwyl die teologiese stroom, wat sewentig
jaar die hoofstroom binne die Ned Geref Kerk was en die denke van Du Plessis bepaal het, nou nie
meer aanvaarbaar was vir die Oupajane nie. Die aanvanklike tradisie van die Utrechtse stroom, soos
verwoord in die regsinnige stroom van Doedes en Van Oosterzee en verder uitgebou is deur Du
Plessis, het nie meer binne hierdie kringe gegeld nie.539 Verskeie prominente predikante binne die
Ned Geref Kerk reageer met groot kommer op hierdie verskuiwing wat merkbaar is in die Kerk en
besig is om afstand te doen van die Utrechtse en Skotse stoom. 540 Murray spreek sy besorgdheid uit

537 Gerdener het hom enigsins tuis gevoel in beide die Du Plessis-rigting en die evangeliese stroom van Andrew
Murray. Die stryd tussen die twee strome blyk duidelik uit die boek wat Gerdener ter ondersteuning van Du Plessis
geskryfhet, naamlik Die Boodskap van 'n Man (1943). Daar is egter skerp kritiek gelewer op Du Plessis in artikels
wat die neo-Calvinistiese rigting ondersteun het (Die Gereformeerde Vaandel, Desember 1943: 202ev).

538 Vorster, 1982: 336.
539 Deist (1994: 64-5) bied die motivering vir hierdie keuse en vir die konsekwente voortsetting van die stroom wat

ons in die denke van Du Plessis vind. Die bronne wat hierdie insig bevestig, vind ons in die tydskrif Het Zoeklicht,
waarvan hy self die redakteur was.

540 Die persoon wat onder die skuilnaam "Bekommerd" geskryf het (in Die Kerkbode, 1935), praat van die twee
Calvinistiese rigtings in die Ned GerefKerk. Hy verwys na die invloed van die ou professore Hofmeyr, Marais en
De Vos, wat "ons besiel [het] met hul evangeliese interpretasie van Calvinisme", terwyl die toenmalige professore
smalend na hulle verwys het as sou hulle nie die studente behoorlik in die Calvinistiese leer onderrig het nie.
"Bekommerd" sê ook dat hulle in sy dae nie "te koop geloop het met ons Calvinisme nie". Hy vervolg: "Ek kan
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oor die feit dat "die Kerk in Suid-Afrika 'n eie stroom van die Calvinisme ontwikkel het wat
verband hou met die landsomstandighede en die ervaring van die volk". Só het die Kerk 'n
volkskerk geword. Hy toon dan aan dat die Ned Geref Kerk 'n eie antwoord gebied het vir hierdie
probleme. Volgens hom is die Kuyperiaanse rigting wat van Potchefstroom afkomstig IS,

aanmatigend.t"

Murray gee 'n insiggewende uiteensetting van die verskille tussen hoe hy die Ned Geref
Kerktradisie interpreteer en hoe dit verskil van die "nuwe rigting", wat volgens hom meer
kenmerkend is van Kuyper se denke as dié van Calvyn. Murray stel dit soos volg: "Die Kuyperiste
[het] die leer van Calvyn geïntellektualiseer; onder hul pen het die Calvinisme die verkondiging van
'n filosofiese stelsel geword, meer as die invoeling van 'n geloofsverhouding; dit is 'n
intellektualistiese rekonstruksie van die leer van Calvyn sonder die mistiek." Ander aspekte wat
Murrayaanstip, is die volgende: (1) Die oorbeklemtoning van die soewereiniteit van God; en die
onderbeklemtoning van die Vaderskap van God; (2) dit beklemtoon eerder die wetsgedagte as die
Heilsboodskap, want Kuyper se inspirasie kom uit die Ou Testament; (3) beklemtoon die
uitverkiesing (gedane sake en selfvoldane berusting) bo die verbond as uitgangspunt vir sielesorg;
(4) Afrikaanse Calvinisme beklemtoon prakties-menslike geloofsprediking. Kuyperisme
beklemtoon dogmatiese dorheid-wedergeboorte.W

Nodeloos om te sê dat die redakteur van Die Gereformeerde Vaandel, DG Malan, en sy mede-
redakteurs, D Lategan en EE van Rooyen, wat ondersteuners was van die neo-Calvinisme (en later
skrywers van artikels in Koers in die krisis), erg kwetsend en persoonlik gereageer het op beide die
briewe van "Bekommerd" en van Murray.

bj Die vestiging van die Suid-Afrikaanse neo-Calvinisme

Vervolgens word aandag gegee aan die samesmelting tussen die Amsterdamse en Princetonse
stroom en die piëtisme afkomstig van die Skotse stroom in die 1930's. Omdat reeds 'n uiteensetting
gegee is van die strome, word hier net gelet op die invloed wat dit gehad het op die Amsterdamse en
Princetonse stroom.

Kuyper het in sy neo-Calvinisme aansluiting gevind by Calvyn se denke in verband met die
realisering van God se wil vir die hele werklikheid.543 Hierdie denke lê die sosiaal-etiese vakuum
van die piëtistiese rigtings bloot, wat God se werk beperk het tot die sieleheil van die individu.

my nie herinner dat ek ooit in dié dae uitdrukkings soos hierdie gehoor het nie: 'Ek is Kalvinis', of 'Ek spreek as
Kalvinis. ", Veral van belang is as hy verklaar dat daar voorheen "nooit van ons kansels gehoor [is] dat die hele
behoud van volk en kerk in die Calvinisme geleë is nie". Die ou wekroep van terug na God word nou "terug na die
Calvinisme - dit sal julle enigste behoudenis as volk wees"! Vir hierdie terugkeer na Calvinisme "word die
geweldigste propaganda gemaak. Hiervoor word 'n Bond gestig - die Calvinistiese Bond .... Daartoe word verder
maandblaaie in die lewe geroep; daartoe word 'n dik boek uitgegee, waarin 'n mens natuurlik net die beskouing
van persone wat die (Enkel) gereformeerde Kerk-rigting toegedaan is, vind." Botha, AJ (1984: 403ev) haal hom
aan waar hy die laasgenoemde rigting "Neo-Calviniste" of "hyper-Calviniste"noem en daarop wys dat dit die Neo-
Calvinisme is wat uit "Amsterdam en Potchefstroom is wat deurwerk in die Ned GerefKerk". Voorts toon Botha
aan dat verskeie persone ter ondersteuning van "Bekommerd" van hulle laat hoor, soos dr. AH Murray.
Laasgenoemde vra "of die NG Kerk in die Kaap en Transvaal die weg van Kuyper se Calvinisme gaan inslaan, en
ofhy gaan voortwandel op die ou paaie van sy grootste tradisie".

541 Murray, 1935: 64.
542 Botha, AJ, 1984: 405.
543 Hesselink (1983: 108ev) skryf in dié verband: "The concern is for the realization of the will of God also in the

wider realms of state and culture, in nature and in cosmos." Kuyper poog om 'n teologiese basis te bied waarin die
totale werklikheid onder die heerskappy van God geplaas kon word. Dit het hy gedoen deur 'n idealistiese,
organiese analogie tussen die Skepper en die skepping te konstrueer, en dan hierdie verhouding in stand te hou met
sy idee van die "gemene grasie", wat hy ontwikkel het in sy lesings oor die Calvinisme, bekend as die Stone-
lesings.

-114-

https://etd.uwc.ac.za/



By hierdie samesmelting het dit primêr gegaan oor die sosiaal-etiese kant en minder oor die
godsdienstige deel. Daar is reeds aangetoon dat die Skotse piëtisme verskil het van die hoofstroom-
piëtisme, omdat dit vanuit 'n sendinggerigte benadering met 'n ander antropologie gewerk het.
Tweedens het die Puriteinse invloed op hierdie stroom voorkom dat net 'n verinnerliking van die
heil plaasvind en het die klem ook geval op die heiliging. Vanuit hierdie heiligingseise, wat
individueelopgeneem is, word wel etiese beginsels bepaal ten opsigte van die individu se
persoonlike betrokkenheid binne die familie- en kerkverband. Daar word duidelike etiese beginsels
gestel ten opsigte van persoonlike soberheid, die huwelik, familielewe, Sabbatsheiliging en kerklike
betrokkenheid. '.'

Die oomblik as etiese vrae egter gestel word wat sosiaal van aard is, word ernstige leemtes
blootgelê. Daar word dan 'n vakuum gelaat wat ongekontroleerd deur ideologieë gevul kan word.544

Kinghorn toon aan hoe die redakteurs van Koers in die krisis hierdie vakuum wat die piëtisme
gelaat het, opgetel het in hulle stryd teen die humanisme en modernisme wat sosiaal van aard was.
Hulle het hierdie leemte gevul deur aansluiting te vind by die neo-Calvinisme van die Kuyperiaanse
stroom. Kuyper meen hierdie vakuum kan alleen gevul word as die gelowige die skeiding tussen die
kerklike en buitekerklike lewe ophef. Volgens hom is dit slegs moontlik as: "de belijdenis van het
Koningschap van Christus, van de Kerk uitgegaan, voor het volksbewustzijn als de beheersende
macht voor geheel het leven ware gevoeld geweest". 545

Kuyper slaag daarin om, deur sy konstruksie waarin hy Christus se koningskap op die hele menslike
bestaan betrek (in reaksie teen die revolusiegees van die Verligting), beide 'n individuele en sosiale
etiek uit te werk. 546 In die soeke na antwoorde op die gebrek aan sodanige sosiale etiek het hierdie
piëtistiese stroom aansluiting gevind by Kuyper se "alomvattende Christelike visie". Só word die
etiese vakuum gevul en vloei die Skotse piëtisme ineen met die Amsterdamse en Princetonse
stroom.547

Die samesmelting tussen die Kuyperiaanse neo-Calvinisme van Amsterdam, die Princetonse
fundamentalisme en die Skotse piëtisme is verder versterk deur die invloed van die Volksromantiek
en Wameck se Sendingkunde.

Soos reeds verduidelik, kan die Romantiek nie verstaan word as 'n stroom soortgelyk as die
genoemde strome nie. Die Romantiek het egter 'n invloed uitgeoefen op die denke van prominente
Afrikanerleiers en só 'n weg gevind na die Ned Geref Kerk. Daar moet maar net gelet word op die
ooreenkomste tussen die Romantiek en Kuyper se opvattinge soos dit beslag gekry het in
Afrikanergeledere en in die Ned Geref Kerk, om te verstaan waarom daar sekere elemente was wat
geïntegreer is.

Eerstens verstaan beide die volk as deel van 'n groot en geheelomvattende kyk op die werklikheid
en as skepping en instelling van God self met 'n eie wetmatigheid. Tweedens het beide 'n organiese
beeld van die volk wat teenoor die meganiese staan. Derdens werk beide met die kollektiewe
moment van die volk. Daar is ook duidelike ooreenkomste in beide se interpretasie van die
geskiedenis. Kuyper en die Romantiek het protes aangeteken teen die rasionalisme van die
modernisme. Beide opponeer enige revolusionêre, liberale en kritiese tendense en het 'n sterk
affiniteit met die ortodoksie en die gepaardgaande konfessionalisme en konserwatisme.

544 Kinghorn, 1986: 59.
545 Kinghorn, 1986: 60.
546 Kinghorn (1986: 60ev) gee 'n uiteensetting van die wyse waarop Kuyper in die Europese konteks hierdie

individuele en sosiale etiek uitgewerk het.
547 Kinghorn, 1986: 61.

-115 -

https://etd.uwc.ac.za/



Die wyse waarop taal by die Romantiek funksioneer, herinner sterk aan die Afrikaner se sentimente
in verband met taal. Vir beide is taal iets wat gedeel moet word en wat mense aan mekaar verbind.
Wie 'n gemeenskaplike taal deel, gee uitdrukking aan 'n wesenlike gemeenskap - taal vorm die
onsigbare "volksiel" of identiteit.

Dat die Romantiek 'n invloed op Kuyper gehad en 'n vastrapplek gekry het binne Afrikanergeledere
en in 'n mindere mate binne die Amsterdamse en Princetonse stroom, soos dit beslag gekry het in
die Ned Geref Kerk, blyk duidelik uit die vermelde ooreenkomste. Hier moet egter saamgestem
word met die navorsers wat oortuig is dat dit nie tot dieselfde uiterstes gevoer is as in Nazi-
Duitsland nie.

Die invloed wat Warneck se Sendingkunde op die Ned Geref Kerk gehad het (wat die volk as
bepaalde ekklesiologie van die kerk bestempel het), is reeds bespreek. Daar moet egter gewys word
op hierdie beleid van afsonderlike kerke vir verskillende volke soos aangetref in die Sendingbeleid
van 1935,548en die belangrike invloed wat dit uitgeoefen het op die denke van die Amsterdamse en
Princetonse stroom. Dié invloed kan duidelik waargeneem word uit verskeie artikels wat deur die
apartheidsteoloë geskryf is in, onder andere, Koers in die krisis en in ander kerklike dokumente.F'"
Dit word telkens benut om die kerk se differensiasie binne volksverbande te regverdig. Beide die
Christelike en die nasionale beginsel word hier aangetref.

cj Die rol van Calvinistiese verenigings

In die voorafgaande afdelings het ons die verskillende tradisies en strome binne die Ned GerefKerk
bespreek en 'n ontleding gemaak van die wyse waarop bepaalde strome ineengevloei het en ontvang
is in die Ned Geref Kerk. Dié proses van integrasie tussen die verskeie strome was besig om 'n
bepaalde stempelop die Ned Geref Kerk af te druk in die 1930's. Daar is aangetoon hoe die
Amsterdamse neo-Calvinisme, Princetonse fundamentalisme, Skotse piëtisme, die Volksromantiek
en Warneck se Sendingkunde besig was om beslag te gee aan 'n nuwe stroom, naamlik die
Amsterdam-Princetonse stroom. Hierdie stroom, wat besig was om die Utrechtse en Skotse stroom
op die agtergrond te dwing, sou later verantwoordelik wees vir die ontwikkeling van die
apartheidsteologie.

In die 1930's het teoloë binne hierdie Amsterdam-Princetonse stroom saam met denkers uit die
Gereformeerde Kerk hulle denke verder uitgewerk in 'n korpus van literatuur waarin apartheid
teologies begrond en verdedig is. Dit was deur middel van hierdie literatuur dat die Amsterdam-
Princetonse stroom hulle denke aan die Ned Geref Kerk bekend gestel en 'n dominante posisie vir
hulleself verseker het.

Die betrokke literatuur is te vinde in die reeks Koers in die krisis550 (Deel I- 1935, Deel II - 1940
en Deel III - 1941),551 Gereformeerde Vaandel 1933, die Ned Geref Kerk se Sendingbeleid van
1935, terwyl Ras, Volk en Nasie (1974) beskou kan word as die kulminasie van hierdie literatuur.

548 Oor die wyse waarop Warneck se Sendingkunde 'n rol gespeel het, wys Kinghorn (1986: 93) tereg daarop dat
"Warneck se sendingkunde nêrens gebruik word as motivering vir die sendingbeleid en alles wat daaruit afgelei is
nie". Waar daarna verwys word, is dit deurgaans op 'n vanselfsprekende wyse. Klaarblyklik is dit beskou as 'n
goeie uitdrukking in sendingkundige vorm, wat die Ned Geref Kerk se beleid in elk geval was. Dit was dus nie so
dat die beleid uit die sendingkunde afgelei is nie, maar eerder dat die sendingkunde agterna bygebring is om dié
beleid te ondersteun. Dit is daarom heeltemal vals om te beweer, soos dit soms die geval is, dat die beleid van
selfstandige kerke uit sendingkundige oorwegings gespruit het.

549 De Klerk (1935: 126) wys in sy bespreking onder "Metode van die Sending" daarop dat dit die taak van die kerk is
om eers die individu te bekeer, maar uiteindelik moet uitgekom word by "die volks-christianisering".

550 Koers in die krisis en Die Gereformeerde Vaandel was by uitstek die draers van die denke in verband met neo-
Calvinisme.

551 Binne agt maande is 2000 eksemplare van Koers in die krisis deel Iverkoop (sien Vorster 1936: 28).
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Hierdie publikasies was die produk van 'n groep denkers vanuit veral die Ned Geref Kerk en die
Gereformeerde Kerk, onder wie HG Stoker, FJM Potgieter, D Lategan, JD Kestell, EE van Rooyen,
JD du Toit, JJ Dekker, DR. Snyman, DG Malan, JD Vorster, DJ van Rooy, F Postma, J de W
Keyter, HJ Strauss, PJ Meyer en LJ du Plessis.

In hierdie publikasies vind ons 'n weergawe van die wyse waarop hierdie teoloë besig was om die
betrokke strome te interpreteer en beslag te gee aan die Amsterdam-Princetonse stroom. Daar sou
ook na die stroom verwys kon word as die Suid-Afrikaanse vorm van die neo-Calvinisme. HG
Stoker Cn professor in wysbegeerte aan die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër
Onderwys) vind by die neo-Calvinisme van Kuyper552 'n denkraamwerk wat hy gebruik om 'n
kosmologiei' uit te werk wat grondbeginsels bied vir die beoefening van wetenskap. Verskeie Ned
Geref Kerkteoloë vind aansluiting by Stoker554 en Herman Dooyeweerd''F' - wat ook 'n eie
interpretasie gegee het aan Kuyper se neo-Calvinismet'" - en skryf saam met Stoker verskeie
artikels in Koers in die krisis en Die Gereformeerde Vaandel. Die teologiese produk van Stoker en
die apartheidsteoloë kan dus verstaan word as 'n Suid-Afrikaanse interpretasie van die neo-
Calvinisme.557

Ds Dirk Postma van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika het prof. Hepp, dogmatikus aan die
VU, se visie vir die oprigting van 'n internasionale bond van Calviniste binne internasionale
gereformeerde geledere gedeel. Met die oog op so 'n internasionale bond van Calviniste stig hy
saam met JC van Rooyen, HG Stoker en JA du Plessis (wat almal verbonde was aan die
Potchefstroomse Universiteitskollege) in Februarie 1930 "Die Kristelike-Nasionale Bond van
Kalviniste" in Suid-Afrika.558 Hierdie bond word aanvanklik beheer en bestuur deur denkers uit
Gereformeerde Kerkkringe op Potchefstroom. Professore van die VU soos proff Hepp en HH
Kuyper (seun van Abraham Kuyper) het 'n groot invloed gehad op die denkers binne die bond.
Denke binne hierdie kringe is grootliks bepaal deur die "anti-revolusionêre staatkunde" en "anti-
modernisme" van Abraham Kuyper. Dit was binne dié bond waar geboorte gegee is aan die denke
in verband met die bundels Koers in die krisis (1935), wat rigting moes gee aan die "rigtinglose"
gereformeerdes. Gereformeerde denkers van Suid-Afrika, die VU en ander lande sou later meewerk
aan hierdie bundels.559

Teologiese studente van die Gereformeerde Kerk wat onder die invloed was van teoloë binne die
bond, soos JD du Toit (Totius) en JA du Plessis, stig op 27 Augustus 1933 die Federasie van die
Calvinistiese Studenteverenigings in Suid-Afrika.i'" Hierdie verenigings betrek mettertyd ook
studente van die Kweekskool op Stellenbosch (wat ondersteuners was van die neo-Calvinisme) en

552 Kuyper se Het Calvinisme-Lesingen (1898) en De Gemeene Gratie (1904).
553 Soos ontleed en versamel deur die Federasie van Calvinistiese Studenteverenigings in Suid-Afrika in drie dele

onder die titel Koers in die krisis.
554 Stoker gee 'n uiteensetting van sy denke in onder andere Die Wysbegeerte van die

Grondbeginsels van 'n Kalvinistiese Wysbegeerte (1933)) en Die Stryd om die Ordes (1941).
555 Sien veral Dooyeweerd se De Wijsbegeerte der Wetsidee (1935).
556

Skeppingsidee (of

Die term "neo-Calvinisme word aanvanklik deur Haitjema gebruik om die verskil tussen Calvyn en Kuyper se
Calvinisme uit te lig (sien Bolt 2001: 443-464).

557 Diegene wat navolgers was van Kuyper se neo-Calvinisme (sien Dooyweerd se "wets idee" 1935 en Stoker se
"skeppingsidee" 1933), het 'n meer a-historiese, statiese en rigiede benadering gehad as Kuyper. Volgens Stoker
was, byvoorbeeld, die ordes in gebed in die skepping self - en het dit inderdaad volkome legitimiteit geniet.

558 Schutte,2005:230ev.
559 Verskeie artikels word oor en weer in tydskrifte binne die Gereformeerde kringe in Nederland en Suid-Afrika

geplaas. In Suid-Afrika verskyn artikels in Die Kerkblad en Die Kerkbode oor "de kwestie-Geelkerken" en in
Nederland word in De Heraut en De Reformatie weer artikels geplaas oor die Du Plessis-saak. Gedurende hierdie
periode is daar sterk bande tussen die onderskeie lande se Gereformeerde kerke (Schutte, 2005: 232ev).

560 Van der Walt, 1981: 407.
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Ned Geref Kerkstudente wat aan die VU gestudeer het. Artikels wat deur die ondersteuners van die
neo-Calvinisme (binne die VU, die Gereformeerde Kerk en Ned Geref) geskryf is, word versamel
deur die Federasie van die Calvinistiese Studentevereniging in Suid-Afrika en onder redaksie van
HG Stoker, FJM Potgieter en JD Vorster uitgegee in drie bundels, met dieselfde titel as dit wat
voorgestel is deur Die Kristelike-Nasionale Bond van Kalviniste, naamlik Koers in die krisis.

Dit is spoedig duidelik uit die name van persone (soos FJM Potgieter, EE van Rooyen, DR.
Snyman, D Lategan en JD Vorster) wat artikels geskryf het in Koers in die krisis, dat verskeie
denkers uit die Ned GerefKerk betrokke was by beide die Calvinistiese Studentevereniging in Suid-
Afrika en Die Kristelike-Nasionale Bond van Kalviniste.

d) Die invloed van Stoker

Omdat Stoker se kosmologie die beginsels bied vir die teologiese arbeid en resultate soos dit in die
genoemde literatuur 'n neerslag gevind het, bied ek vervolgens 'n analise van sy denke.

Stoker (1899-1993) het in 1920 na Europa vertrek waar hy gestudeer en gepromoveer het. Hy
studeer in 1925 in Keulen onder Scheler. Hy bou in hierdie tyd 'n persoonlike verhouding op met
medevakkundiges in die filosofie in Nederland, onder andere DH Th Vollenhoven en H
Dooyeweerd. In 1925 word hy aangestel as dosent in wysbegeerte en sielkunde aan die
Universiteitskollege van Potchefstroom en word in 1930 bevorder tot professor. In 1930 besoek hy
weer die VU en kom diep onder die indruk van die werke van Abraham Kuyper en Herman
Bavinck. In hierdie tyd word hy blootgestel aan die Wysbegeerte van die Wets idee en bou sterk
bande met Dooyeweerd. Hy beweeg binne die kringe van die internasionale denkers wat gewerk het
met die Calvinistiese wêreldbeskouing en die beweging vir Calvinistiese wysbegeerte.i'"

Stoker, wat binne hierdie geledere beweeg het, verwerk verskillende aspekte van Kuyper se denke
en as wysgeer ontwerp hy 'n denkraamwerk vir die Suid-Afrikaanse teoloë wat hulleself verwoord
in, veral, Koers in die krisis. Hierdie aspekte sluit Kuyper se leer oor die algemene en besondere
genade in, asook die sogenaamde skeppingsorde, sisteem van beginsels, soewereiniteitskringe en
die verskeidenheidsbeginsel.

Daar is verskeie werke van Stoker waarin sy denke uitgewerk word.562 Hier word egter gebruik
gemaak van Die Stryd om die Ordes (1941), wat 'n oorsig bied van sy verwerking van Kuyper se
denke tot 'n kosmologie wat die denkraamwerk gebied het vir die genoemde teoloë.

In hierdie werk gee hy eers 'n uiteensetting van die verskillende ideologieë (naamlik liberalisme,
kommunisme, nasionaal-sosialisme en fascisme) en lewer dan kritiek op elkeen. In Hoofstuk 6
bespreek hy die Calvinisme en vergelyk dit met die ander ideologieë. Vir die doel van hierdie
navorsing konsentreer ons op sy uiteensetting van die Calvinisme.

Vir hom is die uiteensetting van Calvinisme belangrik omdat dit die Reformatoriese waarhede
tuisbring in die hele Christelike wêreld. Stoker gee reg aan die begin van sy uiteensetting 'n
beknopte samevatting van sy denke. Volgens hom eis die Calvinisme dat "die Christelike godsdiens
die hele lewe van die mens, en al sy doen en late sal bevrug en deursuur - en wel in dié sin dat die
soewereiniteit Gods, die Koningskap van Christus en die Lig van Gods Woord vir alle terreine van
die skepping en vir die hele lewe van die mens in totalitêre sin geld en as sodanig erken en aanvaar

561 Schutte (2005: 230ev) verskafhierdie gegewens oor Stoker.
562 Verskeie ander werke het ook uit sy pen verskyn en sou met vrug gebruik kon word om 'n oorsig te kry van sy

denke soos in onder andere Die Wese van die Calvinisme (1932), Die Wysbegeerte van die Skeppingsidee (1933)
en die tweeledige Oorsprong en Rigting (1970).

-118 -

https://etd.uwc.ac.za/



moet word, saam met al die konsekwensies wat daaruit voortvloei".563

Vervolgens gee Stoker 'n uiteensetting van sy Godsleer. Volgens hom is die Calvinisme teosentries,
met God as die middelpunt van alles. Die Calvinisme erken en buig voor die gesag van die Woord
van God. Terwyl God die middelpunt is by die Calvinisme, word die mens verabsoluteer by al die
ander ideologieë, omdat die liberalisme hulle denke oorheers. Ná hierdie deel gee hy 'n
uiteensetting van sy antropologie. Volgens hom is die mens "onselfgenoegsaam" omdat die mens
slegs 'n "betreklik, afgeleide, individuele en sosiale soewereiniteit, onderworpe aan die absolute
soewereiniteit en gesag van God (het)". Dit staan teenoor die ander liberale ideologieë dat die mens
prinsipieel selfgenoegsaam is.

In hierdie deel werk Stoker met Kuyper se soewereiniteitskringe en verskeidenheidsbeginsel wat
vasgelê is in God se ordinansies. In die Calvinisme word die Godgegewe verskeidenheid in
menslike verhoudinge ten opsigte van individue, verbande, tussen menslike verbande, tussen
onderskeie kultuurkringe asook tussen godsdiens en kultuur aanvaar. Volgens Stoker erken die
Calvinisme "die mondigheid van die individu en die selfstandigheid van die onderskeie menslike
verbande, asook van die onderskeie kultuurkringe, almalonderworpe aan die absolute
soewereiniteit van God". Naas die verskeidenheid is daar ook 'n samehang van die verbande. "Alles
is onderling vervleg: individu en menslike verbande; menslike verband en menslike verband; die
mens (as individu en as menslike verband) met natuur, kultuur en godsdiens; die natuurkringe
onderling; die kultuurkringe onderling; en die kultuur, die godsdiens en die natuur onderling.Y'"

Die liberale rigtings is volgens hom eensydig monisties - hulle werk met een menslike
grondbeginsel en 'n losse aaneenvoeging.

Stoker volg sy antropologie op met 'n bespreking van sy Christologie. Volgens hom aanvaar die
Calvinisme dat die mens as individu en sosiale wese in sonde ontvang en gebore word en dat die
kultuur wat hy skep, ook bedorwe en vervals is. Die aarde is ook abnormaalomdat dit onder God se
vloek staan. Dit aanvaar, daarmee saam, die verlossing van die mens en die herskepping van die
aarde deur Jesus Christus. In die liberale denke word die inherente goedheid van die mens as
soewereine, redelik-sedelike individu en sy kultuurskeppings aanvaar. Die vryheid van die mens as
individu en in sy menslike verbande is onderworpe aan die absolute vryheid van God. Die mens kan
net sy vryheid verwesenlik as hy gehoorsaam is aan God se wil en sy ordinansies. Volgens Stoker is
Calvinistiese vryheid vir en van die mens 'n "Godverankerde" vryheid. Vir die liberale is dié
vryheid 'n "mensverankerde" vryheid omdat hulle nie rekening hou met die menslike sondigheid
nie.

Hy volg hierdie deel op met 'n bespreking van verskeie ander eienskappe van die Calvinisme.
Volgens hom is dit 'n oop stelselomdat dit die verskeidenheid en sy samehang uit God verklaar.
Die liberale stelsel is geslote omdat dit die verskeidenheid uit die mens verklaar en dit gevolglik
reduseer tot "'n soort eenagtigheid", Vanweë hierdie openheid van die Calvinisme vind 'n
voortgaande reformasie plaas terwyl die liberale rigting 'n geslote stelsel is wat die kiem van
selfvernietiging in hulle dra omdat hulle "ontstaan, wording en vergaan revolusionêr van karakter
[is]". Omdat die Calvinisme 'n oop stelsel is, kan Calviniste die waarheidsmomente van elke ander
stelsel insien, terwyl die liberale rigtings wat geslote is, nie die liberaliste in staat stelom die
waarheidsmomente van ander raak te sien en oor te neem nie. 565

Laastens bespreek Stoker die wyse waarop 'n nuwe orde in Suid-Afrika ontwikkel moet word

563 Stoker, 1941: 220.
564Stoker 1941: 263-264.
565Stoker 1941: 265.

-119-

https://etd.uwc.ac.za/



naamlik: "[dit mag nie] 'n gedokter wees aan een van die vier antroposentriese stelsels nie, maar
moet, aansluitend by ons volksverlede, op 'n eie, Calvinistiese grondslag, positief uitgewerk word,
met erkenning asook gebruik van wat waardevol in die ander vier stelsels is. Hierdie uitwerking sal
geskied -

• deur die absolute soewereiniteit van die God van die Skrifte te erken en alle menslike doen en
late te bind aan die goddelike ordinansies;

• deur die mondigheid (afgeleide soewereiniteit) van die individu en selfstandigheid van die
menslike verbande (soewereiniteit in eie kring) en die selfstandigheid van die kultuurkring
(soewereiniteit in eie kring);

• deur die vervlegting en vrye wisselwerking tussen die individu, die menslike verbande en die
kultuurkringe as noodsaaklik te aanvaar;

• en deur in te sien dat ons volksgenote vandag hoër is as die node van die individu en van die
ander menslike verbande en daarom vandag eerste ons aandag en kragte vereis. ,,566

In 'n daaropvolgende deel van sy teks bespreek Stoker die toepassing van die Calvinistiese stelsel
as 'n nuwe orde vir die land. Hy vra dan hoe dit toegepas moet word en of die land 'n nuwe orde
nodig het. Volgens hom was daar telkens diegene wat nuwe ordes voorgestel en talle beloftes
gemaak het, maar ten diepste - soos die slang, met beloftes gekom het dat die mens soos God sal
wees. Ongelukkig het die mens dit in sy kortsigtigheid geglo. Volgens Stoker is hierdie aanbod van
'n nuwe orde, wat afkomstig is uit 'n liberale oord, altyd revolusionêr van aard. Want die mens kan
nie vanself'n nuwe orde daarstel nie: "Alleen God kan uit Homselfhierdie verhouding herstel en 'n
blywende nuwe orde verseker." Die probleem is volgens Stoker dat die ongelowige mens dan
telkens uitgeroep het, "Kruisig Hom, kruisig Hom!"

Die vraag is wat die Calviniste te doen staan onder hierdie omstandighede waar hulle deur die
aanslag van die revolusionêres bedreig word. Eerstens moet hulle nie hulleself onttrek aan dit wat
om hulle gebeur nie, want die Calvinis is 'n mede-arbeider van God. Hulle mag ook nie soos die
revolusionêre ordes, gewelddadig optree nie, maar eerder raaksien dat God hulle ook gebruik om sy
raadsplan te verwesenlik. Hulle moet eerder die waardevolle momente raaksien en red van
vernietiging.

Die Calviniste staan volgens Stoker met hulle bene vas in die geskiedenis. Hy [sic] herken in die
geskiedenis 'n ontwikkelende plan van God en hy moet daarbyaansluit. Met dit in die oog moet hy
hervormend te werk gaan.

Stoker vra ook die vraag: Wat is hierdie nuwe orde? Teoreties gesproke verwys dit na die lewens-
en wêreldbeskouing of ideologie en prakties gesproke na die praktiese toestande waarin 'n bepaalde
orde of wan orde verwesenlik word. Ten opsigte van eersgenoemde moenie gesoek word na 'n nuwe
orde nie: "Die tradisie van ons voorouers, die Calvinistiese lewens- en wêreldbeskouing van die
Watergeus, Hugenoot en Voortrekker; daardie lewens- en wêreldbeskouing wat gefundeer is in die
drie formuliere van Enigheid, die belydenisgrondslag van ons Hollandse kerke, m.a.w. die
Calvinisme - hierdie orde wilons nie prysgee en vervang deur een of ander van die in hierdie boek
ideaal-tipes gesketste nuwe ordes nie. Ons wil en mag ons Calvinisme nie verruil vir liberalisme,
kommunisme (Bolsjewisme), fascisme, Nasionaal-sosialisme of ander dergelyke antroposentriese
ideologie nie. ,,567 Hierdie oop, teosentriese stelsel moet homself herinterpreteer onder nuwe
omstandighede, selfs al bly sy basiese fondamente dieselfde. Dit is nie 'n statiese orde nie. Stoker
wys daarop dat dit God self is wat sy waarheid toenemend in die geskiedenis salopenbaar. Daarom

566 Stoker, 1941: 266.
567 Stoker, 1941: 268.
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moet die Calvinis, wat deur die sonde daartoe gebring word om foute te maak, nooit revolusionêr
optree nie.

Stoker vra dan: "Wilons dan 'n nuwe orde hê?" Sy antwoord hierop is: "Nee - ons wil die
Calvinisme behou en verder uitbou, vemu en opnuut asook op nuwe wyse op veranderende en nuwe
omstandighede toepas.,,568 Op die praktiese vlak moet die Calvinis hulleself afvra ofhulle kans sien
om voort te gaan met die bestaande orde en al sy euwels (met verwysing na die heersende sosiaal-
ekonomiese en kultuur-politieke omstandighede van die 1930's) wat:

die Liberalisme ons saam met die Britse Imperialisme, die Joods-Britse Kapitalisme die
Parlementarisme, die valse Demokrasie, die na mag strewende Partystelsel, ens. gebring het,
waaronder 'n uitbuitende partystelsel, 'n uitbuitende ekonomiese orde, die toename van
egskeiding en van gesinsontwrigting, volksverbrokkeling, armblankedom, vervalsing van die
verhouding tussen Blank en gekleurd (Kleurling, Naturel, maar ook Indiër), vervalsing van
die sedes en toename van onsekerhede, vervalsing van die wetenskap, en tot bepaalde hoogte
beslis ook ons volkskuns, vervalsing van die reg, vervalsing van ons taal, ja selfs vervalsing
van ons godsdiens, ens., wilons dit alles wat ons vandag hier omring, behou? Begeer ons nie
'n ander orde van praktiese sake nie? Hierop moet ons antwoord wees: Ja!569

Stoker toon dan aan dat die teoretiese en die praktiese nou verweef is met mekaar. Die een (praktyk)
moet volgens die ander (beginsel) verander word. Volgens hom is daar vir die Calvinis twee bronne
wat geraadpleeg moet word vir hulle orde, naamlik die Woord van God en die Natuur. Dit sal hulle
bewaar van die rigting wat die liberaliste ingeslaan het.

Hy bespreek dan die kenmerke van die Calvinisme aan die hand van die voorafgaande uiteensetting
van Calvinisme, as 'n oop stelsel wat die soewereiniteit van God aanvaar omdat elke
soewereinekring se soewereiniteit relatief staan teenoor dié van God. Dit erken ook elke onderskeie
skeppingsbeginsel met al die onderskeidings wat hy reeds gestel het oor al die ordes en die
verskeidenheid en formele gelykwaardigheid. Ewewig in die heersende wanorde kan net bereik
word as die praktyk in terme van die Calvinistiese orde hervorm word deur 'n voortdurende
herinterpretasie van die beginsels na gelang van die eise van die tyd. Daar moet egter telkens
rekening gehou word dat die grootste bedreiging vir hierdie orde die liberalisme is wat naamlik die
mens sentraal stel.

Volgens Stoker moet ons vasstel wat "ons" omstandighede is omdat God ook daardeur tot "ons"
spreek. Hy kom dan tot die gevolgtrekking dat die grootste nood dié van "ons" volk en van die
individu is. Die individu word bedreig deur die liberalisme wat die vryheid misbruik op elke terrein
van die lewe (kuns, politiek, ekonomie, sedelikheid, wetenskap), wat uiteindelik sal lei tot anargie.
Die grootste nood blyegter dié van "ons" volk omdat die liberale staat magteloos teenoor dit staan.
Dit raak vraagstukke soos die Joodse vraagstuk, die "Kleurling"-vraagstuk, armblankevraagstuk,
waarop die staat geen antwoord bied nie en die Afrikaner magteloos voel: "Ons volk verstaan nie
meer wat nasionaal is nie. Hy verstaan nie dat alleen die Afrikaner, bloedsgebonde volkseenheid,
waarlik 'n volk genoem kan word nie. Hoeveel volksgenote wil nie saam met die Engelse, en ook
met Grieke, Jode, e.a. landsburgers as één breë volk voel en lewe, - en bemerk nie dat hulle
daardeur ons eie Afrikaanse volkslewe en waaragtige volkseenheid ondermyn nie." God het immers
volke en nasies gewil met 'n eie roeping en so die Afrikaner van "verbastering" en "verengelsing"
bewaar. Die gevaar is egter dat hierdie "organiese deur bloed, taal en kultuur gekenmerkte volk ten
onder [gaan] en in nood verkeer. 'My nasie in nood' roep vader Kestell uit.,,570

568 Stoker, 1941: 269.
569 Stoker, 1941: 269.
570 Stoker, 1941: 272.
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Stoker bespreek die Nasionaal-sosialisme en toon aan dat dit vir die Calvinisme onaanvaarbaar is,
omdat dit die ander uiterste is van die Liberalisme. Al sou dit die saak van die Afrikanervolk
bevorder, sal dit later, as sake genormaliseer is, uitgeskakel moet word omdat dit indruis teen die
belydenisse van die Afrikanerkerke. Hy kom dan tot die gevolgtrekking dat dit in die Afrikanervolk
se belang is dat "alleen 'n Calvinistiese grondwet van ons republiek, wat die ordinansies van Gods
Woord normatief stel, 'n bestendige basis vir ons toekoms bied".

Stoker wy gevolglik 'n lang bespreking aan die afbrekende gevolge van die destydse broedertwis
wat hierdie ideaal van die Calvinisme ondermyn. ..

Dit lei geen twyfel nie dat Stoker 'n denkraamwerk daargestel het waarmee hy 'n sogenaamde
Calvinistiese orde of ideologie wou uitwerk. Hierdie denkraamwerk het hy binne die geledere van
die ondersteuners van die neo-Calvinisme laat sirkuleer en hulle het dit benut om artikels te skryf
wat in Koers in die krisis opgeneem is en gedien het as 'n verwysingsraamwerk binne
Afrikanergeledere.

Hierdie denkraamwerk met 'n eiesoortige kosmologie het voortgespruit vanuit 'n skeppingsteologie
wat in die Suid-Afrikaanse konteks min of meer onvermydelik uitgeloop het op die ideologie van
apartheid.

e) Stoker se denke word verwoord

In hierdie volgende afdeling word aandag gegee aan die artikels in Koers in die krisis en Die
Gereformeerde Vaandelom sodoende vas te stel hoe Stoker se interpretasie van die neo-Calvinisme
in hierdie artikels neerslag gevind het.

Die eerste bundel van Koers in die krisis verskyn in 1935 onder redaksie van HG Stoker en FJM
Potgieter (wat toe nog 'n teologiese student was aan die Kweekskool op Stellenbosch). Reeds in die
voorwoord, wat deur vader JD Kestell geskryf is, word dit duidelik gestel dat dit hier gaan oor die
Afrikanervolk naamlik: "die groot geestesrigting wat ons van ons vaders geërfhet, te huldig en hoof
te hOU".571(Omdat hier telkens aanhalings gemaak word, sal die betrokke bundel en bladsy ná die
aanhaling gegee word.) Dit gaan hier oor die volk wat veranker moet wees in die Calvinistiese
tradisie. Volgens hom gaan dit in hierdie bundeloor die vraag: Wat is die Calvinisme? Dit moet dan
in die verskillende artikels van hierdie bundel vanuit verskillende oogpunte en hoeke bespreek
word. Artikels oor die wese van Calvinisme, wat dit in die kerk en staat beteken, die verhouding
van Calvinisme met die letterkunde, kuns en wetenskap, die invloed daarvan op die geskiedenis,
asook die geestelike lewe en die invloed daarvan op talle ander terreine. Kestell val dan in met 'n
bespreking van die skepper God se soewereiniteit wat hom uitstrek oor die hele werklikheid en hoe
die ware Calvinis, onderworpe aan God, 'n instrument in sy hand is om namens hom betrokke te
raak in hierdie sienbare werklikheid (1 :iv). Die voorbeeld van die Voortrekkers wat hierdie
Calvinistiese roeping verstaan het, soos die Hervormers van die verlede, moet nagevolg word.

Die redaksionele voorwoord van Stoker en Potgieter begin met die belangrikste tema van hierdie
bundels, naamlik dat die volk 'n Calvinistiese visie nodig het om vir hulle weer koers te gee in die
krisis. Hulle haal Jes. 5:13 en Hos. 4:6 in dié verband aan, want, "My volk gaan in
ballingskap, ...My volk gaan ten gronde ...weens gebrek aan kennis. Hierdie woord is van toepassing
op ons Afrikanervolk, wat oorweldig deur onBybelse kultuurstrominge en betower deur vreemde
kultuurgoedere ontrou begin word aan die geloof van ons voorvaders: die Geus, die Hugenoot, die
Voortrekker. Ons volk verkeer in 'n krisis, in 'n verwarring van koers en word deur die strome van
ongeloof saamgesleur - veral weens onkunde (1 :vii)." Volgens hulle moet hierdie bundel help om

571 Kestell. Koers in die krisis, deell, 1935: iii.
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wal te gooi teen die volksvreemde strome wat die volk wegvoer deur te let op wat in die Woord van
God geopenbaar word. 'n Georganiseerde aksie is nodig om die volk van kennis te voorsien sodat
hulle uit die ballingskap van modernisme, liberalisme, humanisme en evolusionisme uitgelei kan
word.

Die Bybel het nie net 'n woord vir die saligmakende geloof nie, maar ook vir alle terreine van die
lewe soos: "kultuur en maatskappy, van wetenskap en kuns, van politiek en handel, van die hele
werklikheid en roeping tot ons om orals die ordinansies van ons Skepper getrou te erken en te
gehoorsaam en om ons te beywer vir die verheerliking van ons God en Vader in alle dinge" (1 :vii).
Calvyn, wat hierdie grondbeginsels van die Christelike Gods-, lewens- en wêreldbeskouing duidelik
gesien het kan dit net nie deursien en deurvoer nie omdat hy homself nie ten volle kon los worstel
van die gees van sy tyd nie. Dit is egter op "ons" agenda om hierdie grondbeginsels dieper en
verder te deurdink, breër toe te pas as wat Calvyn dit kon gedoen het. Dit is nie die woord van
Calvyn wat verheerlik moet word nie, maar alleen die Woord van God.

Teenoor die Lutheranisme, wat God beperk tot die religieuse terrein van die saligmakende geloof,
en die Katolisisme, wat tussen God en die wêreld, tussen natuur en genade skeiding maak, "aanvaar
die Calvinisme God drie-enig as middelpunt van alles en is dit universeelomdat dit alles, en nie net
die religieuse lewe nie, sien in verhouding tot God; dit is kosmologies, omdat dit konsekwent die
hele wêreld, en nie net die saligmaking van die mens, aan God onderwerp sien; dit is van huis uit
internasionaal" (1 :viii). Dit aanvaar die pluriformiteit van die kerk van Christus hier op aarde, maar
die uniformiteit van die onsigbare kerk.

Daar word erkenning gegee aan verskeie Nederlandse en plaaslike (van die Gereformeerde en die
Ned Geref Kerke) ondersteuners van die neo-Calviniste. Daar word ook groete oorgedra aan al die
internasionale lande wat betrokke is by die neo-Calvinisme.

Verskeie artikels word dan onder verskillende temas geskryf. Die eerste wat aan die orde kom, is
Calvinisme. Daar word 'n lewenskets gegee van Calvyn en dan word die grondbeginsels van die
Calvinisme bespreek deur JD du Toit (Totius). Volgens hom is daar drie belangrike beginsels van
die Calvinisme - hy haal Kuyper gereeld aan in dié verband:

• Die eerstens beginsel is volgens Du Toit die realiteit dat die lig van God se woord op die ganse
skepping val.

• Tweedens bespreek Du Toit die absolute soewereiniteit van God waarin hy die Kuyperiaanse
denkbeelde van soewereiniteit in eie kring behandel.

• Derdens bespreek hy die onderskeid tussen partikuliere uitverkiesende genade en die algemene
genade (gemene grasie) (1 :43).

Hierdie bespreking van Du Toit blyk dikwels meer te steun op dié insigte van Stoker as van Kuyper
self.

Die volgende artikelonder hierdie afdeling wat aandag verg, is die van ds JV Coetzee wat handel
oor "Die Geskiedenis van die Calvinisme in Suid-Afrika".

Ter inleiding van sy artikel toon hy aan dat die kerk in Suid-Afrika van meet af aan gereformeerd
was en gegrond was op die gereformeerde belydenis. Volgens hom was die owerhede van die staat
Calvinisties en het hulle die gereformeerde godsdiens aanvaar en bely. Die Calvinisme wat as
erfporsie van die stamvaders ontvang is, is in "ons" volk se bloed. Dit is vir hom "[g]een wonder
ook dat, toe die Afrikaner-Calvinis in die begin van die neëntiende eeu deur die Engelse anneksasie
van Nederland losgemaak is, hy instinktief in sy reaksie en sy stryd om selfbehoud na die
republikeinse staatsvorm gegryp het nie".(1: 58). Toe die eerste kontak met die inboorling- en
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slawebevolking gemaak is, het die spesifieke Calvinistiese politieke en sosiale verhoudinge wat
kenmerkend is van die Suid-Afrikaanse Calvinisme, na vore gekom.

Volgens Coetzee moes die "Hottentotte" hulleself regeer en so ook later die slawebevolking en die
"bantoe"-starnme. Dit het met die verloop van tyd belangrik geword dat die Suid-Afrikaanse
Calviniste volgens Coetzee die groot gebod proklameer: Geen gelykstelling nie! (I: 59). Dit word
toenemend duideliker dat die beginsel van apartheid uit die "groot gebod" van God afgelei is. Dit
word ook gekoppel aan die idee van die ordinansie van God, wat impliseer dat die mens nie volke
gelyk mag stel wat duidelik nie deur God gelyk gemaak is nie. Die natuurlike teologie kom duidelik
na vore waar die kenbron van die beginsel van die "geen gelykstelling" die "jarelange ervaring" is.
In die artikel word "Calvinisme" onteenseglik gelyk gestel aan "nasionalisme" (1: 63).

Ook word in die artikels van die Afrikaanse teoloë oor die Calvinis se benadering tot die Bybel 'n
meganiese inspirasieleer gehandhaaf. Dit kan afgelei word uit die artikel wat prof. CJH de Wet
skryf oor die onfeilbaarheid van die Skrif en duidelik ooreenkom met dié van die fundamentalisme
van beide Kuyper en Princeton (I: 89 ev). Hy waarsku teen die "moderniste" wat deur hulle kritiek
die absolute gesag van die Bybel aantas deur hulle rasionele "harsingskimme" (1: 91).

In afdeling C, wat handel oor die kerk, word die belydenisskrifte eerste aan die orde gestel. In
hierdie artikel bespreek ds DF Erasmus verskeie belydenisse van die kerk, maar laat die klem val op
die "Drie Formuliere van Enigheid" as die belangrikste belydenisskrifte van die gereformeerdes.
Alhoewel daar wel volgens hom ruimte is om aspekte van die skrifte te hersien, is dit bykans
onfeilbaar: "Die Kategismus getuig van dié onveranderlike waarhede wat met tyd nie wissel nie,
omdat hulle opgediep is uit die Woord van God, wat ewig bly." (I: 107). Hierdie bykans
absoluutheid van die skrifte blyk veral uit die gedeelte oor die hersiening van die belydenisskrifte
waar hy beweer dat daar "[a]an die bestaande Belydenisskrifte as historiese dokumente nie [mag]
getorring word nie. Die geskiedenis van die leerontwikkeling van die Kerk het in die verlede nooit
sy bestaande Belydenisskrifte as sodanig verander of uitgebrei het nie; wanneer dit nodig geblyk
het, het die Kerk 'n nuwe Belydenisskrif opgestel wat aan die reeds bestaande aansluit en daarop
voortbou." (I: 100 ev)

Hy besin wel oor die vraag of dit wel in die toekoms kan gebeur en meen dat "[v] andag of in die
naaste toekoms sal dit seker wel nie moontlik wees nie, want ten eerste is die Kerk wat dieselfde
Belydenisskrifte het, voorlopig nog onderling te verdeeld om hierdie arbeid gemeenskaplik te
onderneem, en ten tweede moet erken word dat daar teenswoordig te geringe geestelike diepte in
die Christelike Kerk is om sodanige werk van gewig en blywende aard te verrig". Hy stel dan die
gesag van die geskrifte, wat in die ou tyd opgestel is deur mense "met staal in die bloed" en '''n
heilige geesdrif', as synde bykans onaantasbaar. (1: 10gev)

Uit hierdie artikel is dit duidelik dat die denke van Kuyper (met sy aansluiting by die Skolastici) en
die Princetonse tradisie, oor die onaantasbaarheid van die belydenisskrifte deur Erasmus
gehandhaaf word.

Op sy beurt besin professor JA du Plessis oor die verhouding "Kerk en Staat". Hy gee eers 'n
historiese oorsig en kom dan tot die gevolgtrekking dat dié verhouding bepaal moet word deur die
historiese wortels van "ons" volk. Volgens hom is "[d]ie handhawing van die tradisie van ons volk
[...] noodsaaklik vir sy organiese ontwikkeling, en vir [sy] onderwerp is [hy] aangewys op die
Calvinistiese lewens- en wêreldbeskouing, omdat die Afrikaanse volk histories 'n Calvinistiese volk
is" (1: 117). Daar moet skeiding gemaak word tussen kerk en staat, nie soos in die geval van die
revolusionêres en liberaliste nie, maar soos die Calviniste dit gedoen het op grond van hulle
belydenis van die algemene en die besondere genade van God.
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Du Plessis bespreek hierdie standpunt deur gebruik te maak van Kuyper se beredenering oor die
verbond met Noag (Gen 9: 1-17), as die gemene grasie van God wat tydelik die oordeel van God
opskort. Die kerk leef uit die besondere genade van God en só word onderskei tussen die terrein van
die natuurlike (die staat) en die terrein van die geestelike (die kerk). Hy bespreek elkeen as 'n
afsonderlike, soewereine kring, met elkeen se besondere taak en onafhanklike gesag wat relatief
staan teenoor God se gesag. (1: 118) Hierdie uiteensetting bied een van die beste voorbeelde van die
invloed van Stoker se denkstruktuur op sy kosmologie.

In 'n daaropvolgende artikel bespreek PlS de Klerk die Calvinisme en die seriding. Hy wys daarop
dat die kerk hulle moet rig op die volksgeheel en naas die individu ook op die "volks-
Christianisering", soos uiteengesit in die Ned GerefKerk se interpretasie van die Sendingkunde van
Wameck. Hierdie rasse-onderskeid is 'n Goddelike verordening wat die kerk nie mag "wegdoesel"
in sy sendingopdrag nie. (I: 126ev)

In die artikel van ds 11 Krige oor die Metodisme bespreek hy die beperktheid tot die sogenaamde
geestelike wêreld van die individu en die kerk teenoor die Calvinisme wat God se werk betrek op
die hele werklikheid.

In afdeling D word die Calvinistiese teologie bespreek. Die artikel van dr. DR. Snyman (een van
die Oupajane en redakteurs van Die Gereformeerde Vaandel) wat handeloor die modernisme, is vir
hierdie studie van belang. Snyman beklemtoon dat die moderniste met hulle liberale denke en
rasionalisme, wat die menslike verstand vergoddelik en die mens sentraal stel, teenoor die
Ortodoksie staan. Hy val die moderniste aan oor hulle evolusieteorie, wat toegepas word op hulle
Skrifanalise en sê dat "[d]it te begrype [is] dat as iemand die evolusieteorie as waarheid aanvaar, hy
oor haas alle geloofswaarhede anders sal dink as voorheen".(l: 201ev) Hy bespreek dan die
verskille aan die hand van verskeie temas soos hulle antropologie, wonderwerke, Skrifbeskouing
(waar hy die historiese kritiek skerp veroordeel), sondebegrip en Christologie. Indié verband spreek
hy hom sterk uit teen die moderniste se afwatering van die fundamentele Christelike
geloofswaarhede en universalisme. Dit is duidelik dat hy 'n probleem het met enige afwatering van
die Amerikaanse fundamentalisme (wat gefunksioneer het binne die denke van die Amsterdam-
Princetonse stroom).

Snyman veroordeel die moderniste met 'n tipiese Kuyperiaanse en Princetonse fundamentalistiese
teologie en 'n meganiese Skrifbeskouing wanneer hy skryf: "Die mens moet noodwendig kies
tussen (1) 'n onfeilbare Bybel soos God hom aan ons gegee het, en (2) 'n onfeilbare menslike
suiwering van dié Bybel." (1: 203) In die uiteensetting van die verskillende grade van modernisme
blyk dit dat hy inderdaad ook die tradisionele Utrechtse "regsinnige" krities-realistiese benadering
van modernisme kritiseer. Uit sy veroordeling van hierdie inspirasieleer en Christologie is dit
duidelik dat hy inderdaad Du Plessis en sy ondersteuners veroordeel as synde die moderniste. (1:
204ev) Volgens hom is dit die taak van die "regte ortodoksie" om weer "Koers in die krisis" te gee.

Afdeling E handeloor die maatskappy en konsentreer op verskeie terreine van die samelewing soos
die Christelike gesin, die Christenvrou, die Christen as mediese dokter, die
Christenarbeidersbeweging, die "naturel", politiek en staatsgesag. Prof. DG Malan bespreek die drie
vorme van die Christelike gemeenskapslewe, naamlik die huisgesin, staat en kerk. Volgens hom kan
die maatskappy as vierde bygevoeg word: "Al hierdie drie of vier grondvorme is vir die Christen
nie slegs bloot menslike nie, maar goddelike, en derhalwe wesenlik sedelike en heilige ordeninge."
(1: 207) Malan sê elkeen van dié kringe, as ordening van God, het 'n unieke taak in verhouding met
die ander. Hy bespreek dan die betekenis en waarde van die Christelike huisgesin aan die hand van
Stoker se denke oor die onderskeie ordeninge van God.

In die artikel van dr. HCM Fourie oor die houding teenoor die "naturel" word die verskeiden-

-125 -

https://etd.uwc.ac.za/



heidsbeginsel van God soos dit in die skepping vasgelê is, bespreek. God werk in elke nasie en
daarom het elke nasie 'n bepaalde roeping om te vervul. Elke nasie is immers 'n instrument in die
hand van God. (1: 256ev)

In afdeling F en G word die verskillende soewereiniteitskringe met elkeen se besondere taak
bespreek, naamlik die kultuur, opvoeding en onderwys. In die laaste afdeling, H, word verskillende
teorieë van die wêreld bespreek soos die evolusieleer, Panteïsme, Calvinisme, Humanisme en
Rasionalisme.

-126-

Uit die analise van hierdie artikels blyk dit dus duidelik dat die neo-Calvinisme deur middel van die
denkstruktuur wat Stoker gebied het, uitgewerk word. Stoker se aansluiting by Kuyper se
allesomvattende sisteem van beginsels, die Koningskap van Christus, soewereiniteitskringe,
skeppingsordenige en verskeidenheidsbeginsels blyk duidelik uit hierdie artikels. Tweedens
funksioneer die meganiese Skrifbeskouing, die ortodoksie se benadering tot belydenisskrifte en die
fundamentalistiese teologie in die denke wat gevind word in Koers in die krisis. Derdens is daar
verskeie voorbeelde van die tipiese nasionalisme soos aangetref by Kuyper en die Suid-Afrikaanse
interpretasie van Warneck, asook die invloed van die Volksromantiek in hierdie bundel.

Ook word die verskuiwing wat die apartheidsparadigma van 'n pragmatiese na 'n prinsipiële stelsel
ondergaan het, weerspieël in verskeie artikels in hierdie bundel. "Geen gelykstelling" word nou 'n
"groot gebod", wat 'n erkenning bied van die ordinansies van God en om prinsipiële redes
gehoorsaam moet word as 'n goddelike verordening waarmee ons nie mag wegdoen nie.572

Alhoewel wel gebruik gemaak word van Bybeltekste, is daar nog weinig tekens van die
Skriftuurlike regverdiging van apartheid.

In die slotwoord word die stigting, doel, beginsels en geskiedenis van die FCSV bespreek. (1:
381ev)

Die tweede bundel van Koers in die krisis verskyn in 1940 onder redaksie van Stoker en JD Vorster.
Ná die voorwoord en redaksionele artikel volg verskeie artikels vanuit dieselfde denkraamwerk as
dié van die eerste bundel.

In een van die artikels onder die titel "Liberalistiese en Calvinistiese Naturelle-Politiek" reageer
prof. LJ du Plessis op 'n artikel van prof. RFA Hoernie oor "Calvinism and the Native Problem" in
The Star van 6 Augustus 1935. Hoemle se artikel is in reaksie op die eerste bundel van Koers in die
krisis waarin hy aflei dat die beleid soos in hierdie bundel uiteengesit is, noodwendig moet uitloop
op die onderdrukking van die "naturel" deur die blanke. (2: 221)

Inhierdie artikel stel Du Plessis dit duidelik dat die Calvinis se standpunt nie bepaal word deur die
humanistiese en moderne individualistiese denke nie, maar voortspruit uit die skepping van God en
die openbaring wat in dié verband gevind word in die Skrif, in Christus en in die menslike
geskiedenis en ervaring: "Hiervolgens word erken 'n eenheid van die werklikheid en die mensheid
in die Skeppingswil van God en van die herskepping in die mistieke liggaam van Christus, maar
word ge-eerbiedig die deur God bepaalde veeleenheid van die werklikheid en die mensheid in sy
tydelike ontplooiing. In hierdie ontplooiing verskyn die mensheid as gedifferensieer in groepe, van
rasse en nasies en gemeenskappe van verskillende soort en ook in ongelyke individue. In die
gedifferensieerde veeleenheid het die mensheid van Godsweë die opdrag ontvang om die skepping
te beheers en te ontwikkel tot eer van God en het die Christenheid die taak ontvang om die
Evangelie van eenheid en verlossing in Christus te verkondig. Dit is 'n georganiseerde taak waarin
God vanweë die ongelyke en sosiaal-kultureel sowel as religieus ongelykwaardige struktuur en

572 Botha, AI, 1984: 409.
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ontwikkeling van individue en groepe gesagsverhoudinge verordineer, soos prinsipieel
gesanksioneer deur die vyfde gebod, gesagsverhoudinge van baie verskillende soorte, en onder
verskillende rasse, nasies en ander gemeenskappe." (2: 228)

Die beginsel van voogdyskap word ook deur Du Plessis aan die orde gestel en geregverdig.Y" In sy
beredenering funksioneer die beginsels van God se verordeninge en die natuurlike differensiasie,
ongelykhede asook die ervaring in die geskiedenis. Volgens hom is dit insigte wat eers deur verloop
van tyd en direkte ervaring verkry word. Hier blyk die natuurlike teologie uit die bronne wat ter
sprake kom naamlik ervaring en waarneming in die natuur (van verskeidenheid en ongelykheid). Só
word 'n teologiese sisteem opgebou.

Du Plessis gaan voort deur aan te toon dat die Afrikanerdom die enigste volk in die geskiedenis van
Afrika is wat hierdie unieke "bestemming" het en daartoe in staat is om die "naturelle-massa op te
heftot 'n Christelike beskawing". Daarom is dit so belangrik dat die Afrikaner hulle permanent en
"kragtig" sal vestig in Afrika. As draer van die heerskappy moet die Afrikaner die "naturelle-
stamme" ophef tot beskaafde mense omdat die ervaring geleer het dat hulle dit nie self kan doen
nie. Só sal die Christelike beskawing oorleef en ontwikkel in Suid-Afrika. In die proses moet die
Afrikaner hulle handhaaf en verhoed dat gelykstelling of enige bloedvermenging plaasvind, want
dit sal die "blanke" bevolking verlaag en die rassetrots van die "naturelle" skend. Hierdie
heerskappy geld op alle terreine soos die sending, onderwys, arbeidsverhoudinge, die staatkundige
terrein en sosiale verkeer. Daarmee is dit volgens Du Plessis duidelik dat die Calvinistiese
grondbeginsel nie absolute segregasie is nie, maar wel "blanke voogdyen geen gelykstelling nie".
(2: 230ev)

In 1941 verskyn die derde band onder die redakteurskap van Stoker en Vorster. Dieselfde
redaksionele rubrisering word behou, maar hierdie keer verskyn verskeie artikels onder die tema
"Teologie, mens en maatskappy, kultuur en opvoeding".

Inhierdie bundel geld dieselfde denkraamwerk as in die vorige twee, maar die beginsel van eenheid
en verskeidenheid geniet voorrang en kom reeds in die voorwoord aan die orde. Wie God as
soewerein erken, moet noodwendig die beginsel van "die eenheid van die wêreld en sy
verskeidenheid - die verskeidenheid van die volk en die eenheid van die mensdom" aanvaar (3: ix-
x). Hierdie beginsel van eenheid en verskeidenheid moet in die Suid-Afrikaanse omstandighede
ontdek word. Vir die eerste keer word segregasie ook nou voorgestel as synde Calvinisties.

573 Hy stel dit soos volg (vanweë die besondere belang van hierdie artikel vir die verdere ontwikkeling van
apartheidsdenlcehaal ek dit volledig aan):

"Verder vloei uit die erkenning van die inwendige sosiaal-historiese samehang van groepe, en in besonder van
die rasse en nasionaliteite en van die onderlinge verskille tussen die aard, gehalte en ontwikkelingspeil van die
groepe, in verband met die menslike kultuurtaak en ook die Christelike evangelisasietaak, dié beginsel voor
dat 'n hoërstaande groep volgens sy bepaalde omstandighede geregtig en verplig kan wees, nie om 'n
laerstaande groep (waarmee dit in aanraking gebring word) te vernietig ofte assimileer nie, maar om dit tot 'n
hoër peil te ontwikkel as 'n georganiseerde groep op die grondslag van sy eie struktuur en om dit te
Christianiseer met behoud van sy tradisionele eiendomlikhede." In hierdie funksie word dan ook noodwendig
onderskei tussen '''n verhouding van leierskap en volgelingskap tussen die twee groepe, wat as verskil baie
groot is, noodsaaklik oorgaan in 'n verhouding van heerskappy en onderworpenheid, tot tyd en wyl dat 'n
betreklike gelykwaardigheid bereik is. Sodanige heerskappy word geregverdig deur die plig en reg van die
meerdere om die mindere te regeer en te bestuur, sowel met die oog op die eie ontwikkeling van die mindere,
as om die meerdere beter in staat te stelom sy kultuurtaak in sy bepaalde omstandighede te vervul,
byvoorbeeld ook op ekonomiese gebied deur die beskikking te verkry oor die arbeidskrag van die mindere tot
meer ekonomiese aanwending daarvan as wat die mindere self sou kon doen." (2: 228ev)

Volgens hom is die Calvinistiese uitgangspunt van ongelykheid, heerskappy en ondergeskiktheid nie op sigself
onderdrukkend nie, "maar geregverdig deur 'n bepaalde mate van ongelykwaardigheid in die persone of groepe en
deur wedersydse voordeel vir die betrokke persone en groepe". (2: 412) Volgens hom is dit die beginsels wat geld
vir die Calvinistiese "naturelle" -politiek en dit moet nog volledig uitgewerk word.
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Verskeie artikels werk slegs die bestaande denke verder uit. JD du Toit (Totius) se artikel "Drome
Droom" verdien aandag. In hierdie artikel funksioneer nasionale idealisme asook roeping en taak
wat aangevuur is deur die Ossewa-eeufees van 1938. Hy skryf in dié verband: "God het aan ons
Afrikaanse volk soos dit in die verlede in sy bloedsamestelling geword het, 'n besondere roeping en
taak opgelê. Dink net aan die naturellekwessie waar alleen die rasegte Afrikaner raad mee weet. In
daardie hoë roepingsfeer moet ons die Afrikaner bly sien." (3: 6) Vir hom is die handhawing van
die Afrikanernasie die bepalende faktor vir die toekoms van die blanke ras en slegs dan kan
gedroom word van die deur God "beglansde bestemming". (3: 7)

JD Vorster skryf 'n artikeloor "Die Metodistiese invloed in ons volkslewe". Volgens sy
interpretasie het die Metodisme in die 19de eeu via die Anglo-Saksiese kerke 'n invloed op die Ned
Geref Kerk gehad. Die Skotse predikante het volgens hom die Metodisme en daarmee saam die
liberalisme by die Calvinisme laat aansluit (3: 192). By hom is daar ook 'n sterk gevoel van
nostalgie oor die volk se verlede wat die Afrikaner weer op die "spore" van die Calvinisme sal laat
loop.

In hierdie bundel raak Stoker die wysbegeerte van die skeppingsidee aan in sy artikel "Iets oor 'n
Calvinistiese Wysbegeerte". In dié artikel ken hy 'n prinsipiële wetmatigheid toe aan die sisteem
van "eenheid en verskeidenheid". (3: 279)

Hierdie bundels bevat dus die denkraamwerk van Kuyper soos verwerk deur onder meer Stoker en
hoe dit van toepassing gemaak word op die totale samelewing op, onder andere, teologiese,
kerklike, sosiale, ekonomiese, kulturele, politieke en opvoedkundige terrein. Dit is hierdie
denkbeelde van Koers in die krisis wat binne Afrikanergeledere gepopulariseer is en 'n naslaanwerk
geword het vir predikante in die Ned Geref Kerk. Hierdie bundels het ook die denke in 'n
prinsipiële raamwerk geplaas vir Die Gereformeerde Vaandel waarin hierdie onderwerpe telkens
verder ontwikkel is en op die agenda van die Ned Geref Kerk gebly het. Botha stel dit soos volg:
"Die Gereformeerde Vaandel word nou gelaai met artikels oor die Calvinisme en dan meer bepaald
hulle variasies daarvan word die maatstaf en toetssteen waaraan teoloë moet beantwoord.v'?"

Dit is opvallend hoe uit dieselfde geledere wat artikels in Koers in die krisis geskryf is en afkomstig
was van beide die Ned Geref Kerk (veral uit die geledere van die Oupajane) en Gereformeerde
Kerk, met dieselfde denkraamwerk, artikels geskryf is vir Die Gereformeerde Vaandel. Daar kan
verwys word na verskeie artikels waarin hierdie denke verder verwerk word.575

In hierdie tydperk word die begrip "Calvinis" met verskillende inhoude gevul. Daar word na die
begrip verwys soos vertolk deur die Amsterdam-Princetonse stroom in ooreenstemming met die
bedoeling van die neo-Calvinisme. Dit het teenoor die tradisionele Ned GerefKerk se Calvinistiese
stroom gestaan en 'n briefskrywer soos "Bekommerd" verontrus. Calvinisme word nou ook gebruik

574 Botha, AJ, 1984: 417.
575 Sien onder andere Christus en die Bybel deur dr. DR Snyman (JulieI935: 211); Word die Armblankevraagstuk Reg

Aangepak? deur Stoker (Junie 1935: 190) namens die FCSV; Hoër Kritiek lei tot Heidendom deur dr. G Kikillus
(Februarie 1934: 58); Iets oor Kultuur en ons Kultuurstryd deur Stoker (Julie 1937: 204); Segregasie of
Gelykstelling deur JG Strydom (Oktober 1938b: 306); Christelike Onderwys deur DF Erasmus (Oktober 1938:
309); Die Ideologie van die Afrikaner deur PW Botha (Maart 1941: 89); Die Rassevraagstuk deur JF Mentz
(Oktober 1945: 11); Die Calvinisme en ons Blankheid deur HJ Strauss (Februarie 1947: 7); Calvinisme en die
Sosiale Vraagstuk deur EA Venter (Maart 1947: 13); Calvinistiese Volksbeskouing deur HJ Strauss (April 1947:
11);Die Rassevraagstuk volgens die Skrifte deur JD Vorster (Augustus 1947: 4); Die Naturelle-probleem gesien by
die lig van die Wysbegeerte van die Wetsidee deur DD Rosslee (Maart 1948: 13); Die Heilige Skrif en die
Apartheidsvraagstuk deur EA Venter (Februarie 1950: 5); en Veelvormige Ontwikkeling: Die Wil van God deur
FJM Potgieter (Maart 1958b: 5).
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in die sin van "regsinnigheid". 576

jJ Calvinisme binne die Ned GerefKerk: 1935 tot 1950

Ná al die verskillende strome byeengebring is om die sogenaamde Amsterdam-Princetonse stroom
te vorm, is ander opvattinge met behulp van Koers in die krisis en Die Gereformeerde Vaandel
onder druk geplaas teen die middel 1930's, het die hoogbloei van Suid-Afrikaanse neo-Calvinisme
aangebreek. Die eerste deel van die periode 1935-1950 kan'n mens met reg die "(Neo)-Calvinistiese
periode van die Ned Geref Kerk" noem.577 Calvinisme was die volgende fase in die ontwikkeling
van die Amsterdam-Princetonse stroom binne die Ned Geref Kerk. Verskeie artikels in kerklike
tydskrifte en dokumente in hierdie tyd getuig van die sterk klem wat geplaas is op die neo-
Calvinisme, fundamentalisme (van die Kuyperse en Princetonse stroom),578 die Volksromantiese
denksisteem 'Ï" en Sendingkunde van Warneck. Feitlik enige teologie wat konserwatief en
fundamentalisties van aard was binne die Ned Geref Kerk, is beskryf as Calvinisties. Ondersteuners
van hierdie Calvinisme in die Ned Geref Kerk was self meestal erg konserwatief en
onverdraagsaam teenoor enige ander uitgangspunt as hulle eie. Elke stroom wat saamgesmelt het
binne die Amsterdam-Princetonse stroom, het in hierdie tyd 'n rol gespeel in die ontwikkeling van
die Calvinisme in die Ned GerefKerk.

Verskeie ondersteuners van die neo-Calvinisme in die Ned GerefKerk sien die Calvinisme in Suid-
Afrika as 'n eie Afrikaanse Calvinisme wat plaaslik ontwikkel is, wat "nie ingevoer is nie" en ''['nl
eie Boerepad loop". Voorts is gemeen dat dit 'nCalvinisme was wat aangepas het by "die nasionale
verskille van aanleg, temperament, volksaard, geskiedenis en omstandighede" en wat as sodanig die
Afrikanervolk in die vorige eeu bewaar het teen verengelsing en verbastering.i'" Dit kan beskryf
word as 'n Calvinistiese stroom met sterk klem op die fundamentalisme in die Ned Geref Kerk van
'n bepaalde tydperk. 581Die vraag wat vanself hier na vore tree, is die grondslag van die Afrikaanse
(neo- )Calvinisme en die invloed van die Kuyperianisme daarop. Met ander woorde wat was die
voorveronderstellings en vertrekpunt van Afrikaner-Calvinisme wat so 'n groot rol gespeel het in
die dogmatiese begronding van apartheidsteologie?

In hierdie afdeling word Deist se ontleding van hierdie vraag in sy bespreking oor die Calvinisme

576 Sien Lategan, 1935: 315ev.
577 Deist (1994: 155) bespreek verskeie bronne wat hierdie uitspraak bevestig. Hy verwys onder andere na 'n artikel in

Die Kerkbode van 12 Desember 1934 wat handeloor 'n groeiende beweging in die land wat ten gunste is van 'n
"herfundering van ons volkslewe op Kalvinstiese grondslag en die samevatting van alle organisasies wat enigsins
werk in die rigting van die reoriëntering van ons volkslewe volgens die Christelik-Nasionale beginsel van ons
volksverlede" .

578 Deist haal Van Rooyen aan in dié verband, wat die volle inspirasieleer, wat tipies fundamentalisties was, beskryf as
Calvinisties en as synde "suiwer gereformeerd".

579 Ter ondersteuning van die bewering dat die Volksromantiese denksisteem gedurende hierdie tyd 'n invloed op die
denke binne die Ned GerefKerk gehad het, haal Kinghorn (1984: 93ev) verskeie dokumente aan. In hierdie werke
word die filosofiese idee van die totale werklikheid as iets wat organies uit 'n oerbeginselopgroei, soos 'n plant uit
sy saad, bespreek. Hier word gepraat van die evangeliese kiem wat in die siel van die volk mettertyd aanleiding
gee tot die ontwikkeling van 'n evolusionêre rangorde tussen volke. Hoe langer die kiem in die siel van die volk
sou "voortskry", hoe hoër die trap van ontwikkeling en moet die hoër ontwikkelde nie meng met die laer
ontwikkelde nie. Die verskillende "blanke volke" staan in Suid-Afrika op min ofmeer dieselfde vlak en so ook die
"swart volke" en "[v[an hierdie evangelies-natuurlike verskille moes apartheid die politieke en staatkundige
beleidsuitdrukking wees".

580 Deist, 1994: 157.
581 Dat daar egter verskillende interpretasies van die Calvinisme was, blyk uit Stoker (1936: 79) se waarskuwing dat

die Calvinisme bedreig word deur pseudo-Calvinisme.
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en Bybelwetenskap nagegaan.582 Wat was die konteks waarin hierdie denke ontwikkel is? Dit vind
plaas binne die toenemende oorheersing van die Amsterdam-Princetonse stroom. Hierdie stroom
word gekenmerk deur hulle konserwatiewe gees wat hulle opgestel het teen die sogenaamde
modernistiese rigting met hulle humanisme en liberalisme, die revolusiegees, kapitalisme,
kommunisme, sosialisme en ander ideologieë. Dit word ook gekenmerk deur 'n streng
fundamentalistiese gees, 'n organies-meganiese Skrifbeskouing en die onaantasbaarheid van die
belydenis (wat gegeld het vir elke terrein van die lewe).583 Die klem val op die besondere
Calvinistiese lewens- en wêreldbeskouing en Calvinistiese wysbegeerte'" wat by Kuyper en Stoker
aangetref word. Soos reeds aangetoon, het 'n misplaaste inhoud van die modernisme gefunksioneer
wat kenmerkend was van die revolusiegees en modernisme van Europa en wat weinig invloed op
die Suid-Afrikaanse konteks gehad het.

In dié tydperk word die teologiese vertrekpunt van beide die Calvinistiese lewens- en
wêreldbeskouing en Calvinistiese wysbegeerte gevind in die reeks "Skrif, belydenis, geskiedenis en
ervaring". Hierdie drie bronne het ook in Kuyper se "gemene grasie" 'n deurslaggewende rol
gespeel. Deist toon aan dat hoewel hierdie reeks teoreties by die Skrif begin en by die ervaring
eindig, in die Afrikaner-Calvinisme, presies die teenoorgestelde in die praktyk gebeur en "dat dié
'duet' die belydenisskrifte geïnterpreteer het en dat die Skrifvan uit hierdie trilogiese hermeneutiek
uitgelê is". Voorts toon Deist aan dat "[o]m die hermeneutiese proses te verstaan, moet daar egter 'n
onderskeid getref word tussen Kuyper se kultuurbeskouing en dié van die Afrikaner-Calvinisme.
Kuyper se idee van 'n antitetiese Christelike kultuur het streng saamgehang met die gedagte van 'n
Christen as 'n herbore kultuurskepper, terwyl die Afrikaner-Calvinisme, soos dit nog sal blyk,
geneig was om Kuyper se onderskeid tussen algemene en besondere genade - hoewel nie in teorie
nie, dan tog wel in praktyk - op te hef." (163)

Maar wat was die Calvinistiese lewensbeskoulike en Christelike-wysgerige raamwerk waarbinne
die sisteem gefunksioneer het? Eerstens word met 'n teïstiese wêreldbeskouing gewerk waar die
werklikheid groter is as die sigbare en daar ruimte is vir God en die bonatuurlike. God is die
Skepper en Voleinding van die werklikheid en daarom is "die sin van die kosmos buite die kosmos
self in God veranker en móét 'n gelowige wêreldbeskouing 'vanuit die oogpunt van God'
geformuleer word". (164) Die gelowige mag nie soos die ongelowige 'n immanente sin in die
skepping soek nie. Daarom is die belydenis van die "soewereiniteit van God, die
onselfgenoegsaamheid van die kosmos en die kennis van die kosmos, asook die etiek van Soli Deo
Gloria, logiese wêreldbeskoulike konsekwensies van die geloof'. (164) Ek is dit met Deist eens dat
hierdie wêreldbeskoulike 'n "winspunt" is, omdat dit 'n oplossing bied wat die dualisme van geloof
en wetenskap ophef.

Dit skep egter 'n probleem ten opsigte van die basis van die besondere lewensbeskouing, wat slegs
gevind kan word vanuit 'n spesifieke Skrifbeskouing en hermeneutiek. Hierdie Skrifbeskouing en

582 Deist (1994: 157) bespreek hierdie vraag na aanleiding van die Skrifbeskouing wat gefunksioneer het in die denke
van die apartheidsteoloë binne die Ned Geref Kerk van 1935 tot 1950. Vervolgens sal die betrokke bladsy van
Deist se werk, tussen hakies, in die tekste aangedui word.

583 Verskeie artikels verskyn in dié verband, onder andere dié van Anoniem (1936: 259), Kikillus (1937: 83), Kruger
(1947) en Lategan (1949: 12).

584 In dié verband kan onder andere verwys word na die uitspraak van Malan (1937: 68ev), naamlik dat "[o]p
voetspoor van Calvyn immers staan die suiwer Calvinisme (anders as die modernisme) lojaal en vierkant by die
Heilige Skrif as Woord van God, en aanvaar heelhartig sy absolute gesag vir beide leer en lewe. Bowendien vind
ons by die Calvinisme 'n gesonde Skrifverklaring gebaseer op duidelike hermeneutiese reëls, waar nie op hoog-
hartige en eiendunklike wyse menslike beskouinge aan die Skrif opgedring word en in die Skrif ingelê word nie,
maar waar van God op eg wetenskaplike dog tewens ootmoedige wyse onder die leiding van die Heilige Gees
eksegetiseer word."
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hermeneutiek het 'n naïewe en voor die hand liggende komponent wat uiters subjektief is. Dit het
aanleiding gegee tot bedenklike eksegetiese resultate, soos later sal blyk.

Omdat hierdie Skrifbeskouing verband hou met die wyse waarop omgegaan word met die
Calvinistiese wysbegeerte, word dit met betrekking tot beide die wêreldbeskoulike en die wysgerige
denke bespreek. Die Calvinistiese wysbegeerte moet vanuit hulle besondere antwoord wat hulle wil
bied op die vraag na die sin van die kosmiese werklikheid, die kosmos self transendeer.585 Dit kan
nie afgelei word uit die mens se eie denke (soos dit deur die humanisme en rasionalisme gedoen
word) nie, omdat die mens as waarnemer self deel is van die werklikheid. Daar moet 'n
Archimediese punt buite die totale werklikheid gevind word van waar die geheel geïnterpreteer kan
word. Maar die vraag is: waar word hierdie punt gevind om tot dié besondere kennis te kom?

In dié verband bespreek Deist 'n uiteensetting van Van Wageningen (167). Van Wageningen begin
met die vraag na waar die wedergebore subjek kennis aangaande die sin van die totaliteit kry en hoe
hy tot die kennis daarvan kom. Volgens hom argumenteer VanWageningen dat "wetenskap en
werklikheid deur die eksperiment, en wetenskap en waarheid deur die openbaring aan mekaar
verbind word. Die Skrif is ál kennisbron wat van buite die geskape kosmos kom en wat ons dus oor
die 'oorsprong, oorsaak en gevolg, doelof bestemming' van die totale werklikheid kan inlig.
Daarom vervul die Skrif 'n sleutelrol in die Christelike wysbegeerte." (167)

'n Spesifieke Skrifbeskouing en Skrifuitleg is egter nodig om die Skrif in die "buite-kosmiese"
ruimte te laat funksioneer. Hierdie beskouing en uitleg word gevind by Van der Westhuizen, wat
meen dat "[djie Skrif en sy inhoud móés 'objektief en afgesien van die mens ontstaan het en
bestaan, én objektief en afgesien van die mens verstaan kan word". (167) Binne die Calvinistiese
wysbegeerte word die Skrif as kenbron van die buite-kosmiese orde gehandhaaf. Deist toon dan aan
dat "aan die objekpool word die objektiwiteit van die Skrif deur 'n spesifieke inspirasieteorie, en
aan die subjekkant die objektiewe uitleg van die Godswoord deur die 'Testimonium Spiritus Sancti'
gewaarborg" (167).

Daar kan net met die genoemde Skrifbeskouing gewerk word omdat alle ander Skrifbeskouings die
inhoud van die Skrif relativeer en gevolglik die totale denksisteem bedreig. Enige kritiese
eksegetiese metodiek sal uiteraard ook die beginsels van dié denksisteem bevraagteken.

Die bronne van die kennis is nou geïdentifiseer. Die vraag wat hierop volg, is hoe die mens dié
bronne kan ken. Vergelyk in hierdie verband vir Kock, wat daarop wys dat onderskeid gemaak kan
word tussen twee soorte ervaringe. Eerstens is daar die naïewe ervaring wat voor-teoreties is, en dan
volg die teoretiese denkhouding: "In die teoretiese of wetenskaplike denkhouding word die
sinsverbande krities beskou en geartikuleerd uiteengesit. Wetenskap is bewuste refleksie oor die
kenproses sowel as oor dit wat geken word." (168 - sy kursivering) Dit geld ook vir die teologie.
Die probleem is egter nou dat daar 'n teenstrydigheid is omdat uit die Woord 'n kosmiese kennis
van die kosmies-transendente gevind word. Dit moet in die oog gehou word dat die
Archimedespunt van dié denksisteem deel van die kosmiese werklikheid geword het. Hier word
steeds nie vrygekom van die kosmos self nie, want beide die Skriftuur as neerslag van die
openbaring, en die kennis daarvan is kosmiese gegewens.

Uit hierdie dilemma kan net '''n naïewe en voorteoretiese openbaringsbegrip red, sodat die Skrif,
ten spyte van sy binne-kosmiese karakter, 'n objektiewe en statiese gegewe kan bly" (169). Hierdie
insig is besonder veelseggend en het direk aanleiding gegee tot 'n natuurlike teologie wat gevind
word in onder andere FJM Potgieter se uiteensetting van die grondbeginsels van die Calvinistiese
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wetenskapsleer. Volgens hom is hierdie beginsels nie blote hipoteses nie, maar geloofswaarhede:

Beginsels is voorwetenskaplik, a priori ese, selfewedente, onherleibare, outopistiese, ewige
waarhede wat intuïtief ingesien en geglo word om hulleself ontwil ... Die Calvinis ... neem die
Skrif aan. Hy het ook reg om die Skrif aan te neem soos dit sig aandien, nl. As die Woord van
God ... Die waarheid van die Skrif kan nie iets anders wees as wat ons uit die empiriese feite
in ons naïewe ervaring kry nie; nee, die waarheid is een organiese geheel, en kan homself nie
weerspreek nie ... Beginsels, en die daarop gebaseerde teorieë en hipoteses, moet almal
getoets word aan die Skrif en die kosmos, soos dit in ons naïewe ervaring gegee is.586

Die enigste manier waarop hierdie sisteem dus kan werk, is deur 'n Skrifbeskouing wat
voorwetenskaplik, a priores, voor die hand liggend, onherleibaar en utopisties is. Dit het inderdaad
ondertussen in die fundamentalistiese-Kuyperiaanse siening as statiese gegewe uitgekristalliseer.Y'
(169) Die onderbou van die Christelikewetenskap was dus in die naïewe realisme veranker en het
met hierdie spesifieke Skrifbeskouing en spesifieke eksegetiese prosedure gewerk.

Nadat hy die Calvinistiese Skrifbeskouing en eksegese bespreek het, gee Deist aandag aan die
Calvinistiese, sogenaamd Christelike interpretasie van elke terrein van die lewe. Om die rol wat
hierdie Calvinistiese lewens- en wêreldbeskouing en Calvinistiese wysbegeerte (met hulle
spesifieke Skrifbeskouing en spesifieke eksegetiese metodiek) op die ontwikkeling van die
apartheidsteologie te verstaan, word aandag gegee aan enkele van hierdie terreine. Hier word veral
gelet op die Christelik-nasionale gedagte, die Christelik-nasionale volks- en staatsbeskouing en die
Christelike politiek.

Waar hierdie Christelike lewens- en wêreldbeskouing en Christelike wysbegeerte funksioneer, moet
alle kennis, beide teologies en nie-teologies, voldoen aan die norme van hierdie besondere
wêreldbeskouing. Ten slotte moet daar dus in elke vorm van wetenskapsbeskouing "'n regulatiewe
prinsiep wees van waaruit die geheel as organiese samehang verklaar kan word. Dis juis oor dié
sinsamehang dat die religieuse wêreldbeskouing hom uitspreek, en waar die idee van die
voorbeskikking deur God se skeppingsordes in die spel kom - 'n idee wat in die Afrikaanse
Calvinisme 'n vername rol sou speel." (170)

Die rol wat die wetenskaplike teologie ten opsigte van ander vakwetenskappe speel, is hier van
besondere belang. In sy wetenskaplike Skrifinterpretasie moet die teoloog "die 'beligting' van die
kosmiese feitegegewens verskaf. Hy sal (weliswaar saam met die vakwetenskaplike) moet weet wat
die 'kosmiese orde' is, en dan besluit watter ewiggeldende skeppingsnorme ofkosmiese perspektief
die Skrif op dié orde bied en watter gegewens vir die vakwetenskappe van werklike belang is"
(172). Hierdie rol wat die teologie vervul, gee daaraan 'n sentrale plek in die Calvinistiese
wetenskapsidee.

Met behulp van hierdie teologie word al die maatskaplike terreine dus verchristelik en vandaar uit
word alle ander stelsels beoordeel en meestal veroordeel.

Die ems waarmee apartheidsteoloë die Christelik-nasionale idee vooropgestel het, blyk uit verskeie
uitsprake soos onder andere deur Vorster, wat meen dat die idee gesien kan word as "na die wil en
openbaring van God".588 Die Christelike komponent van die Christelik-nasionalisme het te make
met die gesag wat die Bybel en die drie belydenisskrifte het en waaruit onderrig moet plaasvind,

586 Potgieter, soos aangehaal deur Deist (1994: 169).
587 Deist haal in dié verband Vorster aan, wat sê: "Immers Oue en Nuwe Testament is die een openbaring van 'n

onveranderlike God. Wel is daar progressie, maar geen tweërlei interpretasie nie ... As jy begin praat van 'n Ou-
Testamentiese en 'n Nu-Testamentiese interpretasie van die Tien Gebooie, kan jy logies konsekwent nie ontkom
aan die ultra-modernistiese beskouing van 'n Ou-Testamentiese God en 'n Nu-Testamentiese God nie."

588 Vorster, 1949: 2-3.
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sodat beide die sedeleer van die Christelike deugde en die geloofslewe bevorder kan word. Wat die
nasionale komponent aanbetref, het dit eerstens te doen met die erkenning van God in die vorming
en behoud van die Afrikanervolk; tweedens die respek vir die geskiedenis van die Afrikanervolk;
derdens met die oordra van die sedes en tradisies van die Afrikanervolk en vierdens met die invoer
van Afrikaans as voertaal vir die Afrikaanse skoolkind.

Dit het alles ten doel dat die godsdiens en kultuur van die Afrikaner tot hulle reg kan kom sodat die
gesins- en volkslewe op nasionale vlak uitgebou kan word. Uiteindelik moet dit alles meewerk
sodat die waardering vir die eie vaderland, geskiedenis en godsdiens 'n nasionalisme sal kweek
"wat nie agter vreemde gode aanloop nie en die kultuur uit eie bodem, onderskei, ken, waardeer en
uitbou". Dit gaan oor "die skep van 'n bepaalde' atmosfeer, gees, rigting', [en] oor die uitbou van 'n
bepaalde 'volksfilosofie' om die liberalistiese stroom van internasionale verbroedering teen te
werk". (175)589

Uit verskeie artikels in hierdie tydperk kan afgelei word hoe kerk en volk, asook staat en kerk
inmekaar gevloei het. Dit blyk onder meer uit die volgende opmerking van De Beer, wat skryf dat
"[d]ie 1938-feesvieringe (met die simboliese Ossewatrek) 'n drang na volkseenheid weerspieël" en
dat niemand "[d]urf [om] dié groot geleentheid, wat God daargestel het, om een volkskerk te kry,
onbenut kan laat verbygaan nie". 590

Die Calvinistiese volksbeskouing veronderstel die unieke organiese eenheid van die volk met 'n
godsbestemde eie aard en roeping wat deur sy eie inherente kragte tot 'n eenheid groei.591 Om
hierdie denke oor die volk te verduidelik, haal Deist vir Venter aan wat volgens hom reeds duidelik
beïnvloed is deur Kuyper se organiese opvatting. Hy beskryf dit soos volg: "In die gemeenskap,
aldus Calvyn, is daar vaste God-gewilde ordeningssisteem waar reg en plig verenig is ... Die
individu lewe nie vir homself nie, maar as lid van die georganiseerde geheel moet hy sy gawes tot
eer van God en vir die welvaart van die geheel aanwend. Onder 'geheel' verstaan Calvyn nie die
mensheid nie, maar die populus, die volk... Die organisme-gedagte staan dus duidelik op die
voorgrond. Aan hierdie organisme-gedagte het Calvyn die gesagsbeginsel verbind." (177)

Alle liberale staatsvorme vir die volk moet afgewys word omdat hulle gebaseer is op onskriftuurlike
standpunte van revolusionêre bandeloosheid en aan die soewereiniteit van die volk en die menslike
gebind is deur die volksmassa se willekeur. (177) Elke volk moet egter 'n staatsvorm kry wat by
hom pas en die naaste staan aan die beginsels van die Skrif. Calviniste glo aan die soewereiniteit
van God van wie alle gesagsvorme afgelei word. Al is die Calvinis oortuig dat kerk en staat
soewerein in eie kring is, moet die skeiding nie te streng getrek word nie ter wille van die rol wat
die kerk kan speel om te verseker dat God se soewereiniteit gehandhaaf word. Daar word selfs die
mening uitgespreek dat die Calvinis, in navolging van die Ou Testament, nader aan 'n teokrasie
behoort te beweeg en ter bevestiging daarvan word artikel37 van die Nederlandse Geloofsbelydenis
aangehaal. 592

Die staat is God se metode om die deurwerking van die sondeval te stuit. Hoewel die staat net 'n
afgeleide gesag het, is dit tog 'n godgegewe gesag om die oortreders te straf. Volgens Calvyn is die

589 In dié verband haal Deist ruim aan uit die werk van Franken, soos vervat in Die Gereformeerde Vaandel. Hier
word ook duidelike spore van die Afrikaner-Broederbond bemerk wat gestreef het na Afrikanereenheid, die
opwekking van 'n nasionale selfbewussyn, liefde vir die taal, godsdiens, tradisies, land en volk.

590 De Beer, 1939: 298.
591 Strauss (1947: 7) tipeer die Afrikaner volgens hierdie beginsels soos volg: "Wie as Boer gebore is, sterf as Boer, al

ken hy ook net Engels ... Elke volk vervul sy roeping in aansluiting by sy eie aard, en alle volke saam behoort dit te
doen in gehoorsaamheid aan hul Skepper."

592 ~eiring, 1935: 513.
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beste bedeling die een waar die volk hulle eie regering kies, soos in die geval van Dawid wat deur
God tot koning gesalf en later ook deur die volk gesalf is. Die regering is slegs skriftuurlik
demokraties "as die nasie-geheel as organisme homself in sy regeringstelsel weerspieël vind - soos
wat Israel hulle in Dawid weerspieël gevind het. 'n Veelpartydemokrasie wat bloot op die 'regte
van die indiwidu' of die 'wil van die meerderheid' gebaseer is, is daarom onskriftuurlik, en 'n
vrugbare bodem vir intrige, uitbuiting en verbittering." (179) 593

Ten opsigte van die Christelike politiek, waar die volkseiendomlike, verchristelik word, vind 'n
vermengingf" van die besondere en algemene genade plaas.595 Oor die wyse waarop hierdie
kategorieë vermeng raak, meen Deist dat die uitgangspunt vir die Afrikaner-Calvinisme is in alle
gevalle "die natuurlike volkseie - as vrug van die algemene genade - soos dit hom aan die naiewe
ervaring voordoen. En oor dié indrukke van die naïewe ervaring val nie te redeneer nie. Dit is
immers deel van die 'veronderstellings' van die Christelik-nasionale volksbeskouing. Die
waarneming van die naïewe ervaring, gesterk deur die natuurlike geskiedenis, word dan die basis
waarop die Skrifte gefynkam word vir beginsels wat die waarneming van die naïewe ervaring kan
begelei." (181 - sy kursivering) Dit is waarom die Federale Raad van Kerke die Sendingbeleid van
die Ned GerefKerk kon begrond op die tradisionele vrees van die Afrikaner vir gelykstelling tussen
swart en wit. Die FR maak die natuur, die tradisionele vrees, die basis van die beleid as hulle sê:
"Die Kerk verklaar hom onomwonde teen hierdie vermenging maar misgun ... die naturel en die
kleurling ewe min 'n sosiale status so eerbaar as hy kan bereik Waar die Kerk hom teen sosiale
gelykstelling verklaar, wil hy sosiale differensiasie en geestes- ofkulturele segregasie aanmoedig en
bevorder.,,596 Die oomblik toe hierdie beleid Skriftuurlik geregverdig word (sien bespreking in
volgende afdeling), word dit gesien as die enigste Skriftuurlike rassebeleid.

Volgens Deist word hierdie denke bevestig as aangevoer word dat "elke kind gebore [word] met 'n
'natuurlike' Godsbegrip of Godsbesef' en dat "hierdie natuurlike Godsbesef deur huislike opleiding
gebring moet word tot die regte Godskennis". Die natuurlike gegewene of naïewe wete moet dus
slegs (aan die hand van die Skrif) uitgebou en voorgelig word om waarheid te word.597 Hier is 'n
voorbeeld van die vermenging van die kategorieë waar die "natuurlike voiksoortuiging en selfbeeld
van die naïewe ervaring kort voor lank 'n 'Skriftuurlike' beginsel word". (181)

Die natuurlike Godsbesef het dus nou oorgegaan tot apartheid soos wat dit verstaan is as 'n
skeppingsordening. Dit wat uit die natuur afgelees is, word dus nou deur die Skrif bevestig.
Greyling skryfin Die Kerkbode oor die Ned GerefBantoekerk dat daar nou 'n verwagting is dat die
"Bantoe-Kerk vir die Bantoe moet word wat die Boerekerk vir die Boerenasie geword het. .. Ja, die
Boerekerk is vir ons op elke lewensgebied die toonaangewende faktor, die bepaler van ons wêreld-
en lewensbeskouing, die kanaal tussen God en die Afrikanernasie. ,,598Loots skryf in 'n brief aan die
redakteur van Die Kerkbode: "Uit hierdie reformatoriese beginsel van aparte, selfstandige groepe
binne die grense van die koninkryk spruit ons apartheidsbeginsel op kerklike en staatkundige
gebied, en dit is 'n lewensbeginsel wat die groot skepper volgens die Skrif en die Natuur ingestel

593 In hierdie verband haal Deist Venter en Kotzé aan wat in Die Gereformeerde Vaandel skryf oor 'n Christelike
staatsleer.

594 In al die besprekings van die algemene en besondere genade soos dit in hierdie verband by Kuyper gefunksioneer
het, is daar geen teken nie, en van die stryd wat in Nederland in dié verband aan die gang was, word niks gehoor
nie. (180)

595 Dit is opvallend dat Keet beswaar aanteken teen hierdie benadering. Hy doen dit in 'n artikel in Die Kerkbode,
waar hy skryf oor die Heilige Skrif en apartheid (1949: 1086ev).

596 Meiring, 1935: 1055ev.
597 Kotzé, 1935: 384.
598 Greyling, 1951: 820ev.
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het, en hierdie beginsel moet die Afrikanervolk en die Boerekerk handhaaf tot die uiterste toe, ook
en veral (teen die) gelykstellingsbeleid van die moderne liberalisme.Y"

Potgieter bevestig hierdie denke in sy boek Veelvormige ontwikkeling die wil van God, waar hy
daarop wys dat "[ d]it sou regdraads indruis teen die geopenbaarde wil van God om vermenging van
Blankes, Kleurlinge en Bantoes te bepleit. Soos Kuyper hom teen die eenvormigheidsideaal van die
Franse Revolusie verset het, is ons vandag geroepe om die kreet wat die Liberaliste as
geesteskinders van hierdie Revolusie aanhef, te bestry - teenoor hulle eiedunklike gelykheid moet

,. gestel word die Skriftuurlike veelvormigheid.t'ï'" Só word 'n veronderstelde skeppingsordelike
natuurlike en sogenaamde unieke volksaard-konsep in die loop van die argument 'n regulatiewe
Skriftuurlike beginsel. Potgieter sluit af: "Soos dinge is, is hulle deur God bepaal en moet hulle tot
eer van God gehandhaafword." (183)

Hier is dit duidelik hoe die natuurlike teologie funksioneer as die algemene en besondere genade
vermeng word, en die Calvinisme daarmee die beskuldiging ontsnap dat gewerk word met 'n
naturalistiese vertrekpunt. Die gevolg is dat daar op die politieke terrein vir die Afrikaanse
Calvinisme geen onderskeid is tussen natuur en genade nie en vervloei die algemene en besondere
openbaring. Potgieter is nie ten gunste van 'n volkskerk nie en bestempel dit as "'n onskriftuurlike
res van die liberalistiese denke". Die klem word gelê op die siening dat kerk en wedergeboorte
saamloop en word die Afrikanervolk as 'n sogenaamde Christelike volk tog weer via 'n byna
meganiese verbondsgedagte dermate geheilig dat die grense tussen die Afrikanervolk en die kerk
haas onsigbaar word. (185) Waar Potgieter nog versigtig is vir 'n volkskerkgedagte, verwyt die
redakteur van Die Kerkbode Potgieter dat hy 'n Roomse idee aanhang wanneer hy beweer dat meer
as een volk tot dieselfde Kerk kan behoort. (185)

Enige vorm van kritiek is 'n nekslag toegedien omdat "[ d]ie versameling onverhandelbare,
selfevidente veronderstellings van die hele sisteem het, namate teologiese en politieke sienings
'outopisties' geword of 'Skriftuurlik' verklaar is, al hoe groter geword". Een vaste beginsel van die
Calvinistiese wetenskapsbeskouing was die contra principia negantem, non est disputandem 601 of
te wel contra principia negantem disputarie non potest. (188)602 Verskeie artikels in Die Kerkbode
is getuie van die ongeduld waarmee enige kritiese rassebeskouing wat van die van die Ned Geref
Kerk se standpunt verskil het, afgemaak is.603

Met hierdie benadering word die skeppingsordes náás die Skrif en die Skrif náás die natuurlike
ordes gehandhaaf en kan natuur en Skrif mekaar nie weerspreek nie. Hierdie benadering bied die
resep waarmee beslag gegee word aan 'n teologiese sisteem waarmee apartheid begrond kon word,
omdat dit opkom uit die ordeninge van God soos uit die natuur en Skriftuur afgelei. Hoe die
Skrifbeskouing en uitlegkunde gefunksioneer het, sal in die volgende afdeling bespreek word.

g) Die beginsel van eenheid en verskeidenheid

Alhoewel daar steeds tekens van 'n propagandistiese aanslag was ná 1950, verdwyn dit teen 1955
en raak dinge meer geraffineer, meer klinies en begin die eksistensiële karakter van die verlede
verdwyn, asook die pastorale ondertoon wat daarmee saamhang: "Hoeveel verskil daar ook kan
wees, dit is niks meer as variasie binne 'n bepaalde tipe denke nie. ,,604

599 Loots, 1957: 527.
600 Potgieter, 1958a: 78.
601 Jordaan (1939), soos aangehaal inDeist (1994).
602 Potgieter (1957), soos aangehaal inDeist (1994).
603 Sien onder andere Van der Westhuizen inDie Kerkbode 1949a: 985; 1949b: 411; 1949: 674even 1950a: 34ev.
604 Kinghorn, 1986: 118.
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In hierdie tyd word die verskeidenheidsbeginsel duideliker uitgewerk deur apartheidsteoloë.
Pluriformiteit ofveelvormigheid wat deur Totius in 1944 toegepas is op apartheid, word ná 1950 as
sleutelbegrip gebruik in die apartheidsteologie. Daarmee poog hy om te ontsnap van die
subjektiewe begrippe soos "tradisionele" en "geskiedenis". Hierdie begrippe is gebruik om
volksafskeiding binne die denkraamwerk van die Calvinisme te regverdig en te rasionaliseer.

Potgieter het tydens sy voordrag in 1958 by die opening van die Stellenbosse Kweekskool hierdie
onderwerp sterk op die voorgrond laat tree. Hy is oortuig daarvan "dat die grondvraag wat
beantwoord moet word, as volg gestel moes word: Is verskeidenheid en veelvormigheid, ook soos
ons hierdie verskynsels vandag ken, op die terrein van natuur en genade ooreenkomstig die wil van
Gods welbehae?,,605 In Potgieter se beredenering van die saak werk hy met vier stellings.f'"
Eerstens vorm die ganse werklikheid 'n eenheid omdat dit in geheel die skepping van God is en
daar een onderliggende grondbeginsel aan alles werksaam is. Tweedens is daar 'n verskeidenheid
en veelvormigheid in hierdie skeppingseenheid wat (derdens) by die mens tot uiting kom in die
geslagtelike onderskeid. Vierdens is die mens, wat geskape is na die beeld van God, almal
gelykwaardig voor hom. Aan die hand van Kuyper se denke verfyn hy dit dan tot 'n dogmatiese
sisteem.

Volgens Potgieter is die verskynsel van verskeidenheid, behalwe in die geval van geslagsverskille,
die resultaat van die sondeval. Was dit nie vir die sondeval nie, sou daar nie verskillende volke of
rasse ontstaan het nie. Hierdie veelvormigheidsproses kom eers met die taalverwarring by Babel aan
die lig. Potgieter haal Kuyper aan, wat meen dat dit nie net die oomblik was toe uiteengegaan is op
grond van taal nie, maar toe die gees van een groep anders geword het as dié van 'n ander groep en
daar uiteenlopende bewussyns tot stand kom tussen hierdie groepe. Oor die gebeure meen Potgieter
dat "[b]y Babel die Here alleen 'n versnellingsproses laat intree [het], wat die verskille meteens
skerper laat uitkom het, sodat ook rassverskille begin meespreek het. Eers hier het die Here die
differensierende veelvormigheid duidelik, en wel in verskerpte vorm, as sy genadewil
geopenbaar. ,,607

By Babel kom hierdie resultaat van die sondeval, naamlik die verdeling tussen volke en rasse as die
oerbeginsel van verskeidenheid, duidelik aan die lig en word familieverdeling, tesame met die
verdeling tussen volke, rasse en state as oerbeginsel van verskeidenheid, deur die apartheidsteoloë
met 'n uiters gekompliseerde eksegese uitgewerk.ï'" Nie net die werklikheid van die sondeval word
deur die spraakverwarring uitgelig nie, maar ook die werklikheid van God se genade.

Vandaar word die sprong gemaak deur die aanname dat dit wat op die terrein van die volk en staat
geld, ook van toepassing is op die kerk. Hierdie verdeling vanweë die sondeval moet ook
deurgetrek word na die verdeling op die terrein van die kerk. Veelvormigheid geld dus vir beide
kerk en staat. Potgieter praat daarmee nie die verskeurdheid van die kerk goed nie, maar werk met
die bestaan van meer as een kerk binne volksverbande en dus met die uitgangspunt dat volkskerke
die antwoord bied.

Taal speel vir Potgieter 'n belangrike rol binne die pluriformiteitsgedagte, omdat die mens se wese
met hulle taalvermoë saamgaan. Dit hang saam met hulle identiteit en gee uitdrukking aan hulle
fisieke karakter. Daarom kan daar ook uit taalverskeidenheid die verskeidenheid van menslike
vorme afgelei word, soos in die geval van die gebeure by Babel. Taal en ras hang dus saam met

605 Potgieter, 1958: 6.
606 In dié opsig word gebruik gemaak van Kinghorn (1984: 122ev) se uiteensetting van Potgieter se denke.
607 Potgieter, 1958: 7.
608 Kinghorn, 1984: 124ev.
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mekaar. Volgens Potgieter word dit onder andere bevestig deur die plaaslike "Kleurling", wat ten
spyte van hulle ontwikkeling innerlik nie 'n Engelsman, Afrikaner of ander Europeaan geword het
nie. Hy voer hierdie argument verder, naamlik: "Die taal as subliemste openbaring van sy eie
sielelewe lewer die onteenseglike bewys hiervan: dit is nie net die ongeletterde Kleurling wat sy eie
taaltjie praat nie, maar die Kleurlingdigters het reeds poësie gelewer wat 'n eie stempel dra en wat
deur geen blanke geskryfkon gewees het nie.,,609

Die pluriformiteit gaan uit van die beginsel dat veelvormigheid reeds in die oerskepping gegee is en
dat hierdie beginselook van toepassing is op die mens: "Die sonde het die spontaneïteit en
sodoende ook die homogeniteit van die groepvorming verbreek. Nou is meganiese middele nodig
om dit wat andersins organies sou gevorm het, te handhaaf. En so kom die staat en volk tot stand as
instrumente om die menslike bestaan ook ná die sondeval in verskeidenheid van vorme te
differensieer.,,610 Benewens die skeppingsgegewe verskeidenheid word ook klem gelê op die
eenheid, gelykheid en gelykwaardigheid van die mensdom. In die apartheidsteoloë se beredenering
van die skeppingsbeginsels van eenheid en verskeidenheid word dié eenheid gerelativeer deur die
beginsel van veelvormigheid.

Die vraag wat nou ontstaan, is hoe funksioneer die sonde in hierdie konstruksie? Dit word
bestempel as "die opheffing van die skeppingsbeginsel van veelvormigheid. Waar dit gebeur, is die
resultaat eenvormigheid, soos by Babel, waar die mense in een stad saamdrom. Om sake erg
verwarrend te maak, word daar in apartheidsteologie na só 'n situasie verwys as verskeurdheid.,,611
Op die vraag of die feit dat die kerk in "veelheid van vorme na gelang van die volkeregeledinge
moet skik, dan nie verskeurdheid is nie", word dit verduidelik aan die hand van verhoudinge tussen
mense en groepe en wel soos volg: "Die feit is egter dat apartheidsteologie onder verskeurdheid nie
dink aan horisontale verhoudinge tussen mense of groepe nie, maar aan die vertikale verhouding
tussen die werklikheid en die skeppingsbeginsel wat daaraan vorm gee.,,612Verskeurdheid tree dan
juis in waar die menslike samelewingsorde nie meer aan die oer-meervormigheid uitdrukking gee
nie. Dit is dan juis waar volkere vermeng word en akkulturasie plaasvind dat van verskeurdheid
gepraat word. Eenvormigheid is per definisie verskeurdheid, omdat eenheid verstaan word as 'n
kontinuïteit met die oerbeginsel, want dan is daar nie meer 'n kloof tussen gestalte en idee nie en
dus ware eenheid. Dit word verduidelik in terme van sosiaal-politieke ordeninge as synde dat "elke
individu binne sy eie volkskontoer leef, werk en bestaan en dat daar geen uitwisseling oor die
grense daarvan heen is nie".613

Dit impliseer dus dat versoening en eenheid tussen volkskerke in beginsel sonde is, omdat die
gestalte en idee verbreek word. Dit geld dan ook vir situasies waar volke ineenverstrengel raak.
Organisasies soos die VVO, WRK of selfs een parlementêre stelsel vir verskillende volke is die
"toonbeeld van die sonde". Daar moet dus meganies ingegryp word sodat die sonde van
verskeurdheid teengewerk kan word: "Met daardie doelontstaan state en volke as meganiese
middele om mense te help om min of meer te bereik wat hulle sonder die sonde spontaan sou
gewees het. Dit is wat by Babel duidelik word. Die ontaarding van skepping word beteuel ... 'n Her-
skepping word afgedwing deur middel van die taalverwarring. Die voorsondige spontane
groepsvorminge langs familielyne word nou met die magsmiddel van staatsorganisasie gehandhaaf

609 Potgieter, 1958: 14.
610 Kinghorn, 1986: 124.
611 Kinghorn, 1986: 126.
612 Kinghorn, 1986: 127.
613 Kinghorn, 1986: 127.
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deur die mensdom in 'n veelheid van volkstate te organiseer.Y'"

Met skepping word verwys na die oerbeginsel, wat net vir 'n kort tyd aan die begin van die wêreld
deurgebreek het en nie na die huidige sigbare realiteit nie. Die deurwerking van hierdie beginsel is
deur die sonde gestuit en afgesny van die Godsbeginsel. Dit is in hierdie sin dat die mens 'n
herskeppingsaksie van God se kant nodig het. Volgens die apartheidsteoloë rig hierdie aksie van
God die vervalle skepping op die bedoelde skepping. As medewerkers van God in hierdie aksie
moet die mens die verskeidenheid, in besonder die volkereverskeidenheid, handhaaf. Uit hierdie
konstruksie kan afgelei ·word dat 'n politieke beleid van afsonderlike ontwikkeling 'n opdrag van
God is.

Hierdie beginsel van eenheid en verskeidenheid, soos deur Potgieter vertolk, word dikwels anders
verstaan en is selfs deur etlike apartheidsteoloë in 'n ander sin gebruik. Die verskille in hierdie
denke word veral weerspieël in die debat oor die eenheid van die kerk, waar die eenheid verstaan
word as 'n mistieke eenheid in Christus. Hierdie onderwerp sal weer bespreek word as in 'n
volgende afdeling aandag gegee word aan Ras, Volk en Nasie en Volkereverhoudinge in die Lig van
die Skrif (R VN).

2.4.5 Die Skriftuurlike regverdiging van apartheid

a) Die invloed van prof JD du Toit

'n Volkskongres oor die "Rassebeleid van die Afrikaner" word van 29-30 September 1944 deur die
FAK in Bloemfontein gehou. Byna tweehonderd Afrikaanse kerklike en kultuurorganisasies was
verteenwoordig. Lombard beskryf hierdie kongres soos volg: "[dit is] 'n mylpaal in die
ontwikkeling van die apartheidsbeleid omdat dit 'n beredeneerde en gesistematiseerde uiteensetting
van wat met apartheid bedoel word, gebied het".615

Vier referate word gelewer, een elk deur dr. EG Jansen, prof. Cronjé, dr. JH Greyvenstein tesame
met ds JG Strydom en een deur prof. JD du Toit (Totius). Vir hierdie deel van die studie is die
referaat van laasgenoemde oor "Die Godsdienstige Grondslae van die Rassebeleid van die
Afrikaner" van belang. Die referaat van Du Toit, wat lid was van die Gereformeerde Kerk, het 'n
groot invloed gehad op die denke binne die Ned GerefKerk.

Opvallend is dat Du Toit sy referaat begin deur te sê dat hy nie '''n teks het nie, maar [dat hy] die
Bybel, die hele Bybel [gebruik]".616 Hy begin met die skeppingsgegewe en werk met die
denkraamwerk van Kuyper. Hy stel dadelik die verskeidenheidsbeginsel aan die orde as hy daarop
wys dat God volgens soorte skep en dat hierdie beginsel een van die skeppingsordinansies is. Die
eerste teks wat hy aan die orde stel, is Gen 1: 28 tot 9: 1 wat die sogenaamde "kultuurgebod" is en
verstaan moet word as 'n oproep tot nasiewording. Volgens Du Toit" [sal] God 'n kosmos skep, 'n
skone eenheid. Hoe tree Hy op? As Hammabdil, d.w.s. as skeidingmaker." Du Toit meen dat dit uit
hierdie Skrifgedeelte blyk dat God reeds op die eerste dag "skeiding" gemaak het tussen die lig en
die duisternis. Du Toit kom tot die gevolgtrekking: "die massa geskape dinge kom derhalwe nie
deurmekaar in aansyn nie, maar elkeen word afsonderlik in sy eie kraal. Dit is dan ook wat die
woord segregasie volgens sy afstamming te kenne wil gee.,,617

Handelinge 17: 26 word in verband gebring met die skepping uit een bloed wat oor die aarde
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aanhaling uit Kuyper se Gemeene Gratie, Deel I (1904: 302).

https://etd.uwc.ac.za/



versprei en geskei moet word. Die mens is immers gemaak om die aarde te vul. Dit het mettertyd 'n
sleutelteks geword vir die apartheidsteologie. In sy verduideliking hiervan meen Du Toit dat om die
aarde te vul, impliseer dat daar weggetrek moet word. En op sy beurt beteken "trek" weer net een
ding: nasiewording: "Eers toe ons vaders die lae lande by die see in die omtrek van Kaapstad
verlaat het en getrek het na die hoër geleë binneland van Suid-Afrika, het ons 'n nasie geword." Hy
sien die skeidingsbeginsel nie as iets oneindigs herhalend nie; dit word begrens deur die nasie.
Want, volgens hom, lê "[i]n Godsbevel die wet van vermeerdering wat aan die mensheid
geleentheid gee om in verskillende volkstipes uiteen te gaan". 618

Du Toit wys dan op die besondere belang van Gen 11, wat handeloor die gebeure by Babel, waar
God, wat die "Skeidingmaker" is, weer ingryp. Hier haal Du Toit vir Kuyper't'" aan wat selfs die
Groot Trek in verband bring met Babel. God se mag was aanwesig tydens hierdie trek, wat die
toekoms van Afrika en selfs die geskiedenis van die wêreld sou oorheers. Anders as by Sinear, waar
daar bymekaar gebly is, het die boere na God geluister en getrek. Die mense in die vlakte van
Sinear het die wil van God weerstaan toe hulle weier om te versprei. Vir Du Toit is die Groot Trek
'''n skeidingsdaad" en hy het dit voorgehou as sou dit "in lyn staan met God se groot
skeppingsbeginsel of ordinansie van skeiding en verskeidenheid. Hiermee neem die gebeure op die
vlakte van Sinear van nou af 'n absolute sentrale plek in betreffende die Skrifbegronding of
Skrifbeginsels waarop die apartheidsparadigma berus.,,620

Matt 24: 7 en Openb 21: 24 word aangehaal as die tekste waaruit God in sy voorsienigheid,
kragtens sy algemene genade, tot aan die voleinding, vir elke nasie 'n roeping gegee het. Anders as
die Babiloniese gees van eenmaking, moet volke hulleself dus handhaaf.

Kol 3: 11 en Gal 3: 28 word aangehaal as die tekste wat die liberaliste gebruik om eenwording en
gelykstelling af te dwing. Volgens Du Toit wil hierdie tekste slegs die geestelike eenheid in
Christus beklemtoon.

Du Toit is oortuig dat die "bose gees" wat verantwoordelik was vir die vloek van Gam, ook die
"bose gees" is wat verantwoordelik is vir "ons swart wêrelddeel waar die mees algemene
barbaarsheid sy hoogste triomf gevier het". God se ingryping deur middel van die Groot Trek word
soos volg verwoord: "En nou, só ná die donker eeue gaan God iets wonderbaars in die geskiedenis
teweegbring. Die Boerenasie, 'n nuwe tipe, ontstaan uit 'n wonderbare samevloeiing van bloed." 621
En verder: "God skep - en 'n trek volg. 'n Wonder gebeur en 'n nuwe tipe ontstaan.,,622

Vir Du Toit is daar volgens die Skrif twee groot beginsels, naamlik, eerstens, dit wat God
saamgevoeg het, mag die mens nie skei nie en dit dien volgens hom as "pleidooi vir volkseenheid".
Tweedens mag ons ook nie saamvoeg wat God geskei het nie. In die pluriformiteit word die raad
van God verwerklik. Die hoëre eenheid lê in Christus en is geestelik van aard. Daarom word geen
gelykstelling geduld nie. Du Toit gaan verder en veroordeelook "verbastering", omdat gelykstelling
teen die groot beginsel van God se ordening by die toring van Babel indruis.623

Du Toit haal verskeie tekste aan om God se beginsel van verskeidenheid bo enige verdenking te
plaas. Hy haal Deut 22: 9-11 en Lev 19: 19 om aan te toon dat God se verskeidenheid ook 'n

618 Du Toit, Desember 1944: 8.
619 OfDu Toit reg laat geskied aan Kuyper se denke in verband met ras, moet bevraagteken word. Bratt (1998) bied 'n

meer volledige bespreking in dié verband.
620 Botha, Al, 1984: 455.
621 Inspan, Desember 1944: 11.
622 Kinghorn, 1986: 102.
623 Du Toit, 1944: 13.
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gegewe in die natuur is en voeg dan by: "Hoeveel te meer geld dit van mense." Vervolgens verwys
hy na die verbod wat Israel waarsku teen vermenging met die heidense nasies. Aan die hand van
lKor 7: 18-24 bespreek hy die roepingsgedagte en kom tot die gevolgtrekking dat "[d]esondanks
daar egter 'n onderhorigheid [bly], 'n sosiale gesag, 'n verskeidenheid van staat en status". Hy bring
dit ook in verband met die sending en praat van die "Christelike voogdyskap oor die naturelle". Die
idee van 'n "roeping" klink vir Du Toit soos krygsmusiek in die ore van elke Calvinis, want "dit is
eintlik Sy woord". 624

Ná die referaat besluit die kongres dat die apartheidsbeleid nie meer gebaseer word op die
"eeulange ervaring waarin die Afrikaner deur noue kontak met die nie-blanke rasse hulle nie alleen
intiem leer ken het nie", maar "dit is gebaseer op die Heilige Skrif wat vir ons leer dat God geen
eenvormigheid nie, maar veelvormigheid van nasies gewil het en deur die pluriformiteit van volke,
rasse en kulture, Sy raad verwerklik". 625 By die kongres word ook besluit dat die rassebeleid van die
Afrikaner wetenskaplik gefundeerd is.626

Du Toit fundeer sy argumente deur middel van 'n kombinasie van "die Skrifuitleg met 'n
volksfilosofiese werklikheidsbegrip en 'n geskiedenisleer op die patroon van die Kuyperse
geskiedskrywing". Hy ontwikkel 'n skeppingsleer wat werk met die pluriformiteit en daarin geslaag
het om "die sosiale stratifikasie van apartheid as Gods wil vir die mens te kon voorhou". 627

Hierdie referaat van Du Toit, wat 'n Skriftuurlike regverdiging vir apartheid gebied het, is
opgeneem in kerklike tydskrifte soos Inspan en Die Gereformeerde Vaandel, maar dit het nie
beteken dat dit as standpunt van die Ned Geref Kerk aanvaar is nie. Dit was eers in 1947 toe
nasionaal en internasionaal ál meer kritiese stemme opgegaan het teen apartheid, dat die Ned
Geref Kerk gedwing is om opnuut die beleid onder oë te neem.

bj Die verslag van EP Groenewald

Die lede van die Kommissie vir Aktuele Vraagstukke van die Raad van Kerke het hierdie taak op
hulleself geneem en prof. EP Groenewald (Nuwe Testamentikus) aan die Universiteit van Pretoria
gevra om 'n verslag op te stel. Hierdie verslag met die titel "Die apartheid van die nasie en hulle
roeping teenoor mekaar" is net so deur die Raad aanvaar.628 Hierdie verslag het spoedig die aandag
van apartheidsdenkers geniet en is onder andere ook opgeneem in die omstrede boek van prof. G
Cronjé, Regverdige Rasse-Apartheid (1947).

Hierdie verslag van die Raad van Kerke is met enkele wysigings voorgelê aan die Transvaalse
sinode van die Ned Geref Kerk.629 Tydens hierdie sinode wys die Kommissie vir Aktuele
Vraagstukke die sinode daarop dat die Sendingbeleid van 1935 die beleid van sosiale differensiasie
baseer op die "die tradisionele vrees by die Afrikaner vir gelykstelling". Die kommissie meen dié
formulering staan egter nie sterk nie, omdat dit nie op Skrifbeginsels gegrond is nie. Hierdie
tekortkoming word volgens die kommissie reggestel by die Transvaalse sinode van 1944.630 In die
verslag van die kommissie word beklemtoon dat dit nie in die besluite gegaan het oor direkte
Skriftekste nie, maar weloor Skrifbeginsels in verband met rasse en kleur, asook volke en nasies en
die aanvaarding van rasse-apartheid.

624 Du Toit, 1944: 15.
625 Sien besluite van die kongres in Inspan (Oktober 1944: 21).
626 Gerdener, 1945: 16-23.
627 Kinghorn, 1986: 101.
628 Handelinge van die Federale Raad van die Kerke, 1947: 8, en 53-57.
629 Handelinge van die Transvaalse sinode, 1948: 279-284.
630 Handelinge van die Transvaalse sinode, 1944: 283 en 1948: 279.
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Hier word die kritiese stem van dr. BJ Marais op die sinode gehoor toe hy vra dat slegs kennis
geneem moet word van die verslag, en dit vanweë die erns van hierdie probleem verwys word na
die Kommissie vir Aktuele Vraagstukke (wat nog in daardie stadium verkies moes word) vir
verdere studie. Hy vra dat hulle dit selfs moet oorweeg om die saak van uit 'n ander oogpunt te
benader, naamlik "dat ons tot die beleid van apartheid gedwing word in belang van die Koninkryk
van God en die voortbestaan van die Christendom in Suid-Afrika".631 Hierdie saak sal in 'n
volgende hoofstuk volledig bespreek word.

Daar word egter die volgende dag beswaar aangeteken oor die besluit omdat Marais se voorstel by
implikasie die eksegetiese vermoë van prof. Groenewald bevraagteken.t'" Ná bespreking en
verskeie standpunte oor die saak besluit die sinode om vanweë die kritiek uit die buiteland en
verdeeldheid in eie geledere die vraagstuk verder te debatteer. Die saak is weer bespreek by 'n
aandsitting op 13 April 1944 - agter geslote deure - sodat openlik met die saak gehandel en die
verslag oor rasse-apartheid verder uitgewerk kan word. Die sinode verklaar dat die beleid van
apartheid nie net die gevolg is van omstandighede nie, maar op die Heilige Skrif gegrond is. Die
hele saak word daarna verwys na die nuwe Kommissie vir Aktuele Vraagstukke vir verdere
bestudering. Marais het ná dié besluit sy eie verklaring oor sy standpunt in verband met die
Skriftuurlike gronde vir apartheid, gemaak.633

Maar wat was die standpunte wat in die verslag van 1948 voor die Transvaalse Sinode gedien het?
Die volgende is 'n samevatting daarvan.

In dié verslag word die Skriftuurlike beginsel van die eenheid van die menslike geslag bespreek.
Die hele menslike geslag kom op uit Adam, uit een bloed. Vir hierdie standpunt word aangehaal uit
Gen 1: 26, 6: 3, 7: 21, 10: 32, Mat 19: 14, Hand 17: 26, Rom 5: 12 en 1 Kor 15: 21 en 45.

In die Skrif word die geledinge van die menslike geslag in rasse en volke as God se daad bespreek
en veronderstel. Die verskeidenheid van rasse en volke word begrond "in die voorbestemming van
God" en dien tot eer van God. God gryp in teen die poging om die hele menslike geslag as eenheid
en as homogeen te bewaar. God doen dit deur die tale te verwar en verskeidenheid te verseker (Gen
11). God sê aan die nasate van Abraham (Gen 15: 19) en ander volke (Amos 9: 7) hulle woonplekke
toe. Hy stelook die woonplekke vir elke volk vas en bepaal hulle tye en woonplekke (Hand 17: 26).

Jesus en die apostels aanvaar ook die bestaan van aparte volke, want selfs op Pinksterdag word die
bestaan van aparte volke en tale nie opgehef nie, maar eerder bestendig deur verskillende tale wat
gebruik kan word om die Evangelie aan die verskillende volke te verkondig (Hand 2: 8ev).

Apartheid strek sigself uit oor die hele volkslewe. Ten eerste is daar nasionale apartheid, soos die
Ou Testament dit uitspel vir Israel as aparte volk met hulle eie nasionale grense. Die Nuwe
Testament moedig gesonde nasionalisme en volkstrots aan, soos in die geval van Paulus, wat
homselfberoep op sy Joodskap (Fil 3: 4ev). Tweedens is daar ook sosiale apartheid. Israel word in
die Ou Testament telkens gewaarsku teen verkeer met die aangrensende volke. Daar is ook
godsdienstige apartheid wat in die Ou Testament aan die orde kom, wanneer die volk Israel
gewaarsku word dat hulle nie op godsdienstige gebied die grense tussen hulleself en die heidense
nasies mag uitwis nie. Ook in die Nuwe Testament word dié beginsel gehandhaaf(bv 1 Kor 8: 4-7,
10: 19-22 en 2 Kor 14-18). Moses en Farao stel dit duidelik dat volke die Here ten beste dien binne
hulle nasionale grense. Want slegs binne hulle eie land en grense en sonder die invloed van
vreemde staatkunde, kulture en godsdienstige invloede, sou hulle die Here ten beste kon dien.

631 Handelinge van die Transvaalse sinode, 1948: 369.
632 Handelinge van die Transvaalse sinode, 1948: 382.
633 Handelinge van die Transvaalse sinode, 1948: 446.
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Dieselfde beginsel geld ook vir die Christelike gemeente soos dit by verskillende volke tot stand
kom.

Wie apartheid eerbiedig, geniet die seën van die Here. God vervloek die opheffing van die grense
en seën dié wat dit eerbiedig - op enkele uitsonderings na.

Daar kom in Christus 'n hoër, geestelike eenheid tot stand. Al is daar 'n fisieke verskeidenheid, deel
gelowiges uit alle rasse, volke en stande in die gemeenskap van Christus en is in dié opsig mekaar
se broers en suste!~ in die Here (Gal 3: 28, Efes 4: 4-6).

Voogdyskap word bespreek as 'n Bybelse beginsel waar een volk onderwerp word aan 'n ander,
soos wat die volke onderwerp word aan God se volk Israel. Die volke van die wêreld trek voordeel
daaruit omdat Israel die draer is van God se openbaring. Tweedens word die verantwoordelikheid
van een mens teenoor die ander beklemtoon (Gen 4: 9, Matt. 25: 31ev). Wat vir die individu geld,
geld ook vir volke waar die sterker vir die swakker, die meer ontwikkelde vir die minder
ontwikkelde, die mondige vir die onmondige verantwoordelikheid aanvaar.

Aan die einde volg 'n addendum waarin die beginsel van apartheid bevestig word:

Ter wille van duidelikheid moet eindelik aangemerk word dat die kerk hom definitief stelop
die standpunt van rasse-apartheid. Dit is egter anders as nasionale apartheid aangesien
verskillende nasies tog onder dieselfde ras gegroepeer moet word, naamlik daar waar die
assimileerbaarheid op grond van bogenoemde beginsel so duidelik is dat dit vir betrokke
volksgroepe geen geestelike degenerasie kan beteken nie.634

Dit was die eerste keer dat só 'n sterk rassistiese standpunt in die Ned Geref Kerk amptelik aanvaar
is. Eerstens word 'n ras- en volksparadigma, die beroep op Babel (as voorbestemming van God) en
die sosiologiese normatiwiteit van Israel vir die eerste keer as die standpunt van 'n sinode van die
Ned Geref Kerk aanvaar. Tweedens word die verskil in rangorde aanvaar, waar die verskil nie
verklein kan word nie omdat dit oor rasse-apartheid gaan en nie oor ontwikkelingsapartheid nie:
"Selfs wanneer oor voogdyskap gehandel word, is die trant een van permanente
meerderwaardigheidsbesef teenoor die onderhorige. ,,635 Hierdie denke het gelei tot verskillende
standpunte binne en buite die Ned GerefKerk. Daar was diegene buite die kerk wat dit afgewys het
en dit sou uiteindelik lei tot 'n punt van konflik by Cottesloe. Derdens is die grondbeginsels wat in
hierdie verslag geld ook, dié waarop R VN gebou is en wat in die volgende afdeling bespreek sal
word.

Die verslag van Groenewald wat op die Transvaalse sinode gedien het, kom ook ter sprake op die
Kaapse sinode. Die Kaapse sinode van die Ned GerefKerk (1949) het die verslag van die FR na 'n
"Tydelike kommissie insake rasse-aangeleenthede" verwys met die versoek dat hulle die sinode sal
adviseer. Hulle het drie verslae voorberei en aan die sinode voorgelê. Die eerste oor
"Rasseskeiding" die tweede oor "Skriftuurlike grondslag van ons opvatting insake verskeidenheid
en eiesoortigheid van rasse" en die derde oor "Suid-Afrika se Buro vir Rasse-aangeleenthede'Y'?

In die eerste verslag word daarop gewys dat apartheid reeds in die Sendingbeleid van 1935 die
amptelike standpunt van die Ned Geref Kerk was. Die verslag haalook die bekende besluit van
1857 aan as bewys dat dié beginsel toe reeds aanvaar is. Dit is die standpunt van die kerk dat
rasseverhoudinge "bokant die skommelinge van die politiek en veral die partypolitiek gehou moet
word". Dit word ook duidelik gestel dat dit nie die kerk se taak is om aan die regering voor te skryf
hoe die land se beleid toegepas moet word nie - die kerk moet wel die etiese beginsels toets om

634 Handelinge van die Transvaalse sinode, 1948: 279-284.
635 Kinghorn, 1986: 105.
636 Handelinge van die Kaapse sinode, 1949: 432ev.

-142-

https://etd.uwc.ac.za/



seker te maak dat nie onreg gepleeg word nie.

In die Sendingbeleid van 1935 word juis seker gemaak dat sosiale differensiasie tot voordeel van
beide seksies sal dien. Op sosiale gebied is die skeiding tussen die verskillende volksgroepe al oor
die laaste honderd jaar 'n beleid wat die toets van die tyd deurstaan het. Die "agitasie" wat destyds
teen hierdie beleid uitgespreek is, word betreur omdat dit die kerk se sendingwerk benadeel. Met
die toepassing van die beleid van afsonderlike eiesoortige ontwikkeling tot selfstandigheid word
geen minderwaardigheid of onderdrukking beoog nie. Daar word gevra vir 'n eie plek naamlik 'n
"middelposisie" tussen "blank" en "naturel" vir die "Kleurlinggroep".

Die tweede verslag, wat handeloor die Skriftuurlike grondslag, is 'n kort opsomming van die FR se
verslag oor rasseverhoudinge. In dié verslag word besondere klem geplaas op die beginsel van
verskeidenheid en eiesoortigheid van rasse. Daar word aangehaal uit Gen 15: 18-21, Amos 9: 7 en
Hand 17: 26 om die standpunt te bevestig dat hoewel "die menslike geslag 'n lewende organisme is,
vervul hy sy funksie op aarde deur 'n ryke en veelvuldige verskeidenheid". In die verslag word
bevestig dat hierdie beginsel deur Jesus Christus en sy apostels aanvaar word op Pinksterdag en dit
sal geld tot by die wederkoms.Y' Dié eenheid kan niks anders wees as 'n geestelike eenheid nie.
Die bestaan van afsonderlike rasse en volke word nie net deur God toegelaat nie, maar uitdruklik
deur God "gewil en verorden". Die Skrif spreek hom nie uit oor afsonderlike, eiesoortige
ontwikkeling nie, maar daar is ook niks in die Bybel wat in letter of gees in stryd is daarmee nie.
Die kommissie is oortuig dat hierdie beleidsrigting onder leiding van die Heilige Gees tot stand
gekom het. Dié beleid is "op natuurlike wyse" en "ook om praktiese redes toegepas".638 Die
geskiedenis word dus as getuie gebruik om die "sukses" van die beleid te bevestig.

'n Bekende apartheidsteoloog, prof. TN Hanekom, het ook bydraes gelewer tot hierdie
ontwikkeling in die Ned Geref Kerk. Hanekom skryf twee artikels in Die Kerkbode onder die titel
"Apartheid as kerklike beleid".639 In sy eerste artikel toon hy aan dat die beleid van apartheid 'n
"histories bewese beginsel" is, want "[n]a langdurige wisselwerking van gedagtes vir byna
tweehonderd jaar is dit as beleid aanvaar, as vrug van baie harde lesse uit die ondervinding, en
kennis en insig in ons landsvraagstukke, wat 'n mens by nuwe aankomelinge uit Europa nóg sal
vind, nóg moet veronderstel".640 In sy tweede artikel stel hy die "tradisionele" gelyk aan die
Skriftuurlike deur gebruik te maak van 'n ongewone eksegetiese metode wat Kinghorn die
"onaanvaarbare alternatief' noem en dit omskryf as "uit die stel van 'n teenoorgestelde word die
korrektheid van die standpunt afgelei".641 Hierdie eksegetiese benadering blyk uit Hanekom se
tweede artikel, waar hy meen dat "[hy] ten stelligste verklaar dat maatskaplike gelykstelling tussen
blank en gekleurd soos voorgestaan in Suid-Afrika, in die verlede en tans, nóg uit Skriftuurlike, nóg
uit Christelike oorweginge voortspruit. Dis hierheen oorgebring deur sommige filantrope, eintlik
liberalistiese geeste; mense wat die gesag van die Heilige Skrif op elke terrein van die lewe verwerp
het.,,642

cj Kritiese stemme

BB Keet (professor aan die Kweekskool op Stellenbosch), BJ Marais (studenteleraar van die Ned
Geref Kerk) en Pistorius (professor in Grieks aan die Universiteit van Pretoria) het hierdie

637 Handelinge van die Kaapse sinode, 1949:433.
638 Handelinge van die Kaapse sinode, 1949:433.
639 Hanekom, 1948a: 664-665 en 1948b: 724-725.
640 Hanekom, 1948a: 665.
641 Kinghorn, 1986: 106.
642 Hanekom, 1948b: 725.
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Skriftuurlike regverdiging van apartheid veroordeel. Keet het die eksegetiese metode van
Groenewald ernstig bevraagteken in 'n artikel in Die Kerkbode. 643 Hy doen dit in Die Kerkbode
omdat hy nie 'n afgevaardigde was na die Kaapse sinode nie. Marais was eerste om sy stem reeds in
1947 te laat hoor toe hy die Skriftuurlike regverdiging van apartheid by 'n predikantekonferensie in
Pretoria kritiseer in 'n referaat.f" Hy spreek ook kritiek uit teen die eksegetiese metode wat hier
gevolg word en is oortuig dat daar nie Skriftuurlike regverdiging gevind kan word vir die beleid van
apartheid nie.645 PV Pistorius is van mening dat die kerk 'n fout begaan deurdat hulle probeer om
Skriftuurlike gronde te vind vir die kerk se tradisionele standpunt oor apartheid, Volgens Pistorius
misluk die verslae in dié verband omdat daar nie iets in die Skrif gevind kan word wat nie daar
aanwesig is nie.646 Hierdie omvattende kritiek op die Skriftuurlike regverdiging van apartheid deur
Keet, Marais en Pistorius sal in Hoofstuk 3 volledig aan die orde gestel word.

In 1950 is daar ernstige dispute tussen diegene wat Skrifgronde vind vir die beleid en diegene wat
dit bevraagteken. Die eerste ernstige debat vind plaas in artikels wat in Die Gereformeerde Vaandel
geplaas word (in hierdie stadium was die tydskrif onder redaksie van prof. FJM Potgieter). Op
versoek van Potgieter word drie artikels oor apartheid in die tydskrif geplaas. In 'n inleidende
artikel gee Potgieter as redakteur - en ook een van die belangrikste apartheidsteoloë - enkele
riglyne oor die "onteenseglike grondwaarhede in die Skrif' rakende apartheid, waarin hy die Skrif
se beginseloor die eenheid en verskeidenheid bevestig in tipiese Kuyperiaanse begrippe. Vir hom is
apartheid op beginsels gegrond; selfs die voorgeslagte het dit op hierdie beginsels en nie op die
praktyk, begrond. Hy bevestig weer die Bybelse beginsel van voogdyskap.t'" Ter ondersteuning van
die Kuyperiaanse denkraamwerk plaas Potgieter een van die eerste artikels, naamlik "Die Heilige
Skrif en die Apartheidsvraagstuk" van dr. EA Venter.648 In sy artikel vind Venter aansluiting by
Kuyper en die Sendingkunde van Wameck. Hy haal die onderskeie tekste aan wat deur Totius en
Groenewald gebruik is om apartheid Skriftuurlik te regverdig. Vir Venter geld dit vir beide kerk en
staat. Hy verwerp rasse-assimilasie omdat dit teen God se Skriftuurlike beginsel van verskeidenheid
ingaan. Hy toon aan dat die miskenning van die eiesoortigheid van verskillende rasse 'n sedelike
vergryp is wat teen die vyfde gebod ingaan.649

Hierdie verskille word op die spits gedryf by twee kerklike kongresse oor die Naturellevraagstuk
onder leiding van die Federale Sendingraad. Die eerste vind plaas van 4 tot 6 April 1950 in
Bloemfontein en die tweede in 1953. Tydens beide hierdie kongresse word die Skrifgronde vir
apartheid weer eens beklemtoon en word groot dele uit die werk van Totius aangehaal en die
beginsels van die sendingbeleid van die Ned Geref Kerk word telkens verdedig.T'' Uiteindelik kon
drie groepe onderskei word: Eerstens was daar diegene wat apartheid op Skrifgronde gefundeer en
geglo het dat dit die enigste beleid is wat aan alle rassegroepe reg laat geskied (onder dié groep kan
die name van FJM Potgieter, TN Hanekom, EP Groenewald en eB Brink genoem word). Tweedens
was daar die groep wat van mening was dat apartheid op praktiese gronde en nie op Skrifgronde
berus nie en hierdie standpunt is deur Keet en Marais gehuldig. Derdens was daar die groep uit die

643 Keet, 1949a: 1004ev, 1949b: 1046ev, 1949c: 1086: 194ge: 1137ev.
644 Hierdie referaat word geplaas in Op die Horison (sien Marais 1947: 65ev).
645 Marais spreek sy bedenkinge uit in beide Die Kerkbode (1940: 646) en Die Gereformeerde Vaandel (1950a: 14ev).
646 Pistorius, 1950: 26ev.
647 Van Rooyen, 1950: 2ev.
648 Venter, 1950: 5-13.
649 Venter haal verskeie dele uit Kuyper se De Gemeene Gratie I aan om die beginsel van verskeidenheid te regverdig

- sien Venter 1950: 11ev.
650 Botha, Al, 1984: 487ev.
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Engelssprekende kerke wat apartheid in sy geheel, op watter gronde ook al, verwerp het.651

Tydens die Transvaalse sinode van 1951 het die Skriftuurlike regverdiging van apartheid weer
aandag geniet en is die verslag verder uitgebrei (met die hoofklem op die verskeidenheidsbeginsel),
sonder dat daar sprake was van enige nuwe beginsels. Die verslag is, op enkele wysigings na, net so
aanvaar deur die sinode.652 In reaksie op die besware teen die sendingbeleid van die Ned Geref
Kerk deur die sogenaamde "Blanke opstokers" word gewys op die vrug en seën van die beleid.

Daar was skerp reaksie teen Keet, Marais. en Pistorius se kritiek op die Ned Geref Kerk se
Skriftuurlike regverdiging van apartheid. Volgens verskeie van hul kritici is hierdie beleid nie net
op praktiese gronde geregverdig nie, maar deurstaan dit die toets van die Skrif. As daar nie
Skriftuurlik regverdig is nie, sou dit sondig en verwerplik wees.653 Daar word beswaar gemaak teen
die professore van die Ned Geref Kerk wat die beleid van die vier Gefedereerde Kerke in die
openbaar aanval. 654

Verskeie besware het ook uit ander oorde, soos die Ned Geref Sendingkerk, teen hierdie siening van
die Kerk opgeklink.Y' Daar was skerp meningsverskille tussen afgevaardigdes van die Ned Geref
Kerke by die vermelde interkerklike kongresse. Leiers binne die Ned Geref Kerk was bekommerd
oor die negatiewe indruk wat deur hierdie verskille gewek is. Ook oor die indruk wat dit gelaat het
dat die Kerk se sendingbeleid strydig was met die Skrif. As gevolg van hierdie verskille is 'n
vergadering vir die hoogleraars in die teologie van Stellenbosch en Pretoria op Stellenbosch belê
om aandag te gee aan hierdie verskille. Ná die vergadering is 'n verklaring uitgereik waarin dit
duidelik gestel word dat die sendingbeleid van die Ned Geref Kerk deur die jare nie verander het
nie en met groot seën beloon is.

Die verklaring maak egter melding van die verskille wat bestaan oor die gronde van die beleid.
Terwyl sommige dit vanweë praktiese redes ondersteun, is daar ander wat dit ondersteun omdat dit
ooreenstem met die Skrif. Die saak word egter verwys na die Kommissie vir Aktuele Vraagstukke
van die FR om aandag te gee aan die formulering sodat dit meer aanvaarbaar sal wees vir almal.
Alle lidmate van die Ned Geref Kerk word intussen gevra om die beleid van aparte kerke vir
verskillende rassegroepe te aanvaar en te ondersteun.F"

Prof. AB du Preez tree op as sameroeper van hierdie kommissie en stel 'n konsepverslag op oor
"Die Skriftuurlike gronde vir rasseverhoudinge". Du Preez doen dit in samewerking met Keet en
Marais. Nadat verskeie veranderings aangebring en die begrippe "Rasse-apartheid" vervang is met
"Rasseverhoudings" en "skeiding" met "onderskeiding", het Keet en Marais gevoel dat daar ten
minste 'n gemeenskaplike basis is waarmee verder gewerk kon word.657

dj Die Verslag word aanvaar

Die FR het toe 'n ad hoc-kommissie saamgestel met kerkleiers wat beide strome van denke

651 Retief, in 1953: 5.
652 Handelinge van die Transvaalse sinode, 1951: 17gev, 385-387.
653 Sien onder andere Venter, 1948: 317.
654 Keet, 1950: 576.
655 Onder andere die Ring van Wynberg (Die notule van die Ring van Wynberg, 5 Oktober 1948:16). Eerw Morkel

van die Sendinggemeente in Crawford het in aansluiting by die Ring van Wynberg protesvergaderings
georganiseer en in 1950 met die grootste deel van die gemeente van die Ned Geref Sendingkerk afgeskei en die
Calvyn Protestantse Kerk van Suid-Afrika gestig (sien Van der Westhuizen 1950e: 789).

656 Van der Westhuizen, 1953: 956 en Handelinge van die Federale Raad van Kerke, 1955: 30.
657 Handelinge van die Federale Raad van Kerke, 1955: 31ev.
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verteenwoordig het. Dié verslag word in 1956 gepubliseer en in Maart 1957 deur die FR aanvaar.658

Tydens die sinodesitting in November 1957 het die Kaapse sinode hierdie verslag goedgekeur.t'"

Verskeie veranderings word bemerk in die verslag. Dit handel primêr oor die Ned Geref Kerk se
sendingbeleid en rasseverhoudinge in die kerk, en bestaan uit vier afdelings. Afdeling A gee 'n
historiese oorsig van die sendingbeleid vanaf die 17de eeu tot die stigting van afsonderlike kerke vir
die verskillende "Nie-Blanke" volksgroepe in die 20ste eeu.660 In afdeling B word aandag gegee aan
die eenheid en die verskeidenheid. Die eenheid word sterker beklemtoon as voorheen, maar die
eenheid van die kerk word nie in die instituut of organisasie van die kerk gevind nie en mag nie op
'n kunsmatige wyse bevorder word nie. Die eenheid bestaan in Christus en mag nie "deur die
veelheid van geïnstitueerde kerke of die herkoms van gelowiges uit verskillende volke en rasse" tot
niet gemaak word nie.661 Die kerk moet die eenheid "ernstig opneem" wat tot openbaring kom in
die gemeenskap van die heiliges, al is die uitlewing daarvan gebrekkig en onvolmaak. Die kerk mag
nie berus in hierdie onvolmaaktheid nie en moet voortdurend luister na die Skrif en strewe na die
volmaaktheid wat eers sal aanbreek in die hiernamaals. God werk steeds die volle deurwerking van
die sonde teen deur die menslike geslag in tale en verskillende volke te verdeel en hulle oor die
aarde te versprei. Die eenheid, tussen die uitverkorenes wat uit alle volke vergader word, vorm die
mistieke liggaam van Christus, maar vernietig nie die natuurlike verskeidenheid en gesagskringe
wat God geskep het nie. Die beginsel van voogdyskap bly gehandhaaf.

In afdeling C word die geskiedenis van die Ned GerefKerk se sendingbeleid beoordeel. Hier val die
klem op die verskillende faktore soos kulturele en maatskaplike verskille wat aanleiding gegee het
tot die stigting van aparte kerke om die verskillende "Nie-Blanke" volke volgens hulle eie aard te
bedien. In die historiese oorsig word afsonderlike bediening van "nie-blankes" nie meer as 'n
prinsipiële beginsel gestel nie, maar berus dit op praktiese gronde.

In afdeling D word die Ned Geref Kerk se beleidsverklaring in sewe punte saamgevat. In hierdie
verklaring word verskeie bekende Bybeltekste gebruik (soos Gen 11: 6-9 en Hand 17: 26) om
opnuut die raamwerk van eenheid en verskeidenheid, wat 'n skeppingsgegewe is en ná die sondeval
gehandhaaf word, te bevestig.662 Waar daar wel eksklusivisme voorkom in die beoefening van die
Christelike gemeenskap, is dit nie vanweë opsetlike of kwaadwillige bedoelings of deur amptelike
leiding van die kerk nie, maar vanweë die invloed van "onbeheerbare omstandighede en van
algemene menslike swakheid". Voorts moet elke gemeente van die "moeder-" en sendingkerk die
reg behou om "volgens nugtere eis van omstandighede" hulle lidmaatskap te bepaal. Lidmate moet
só opgevoed word in die beoefening van die ware Christelike gemeenskap dat "onheilige" motiewe
en "ergerlike en opsetlike demonstrasies" vermy kan word.663

Hierdie afdelings word aangevul deur bylaes en statistiese gegewens oor die Sendingkerk. Daar
word gewys op die praktiese probleme wat die sondige wêreld veroorsaak vir die praktiese

658 Die ad hoc-kommissie het bestaan uit di CB Brink (Transvaal), PSZ Coetzee (Vrystaat), HJC Snijders (Natal) en
WA Landman (Kaapprovinsie). Verskeie ander predikante, professore en amptenare (uit beide kampe) het as
medewerkers gehelp met die opstel van die verslag. Hier kan die name genoem word van drs AJ van der Merwe,
DJ Barnard, MW Retief, TN Hanekom, JL de Villiers, di LE du Toit, AJ van Wijk, PE Smith, WS Conradie, SW
de Villiers, proffBB Keet, EP Groenewald, FJM Potgieter, JJ Muller, BJ Marais, JCG Kotze en AB du Preez ( sien
Handelinge van die Federale Raad van Kerke, 1955: 83). Dié dokument verskyn in die Handelinge van die
Federale Raad, 1957: 29-45, 87.

659 Handelinge van die Kaapse sinode, 1957: 131,581.
660 Handelinge van die Federale Raad van Kerke, 1957: 30-35.
661 Handelinge van die Federale Raad van Kerke, 1957: 35.
662 Handelinge van die Fedeale Raad van Kerke, 1957: 35ev.
663 Handelinge van die Federale Raad van Kerke, 1957: 39.

-146-

https://etd.uwc.ac.za/



toepassing van die beleid. Die poging om die werklikheid nader aan die ideaal te bring, word
belemmer deur kulturele, sosiale en politieke toestande in Suid-Afrika, asook die invloed van die
sondige werklikheid. Daar word gewaarsku teen enige geforseerde poging om die eenheid van die
kerk af te dwing, omdat dit die Koninkryk van God tot nadeel strek. Afhangende van
omstandighede mag niemand op grond van ras of kleur van gesamentlike aanbidding uitgesluit
word nie.664

Hierdie verslag word met bepaalde voorbehoude positief ontvang binne ekumeniese kringe. Dit
word egter spoedig raakgesien dat die verslag geen van die vorige beginsels prysgegee het nie.665 In
Lombard se beoordeling van die verslag is hy van mening dat: "[ d]ie skriftuurlike erkenning van die
pluralisme in die skepping en in die volkerewêreld en die pluriforme kerkbeskouing van die
Calvinisme wat ruimte vir die bestaan van afsonderlike nasionale kerke laat, die ideologiese
grondslag daarvan [vorm]".666 Aparte kerke word steeds Skriftuurlik geregverdig op grond van taal-
en kultuurverskille.

Hierdie verslag het wel geringer aanpassings gebring, veral in die geval waar by spesiale
geleenthede wit lidmate besoek sou bring aan die "dogterkerke" en soms toestemming gegee word
dat "anderskleuriges" begrafnisse in die moederkerk mag bywoon. Hierdie toestemming het egter
dikwels gepaard gegaan met groot spanning binne die geledere van die moederkerk. 667

In hierdie tyd verskyn verskeie werke oor rasseverhoudinge in Suid-Afrika. Hier word gedink aan
die werke van Keet (Suid-Afrika - Waarheen?(1955», Pistorius (Die Trek is Verby (1957» en Du
Preez (Eiesoortige Ontwikkeling tot Volksdiens (1959». Hierdie werke, wat die beleid van
eiesoortige ontwikkeling beoordeel vanuit die Christelike etiek, word ook in Engels vertaal. Dié
werke sal in Hoofstuk 3, wat handeloor die kritiese stem, bespreek word.

Die kerklike dokumente waarin die Skriftuurlike regverdiging van apartheid beredeneer is, het op
die agtergrond gekom tydens die gebeure wat uitgeloop het op die Cottesloe-beraad, wat reeds in
die vorige afdeling bespreek is. Die volgende belangrike gebeure in verband met 'n verdere
ontwikkeling van apartheidsteologie neem 'n aanvang tydens die eerste Algemene sinode in 1962,
met die eenwording van die verskillende provinsiale sinodes van die Ned Geref Kerk. Die sinode
het 'n kommissie aangestelom aandag te gee aan die Skriftuurlike regverdiging van rasse-
apartheid. 668Die werk van hierdie kommissie was die begin van die werk wat sou uitloop op die
Ned Geref Kerk se beleidstuk Ras, Volk en Nasie en Volkereverhoudinge in die lig van die Skrif
(RVN), wat in die hieropvolgende afdeling bespreek word.

2.5 Die kulminering van apartheidsdenke: Ras, volk en nasie

2.5.1 Inleiding

In hierdie afdeling maak ek 'n analise van die dogmatiese begronding en Skriftuurlike regverdiging
van apartheid soos dit saamgesmelt het in die rapport Ras, Volk en Nasie en Volkereverhoudinge in

664 Handelinge van die Federale Raad van Kerke, 1957: 42.
665 Lombard (1974: 146) bespreek die kritiese beoordeling van hierdie verslag en haalonder andere dr. UH van

Beyma ('n streeksekretaris van die Wêreldraad van Kerke) aan, wat Suid-Afrika gedurende 1956 besoek het.
Volgens hom word die klem te veelop die vermyding van verkeerde motiewe gelê en dit laat die deur oop vir
gelowiges om hulle verantwoordelikheid ten opsigte van die beoefening van die gemeenskap van die heiliges te
ontsnap. Volgens hom moet die kerk die waarheid wat verklaar word, ook demonstreer.

666 Lombard, 1974: 146.
667 In dié verband verwys onder andere Lombard (1974: 147) na die voorval in die Ned Geref Kerkgemeente van

Queenstown, waar só 'n versoek in die jare 1957-1959 tot groot spanning gelei het in die gemeente en selfs
dreigemente van bedanking voorgekom het.

668 Handelinge van die Algemene sinode, 1962: 273.
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die lig van die Skrif.

2.5.2 Die aanloop tot die rapport

Die proses wat sou uitloop op die rapport RVN, het begin by die Kaapse sinode van 1957, toe WA
Landman 'n versoek gerig het dat 'n "sterk" kommissie aangestel word om dringend ondersoek in
te stel na die rassekwessie.ï'" Tydens die Algemene sinode van 1962 word slegs kennis geneem van
die werk van die kommissie en eers aandag gegee aan die wysiging van artikel 53 van die kerkorde.
Dié wysiging lees as volg: "Uitgaande van die Skriftuurlike beginsel van eiesoortige ontwikkeling
handhaaf die sinode die beleid van etniese groepering van gemeentes.,,670 Ná hierdie wysiging
goedgekeur is, word 'n aanbeveling aanvaar dat 'n verteenwoordigende studiekommissie benoem
word om indringend aandag te gee aan die rassekwessie.V'

Intussen het die Kaapse sinode voortgegaan met hulle eie studie en in 1965 reeds agt rapporte
voorgelê aan die sinode, waarvan die eerste se titel "Ras, volk en nasie in die lig van die Skrif"
was.672Daar kan twee duidelike teenstellende lyne in die rapport onderskei word. Hierdie verskille
het waarskynlik saamgehang met 'n gelyke verdeling tussen lede van die kommissie wat die denke
van Cottesloe ondersteun het, en dié wat hulle daarvan gedistansieer het. 673Die verslag is ná
verskeie wysigings aanvaar en het as basis gedien vir die kommissie vir aktuele sake van die
Algemene sinode van 1966. Vanweë die gesofistikeerde aard van hierdie akademiese verslag was
dit inhoudelik slegs vir 'n uitgelese leserskorps toeganklik.F" Ná verskeie wysigings word dit weer
eens verwys na die kommissie van aktuele sake van die Algemene sinode vir verdere studie.675Nog
'n verslag verskyn voor die Algemene sinode van 1970 en word vir die soveelste keer verwys na 'n
verteenwoordigende studiekommissie wat 'n diepgaande studie moes maak van die rassevraagstuk
en die ekumene in soverre dit Suid-Afrika en die Ned GerefKerk raak.676

Uiteindelik word 'n konsep deur 'n kommissie (bekend as die Landman-kommissie) voorgelê aan
die sinode en ná talle wysigings "[g]oedgekeur en aanvaar deur die Algemene sinode van die
Nederduitse Gereformeerde Kerk in Oktober 1974". 'n Volledige eksemplaar van die rapport word
in Maart 1975 gepubliseer onder die titel Ras, Volk en Nasie en Volkereverhoudinge in die lig van
die Skrif. Dat hierdie werk wyd verspreide aandag geniet het, blyk uit die feit dat dit in 1977 'n
tweede druk beleefhet.

Die rapport word deur die Breë Moderatuur onderteken. Die lede van die Breë Moderatuur word
soos volg in die voorwoord genoem: DPM Beukes (voorsitter), JD Vorster (vise-voorsitter), JE
Potgieter (skriba), FE O'B Geldenhuys (aktuarius), SJ Eloff, PC van Rooyen, JT Jordaan, D du P
Moolman, A van der Merwe, AF Louw, HDA du Toit en DS Snyman. Ná die voorwoord volg vyf
hoofdele en 'n slot. Die eerste deel is die prinsipiële deel, met die klem op die sogenaamde
"Skrifgegewens" (5-38). In die tweede deel word die onderwerpe "Die Kerk, die Koninkryk en die
Ekumene" bespreek (39-63). Dit word opgevolg met 'n derde deel wat handeloor "Die Kerk en
Maatskaplike Geregtigheid"(64-82). Deel vier handeloor "Kerk en Sending" (83-93), en dit word

669 Handelinge van die Kaapse sinode, 1957: 97.
670 Handelinge van die Algemene sinode, 1962: 253.
671 Handelinge van die Algemene sinode, 1962: 136.
672 Die volgende lede van die kommissie het die verslag onderteken: DJ Bosch (wie dit met voorbehoud geteken het),

TN Hanekom, JA Heyns, CJ Kriel, JJ Muller (voorsitter), JCG Kotze, FJM Potgieter, AP Treurnicht, WJ van der
Merwe, Al van Wijk, AC van Wyk en PA Verhoef (sien Handelinge van die Kaapse sinode, 1965: 193-244).

673 Kinghorn, 1986: 129.
674 Kinghorn, 1986: 129.
675 Handelinge van die Algemene sinode, 1966: 84-137, 390ev, 456ev, 488-493,528,567.
676 Handelinge van die Algemene sinode, 1970: 785.
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opgevolg met 'n deeloor "Huwelik en Gemengde Huwelik" (94-101) en afgesluit met 'n
"Slotopmerking" (102).

2.5.3 'n Analise van R VN

In hierdie deel val die soeklig op die wyse waarop die voorafgaande denke in verband met die
pragmatiese, teologiese en Skriftuurlike uitgangspunte oor apartheid ineengevloei het. Dit gebeur
tydens die Algemene sinode van die Ned Geref Kerk (1974). Hierdie denke word geformuleer,
goedgekeur en gepubliseer in Ras, Volk en Nasie en Volkereverhoudinge in die Lig van die Skrif
(RVN). Dit is 'n samevatting van 'n proses van denke binne die Ned Geref Kerk oor apartheid, wat
reeds in die 1930's begin het met segregasie. Die amptelike dokument van die Ned GerefKerk kan
ook gesien word as die kulminasie van denke oor apartheid, wat afgerond is in die 1970's. RVN sou
dien as begronding van die apartheidsparadigma in die Ned GerefKerk totdat dit in 1982 die eerste
keer hersien is.

In hierdie afdeling let ek dus op die invloed van die pragmatiese ontwikkeling van apartheid, tesame
met die invloed van die belangrikste temas in verband met die dogmatiese begronding van
apartheidsteologie. Laastens laat ek die soeklig val op die invloed van die Skriftuurlike regverdiging
van apartheid op die formulering van RVN. Omdat hierdie drie aspekte so geïntegreer is in die
dokument, sal my bespreking handeloor die geheel met verwysing na die onderskeie aspekte.

Oor die pragmatiese ontwikkeling van apartheid en die invloed daarvan op R VN, moet eers enkele
algemene opmerkings gemaak word. Rekening moet gehou word met die verskille in konteks (van
die Afrikaner en die Ned Geref Kerk) in onderskeidelik die 1930's en die 1970's. Pragmatiese
denke in verband met apartheid het ontwikkel in 'n konteks van die sosio-ekonomiese en kultuur-
politieke krisis van die 1930's, waar die Afrikaner geworstel het om selfbehoud. Binne hierdie
konteks soek die leiers van die Afrikanervolk en Ned Geref Kerk antwoorde vir beide die volk en
kerk se oorlewing. In hierdie tydperk word druk uitgeoefen op die owerhede van die tyd om die
veelrassige samelewing te orden, sodat die Afrikaner deur middel van wetgewing en ander
maatreëls op verskeie maniere bevoordeel kon word.

In die 1930's, soos reeds aangetoon, was die Ned Geref Kerk betrokke by verskeie aksies en
projekte ter bevoordeling van die Afrikaner. Dit het gewissel van druk op die regering vir
bevoordelende wetgewing tot maatskaplike aksies. Hierdie aksies en projekte word weerspieël in
die kerklike dokumente van die tyd.

Die sosio-ekonomiese en kultuur-politieke bevoordeling ten gunste van die Afrikaner is verseker
deur die politieke mag van die Nasionale Party. Ná 1948 kon die Ned GerefKerk dus meer aandag
'gee aan die dogmatiese begronding en Skriftuurlike regverdiging van die apartheidsparadigma.
Namate interne en veral eksterne druk op die Ned GerefKerk geplaas is om afte sien van die beleid
van apartheid, het hierdie teoretiese aktiwiteit verskerp. In die 1970's, toe RVNtot stand gekom het,
het die rol van die Ned GerefKerk op verskeie vlakke verander.

Hierdie verskil in omstandighede en konteks speel 'n belangrike rol in die opstel van RVN. Die
gedrongenheid van sosio-ekonomiese en kultuur-politieke selfbehoud word nie meer waargeneem
in R VN nie, omdat dit as vanselfsprekend aanvaar word. Baie van die pragmatiese druk op
verandering en pastorale motiewe is reeds verskans en word nie op dieselfde wyse beklemtoon as in
die verlede nie.

Reeds in die inleiding word die problematiek van sosio-ekonomiese en kultuur-politieke oorlewing
soos volg aan die orde gestel: "Dit was die Kerk wat die eensame grensboere se troos en anker was
in die dae van storm en gevaar. Vanaf die begin van Suid-Afrika se geskiedenis moes hierdie Kerk
worstel met die probleme van 'n veelvolkige en veelrassige land [...] Dit het op sy beurt aanleiding
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gegee tot die totstandkoming van afsonderlike Kerke uit die verskillende bevolkingsgroepe. Dit was
'n natuurlike groeiproses wat met geseënde gevolge voortgegaan het en ook geen geringe invloed
uitgeoefen het op die latere staatkundige ontwikkeling en politieke denke nie." (my kursiveringj.v"
Hier word die pastorale rol van die Ned Geref Kerk soos deur die volk bepaal, aan die orde gestel.
Volke en ras word, soos in die besluit van 1857 en die Sendingbeleid van 1935, die bepalende
faktor vir die grense van die kerk. Die beginsel van verskeidenheid dien as uitgangspunt vir die
ontwikkeling van verskillende volkskerke.

Teenoor die geskiedenis van die Ned Geref Kerk se pragmaties-sosiale manipulasie vir 'n ras- en
volkbepaalde staatkundige bedeling, word hier gepraat van 'n natuurlike groeiproses. Hier word
geen geheim daarvan gemaak nie dat die kerk betrokke was by die ontwikkeling van 'n
staatkundige bedeling van apartheid, wanneer in die voorwoord gesê word: "Vanaf die dertigerjare
van die 20ste eeu het die Kerk voortdurend sy stem laat hoor oor die Christelike implikasies van
apartheid, afsonderlike ontwikkeling, eiesoortige ontwikkeling of hoe die heersende politieke denke
ook van tyd tot tyd die probleme van ons veelvolkige land benader het." (vergelyk die Inleiding)

Die feit dat met akademiese korrektheid aandag gegee word aan die omskrywing van die begrippe
"ras", "volk" en "nasie" in hierdie dokument (6-7), verander geensins die voortsetting van die
pragmatiese denke in verband met segregasie of apartheid nie. Hoewel dié denke meer
gesofistikeerd aangebied word in RVN as in die Sendingbeleid van 1935, bly dit dieselfde
pragmatiese beginsel van afskeiding.

Die voortsetting van die tipiese meerderwaardigheid wat opkom uit die Corpus Christianum en die
opvatting van 'n uitverkore volk met 'n goddelike roeping, blyk uit die redenasie dat dit nie eerstens
die rasseteenstelling is wat die belangrikste oorsaak van verhoudingsprobleme is nie. Dit moet
eerder gesoek word in "beskawingsagterstand" en in die "verstarring van die kulturele struktuur en
lewensgewoontes" van volke. (7)

Eenheid en verskeidenheid soos dit in beide die dogmatiese begronding en die Skriftuurlike
regverdiging uitgewerk is, funksioneer in die dokument as een van die belangrikste grondbeginsels.
Daar word, soos in die verlede, aansluiting gevind by die Babelse gebeure en vanafbladsy 11 tot 18
word hierdie beginsel aan die hand van Gen 10-11 bespreek. Op bladsy 11 word 'n volle paragraaf
gewy aan die eenheid, want "[d]ie Skrif leer en handhaaf die wesenlike eenheid van die menslike
geslag, tesame met die oer-samehang en die prinsipiële gelykwaardigheid van alle volke". Verder in
die dokument word die gelykheid van volke ook bespreek en tot die gevolgtrekking gekom dat
"[d]ie volkereverskeidenheid wortel in die primêre eenheid van die menslike geslag, en daarin is
alle volke prinsipieel gelykwaardig in hulle verhouding en verantwoordelikheid teenoor God". (19)

Die ruimte wat afgestaan word aan die beredenering van die verskeidenheidsidee, naamlik bladsy
12-20, is reeds betekenisvol. Oor die kwessie van verskeidenheid word gevra of die proses van
differensiëring eers by Babel begin het en of dit reeds 'n gegewe was tydens die skepping self en
inbegrepe was in die kultuuropdrag. Die antwoord op hierdie vraag maak geen verskil nie, want
Gen 10 en 11, wat in verband met mekaar gelees moet word, vertel die verhaal van verdeling en
verspreiding elkeen op sy eie manier.

Uit Gen 10 word afgelei dat die volkereverskeidenheid die gevolg is van 'n voortgaande verdeling
in genealogiese lyn. Uit Gen 11: 1-9 lei hulle af dat dit die gevolg is van verstrooiing. Dit is
belangrik om te besef dat die oorsprong van die etniese verskeidenheid "in ooreenstemming met die
wil van God vir hierdie bedeling [is]". Aan die ander kant moet begryp word dat "die
differensiëring in volke implisiet in die skepping aanwesig is, en dat die gebeure by Babel daaraan

677 Inleiding tot RVN 1974. Vervolgens sal net die betrokke bladsynommer in die teks aangedui word.
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net 'n bepaalde momentum en karakter gegee het". (19) Hier vind ons die bevestiging van beide die
dogmatiese begronding (teen die agtergrond van Kuyper se skeppingsordinansies) en die
Skriftuurlike regverdiging van apartheid, van die verlede. In hierdie beredenering is dit duidelik dat
die beginsel van veelvormigheid 'n skeppingsgegewe is, omdat die "spontane ontplooiing in die
geslagte ontvang deur die feit van Gen 11 sy momentum en bepaalde karakter [verkry]". (12)

Vir die opstellers van R VN funksioneer die skeppingsverhaal van Gen 1-3 en die verhaal van Adam
en Eva beswaarlik omdat die gebeure by Babel die eintlike skepping sou wees. Dit is eers by Babel
dat die mens volgens sy ware en sigbare wese manifesteer. Skeppingsterme funksioneer in hierdie
analise wat deur hulle gemaak word.678 Vir hulle is Babel die gebeure waar daar "differensiëring
van die menslike geslag in volke en rasse" plaasvind en waarop God se vloek en seën rus. Dit is 'n
vloek "oor die sondige oormoed van die Babelbouers [maar] ook 'n daad van genade waardeur die
mensheid nie vernietig word nie sodat hulle die Here kon soek" (Hand 17: 27). Sodoende kon die
bedoeling van God met die vervulling van die aarde bereik word. (12) Oor hierdie eksegetiese
benadering vanuit die Babelgegewe en nie vanuit die skeppingsverhaaloor Adam en Eva nie, merk
Kinghorn tereg op dat die hele vraagstelling anders behoort te wees, naamlik: "dat ras, volk en nasie
dalk nie 'n normatiewe saak uit die oogpunt van die Skrif kan wees nie - dat God die mens primêr
as mens vir en in verhouding tot 'n ander mens geskep het? Dié keuse is reeds gemaak voordat die
Skrif om gegewens genader is, die keuse naamlik vir 'n skeppingsgegewe van die pluriformiteit van
die menslike samelewing. ,,679

In hierdie deel word die kenmerkende denke van die Volksromantiek ook gehoor, veral waar 'n
biologiese betekenis aan taal geheg word, omdat kulturele, religieuse en rasseverdeling noodwendig
volg op taalverdeling (15). Alles oor die mens en die strukture van menswees word uit die gebeure
by Babel afgelees. Hoe apartheid weer eens geregverdig word op grond van hierdie Skrifgedeelte,
blyk uit die volgende opmerking: "In die verband van ons rapport, is dit 'n aktuele vraag of Gen
11:1-9 kan dien as Skriftuurlike grondslag vir 'n beleid van eiesoortige ontwikkeling? Ons
antwoord is 'n gekwalifiseerde ja. Die rasse- en volkereverskeidenheid waartoe die
spraakverwarring sy bydrae gelewer het, is 'n aspek van ons werklikheid wat kenlik deur God vir
hierdie bedeling bedoel is. Om hierdie feit te ontken, is om jou aan die kant van die toringbouers te
skaar." (16)

In die gevolgtrekking oor hierdie teks (Gen 10-11) word dit weer bevestig dat volkere-
verskeidenheid 'n skeppingsordening is omdat "ons dus aanneem dat die differensiëring in volke
implisiet in die skeppingsopdrag aanwesig is, en dat die gebeurde by Babel daaraan net 'n bepaalde
momentum en karakter gegee het" (19). Die dogmatiese beginsels van Kuyper en die
Volksromantiek (soos deur die apartheidsteoloë geïnterpreteer vanaf die 1930's) blyk uit een van
die slotopmerkings, naamlik: "dat die ontplooiing van die menslike geslag in organies-sosiale
verbande die wil van God vir hierdie bedeling is. Daarom word nadruk gelê op die 'geslagte' en die
'nasies' en die 'lande', met taal as belangrike onderskeidingsfaktor (19)". In hierdie uiteensetting
blyk dit duidelik hoe vir die aanvanklike dogmatiese begronding van apartheid 'n Skriftuurlike

678 Die skeppingsgebeure by Babel blyk duidelik wanneer opgemerk word dat "[ d]it waar [is] dat Gen Il: 1-9 nie van
rasse en selfs van volke (in die meervoud) spreek nie. Dit gaan hier om verwarring van die spraak; tog moet ons
met tweërlei rekening hou: ten eerste met die betekenis van die taal vir die psigiese struktuur van die mens, sodat
ons met reg kan praat van 'n geestelike splitsing van die destydse mensheid in afsonderlike gemeenskapseenhede,
met die daaruit ontwikkelende eie kultuur en religie, en ten tweede, dat Gen Il: 1-9 'n antwoord gee op die vraag
hoe die volkereverskeidenheid waarvan in Gen 10 sprake was, ontstaan het. Dat die differensiëring van die een
mensheid in verskiIlende taalgroepe en 'nasies' verder verdiep is om ook rasseverskille tot gevolg te hê, word wel
nie met soveel woorde in die Skrif self vermeld nie, maar word tog agteraf bevestig deur die feite van die
geskiedenis. Die ou Egiptenare het reeds die verdeling van die mensheid in (vyf) rasse geken." (15)

679 Kinghorn, 1986: 131.
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regverdiging gevind word.

In die uitleg wat gemaak word in R VN van die gebeure van Babel, word die kosmologie waarmee
gewerk word vasgelê, en funksioneer vanselfsprekend 'n spesifieke lewens- en wêreldbeskouing
waar volkereverskeidenheid funksioneer as voorveronderstelling.

Hierdie eksegetiese en hermeneutiese metodiek verskil aansienlik van die hermeneutiese beginsels
wat op bladsy 9 van die verslag uiteengesit word, naamlik dat "[d]ie Bybel verklaar [moet] word
volgens erkende gereformeerde, wetenskaplike hermeneutiese beginsels in ooreenstemming met sy

.",.

eintlike bedoeling en is nie 'n handboek vir empiriese sosiologies of volkekunde nie (9)". Uit die
voorafgaande bespreking kan gesien word hoe 'n vooropgestelde filosofiese raamwerk by die
apartheidsteoloë funksioneer en van buite in die Skrif ingedra word.

Die analogie tussen die volk van Israel en die Afrikanervolk word nie meer as vanselfsprekend
aanvaar nie. Israel se opdrag om hulle af te sonder van ander volke, word nie meer as algemene
norm aanvaar nie. Die eis tot afsondering is in Israel se geval primêr religieus gemotiveer. Hulle is
die bondsvolk en daarom kan nie net "ongeoorloofde konklusies" vir volkereverhoudinge van
hierdie tyd daarvan afgelei word nie (20). Apartheid kan ook nie geregverdig word aan die hand van
die "vreemdeling" in Israel nie. Israel as volk blyegter normatief omdat Israel as volksgemeenskap
steeds normatiewe betekenis het.68oIn die "Aksente in die Ou-Testamentiese prediking" (20) word
daarop gewys dat "[i]n die prediking van die Ou Testament ten opsigte van die bestaan en die
onderlinge verhoudinge van volke, die teologiese, heilshistoriese en korporatiewe gesigspunte
[oorweeg word], terwyl besonder aandag gegee word aan kembegrippe soos liefde, geregtigheid,
waarheid en vrede, waarin die prediking sy diepste neerslag vind (24)". Hieruit kan die teologiese,
heilshistoriese en korporatiewe gesigspunte afgelei word: "Met eersgenoemde word bedoel dat alle
volke voor God staan en aan hom rekenskap verskuldig is, en met die tweede dat alle volke
behoefte het aan die heil wat in Christus werklikheid geword het.,,681Die derde beginsel het egter 'n
sosiologiese karakter: "Dit is voorts kenmerkend vir die Ou-Testament prediking dat die individu
korporatiefingebind word in die samelewing waartoe hy behoort." (24) Dit word as die kerk se taak
gesien om "die seëninge van die Evangelie konkrete gestalte in die lewe en sosiale strukture van 'n
volk te laat verkry" (24). Hierdie korporatiewe beginsel sal egter voorkom dat die verskeidenheid
tussen volke tot niet gemaak word.

Die mens as korporatiewe wese vind sy bestaansruimte binne die volk: "Waar die algemene konsep
van 'n volkereverskeidenheid dus uit die Babelgebeure afgelei is, word hier na aanleiding van die
spesifieke volk Israel 'n stap verder gegaan. Die volk, so word afgelei, is die kontoer waarbinne
menslike lewe afspeel. Dit is die uiterste grens wat die lewensruimte van die mens afbaken. Uit die
feit dat Israel 'n volk was, en dat God die openbaring langs die kanaal van hierdie volk laat vloei
het, word afgelei dat die verskeidenheidsbeginsel sy konkrete vorm in die volkeregeleding van die
mensdom vind.,,682 Die korporatiewe binding word so die wese van die mens se bestaan en die
bepalende norm vir sy hele lewe.

Vir Israel het die geloof uiting gevind binne die kontoere van hulle sosiaal-politieke volks-
groepering. Soos dit in die geval met Israel was, is die gelowige mens ook in sy godsdiensbelewing
korporatief ingebind. Volgens die skrywers van R VN (vir wie die beginsel van verskeidenheid in die

680 Kinghorn, 1986: 133.
681 Kinghorn, 1986: 134.
682 Kinghorn, 1986: 134.
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Nuwe Testamenr''" bevestig word (27-38)), word hierdie struktuur nie opgehef in die Nuwe
Testament nie, maar na Christus vloei die geloof nie net ineen nie, maar in verskeie volksbeddings.
Dit blyk ook duidelik dat die kerk (volgens RVN) hulle verbind aan die korporatiewe binding van
die volkskap. Want die kerk mag nie afsydig staan teenoor die volk nie, want die kerk vind hulle
bestaansruimte "midde in die volk". Ook word daarop gewys dat "[i]n sy vormgewing moet die
volk nie bo of los van die volk aan wie hy Gods Woord verkondig, bly swewe nie"( 46). So word die
ou denkbeelde van 'n volk se religieuse roeping, taak en bestemming steeds gehandhaaf.

Vervolgens word die volkereverskeidenheid bepalend gemaak vir die verskynsel van verskeie kerke
vir verskillende volke, want: "soos die één mensheid uiteenval in verskillende volke só vertoon die
één kerk verskillende 'tipes', na gelang die volk waaruit die kerk gevoed word, van die ander volk
verskil. Dat die kerk dus Afrikaans, Engels, Duits, Bantoe, ens. sal wees, is 'n verskynsel wat ten
nouste saamhang met die volkereverskeidenheid en dit sal daaruit ook prinsipieel beoordeel moet
word. Hoewel die kerk dus na sy wese 'n eenheid is, openbaar hy hom in hierdie bedeling op
pluriforme wyse." (47)

Die beginsel wat vroeg reeds in verskeie kerklike dokumente beklemtoon word, naamlik dat die
kerk nie voorskriftelik mag wees teenoor die owerheid oor 'n staatkundige bedeling nie, kom weer
in RVN aan die orde. Volgens die skrywers mag die kerk nie voorskriftelik wees oor hoe 'n
politieke bedeling uitgewerk moet word vir die veelvolkige of veelrassige situasie nie, veralomdat
"die Skrif geen duidelike aanwysing gee oor die aard van die strukture waarin die onderlinge
verkeer gereël moet word nie" (71). Die skrywers van RVN verbreek egter self hierdie beginsel as
hulle beweer dat "'n radikale ontwikkeling en konsolidasie van die tuislande kan o.a. 'n belangrike
faktor wees wat sou kon meewerk om die trekarbeidstelsel te beëindig. Die owerheid en
ekonomiese sektore in die land moet hiertoe opgeskerp word. Toenemende skoling van swart
tegnici en ondernemers is ook nodig." (77) Hierdie botsende uitsprake is simptomaties van 'n
gevestigde paradigma van denke wat funksioneer by die apartheidsdenkers en wat selfondermynend
van aard is, sonder dat hulle dit besef. Wat buite volkskategorie lê, hoef nie aandag te geniet nie,
omdat dit politiek is wat by die owerhede tuishoort.

Die denke van Kuyper, wat verder verwerk is deur Stoker, en as dogmatiese begronding van
apartheid dien, word duidelik waargeneem waar gepraat word van "samelewingskringe" en die volk
verstaan word as 'n eie selfstandige religieuse grootheid met 'n eie roeping. Selfs wanneer die grens
tussen volk en kerk bespreek word, word teruggegryp na Kuyper: "Maar steeds sal in gedagte gehou
moet word dat elke lewensverband 'n eie aard en eie struktuur het en gehoorsaamheid moet betoon
aan 'n eie lewenswet. So het sowel die kerk as die volk, ten spyte van die intieme verband, ook elk
'n eie struktuur en is gevolglik soewerein in eie kring. Wedersyds sal grense dus eerbiedig moet
word, want, sodra die kerk die ganse volkslewe wil verkerklik, word hy 'n totalitêre instituut en
verkrag hy die beginsel van soewereiniteit in eie kring. Geen volk, ook nie 'n Christelike volk nie,
staan onder die gesag van die kerk. Die volk staan onder die gesag en dissipline van Christus en Sy
Woord." (45)

Anders as in die verlede poog die skrywers dus om 'n distansie tussen kerk en volk te skep. Maar
uiteindelik word die verbintenis tussen kerk en volk steeds op 'n subtiele wyse gehandhaaf. Die
kerk mag nie hulle "roeping en karakter" in gedrang bring "deur aan te pas by die wense en eise van
die volk en deur die doelstrewe van die volkslewe hulle strewe te maak nie". Die kerk moet hulle
"met die volk verbind, maar nie vermeng nie - want deur laasgenoemde word hulle wese en

683 Dit word wel meer genuanseerd gedoen. Die natuurlike verskeidenheid van volke word gehandhaaf, maar dit mag
nie lei tot geestelike verwydering nie. Volgens die verslag vind die kerk hulle eenheid in Christus wat alle
skeidings transendeer. (36-37)
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eiesoortige bestaan verloën" (45). Daar word steeds 'n taak en roeping teenoor die volk toegeken
aan die kerk; "'n taak en roeping teenoor die volk wat vreemd is aan die Nuwe Testament".684

Daar word in die verslag uitsprake gemaak in verband met die eenheid van die kerk en dat hierdie
eenheid ook 'n sigbare werklikheid is: "Die verskeurdheid van die kerk soos ons dit vandag op
aarde ken, moet steeds erken en bely word as sonde, want omdat daar een Here van die kerk is, kan
daar net één kerk wees, die liggaam van Christus, sy volk op aarde." (51) Maar hoe hierdie eenheid
verstaan moet word in die lig van die beklemtoning van die pluriformiteit van die kerk "wat

.0 saamhang met en die gevolg is van die verskeidenheid van volkere" (50), is nie duidelik nie. Dit wil
voorkom of die geskiedenis en natuur steeds gehandhaaf word naas die Skrif as daarop gewys word
dat hier "[0]nteenseglik met wysheid opgetree moet word en die geskiedkundige verloop die
gebroke werklikheid en die beskawingspeil en -mondigheid en volkereverskeidenheid in
aanmerking geneem moet word. Alle gedwonge, demonstratiewe eenheidsopenbaring moet verwerp
word en kan selfs die orde in die kerk en in die gemeenskap ontredder." (50) Daar kan met reg
gevra word of hierdie tipe uitspraak nie maar net 'n herinterpretasie is van 1857 se "swakheid van
sommiges" is nie.

In die afdeling oor die sogenaamde "horisontalisme" word die ekumene beskuldig van 'n
horisontalisme wat "'n beklemtoning van die betekenis van Gods herskeppingswerk vir hierdie
aardse lewe, ten koste van die betekenis van die herskeppingswerk self [is]" (54). Die ekumene
word daarvan beskuldig dat hulle "aksieprogramme en offisiële optrede" in 'n toenemende mate
daardeur "gedirigeer" word. (53) Hierdie benadering word dan as 'n teenpool beskryfwat die ander
uiterste is van "'n spiritualisties opvatting van die heil as antwoord op die sielenood van die mens".
(54) Die horisontalisme wil "die vernuwing wat in die Evangelie beloofword, primer verstaan as 'n
antwoord op die sosiale, ekonomiese en politieke nood van die mens, d.w.s. op die armoede en
sosiale en politieke verontregting waardeur die mens verkneg, van sy vryheid beroof en mitsdien
verhinder word om sy volle menslikheid na Gods bedoeling tot ontplooiing te bring".(54)

Volgens die skrywers van R VN laat hierdie horisontalistiese visie "die kerk opgaan in sy verhouding
tot die wêreld, met verontagsaming van die ander verhoudinge waarin die kerk ook staan". (54) Die
kerk moet hulle dus eerder besig hou met "die opdrag om aan Gods vernuwende heilswerk konkrete
gestalte te gee deur hom te beywer vir 'n verantwoordelike samelewing (responsible society) waarin
vrede, geregtigheid en vryheid vir elke mens gewaarborg sal wees. Om uitvoering aan hierdie
opdrag te gee, kan die kerk nie sy diens aan die wêreld laat opgaan in insidentele en sporadiese
hulpverlening en welsynswerk nie. Om die totstandkoming van 'n verantwoordelike samelewing te
dien, is 'n omvattende program van aksie gebode met die oog op die opsporing en bestryding van
die bronne van die verskillende vorme van sosiale, ekonomiese en politieke nood. En hierdie
bronne is nie soseer geleg in die sonde en ondeugde van individuele mense nie, maar eerder in die
korrupsie van die tradisionele, bo-individuele samelewing-strukture waarin onreg en verdrukking
geïnstitusionaliseer is. Wil die kerk sy opdrag in die wêreld uitvoer, sal hy hom daarom deur woord
en daad moet beywer vir 'n radikale transformasie van die wêreldsamelewing." (55)

Dit is moeilik om te verstaan hoe hierdie uitsprake gemaak kan word binne dieselfde kerklike
geledere wat betrokke was by die ontwikkeling van 'n stelsel van ongeregtigheid wat een volk
bevoordeel ten koste van al die ander mense. Dit maak slegs sin as vanuit 'n ideologie en raamwerk
van volkere-apartheid gedink word, waar 'n samelewingstruktuur geskep en ongeregtigheid en
verdrukking geïnstitusionaliseer word. Een volk eis alles vir hulself op en die ander volke word
deur dié meerderwaardige volk uitgesluit en na eie gebiede verskuif, waar hulle onder die
voogdyskap van die meerwaardige volk verantwoordelikheid vir hulself moet aanvaar. Hoe anders

684 Botha, Al, 1984: 510.

-154-

https://etd.uwc.ac.za/



moet oor die Ned Geref Kerk se sosiale manipulasie gedink word tydens en ná die sosio-
ekonomiese en kultuur-politieke krisis van die Afrikaner in die 1930's en 1940's? Tweedens
bevestig dit die Ned GerefKerk se eklesiologie van die verlede toe die volk bo die koninkryk gestel
en die barmartigheidsgrense bepaal is deur die Afrikanervolk se grense. Hierdie aanhaling stel dus
die wyse waarop die ideologie van apartheid gevestig was in die denke van die Ned GerefKerk, aan
die kaak.

In die beoordeling van die horisontalisme word ál die regte beginsels, wat selfs Skriftuurlik
geregverdig word, uitgespel vir 'n stelsel van geregtigheid en menswaardigheid (55ev). Hierdie
insigte sou ook aangeprys kon word as dit konteksloos aangehaal word. Maar wanneer dit binne die
konteks van die Suid-Afrikaanse stelsel van apartheid geplaas word, kry dit 'n totaal ander kleur.
Die probleem is dat die beleid van apartheid só goed verskans is binne die denke van die skrywers
van R VN, dat hierdie inkonsekwente denke die skrywers self nie opval nie.

In die afdeling waar die teologie van die revolusie beoordeel word, word die voorbeeld van die
profete aangehaal waar hulle die boodskap van God se oordeel uitspreek, oor nie net die individu
nie, maar ook oor stede, volkere en wêrelddele. Daar word dan daarop gewys dat "[ d]ie
verantwoordelikheid van die mens nie in die daad [opgaan] soos die teologie van die revolusie
geneig is om te leer nie, maar dit moet ook ruimte hê vir verwagting. Die teologie van die revolusie
loop die gevaar om op te gaan in 'n funksionalisties kerkbeskouing waarin die kerk 'n organisasie
word vir sosiale hervorming of 'n politieke pressiegroep." (62) As dit een van die kenmerke van die
teologie van die revolusie is, sou tereg gevra kon word met watter teologie die Ned Geref Kerk
gewerk het toe dit die primêre organisasie van sosiale hervorming was sedert die 1930's. Ook toe
dit druk geplaas het op die regering om wette te maak wat verantwoordelik was vir 'n sosiale orde
wat later op gewelddadige wyse afgedwing is.

Die patroon dat die regte dinge gesê word as die besondere konteks van rasse-apartheid in Suid-
Afrika nie in ag geneem word nie, herhaal homself ook in die afdeling oor "Die Kerk en
Maatskaplike Geregtigheid". (64-82) Inhierdie afdeling, wat handeloor die kerk se taak in verband
met versoening, naasteliefde, maatskaplike ongeregtigheid, volkereverhoudinge, sosio-ekonomiese
ontwikkeling, ens, kan die meeste van die beginsels beaam word - solank dit konteksloos aangehaal
word.

Waar in hierdie afdeling gehandel word met die tuislandbeleid, wat deur die ondersteuning van die
Ned GerefKerk tot stand gekom het, word erg gerasionaliseer deur die skrywers van RVN. Eerstens
word die beginsel van voogdyskap (met eufemistiese taalgebruik) as morele regverdiging aan die
orde gestel as daarop gewys word dat "die kerk in Suid-Afrika steeds [moet] belangstel in die
Bantoetuislande as onderontwikkelde gebiede. Hy behoort voortdurend aandag te gee aan die
bestudering van sosio-ekonomiese aspekte en probleme in die Bantoetuislande. Die kerk moet
steeds nood en behoeftes wat mag bestaan onder die aandag bring van die owerheid en ander
instansies wat kan help. Die kerk moet die gees van offervaardigheid wat hiervoor nodig is by sy
lidmate opskerp." (74)

Terwyl die maatskaplike en ekonomiese katastrofe van die tuislandbewoners selfs deur die kerk
raakgesien word (76ev), bly die ekonomiese struktuur die prioriteit as gesê word dat "[d]ie
ekonomiese struktuur van die RSA tans ten nouste verweef [is] met die stelsel van trekarbeid en die
skielike beëindiging daarvan kan lei tot 'n ontwrigting, nie net dié van die ekonomie in die
algemeen nie, maar ook dié van die tuislande en ontbering vir trekarbeiders en hulle gesinne
veroorsaak". (75)

In die afdeling waar in RVN gehandel word met "Kerk en Sending", word die stigting en bestaan
van volkskerke weer eens geregverdig, terwyl die eenheid beredeneer, maar uiteindelik beperk word
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tot sporadiese geleenthede. Die rasbepaalde kerkstruktuur word bevestig met die skrywers se
mening dat die "bestaan van afsonderlike Ned Geref Kerkverbande vir verskillende bevolkings-
groepe erken [word] as in ooreenstemming met die Skriftuurlike meervormige bestaanswyse van
die kerk waardeur elkeen in sy eie taal- en volksverband die groot dade van God hoor en verkondig
(vgl. Die Algemene Sendingreglement, art. 1.3 en 1.4)". (83) In hierdie aanhaling word die eenheid-
en verskeidenheidsraamwerk weer bevestig en word die Ned Geref Kerk se interpretasie van die
Sendingkunde van Wameck duidelik waargeneem.

Oor die wyse waarop die vroeë kerk in die Nuwe Testament die vrug van die sending in die eie
liggaam opgeneem het, word nie 'n woord gerep nie.

In die laaste afdeling word aandag gegee aan "Huwelik en Gemengde Huwelik". In hierdie deel
word gemengde huwelike nie net bespreek ten aansien van die pastorale begeleiding tot die insig
dat daar verskeie praktiese faktore is wat so 'n huwelik kompliseer nie. Daar word twee bepalende
beginsels bespreek wat so 'n huwelik afkeur. Eerstens is daar die beginsel van verskeidenheid en
identiteit. (100) Die aangaan van so 'n huwelik is onaanvaarbaar omdat "faktore wat eventueel die
Godgegewe verskeidenheid en identiteit vernietig, maak so 'n huwelik ongewens en ongeoorloof'.
(l00) Tweedens gaan dit oor die minagting van die kultuuropdrag, want "die kultuuropdrag kom nie
altyd alleen tot die individu nie, maar ook tot volke en nasies (vgl. Openb. 21: 24,26). Dit beteken
dat die volke tereg met jaloersheid moet waak oor die geestelike en kulturele skatte wat in die
proses van die geskiedenis van eeue verwerf is en wat aan die blanke en nie-blanke volke in die
Republiek van Suid-Afrika hulle bepaalde onderskeie identiteite verleen." (101) Beide hierdie
beginsels het ontwikkel uit die tyd toe pragmatiese denke beslag gegee het aan apartheid. Dit is eers
later dogmaties begrond en Skriftuurlik geregverdig.

Samevattend kan in die analise van R VN die volgende punte beklemtoon word:

• Eerstens is hierdie verslag 'n neerslag en kulminasie van die dekade lange ontwikkeling van
apartheid. Die analise het aangetoon hoe die dokument die drie belangrikste fases van die
ontwikkeling van die apartheidsparadigma weerspieël, naamlik pragmatiese apartheid, die
dogmatiese begronding en uiteindelike Skriftuurlike regverdiging daarvan;

• Tweedens is hierdie dokument die neerslag van denke wat ontwikkel het uit 'n bepaalde
filosofiese denkraamwerk. Hierdie voorveronderstelling wat by die skrywers gefunksioneer
het, het dit moontlik gemaak om beslag te gee aan 'n amptelike dokument van die Ned Geref
Kerk wat ál die kenmerke vertoon van 'n kritieklose geslote sisteem van denke;

• Derdens het in die proses 'n volksteologie gefunksioneer wat op sosio-ekonomiese en kultuur-
politiek gebied deur die kerk geregverdig is vir die één volk ten koste van al die ander volke;

• Vierdens vertoon RVN die Ned Geref Kerk se meerderwaardigheidskultuur wat deur middel
van die unieke roeping, afskeiding van die heidennasies (soos Israel) en voogdybeginsel
geregverdig is. 'n Kultuur wat só verskans is dat die skrywers van RVN dit nie nodig geag het
om dit te beredeneer nie;

• Vyfdens funksioneer 'n teologie wat ál die kenmerke vertoon van die neo-Calvinisme van
Kuyper (soos in die Ned Geref Kerk geïnterpreteer deur Stoker en verder verwerk deur die
apartheidsteoloë) met 'n natuurlike teologie wat die ervaring, geskiedenis en natuur as
openbaringsbronne naas die Skrif aanvaar;

• Sesdens word steeds gebruik gemaak van 'n meganies-organiese Skrifbeskouing met 'n naïef-
realistiese uitgangspunt, wat van die Bybel 'n bonatuurlike bron maak wat feilloos is en
universele, ewiggeldende en a-historiese beginsels bevat;

• In die sewende plek vertoon die dokument die invloed van die volksnasionalisme, Wameck se
Sendingkunde en die kenmerkende fundamentalisme uit die konserwatiewe gees van die
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Amsterdam-Princetonse stroom; en

• Laastens is dit duidelik dat die Amsterdam-Princetonse stroom oorheers het in die
formulering van RVN met enkele pogings tot 'n kompromie met denkers uit die Skots-
evangeliese en Utrechtse strome.

Hierdie bespreking van apartheid vanuit die pragmatiese, dogmatiese en Skriftuurlike ontwikkeling
is dus die konteks waarbinne die kritiese stem in die algemeen, en dié van Marais en Naudé in die
besonder, gefunksioneer het.

2.6 Samevatting

In hierdie afdeling in verband met die dogmatiese begronding en Skriftuurlike regverdiging van
apartheid is 'n chronologiese analise van die teologiese denke van die apartheidsteoloë aangebied.
Eerstens is die verskillende denkstrome binne die Ned Geref Kerk geanaliseer en aangetoon hoe
verskeie strome saamgesmelt en beslag gegee het aan die Suid-Afrikaanse neo-Calvinisme. Voorts
is aangetoon hoe hierdie stroom die evangelies-gereformeerde teologie verdring en 'n ortodoks-
gereformeerde teologie gevestig het - wat rasse-apartheid dogmaties begrond het. Tweedens is
nagegaan hoe apartheidsteoloë uiteindelik Skriftuurlike regverdiging gevind het vir rasse-apartheid.
Laastens word 'n analise gemaak van RVN en aangetoon hoe die pragmatiese en teoretiese denke in
verband met apartheid inmekaargevloei het in hierdie dokument.
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Hoofstuk3

Die "kritiese stem" teen apartheid

Neither blindness nor ignorance corrupts people and governments. They soon realize where
the path they have taken is leading them. But there is an impulse within them, favored by their
natures and reinforced by their habits, which they do not resist; it continues to propel them
forward as long as they have a remnant of strength. He who overcomes is divine. Most see
their ruin before their eyes; but they go on into it. I Leopold von Ranke

3.1 Inleiding

Inhierdie hoofstuk word aandag geskenk aan die stemme van kritiek teen apartheid in Suid-Afrika.
Daar sal 'n analise gemaak word van die onderskeie stemme van kritiek soos dit verwoord is in
twee verskillende sektore in Suid-Afrika, naamlik in die politieke en kerklike sektore. Ten opsigte
van die politieke sektor sal die klem val op die swart politieke organisasies en politieke leiers.
Daarna salondersoek ingestel word na die sektore binne die kerk, onderskeidelik die ekumeniese
bewegings, die familie van Ned Geref Kerke en die Ned Geref Kerk self. Die doel van hierdie
analise is om die unieke karakter van die kritiese stemme van Ben Marais en Beyers Naudé te plaas
binne die groter geheel van kritiese stemme.

Vir die doel van hierdie studie word aandag geskenk aan kritiese stemme soos dit geïnterpreteer is
deur die Christelike teologie en in die besonder deur die Protestantse teologie. Hoewel daar reeds
sprake is van kritiese stemme in beide die Bybel en die kerkgeskiedenis, beperk ek hiedie navorsing
tot die bovermelde sektore in Suid-Afrika.

3.2 Kritiek uit nie-kerklike sektore

3.2.1 Inleiding

Die vraag sou gestel kon word of die sekulêre politieke sektor 'n kritiese stem kan verteenwoordig
wat soortgelyk is aan die een wat tot dusver bespreek is. In dié verband kan gelet word op
Nurnberger se interpretasie van die uitsprake in Deutro-Jesaja en Rom 13, waar God 'n heidense
vors gebruik om sy wil te laat geskied: "According to Dt-Is, Cyrus was 'called in righteousness' (Is
41: 2). He was Yahweh's chosen and beloved instrument (Is 48: 14). Yahweh had 'called him by
the name' to save Israel, though he did not acknowledge Yahweh (Is 45: 4-5) ... The criterion of the
legitimacy of a ruler was no longer his faith in Yahweh, but his commitment to the wellbeing of
Israel ... Yahweh's instruments were no longer restricted to Israelite kings.,,2

Voorts toon Nurnberger aan dat die godsdienstige verbintenis van 'n koning nie meer die primêre
oorweging was nie - maar wel hulle sin vir reg en geregtigheid, asook hulle wysheid as heerser.
Volgens hom was dit juis 'n groot tree in die rigting van 'n politieke etiek. Vervolgens toon hy aan
dat Rom 13 dit juis bevestig dat God die (heidense) staat beskou as 'n instrument om kwaad te
bestry en die (goeie) belange van die gemeenskap te bevorder. Niimberger beklemtoon dat dit juis
binne die denke van die later reformatoriese teologie was dat geregtigheid en redelikheid van

2
Fest, 1974:3.
Niirnberger,2004: 127.
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beslissende belang was binne die politieke sektor - en nie noodwendig geloof en belydenis nie'

Daar bestaan dus goeie gronde om die politieke sektor se reaksie teen ongeregtigheid in Suid-Afrika
onder hierdie afdeling, wat oor kritiek handel, te bespreek. In hierdie onderafdeling sal eerstens
aandag gegee word aan stemme van kritiek vanaf die Vrede van Vereeniging tot Uniewording.
Tweedens sal aandag gegee word aan kritiek teen die wetgewing wat Hertzog ingevoer het. Derdens
word gelet op stemme van kritiek ná die oorname van die Nasionale Party in 1948.

3.2.2 Kritiek teen wit oorheersing

Die gebeure ná die sluiting van die Vrede van Vereeniging (1902) tussen die Boereleiers en die
Britse regering het swart politieke leiers erg ontstem.4 Ten spyte van die feit dat die Afrikaner as die
vyand van die Britte gesien is en die oorgrote meerderheid van die swart bevolking lojaal was aan
die Britse magte tydens die Tweede Suid-Afrikaanse Oorlog, word die Afrikaner bo die swart
mense bevoordeel. 5 Odendaal6 toon aan dat hierdie optrede van die Britse imperialiste saamgehang
het met die Britte se oortuiging dat swart mense van Suid-Afrika nie werklik Britse belange kon
bevorder nie.' Die swart leiers het besef dat die rasseskeidslyn, die paswette, die uitsluiting van
politieke regte soos stemreg, beperkte grondgebied, beperkte ekonomiese geleenthede en ander
segregasiewette gehandhaaf sou word.

Vir die Britse imperialiste was dit belangrik dat Brittanje beheer oor die ekonomie behou. Hierdie
beheer het veral gegeld ten opsigte van die myne wat vir Brittanje groot ekonomiese voordele
ingehou het. Hulle moes dus voorkom dat die ekonomiese beheer in die hande van die swart
meerderheid beland. Die enigste wyse waarop dit verseker kon word, was om seker te maak dat
politieke regte en mag onder die blanke minderheid se beheer bly.8

Dit was teen hierdie agtergrond van ontnugtering dat veral die swart politieke bewussyn in die
eerste paar jaar van die 20ste eeu sterker na vore getree het. Teen hierdie toedrag van sake word
kritiek gelewer deur 'n netwerk van politieke organisasies en koerante in al die koloniale gebiede."
Hierdie ontwikkeling kan verstaan word as stemme van kritiek vanuit die geledere van ontnugterde
swart politieke leiers. Dit was gedurende hierdie tyd dat die South African Native Congress
(SANC), wat in 1892 gestig is en aanvanklik beperk was tot die Kaapkolonie, herlewe en uitgebrei
het na ander gebiede in die land.lo

Met die Izwi Labantu-koerant as mondstuk het die swart leiers in die SANC hulle stemme van
kritiek teen ongeregtigheid laat hoor. Aanvanklik was die kritiek meestal teen die Britse imperialiste
gerig, maar later het hulle verskillende wette en praktyke van ongeregtigheid teen die swart
bevolking gekritiseer. Benewens die SANC het verskeie ander swart organisasies tot stand gekom

3

4
Niirnberger,2004: 127.
Sebidi (1986: 9) beskryfhierdie gebeure as volg: "In this context, the Treaty ofVereeniging, which was signed by
Boer and Briton in 1902 came as a world-shattering disillusionment to the Africans. In the incisive words of De
Kiewiet, 'Downing Street had surrendered to the frontier"'.
Meredith, 1997: 41.
Hier word ruimskoots van Odendaal (1984) gebruik gemaak, aangesien hy heelwat insae had in dokumente van
swart leiers uit hierdie tydperk.
Odendaal, 1984: 38.
Odendaal, 1984: 38ev.

5

6

7

8

9 In Transvaal was daar die United Native Political Association wat onder andere protes aangeteken het teen die
agteruitgang van die posisie en status van swart mense in Transvaal. In die Oranjerivier-kolonie was daar die
Native Vigilance Association. In Natal was daar nie 'n vaste organisasie nie, maar die kritiek is gelewer deur
individue by monde van die Ilanga lase Natal-koerant (Odendaal, 1984: 40).

10 Davenport, 1987: 232.
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wat ook kritiek gelewer het op verkillende vorme van ongeregtigheid.11 Hulle kritiek was onder die
omstandighede gematig, maar tog insiggewend en was veral gerig teen: "the 'apparent decline' in
once proud British standards in the treatment of the African population't.V AK Soga, die redakteur
van die Iswe Labantu, het kritiek teen die Britse magte uitgespreek, maar ook terselfdertyd aan die
verontregte swart jeug in sy geskrifte probeer hoop bied.13

Gedurende 1907-'08 was daar 'n toenemende behoefte aan eenheid binne die swart leierskap omdat
die ongeorganiseerde swart organisasies nie altyd eenstemmig was oor sake nie en omdat gebrek
aan eenheid nie die saak van swart mense kon bevorder nie. Dié behoefte aan eenheid is verder
bevorder toe die Suid-Afrikaanse Party, wat grootliks deur die Afrikanerbond beheer is, in 1908 die
verkiesing gewen het en die Unifikasie bo aan die politieke agenda van daardie tyd was. Vir hierdie
doel is 'n Nasionale Konvensie gevorm wat die konsepgrondwet vir die Unifikasie moes opstel.!"

Namate die swart politieke leiers uit alle die dele van land bewus geraak het van die denke binne die
konvensie, asook oor die beginsels wat in die grondwet van die Unie van Suid-Afrika sou geld, het
hulle kritiek en protes oor swart mense se lot verskerp.l ' Die meeste swart politieke leiers en
organisasies het gereeld hulle stem laat hoor teen die ongeregtigheid wat die beginsels van die
konsepwet vir swart mense ingehou het.16 Verskeie swart politieke organisasies soos The SANe en
prominente swart politieke leiers soos dr. Rubusana, AK Soga, Tengo Jabavo en die Maleise dokter
Abdurahman het skerp betoë gelewer. Maar die kritiek en protes het op dowe ore van beide die
Britse imperialiste en die Suid-Afrikaanse politieke leiers geval. Die impak wat hierdie stemme
moes maak, is egter gekortwiek deur die ongekoërdineerde en uiteenlopende aard van die swart
kritiese stemme.

Swart politieke leiers en organisasies het egter met hulle kritiek teen die konsepwet van die
konvensie volhard tot en met die finale sitting.l ' Ten spyte van al die kritiek en protes uit swart
geledere, het die vier kolonies die konsep wat deur die nasionale konvensie opgestel is, goedgekeur,
en na die Britse parlement gestuur, wat hulle finale stempel daarop moes plaas. Hierdie gebeure was
egter die finale katalisator wat sou lei tot swart politieke eenheid. Bykans al die partye wat betrokke
was by die stryd teen die voorstelle in verband met die regte (of gebrek daaraan) van swart mense in
die konsepgrondwet, het verenig." Hierdie verenigde swart stem het 'n beroep gedoen op Schreiner
om hulle saak in Brittanje te stel en kritiek te lewer op die onreg teen swart mense.!"

Die swart politieke afvaardiging wat onder leiding van Schreiner in 1909 saam met die amptelike
afvaardiging van die Suid-Afrikaanse regering in Brittanje aangekom het, het protes aangeteken
teen die konsepwet. Die afvaardiging het bestaan uit dr. Abdurahman, Matt J Fredericks, DJ
Lenders, dr. Rubasana, Thomas Mtobi Mapikela, Daniel Dwanja, John Tengo Jabavu, J Gerans en

II Odendaal, 1984: 72.
12 Izwi Labantu, 17April 1906.

Odendaal, 1984: 50.13

14 Davenport, 1987: 246.
IS Giliomee, 2003: 306.
16 Skerp kritiek is dikwels uitgespreek in die Kaapse koerante Imvo en Izwe wat onder swart beheer was, en daar is

gepleit vir 'n swart konvensie (Davenport 1987: 250).
17 'n Volledige uiteensetting van die politieke leiers se kritiek en protes teen hierdie konsepwet wat talle vorme van

ongeregtigheid teen swart mense sou bevorder, word deur Odendaal (1984) bespreek.
18 Hierdie verenigde stem wat 'n beroep gedoen het op Schreiner om hulle saak te behartig, het bestaan uit swart

organisasies soos the South African Native Convention, Orange River Colony Congress, the Transvaal Native
Union, the Transvaal Native Congres, Jabavu se Cape Native Convention, die Paramount Chief en ander groepe in
Basoetoland (OdendaaI1984: 197).

19 WP Schreiner was 'n neefvan die bekende skrywer Olive Schreiner (Clingman 1998: 105).
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WP Schreiner.2o

Schreiner en die afgevaardigdes het gepoog om hulle saak te bevorder deur onderhoude met
verskeie Britse parlementariërs en ander gesiene leiers van verskeie organisasies te voer.2J Ten
spyte van hierdie groot ondersteuningsbasis en die diplomatiese werkswyse van die afvaardiging,
wat kritiek gelewer het teen die ongeregtigheid, was daar by die Britse regering geen bereidheid
hiertoe nie. Hulle is nie werklik die kans gegun nie, want van meet af aan het die afgevaardigdes
Schreiner en sy mede-afgevaardigdes gediskrediteer. Volgens hulle het die swart afgevaardigdes
meer skade as goed veroorsaak en was hulle nie verteenwoordigend van swart mense in Suid-Afrika
nie?2

Hierdie betoog van die amptelike afvaardiging van die Suid-Afrikaanse regering was suksesvol,
want die Britse regering het geen poging aangewend om enige amendement in die
konsepwetgewing voor te stel nie. Volgens die verteenwoordigers van die Britse regering was dit
sake wat in Suid-Afrika beredder moes word.23 Die voorstel dat die konsepwet vir die Unifikasie
van Suid-Afrika goedgekeur word, is met enkele niksseggende veranderings deur die Britse
Laerhuis op 19 Augustus 1909 aanvaar nadat die Hoërhuis reeds hulle goedkeuring daaraan gegee
het.24Die voorgestelde datum vir die finale instelling van die Unie van Suid-Afrika op 31 Mei 1910
is deur beide die Britse regering en die Suid-Afrikaanse amptelike afvaardiging aanvaar. Daarmee is
enige besluit wat die benadeling van swart mense kon voorkom en die oordra van die totale
politieke mag aan die blanke minderheid, uit die weg geruim.

Stemme van kritiek en die vegtersinstink van die swart politieke leiers teen ongeregtigheid word
reeds gehoor met Schreiner, Abdurahman, Fredericks, Lenders, Rubasana, Mapikela en Dwanya se
terugkeer uit Brittanje op 21 September 1909. Hulle word terugverwelkom in Suid-Afrika deur die
Coloured Reception Committee, wat in hulle verwelkomingswoord vir die afgevaardigdes die
positiewe kant van hierdie gebeure uitlig. Hulle spreek die mening uit dat hierdie poging van die
afgevaardigdes onder leiding van Schreiner, ten spyte van die kritiek wat van ander oorde daarteen
ingebring is, 'n dawerende sukses was. Volgens hulle sal hierdie poging swart mense inspireer om
aan te hou stry totdat reg geskied.25

Hierdie gebeure het inderdaad aanleiding gegee tot 'n ernstige soeke na eenheid. Tydens 'n
nasionale konferensie wat Pixley ka Seme'" vir Januarie 1912 in Bloemfontein gereël het met swart
leiers en organisasies wat afkomstig was van die meeste dele van die Unie van Suid-Afrika (en selfs
van lande buite die grense van die Unie), het 'n groter strewe na eenheid gekom." Uit hierdie oord

20 Die afvaardiging van Schreiner was in kontak met Gandhi en Haji Habib wat in Londen was om te protesteer teen
politieke ongeregtighede teen die Indiërs in Transvaal (Rand Daily Mail, 4 Julie 1909). Die afvaardiging het ook
die morele ondersteuning van John Dube en drie aspirant-prokureurs, Richard Msimang, Alfred Mangena en
Pixley Ka Isaka Seme, geniet. Hierdie groep ondersteuners het later 'n belangrike rol gespeel in die stigting van die
South African Native National Congress drie jaar later (Odendaal, 1984: 216).

2J Ná hierdie pogings het hulle die ondersteuning geniet van onder andere die Anti-Slavery and Aborigines Protection
Society, the London Missionary Society, the South African Native Races Committee, The Personal Rights
Association, asook van sir Charles Dilke en die leier van die Arbeidersparty, Keir Hardie (Odendaal, 1984: 217).

22 Berig in The Times, 28 Junie 1909, en aangehaal in Odendaal1984: 219.
23 Odendaal, 1984: 219.
24 Berig in The Times, 23 Julie 1909, en aangehaal in Odendaal 1984: 220,226.
25 Odendaal1984: 229.
26 Voor die byeenkoms het Seme hom skerp uitgespreek teen die verskeurdheid in swart geledere, want, soos hy dit

gestel het, "the demon of racialism, the aberrations of Xhosa-Fingo feud, the animosity that exists between the
Zulus and the Tongas, between the Basuto and every other Native must be buried and forgotten ... We are one
people. These divisions, these jealousies, are the cause of all our woes and of all our backwardness and ignorance
today." (Aangehaal in Roux 1966: 110.)

27 Meredith, 1997: 43.
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het skerp stemme van kritiek opgeklinkf Stemme van kritiek uit die swart politieke sektor word
versterk en gewaarborg toe Seme 'n voorstel indien vir die stigting van 'n organisasie, The South
African Native National Congress (SANNC). Hierdie organisasie moes volgens hom die swart
mense verenig, hulle mondstuk wees en namens hulle onderhandel. Hierdie voorstel is eenparig
deur ál die afgevaardigdes aanvaar en John Dube is verkies tot president van die organisasie.i"

Ná die stigting van die organisasie en die verkiesing van die bestuur, is verskeie belangrike
onderwerpe deur verskeie leiers aan die orde gestel en bespreek is. Daar is aandag gegee aan
onderwerpe soos die huwelik, skole, kerke, arbeidsbeleid en die gevolge daarvan, segregasie,
paswette asook die grond- en plakkersvraagstukke. As eerste optrede van die SANNC is 'n
afvaardiging gestuur om met die Minister van Naturellesake te onderhandeloor kwetsende wette
van apartheid, soos wette oor die besit van grond.l" Verskeie diskriminerende wette en praktyke wat
die lewe vir die swart bevolking onuithoudbaar gemaak het, is ook met die regering bespreek: Die
aflê van swart spoorwegwerkers en die sosio-ekonomiese gevolge daarvan vir swart gesinne (terwyl
wit mense aangestel word in die poste); die haglike omstandighede van swart mynwerkers; 'n
verbeterde opvoedkundige beleid wat swart mense kon voorberei vir verskeie beroepe wat geslote
was vir hulle; die haglike en onmenswaardige omstandighede van swart vroue; en beter mediese
sorg.

Daar is ook kritiek uitgespreek teen die wet van 1913 oor grondbesit wat aan swart mense slegs
7,3% van die grondgebied toegeken en persoonlike besit van grond deur swart mense verbied het."
Stemme van kritiek is ook gehoor toe swart mense onder leiding van Gandhi deelgeneem het aan 'n
passiewe lydelike versetveldtog teen die paswette.

Uiteraard het die SANNC nie daarin geslaag om al die swart politieke leiers en organisasies te
betrek nie, maar dit was 'n groot stap in die rigting van eenheid. Voortaan sou hierdie stemme van
kritiek ál duideliker gehoor word as synde 'n stem wat vanuit die beginsels van geregtigheid die
omstandighede en konteks van die tyd sou aanspreek. Die SANNC was ook die voorloper van veel
sterker organisasies wat groter eenheid binne swart politieke geledere gebring het en wie se kritiese
stemme 'n groter impak kon maak. Die African Native Convention is in 1918 gestig en die African
National Congress (ANC) in 1923. 'n Hele aantalonafhanklike swart beheerde koerante het ook in

28 'n Volledige lys van afgevaardigdes en organisasies wat uit swartleiersgeledere teenwoordig was by die
konferensie, asook Seme se toespraak, is gedokumenteer deur Odendaal (1984).
Die doelwitte van die SANNC is geformuleer en gepubliseer in Imvo Zabantsundu en lui soos volg:
(a) The promotion of unity and mutual co-operation between the Government and the Abantu Races of South

Africa.
(b) The maintenance of a central channel between the Government and the aboriginal races in South Africa.
(c) The promotion of the educational, social, economic and political elevation of the native people in South Africa.
(d) The promotion of mutual understanding between the Native chiefs and the encouragement in them and their

people of a spirit of loyalty to the British crown and all lawfully constituted authorities, and to bring about
better understanding between the white and black inhabitants of South Africa.

(e) The safeguarding of the interests of the native inhabitants throughout South Africa by seeking and obtaining
redress for any of their just grievances (OdendaaI1984: 274 -75).

Tydens die konferensie is sewe visepresidente verkies, naamlik S M Makgatho, president van die Transvaal Native
Organisation; William Letseleba, president van die Orange Free State Native Congress; Simeon Kambule, die
vorige president van die Natal Native Congress; Thomas Zini, president van die Cape Peninsula Native
Assosiation; Philip Modise, sekretaris van OpperhoofLetsie van Basoetoland; en hoofman Silas Molema, die
persoolike verteenwoordiger van die Baralong-opperhoofLekoko en die voormalige eienaar van die Koranta ea
Becoana-koerant. Sol Plaatje is verkies tot algemene sekretaris en Seme tot tesourier (soos gepubliseer in die
koerant/langa lase Natal, 13 Junie 1910).

30

29

Imvo Zabantsundu, 7 Junie 1910.
31 Sol Plaatje, later sekretaris-generaal van die ANC, skryf in sy boek Native Life in South Africa: "the South African

Native found himself not actually a slave, but a pariah in the land of his birth" (soos aangehaal in Meredith, 1997:
43).
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die eerste dekade van die 20ste eeu die lig gesien en was by uitstek draers van kritiese stemme.Y
Die protes en eise wat via die koerante en swart politieke organisasies opgeklink het, het meestal
gesentreer rondom die beginsels van geregtigheid in verband met sosio-ekonomiese en politieke
sake.

3.2.3 Kritiek teen die wetgewing van Hertzog

Ná die stigting van die ANC in 1923 het die swart politieke leiers onmiddellik protes aangeteken
teen verskeie bestaande diskriminerende wette en veral teen die wette wat Hertzog ingestel het.
Nadat Hertzog die Smuts-regering beskuldig het dat sy regering geen voorsiening gemaak het vir 'n
konstruktiewe beleid vir swart mense nie, het Hertzog verskeie konsepwetsontwerpe in Julie 1926
gepubliseer vir bespreking. Hierdie wetgewing was primêr daarop ingestelom segregasie verder uit
te bou (sien Hoofstuk 2.3.2).33

Swart politieke leiers soos Davidson Jabavu en leiers van die ANC soos JB Marks en Moses Kotane
het spoedig die diskriminerende gevolge van hierdie wetgewing ingesien en kritiek daarop gelewer.
Benewens die realiteit dat hulle as gevolg van hierdie wetgewing hulle stemreg sou verloor, sou dit
ook daartoe lei dat slegs beperkte grondgebied aan hulle toegeken word - soos bepaal in die Wet op
Grondgebied van 1913.

Leiers van die ANC het in hulle kritiek op hierdie gebeure en konsepwetgewing hulle beroep op 'n
Handves van Menseregte wat in 1925 deur die President-Generaal opgestel en by die nasionale
konferensie aanvaar is. Dié handves was gerig op drie aspekte, naamlik "the common humanity of
all South Africans, the inherited rights of British subjects and the inescapable facts of racial
interdependence". Voorts wys hulle daarop dat die dokument alle mense van Suid-Afrika (en dus
ook swart mense) 'n onbetwisbare woonreg in die land van hulle vaders verseker en as boorlinge
van die land die godgegewe reg tot onvoorwaardelike grondbesit in hulle land van geboorte. In
hierdie dokument eis hulle ook die beginsels van gelykwaardigheid van alle mense voor die wet op.
Daar word gepleit vir die aanvaarding van demokratiese beginsels van gelyke behandeling en
burgerskap ongeag ras, klas, geloof of oorsprong. 34

Benewens hierdie beroep op die Handves van Menseregte pleit hulle ook op grond daarvan vir
direkte politieke verteenwoordiging. Hiervolgens is hulle geregtig op direkte verteenwoordiging
deur lede van hulle eie ras in alle wetgewende liggame van die land. Daar kan immers geen sprake
wees van belasting sonder enige verteenwoordiging nie.35 Hierdie lede van die ANC het hulle
kritiese stemme ook laat hoor oor die ongeregtigheid wat verskeie ander aspekte van die bestaande
bedeling gekenmerk het. 36

Dit is duidelik uit die voorafgaande bespreking dat die swart politieke leiers 'n deeglike insig in die
konteks van die tyd gehad het. Hulle het nie net die ongeregtigheid van die tyd duidelik
geïdentifiseer nie, maar ook met die goed gefundeerde beginsels van menseregte die problematiek

32 Hier word verwys na koerante soos Imvo Zabantsundu, Izwi Labantu (Oos-Kaapse koerant), die South African
Spectator, die Koranta ea Becoana, die Naledi e a Lesotho, die Ipepa lo Hlanga, die nanga lase Natal en die
Leihlo la Babathso.

33 Volgens Hertzog was territoriale segregasie van swart mense die enigste werkbare beleid vir beide die plaaslike
swart bevolking en die Europeërs in Suid-Afrika (aangehaal inDavenport 1987: 293).

34 Walshe, 1982: 112-113.
35 Walshe, 1982: 113.
36 Hierdie stemme van kritiek word onder andere gehoor in 'n berig in die koerant Abantu Batho, waar die skrywers

hulle soos volg uitspreek: "The country's laws were full of hate, the whole object of Union apparently being the
reduction of black men to 'perpetual slavery as a reservoir of cheap labour for the white people who came to
accumulate riches'." (Abantu Batho-redaksioneel, 11 Junie 1930.)
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aangespreek.

Vir talle swart leiers was die mees vernederende ervaring die oomblik toe swart mense finaal
geskrap is van die algemene kiesersrol in die Kaapprovinsie. Daarmee het hulle 'n reg verbeur wat
hulle 80 jaar gehad het en was hulle uitgelewer aan 'n stelsel waar daar geen geleentheid tot direkte
inspraak of bedingingsmag sou wees nie.37 Ná die publikasie van hierdie wetgewing was dit weer
eens verskeie swart politieke leiers soos Mahabane, Xuma en Thema (later redakteur van Bantu
World) wat 'n ad hoc-kommissie saamgeroep het. Hierdie kommissie sou die mees
verteenwoordigende nasionale kongres van leiers, hoofmanne en verteenwoordigers van alle
politieke denke wees. Jabavu en Seme is aangestel as konvenors en verskeie konferensies is op
plaaslike en provinsiale vlak gehou om die gebeure te bespreek. Hierdie konferensies het groter
eenheid gebring tussen swart politieke leiers wat weer nuwe hoop en entoesiasme vir die stryd van
die toekoms gebring het.38 Een van die gevolge hiervan was dat die National Liberation League,
onder leiding van Zainunissa GooI, Abduraman se dogter, die ANC en die Kommunistiese Party
asook ander organisasies in 1938 'n sogenaamde Non-European United Front gevorm het om hulle
stemme van kritiek te laat hoor teen die ongeregtighede waardeur Hertzog se wette gekenmerk is.

3.2.4 Kritiek teen sosio-ekonomiese omstandighede

Die eerste daadwerklike protesoptrede wat deur swart politieke leiers gereël is in reaksie op die
wetgewing van Hertzog, was hoofsaaklik gemik teen die ongeregtigheid ten opsigte van vervoer,
paswette, behuising en arbeid.

Die vervoerprobleme waarmee swart mense geworstel het, moet verstaan word teen die agtergrond
van segregasie, swak lone en sosiale diskriminasie." Alexandra is een van die woonbuurte wat tot
stand gekom het as gevolg van die beleid van segregasie. Hierdie woonbuurt, ongeveer 20 km
noord van Johannesburg, was een van die min gebiede waar swart mense eiendomsreg gehad het.
Dit was 'n opvanggebied vir mense wat geen amptelike reg gehad het om in ander stedelike gebiede
te woon nie. As gevolg van die gebrek aan wetgewing wat boubedrywighede kon reguleer in
Alexandra, is talle plakkershuise opgerig om voorsiening te maak vir mense wat om ekonomiese en
verskeie ander redes nie woonplek kon bekom nie. Gevolglik het groot getalle mense oornag begin
saamtrek in dié woonbuurt.

As gevolg van 'n gebrek aan infrastruktuur en werkgeleenthede in Alexandra moes die mense
pendel tussen hulle woonplek en Johannesburg. Daar was geen treindienste nie en gevolglik was die
mense afhanklik van 'n bekostigbare busdiens. Hierdie dienste is in 1940 oorgeneem deur wit
buseienaars. Die swart pendelaars was onder dié omstandighede uiters kwesbaar omdat hulle totaal
afhanklik was van hierdie dienste en die koste van buskaartjies - tesame met hulle algemene
lewenskoste het hulle finansiële vermoë tot die uiterste gestrek. Gemeet aan hulle inkomste in
daardie tyd het een pennie min of meer bepaal of daar genoeg kos vir die week sou wees.

Toe buskaartjies in 1940 van vier tot vyf pennies verhoog is, het dit die begroting van die mense,
wat reeds tot die uiterste gestrek was, oorbelas en was daar letterlik broodsgebrek. Onderhandelinge
tussen verteenwoordigers van die buseienaars, munisipaliteit en 'n vervoeraksiekomitee (bestaande
meestal uit ANC-leiers) is gevoer oor die finansiële krisis van die pendelaars. Toe die
onderhandelinge om die verhoging te stuit misluk, is die kritiek van die pendelaars gedemonstreer
deur die eerste busboikot uit te roep. Soortgelyke optrede is suksesvol herhaal in 1942, toe weer

37 In ruil daarvoor is hulle op 'n afsonderlike rol geplaas waar hulle vir drie wit mense kon stem wat hulle in die
parlement verteenwoordig het en vier wat hulle in die senaat verteenwoordig het. (Meredith 1997: 45.)

38 Walshe, 1982: 119.
39 Roux, 1978: 287.
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gepoog is om die buskaartjiepryse te verhoog. Toe die munisipaliteit in 1943 goedkeuring gee vir
verdere verhogings, is dit opgevolg deur 'n boikot wat ernstiger afmetings aangeneem het. Tydens
hierdie boikot het 20 000 pendelaars daagliks na hulle werk in Johannesburg gestap. Om betyds te
wees vir hulle werk, moes hulle om 3 vm opstaan en het eers ná 9 nm tuisgekom. Nadat 10 000
inwoners van Alexandra in 'n protesoptog deur die stad gestap het op 10 Augustus 1943, is gehoor
gegee aan hulle noodkreet. 40

Met die herhaling van hierdie gebeure in November 1944 was dit duidelik dat die owerhede 'n meer
ongenaakbare houding ingeslaan het. Uiteindelik is met 'n koeponstelsel gewerk waar die
buseienaars die verhoging van die munisipaliteit kon terugeis."

Die ontstaan van plakkerskampe het aanleiding gegee tot ernstige sosio-ekonomiese krisisse vir die
swart mense wat geen ander heenkome gehad het nie. As gevolg van gerugte oor werkgeleenthede
in die stede en die armoede op die platteland het swart mense in die 1940's na die stede gestroom.
Daar was egter geen infrastruktuur om in hulle behoeftes te voorsien nie.42 Dit het spoedig
aanleiding gegee tot die ontstaan van groot plakkerskampe, wat ironies genoeg, heftige reaksie by
die owerhede ontlok het.

Binne hierdie kampe was daar bepaalde informele strukture met leiers soos James Mpanza wat orde
geskep het deur enkele informele wette - soos wette wat die in- en uitvloei van mense gereguleer en
lidmaatskap van die plakkersgemeenskap bepaal het, asook 'n vorm van regspleging.Y Mpanza het
by die owerhede aangedring op groter grondgebied vir inwoners sodat hulle vee en voertuie kon
aanhou, vervoerkorporasies kon vorm en uiteindelik 'n bydrae kon lewer tot die finansiële
ontwikkeling van swart mense." Maar selfs hierdie stemme van kritiek het op dowe ore geval.

In 1943 het die ANC verklaar dat die paswette hulle grootste vyand is.45 Om die probleem in
verband met die paswetgewing te hanteer, is sogenaamde anti-paskomitees gestig en 'n konferensie
in die Gandhi-saal in Johannesburg gehou op 20 Mei 1944. By hierdie konferensie was daar 540
afgevaardigdes wat 605 222 mense verteenwoordig het. Ongeveer 20000 mense het 'n protesoptog
teen paswette in die strate van Johannesburg gehou. Die konferensie het skerp stemme van kritiek
laat hoor oor al hierdie ongeregtighede.l"

Daar is met verskeie aksies gepoog om die gevoel van swart mense oor die dra van 'n pas onder die
aandag van die owerhede te bring. Uiteindelik is 'n demonstrasie buite die parlement gehou, omdat
hulle telkens deur die Minister van Naturellesake en sy adjunk geïgnoreer is. Die leiers van die
betoging, dr. Dadoo, RV Selope Thema en S Moema, is gearresteer en daarvan aangekla dat hulle
'n onwettige optog gelei het.

Anders as in die tyd van die sosio-ekonomiese krisis van die arm wit Afrikanerbevolking in die
dertigerjare, was swart mense in die plakkerskampe uitgelewer aan hulleself. Mettertyd het leiers na
vore gekom wat hulle met die regte van die plakkers bemoei het, soos lede van die Kommunistiese
Party in Alexandra. Hilda Watts was die eerste lid van die Kommunistiese Party wat as raadslid van
die Johannesburgse munisipaliteit verkies is. Hierdie lede van die Kommunistiese Party het 'n
kommissie gestig wat aandag gegee het aan die problematiek van die plakkers. Gemeenskapsleiers

40 Lodge, 1990: 13.
41 Roux, 1978: 319.
42 Gerhart, 1979: 45.
43 Lodge, 1990: 16.
44 Lodge, 1990: 16.
45 Roux, 1978: 319.
46 Roux, 1978: 320.
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wat in die plakkerskampe gewoon het, het op hierdie liggaam gedien.V Die kommissie was die stem
vir die stemiose plakkers wie se nood nie gehoor is nie omdat hulle uitgesluit is uit die politieke
prosesse en dus geen seggenskap oor hulle eie belange gehad het nie.

Swart arbeiders, wie se sosio-ekonomiese en werksomstandighede haglik was, het weinig of geen
inspraak gehad om hierdie toedrag van sake onder die aandag van die owerhede te bring. Tussen
1942 en 1944 het swart arbeiders 60 onwettige stakings aan die Witwatersrand gehou. Dit was die
enigste wyse waarmee die arbeiders hulle stemme van kritiek teen die ongeregtighede kon laat hoor.
Hierdie arbeiders het in lekkergoedfabrieke, saagmeule en melkerye gewerk, hulle was
spoorwegwerkers, vir die Johannesburgse munisipaliteit, vir vleishandelaars, in die meule en in die
mynindustrie. Hulle belange is hoofsaaklik deur swart vakunies, wat dikwels onwettig was,
bevorder en ten spyte van hulle gebrek aan amptelike status het hulle baie bereik vir die werkers.
Die feit dat werkgewers dikwels onderhandelinge verkies het bo industriële anargie, het aan die
swart vakunies 'n informele status gegee."

Die ontwikkeling van swart vakunies het 'n groot invloed op die ANC gehad, veral ten opsigte van
die rol wat die organisasie in die lewensnood van mynwerkers gespeel het. Gedurende die 1930's en
1940's het die ekonomiese omstandighede van die mynwerkers drasties verswak. Die prys van kos
het só gestyg dat die werkers beswaarlik kon oorleef terwyl die omstandighede waaronder hulle
gewerk het haglik en lewensgevaarlik was. Twee lede van die ANC, Gaur Radebe en Edwin Mofut-
sanyana, het onder die toesig van die ANC 'n konferensie gereël sodat 'n mynwerkersunie gestig
kon word.

Dié unie wat tydens die konferensie gestig is, het verskeie stakings gereël om hulle kritiek te
demonstreer. Die unie het 'n belangrike rol gespeelom die regering daartoe te dwing om 'n
kommissie saam te stel wat ondersoek moes instel na die salarisse en werksomstandighede van
swart mynwerkers. Hierdie kommissie het geen rol gespeelom die werkers se omstandighede te
verbeter nie, maar dit was die begin van 'n beweging wat in 1946 groter momentum bereik het.

Die Swart Mynwerkersunie het in 1946 verskeie eise gestel in verband met minimum lone,
gesinsbehuising, betaalde verlof en verskeie ander verbeteringe aan hulle omstandighede." Toe
hierdie eise verwerp is, het ongeveer 70 000 mynwerkers van 12 myne geweier om ondergronds te
gaan. Hierdie aksie is die volgende dag ondersteun deur die Council for Non-European Trade
Unions, wat 'n algemene staking uit simpatie met die mynwerkers uitgeroep het. 50 Mynwerkers is
wreed aangeval, leiers gearresteer, 12 mense het gesterf en 1 200 is gewond. Hierdie optrede het die
einde van die Swart Mynwerkersunie beteken.

Tydens die krisis wat die politiek gemarginaliseerde swart mense beleefhet ten opsigte van vervoer,
paswette, verblyf en arbeid was dit die stem van verklarings by konferensies, die vermelde aksies,
swart politieke leiers en organisasies wat ingetree het - dié kritiese stemme van die stemlose.

Gedurende die veertigerjare het 'n ander ontwikkeling plaasgevind wat in die toekoms 'n groot rol
sou speel om prominensie te gee aan kritiese stemme van swart mense teen die ongeregtighede van
apartheid. 'n Aantal jong swart leiers het die ANC daarvan beskuldig dat hulle 'n beleid van
"yielding to oppression" voorgestaan en die organisasie ontaard het in "a body of gentlemen with
clean hands". Die ANC is ook daarvan beskuldig dat dit slegs 'n klein bevoorregte groepie verteen-
woordig wat uit voeling was met die nood van die oorgrote meerderheid, dat dit swak georganiseerd

47 Lodge, 1990: 17.
48 Lodge, 1990: 18.
49 Roux, 1978: 338.
50 Lodge, 1990: 19.
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was en nie genoegsame steun gehad het nie.51 Hulle het voorgestel dat 'n jeugliga van die ANC
gestig word. Tydens die ANC-konferensie in Desember 1943 in Bloemfontein is die voorstel
aanvaar. Die Congress Youth League is op Paassondag in 1944 in die Bantu Men's Social Centre in
Eloffstraat in Johannesburg gestig. Lembede= is verkies tot president, Tambo as sekretaris en
Sisulu as tesourier.Y Nelson Mandela,54 wat reeds betrokke was by hierdie leiersfigure het
mettertyd ook 'n groot rol gespeelom van die organisasie 'n sukses te maak.

Dié ontwikkeling binne die ANC het aan die organisasie 'n nuwe visie gegee wat hulle nader
gebring het aan die sosio-ekonomiese en politieke krisis wat die verontregte swart mense in Suid-
Afrika beleefhet. Dit het die organisasie in staat gestel om na die oorname van die Nasionale Party
in 1948 'n belangrike rol te speel as stemme van kritiek vir swart mense wat geworstel het met
apartheid.

3.2.5 Kritiese stemme teen die apartheidsbewind (ná 1948)

Toe die Nasionale Party (NP) die verkiesing in 1948 gewen het, was dit nie die eerste keer dat oor
'n beleid vir die party gedink en besluit is nie. Teen daardie tyd was die verskuiwing weg van
segregasie reeds ver gevorder.f Apartheid was spoedig die aanvaarde beleid en apartheidswette het
een na die ander gevolg (sien bespreking in Hoofstuk 2).

Swart politieke leiers en organisasies het dit onder apartheid uiters moeilik gevind om die stem van
die stemiose swart massa teen die ongeregtigheid van die stelsel te laat hoor. Die meeste optredes
en aksies van individue en organisasies het gelei tot botsing met die gereg." Hierdie omstandighede
het dikwels aanleiding gegee tot massa-aksies as die enigste moontlikheid om kritiese stemme te
laat hoor.

Vervolgens word gelet op 'n aantal voorbeelde van sodanige kritiese reaksies van die swart
samelewing in reaksie op verskeie vorme van ongeregtigheid. Daar salondersoek ingestel word na
die Defiance Campaign, Rivonia, Sharpeville, Swart Bewussyn en die Soweto-opstande.

Ná die stakings van 1950 was daar 'n twee-jaar-periode waarin daar bykans geen georganiseerde
politieke aktiwiteit buite die Wes-Kaap was nie. In hierdie tydperk het die ANC en die
Kommunistiese Party hulle ergste geskille bygelê. Alhoewel hulle nie 'n eenheid gevorm het nie,
was daar 'n besef dat hulle eerder moet saamstaan teen hulle gemeenskaplike vyand, naamlik die
wit onderdrukkende magte.57

Politieke reaksie het weer opgevlam toe die NP, deur politieke manipulasie, die stem van die
"Kleurling" van die sentrale kieserslys verwyder en op 'n afsonderlike kieserslys vir "Kleurlinge"

51 Meredith, 1997: 49.
52 Lembede het 'n uitsonderlike rol gespeel as politieke leier in beide die ANC en die Jeugliga. Hy was die eerste

swart politieke leier wat swart mense geleer het om nie verleë te wees omdat hulle swart is nie. Voorts sê hy:
"Nature had endowed the black man 'with all the elements of power, of creation and nobility' and it was his duty
'not to allow himself to be swamped by the tide of doctrines of inferiority, which were no more than a cunning
fabrication of white man, devised to facilitate his exploitation of the man of color'." (Gerhart 1979: 45). Sien
volledige bespreking van die lewe en werk van Lembede in Gerhart, 1979: 51ev.
Gerhart, 1979: 50.53

54 Verskeie bronne bespreek die rol van Mandela as leier binne die ANC en die Jeugliga volledig (sien onder andere
Gerhart 1979, Walshe 1982, Lodge 1990 en Meredith 1997).

55 Davenport, 1987: 356.
56 In vermelde voorbeelde wat handeloor dié onderwerp, word talle voorbeelde van sodanige botsing met die gereg

bespreek.
57 Davenport, 1997: 370.
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geplaas het. Die reaksie wat hierdie optrede van die NP ontlok het, was verreikend.f Terwyl die NP
met hierdie optrede besig was, het 'n Franchise Action Committee tot stand gekom wat as 'n
weerstandsbeweging teen die optrede van die NP 'n protesstaking uitgeroep het in April 1951.
Hierdie oproep is só goed deur duisende swart en bruin mense ondersteun in Kaapstad en Port
Elizabeth, dat die meeste fabrieke vir die dag moes sluit. 59

Hierdie optrede van die NP het ook skerp kritiek en reaksie by demokraties-denkende wit mense
ontlok wat in die oorlog teen Hitler geveg het. Die organisasie, wat bekend gestaan as The Torch
Commando, het op 7 April 1951 'n optog deur die strate van Johannesburg gehou waaraan 20000
wit mense deelgeneem en waartydens sprekers die "rape of the constitution" betreur het. 60 Verskeie
ander soortgelyke optogte het in Suid-Afrika plaasgevind wat gelei het tot ernstige botsings met
NP-ondersteuners en minstens 30 mense gehospitaliseer is. Hierdie beweging het wel hulle stemme
van kritiek teen die ongeregtigheid van die NP laat hoor, maar het ná sporadiese verdere optrede
gedisintegreer. Uit hierdie geledere is die Liberale Party gebore wat binne wit politieke geledere
kritiese stemme teen die ongeregtigheid van die apartheidsregime laat hoor het.

Die politieke klimaat is verder aangevuur deur twee verdere gebeure. Eerstens was daar die versoek
van ANC-leiers soos dr. Moroka en Walter Sisulu aan die regering om ses diskriminerende wette te
skrap. Dit het op dowe ore geval. Die betrokke wette wat vanaf 1948 die lewe van swart mense
onuithoudbaar gemaak het, was onder andere die paswette, die aandklokreël, die Groepsgebiedewet,
wette wat stemreg of gebrek daaraan bepaal het, asook die Wet op die Onderdrukking van
kommunisme. Tweedens was daar sterk emosies by swart mense teen die Van Riebeeck-vieringe,
wat aanleiding gegee het tot suksesvolle protesaksies op 6 April 1952. In daardie stadium het die
reaksie teen die apartheidsregime breekpunt bereik. Die ANC het op 31 Mei 1952 aangekondig dat
hulle in samewerking met die South African Indian Congress en die Franchise Action Committee
op 26 Junie 'n veldtog van lydelike aksie sou loods teen wette wat ongeregtigheid bevorder.61

Dié veldtog, wat bekend gestaan het as die Defiance Campaign, 62 was uiteindelik volgens Lodge
die mees volhoubare en vanweë die groot getalle wat daaraan deelgeneem het, die mees suksesvol
georganiseerde weerstand wat die ANC georganiseer het.63 Die veldtog het begin op die
Witwatersrand en Port Elizabeth op 26 Junie 1952. Swart mense is gearresteer omdat hulle die
"townships" sonder die nodige permitte verlaat het, terwyl 52 swart leiers, insluitende Mandela, die
klokreël in Johannesburg verontagsaam het.

58 Die Hooggeregshof het in sy uitspraak oor die verandering van die grondwet, beslis dat 'n tweederde-meerderheid
nodig is om die grondwet te verander. Die NP was egter só vasbeslote om die bruin kiesers van die sentrale
kieserslys te verwyder, dat die senaat vergroot is om te verseker dat 'n tweederde-meerderheid behaal kan word.
Hierdie optrede het hulle in staat gestel om wetgewing goed te keur en in 1956 is die bruin kiesers van die sentrale
kieserslys verwyder.
Roux (1978: 385) beskryf hierdie gebeure soos volg: "The new Coloured Franchise Bill was far-reaching, for it
comprised not merely the politically-minded non-Europeans but also that large section of anti-Nationalist white
opinion which supported the United Party ... For many Ll.P. supporters, however, the vital issue was the attempt of
the government to 'tamper with the constitution,' for when the Nationalists failed to secure their two-thirds
majority they resorted to various expedients of doubtful legality."

59 Roux, 1978: 385.
60 Roux, 1978: 385.
61 Lodge, 1990: 42ev.
62 Een van die swart politieke leiers, Jordan Ngubane, se die doel met die Defiance Campaign was: "practice in non-

violent action; creating a climate for white democrats to cross the line against white supremacy; to teach Africans
and Indians collaboration; to check the hates behind the Durban riots and to isolate the white supremacists; to
awaken world opinion to the danger of apartheid and to assure India and Asia that their minorities need not live in
fear." (Ngubane, soos aangehaal deur Walshe 1982: 402.)

63 Lodge, 1990: 42ev.
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Lodge64 toon aan hoe verskeie ander apartheidswette verontagsaam is, soos in die geval van die 30
mans wat in Port Elizabeth deur die ingang van die New Brightonstasie geloop het waar "slegs
blanke" -borde gehang het. In Worcester het 9 swart mense in die deel van die poskantoor wat
gereserveer was "slegs vir blankes" gaan staan. Alhoewel daar telkens groepe swart mense was wat
as ondersteuners teenwoordig was tydens hierdie insidente, was die gedrag beheers en is slegs
geringer oortredings gepleeg. Daar was inderdaad 'n gees van toewyding. Dit blyk uit hulle "dae
van afsondering" in gebed, beklemtoning van naasteliefde en dissipline.Y Waar gemoedere hoog
geloop het, is dit ontlont." Aanvanklik het die polisie die insidente slegs gemonitor, maar later is al
meer swart mense gearresteer en het landdroste swaarder strawwe opgelê.67

Die veldtog het sy hoogtepunt bereik in September en momentum verloor tussen 18 Oktober en 9
November 1952. Dit het nadelige gevolge gehad vir die veldtog toe spanning tussen die lede en die
polisie ondraaglik geraak en onluste uitgebreek het. Verskeie maatreëls is deur die owerhede getref
wat verdere aksies bykans onmoontlik gemaak het sonder dat dit sou uitloop op botsings.

Die Defiance Campaign word tot vandag nog gesien as een van die doeltreffendste reaksies van
gedemonstreerde kritiek. Die leiers daarvan was inderdaad vertroud met die omstandighede. Met
hierdie veldtog is daarin geslaag om al die bevolkingsgroepe te betrek by die kritiek teen apartheid
en apartheidswette.

Groot getalle swart vroue en kinders het op die platteland gebly en dus ook nie 'n noemenswaardige
rol in die ekonomie gespeel nie. Hulle was nie in dieselfde mate as die swart mans blootgestel aan
aparheidswette nie. Maar namate swart vroue na die stede gestroom en betrokke geraak het by die
ekonomie in die vroeë 1950's, het die apartheidswette hulle ook geraak. Talle vroue het reeds by die
Defiance Campaign van 1952 betrokke geraak. Na afloop van hierdie veldtog het 'n groep vroue in
Port Elizabeth saamgetrek. Die behoefte is deur hulle geïdentifiseer om swart vroue-organisasies te
stig wat kon omsien na die spesifieke behoeftes van vroue wat onder apartheid ly. Verskeie
organisasies het verteenwoordigers na hierdie saamtrek gestuur, onder andere vakunies en lede van
die ANC Women's League. By dié geleentheid is besluit om 'n nie-rassige vroue-organisasie te stig
wat kon omsien na vroue se belange. So 'n organisasie was nodig omdat vroue nie net onder
apartheid gely het nie, maar ook benadeel is deur belangegroepe vir swart mans wat net omgesien
het na hulle eie belange. Die mans was nie kampvegters vir gelyke regte vir vroue nie. Swart vroue
het hulleself as die mees verdrukte groep in die samelewing gesien. Op 17 April 1954 het sowat 150
afgevaardigdes van oraloor in Johannesburg byeengekom om 'n grondwet vir vroue te aanvaar en 'n
vroue-organisasie te inisieer wat bekend gestaan het as die "Federation of South African Women"
(FSAW).68

Hierdie vroue-organisasie was van die begin af nie-rassig, met leiers soos Ida Mtwana, Ray
Alexander en Helen Joseph ('n voormalige maatskaplike werker). Hulle eerste inisiatief teen
apartheidswette, in die besonder teen die paswette, was 'n opmars na die Uniegebou in Pretoria.
Soortgelyke demonstrasies is later op verskeie plekke in die land gehou, veral nadat pasboeke aan

64 Lodge, 1990: 43ev.
Lodge, 1990: 44.65

66 Lodge (1990: 44) skryf in dié verband: "In Johannesburg the Youth League provided an important component in
the local leadership, spoke in the strident idiom of Africanism: 'To you who are young and whose blood is hot, we
say catch the bull by its horns, Afrika.' "

67 Verskeie strawwe is uitgedeel aan die ongeveer 3 198 mense wat gearresteer is en het gewissel van boetes tot
tronkstraftot lyfstraf. (Roux 1978: 388ev.)
Lodge, 1990: 142.68
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swart vroue uitgereik is.69

In Winburg het die vroue hulle kritiek teen hierdie wette gedemonstreer toe hulle hulle pasboeke
verbrand het. Talle soortgelyke betogings is aan die Oos-Rand gehou waar munisipale owerhede
bepaalde wette uitgebuit het om die beweging van swart vroue te beperk. 70 Hierdie optrede van die
owerhede het vrees by swart vroue laat toeneem dat die regering kon doen wat hulle wil met hulle
en hulle gesinne." Kritiese stemme oor hierdie toedrag van sake is gehoor toe ongeveer 20 000
vroue landwyd in Augustus 1956 onder leiding van Helen Joseph opgetrek het na Pretoria en 20 000
petisies aan die kantoor van die Eerste Minister by die Uniegebou afgelewer het. Nadat hulle 30
minute in stilte gestaan het voor 'n verdwaasde gehoor van klerke en tiksters, het hulle hulle
temalied gesing naamlik "Strydom, you have tampered with the women, you have struck a rock.',72

Ná die optrede van die owerhede teen die Defiance Campaign en die aksies van die vroue-
organisasies was daar 'n gevoel van verslaenheid en het swart politieke leiers byeengekom onder
aanmoediging van wit liberale leiers 73 om hulle strategie te heroorweeg. Dit het aanleiding gegee tot
'n "Call to a Congress of the people", wat op 26 en 27 Junie 1955 op Kliptown, suid van
Johannesburg, gehou is. Hierdie kongres is bygewoon deur 'n groot aantal swart afgevaardigdes van
bykans elke swart politieke organisasie, asook ongeveer 3 000 mense van alle rassegroepe.Ï" By dié
geleentheid is die eerste konsep van The Freedom Charter versprei. Die kern van die dokument was
reeds geformuleer en waarin gevra word vir 'n nie-rassige demokrasie en gelyke beregting vir alle
mense voor die wet. Daarin word ook 'n versoek gerig dat die banke, myne en swaar industrieë
genasionaliseer word. Verder word ook gevra vir die herverspreiding van grond. Voorts vra die
opstellers van hierdie dokument vir gelyke werk- en opvoedkundige geleenthede asook vir die
ophef van alle wette wat die normale sosiale en gesinslewe beperk. 75

Gewapende polisie het op die tweede dag van die kongres toegeslaan en talle dokumente
gekonfiskeer met die hoop dat prima facie-bewyse gevind sou word van beplande hoogverraad."
Die polisie het hierdie klopjag voortgesit op die huise en kantore van die leiers wat betrokke was by
die Congress of the People en op 5 Desember 1956 het hulle 156 mense van alle rasse gearresteer
en in die Fort in Johannesburg aangehou terwyl voorbereidings getref is vir die hoogverraadsaak.

69 Volgens Lodge (1990: 143) het die regering kort voor hierdie demonstrasie bekend gemaak dat hulle bewysboekies
aan swart vroue gaan uitreik - wat volgens hulle nie dieselfde as pasboekies is nie.
Verskeie bestaande wette is omvorm. Lodge (1990: 142) skryf in dié verband dat wysigings aan die "Urban Areas
Act" in 1952 reeds die begin was van die owerhede se beheer oor swart vroue binne hulle grondgebied. Hulle doen
dit deur permitte uit te reik vir woonregte en die reg om in diens geneem te word.
Vlugskrifte is in dié verband uitgegee deur die ANC in Port Elizabeth (1956) en in een is die mening uitgespreek
dat "no husband can ever be sure any day that his wife is his wife; nor can he be sure that his child may not be
taken away from him and sold to farmers under the pretext of failing to comply with the pass regulation ... how can
any decent home be built for the proper upbringing of the children ... A man has only to come into any home or
stop a woman on the street and say he is a policeman or detective and the law of the country empowers him to take
away that women and to touch any part of her body as they can do with men under the pretext they are searching
for a pass. Even in the days of slavery there was nothing like this. This is the best method of humiliating people
and destroying the honour of its womenhood." In nog een word gesê: "The pass must be resisted." (Sien aanhaling
van Lodge 1990: 144.)

72 Lodge, 1990: 145.

70

71

73 Enkele wit liberaal-denkende mense soos Patrick Duncan, seun van die voormalige Goewerneur-Generaal, het
deelgeneem en is gearresteer. Die Liberale Party het toe reeds 'n beleid aanvaar wat 'n ongekwalifiseerde stemreg
vir swart mense ondersteun. (Davenport 1997: 386.)

74 Roux, 1978: 398.
75 Roux, 1978: 399.
76 Davenport, 1997: 387.
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Drie regters van die Hoërhof het almalonskuldig bevind en ontslaan op 29 Maart 1961.77

Een van die belangrikste noodkrete en stemme van kritiek teen apartheid is in Sharpeville gehoor.
Teen die einde van die vyftigerjare het verskeie faktore soos werkloosheid, toestromingsbeheer,
hongerlone, armoede en polisiewreedheid die klimaat voorberei vir die swart bevolking van
Vereeniging se betrokkenheid by militante politieke leierskap. Inwoners van die swart woonbuurte
het vergader om die owerhede te waarsku teen die gevaar wat die woede van die jeug oor die gebrek
aan fasiliteite in swart skole inhou. Hulle het die owerhede ook gewys op die nadelige gevolge wat
die paswette inhou vir hulle kinders wat as gevolg van die wette nie werk kan soek aan die Rand nie
en wat daartoe aanleiding gee dat hulle as misdadigers in die tronk beland.78 Benewens hierdie
faktore is 3 000 swart inwoners van Vereeniging in Augustus 1959 benadeel deur 'n program van
hervestiging. Die program van hervestiging in Sharpeville het hoër huur tot gevolg gehad wat hulle
nie kon bekostig nie."

Aan die begin van die 1960's was die Pan Africanist Congress (PAC) besonder aktief in die
Vereeniging-omgewing en was dit die meer radikale jeug wat met hulle stemme van kritiek
aangesluit het by die beweging. Die PAC was vas oortuig dat hulle die massa kon beweeg om die
paswette te verwerp en dat dit die begin van die einde van wit oorheersing sou beteken.8o Soos reeds
in Hoofstuk twee beskryf, het hierdie gebeure uitgeloop op die Sharpeville-slagting.

Hierdie vorm wat die kritiese stem aangeneem het, was omstrede omdat dit binne bepaalde geledere
gesien is as 'n onoordeelkundige optrede wat aanleiding gegee het tot die gemelde ramp. Tog het
die Sharpeville-slagting nie net die reaksie van die nasionale stemme van kritiek ontlok nie, maar
ook dié van die internasionale gemeenskap. Dit het 'n era ingelui waarin die regverdiging van
geweld as kritiek op apartheid deur die leiers van die onderdrukte swart mense aan die orde gestel
IS.

Die beoordeling van die gebeure by Sharpeville en die reaksie van stemme van kritiek daarop sal in
die afdelings oor die kritiese stem binne kerklike geledere meer volledig bespreek word.

3.2.6 Kritiek in die vorm van geweld

Kort ná die tragedie van Sharpeville was die tyd van gematigde reaksies soos hier bo uiteengesit,
verby. Die tyd van 'n meer radikale vorm van kritiek het aangebreek toe gematigde swart politieke
leiers nie meer die opkomende jong leiers, soos diegene wat die Jeugliga van die ANC gestig het en
verskeie ander jong leiers van swart organisasies, tevrede kon stel nie.8l Nelson Mandela, 'n
voormalige leier van die ANC-jeugliga, het 'n meer prominente rol as leier begin speel en is
aangestel as die leier van die nuutgestigte militêre vleuel van die ANC, uMkhonto we Sizwe (MK),
aan die einde van 1961.82 Mandela het ondergronds gegaan met die MK met die doelom installasies
te saboteer sonder dat lewens in gevaar gestel word. Die eerste geradikaliseerde vorm van kritiek
was die sabotasie wat gepleeg is op Geloftedag 16 Desember 1961.83

77 Davenport, 1997: 388.
78 Lodge, 1990: 207.
79 Sien die volledige uiteensetting van die opbou en ontplooiing van die gebeure en toename in woede van die

inwoners van Sharpeville in Lodge (1990: 212 ev).
80 Roux, 1978: 406.
81 Volgens Meredith (1997: 237) was dit duidelik dat 'n nuwe fase aangebreek het en dat diejonger geslag nie meer

tevrede was met gematigde optrede wat telkens verkrummel het onder die maatreëls van die apartheidsregime nie.
Hy vervolg: "Revolutionary enthusiasts like Slovo argued that the phase of limited sabotage had effective run its
course and that the only remaining option was to commit Umkhonto to revolutionary violence."

82 Giliomee, 2003: 533.
83 Davenport, 1997: 402.
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Hierdie vorm van kritiek is voortgesit deur Slovo en Govan Mbeki, beide lede van MK, wat in April
1963 'n nuwe strategie uitgewerk het vir MK met die kodenaam "Operation Mayibuye'Y" Hierdie
strategie is beplan as gevolg van die feit dat daar geen hoop was dat die wit owerheid sou belangstel
in 'n volwaardige demokrasie nie. As gevolg van die oormatige bewapening van owerheidsmagte
was hulle oortuig dat daar geen ander uitweg was as om deur middel van revolusionêre (militêre)
geweld bevry te word nie.85 Voorts het die politieke gebeure van daardie tyd die oorgrote
meerderheid van die bevolking oortuig dat slegs 'n gewapende stryd enige impak kan maak op die
regering.Ï" Die mense se desperaatheid, maar ook hulle bereidheid om oor te gaan tot geweld, het
duidelik geblyk uit veldtogte soos die Leballo-tipe optrede. Die huiwering om deel te neem aan die
bekende vorms van politieke verset was uit vrees dat hulle blootgestel word aan massiewe
weerwraak sonder enige hoop om terug te slaan. Die gevoel was dat die massas in groot getalle sou
betrokke raak as daar leierskap is wat die potensiaal het om 'n suksesvolle gewapende stryd aan te
voer.87

Vanafhierdie tydperk het honderde aktiviste die land verlaat om militêre opleiding in die buiteland
te ontvang en terug te keer as bekwame guerrillavegters. Daar is 'n lys teikens opgestel wat
gesaboteer en aangeval sou word. Planne is opgestel vir die vervaardiging van handgranate, bomme
en ander militêre wapens. 'n Eiendom met die naam Travallyn naby Krugersdorp is gekoop waar 'n
arsenaalopgerig is en Denis Goldberg, 'n 30-jarige ingenieur en vorige president van die Congress
of Democrats, aangestel is om die wapenvervaardiging te behartig. Daar is groot getalle wapens
vervaardig en aangekoop om hierdie projek te loods en deur te sien.88 Daar was nie konsensus onder
die lede van die ANC en MK oor die etiese regverdiging van geweld nie en lang debatte is gevoer
oor die inhoud van Operation Mayibuye - sien verdere bespreking hieronder.

In hierdie stadium was die hoof-vergaderplek van die lede van MK 'n landgoed met die naam
Lilliesleaf in die Johannesburgse voorstad Rivonia. Die meeste dokumente is hier geberg. Namate
hierdie operasie groter momentum gekry het, het meer mense bewus geword van die aktiwiteite by
Travallyn en het die risiko al groter geword dat die polisie kon toeslaan. Hierdie vrese is
bewaarheid toe die polisie toegeslaan het op 11 Julie 1963. Verskeie leiers van MK is tydens hierdie
klopjag gearresteer, soos Sisulu, Mbeki, Bernstein, Hepple, Kathrada en Goldberg. Mandela, wat
geïmpliseer is in verskeie van die dokumente wat gekonfiskeer is, is later gearresteer. Hierdie
gebeure het aanleiding gegee tot die uitgerekte Rivonia-verhore.89

Ná Republiekwording in 1960 is die kritiese stemme van swart politieke leiers gesnoer deur die
verbanning van die ANC en PAC. Swart mense is totaal kwesbaar gelaat, veral ten opsigte van die
implementering en gevolge van die tuislandbeleid. Benewens die verbanning van politieke
organisasies was die meeste politieke leiers óf in aanhouding óf gemerkte mense en vuisvoos. Dit
wou voorkom ofkritiese stemme van watter aard totaal gesnoer was.

3.2.7 Kritiese stemme uit die Swartbewussynsbeweging

Kritiese stemme het egter gedurende die begin 1970's van 'n ander oord gekom, naamlik van die

84 Meredith, 1997: 238.
85 Meredith, 1997: 238.
86 Meredith, 1997: 239.
87 Meredith, 1997: 238.
88 Meredith (1997: 238ev) gee 'n volledige bespreking van die beplanning van "Operation Mayibuye". Daar is beplan

om ongeveer 48 000 landmyne, 21 000 handgranate en 1 500 tydskakelaars vir bomme aan te skaf.
89 Die beplanning van "Operation Mayibuye", die aktiwiteite van MK in hierdie periode, die polisieklopjagte en

Rivonia-verhore word meer volledig bespreek in die werk van Meredith (1997) en Clingman (1998).
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Swartbewussynsbeweging.ï" Hierdie beweging was 'n meer intellektuele beweging" wat sy
oorsprong in die South African Student's Organisation (SASO) gehad het en wat in 1972 'n Black
People's Convention (BPC) gevestig het.92 Die doelstellings van die BPC word só deur Lodge
beskryf: "liberation from psychological and physical oppresion and the implementation of 'Black
Communalism' through economical co-operatives, literary campaigns, health projects, cultural
activity and a general workers' union, the Black Allied Workers' Union (BAWU)".93 Steve Biko
was die leier en rolmodel van hierdie beweging. Hy is in 1946 in King William's Town gebore en
ontvang sy primêre onderrig aan 'n Katolieke sendingskool in Mariannhill naby Durban. Hy sit sy
studieloopbaan voort in 'n mediese rigting aan die Universiteit van Natal.

Biko en die lede van BPC wou nie een of ander militante politieke rol speel of swart politieke
aktiviste kweek nie. Hulle wou aan swart mense 'n sin van eiewaarde gee sodat hulle kon
emansipeer uit die eeue lange gekondisioneerde gevoel van minderwaardigheid'" - om hulle
sodoende te bevry van sielkundige en fisieke onderdrukking. Dit was dus 'n poging om swart mense
'n sosio-ekonomiese en kulturele eiewaarde te gee binne 'n geslote swart kommunale wêreld.
Voorts was dit 'n poging om swart mense te bevry van wit liberale voorveronderstellingsr"

Die swart studentebeweging, SASO, het gepoog om 'n eie identiteit te vestig deur weg te breek van
die National Union of South African Students (NUSAS). Swart gemeenskapsprojekte is ontwikkel
sodat swart mense die inisiatief kon neem om die nodige gesondheids- en maatskaplike dienste te
lewer aan die swart gemeenskap.

90 Davenport (1997: 418) wys op die gevoel van verslaenheid onder politieke leiers: "But there were signs during the
early 1970s of a new approach to politics less optimistically liberal than Luthuli's ANC had been before
Sharpeville, more realistic in its appraisal of political forces than Sobukwe's rival movement, and less vulnerable
to the charge of collaborationism than the Homeland leaders in general. This was the approach through the
philosophy of Black Consciousness, which may have taken inspiration from notions of Black Theology and Black
Power, which had their origin in the United States, or from the challenging writings of Frantz Fanon in Algeria,
though its aim, as Gerhart has well expressed it, was 'not to trigger a spontaneous Fanonesque eruption of the
masses into violent action, but rather to rebuild and recondition the mind of the oppressed in such a way that they
would be ready forcefully to demand what was rightfully theirs."
Hierdie meer akademiese beweging het hulle laat geld op die gebied van literatuur, poësie, musiek, teologie en
gemeenskapsprojekte soos die opvoedkunde, gesondheid en ander maatskaplike en kultuurprojekte (sien Meredith
1997: 329).

91

92

93
Lodge, 1990: 323ev.
Lodge, 1990: 323ev.

94 Dat dit in hierdie beweging gegaan het oor die gekondisioneerde sielkundige minderwaardighede van die swart
mense, blyk duidelik uit die volgende opmerking deur Biko (1986: 28): "But the type of black man we have today
has lost his manhood. Reduced to an obliging shell, he looks with awe at the white power structure ... In the
privacy of his toilet his face twists in silent condemnation of white society but brightens up in sheepish obedience
as he comes out hurrying in response to his master's impatient call ... His heart yearns for the comfort of white
society and makes him blame himself for not having been 'educated' enough to warrant such luxury."
Dit het hier veel dieper as politiek gegaan. Dit het gegaan oor die menswaardigheid van swart mense. Serote stel
dit soos volg: "An indication of this was the fashion in which the rhetoric of Black Consciousness washed over the
boundaries of purely political concerns to infuse the patois of African petty-bourgeois culture with a fresh bitter
assertiveness. Nowhere is this more evident than in the township literary revival of the early seventies - especially
in its poetry:

Now I'm talking about this;
'Shit' you hear an old woman say,
Right there, squeezed in her little match-box
With her fatness and gigantic life experience,
Which makes her a child,
'Cause the next day she's right there,
Right there serving tea to the woman
Who's in bed at 10 a.m. sick with wealth,
Which she's prepared to give her life for
'Rather than you marry my son or daughter.'" (Mongane Serote, soos aangehaal deur Lodge 1990: 324- 325).

95
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Hierdie beweging is aanvanklik positief beoordeel deur die apartheidsregime omdat dit gesien is as
'n poging om die tuislandbeleid te komplementeer. Toe die regering besef waaroor dit vir Biko en
die BPe gaan, het die polisie toegeslaan en verskeie leiers onder die Wet op Terrorisme verhoor en
na Robbeneiland verban. Dit het ook gelei tot die marteling en dood van Biko in aanhouding, wat
weer eens die hoop van hierdie leiers verydel het. Davenport beskryf egter 'n ander kant van hierdie
gebeure: "They were convicted and sent to Robben Island; but there can be little doubt that their
boisterous conduct in the dock did much to stimulate the mood of defiance which would dominate
the resistance movement which erupted in Soweto two years later".96

Die Swartbewussynsbeweging het met hulle kritiese analise 'n indringende interpretasie van die
sosiale werklikheid gemaak. Die resultate daarvan is benut om 'n psigologiese en morele "woord"
op 'n aangrypende wyse te verkondig. Hierdie woorde van kritiek was 'n tweesnydende swaard wat
beide die apartheidsregime en die swart samelewing aangespreek het. Dit was 'n kritiese reaksie
teen die wit onderdrukkende meerderwaardigheid, maar ook 'n woord van simpatieke kritiek teen
swart minderwaardigheid.

3.2.8 Kinders spreek 'n woord van kritiek

Die reaksie van die kinders van Soweto op die ongeregtigheid binne die onderwys is die laaste
voorbeeld van kritiese stemme vanuit die politieke bewegings wat binne die tydperk val waaroor
hierdie studie handel. Aangevuur deur die rolmodelle wat die jong swart skoolkinders en studente
gevind het in die Swartbewussynsbeweging, het hulle in 1976 in opstand gekom teen die stelsel van
"Bantoe-onderwys". Dié stelsel is deur Verwoerd ontwikkelom swart mense ooreenkomstig die
behoefte van die wit-gedomineerde ekonomie op te lei: "It had produced a legacy of inferior school-
ing, poorly trained teachers, overcrowded classrooms and inadequate equipment.T" Die regering se
finansiële bydrae tot swart onderwys was minimaal in vergelyking met dié van wit onderwys - daar
is 16 keer meer aan wit onderwys gespandeer - met vanselfsprekende gevolge.

Benewens dié minderwaardige onderwyskurrikulum was die klasse só oorvol dat daar beswaarlik
plek was vir die kinders wat wel skool bygewoon het. Leerkragte het die situasie onhoudbaar
gevind. Dit is vererger toe die taalbeleid aangepas is deur die Adjunkminister van Onderwys,
Andries Treumicht.98 'n Beginselbesluit is geneem dat slegs Afrikaans gebruik word vir die
onderrig van wiskunde en geesteswetenskappe in swart skole.99 Hierdie voorskrif is afgedwing
ondanks die feit dat die onderwysers nie Afrikaans magtig was nie en daar om ideologiese redes 'n
ernstige weerstand was teen Afrikaans. Verskeie pogings is deur protesterende onderwysers,
onderwysorganisasies, skoolrade, skoolhoofde en ouers aangewend om die owerhede te oortuig dat
dié besluit talle krisisse skep vir swart skole en dat dit teruggetrek moet word. Ten spyte van al
hierdie pogings om hulle stemme van kritiek te laat hoor, het die regering daarmee volhard.

Gevoelens binne swart woonbuurte, skoolgemeenskappe en veral tussen die swart skoliere en
studente het breekpunt bereik met Soweto as die middelpunt. Daar was 'n totale gebrek aan insig by
die regering vir die magtelose gevoel en frustrasie wat besig was om by die jeug op te bou. Die pot
het oorgekook tydens die protesoptog toe skoliere in hulle massas op 16 Junie 1976 met plakkate en
die sing van vryheidsliedere deur die strate van Soweto gemarsjeer het. Die protesterende en
kritiserende kinders is gekonfronteer deur gewapende polisie wat met lewende ammunisie
losgebrand het op die massa kinders en 'n 13-jarige skoolkind, Hector Pietersen, noodlottig gewond

96 Davenport, 1997: 419.
97 Meredith, 1997: 328.
98 Lodge, 1990: 331.
99 Lodge, 1990: 331.
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het.loo Toe gerugte oor die skietery versprei, het studente en skoliere buite beheer geraak van woede
omdat hulle kritiek op dowe ore geval het. Uit frustrasie is regeringsgeboue aangeval, biersale en
drankwinkels geplunder en motors en busse beskadig. Soweto was gedurende die daaropvolgende
vier dae in chaos gedompel, met brandende motors en motorbande en talle bloedige botsings tussen
onluspolisie-eenhede en groepe studente en skoliere.

Onluste het versprei na ander townships en ongeveer 150 mense, meestal swart skoolkinders, het
gesterf tydens hierdie gebeure. Die regering het later wel geswig onder die druk en die besluit
teruggetrek, maar kon nie keer dat die gees van revolusie landwyd versprei met talle optogte,
betogings en brandstigting nie. Ongeveer 600 mense het gesterf en 4 000 is gewond.l'" Hierdie
tragiese gebeure kon waarskynlik vermy word as die owerheid bereid was om die stemme van
kritiek ernstig op te neem.

De Gruchy toon aan dat dit nie net die gebeure in Soweto was wat kritiese stemme ontlok het nie,
maar veral dit wat die plek Soweto in apartheid Suid-Afrika gesimboliseer het. Eerstens het Soweto
'n internasionale simbool geword wat geassosieer is met verdrukte mense. Tweedens het dit 'n
simbool geword van die nuwe geslag politiekbewuste swart mense wat in opstand teen apartheid
was. Derdens was dit 'n simbool van die mislukking van afsonderlike ontwikkeling. Vierdens was
dit 'n simbool van onderdrukte geweld wat enige oomblik kon vlamvat. Vyfdens was dit ook 'n
simbool van swart protes teen die kerk self, wat geassosieer is met wit mag en oorheersing.i'f

Dit is insiggewend dat stemme van kritiek binne swart politieke geledere aanvanklik hoofsaaklik
afkomstig was uit die geledere van swart mans en vroue wat eers gedurende die 1950's hulle stem
laat hoor het, terwyl die stem van die jeug hulself laat geld het gedurende die 1970's. Daar is ook
melding gemaak van die verskillende vorme wat kritiese stemme aangeneem het. Dit het gewissel
van die aanvanklike gesprekke met die owerheid, optogte, onluste, die Defiance Campaign (waarin
die voorbeeld van Gandhi deur middel van lydelike verset nagevolg is) en die
Swartbewussynsbeweging. Uiteindelik is met geweld gepoog om hulle kritiese stemme teen
ongeregtigheid te laat hoor.

Uit hierdie ondersoek het dit duidelik geblyk dat kritiese stemme teen ongeregtigheid verskeie
Bybelse en kerkhistoriese gestaltes aangeneem het. Dit laat ons egter met die vraag oor die
aanwending van geweld as 'n legitieme metode van kritiek. Hierdie vraag is dikwels aan die orde
gestelonder Christelike en ander godsdienstige en humanistiese etici. Dit sou onmoontlik wees om
die vraag in hierdie studie uit te klaar. Vanweë die gebruik van hierdie metode van kritiek in die
studie word egter kortliks enkele opmerkings in dié verband gemaak.

Daar is inderdaad verskillende standpunte oor hierdie etiese vraagstuk. Ons het reeds verwys na
Gandhi, wat lydelike verset bo geweld verkies het as metode om kritiek te lewer teen
ongeregtigheid. Binne swart politieke geledere was daar nie eenstemmigheid oor geweld as 'n
moreel aanvaarbare reaksie nie. Daar was indringende verskille oor Operation Mayibuye, wat talle
hewige debatte ontlok het by Lilliesleaf. In verband met die vraag oor die gebruik van geweld haal
Clingman die woorde van Hoofman Albert Luthuli tydens die hoogverraadverhoor soos volg aan:
"Who will deny that thirty years of my life have been spent knocking in vain, patiently, moderately
and modestly at a closed and barred door?" Na aanleiding van dié opmerking deur Luthuli, reageer
Clingman soos volg: "That door appeared to be made ofVerwoed's favoured material, granite, and
it was evident that no amount of peaceful persuasion, moral or rational, could move or mollify the

100 Meredith, 1997: 329.
101 Meredith, 1997: 329.
102 De Gruchy, 1986: 170ev.
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white government. Not only were black South Africans excluded from any form of genuine
consultation or representation in this new Republic, but their every effort at participation or
negotiation had been spumed in the most brutal way. In these circumstances a new organisation,
uMkhonto we Sizwe [spear of the Nation], was formed as an offshoot of the ANC and Communist
Party to explore and then initiate an armed struggle.,,103

Volgens Meredith was daar twee kampe binne die ANC wat duidelik geblyk het uit die debatte by
Lilliesleaf. Daar was die revolusionêrgesinde entoesiaste soos Slovo, Mbeki, Goldreich en militêre
figure soos Wilton Mkwayi en Joe Gqabi. Laasgenoemde het van China af teruggekeer waar hulle
opleiding ontvang het en onmiddellik tot geweld wou oorgaan. Ander lede van die organisasie was
nie hiervoor te vinde nie. Kathrada meen hierdie mense was só betrokke by die stryd dat hulle hulle
objektiwiteit verloor het omdat hulle ongeduldig geraak het dat die stryd teen apartheid telkens
vertraag is. Op sy beurt het Sisulu dit as onrealisties bestempel, terwyl Bram Fischer dit beskryf as
"an entirely unrealistic brainchild of some youthful and adventurous imagination't.i'" Die uiteinde
van die saak was dat die status van Operasie Mayibuye in die toekoms tot heelwat onderlinge
struweling sou lei.

Mandela het hom in dié verband soos volg uitgelaat:

For a long time the people had been talking of violence - of the day when they would fight
the white man and win back their country - and we, the leaders of the ANC, had nevertheless
always prevailed upon them to avoid violence and to pursue peaceful methods. When some of
us discussed this in May and June of 1961, it could not be denied that our policy to achieve a
non-racial state by non-violence had achieved nothing, and that our followers were beginning
to lose confidence in this policy and were developing disturbing ideas of terrorism ... After a
long and anxious assessment of the South African situation, I, and some colleagues, came to
the conclusion that as violence in this country was inevitable, it would be unrealistic and
wrong for African leaders to continue preaching peace and non-violence at a time when the
government met our peaceful demands with force. This conclusion was not easily arrived at.
It was only when all else had failed, when all channels of peaceful protest had been barred to
us, that the decision was made to embark on violent forms of political struggle, and to form
Umkhonto we Sizwe. We did so not because we desired such a course, but solely because the
government had left us with no other choice (my kursiveringj.l'"

Die beginsel wat Mandela gebruik het om geweld te regverdig as 'n metode van verset teen die
apartheidsregering, word vervat in die kwalifiserende stelling: when all else had failed.

As voorbeeld van 'n posisie wat onder soortgelyke omstandighede ingeneem is oor die gebruik van
geweld, kan ook verwys word na Bonhoeffer. Volgens hom mag die kerk nie net staan en toekyk
hoe die bestuurder van 'n bus byvoorbeeld mense raakry en doodry nie. Die kerk se rol is nie net
beperk tot die taak om beseerdes te verbind en die dooies te begrawe nie - daar kom 'n tyd dat 'n
speek in die wiel gesteek moet word.106

Uit hierdie voorbeeld van die debatte (verskeie ander voorbeelde kan aangehaal word) wat gevoer
is, is dit duidelik dat nie ligtelik met die morele vraag omgegaan is nie. 'n Klimaat van
magteloosheid, frustrasie en woede oor die haglike lewe waarin die apartheidsregime met hulle
onderdrukkende wette swart mense gedompel het, het geheers. Soos in Hoofstuk 2.1.2 uiteengesit,
was daar 'n opkomende jeug wat die swart leiers onder druk geplaas het om op te tree teen die

103 Clingman, 1998: 279-8Q.
104Meredith, 1997: 240, 329.
105Meredith, 1997: 265.
106 Sien volledige bespreking van hierdie standpunt van Bonhoeffer in Wind, 1991.
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strukturele geweld van die regering. Dit was binne hierdie konteks waar besluite in verband met
geweld geneem moes word deur die leiers van swart politieke bewegings.

Benewens al hierdie voorbeelde van dekades se worsteling om die kritiese stemme teen
ongeregtigheid te laat hoor, is daar talle ander wat nie in hierdie navorsing opgeneem is nie.
Sodanige voorbeelde word beskryf in die literatuur wat in hierdie afdeling van die studie aangehaal
word.

3.3 Kritiese stemme uit die ekumene

3.3.1 Voor Uniewording

Kritiese stemme teen ongeregtigheid voor die 20ste eeu is meestal verwoord deur die sendelinge
afkomstig van die London Missionary Society (LMS). Dit was hoofsaaklik kritiek teen die kerk van
die koloniale imperialiste. Gedurende hierdie tydperk was dit reeds duidelik dat ras 'n belangriker
rol sou speel in die beoefening van godsdiens in die kerk van die koloniste. Gedurende hierdie
periode is die fondamente gelê vir afsonderlike kerke op grond van ras.107 Kritiek is by monde van
die sendelinge van die LMS uitgespreek teen die aanvanklike kerk van die koloniste en later teen
die kerk en samelewing van die Afrikaner. Die verhouding tussen die kerke van die Afrikaner en
die sendelinge van die LMS was van meet af aan gespanne. Hierdie spanning kan nie los van die
Afrikaner se stryd teen die Britse imperialisme verstaan word nie. Stereotipes en beskuldigings wat
oor en weer geslinger is, het spanning laat oplaai tussen sendelinge wat hulle by die swart mense
geskaar het aan die een kant, en die Afrikanerkerke wat hulle by die Afrikaner geskaar het aan die
ander kant. 108

Dit was nie net die Ned Geref Kerk wat met die vraag geworstel het of die inheemse swart mense
onafhanklik moes ontwikkelof deel gemaak moes word van die organiese eenheid met die
Europese kerke van dieselfde denominasie nie. Ook die Europese sendinggenootskappe het teen die
einde van die 19de eeu hierdie kwessie gedebatteer soos wat die sending in Suid-Afrika gevestig
geraak het. 109 Teologiese standpunte en oortuigings in verband met kerkeenheid was uiteenlopend
van aard binne sowel die Ned Geref Kerk as die Engelssprekende kerke.l" Hoewel die Ned Geref
Kerk gesien is as 'n kerk met 'n rasbepaalde ekklesiologie, wys De Gruchy daarop dat
Engelssprekende kerke met hierdie selfde problematiek geworstel het. III

Volgens Viljoen is daar 'n ideologiese konnotasie aan die begrippe Afrikaanssprekende- en

107 De Gruchy, 1986: lev.
108 Hierdie paragraaf oor die kritiese stem voor die 20ste eeu is slegs 'n poging om aansluiting te vind by hierdie

tydperk sonder om die problematiek aan die orde te stel. In die werke van onder andere Botha, AJ (1984) en De
Gruchy (1986) word 'n volledige uiteensetting gegee.

109 De Gruchy, 1986: 15.
110 Die begrip "Engelssprekende kerke" is reeds in hierdie proefskrif gebruik, maar in hierdie afdeling is dit belangrik

om te verduidelik wat onder die begrip verstaan word. De Gruchy (1986: 85) beskryf dit soos volg: "English
speaking churches does not refer in any primary sense to some common doctrinal or liturgical commitment and
practice, nor does it include all those churches in the country who use English as their main language of
communication and worship. Rather, the designation refers to those churches of British origin which have grown
together over the years as a result of the ecumenical movement (my kursivering) and their common attitude
towards the racial situation in general and apartheid in particular. They have not claimed this title for themselves. It
has been given to them by the mass media, politicians, other churches, and populace in general. The English-
speaking churches are regarded as those who oppose the racial policy of the Nationalist goverment." As na die
Engelssprekende kerke verwys word, sluit dit gewoonlik die Anglikaanse, Presbiteriaanse, Metodiste- en
Kongregasionalistiese kerke in. Hierdie kerke se tradisies verskil van mekaar en hulle gemeentes is dikwels
veelrassig.

III Volgens De Gruchy (1986: 18) was die Engelssprekende kerke, ten spyte van denominasionele en sinodale
eenheid, op grond van etniese verskille verdeel.
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Engelssprekende kerke in Suid-Afrika: "Die' Afrikaanse kerke' is hulle wat in die loop van die tyd
vereenselwig geraak het met die kultuur-politieke stryd van 'die Afrikaner' en die 'Engelssprekende
kerke' is almal wat in die loop van die tyd weerstand gebied het in hierdie stryd. Die
Engelssprekende kerke is vir praktiese doeleindes dus ook die Duitse kerke en die 'swart kerke'.
Hulle word min of meer geïdentifiseer deur hulle gemeenskaplike verbintenis met die vroeëre
Christian Council of South Africa (CCSA) en die latere Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK)."
112

3.3.2 Ná Uniewording

Ná Uniewording het die swart mense selfs die kritiese stemme van die Engelssprekende kerke in
twyfel getrek. Daar was diep gesetelde wantroue tussen die Engelse groepe in die samelewing en
swart mensel13 omdat (soos reeds hier bo bespreek) swart mense geskok was deur die realiteit dat
die Engelse die belange van die Afrikaner bo dié van die swart mense gestel het in die nuwe
politieke bedeling.'!" Dit was ook in die jaar van Uniewording (1910) dat die ekumeniese beweging
in Edinburgh tot stand gekom het tydens 'n internasionale sendingkonferensie.I''' Verskeie
kerkleiers in Suid-Afrika is deur hierdie gebeure geraak en het as gevolg daarvan nuwe lewe
geblaas in die South African General Missionary Conference, wat in 1904 gevorm is.

Hierdie inisiatief het predikante en sendelinge van beide die Engelssprekende- en Afrikaans-
sprekende kerke laat saamkom in verskeie konferensies vanaf 1910 tot 1932 (soos reeds bespreek).
Dit het ook 'n belangrike rol gespeel in die verdere ontwikkeling van die ekumeniese beweging in
Suid-Afrika met die stigting van die Christian Council of South Africa (CCSA) in 1936 in
Bloemfontein. Tydens die stigting van die CCSA was daar goeie samewerking tussen die Ned Geref
Kerk en die Engelssprekende kerke, met die Ned Geref Kerk as een van die stigterslede. Hierdie
verhouding het egter spoedig versand as gevolg van die Ned Geref Kerk se beheptheid met
nasionalisme en rassisme, en die Engelssprekende kerke se vooroordeel teen die Afrikaner.

Dié vervreemding is verder gevoer deur die Ned Geref Kerk se ondersteuning van die Afrikaner se
stryd om bevryding van Britse imperialisme en die sogenaamde swart gevaar. Hierdie
bevrydingstryd het godsdiens en die kerk nie net gehelp om die Afrikaner se identiteit te vorm nie,
maar ook beslag gegee aan 'n teologie waarop nasionalisme gefundeer was. Vir die Afrikaner vir
wie hierdie waardes en sentimente bepalend was vir hulle algehele voortbestaan, is enige kritiek van
watter oord ook al as 'n bedreiging vir hulle voorbestaan beleef. Die Engelse liberalisme met hulle
individualisme het lynreg teenoor die Afrikaner se kollektiewe denke gestaan en buitendien het die
begrip "liberaal" negatiewe konnotasies binne Afrikanergeledere gehad.!" Dit was die konteks
waarbinne die ekumene gefunksioneer het en waarin daar 'n kritiese woord gespreek moes word.

Tot met die stigting van die CCSA 117 was die Engelssprekende kerke besig om oor hulle eie posisie
oor rasseverhoudinge en segregasie te besin. Die heersende klimaat kon grootliks bepaal word by
kerklike konferensies. Tydens die interkerklike konferensie wat deur die Kommissie vir

112 Viljoen, 1984: 192.
113 Alhoewel swart leiers respek gehad het vir die Christelike kerk en die CCSA, was daar tog 'n ongemak as gevolg

van die wantroue in die posisie van die Engelse. (Sien bespreking in Walshe 1982:158ev.)
114 Die Oxford History of South Africa beskryf die gebeure soos volg: "In withdrawing from South Africa, Great

Britain left behind a caste-like society, dominated by its white minority. The price of unity and conciliation was the
institutionalization of white supremacy." (Soos aangehaal deur De Gruchy 1986: 27.)

us Viljoen, 1984: 193.
116 De Gruchy, 1986: 35ev.
117 Die besoek van John Mott het 'n belangrike rol gespeel in die stigting van die eerste ekumeniese organisasie in

Suid-Afrika, die Christian Council of South Africa (CCSA), in Bloemfontein in Junie 1936.
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Naturellesake van die Federale Raad van Kerke in 1923 gereël en bygewoon is deur afgevaardigdes
van verskeie kerke en swart kerklike leiers soos DDT Jabavu en eerw John Dube, was daar geen
sprake van kritiek nie. Volgens Jabavu, wat wel voorheen kritiek uitgespreek het, kan hierdie
konferensie gesien word as 'n mylpaal in positiewe verhoudinge in Suid-Afrika.l18 Ook die
daaropvolgende interkerklike konferensie, wat deur die Naturellesakekommissie op aandrang van
verskeie Engelssprekende kerke gereël is in 1926 in Bloemfontein (om, onder meer die
Naturellewetsontwerpe van Hertzog te bespreek), is deur die afgevaardigdes as positief ervaar.

Gesindhede het egter verander toe 'n soortgelyke konferensie vir 1927 gereël moes word deur die
Naturellesakekommissie (sien Hoofstuk 2.3.2). Hierdie draai in die gety was as gevolg van die
stemme van kritiek van 'n aantal biskoppe van die Church of the Province en swart hoofinanne teen
die ongeregtigheid wat die Naturellewetsontwerpe van Hertzog ingehou het vir die swart
samelewing. Ná vele geskille het die Kommissie vir Naturellesake van die FR wel die konferensie
gehou in die saal van die Anglikaanse katedraal in Kaapstad in Februarie 1927. Die konferensie,
wat interkerklik en veelrassig van aard was, was uniek omdat die Ned GerefKerk se afgevaardigdes
hulle vereenselwig het met die kritiek wat uitgebring is teen die Naturellewetsontwerpe van
Hertzog. Ná die konferensie is 'n deputasie bestaande uit DI Botha, PGJ Meiring, prof. J du Plessis,
die Aartsbiskop, van Kaapstad Rheinolt-Jones, en prof. DDT Jabavu, aangewys om die besluite van
die konferensie oor te dra aan die Eerste Minister, genl JBM Hertzog. Alhoewel die besluite
versigtig bewoord en slegs sake aangeraak is waaroor konsensus'!" bereik is, kan dit inderdaad
gesien word as kritiek waarmee gepoog is om die saak van die stemiose swart mense aan die orde te
stel.

Die wegbreekaksies van die onafhanklike kerke120 kan in sigself gesien word as stemme van kritiek.
Hierdie wegbreekaksie was 'n kritiese reaksie teen wit beheer oor beide die sending- en veelrassige
kerke.121 Tweedens was dit 'n teken van opstand teen die oorheersing van die Europese kultuur en
onderdrukking van Afrikakultuur in die sosiale lewe van die kerk, asook deur sendelinge. Derdens
was dit 'n demonstrasie van opstand teen rassediskriminasie en paternalisme in veelrassige kerke.
Vierdens was dit verset teen Europese spiritualiteit en kulturele oorheersing.

Dit is belangrik om te let op die rol van die Engelssprekende kerke in die formulering van kritiek
teen die sosiale ongeregtigheid van segregasie en apartheid.l'" Swart politieke leiers het swaar
gesteun op die opvoeding wat hulle en baie van hulle volgelinge by sendinginstansies ontvang het
en waar hulle morele beginsels en motivering gevorm is. Die meeste swart politieke leiers van
hierdie tyd was Christene en baie van hulle was predikante in die sending- en Engelssprekende
kerke.

Dit was binne hierdie klimaat dat hulle nie net kritiese stemme van die ekumeniese kerke gehoor het
nie, maar ook gevorm is vir hulle eie taak as draers van hierdie kritiek. Die kritiek van swart leiers
en instansies wat binne hierdie Christelike klimaat gevorm is, het van meet af (soos die
Afrikanerkerke ) nie met 'n dualisme tussen kerk en wêreld gewerk nie. Dit het 'n groot rol gespeel
ten opsigte van die verband wat kritiese stemme van die swart leiers gelê het tussen morele

118 De Kerkbode, 10 Oktober 1923: 1373.
119 Lombard (1981: 36) bespreek die besluite wat aan die Minister oorgedra is.
120 Sien bespreking oor die onafhanklike Native Churches deur Wilson en Perrot, soos aangehaal in De Gruchy (1986:

42ev).
121 Sien volledige bespreking in De Gruchy (1986: 45ev).
122 De Gruchy, 1986: 48ev.
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beginsels en ongeregtigheid wat voortgespruit het uit rassisme.l'"

Hierdie insigte van die swart kerklike leiers het hulle in staat gestel om, soos die profete van ouds,
die sosiale werklikheid te analiseer en dit in verband te bring met die beginsels van die Woord. Met
hierdie insigte het swart Christenleiers soos Albert Luthuli (Kongregasionalis), Robert Sobukwe
(Metodis) en prof. ZK Matthews (Anglikaan en die eerste student wat in 1924 aan Fort Hare
gegradueer het en ook die leier was van die Kaapse tak van die ANC), 'n belangrike rol gespeel om
jong swart leiers te vorm om hulle stemme van kritiek in die toekoms te laat hoor. Hulle het 'n
belangrike rol gespeelom aan hulle kritiek teen ongeregtigheid 'n Christelik morele basis te gee
waardeur beide wit en swart mense die bevrydende krag van God kon beleef.

Die noodroep van die onderdrukte swart mense wat toenemend gely het onder die onmenslike wette
van die owerhede, sou vanaf die middel-1940's 'n al groter appél maak op die kritiese stemme
binne die kerk. Hierdie kritiek sou nie opkom uit die Afrikaanssprekende kerke nie, maar het
toenemend die taak geword van die Engelssprekende kerke wat lid was van die CCSA.124 Hierdie
kerke het besef dat met die aanbreek van die era van apartheid (1948) daar 'n tydperk van erger
vorme van ongeregtigheid op swart mense wag.

3.3.3 Kritiese stemme teen apartheidswetgewing van 1948

Van meet af aan het verskeie Engelssprekende kerke hierdie verskuiwing waargeneem en
antisiperende kritiek laat hoor.125 In 1948 het die Presbiteriaanse Kerk van Suid-Afrika by hulle
algemene vergadering kritiek uitgespreek teen die voorgestelde wetgewing van die NP wat selfs die
beperkte parlementêre seggenskap van swart mense verder sou afskaf. In hulle uitspraak het die
Presbiteriaanse Kerk dit soos volg gestel: "Our earnest prayer is that white South Africa may be
saved from the contempt in the eyes of the world which such action is bound to produce.,,126 Die
Metodiste Kerk, het by hulle konferensie in September 1948 hulle kritiek soss volg uitgespreek: "no
person of any race should be deprived of constitutional rights or privileges merely on the grounds of
race, and morally binding contracts protecting such rights or privileges should be regarded on the
high level of a pledged word. Political and social rights especially of the under privileged groups
should not be reduced but rather developed and expanded into greater usefulness.,,127

Die Congregational Assembly het ook die ems van die saak ingesien en die Skriftuurlike
regverdiging van apartheid bevraagteken. Die Baptiste Unie het by hulle algemene vergadering
besluit dat enige wetgewing wat sou inmeng met die aanvaarde konstitusionele stemreg vir swart
mense, onaanvaarbaar is. Voorts was die Baptiste Unie ook besorg oor die bitterheid wat hierdie
besluite ontlok het by dié wat aan die ontvangkant daarvan was. Gevolglik het die lede van die
vergadering hulle ook gedistansieer van enige beleid wat die regte tot verteenwoordiging van enige

123Hierdie insigte word onder andere weerspieël in 'n referaat van dr. AB Xuma by 'n konferensie in Fort Hare in
1930. Die tema was "Bridging the Gap between White and Black in South Africa". In die aanbieding het dit
gegaan oor die wyse waarop rassisme gebruik word om ongeregtigheid te regverdig op elke terrein van die lewe.
Volgens hom kan daar net bn1e gebou word tussen wit en swart as geregtigheid gevestig word deur die Union
Native Policy te skrap. (Karis en Carter 1972: 218 ev.)

124 Die Engelse sendelinge was oortuig dat die CCSA 'n groter ondersteuningsbasis sou bied om 'n bydrae te lewer tot
die ondersteuning van hulle oortuigings in verband met verhoudinge met swart mense. Die organisasie het egter sy
eie politieke agenda gehad en nie aan hierdie verwagtings voldoen nie. (De Gruchy 2005b: 28.)

125 De Gruchy, 1986: 54.
126Besluit en uitspraak van die algemene vergadering van die Presbiteriaanse Kerk van Suid-Afrika in September

1948. (De Gruchy 1986: 54.)
127 Besluit en uitspraak van die algemene vergadering van die Metodistekonferensie in September 1948. (De Gruchy

1986: 54.)
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faksie van die samelewing in die Parlement of Senaat beperk of inkort.128

Laastens het die Episcopal Synod of the Church of the Province 'n verklaring uitgereik oor die
rassekwessie waarin hulle hulself geïdentifiseer het met die Lambeth Konferensie se verklaring van
1948. In dié verklaring sê hulle dat enige vorm van diskriminasie tussen mense op grond van ras in
stryd is met die beginsels van die Christelike godsdiens.V" Die biskoppe van Suid-Afrika het voorts
ook daarop gewys dat menseregte nie iets is wat buite die Christelike beginsels val nie, maar 'n
integrale deel daarvan vorm."?

3.3.4 Kritiek teen apartheid ná 1948

Die welwillendheid wat geheers het by die interkerklike konferensie wat by die Universiteit van
Fort Hare in 1942 deur die CCSA gehou is, was iets van die verlede. Gesindhede het ingrypend
verander by die daaropvolgende konferensie, wat hulle in 1949 in Rosettenville (in Johannesburg)
gehou het. Ten spyte van die ontstaan van die CCSA was slegs enkele swart mense betrokke as lede
en tydens die konferensie was geen swart mense as afgevaardigdes betrokke nie. De Gruchy is ook
van mening dat die welwillendheid en optimisme van Fort Hare iets van die verlede was. Dit het
plek gemaak vir 'n gees van onrustigheid omdat hulle besef het dat die era van apartheid
aangebreek het.131 Die ideologie van apartheid het reeds begin om alles te oorheers en in die lig van
hierdie ernstige vraagstuk is die tema van die konferensie geformuleer, naamlik "The Christian
Citizen in a Multi-Racial Society". Hierdie interkerklike konferensie was die eerste ekumeniese
byeenkoms nadat die NP-regering oorgeneem het en het die standpunt van die Engelssprekende
kerke weerspieël.

By hierdie konferensie het die afgevaardigdes hulle kritiese stemme teen die ongeregtigheid van
apartheid duidelik en sonder omhaal van woorde geformuleer. Dit is duidelik dat hulle die konteks
van die tyd deeglik geanaliseer het voor hulle hierdie uitspraak gemaak het, en wel soos volg:

"We affirm that the fundamental truths we shall neglect at our peril include:

• God has created all men in His image. Consequently, beyond all differences remain the essential
unity.

• Individuals who have progressed from a primitive social structure to one more advanced should
share in the responsibilities and rights of their new status.

• The real need of South Africa is not 'Apartheid' but 'Eendrag' (i.e. unity through teamwork).

• Citizenship involves participation in responsible government. The franchise should be accorded
to all capable of exercising it.

• Every child should have the opportunity of receiving the best education that the community can
give, and for which the child has the capacity.

• Every man has the right to work in that sphere in which he can make the best use of his abilities

128 De Gruchy, 1986: 54.
129 "The Churches' Judgment on Apartheid." (The Civil Rights League 1948: 4ev.)
130 Hulle het die voorgestelde apartheidswetgewing veroordeel en hulle soos volg uitgespreek: "The only hope in our

judgment for the future of the men, the women and the children of Southern Africa lies in the creation of
harmonious relationships between our various racial groups. And harmony can only be achieved if the Europeans,
who at present wield power, engender a spirit of confidence amongst the non-Europeans. But if, on the other hand,
Europeans seek to preserve to themselves the exclusive benefits of Western Civilization, and to allow the non-
Europeans merely its burdens, South Africans will inexorably draw apart into mutually antagonistic racial groups."
("The Churches' Judgment on Apartheid.") (The Civil Rights League 1948: 4ev.)

131 De Gruchy, 2005a: 51
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for the common good."I32

Een van die skerpste individuele kritiese stemme was dié van die Anglikaanse sendeling vader
Trevor Huddleston, wat in Sophiatown aan die buitewyke van Johannesburg gewerk het. In sy boek
Naught for your comfort, wat in 1956 verskyn het, skryf hy oor die hartverskeurende gevolge wat
die apartheidswette tot gevolg het vir die swart lidmate wat hy bedien. Hy laat homself soos volg uit
apartheidswette en beleid:

. .. in opposing the policies of the present Government, therefore, I am not prepared to
concede that any momentary good which might conceivably emerge from them is good. Nor
am I prepared to concede that the motives which inspire such policies have any quality of
goodness about them. For both the acts and the motives are inspired by a desire which is itself
fundamentally evil and basically un-Christian; the desire to dominate in order to preserve a
position of racial superiority, and in that process of domination to destroy personal
relationships, the foundation oflove itself. That is anti-Christ.l "

Verskeie Engelssprekende sendelinge, veral van die Anglikaanse kerk, wat kritiek uitgespreek het
teen apartheid, is deur die regering gedeporteer en aangehou met of sonder verhoor.Y"

a) Kritiese stemme vanuit die Cottesloe-beraad

Die gebeure wat aanleiding gegee het tot die Cottesloe-beraad en die gevolge van die besluite en
nagevolge daarvan, is reeds bespreek (sien Hoofstuk 2.3.11). Hier kan slegs gewys word op die feit
dat hierdie beraad en die vermelde besluite wat daar geneem is, inderdaad gesien word as een van
die belangrikste gebeure in die geskiedenis van die kerk in Suid-Afrika. Hierdie beraad, wat op
inisiatief van die WRK byeengeroep is, het die soeklig op die ems van die rassespanning in Suid-
Afrika laat val. Kritiese stemme vanuit hierdie ekumeniese beraad het die aandag - nasionaal en
internasionaal - laat val op die ware omstandighede van die swart mense wat onder die juk van die
apartheidsregering moes leef.

Ná die Cottesloe-beraad het die Engelssprekende kerke volhard met hulle kritiek teen apartheid.
Hulle het talle deputasies na die Eerste Minister gestuur om hulle ontevredenheid uit te spreek teen
wetgewing wat swart mense verdruk. Verskeie programme is geloods in plaaslike gemeentes om
rassisme teen te staan in Suid-Afrika. Verskeie pastorale briewe wat die gevolge van apartheid
uitgewys het, is deur Engelssprekende kerke gepubliseer.

Die Rooms-Katolieke Kerk het mettertyd ook sterk standpunt ingeneem teen die ongeregtigheid van
apartheid en hulle stemme van kritiek gevoeg by die Engelssprekende kerke. In 1952 het die
Katolieke biskoppe 'n gesamentlike pastorale brief die lig laat sien. Dit is later opgevolg deur sewe
briewe waarin uitsprake gelewer is oor die ongeregtigheid in verband met rassisme. Die verslag van
die Southern African Catholic Bishops Conference verwoord hulle uitspraak soos volg:

The content of the Joint Pastorals can be summed up as applying to our own circumstances
the Gospel teaching of the universality of love and justice and the 'code' of human rights
which to protect man's dignity, freedom and well-being ... From the beginning they state that
the concession of these rights to all in the country in the same manner was a necessity of
justice, and refused to be distracted from this when the theory of partitioning South Africa
into separate states was brought up. The reason for this was and is that the majority of those
who do the work of the Republic are black, and to refuse them citizen rights is injustice and

132 "The Christian Citizen in a Multi-Racial Society." (The Christian Council of SA 1949: 7.)
133 Huddleston, 1956: 182.
134 Volgens De Gruchy (1986: 92) het verskeie kerkleiers deurgeloop onder die owerhede, soos eerw. Gonville

ffrench-Beytagh, voormalige deken van die Anglikaanse Kerk in Johannesburg. Hy is skuldig bevind aan
terrorisme en tronk toe gestuur vir vyfjaar.
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inhumanity. As the inevitable rigidity of law grew, and harshness in its enforcement, they
protested in 1964 against the law depriving Africans resident in the country hundreds of years
of permanent residence rights, and four times in 1974-75 against methods used in
administering security laws and treatment of church institutions witnessing against
injustice.135

b) Kritiese stemme uit die Christelike Instituut

Die Christelike Instituut (CI)136was van meet af aan 'n ekumeniese'Y instelling. De Gruchy toon
aan dat die Cl "a Confessing Church movement" was wat krities gestaan het teenoor die kerk se
onvermoë om profeties te reageer op apartheid - 'n beweging wat uitdrukking gee aan die eenheid
van die kerk, veral in hulle weerstand ten opsigte van rassisme en ongeregtigheid.t" Hierdie
omskrywing van die taak van die Cl gee reeds 'n aanduiding van die besondere kritiese stem wat
opgekom het vanuit hierdie instituut. Die Cl het 'n nuwe era ingelei in ekumeniese verhoudinge in
Suid-Afrika en 'n nuwe dimensie aan die ekumene in Suid-Afrika gegee met die betrokkenheid van
die kerk by die stryd teen apartheid.V''

Hierdie dimensie blyk uit die rol wat die Cl gespeel het in die ondersteuning wat dit gebied het vir
die kerke, organisasies en individue wat op die brandpunt van die stryd teen apartheid was.140Die
kritiese stemme wat opgeklink het uit die Cl, het veral morele ondersteuning gebied vir diegene wat
betrokke was by die stryd. Die Cl het dikwels die bronne voorsien wat nodig was vir hierdie stryd.
Voorts het hulle 'n belangrike rol gespeel as organisasie wat studieprojekte onderneem het oor die
rol van die Christendom in 'n apartheidsamelewing. 141

c) Kritiek vanuit die "Message to the People of South Africa"

In 1966 het die WRK in Genêve 'n konferensie gehou oor "Church and Society".142 Hierdie
konferensie het talle belangrike en vrugbare teologiese debatte ontlok binne die lidkerke se geledere
oor die kerk se taak met betrekking tot sosiale aksie.143 In hierdie jaar het die SARK 'n teologiese
kommissie saamgestelom na te dink oor wat dit vir die kerk inhou as hulle gehoorsaam wil wees

135 Justice and Reconciliation in South Africa, a report of the Southern Africa Catholic Bishops' Conference (soos
aangehaal deur De Gruchy 1986: 98ev).

136 Die rol van die Cl is in 'n sin ook dié van Beyers Naudé en sal meer volledig bespreek word in die afdeling wat
handeloor die kritiese stem binne die Ned GerefKerk, asook in die hoofstuk wat handeloor Naudé self

137Die Cl het aanvanklik baie van die verantwoordelikhede aanvaar wat veronderstel was om die taak van die SARK
te wees.

138 De Gruchy, 1985: 17.
139Walshe, 1997: 387.
140Voorbeelde van die besondere rol wat die Cl gespeel het, was toe dit onder andere tydens die Soweto-opstande in

Junie 1976, leiding en ondersteuning gebied het aan diegene wat in die voorste linies van die opstande was; toe dit
publisiteit gegee het aan die marteling wat swart leiers aan die hand van die polisie toegedien is; en die protes teen
die dood van Steve Biko (sien Cl Nuusbriewe). Dit was ná die protes oor die dood van Biko dat die Cl, Naudé,
Theo Kotzé (hoof van die Cl in die Kaap), Brian Brown, Cedric Mayson, Peter Randall (die voormalige direkteur
van Pro Veritate), asook eerw David Russell ('n Anglikaanse priester wat onder die trekarbeiders gewerk het),
ingeperk is. Die tydskrif Pro Veritate is ook later verbied.

141 Die Cl was verantwoordelik vir die "Study Project on Christianity in an Apartheid Society (Sprocas I) and the
Action-orientated follow-up Program (Sprocas II)". Sprocas is 'n program wat voortgevloei het uit "The Message
to the People of South Africa", wat deur die SARK in 1968 gepubliseer is en in die volgende afdeling bespreek
word.

142By hierdie konferensie is die vraag na die Christendom se betrokkenheid by die revolusionêre stryd die eerste keer
gestel. Die meeste afgevaardigdes uit Suid-Afrika was nie gereed vir so 'n radikale opsie nie en het dit
onaanvaarbaar gevind.

143 Dit het geboorte gegee aan die "Programme to Combat Racism" in 1970, wat in die volgende afdeling bespreek
word.
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aan God se roeping tot getuie van die kerk se eenheid in Christus in Suid-Afrika.144 Die kommissie
het daarop die "Message to the People of South Africa,,145voorberei wat in 1968verskyn het en aan
al die Engels- en Afrikaanssprekende leraars in Suid-Afrika gestuur is.

Die Message, wat net 6 blaaie beslaan het, het verskeie belangrike punte van kritiek teen apartheid
beklemtoon. De Gruchy gee die volgende samevatting van die Message (in plaas van die
omvangryke verslag word sy samevatting volledig gegee):

The Message attempted to show how apartheid and separate development are contrary to the
gospel of Jesus Christ. Taking as its starting-point the conviction that, in Christ, God has
reconciled the world to himself and therefore made reconciliation between people both
possible and essential to the Christian faith, the Message proceeded to draw out the
implications of this atoning work of Christ in terms of South African society. It first of all
made clear that 'excluding barriers of ancestry, race, nationality, language and culture have no
rightful place in the inclusive brotherhood of Christian disciples'. But the main burden of the
Message was that unity within the church could not be divorced from what was happening in
society itself: 'A thorough policy of racial separation must ultimately require that the Church
should cease to be the Church'. In other words, apartheid and separate development attacked
the church at its center; they denied the work of ChriSt.146

Verder word die leer in verband met skeiding as 'n valse Evangelie beskryf:

... there are alarming signs that this doctrine of separation has become, for many, a false faith,
a novel gospel which offers happiness and peace for the community and for the individual. It
holds out to men a security built not on Christ but on the theory of separation and the
preservation of racial identity. It presents separate development of our race groups as a way
for the people of South Africa to save themselves. Such a claim inevitably conflicts with the
Christian gospel, which offers salvation, both social and individual, through faith in Christ
alone.147

Dit blyk dus dat The Message een van die eerste duidelik verwoorde stemme van kritiek binne die
SARK was wat aangetoon het dat apartheid en die beleid van afsonderlike ontwikkeling strydig was
met die evangelie.!" Hierdie stemme van kritiek het nie net die klem laat val op die interkerklike
verhoudinge nie, maar ook die Suid-Afrikaanse samelewing aangespreek.

Uiteraard het die Message spoedig skerp kritiek ontlok - onder andere van die Eerste Minister, mnr
John Vorster, wat die opstellers en ondersteuners van die dokument (600 leraars het dit geteken)
beskryfhet as mense wat die orde in Suid-Afrika wilomverwerp deur agter godsdiens weg te kruip.
Hy het hulle gewaarsku dat die "cloak you carry will not protect yoU".149

Die Message as kritiese stem het verskeie ander gevolge ingehou vir die situasie in Suid-Afrika. Dit
het die Ned Geref Kerk onvermydelik in die beskuldigdebank geplaas omdat die Ned Geref Kerk
bereid was om afsonderlike ontwikkeling op teologiese gronde te regverdig. Dit het 'n tydperk van
spanning ingelei tussen die regering en die SARK en die lidkerke daarvan. Dit het ook druk geplaas

144De Gruchy, 1986: 118.
145 Die SARK het 'n belangrike rol gespeel in die opstel en verspreiding van "The Message". Die leiers binne die Cl

was egter die hoof-rolspeler en het die inisiatief geneem in die tweede fase toe beslag gegee is aan die "Study
Project on Christianity in Apartheid Society" (Sprocas). Ses kommissies is saamgestel en het aandag gegee aan
verskeie sektore van die Suid-Afrikaanse samelewing, naamlik: die ekonomie, onderwys, regte, politiek, die kerk
en sosiale verhoudinge.

146De Gruchy, 1986: l l Sev.
147 Soos aangehaal uit dieMessage to the People of South Africa.
148De Gruchy, 2005a: 117.
149 De Gruchy, 1986: 118.
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op die persone wat positief gereageer het op die Message, want hulle moes hulle belydenis prakties
uitleef.

Dit was in 'n poging om rigting te gee aan laasgenoemde problematiek dat Sprocas in die lewe
geroep is deur Peter Randall binne die Cl. Verskeie mense afkomstig uit dissiplines soos akademici,
politici, regslui, predikante, onderwysers en teoloë het saamgewerk om die praktiese betekenis van
die Message vir die ekonomie, opvoeding, die reg, politiek en die kerk uit te werk. Dit was dus 'n
poging om die kritiese stemme konkreet te maak op elke terrein van die samelewing.P"

Die Message kan as een van die duidelikste en mees gegronde kritiese stemme teen apartheid
beskryf word. Die opstellers het by uitnemendheid daarin geslaag om die konteks waarin apartheid
gefunksioneer het, indringend te analiseer en op 'n kompakte wyse onder woorde te bring. Naas die
analise wat hulle gemaak het, het hulle ook daarin geslaag om apartheid as 'n ideologiese
plaasvervanger vir die Evangelie uit te wys deur teologiese etiek in verband te bring met hierdie
realiteit (dit wil sê as Woord). Uiteindelik is ook gepoog om 'n praktiese metodiek daar te stel wat
dié verslag nie net 'n teoretiese dokument sou maak nie.

Ná hierdie gebeure het die SARK van gedaante verander. Al hoe meer swart kerklike leiers het by
die SARK betrokke geraak en gevolglik het dit die wit gedomineerde organisasie verander in 'n
veelrassige een.lsl Biskop Desmond Tutu is aangestel as algemene sekretaris in Maart 1978 en
verskeie swart kerkleiers - soos eerw Mahabane van die Metodistekerk, eerw AW Habelgaam van
die Morawiese kerk, rev John Thome van die Kongregasionalitiese Kerk en ds Sam P Buti van die
destydse Ned Geref Kerk in Afrika, wat almal gerespekteerde swart kerkleiers was, het spoedig 'n
prominente posisies binne die WRK beklee.

Binne die SARK het swart kerkleiers mekaar leer ken en só 'n aanvoeling gekry vir die
problematiek waarmee elkeen binne hulle gemeente en kerk geworstel het. Ook wit predikante het
die swart geestelike leiers leer ken en beter insig gekry vir die problematiek waarmee hulle
geworstel het. Die SARK het dus 'n belangrike rol gespeelom die worsteling van die swart
onderdrukte samelewing onder die aandag van die wit lidkerke te bring.IS2 Aan die een kant het
hierdie blootstelling die Engelssprekende kerke nader aan die swart Christene en hulle leefwêreld
gebring, maar aan die ander kant het dit hulle gekonfronteer met situasies waarop hulle nie
voorbereid was nie.

Swart lidmate is blootgestel aan die toenemende oortuiging dat geweld die enigste opsie is wat
oorgebly het in die stryd teen die ongeregtigheid van die apartheidsregering. Talle swart mense is
gekonfronteer met die werklikheid dat hulle kinders en familielede betrokke was by die militêre
stryd teen die magte van die apartheidsregering. Wit lidmate se kinders en familielede is dikwels
ingetrek in die Suid-Afrikaanse weermag. Dit het effektiefbeteken dat lidmate wie se gesinslede en
medelidmate in verskillende kampe teen mekaar geveg het, saam in dieselfde erediens gesit en
aanbid het. Dit sou die lidkerke van die SARK se oordeelsvermoë en wysheid tot die uiterste
beproef. Dit het besondere eise gestel aan die SARK, wat dié organisasie was wat daarop kon
aanspraak maak dat hulle die stemme van kritiek teen apartheid en afsonderlike ontwikkeling
verwoord.

Die Ned Geref Kerk was saam met die Engelssprekende kerke 'n medestigter van die WRK in
Amsterdam in 1948, maar het onttrek as lidkerk ná die Cottesloe-gebeure van 1961. Op enkele
predikante en lidmate na, was die Ned Geref Kerk en die Afrikanersamelewing hoegenaamd nie

150 Sien volledige uiteensetting in die Sprocas-verslag "A Taste of Power' (1973), wat opgestel is deur Peter Randall.
151 Walshe, 1997: 388.
152 Elphick & Davenport, 1997: 164ev.
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ingelig oor die gebeure wat besig was om af te speel in die Engelssprekende kerke en in die lewe
van swart kerkleiers en lidmate nie. Vanweë hierdie gebrek aan insig en blootstelling was
verdagmaking en stereotipering aan die orde van die dag.153

Dit was die konteks waarbinne stemme van kritiek hulle bevind het ná die WRK-konferensie wat in
1966 in Genêve oor kerk en samelewing gehou is en 'n meer militante klimaat geheers het ten
opsigte van die ongeregtigheid van rassisme.i "

d) Kritiese stemme random "The Program to Combat Racism"

Die militante gees teen rassisme wat tydens die WRK se konferensie van 1966 in Genêve bemerk
is, het by die daaropvolgende konferensie in 1968 te Uppsala geëskaleer. Die planne wat hier
beraam is om 'n program van anti-rassisme te ontwikkel, is tydens 'n konsultasie in verband met
rassisme by Notting Hill (Londen) in 1969 verder gevoer. By hierdie geleentheid is daar "a Program
to Combat Racism" (PCR) ontwikkel wat deur die sentrale komitee van die WRK tydens hulle
vergadering in Canterbury (1969) goedgekeur is.155 Volgens die program moes rassisme nie net
onder die loep kom binne die kerk nie, maar moes dit gekonfronteer word op alle terreine van die
lewe, soos op politieke, ekonomiese en sosiale terreine. Die PCR is goedgekeur en geïmplementeer
in Januarie 1970.

Leiers binne die SARK en die Cl het toenemend bewus geword van die meer militante klimaat
binne die WRK en in Augustus 1969 reageer die dagbestuur van die SARK op die Notting Hill-
voorstelle. Vir die dagbestuur van die SARK was dit 'n ontstellende wending, nie omdat hulle
apartheid wou beskerm of regverdig nie, maar omdat die huidige sosiale orde in Suid-Afrika reeds
bedreig is deur 'n toename in geweld binne die apartheidstryd. In reaksie op die besluite van
Notting Hill reageer die dagbestuur van die SARK soos volg: "We are disturbed by the way in
which the Churches and the World Council in section 6 are called upon to initiate the use of means
usually associated with the civil power in the struggle against racism. These are the weapons of the
world rather than the Church." 156

In reaksie op die SARK se uitsprake teen die gebruik van geweld het dr. Eugene Carson Blake (die
destydse algemene sekretaris van die WRK) die kerkleiers in Suid-Afrika in September 1970
besoek. Tydens hierdie besoek het hy met positiewe gevolge gepoog om die probleme uit te klaar.
Die klimaat het egter drasties verander binne 'n week na sy terugkeer. Tydens 'n vergadering van
die dagbestuur van die WRK in Amoldshain in Wes-Duitsland is goedkeuring gegee aan 'n voorstel
van die PCR om finansiële ondersteuning te gee aan die anti-rassistiese vryheidsvegters wat teen die
minderheidsregering van Suid-Afrika veg.

Die WRK het nagelaat om die Engelssprekende kerke en die SARK in te lig oor die besluit en die
agtergrond daarvan aan hulle te verduidelik. Gevolglik was hulle totaalonvoorbereid om te reageer
op die dreigemente van die Eerste Minister Vorster, naamlik ten opsigte van regeringsaksie teen die
Suid-Afrikaanse lidkerke van die WRK. Die dreigement het daarop neergekom dat hulle uit die
WRK moes bedank of vrede moes maak met die optrede van die regering. Vir die lidkerke in Suid-
Afrika en die SARK was dit 'n ernstige dilemma omdat die WRK vanweë hulle besluit om
vryheidsvegters te ondersteun, kant gekies het vir die sogenaamde "terroriste" in hulle stryd teen die
regering.

153 De Gruchy, 1986: 12gev.
154 Kinghorn, 1986: 148.
155 Kinghorn, 1986: 148.
156 Die reaksie van die dagbestuur van die SARK op die WRK se konsultasie oor rassisme (in 'n brief gedateer 6

Augustus 1969) word aangehaal deur De Gruchy (1986: 129).

-186-

https://etd.uwc.ac.za/



Onder hierdie omstandighede was dit nodig om rustig te bly en met wysheid die situasie te hanteer.
Uit die optrede binne die Engelssprekende kerke en die SARK was dit duidelik dat hulle met groot
verantwoordelikheid onder moeilike omstandighede stemme van kritiek wou laat hoor. Dit was
kritiek na twee kante, want aan die een kant het hulle hulle gedistansieer van enige vorm van
geweld (of selfs die ondersteuning daarvan) en aan die ander kant het hulle die meeste
uitgangspunte van die PCR ondersteun. Vir die sekulêre politieke bewegings was dit makliker om
morele regverdiging te vind vir die gebruik van geweld in die stryd teen die apartheidsregime, in
teenstelling met die kerklike tradisies in Suid-Afrika. Vir die kerke in Suid-Afrika was die
betrokkenheid by geweld totaalonaanvaarbaar. Die lidkerke moes dus tussen hierdie twee uiterstes
deurstuur in hulle besluitneming - wat hulle inderdaad met onderskeiding gedoen het. De Gruchy
haal vyf punte van konsensus aan wat by al die lidkerke na vore gekom het in hulle poging om die
kritiese stem met integriteit te laat hoor, uit reaksie op die situasie waarin hulle hulle bevind het:

• All decided to retain their membership in the World Council.

• All criticized the World Council for the implicit support of violence by making their grants to the
liberation movements.

• All strongly criticized racism in South Africa.

• All desired consultation with the WCC.

• Most decided not to send any funds to the WCC as a sign of pro test. I 57

Die SARK het hulle jaarlikse Nasionale Konferensie van 1974 by die St Peter's Catholic Seminary
in Hammanskraal, noord van Pretoria gehou. Hierdie konferensie het plaasgevind in 'n klimaat
waar die lidkerke van die SARK hulle gedistansieer het van die gebruik van geweld en
gekonfronteer is met die toenemende oorlog in sowel Rhodesië as Namibië. Die Suid-Afrikaanse
weermag was besig om voor te berei vir 'n volskaalse oorlog en daar was wetgewing wat militêre
diensplig afgedwing het. Die wit afgevaardigdes na die konferensie het besef dat talle besluite van
die Raad, veral ten opsigte van akute probleme wat apartheid vir die swart lede en hulle lidmate
geskep het, geen resultate opgelewer het nie. Die swart afgevaardigdes was onder druk van die gees
van ontevredenheid binne die swart samelewing oor die onvermoë van die swart kerkleiers om iets
aan die situasie te doen. Daar was 'n verwagting dat by die konferensie standpunt ingeneem moes
word oor die gebruik van geweld. As die SARK die materiële ondersteuning van vryheidsvegters
afgewys het, moes immers iets gesê word oor die Suid-Afrikaanse weermag se eskalerende geweld
in 'n oorgrensoorlog wat besig was om ernstige afmetings aan te neem.

Weer eens het die leiers van die SARK hulle verantwoord teenoor 'n situasie waar daar dringende
behoefte was aan kritiese stemme. Hierdie keer het dit gekom in die vorm van gewetensbesware
teen militêre diensplig. In dié verband het een van die afgevaardigdes na die Hammanskraal-
konferensie van die SARK, eerw Douglas Bax, 'n belangrike rol gespeel deur middel van sy
studieprojek waarin hy in 1975 'n verslag opgestel het vir Sprocas - onder die titel "Apartheid and
the Church". Sy verslag was 'n poging om iets te produseer wat die toenemende vrese van swart
lidmate kon besweer. Volgens hom kon die kerk nie goedkeuring gee aan 'n kerklike beleid wat
geweld aanvaar as metode om die status quo te ondersteun nie.

Hierdie voorstel van Bax, wat deur Beyers Naudé gesekondeer en deur die vergadering as
beginselbesluit aanvaar is, was, soos die Message en die PCR, duidelike kritiese stemme wat gehoor
is in die besondere konteks van die tyd. Hierdie besluit158 het die kerk gekonfronteer met 'n aantal

157 De Gruchy, 1986: 132.
158 Die volledige verslag word aangehaal in "The Church and Society Report of the United Congregational Church of

South Africa", Nommer 18, April 1978.
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wesentlike sake wat deur De Gruchy uitgewys is. Dit lê eerstens 'n verband tussen vrede en
geregtigheid in die besondere omstandighede van Suid-Afrika - "justice is seen in relation to the
will of God to 'set at liberty those who are oppressed' (Luke 4:18)". Dit konfronteer die gelowige
dus met die vraag: Moet Christene deelneem aan die militêre stryd? Tweedens roep dit Christene op
om liewer aan God gehoorsaam te wees as aan mense. Veralop die terreine waar die owerheid in
gebreke bly om hulle roeping wat hulle van God ontvang het, te vervul - deur die wil van God te
laat geskied en te stry teen die bose en teen verdrukking (Hand 5:29 en Rom 13:4). Volgens hom is
. hierdie besluit om by die oorlog betrokke te raak in ooreenstemming met die Christelike tradisie,
van beide die Katolieke en Gereformeerdes - veral as dit 'n "just war" is. 'n Eensydige
veroordeling van oorlog tas die Christelike integriteit oor die gebruik van geweld in sy wese aan,
want as die geweld van vryheidsvegters of terroriste veroordeel word, op watter gronde verdedig
Christene institusionele geweld? 159

-188 -

e) Die rol van Swart Teologie

Die opkoms van die Swartbewussynsbeweging, swart mag en die swart teologie het 'n belangrike
rol gespeel deur hulle aktuele kritiese stemme binne die ekumeniese bewegings in Suid-Afrika.16o

In die afdeling wat handeloor die kritiese stemme van politieke leiers en organisasies is reeds
aandag gegee aan die Swartbewussynsbeweging. Dit is egter belangrik om rekening te hou met die
besondere band tussen swart bewussyn, swart mag en swart teologie as deel van die kritiese stem
teen apartheid. Allan Boesak beskryf die verband tussen die drie soos volg:

Black Consciousness may be described as the awareness of black people that their humanity is
constituted by their blackness. Itmeans that black people are no longer ashamed that they are
black, that they have a black history and a black culture distinct from the history and culture
of white people. Itmeans that blacks are determined to be judged no longer by, and to adhere
no longer to white values. It is an attitude, a way of life. Viewed thus, Black Consciousness is
an integral part of Black Power. But Black Power is also a clear critique of and a force for
fundamental change in systems and patterns in society which oppress or which give rise to the
oppression of black people. Black Theology is the reflection of black Christians on the
situation in which they live and on their struggle for liberation.161

Die verband tussen "swart bewussyn" en "Swart Teologie" is deur Steve Biko gelê toe hy sy rol as
leier aan die Universiteit van Natal begin het in die Black Student Christian Movement (BSCM).
Alhoewel hy teleurgesteld was in die kerk en die liberale beweging se rol in die bevrydingstryd, is
hy as swartbewussynsleier diep beïnvloed deur die Christentradisie. Hy was ook lid van die
University Christian Movement, wat teen die einde van die 1960's primêr 'n swart
studentebeweging was. Dit was die leiers van hierdie organisasie wat in 1971 verskeie seminare oor
Swart Teologie aangebied en die eerste boek oor Swart Teologie die lig laat sien het.162

159 De Gruchy (1986: 140ev) wy 'n volledige bespreking aan dié besluit en die gevolge daarvan vir die situasie in
Suid-Afrika, asook die reaksie van die owerheid daarop.

160 Elphick & Davenport, 1997: 163ev.
161 Boesak, 1977: 1.
162 Dit is belangrik om die verskil tussen die Swart Teologie, soos gebruik deur die Amerikaanse teoloog James Cone

(Black Theology and Black Power, 1969), en dié van Suid-Afrika, uit te wys. Vir Cone is Swart Teologie 'n
bevrydingsteologie. Die verskil tussen die Swart bevrydingsteologie van Amerika en die denke van Swart Teoloë
van Suid-Afrika blyk duidelik uit die denke van Allan Boesak en Manas Buthelezi. Buthelezi verstaan Swart
Teologie soos volg: "The fact that Africans, Indians and Coloureds have been collectively referred to as 'non-
whites' in official terminology suggests that they have the identity of non-persons who exist only as negative
shadows of whites. In a theological sense this means that they were created in the image of the white man and not
of God. I am aware of the fact that many people never think of the theological significance of calling us non-
whites. The practical consequence of this 'non-white theology' has been the belief that 'non-whites' can be
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Swart Teologie kan verstaan word as synde 'n verwysing na swart gelowiges in Suid-Afrika en in
die VSA wat beslag gegee het aan inheemse Christelike kritiese stemme; 'n oomblik van
emansipasie, weg van 'n wit, liberale, paternalistiese stem na 'n eie inheemse swart stem. Dit kan
ook verstaan word as 'n Christenstem uit eie geledere wat vir swart mense 'n sosiale, psigologiese,
ekonomiese en kultuur-politieke eiewaarde as mense geskape na die beeld van God gee en bevestig.
Voorts kan Swart Teologie - soos dit verstaan word deur die meeste swart teoloë in Suid-Afrika-
verstaan word as die soeke na 'n outentieke uitdrukking van die Christendom in Afrika. Desmond
Tutu beskryf dit soos volg: "Black consciousness merely seeks to awaken the Black person to a
realisation of his worth as a child of God, with the privileges and responsibilities that are the
concommitants of the exalted status.,,163

j) Die Kairos Dokument

Laastens moet ook melding gemaak word van die besondere dimensie wat leiers soos biskop
Desmond Tutu, dr. Beyers Naudé en eerw Frank Chikane toegevoeg het tot die meer militante
kritiese stemme van die ekumeniese beweging teen die apartheidsregering. Die kritiese stemme
vanuit die SARK het met die tiende herdenking van die Soweto-opstande (op 16 Junie 1985) die
kerke versoek om te bid vir die beëindiging van die bedeling van ongeregtigheid. De Gruchy
beskryf dit as 'n beslissende oomblik in die stryd van die kerk teen ongeregtigheid omdat die SARK
in die openbaar verklaar het dat die owerheid 'n tiran is en dat gebid word vir hulle verwydering.l'"

Dit was ook die tydperk toe die Kairos Dokument, wat deur die Institute for Contextual Theology
opgestel is, verskyn het en een van die mees profetiese stemme van kritiek teen apartheid geword
het. In hierdie dokument word beide die staat en kerk (Afrikaans- en Engelssprekende kerke) se rol
in apartheid aan die kaak gestel. 165

Die Kairos Dokument was 'n kritiese reaksie op die spiraal van geweld wat ontlok is deur die
strukturele geweld van die staat. In Elphick en Davenport se bespreking van hierdie dokument toon
hulle aan hoe onderskei word tussen "staatsteologie", "kerkteologie" en "profetiese teologie". Hulle
verwoord hulle analise soos volg: "The document condemned the theology of the state and declared
as idolatrous the use of religion to bolster tyrannical, racist structures .... The prevailing theology of
the church was criticized as a naïve search for premature reconciliation, the product of a dualistic,
otherworldly spirituality based on an inappropriate model of personal conflict resolution. ... By
contrast, said the Kairos Document, prophetic theology supported and empowered God's poor and
oppressed." 166

Volgens Beyers Naudé was die dokument 'n woord wat bedoel is vir al die kerke in Suid-Afrika.
Die tragedie, volgens Naudé, is nie soseer die realiteit dat sommige Christene dit verwerp en ander
dit gekritiseer het nie, maar dat die kerke wat simpatiek gestaan het teenoor die dokument, nie

satisfied with the 'shadows' of things the white men take for granted when it comes to their needs. Hence 'non-
whites' have not had a meaningful share in the substance of the poor and wealth of the land and they were treated
to the shadow of the substance. There was therefore a need for the substitution of a 'non-white' theology with a
'black theology' or a theology of the image of God in order to put the question of human identity in a proper
theological perspective." (Soos aangehaal deur De Gruchy 1986: 158.) Volgens De Gruchy wys Boesak dié verskil
ook duidelik uit as hy aantoon dat "swart" te doen het met die eksistensiële situasie van die swart mense en nie met
die kriterium van teologie nie. Dit blyk veral as Boesak (1977: 12) dit soos volg beskryf: "the black situation is the
situation within which reflection and action takes place, but it is the Word of God which illuminates the reflection
and guides the action".

163 Tutu, 1977: 111-117.
164 De Gruchy, 1997: 168.
165Walshe, 1997: 388.
166 Elphick & Davenport, 1997: 392.
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bereid was om die uitdaging daarvan te aanvaar en daadwerklik daarop te reageer nie.167

Kritiese stemme uit die ekumene het dus deur verskeie fases gegaan met toenemende insig in die
kontekstuele werklikheid van 'n stelsel van ongeregtigheid. Die ekumeniese bewegings het duidelik
ingesien dat die ongeregtigheid van apartheid strydig is met die beginsels van die Woord. Hulle het
dit met groter morele gedrongenheid beveg namate hulle meer insig gekry het in die eksistensiële
krisis waarin die slagoffers van apartheid hulle bevind het. Later het die swart kerklike leiers bewus
geraak van die belang en noodsaaklikheid van hulle eie kritiese stemme en het hulle dit in belang
van die kerk se getuienis teen apartheid aangewend.

3.4 Die kritiese stem afkomstig vanuit die familie van Ned Geref Kerke

3.4.1 Inleiding

Met die verloop van die geskiedenis van die Ned Geref Kerk het verskeie "dogterkerke" tot stand
gekom. Dit was die resultaat van die kerk se beleid van afsonderlike kerke vir verskillende
bevolkingsgroepe. Die stigting van die eerste afsonderlike kerk op grond van ras het plaasgevind op
5 Oktober 1881, toe 'n kerk vir "bruin" lidmate gestig is naamlik "De Nederduitche Gereformeerde
Zendingkerk van Zuid-Afrika". Oor dié gebeure merk Smith op: "Daarmee het ons dan die eerste
afsonderlike Nie-Blanke Dogterkerk as vrug van sendingwerk deur die Nederduitse Gereformeerde
Kerk in Suid-Afrika. Sedertdien was dit die erkende patroon van die sendingpraktyk en het
eventueel die geformuleerde sendingbeleid van die Nederduitse Gereformeerde Kerk geword,
waarvolgens die konstituering van 'n verdere elftal afsonderlike Nie-Blanke Sinodale kerkverbande
sou volg.,,168

Ná die stigting van die Sendingkerk van Suid-Afrika is die Nederduitse Gereformeerde Bantoekerk
van Suid-Afrika in November 1951 die eerste keer gekonstitueer, terwyl die Indiër Gereformeerde
Kerk in Augustus 1968 in Pietermaritzburg die eerste keer gekonstitueer is. Verskeie
naamsveranderinge het mettertyd plaasgevind, maar in wese het dit neergekom op 'n kerk vir "bruin
mense", naamlik die Ned Geref Sendingkerk (NGSK); 'n kerk vir "swart mense", naamlik die Ned
Geref Kerk in Afrika (NGKA); en 'n kerk vir "Indiërs" naamlik die Reformed Church in Africa
(RCA), en dan die sogenaamde moederkerk vir "wit mense", die Nederduitse Gereformeerde Kerk
(Ned GerefKerk).

In hierdie afdeling word eerstens aandag gegee aan die stemme van kritiek van die Ned Geref
Kerkfamilie voor 1970. Tweedens val die klem op die kritiese stemme na 1970. Derdens word
aandag gegee aan die invloed van die Broederkring, en vierdens word gelet op die rol van nuwe
inisiatiewe binne die NGKA en NGSK.

3.4.2 Stemme van kritiek voor 1970

Kritiese stemme vanuit die NGSK was aanvanklik sporadies en versigtig vanweë verskeie faktore.
Onder andere was daar finansiële oorwegings wat 'n inhiberende invloed uitgeoefen het omdat die
NGSK grootliks afhanklik was van die moederkerk vir materiële oorlewing. Voorts was daar 'n
psigologiese onderhorigheid aan die wit kerklike leierskap van die Ned Geref Kerk, wat vrees by
die "bruin" gemeenskap ingeboesem en enige sprake van kritiek ernstig geïnhibeer het.169Inderdaad
het die NGSK ook positief gestaan teenoor die moederkerk se sendingbeleid van eiesoortige
ontwikkeling soos blyk uit die volgende aanhaling: "Die Sendingkerk [het] nooit in hierdie beleid,

167 Naudé, soos aangehaal deur Elphick & Davenport (1997: 398).
168 Smith, 1973: 11.
169 Pauw, 2008: 167.
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wat hulle op gelukkige wyse stilswyend aanvaar het, die doel van onderdrukking of doelbewuste
afskuiwing gesien nie, maar inteendeel die moontlikheid van selfstandigwording."!" Kritiese
stemme in die NGSK is selfs gedurende die 1950's by hoogs uitsonderlike geleenthede gehoor.
Hierdie apatiese houding word verduidelik in 'n brief wat in 1977 deur die destydse moderator van
die NGSK ds DP Botha aan mnr BJ Vorster geskryf is en waarin hy die redes (soos reeds vermeld)
daarvoor verduidelik. 171

Die eerste gedokumenteerde tekens van kritiek binne die NGSK-geledere is dié van eerw Teske van
die NGSK-gemeente in Beaufort-Wes. Tydens die eerste sinode van die NGSK in 1880 het hy
beswaar aangeteken teen Artikel 226 omdat dit in stryd is met die beginsel van kerkeenheid. Daar
was 'n vetoreg ingebou in hierdie artikel, wat bepaal dat geen besluit of bepaling wat deur die
bestuur van die NGSK gemaak word, wettig is ofuitgevoer mag word as dit nie deur die "Synodale
binnelandsche Zendingcommissie" goedgekeur word nie.l72

Alhoewel die voorstel van eerw Teske uiteindelik nie aanvaar is nie, staan dit in die kerkgeskiedenis
van die NGSK opgeteken as 'n kritiese stem. Eerw Teske se beswaar word deur navorsers soos CJ
Botha gesien as 'n samevatting en kern van die kritiek van die NGSK teen apartheid in die kerk wat
sou uitloop op die belydenis van Belhar.173

Dit was 'n uitsondering toe die NGSK-Ring van Wynberg 'n voorstel aanvaar dat hulle "geen grond
in die Heilige Skrif vind vir Kleurapartheid nie ... beswaar maak teen die voorgestelde
Apartheidswetgewing en 'n ernstige beroep op die Regering [doen] om geen 'Verpligte Apartheid'-
wette toe te pas nie". 174 Hierdie besluit het waarskynlik verband gehou met die navraag wat die
Kaapse onderwysunie (of Teachers Educational and Professional Association, (TEPA) gerig het tot
die Ring van Wynberg. In hierdie skriftelike navraag word die Ring versoek om leiding te gee oor
die vraag of die beleid van apartheid in sy geheel as "Christelik" beskou kan word, al dan nie. Ná
deeglike bespreking (tydens die Ringsitting van Oktober 1948) word 'n besluit, bestaande uit drie
punte, aanvaar:

• Die Ring verklaar dat geen gronde in die Skrif gevind word vir kleurapartheid nie.

• Die Ring teken beswaar aan teen die voorgestelde wetgewing in verband met apartheid en doen
'n ernstige beroep op die regering om geen vorm van 'verpligte' apartheid afte dwing nie.

• Die Ring versoek ook die regering om 'n beginselbesluit te neem om met die "Kleurlingleiers"
oorleg te pleeg as oorweging geskenk word aan enige wetgewing wat die "Kleurlinge" raak,
sodat samewerking verseker kan word.

In 'n slotparagraaf word die versekering gegee dat die gelowiges binne die Ring voorbidding sal
doen vir die regering sodat hulle leiding mag ontvang om al die "Kleurling" -gemeenskappe in die

170 Handelinge van die sinode van die NGSK, 1950: 292-296. Sien ook De Villiers, 1986: 146.
171 Handelinge van die sinode van die NGSK, 1978: 46-49.
172 Sien die volledige besluit in die Handelinge Algemene sinode van die Ned GerefKerk (1880: 57).
173 Botha, CJ (1984: 76). Teske se voorstel was dat " ... deze vergadering van gevoel is dat Art 226 in het besluit van

de H.E. Synode van 1880 geheel in stryd is met het begrip eener Kerk, die zich vry en onafhankelijk kan bewegen
en ontwikkelen, dat dit artikel mede en middel is of kan zijn om het wantrouwen dat reeds zo diep bij de gekleurde
bevolking bestaat, te doen toenemen- en eindelijk dat dit artikel alzoo een middel kan sijn andere gemeenten of
lichamen, die zich anders met deze te stichten kerk zouden verenigen, te vervreemden. Dat daarom deze
vergadering de H.E. Zendingcommissie verzoeke by de naaste H.E. Synode een voorstel in te dienen om boven
genoemde Art 226 te rooijeren en ingeval de Zendingcommissie daartoe geene vrijheid mogt gevoelen, dat dan
deze vergadering een beschijvingspunt dienaangegaande inbrenge in de hoop dat het de H.E. Synode behagen
moge dat artikel weg te nemen- en dat verder deze vergadering adjournere tot na de zitting der eerstkomende H.E.
Synode." (Sien Handelinge van die NGSK 1881: 4-5.)

174 Besluit van die NGSK se ring van Wynberg, soos aangehaal en bespreek deur De Villiers (1986: 146).
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land Christelik te behandel. Die Ring het ook 'n beskrywingspunt voorberei vir die volgende
sinodesitting van die NGSK wat in 1950 gehou sou word, waarin die sinode versoek word om 'n
beginselbesluit te neem oor apartheid, in die besonder oor die Skriftuurlike gronde daarvoor.l "

Gedurende die daaropvolgende sitting van die Ring van Wynberg (1949) is die apartheidskwessie
weer eens onder die loep geneem, veral in die lig van die Wet op Gemengde Huwelike. Die Ring
het 'n verslag aanvaar waarin die apartheidskwessie deeglik uiteengesit word in sewe punte:

• Daar word met hartseer kennis geneem van die verbrokkeling van die verhoudinge tussen wit en
bruin mense, veral as gevolg van die wyse waarop die onskriftuurlike en onchristelike beleid
afgedwing word. Die diskriminasie wat hieruit voortvloei, ondermyn die gesindheid van Christus
binne die Kleurlinggemeenskap. Die wyse waarop dit die verhoudinge tussen die Moeder- en
Sendingkerke laat disintegreer, is 'n bron van kommer vir die Ring.

• Hierdie toedrag van sake bevorder die saak van die Kommuniste onder die
Kleurlinggemeenskap.

• In die derde punt word die Wet op Gemengde Huwelike gekritiseer omdat dit geen voordeel
inhou vir die land se bevolking nie, veral nie vir die afstammelinge van sodanige huwelike nie.
Die wetgewing sal misluk omdat niks en niemand tussenrasseverhoudings of "verbastering" sal
keer nie. Die morele lewe van mense sal agteruitgaan omdat dié wette toenemend oortree sal
word. Voorts sal die Kleurlinggemeenskap, soos in die verlede, die ergste onder die wetgewing
ly.

• In punte 4 tot 6 word 'n versoek gerig waarin gevra word dat hierdie wetgewing, asook
kwetsende opmerkings teen gekleurdes, gestaak word, omdat dit diskriminerend en neerhalend is
en net meer lyding veroorsaak. Eerstens wys hulle daarop dat dit die Ring hartseer en gekwets is
as uitdrukkings soos 'Hotnot', 'Koelies' en 'Kaffers' deur sogenaamde verantwoordelike mense
gebruik word. Sulke taal is nie net onaanvaarbaar nie, maar laat verbittering intree by bruin
mense.

• Tweedens is die Ring oortuig dat apartheidswette, wat afgedwing word, net negatiewe gevolge
het en bruin mense verneder, beledig en tot nadeel strek.

• Die Ring doen 'n beroep op die regering om, ten spyte van verkiesingsbeloftes, rekening te hou
met die realiteit dat bruin mense 'n 'noodsaaklike deel van die samelewing vorm'. Wit mense is
inderdaad in dieselfde mate afhanklik van bruin mense as wat bruin mense is van wit mense.
Voorts wys die Ring daarop dat as mense in die vaderskap van God glo, moet hulle ook die
Christelike broederskap van die mensdom aanvaar. Met verwysing na die' swakker deel' van die
gemeenskap haal die Ring aan uit Kol 3:25: "Wie onreg doen, sal gestraf word oor die onreg wat
hy gedoen het; die Here trek niemand voor nie."

• In 'n laaste punt word lidmate van die NGSK geprys vir die kalmte waarmee hulle die 'spanings-
volle omstandighede' hanteer.

• Hulle word ook opgeroep om in gebed in te tree vir die regering en te volhard met die gesindheid
van Christus terwyl hulle hulle oë gevestig hou op God en hom vertrou om hulle omstandighede
te verander. 176

Hierdie verslag is die eerste indringende en volledige kritiese stem van die NGSK en vertoon 'n
deeglike insig in die konteks van die tyd. Daar is 'n besondere aanvoeling vir die diskriminerende,
kwetsende, vernederende, dehumaniserende en paternalistiese gevolge van apartheid. Aan die ander

175 Hierdie is 'n geparafraseerde weergawe van die besluit en beskrywingspunt van die Ring soos aangehaal deur
Pauw (2008:167).

176 Dit is 'n geparafraseerde weergawe van die voorstel van eerw. Teske. Dit is uiteindelik nie aanvaar nie, maar dit
staan opgeteken as deel van die stemme van kritiek (Pauw 2008: 168).
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kant weerspieël dit 'n goedgefundeerde analise van die beginsels van die Woord waarmee hierdie
beleid en wetgewing aangespreek word.

Die erns waarmee die Ring hulle eie stemme van kritiek bejeën het, blyk veral uit die feit dal hulle
'n afskrifvan die verslag gestuur het aan die Eerste Minister, DF Malan, en die pers.

Tydens die sinodesitting van die NGSK in Oktober 1950 het hierdie beskrywingspunt van die Ring
van Wynberg voor die sinode gedien. Daar is selfs 'n kommissie aangestel wat die sinode moes
bedien met 'n verslag oor die vraagstuk van apartheid. Op die laaste dag van die sitting is 'n lywige
verslag voorgelê aan die sinode. Die sinode besluit egter dat dit nie hulle taak is om hulle op die
politieke terrein te begewe en só politiek in te trek in die hoogste vergadering van die kerk nie. Die
Woord van God is buitendien nie 'n resepteboek wat antwoorde bied vir politieke vraagstukke
nie.177

Die volgende aangetekende stem van kritiek was dié van een van die eerste kerkleiers van die
NGSK, naamlik eerw Morkel van die sendinggemeente Rondebosch. Sy beswaar teen die beleid
van apartheid was in sy woorde dat dit die "spontane sosiale verkeer tussen blankes en bruin mense
belemmer't.i " Morkel het al die lidmate van die NGSK uitgenooi na Crawford om te besin oor 'n
werkwyse om apartheid teen te staan. Die vergadering, wat op 3 September 1948 plaasgevind het, is
bygewoon deur 116 lidmate uit 28 gemeentes wat 'n voortsettingskomitee verkies het. Hierdie
komitee moes met die moderatuur van die NGSK raadpleeg oor 'n werkwyse om die regering te
oortuig om af te sien van hulle beleid van apartheid. Morkel was ook mede-verantwoordelik vir die
besluit wat deur die Ring van Wynberg in verband met apartheid geneem is waarin die Ring
verklaar dat hulle geen grond in die Heilige Skrif vind vir kleurapartheid nie. Gevolglik kan die
apartheidsbeleid van die regering nie vanuit 'n Christelike standpunt gesteun word nie.179 Voorts
vra die Ring dat die sinode 'n uitspraak maak teen die beleid van apartheid.

Morkel het nie net ondersteuning uit sy eie gemeenskap gekry vir sy kritiek teen apartheid nie, maar
is ook genooi om sy saak in die Cape Times te stel. Hy verset hom teen die naam "Sendingkerk",
wat herinner aan 'n posisie van onderdanigheid en volgens hom die resultaat is van die beleid van
apartheid. Op 16 Desember 1949, die dag toe die Voortrekkermonument ingewy is, het ds Morkel
'n biddag belê om tot die Here te bid om die land van die apartheidsbeproewing te verlos. Die
volgende dag het 'n konvensie in die Kaapstadse stadsaal besluit: "We emphatically reject
apartheid, whether vertically or horizontally applied.,,180

Morkel se kritiek bereik 'n hoogtepunt toe hy in afwagting van die uitspraak van die NGSK-sinode
van 1950 oor die beleid van apartheid (op 8 Oktober 1950), tesame met 26 lidmate van die
Rondebosch-gemeente uit die NGSK bedank. Saam met dié lidmate vorm hy die Calvyn
Protestantse Kerk op 15 Oktober 1950 - terwyl die sinode van die NGSK in sitting was.181

Alhoewel hierdie belangrike kritiese stemme vanuit die NGSK was, is navorsers van mening dat dié
gebeure daartoe gelei het dat dié kritiek vir ongeveer 28 jaar gedemp was binne die NGSK, omdat
beswaarde lidmate 'n tuiste kon vind in hierdie vermelde kerk.

3.4.3 Stemme van kritiek ná 1970

Die rede waarom die stem van die NGKA eers later gehoor is, kan toegeskryf word aan die feit dat

177 De Villiers, 1986: 146.
178 Botha, CJ, 1984: 78.
179 Loff, 1998: 247.
180 Botha, CJ, 1984: 78.
181 Loff, 1998: 247.
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dit eers gedurende die sestigerjare tot stand gekom en die Ned Geref Kerk groter beheer oor die
kerk uitgeoefen het.182 Dit was eers in 1975 toe die eerste swart leraar, ds ETS Buti, verkies is tot
moderator van die NGKA, dat hierdie stem van die Ned Geref-familie die eerste keer gehoor is. Ds
Buti het 'n belangrike rol gespeel in die NGKA se standpunt teen apartheid as 'n beleid wat in stryd
is met die Woord van GOd.183

Tydens die sinodesitting van 1975 is 'n aantal besluite geneem wat die stemme van kritiek van die
NGKA die eerste keer aan die orde gestel het. Eerstens het die besluite oor die posisie van die
sendelinge van die Ned Geref Kerk aan die orde gekom.l'" Volgens hierdie besluit was dit duidelik
dat die NGKA hulle onafhanklikheid en selfstandigheid as kerk onder hulle enigste hoof Jesus
Christus verstaan het. Op grond van hierdie insig het die NGKA besef dat hulle as onafhanklike
kerk drie funksies ten opsigte van sendelinge het: Eerstens moet die kerk in dié verband onafhanklik
onder Christus werk. Tweedens is dit die NGKA se taak om in die naam van Christus al hulle eie
leraars in die kerk aan te stel en dat al die leraars onder hierdie kerk se dissipline moet funksioneer.
Dit geld ook vir die sogenaamde sendelinge van die wit kerk.

Daar kan dus nie meer sprake wees van "sendelinge" nie: Christus is die enigste hoof van die
NGKA en derhalwe staan al die leraars onder die toesig van hierdie kerk en nie onder die toesig van
die Ned Geref Kerk nie. As 'n leraar in die NGKA werk, dan moet hy (of sy) lidmaatskap in die
plaaslike gemeente aanvaar en nie ook 'n lidmaat wees van die Ned Geref Kerk nie. Derdens word
besluit dat op dieselfde wyse as wat predikante van die Ned Geref Kerk toegelaat word om oor te
gaan na die NGKA, moet predikante van die NGKA toegelaat word om oor te gaan na die Ned
GerefKerk.18S

Daar was ook twee ander belangrike besluite van kritiek vanuit die NGKA tydens die sinodesitting
van 1975. Eerstens is ná 'n deeglike bespreking besluit dat die NGKA aansoek moet doen om
lidmaatskap van die SARK.186 Dié moedige besluit, wat gestalte gegee het aan hierdie kritiese stem
van die NGKA, moet verstaan word teen die agtergrond van vier belangrike sake waarby die SARK
betrokke was, naamlik: "A Message to the People of South Africa", "The Program to Combat
Racism", "The Concientious Objection Debate" en Swart Teologie (sien die bespreking in vorige
afdelings).

Die tweede besluit waardeur stemme van kritiek aan die orde gekom het, was die bespreking en
aanvaarding van die verslag van 'n ad hoc-kommissie oor die Bybel en die verhouding tussen Ras
en Volk. Hierdie ondersoek is deur die kommissie onderneem in reaksie op die Ned Geref Kerk se
ondersoek wat sou uitloop op die verslag "Ras, Volk en Nasie en Volkereverhoudinge in die lig van
die Skrif', wat tydens die Ned GerefKerk se Algemene sinode van Oktober 1974 aanvaar is.

Hierdie kommissie van die NGKA, wat in 1971 saamgestel is, het uit 8 lede bestaan, naamlik di IT
Lekhula, SM Makhetha (voorsitter), LW Mazamisa, S Ntilane, proff JJ Burden, PR van Dyk, DR.
de Villiers en JA van Wyk. Die verslagl87 is ná bespreking en enkele geringe wysigings deur die
sinode aanvaar. Die finale dokument het bestaan uit 'n inleiding en ses daaropvolgende hoofstukke.
Hierdie verslag is in Engels vertaal met die titel: The Bible and the relationships between race and
people: A report by the Dutch Reformed Church in Africa, Bloemfontein. Hierdie dokument is

182 Pauw, 2008: 168.
183 Adonis, 2002: 18.
184 Sien volledige besluite in die Handelinge van die sinode van die NGKA, 1975: 217.
185 Sien volledige besluite in die Handelinge van die sinode van die NGKA, 1975: 256.
186 Handelinge van die sinode van die NGKA, 1975: 253.
187 Handelinge van die sinode van die NGKA, 1975: 157-205. Vervolgens word uit hierdie verslag aangehaal soos dit

opgeneem is in die betrokke Handelinge van die sinode.
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voorberei met die doel dat 'n oop gesprek aan die hand daarvan sal plaasvind binne die familie van
Ned Geref Kerke, met die hoop dat die familie uiteindelik uit een mond sal praat oor hierdie
kontroversiële sake.188

In die inleiding word die eksegetiese en hermeneutiese metodiek uiteengesit. Die klem val op
Woordverklaring en toepassing op die geanaliseerde konteks waarbinne die lidmate ván die NGKA
bestaan - dit wil sê die ontmoeting tussen teks en konteks. Hier word dus gebruik gemaak van
dieselfde metodiek wat stemme van kritiek gebruik het in die Ou en Nuwe Testament, die
kerkgeskiedenis en verskeie sektore in Suid-Afrika, soos in die vorige afdelings uiteengesit.

In Hoofstuk 1 word ondersoek ingestel na:

• die begrip volk, ras en nasie in Bybelse perspektief;

• rasseverhoudinge in die lig van die Skrif;

• die posisie van die kerk tussen die nasies van die wêreld;

• Skriftuurlike beginsels vir menseverhoudinge;

• struikelblokke in menseverhoudinge in die Suid-Afrikaanse konteks; en

• die rol van kerk en staat in menseverhoudinge in Suid-Afrika.

InHoofstuk 2 word die begrippe ras, volk en nasie bespreek en word daarop gewys dat die begrip
"ras" nie voorkom in die Skrif nie, en alhoewel die begrippe "volk" en "nasie" wel ter sprake kom,
word dit nie in die tegniese sin van die woord uiteengesit nie. Vervolgens word drie belangrike
beginsels uitgeklaar oor die Skrifbeskouing waarmee gewerk word. Eerstens moet die Skrif na die
intensie daarvan gebruik word omdat dit nie 'n handboek vir wetenskap is nie. Tweedens gaan dit in
die Skrif oor die verhoudinge tussen God en mens en mense onderling in die verkondiging van die
heil en die koms van die Koninkryk. Derdens impliseer die voorafgaande dat die handelinge van die
volk van God in dié besondere lig verstaan moet word en dat dit nie geld vir enige ander volk in sy
verhoudinge met ander volke nie.189

In Hoofstuk 3 word indringende aandag gegee aan die begrippe "eenheid" en "verskeidenheid". In
die bespreking word die eenheid van die menslike ras as 'n fundamentele beginsel van die Ou en
Nuwe Testament gehandhaaf en gemotiveer uit die Skeppingsverhaal en geslagsregisters in die Ou
Testament. Uit hierdie eksegese word die gemeenskaplike afkoms en gelykheid van al die geslagte
bevestig. Die gevolgtrekking wat in die studie gemaak word, is dat hierdie feite enige vorm van
"Etnosentrisme" in die Bybel verwerp. Die Godgegewe verskeidenheid tussen volke hef nooit hulle
fundamentele eenheid op nie en daar is geen sprake van enige fundamentele minderwaardigheid of
verskille in vergelyking met mekaar nie. In hierdie deel word die verdeling wat tussen volke
plaasgevind het toe hulle uiteengegaan het by die toring van Babel, ook verwerp en word die
eenheid gehandhaaf. Hierdie eenheid word ook gehandhaaf in die Nuwe Testament (Hand 17: 26).
Die sonde van Babel was nie die strewe na eenheid nie, maar die sonde van die bouers wat vir
hulleself'n "naam" wou maak. "Israel", die volk van God - of dan die kerk - se besondere roeping
is om eenheid te bring tussen die nasies soos dit bevestig word deur die uitstorting van die Heilige
Gees op Pinksterdag (Hand 2).

In die laaste deel van die hoofstuk word aandag gegee aan die geskiedenis van Israel en die profete.
Daar word ook tot die gevolgtrekking gekom dat verskeidenheid nooit absoluut is in die Bybel nie
en dat grense tussen nasies vloeibaar is. Ten slotte word aandag gegee aan die vraagstuk in verband
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met gemengde huwelike. Die verslag toon aan dat gemengde huwelike met geen Bybelse beginsel
bots nie en derhalwe versoek die sinode die regering om hierdie wetgewing te skrap. 190

In die vierde hoofstuk word die eenheid van die kerk uitgelig as die besondere roeping van die kerk
tussen die nasies. Die kerk as volk van God is uniek tussen die nasies, want dit word onderskei as
'''n geloofsgemeenskap wat alle grense transendeer" - as beide indikatief en imperatief. Die verslag
wys daarop dat die verskeidenheid nie ontken word nie, want die natuurlike verskeidenheid tussen
volke en nasies verdwyn nie in die kerk van Christus nie, maar word deur Hom geheilig en sal nooit
aanleiding gee tot geestelike verdeeldheid nie. Verskeidenheid in die kerk mag egter nooit lei tot
verdeeldheid nie. Daarom is dit noodsaaklik dat alle eredienste oop moet wees vir elkeen wat 'n
opregte behoefte het tot aanbidding.i'"

In Hoofstuk 5 word aandag gegee aan die Bybelse waardes en norme wat bepalend is vir
menseverhoudinge en wat die kerk by sy lidmate moet vestig en aan die samelewing moet oordra.
Dit sluit in die menswaardigheid en gelykheid van die mens as beeld van God waar enige vorm van
meerderwaardigheid en minderwaardigheid afgewys word, terwyl die beginsels van liefde,
geregtigheid, waarheid en vrede (sjalom) beklemtoon word.192

In Hoofstuk 6 word 'n beknopte analise gemaak van die Suid-Afrikaanse konteks, veral ten opsigte
van grondbesit, die uitsluiting van swart mense uit die politieke proses, asook die mees knellende
sosiale probleme soos trekarbeid, gebrekkige lone, ens. Die bovermelde beginsels word dan gebruik
om sosio-ekonomiese kritiek te lewer op die stelsel in Suid-Afrika en sodoende die ongeregtighede
en liefdeloosheid uit te wYS.193

In die laaste hoofstuk word die rol van die kerk en die staat bespreek. Die kerk moet die Evangelie
verkondig aan hulle lidmate, asook op al die terreine van die samelewing, insluitende die regering.
Dit behels onder andere die verkondiging van geregtigheid in die implementering van
regeringsbeleid en die toepassing van wette in die land. Die regering het die taak om orde te
handhaaf en te verseker dat geregtigheid volgens die norm van die liefde toegepas word. Die kerk
moet gehoorsaam wees aan die gesag van die owerheid in soverre die regsorde nie in botsing is met
die Woord van God nie. Laastens word vyf belangrike take van die kerk beklemtoon, naamlik die
taak om te verkondig (wat hulle profetiese getuienis insluit); tweedens het die kerk 'n diakonale
taak (wat betrokkenheid by mense se politieke aspirasies insluit, asook pastorale sorg aan die
families van politieke gevangenes); derdens is dit die taak van die kerk om koinonia te stig deur die
versoening van Christus sigbaar te maak in beide kerk en gemeenskap; vierdens het dit 'n
gebedstaak; en laastens moet die kerk gehoorsaam wees aan die staat en vir hulle bid, terwyl die
regering die taak het om 'n staat van vrede te vestig.194

Hierdie verslag het grootliks voldoen aan die besondere behoefte aan stemme van kritiek in 'n tyd
toe apartheid vernietigende gevolge gehad het op sosio-ekonomiese en kultuur-politieke gebied vir
die swart bevolking van Suid-Afrika. Dit sou selfs gesien kon word as 'n teken en boodskap van
hoop afkomstig van die Swart Afrikaanse kerk.

Die predikante van die NUKA het meer selfvertroue gekry en dit het aanleiding gegee tot nuwe
inisiatiewe wat 'n nuwe dimensie gegee het aan kritiek binne die familie van Ned Geref Kerke.
Hierdie inisiatief sal in die volgende afdeling bespreek word.

190 Sien "The Bible and the relationships between race and people", 1975: 9-41.
191 Sien "The Bible and the relationships between race and people",1975: 42-50.
192 Sien "The Bible and the relationships between race and people", 1975: 51-53.
193 Sien "The Bible and the relationships between race and people", 1975: 54-61.
194 Sien "The Bible and the relationships between race and people", 1975: 62-66.
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3.4.4 Stemme van kritiek uit die Broederkring

Een van die inisiatiewe wat voortgevloei het uit die NGKA, was die Broederkring (BK). Die BK is
gestig deur 'n aantal swart predikante om te dien as 'n organisasie wat hulleself binne die familie
van Ned Geref Kerke mobiliseer teen apartheid. Verskeie leraars van die NGSK en die RCA het
hulle weg gevind na hierdie organisasie, wat 'n oop organisasie was en ruimte gebied het vir enige
gelowige en nie net beperk was tot predikante nie. Volgens Adonis het hierdie organisasie tot stand
gekom gedurende 'n Bybelstudie van Ringsbroers. Hulle het volgens hom veral die maandelikse
uitgawes van die Cl se tydskrif, Pro Veritate, gebruik om Bybelstudie te doen en besprekings te
inisieer wat hoofsaaklik aandag gegee het aan die apartheidsvraagstuk.l'" Leraars soos Sam Buti,
Piet Moattshe, Lukas Mabusela en Llewellyn Mazimisa het gereeld kontak gemaak met Beyers
Naudé en die Cl, wat waarskynlik 'n bepalende rol gespeel het in die totstandkoming van hierdie
organisasie in 1974.

Die rol van die BK was om eerstens te dien as 'n plek van veiligheid waar swart kerkleiers en ander
gelowiges van die familie met vrymoedigheid en sonder intimidasie kon reflekteer rondom die
Bybel.196 Dit het hoofsaaklik gehandel oor die problematiek van ongeregtigheid en verdrukking wat
apartheid veroorsaak het in beide kerk en samelewing. Voorts het dit ook 'n belangrike rol gespeel
om uitdrukking te gee aan kerkeenheid binne die familie.

Die BK het aandag gegee aan 'n aantal belangrike sake, veral ten opsigte van kerkeenheid op al die
vlakke, naamlik dié van gemeente, ring en sinode. Tweedens het hulle ems gemaak met die
profetiese amp van die gelowige in die lig van die onderdrukkende strukture en wette in Suid-
Afrika. Daar is ook aandag gegee aan die priesterlike amp in 'n konteks waar 'n onchristelike
politieke stelsel groot opofferings vra - dit het die wit verdrukker ingesluit wat onder die vrees
gelewe het wat deur die stelsel veroorsaak is. Derdens was dit vir hulle belangrik om die Konings-
heerskappy van Christus te laat triomfeer oor die ideologie van apartheid (en ander ideologieë),
sodat die inwoners van Suid-Afrika menswaardig kan lewe. Vierdens wou hulle die bevrydende
werk van die Evangelie laat realiseer in kerk en staat - dit sluit in bevryding van ongeregtigheid,
onmenswaardigheid, vervreemding en liefdeloosheid. Laastens wou hulle ondersteuning bied aan
die ekumene.

Volgens Kritzinger het die BK dit as hulle taak gesien om vanuit die ekumeniese beweging in Suid-
Afrika strukturele kerkeenheid te bewerk en apartheid af te takel binne die samelewing.197 Die BK
het later om strategiese redes hulle naam verander na die Belydende Kring.198

Die BK het ook soms teologiese verklarings uitgereik. Een van hierdie verklarings wat in 1979
verskyn het, het die klem laat val op die taak van die kerk om te identifiseer met die geregtigheid
van God, wat sigbaar word in die eenheid van die liggaam van Christus. Die kerk moet hulle skaar
by die onderdruktes deur in opstand te kom teen ongeregtigheid en bystand aan die verontregtes te
bied - selfs allei dit tot konflik met die owerheid. In hierdie verklaring het die klem in die besonder
geval op die Koningskap van Christus op al die terreine van die lewe, nie net geestelik nie, maar
veral in die sosiale en politieke lewe. 199

195 Sien onderhoud met Adonis in Pauw (2008: 179).
196 Kritzinger, 1984: 9.
197 Kritzinger, 1984: 8.
198 Kritzinger (in Pauw, 2008: 182) noem vier redes vir hierdie verandering, naamlik om weg te kom van 'n beeld van

manlike eksklusiwiteit; om te voorkom dat die beweging gesien word as 'n predikant-gedomineerde groep; om te
voorkom dat dit gesien word as 'n geheime organisasie (soos die Broederbond); en omdat die begrip "belydende"
bevestig dat weerstand teen ongeregtigheid 'n taak van die kerk is.

199 Pauw, 2008: 181.
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Die BK het 'n belangrike rol gespeel in die visie wat mettertyd ontwikkel het by verskeie kerkleiers
binne die familie, en aanleiding gegee tot nuwe inisiatiewe. Hulle stemme van kritiek het vuisvoos
lidmate van beide die NGKA en die NGSK weer bemoedig om voort te stry.

3.4.5 Kritiese stemme binne die NGSK verskerp

a) Inleiding

Die Algemene sinode van die NGSK het in 1978 plaasgevind teen die agtergrond van die nagevolge
van die Soweto-opstande, wat aanleiding gegee het tot 'n spiraal van geweld. Die gewelddadige
gebeure was nie meer beperk tot Soweto nie, maar het die hele land in 'n spiraal van geweld, van
aksie en teenreaksie, gedompel. Dit het gegrens aan burgeroorlog, wat bykans 700 lewens geëis het.
Talle lidmate van die NGSK, NGKA en RCA het hierdie geweld nie vrygespring nie, maar dit
dikwels aan die lyf gevoel en in die tronk beland.2oo Onder hierdie omstandighede vind die
vermelde sinodesitting van die NGSK plaas en 'n aantal kontroversiële sake verskyn op die agenda,
onder andere die Groepsgebiedewet en die beleid van aanhouding sonder verhoor.Ï'"

bj Kritiese stemme teen die Groepsgebiedewet

Stemme van kritiek van die sinode is gehoor toe die saak van die sendinggemeente van Blanco by
George ter sprake gekom het. Dié gemeente het hulle saak, wat verband gehou het met die
Groepsgebiedewet, reeds voor die vorige sinode laat dien. Die gebied waar die gemeente gevestig
was, is deur die wit owerhede geproklameer as 'n blanke gebied en die gemeente se infrastruktuur
moes verskuif word na 'n gebied vir bruin mense in Pacaltsdorp. Die moderatuur van die vorige
sinode het verskeie versoeke gerig tot die Minister van Gemeenskapsontwikkeling om die saak met
hulle te bespreek, maar is net eenvoudig geïgnoreer. Hulle is in kennis gestel dat niks aan die saak
gedoen kan word nie en die gemeente die besluit moes aanvaar.202

Hierdie gebeure het die problematiek van die Groepsgebiedewet op die spits gedryf en ná 'n
indringende bespreking neem die sinode 'n besluit wat uit drie punte bestaan: Eerstens verwerp die
sinode die Groepsgebiedewet, asook die wyse waarop dit geïmplementeer is en versoek hulle die
regering om die wet te skrap. Tweedens word 'n ernstige beroep gedoen op die Minister van
Gemeenskapsontwikkeling om die gebied van Blanco, wat histories en tradisioneel die woongebied
van die betrokke gemeenskap was, te herproklameer. Derdens word 'n beroep gedoen op die Ned
GerefKerk om saam met die NGSK die regering in te lig oor die smart wat die wet veroorsaak.Y'

cj Kritiek teen aanhouding sonder verhoor

Die tweede saak waaroor die sinode kritiek uitgespreek het, het verband gehou met die beginsel van
aanhouding sonder verhoor. Ná die sinode se bespreking van 'n verslag wat deur prof. JJF Durand
in dié verband opgestel is, word op voorstel van JJF Mettler en AA Boesak 'n voorstel aanvaar. In
dié besluit, wat deeglik gemotiveer is en uit ses punte bestaan.i'" word ernstige kritiek uitgespreek
teen die wet en word dit as totaalonchristelik beskryf.

200 In 'n verslag van die moderatuur van die NGSK aan die sinode van 1978 word verskeie ervarings van geweld en
arrestasies wat hulle lidmate in hierdie tyd beleef het, vermeld. Daar was 'n diepgesetelde ontevredenheid by veral
die studentelidmate van die Wes-Kaap, omdat die Ned Geref Kerk geswyg het te midde van die ongeregtigheid
waaronder die swart lidmate van die familie gely het (Handelinge van die sinode van die NGSK 1978: 38-9).

201 Adonis,2002: 19.
202 Handelinge van die sinode van die NGSK, 1978: 13.
203 Handelinge van die sinode van die NGSK, 1978: 476-477.
204 Sien volledige sespuntmotivering in Handelinge van die sinode van die NGSK, 1978: 503.
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dj Kritiek teen apartheid

'n Derde belangrike besluit waarin stemme van kritiek gehoor kon word, was een wat nie net 'n
bepaalde aspek van apartheid verwerp het nie, maar die stelsel in sy geheel. Hierdie besluit was die
resultaat van 'n deurdagte studie van teologiese studente aan die teologiese seminarium van die
NGSK, wat in daardie stadium verhuis het na die Universiteit van Wes-Kaap. Daar is 'n
indringende bespreking gevoer deur 'n aantal teologiese studente onder leiding van prof. Jaap
Durand, professor in sistematiese teologie. Tydens die bespreking is ernstig gesoek na 'n antwoord
op die teologiese vraag na die kern van die sonde van apartheid.

Ná lang debatte en redenasies het die groep onder leiding van Durand tot die gevolgtrekking gekom
dat apartheid sonde is omdat dit inherent teen die Evangelie is. Die probleem lê reeds by die
vertrekpunt van die apartheidsideologie, naamlik die voorveronderstelling van die
onversoenbaarheid van mense.20S Hierdie uitgangspunt staan dus duidelik teenoor die evangeliese
beklemtoning van die versoening van alle mense in Christus.

Die betrokke dokument is via Durand, ]JF Mettler en IJ Mentor deurgegee na die NGSK se sinode
van 1978,waar dit eers verwys is na 'n tydelike kommissie - wat geringe veranderings aangebring
en dit deurgestuur het as voorstel vir bespreking. Hierdie voorstel is ná bespreking aanvaar as
besluit van die sinode en is later gesien as een van die mees fundamentele uitsprake van kritiek op
die sonde van apartheid. Die volledige teks word hier in Engels aangehaal en lui soos volg:

The DRMC reconfirms its deepest conviction that the Church ought not design or prescribe
partypolitical policy. According to its prophetic calling the Church is however obliged to
criticise and object when a government follows a policy or policies that cannot uphold the
demands of the gospel, especially if the government claims to be a Christian government. The
Church wants to express its conviction that the apartheid policy and/or separate development,
as maintained by the government, is contrary to the gospel:

• because over and against the gospel of Christ's directedness on the reconciliation of human
beings with God and with one another, the forced separation of people on grounds of race and
colour is based at the deepest level on the conviction of the fundamental irreconcilability
between people who are thus separated;

• because the system that has arisen out of such a policy necessarily had to and did lead to an
increasing polarisation between people, especially since the practice has irrefutably shown that
within the system one population group, namely the whites, is advantaged and that consequently
the gospel's demand of justice for all is not fulfilled; and

• because thereby the human dignity of not only the disadvantaged populations, but the human
dignity of all invloved is affected.i'"

Gedurende hierdie sinodesitting was dit duidelik dat daar twee strome van kritiek was wat binne die
NGSK na vore gekom het. Aan die een kant was daar kritiese stemme wat meer konserwatief was
en bereid was om die stelsel van apartheid te kritiseer, maar nie bereid was om dit te konfronteer
nie. Aan die ander kant was daar 'n groep (jonger opkomende lede) wat aangedring het op
verandering en bereid was om die owerheid uit te daag.207 Alhoewel hulle doel nie verskil het nie,
was daar 'n duidelike verskil in die strategie wat hulle aangewend het om die doel te bereik.

Een van die opkomende en onverskrokke stemme was dié van dr. AA Boesak, wat pas afgestudeer
het in Nederland en aangestel is as studenteleraar op die kampus van die Universiteit van Wes-

205 Botman en Peterson, 1996: 39-40.
206 Handelinge van die sinode van die NGSK, 1978: 399-400, 559, 618-619.
207 Ds DP Botha het hierdie verwikkeling bevestig - sien Pauw, 2008: 186.
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Kaapland. Hy is deur die studente beskou as 'n rolmodel en aanvaar is as charismatiese leier. Hy het
spoedig sy weg gevind in posisies van leierskap en is reeds in 1981 verkies tot voorsitter van die
nuutgestigte en invloedryke organisasie die Alliance of Black Reformed Christians in South Africa
(ABRECSA). In ABRECSA se grondwet het die kritiese stem reeds duidelik aan die orde gekom
met die verklaring: "We, as members of ABRECSA, unequivocally declare that apartheid is a sin,
and that the moral and justification of it is a travesty of the Gospel, a betrayal of the Reformed
tradition, and a heresy.,,208

3.5 Stemme van kritiek uit die Wêreldbond van Gereformeerde Kerke
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3.5.1 Die NGSK beroep hulle op die WGK

Dr. Boesak het spoedig die internasionale oog gevang toe hy die algemene vergadering van die
Wêreldbond van Gereformeerde Kerke (WGK) bygewoon en skerp kritiek gelewer het op
apartheid. Hierdie vergadering het plaasgevind in Ottowa in Augustus 1982 en dr. Boesak is deur
twee instansies afgevaardig om die vergadering by te woon. Eerstens is hy as voorsitter van
ABRECSA uitgenooi deur die WGK, en tweedens is hy deur die NGSK afgevaardig (saam met ds.
DP Botha). Vandie afgevaardigdes van ABRECSA, wat ook lid was van die BK, het seker gemaak
dat apartheid as 'n sentrale punt van bespreking op die agenda van die WGK verskyn.

Dr. Boesak het op versoek van die WGK 'n verslag saamgestel waarin hy gevra het dat die lidkerke
apartheid as 'n sonde en 'n ketteryerken en as teenstrydig met die Evangelie en die gereformeerde
tradisie verwerp. Hy het die Ned Geref Kerk in die beskuldigingsbank geplaas deur daarop te wys
dat dié kerk 'n belangrike rol gespeel het in die ontwikkeling van die beleid van apartheid en dit
teologies geregverdig het.209

Met hierdie toespraak het Boesak kritiek gelewer wat internasionale weerklank gevind het. Dit het
'n aantal wesenlike punte van apartheid aangeraak. Eerstens het hy aandag gegee aan rassisme as
ideologie wat manifesteer en domineer op kulturele, ekonomiese, politieke en psigologiese terrein.
Hy brandmerk dit as sondig omdat dit beide die waarheid dat alle mense na die beeld en gelykenis
van God geskape is, asook dat die mensdom 'n eenheid is, ontken. Hy beskryf rassisme onder
andere as afgodery waar die dominante groep hulleself bo die ander verhef, en deur politieke,
militêre en ekonomiese mag hulleself as God aanstel bo ander."" Volgens Boesak het rassisme
aanleiding gegee tot "dehumanization [and it] has undermined black personhood, destroyed the
human-beingness of those who are called to be children of God ... Most of all, racism denies the
liberating, humanizing, reconciling work of Christ ... Racism has not only contaminated human
society, it has also defiled the body of ChriSt.,,21I

Onder die volgende punt wat handeloor apartheid as pseudo-evangelie, lewer hy kritiek op die
haglike omstandighede wat die apartheidstelsel tot gevolg gehad het in Suid-Afrika en gee enkele
statistiese gegewens. Hy beskryf die stelsel as "all-embracing, soteriologically loaded, complete
with a theology to rationalize it. As such it has become a pseudo-gospel, challenging the very
authority of the Gospel in the lives of all in South Africa.,,212 Volgens hom het die wit
gereformeerde kerke in Suid-Afrika hulle nog steeds nie bekeer of gekorrigeer deur die Evangelie

208 De Gruchy & Villa-Vicencio, 1987: 162.
209 Die volledige toespraak verskyn in die werk van De Gruchy & Villa-Vicencio (1987: lev) en raak punte aan wat

reeds onder die titel Black and Reformed in die handves van ABRECSA verskyn. Dit handeloor die rol van die
WGK in Suid-Afrika.

210 De Gruchy & Villa-Vicencio, 1987: 4.
211 De Gruchy & Villa-Vicencio, 1987: 4-5.
212 De Gruchy & Villa-Vicencio, 1987: 6.

https://etd.uwc.ac.za/



op 'n nuwe wyse te verstaan nie. Ten spyte van al die geweld en pyn wat die instandhouding van
die stelsel veroorsaak en die skade wat dit die kerk van Jesus Christus berokken, word apartheid
steeds ondersteun. Ten spyte van die feit dat die gereformeerde kerke in Suid-Afrika verdeel is op
grond van ras en kleur, word die stelsel voorgehou as 'n ware gereformeerde kerkbegrip. Hierdie
verdeeldheid maak dit selfs onmoontlik om as gelowiges te deel in die heilige nagmaal.

In die laaste deel word die WGK opgeroep om opnuut kennis te neem van die ems van die situasie
en rassisme weer eens as sonde te verklaar. Die bond moet sy verantwoordelikheid aanvaar deur
apartheid eerstens as onversoenbaar met die Evangelie van Jesus Christus te verklaar en tweedens
tot kettery.

Hierdie deurdagte toespraak was inderdaad 'n samevatting van talle debatte van kerkleiers en
kerklike vergaderings van die familie van Ned Geref Kerke, wat deur Boesak verwerk is. Teen die
agtergrond van die gebeure in Suid-Afrika was dit nie net kritiek nie, maar 'n pleidooi om hulp.

Die vergadering van die WGK kan om twee redes uitgewys word as 'n geleentheid toe kritiese
stemme teen apartheid 'n internasionale impak op die gewete van die Christendom gemaak het -
hierdie twee redes word nie noodwendig chronologies bespreek nie. Eerstens is tydens hierdie
vergadering van die WGK 'n status eonfessionis verklaar.213 Die ems van so 'n oomblik kan nie
onderskat word nie. Smit verwoord dit as 'n oomblik wanneer "Christene oordeel dat 'n situasie
ontstaan het, 'n oomblik van waarheid, waarin die Evangelie op die spel staan. Die rol van die
situasie, die kairos, die oomblik wat ryp geword het, kan nie oorbeklemtoon word nie. Dit blyk
telkens uit die historiese oorsig. In status eonfessionis nihil est adiaphoron. Die abnormale situasie
maak juis dat standpunte en reëlings wat in normale omstandighede adiafora of neutrale sake sou
wees, nie meer onskadelik en neutraal is nie. Die krag van so 'n belydenis is geleë in die feit dat dit
gerig is op 'n konkrete oomblik in die hede. Ten tweede beteken dit dat Christene oordeel dat 'n
oomblik van waarheid aangebreek het waarin die Evangelie self op die spel staan. Wat gewoonlik
adiafora is, verander vanweë die ems van die situasie in 'n dodelike beslissende saak.,,214

Hierdie oomblik tydens die vergadering van die WGK was só 'n oomblik toe 'n status eonfessionis
verklaar is, wat "beteken dat dit 'n saak is waaroor dit nie moontlik is om te verskil sonder dat die
integriteit van die gemeenskaplike belydenis as Gereformeerde kerke in ernstige gevaar gestel word
nie".215Ná dié oomblik aangekondig is, het die kern van die besluit gevolg, naamlik: "Saam met
swart gereformeerde Christene van Suid-Afrika verklaar ons dat apartheid (afsonderlike
ontwikkeling) 'n sonde is; dat die morele en teologiese regverdiging daarvan die Evangelie belaglik
maak; en dat dit, in sy volgehoue ongehoorsaamheid van Gods Woord, 'n teologiese kettery is.,,216

Kritiese stemme is by die algemene vergadering van die WGK nie net duidelik gehoor nie, maar dit
is ook op 'n besondere wyse gedemonstreer. Dit het gebeur toe tien Suid-Afrikaanse afgevaardigdes
hulle weerhou het van 'n spesiale nagmaal wat deur die WGK gereël is tydens die
openingserediens. Hierdie optrede van kritiek word verwoord in die volgende verklaring wat die
groep uitgereik het naamlik:

• There are some South Africans who have participated with pain up to this point in the service,
and who now feel constrained not to take part in the Lord's supper, which is the essence of
Christian fellowship (Mt 5:23-24). The reasons for this refusal are threefold:

213 Smit (l984b: 14ev) bied 'n omvattende defmisie van die begrip status eonfessionis en bespreek verskeie
voorbeelde waar 'n status eonfessionis aangekondig is.

214 Cloete & Smit, 1984: 22,26.
215 Botha, Al, 1984: 250.
216 Sien die volledige teks in die Handelinge van die sinode van die NGSK, 1982: 717-720.
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• In our country, by custom and by church decisions which are defended theologically, black
people are not permitted to partake of the Lord's supper in the NGK (DRC) and the NHK.

• The theological heresy which undergirds apartheid racism finds its origin in separate
communion. Our refusal to participate is a choice for righteousness and a refusal to reinforce the
Christian roots of our oppression. These churches, which are members of WARC, have
consistently refused to have genuine reconciliation with us black Christians, through a
confrontation with the evil of apartheid and by participating in the search for justice and peace
and true humanity. To share communion with those who represent this disobedience to the
gospel would mean eating and drinking judgement upon ourselves. "For if he does not recognise
the meaning of the Lord's body when he eats the bread and drinks from the cup, he brings
judgement upon himself as he eats and drinks." (1 Cor 11:29)

• Our refusal to participate anticipates the day of our freedom when we shall all - black and white
- drink from one cup and eat from one loaf.217

3.5.2 Die rol van die status eonfessionis

Met hierdie gebeure vars in die geheue, het die 23ste Algemene sinode van die NGSK op 22
September 1982 in die Kerksentrurn in Belhar naby Kaapstad 'n aanvang geneem. Twee verslae het
hierdie sinode oorheers, naamlik die verslag van die Staande Kommissie vir Ekumeniese
Verhoudinge en die van dié Tydelike Kommissie vir Ekumeniese Verhoudinge. In die verslag van
die staande kommissier" is gekonsentreer op die PCR van die SARK (en WRK), en was daar 'n
aanbeveling dat die NGSK aansoek doen vir volle lidmaatskap van die SARK.219

Daar is 'n afsonderlike studie gemaak van die PCR onder die titel "Die Ekumeniese Beweging en
die Probleem van Rassisme", waarin die meeste van die punte oor apartheid wat by die WGK aan
die orde gekom het, weer ter sprake kom.22o

Die belangrikste saak wat stemme van kritiek aan die orde gestel het tydens hierdie sinodesitting,
het ter sprake gekom op lOktober toe die verslag van die Tydelike Kommissie vir Ekumeniese
Sake aan die orde gekom het.22I Volgens Botha en Naudé was dit wat hierna in die vergadering
gebeur het, "heeltemal onverwags en onbeplan". Vir almal teenwoordig was die gebeure verrassend
van aard. Volgens hulle het prof. Gustaf Bam, die NGSK se voormalige dosent in praktiese
teologie, met aangrypende woorde aanbeveel dat "die sinode sy geloof teenoor die sake wat hy
afwys in 'n belydenis moes verwoord". Bam het by die geleentheid op die volgende gewys: "Die
vergadering het so pas 'n besluit van ingrypende betekenis geneem. Dit is 'n heilige oomblik.,,222
Bam het vervolg:

Deur die afkondiging van 'n status eonfessionis sê die sinode: Ek het nou op 'n plek gekom
waar ek apartheidsreëlinge oor my lewe, beide vanweë die staat en die kerk, verstaan en
beleef as 'n uitvloeisel van opvattinge en oortuiginge wat direk strydig is met die Evangelie
van Jesus Christus soos ek dit verstaan. Ek ervaar die geloofsbotsing so skerp dat dit my
dwing tot belydenis en afwysing van die valse leer wat my bedreig. Ek bevind my in 'n
situasie waar ek ófkonfronterend bely teen die magte wat dreig om my geloofsbelydenis in sy
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217 Pauw, 2008: 188.
218 Handelinge van die sinode van die NGSK, 1982: 410-469.
219 De Gruchy (2005: 188) beskou die besluit as van besondere belang: "As the churches came increasingly under the

influence of their constituencies and as the black NG mission churches began to flex their growing muscle, so the
SACC became both the symbol of church resistance and a spear head for the internal liberation struggle, and a
major link to the resources of the wider ecumenical church beyond South Africa."

220 Handelinge van die sinode van die NGSK, 1982: 413, 422-431, 474-475).
221 Handelinge van die sinode van dieNGSK, 1982: 602-612.
222 Botha & Naudé, 1998:34-35.
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wese te neutraliseer en kragteloos te maak, óf swyg en verval tot niks. Status eonfessionis
word nie daargestel deur die omvang van armoede of deur pyn van verontregting nie maar
slegs deur 'n besondere bedreiging van die geloof. Maar, daar is 'n tweede element. Wanneer
ek my in 'n status eonfessionis bevind dan moet die woord wat op hierdie plek spreek die
status en die karakter van belydenis hê. Dit is nie maar 'n besluit wat ek neem, of 'n
belydenisverklaring wat ek uitvaardig, 'n administratiewe reëling wat ek tref of 'n
prosedurereëling in my onderhandeling met andere nie. Dit is 'n belydenis op die vlak van die
ander belydenisskrifte van die kerk. Die ou Christene het in 'n status eonfessionis ~esê: Jesus
Christus is die Heer. So het hulle bely teen die Romeinse kreet: Die keiser is heer.22

Barn wys dan daarop dat hierdie belydenis op dieselfde vlak lê as ander belydenisse van die kerk
soos die Apostoliese Belydenis, die Dordtse Leerreëls ens. Na afloop van hierdie gebeure is 'n
aanbeveling aanvaar dat 'n ad hoc-kommissie deur die moderamen aangestel word. Vyf
afgevaardigdes is aangewys, naamlik G Bam (voorsitter), AA Boesak (ondervoorsitter), JJF
Durand, IJ Mentor (moderator) en DJ Smit. Die verslag van hierdie kommissie wat uit drie
afdelings bestaan het, naamlik Die Belydenis 1982, 'n meegaande brief en 'n verslag oor die
werksaamhede van die ad hoc-kommissie, het op 6 Oktober voor die sinode gedien_224

Die Konsepbelydenis (1982) is uitgestuur na die gemeentes van die NGSK vir bestudering en
terugvoering. Al die gemeentes het gunstig gereageer op die dokument en na enkele redaksionele
veranderinge is dit aanvaar as Belydenis van die NGSK tydens die sinode van 1986.

Die meegaande brief wat deur die kommissie opgestel is, gee die nodige agtergrond en konteks wat
noodsaaklik is vir die verstaan van die belydenis. Dit word aangehaalomdat dit die kritiese stemme
van die status eonfessionis en die gees waarin die belydenis gebore is, vertolk.

Eerstens word die ems van die huidige situasie van die status eonfessionis in die meegaande brief
verduidelik en word die kerk se eie aandadigheid aan die ontwikkeling van hierdie sondige situasie
belyen dan volg die res:

Ons is daarvan bewus dat daar in die lewe van die kerk oomblikke kan ontstaan van soveel
ems dat die kerk die noodsaak kan voel om opnuut sy geloof te bely in die lig van 'n
spesifieke situasie. Ons is daarvan bewus dat so 'n daad van belydenis nie ligtelik gedoen
word nie, maar slegs as geoordeel word dat die hart van die Evangelie self op die spel staan en
bedreig word. Na ons oordeel verg die kerklike en politieke situasie binne ons land en veral
binne die NG Kerk-familie tans so 'n beslissing. Ons doen hierdie belydenis dus nie as 'n
teologiese gespreksbydrae of as 'n nuwe samevatting van al ons geloofsgoedere nie, maar as
'n kreet uit die hart, as 'n dwang wat ons opgelê is om die Evangelie ontwil in die lig van die
oomblik waarin ons staan. Ons bely saam met vele ons skuld daarin dat ons nie altyd duidelik
genoeg hieroor getuig het nie en gevolglik medeverantwoordelik is daarvoor dat wat as sonde
ervaar en bely is of as sonde ervaar en bely moes word, mettertyd gegroei het tot
vanselfsprekendhede en Skrifvreemde ideologieë en dat die indruk by vele geskep is dat die
Evangelie nie waarlik op die spel was nie. Ons spreek hierdie belydenis uit omdat ons oordeel
dat allerlei teologiese argumente daartoe bygedra het om aspekte van die waarheid so
eensydig te beklemtoon dat dit in die leuen verander het.

Ons is daarvan bewus dat die enigste gesag agter so 'n belydenis en die enigste grond waarop
dit uitgespreek kan word, die Heilige Skrifte as die Woord van God is. Volkome bewus van
die waagstuk verbonde aan so 'n daad, oordeelons tog dat ons geen ander keuse het nie. Ons
is boonop daarvan bewus dat geen ander motiewe of oortuigings, hoe geldig hulle ook al mag
wees, ons die reg veroorloof tot 'n daad van belydenis nie. Dit moet 'n kerklike handeling

223 Handelinge van die sinode van die NGSK, 1982: 605.
224 Handelinge van die sinode van die NGSK, 1982: 749-753.
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wees ter wille van die suiwerheid en die geloofwaardigheid van die kerk en sy boodskap
alleen. Sover dit moontlik is voor die mense verklaar ons hiermee dat ons enigste dryfveer
geleë is in ons vrees dat die waarheid en krag van die Evangelie self bedreig word in hierdie
situasie. Ons wil geen groepsbelang dien, partyskappe bevorder, teologieë bevorder of
bymotiewe verwesenlik nie. Terselfdertyd weet ons dat ons diepste bedoelinge slegs na ware
beoordeel kan word deur Hom voor Wie alles oop en bloot is. Ons spreek hierdie belydenis
nie uit vanaf Sy troon en uit die hoogte nie, maar voor Sy troon en voor die mense. Ons pleit
daarom dat hierdie belydenis nie misbruik sal word deur enigiemand met allerlei bymotiewe
nie en dat dit ook nie vanuit sulke motiewe teengestaan sal word nie. Ons begeerte is om geen
valse struikelblokke in die weg te lê nie, maar om heen te wys na die egte struikelblok, die
rots Jesus Christus.

Ons spreek hierdie belydenis nie uit teen spesifieke mense of groepe mense of 'n kerk of
kerke nie. Ons spreek hierdie belydenis uit teen 'n valse leer, teen 'n ideologiese verdraaiing
wat die Evangelie self in ons kerk en land bedreig. Ons versugting is dat niemand hulle sal
vereenselwig met hierdie verwerplike leer nie en dat almal wat heeltemalof gedeeltelik
daardeur verblind is, hulle daarvan sal afkeer. Ons is terdeë bewus van die verleidelike aard
van so 'n valse leer en weet dat vele wat daardeur gekondisioneer is, in mindere of meerdere
mate die halwe waarheidsleër geglo het as die volle. Ons betwyfel daarom nie talle sulke
mense se Christelike geloof, hulle opregtheid, eerlikheid, integriteit en goeie bedoelinge en in
baie opsigte lofwaardige handelwyse nie. Juis omdat ons die krag van die misleiding ken, is
ons daarvan bewus dat nie die ems, opregtheid of intensiteit van ons sekerhede ons vrymaak
nie, dog slegs die waarheid in die Seun. Aan die bevryding het ons kerk en ons land 'n intense
behoefte. Ons pleit om versoening, die egte versoening wat volg op bekering en verandering
van gesindhede en ordeninge. Ons is daarby daarvan bewus dat 'n daad van belydenis 'n
tweesnydende swaard is, dat niemand van ons die eerste klip kan gooi of nie self'n balk in die
eie oog het nie. Ons weet dat die gesindhede en optrede wat die Evangelie teëwerk, by ons
almal aanwesig is en sal bly. Daarom is hierdie belydenis niks anders nie as 'n oproep tot
bekering in die Naam van ons Here Jesus Christus in 'n gebroke wêreld. Dit wil geen daad
van selfregverdiging en onverdraagsaamheid wees, sodat ons, terwylons vir andere preek,
dalk selfverwerplik sal wees nie.

Ons bede is dat hierdie daad van belydenis nie valse struikelblokke in die weg sal lê en
daardeur valse verdelinge sal veroorsaak en bevorder nie, dog versoenend en verenigend sal
wees. Ons is daarvan bewus dat so 'n daad van belydenis en 'n proses van versoening
noodwendig veel pyn meebring. Dit verg die pyn van bekering, berou en skuldbelydenis. Dit
verg die pyn van lewensvernuwing en -verandering, sowel individueel as gesamentlik. Dit
plaas ons op 'n pad waarvan ons die einde nie kan voorsien of na ons eie wense kan
manipuleer nie. Op die pad salons onvermydelik intense groeipyne ervaar terwylons worstel
om die vervreemding, die bitterheid, die onversoendheid en die vrees te oorwin. Ons sal sowel
onsself as mekaar nuut moet leer ken en beleef. Ons is terdeë daarvan bewus dat hierdie
belydenis roep om die aftakeling van denk-, kerklike en samelewingstrukture wat oor baie
jare heen gegroei het. Ons belyegter dat daar ter wille van die Evangelie geen ander uitweg
moontlik is nie. Ons bede is dat ons broeders en susters in die NG Kerk-familie, maar ook
daarbuite, hierdie nuwe begin saam met ons sal wil maak, sodat ons saam kan vry word en
saam hierdie weg van versoening en geregtigheid kan gaan. Ons bede is dat hierdie droefheid
gevolglik 'n droefheid tot verlossing sal wees. Ons glo dat dit moontlik is in die krag van ons
Here en deur sy Gees. Ons glo dat die Evangelie van Jesus Christus hoop, bevryding, heil en
ware vrede vir ons land kan en wil bring.

Dié belydenis, wat bekend geraak het as "Die Belhar-belydenis", bestaan uit vier afdelings en 'n
slot. Die eerste punt is 'n belydenis van geloof in die Drie-enige God; punt twee handel oor die
eenheid van die kerk; punt drie bespreek die versoening in Christus; punt vier is 'n oproep tot
geregtigheid; en die laaste punt is 'n kort slotparagraaf.
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Hierdie belydenis is tydens die sinodesitting van die NGSK van 1986 as amptelike belydenis van
die kerk aanvaar. De Gruchy beskryf hierdie belydenis as volg: "This was an historie document.
Not only was it the first time since the Reformation period that a Dutch Reformed church had
adopted a new confession, but it was also a confession which made ethical commitment to justice
central to Christian faith and church unity. The legitimation of apartheid by those within the Dutch
Reformed family of churches was no longer tenable; it had lost any moral and theological
grounding that it had previously claimed.,,225

Hierdie kritiese stemme teen apartheid het deur die geloofsmoed, toewyding en worsteling van die
seuns en dogters binne die sogenaamde sendingkerk die moeder (die Ned Geref Kerk) tot
beskaming gebring deur hierdie duidelike en outentieke belydenis. Volgens Smit was dit slegs die
beginpunt, 'n klein treetjie op 'n onbekende maar bepalende pad.226

Die jonger lede van die Ned Geref Kerk-familie was aanvanklik versigtig en terughoudend met
hulle kritiek, maar het mettertyd desperaat geraak en buitengewone dinge gesê en gedoen. Dit het
hulle daartoe gebring om 'n volgende waagmoedige tree op hierdie nuwe weg wat ingeslaan is, te
neem met die eenwording van die NGSK en die NGKA in 1994, toe die Verenigende
Gereformeerde Kerk (VGK) tot stand gekom het. Soos die naam aandui, was dit die begin van 'n
proses wat (hopelik) verder salontwikkel wanneer die hele familie van Ned Geref Kerke tot
eenheid sal kom.

In die laaste afdeling van hierdie hoofstuk word aandag gegee aan die kritiese stem wat opgekom
het uit die deel van die familie wat aandadig was aan die ontwikkeling van apartheid en hulle steeds
buite die geledere van die VGK bevind.
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3.6 Stemme van kritiek vanuit die Ned GerefKerk

3.6.1 Inleiding

In hierdie afdeling word ondersoek ingestel na die eerste individue wat binne die Ned Geref Kerk
dit gewaag het om, teen die stroom op, hulle stemme te laat hoor teen apartheid. Tweedens sal
aandag gegee word aan 'n toename van kritiese stemme aan die einde van die 1970's, wat later 'n
stroom geword het.

Lategan skryf soos volg oor dié kritiese stem binne die Ned Geref Kerk: "Right from its earliest
beginnings, there was a tradition of criticism, protest and opposition ... But also within the DRC
there is a long tradition of protest - reaching back as far as Du Plessis and running via Keet and
Naudé - to mention but a few of its most prominent exponents.,,227

3.6.2 Die stem van Huet

Die eerste gedokumenteerde stem is reeds in die 19de eeu gehoor toe beswaar aangeteken is teen 'n
besluit oor afsonderlike byeenkomste tydens die sinode van 1857 (sien Hoofstuk 2.1). Ds Huet van
Pietermaritzburg was verantwoordelik vir hierdie stem teen die epogmakende besluit in verband
met afsonderlike byeenkomste vir mense van ander kleur in sy boek Eén kudde één Herder
(1860).228 Volgens die debatte van daardie tyd oor sy boek, in onder andere die kerklike tydskrif
Elpis, is dit duidelik dat die vraagteken wat hy agter hierdie besluit geplaas het, toe reeds beleef is
as deel van die "kritiese stem". In die debat word gewaarsku dat Huet se denke aanleiding gee tot

225 De Gruchy, 2004: 20.
226 Smit, soos aangehaal deur Pauw, 2008: 201.
227 Lategan, 2004: 53.
228 Hierdie boek van Huet, waarin die besluit van 1857 ernstig bevraagteken word, verskyn in 1860.

https://etd.uwc.ac.za/



ergernis, aanstoot en vyandskap.229 Wat die reaksie van Huet merkwaardig maak, is dat dit
bestempel kan word as een van die eerste stemme van kritiek teen 'n besluit wat een van die
voorlopers was van latere besluite oor apartheid.

3.6.3 Die stem van Du Plessis

Die volgende uitstaande stem van kritiek was dié van Johannes du Plessis (sien Hoofstuk 2.4.2). Die
sogenaamde Du Plessis-saak23o van die 1920's en begin 1930's was die gevolg van 'n klag van
leerdwaling teen Du Plessis, wat later uitgeloop het op die sogenaamde Du Plessis-saak. Die klag
was as gevolg van 'n stryd tussen Du Plessis en sy ondersteuners, en die Oupajane. Du Plessis en sy
volgelinge was aanhangers van die Utrechtse teologiese stroom van denke, en die Oupajane
kampvegters van die Suid-Afrikaanse neo-Calvinisme. Hiedie strydende Oupajane is ook gesien as
die eerste apartheidsteoloë.

Volgens Pauw is daar genoeg gronde om te aanvaar dat dié klag deels die gevolg was van die
Oupajane se ontevredenheid oor Du Plessis se anti-nasionalistiese standpunte+" Een van die
sterkste argumente wat hy aanvoer ter stawing van hierdie standpunt, is dat enige persoon wat
verbind kon word met die geringste vorm van modernisme, daarvan weerhou is om deel te word
van die Kweekskool se personeel. Dit het aanleiding daartoe gegee dat, op enkele uitsonderings na,
die professore ondersteuners was van die Suid-Afrikaanse neo-Calvinisme (sien Hoofstuk 2.4.3).
Die kritiek van Du Plessis het verband gehou met sy belangstelling in en gebruik van die historiese-
kritiek en hermeneutiek, wat op sigselfkrities gestaan het teen fundamentalisme. Die hermeneutiese
vakuum (sien Hoofstuk 2.4.4) wat ontstaan het toe die invloed van Du Plessis uit die weg geruim is,
het die speelveld geskep vir 'n nasionalistiese teologie wat kritiekloos kon voortwoeker. Die
nalatenskap van Du Plessis het verskeie persone binne die Ned Geref Kerk beïnvloed om later
kritiek te lewer op apartheid.

3.6.4 Die stem van Marais

Prof. Ben Marais het na vore getree as die volgende individu wat kritiek gelewer het op apartheid.
Hy het die moed gehad om sy persoonlike kritiek teen die Skriftuurlike regverdiging van apartheid
te laat hoor. Aangesien 'n volledige ondersoek in Hoofstuk 4 gedoen word na die rol wat Marais
gespeel het, word hier slegs kortliks na hom verwys.

3.6.5 Die stem van Keet

Die volgende individuele kritiese stem wat in ondersteuning van Marais gehoor is, was dié van
prof. BB Keet. In Die Kerkbode bespreek hy die verslae oor die Bybelse gronde vir apartheid wat
gedien het voor die Transvaalse sinode (1948), asook die Kaapse sinode (1949).232 Hy teken
eerstens beswaar aan teen die feit dat apartheid as ideologie (staatkundige beleid) gelykgestel word
aan en verwar word met kerklike apartheid. Hy het dit veral teen die filosofiese raamwerk waarmee
die Bybel gelees word en wat aanleiding gee tot die regverdiging van die ideologie van apartheid.
So word na die Skrif gegaan om die praktyk te regverdig. Keet pleit daarvoor dat die Skrif sonder
voorveronderstellings gelees word, sodat die praktyk eerder aangepas sal word by die beginsels van
die Skrif, want dit is nie die "Skrifwat na die praktyk gebring moet word nie".233

229 Elpis (4),1860: 277.
230 Sien volledige bespreking in Olivier, 1990.
231 Pauw, 2008: 133.
232 Keet, 1949a: 1004ev.
233 Keet, 1949b: 1047.
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Voorts meen Keet ook dat die "Skrif hom nie leen tot direkte uitsprake oor nasionalisme,
biologiese, ekonomiese, kulturele en dergelike natuurverskynsels nie, omdat die Skrif met 'n
bepaalde doel aan ons gegee is, naamlik om ons wys te maak tot saligheid" _234Volgens hom is die
Bybel dus nie kultuurgeskiedenis nie, maar heilsgeskiedenis. Uit verskeie van sy artikels is dit
duidelik dat hy sy kritiese stem laat hoor het teen die gevaar van natuurlike teologie en dat hy so 'n
benadering wat by die Suid-Afrikaanse neo-Calviniste (sien Hoofstuk 2.4.5) te vinde is,
onaanvaarbaar vind.235

Keet se kritiese stem word weer eens gehoor wanneer hy aantoon hoe verkeerde maatstawwe
aangewend word om op 'n bevooroordeelde wyse mense te beoordeel. Hy wys daarop dat "dit
[...[juis die onredelike en sondige van alle kleur- en rassevooroordeel [is], dat ten opsigte van wat
buite die mag van die mens staan - sy kleur ofras - hy onder 'n ongunstige oordeel val (asofhy sy
eie voorouers gekies het), maar ten opsigte van wat hy wel kan verander - sy karakter - hy geen
erkenning ontvang nie. Vandaar dat ons grootste sorg is om ons kleur 'suiwer' te hou en dat
'bloedvermenging' as die grootste van alle euwels beskou word.,,236

Benewens sy kritiek teen hierdie bevooroordeling laat hy ook sy stem hoor teen apartheid as sulks
en spreek homself soos volg hieroor uit:

Waar ons glo dat die Here ons na hierdie land gebring het en nou reeds meer as driehonderd
jaar met die nie-blanke rasse laat saam woon het, lyk dit vir ons ondenkbaar dat die enigste
oplossing vir ons moeilikheid altyd groter skeiding moet wees. So 'n oplossing is nie 'n
oplossing nie, maar vlug vir die werklikheid, 'n erkenning dat daar menslike verhoudinge is
wat alleen deur die losmaking of verbreking van dié verhoudinge vrede kan bring. Ons stel
ons voor om die probleem uit 'n Christelike standpunt te benader en vra dan in die eerste plek:
Wat sê die Skrif, wat van Christus getuig, omtrent die beginsels wat die verhouding van rasse
en volke moet heers?237

Keet is van mening dat ondersoek ingestel moet word na die rede waarom die Ned Geref Kerk die
enigste Christelike kerk is wat die Skrif so uitlê dat

[ons] in ons Skrifstudie oor rassevraagstukke tot sulke vreemde resultate kom - onbewus
word die feitelike toestande die maatstaf gemaak van wat die Skrif ons hieromtrent wil leer.
In alle gevalle is ons daarvan oortuig dat sonder die agtergrond van apartheid, soos dit hier in
ons land toegepas word, daar nooit sulke gevolgtrekkings uit ons Skrifstudie sou gevloei het
nie. Die vraag is trouens nie, hoe ons lewenshouding uit die Heilige Skrif kan regverdig nie,
maar liewer, wat ons lewenshouding moet wees om die toets van die Skrif te kan deurstaan.
238

Hy kritiseer ook die Wet op Gemengde Huwelike en sê dat die hele menslike geslag aanpasbaar is
omdat dit uit een bloed is en die huwelik nie net van ras en kleur afhang nie omdat ander belangrike
oorwegings 'n rol speel. 239

Alhoewel Keet erken dat daar wel verskille is, verwerp hy skeiding as hy na aanleiding van Gal 3
en Ko13 daarop wys:

234 Keet, 1949b: 1047.
235 In 1955 publiseer AB du Preez 'n boek, Skriftuurlike grondslag vir rasseverhoudinge, waarin hy die

skeppingsordeninge van Kuyper opnuut bevestig. In reaksie hierop publiseer Keet in 1955 sy werk Suid-Afrika -
Waarheen? Hierin verskil hy van Du Preez oor die skeppingsordeninge en verwerp die beginsel van apartheid op
grond van ras.

236 Keet, 1955: 12.
237 Keet, 1955: 16-17.
238 Keet, 1955: 18.
239 Keet, 1955: 20-21.
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Paulus bedoel seker nie die uitwissing van verskille nie, maar hy sê tog dat daardie verskille
geen skeiding bring nie. Verskeidenheid is 'n essensiële deel van Gods skepping in die wêreld
van mense sowel as van dinge; maar geskeidenheid waarin Jood en Griek, slaaf en vryman,
man en vrou teenoor mekaar te staan kom, die een in waarde bo die ander geag, aan die een
regte toegeken wat aan die ander onthou word, hierdie skewe verhouding onder mense word
in Christus weggeneem. Net soos daar tussen man en vrou wel groot verskille bestaan, maar
hulle daardeur nie belet word om in die nouste vereniging te leef nie ('n vereniging wat vir
Paulus as voorbeeld dien om die eenheid van Christus en sy gemeente te illustreer) so is daar
ook in Christus geen teenstelling tussen Jood en Griek, besnede en onbesnedene, barbaar,
Seith, slaaf of vryman nie .... En hierdie eenheid is nie 'net geestelik' nie; dit raak die hele
lewe in sy uitinge en verhoudinge (my kursivering).240

Oor kerklike apartheid en alle ander vorme van apartheid en skeiding is Keet redelik pragmaties as
hy erken dat dit onder die huidige omstandighede moeilik sou wees om die mure van skeiding af te
breek - maar stel dit duidelik dat hy hierdie ideaal nie wil prysgee nie_241

3.6.6 Die stem van Pistorius

In 1959 verskyn die werk van PV Pistorius ('n professor in Grieks aan die Universiteit van Pretoria
en lidmaat van die Ned GerefKerk) Die Trek is Verby. Die kritiek wat hy uitspreek, word die eerste
keer gehoor toe hy in die 1950's beswaar maak teen die eksegetiese metodiek wat gebruik word om
die bestaande beleid van apartheid te regverdig.242 Lombard som die kern van Pistorius se kritiek
soos volg op: "[Dit is] kritiek op die Suid-Afrikaanse samelewing wat op alle terreine van die lewe
deur vrees en belangebotsings gedomineer word".243 Hierdie belangebotsing is nie vir nasionale
eenheid en vir die welvaart en geluk van die breë massa bevorderlik nie omdat elke groep homself,
ten koste van die ander groep, wil bevoordeel. Hy kritiseer veral die regering en die Afrikaanse
kerke wat saamspan om die magsposisie waarin die Afrikaners verkeer, ten alle koste te behou.
Pretorius meen dat die enigste oplossing vir Suid-Afrika se rasseprobleem is dat alle
bevolkingsgroepe moet saamstaan en 'n beleid formuleer wat vir almal aanvaarbaar is_244

Pistorius skryf ook in sy boek oor die stryd in verband met die kerkklousule en sê dit is 'n bewys
van die "bondgenootskap" tussen die kerk en die ideologie van die Afrikaanssprekende groepe soos
die Nasionale party.245

In 1960 verskyn Vertraagde aksie, waarin hoofstukke met kritiek deur Ned GerefKerk-teoloë soos
Keet en Marais verskyn: "Dit wou nadink - al was' die uur al baie laat' - oor' die wese van die kerk
en sy roeping daarkragtens in ons veelrassige land' .,,246

Ten spyte van hierdie duidelike en verantwoordelike kritiese stem van Marais, Keet en Pistorius het
die oorgrote meerderheid predikante en lidmate van die Ned Geref Kerk, in slaafse navolging van
die leiers, met apartheid volhard en dit verder uitgebou. Die saadjies van die werk van Huet, Du
Plessis, Marais, Keet en Pistorius was egter gesaai en hulle moes lewe in dié hoop dat dit op 'n dag
salontkiem. Hulle besonder moedige kritiese stemme het in hierdie moeilike tye wel erkenning
geniet. Dr. Leslie Hewson, president van die Metodistekerk, het 'n telegram aan die moderatuur
gestuur waarin hy namens die Metodistekerk, by die leiers van die Ned Geref Kerk pleit dat hulle

240 Keet, 1955: 26-27.
241 Keet, 1949: 1137-1138.
242 Pistorius, 1950: 26.
243 Lombard, 1984: 150.
244 Lombard, 1984: 150.
245 Pistorius, 1959: 60.
246 Lubbe, 2002: 43.

-208-

https://etd.uwc.ac.za/



openlik erkenning gee aan Keet, Marais en Pistorius, omdat hulle die "hele Suid-Afrikaanse volk"
wil begelei tot nasionale eenheid - "Ons bede is dat God deur u tot Suid-Afrika mag spreek in
hierdie beslissende uur van ons geskiedenis.t'r'"

3.6.7 Kritiese stemme word verwoord in verskeie werke

Tussen die tydperk van die vermelde stemme en dié van Beyers Naudé se kritiese stem in die
sestigerjare het volgens Lubbe248 'n aantal belangrike werke verskyn wat ook uitdrukking gegee het
aan hierdie stem. Eerstens was daar die werk van GJ Swart, waarin hy kritiek lewer op Kuyper se
pluriformiteitsgedagte en dit as onskriftuurlik beskou. Lubbe verwys ook na die werk van PJ
Robinson (1959), wat op 'n kritiese wyse handel oor die stigting van selfstandige inheemse kerke in
die lig van die Skrif.

Die laaste twee uitstaande kritiese stemme wat in die 1960's op die voorgrond getree het, was dié
van profWD Jonker en dr. Beyers Naudé. Jonker en Naudé se stemme van kritiek oorvleuel, maar
vir hierdie studie se doeleinde word die stem van Naudé eerste aan die orde gestel.

3.6.8 Die stem van Naudé

As gevolg van die feit dat 'n volledige analise van die rol van Naudé in Hoofstuk 5 gemaak word,
sal hier slegs kortliks na sy bydrae tot die kritiek teen apartheid verwys word.

Die kritiek wat Naudé gelewer het op apartheid, word aanvanklik gehoor tydens sy eensame pad
wat hy bewandel het toe hy onder hewige kritiek volhard het met sy ondersteuning van die
Cottesloe-besluite. Terwyl sy mede-afgevaardigdes van die Ned Geref Kerk almal geswig het voor
die druk van die sinodebesluite en veral van Verwoerd, het die grootste deel van die samelewing
(van die Ned GerefKerk, die pers, Nasionale Party, die Broederbond tot die ekumeniese bewegings
en swart politieke leiers) kennis geneem van sy besluite om te volhard met sy standpunt.i'"

3.6.9 Die stem van Jonker

Die kritiek wat Jonker gelewer het, was meer teologies van aard en ook uitsluitlik op kerklike
terrein en hoofsaaklik binne die Ned GerefKerk. As aktuarius van die Transvaalse sinode het hy in
1961 'n boek gepubliseer oor die sendingbeleid van die Ned GerefKerk van Transvaal, met die titel
Die Sendingbepalinge van die Ned. Gereformeerde Kerk van Transvaal.2so Benewens ander
geleenthede waar Jonker se stem van kritiek gehoor is, is sy kritiese stem die duidelikste in hierdie
werk gehoor. In die boek het dit vir hom hoofsaaklik gegaan oor die eenheid van die kerk as
liggaam van Christus. Dit het hy geskryfteen die agtergrond van die gebrek aan kerkeenheid tussen
die Ned GerefKerk en die res van die familie van Ned GerefKerke.

Oor die eenheid van die kerk laat Jonker hom soos volg uit:

Konkreet beteken dit: alle ware gelowiges behoort onsigbaar aan Christus en dus ook aan die
kerk. As u wil: hulle behoort almal aan die onsigbare kerk. Maar die sigbare kerk moet sover
as moontlik niks anders wees nie, as die sigbare verskyningsvorm van die onsigbare kerk! ...
Die kerk mag dus nooit die onderskeiding tussen sigbare en onsigbare kerk gebruik om

247 Dr. Hewson, soos aangehaal in Lombard (1984: 150).
248 Swart, GJ (1959) se Die vraagstuk van eenheid en verskeidenheid en verdeeldheid van die kerk. 'n Ekumenies-

Ekklesiologiese ondersoek. DD-proefskrif, Universiteit van Pretoria. Tweedens was daar Robinson, PJ (1959) se
Die verhouding van die NG Kerk tot sy Bantoe Dogterkerke. BD-tesis, Universiteit van Stellenbosch 1959. Sien
Lubbe, 2002: 42 ev.

249 Sien volledige bespreking van die reaksie van al hierdie instansies in die werk van Naudé (1995: 55ev).
250 Hierdie werk het verskyn in die teologiese tydskrif Kerk en Wêreld Teologiese studies oor die sending van die

Wêreld, 4 Junie 1962.
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daaruit afte lei dat hy hom na sy sigbare sy maar kan inrig soos hy wil nie.251

Hy gaan dan voort deur aan te dui dat die enigste gronde vir lidmaatskap geloof is, en toon aan dat
die kerk nie privaatbesit is nie, want dit is nie "ons" kerk nie, ook nie wat die kerk se institutêre
gestalte betref nie - want dit behoort aan Christus. Vir Jonker is dit duidelik dat die onsigbare kerk
alles te doen het met die sigbare gestalte van die kerk. Hierdie waarhede geld vir enige kerk wat glo
dat dit die kerk van Jesus Christus is_252Hy maak dit konkreet deur daarop te wys dat dit ook geld
vir die Ned Geref Kerk van Transvaal.

Jonker verduidelik ook sy begrip van die eenheid en pluriformiteit van die kerk, en stel dan die
vraag:

Is dit dan in orde om te praat van die pluriformiteit van die kerk, as ons daarmee aandui die
bestaan van verskillende kerke van dieselfde belydenis naas mekaar onder verskillende
bevolkingsgroepe? Ons antwoord kan nie twyfelagtig wees nie. Ons glo dat daar ook vir
hierdie soort pluriformiteit geen goeie Bybelse grond is as dit moet uitloop op die bestaan van
verskillende kerke nie. Wel meen ons egter dat daar grond is vir die bestaan van groot
verskeidenheid binne die kerk, en daarom moet ons miskien met Kromsigt liewer praat van
die pluriformiteit in die kerk. Dit is te sê as die term pluriformiteit nie te erg belas is deur sy
historiese gebruik nie. Ons meen dat dit beter is om te spreek van eenheid-in-die-
verskeidenheid wat in die kerk openbaar moet word, en die verskeidenheid-in-die-eenheid (sy
kursivering)_253

Hierdie teologiese beginsels is vir Jonker van kardinale belang. Hy bespreek ook ander belangrike
teologiese beginsels oor die ekklesiologie in hierdie deeglike eksegetiese werk van hom. Eerstens
toon hy aan dat een plaaslike kerk nie mag heers oor 'n ander en ook nie een denominasie oor 'n
ander nie, want die kerk se enigste gesag en hoof is Christus. Hy maak hierdie beginselook van
toepassing op die verhouding tussen die Ned Geref Kerk en die ander familielede. Volgens hom
beteken dit dat die Ned Geref Kerk nie in die weg mag staan van die onafhanklikwording van die
ander kerke nie.

Hy bevraagteken die sogenaamde voogdyskap van die Ned Geref Kerk en verwys veral na die
posisie van onselfstandigheid waarin die Ned Geref Kerk die NGSK hOU.254Hierdie beginsel van
selfstandigheid geld ook vir die ring en sinode van die familie van Ned GerefKerke en beteken dat
enige vetoreg opgehef moet word. Laastens sê hy dat sendelinge van die Ned Geref Kerk volle
lidmate moet wees van die betrokke gemeente van die familiekerk waar hulle leraar is en dus ook
onder die kerklike dissipline staan van die betrokke gemeente. Wat dus beteken dat so 'n leraar nie
gelyktydig lidmaatskap van die Ned Geref Kerk het nie. So 'n gemeente moet die reg hê om te
beroep wie hulle wil, ofhulle die betrokke leraar kan betaal ofnie.255

Dit was onvermydelik dat die kritiese stem van Jonker skerp kritiek sou ontlok. Eerstens omdat sy
denke lynreg teenoor die Sendingbeleid van 1935 gestaan en hy dus kritiek gelewer het op die Ned
Geref Kerk se rassebeleid. Tweedens omdat dit kort voor die eenwording was van die verskillende
streeksinodes van die Ned Geref Kerk in een algemene sinode en dit gesien is as 'n doelbewuste
poging om verandering aan te bring. Dit moet ook gesien word teen die agtergrond van die post-
Cottesloe-gebeure - en is nie goed ontvang deur die professore van Stellenbosch nie_256

251 Jonker, 1962: 21-22.
252 Jonker, 1962: 22.
253 Jonker, 1962: 35.
254 Jonker, 1962: 36-48.
255 Jonker, 1962: 57-59.
256 Lubbe, 2002: 37.

-210-

https://etd.uwc.ac.za/



3.6.10 'n Stroom van kritiek volg

Teen die einde van die 1970's het die stemme van kritiek geleidelik aangegroei totdat dit uiteindelik
'n stroom geword het wat geweier het om deur intimidasie gesnoer te word. Daar is nuwe
momentum gegee aan kritiek toe JA van Wyk, JJF Durand en WS Vorster Ras, volk en nasie (RVN)
krities ontleed het.

Van Wyk het in sy analise van RVN daarop gewys dat latente motiewe in RVN aangedui kan word
wat volgens hom daarop dui dat daar intuïtiewe oortuigings is wat meewerk by die opstellers van

'.- die verslag en wat 'n bepalende invloed het op die "rigting" van die verklaring.i'" In Botha se
bespreking van hierdie analise van Van Wyk toon hy aan "[dat] hierdie grondliggende 'latente
motiewe' waarvan Van Wyk praat, ook kan dui op die onderstroom van die teologie ofideologie of
filosofie wat die denke in die RVNten grondslag lê".258

Durand het ook ondersoek ingestel na die hermeneutiese metodiek van die skrywers van R VN en
wys op hulle inkonsekwente werkwyse. Hy analiseer hulle gebrekkige hermeneutiese metodiek in
die gebruik van die begrip "verskeidenheid": "The idea of diversity of the human race is elevated to
the sphere of being a biblical principium which can be directly applied to our present situation
without taking into account how it originally functioned within the framework of history of
salvation .... It is true that Scripture indeed acknowledged and accepts the fact of human diversity,
but it makes no 'theological' problem of it, nor does it relate it to salvation history in such a way
that it becomes a constitutive part of this history.,,259

In Vorster se kritiese analise van RVN bevraagteken hy ook die hermeneutiese metodiek en sê dat
by hulle 'n "kontradiksie in hermeneutiese uitgangspunt [gevind word]".260 Soos Durand, is hy van
mening dat die basiese hermeneutiese probleem van die skrywers van RVN is dat die Bybel vir hulle
"fundamentele gegewens en beginsels [bied] wat vir alle lewensterreine normatiewe betekenis
het".261

Hierdie kritiek van die teologie wat ten grondslag lê van die denke van die apartheidsteoloë binne
die Ned Geref Kerk, het klaarblyklik iets losgemaak by denkers binne die kerk wat hulle
aangemoedig het om hulle kritiese stem te laat hoor. Waarskynlik het die doktorale proefskrif van
Flip Theron oor die eenheid van die kerk ook bygedra tot dié denke, en die kritiese stem
gestimuleer.ff Kort ná die vermelde persone hulle bydrae gelewer het, het PGJ Meiring en Hl
Lederle verskeie artikels oor die gebrek aan eenheid van die kerk versamel en uitgegee.i" Hierdie
werk het verskyn met die doelom die debat te stimuleer. Selfs by die Kaapse sinode is versigtige
stemme van kritiek gehoor toe die sinode erken het dat rassediskriminasie strydig is met etiese
norme van naasteliefde en dus in stryd is met die boodskap van die Bybe1.264

Hierdie debatte was nog lewendig toe die Hervormingsdaggetuienis van agt Stellenbosse en

257 Van Wyk, 1976: 98.
258 In sy analise toon Botha, Al (1984: 530) aan hoe hy die feit uitlig dat die skrywers van RVN met volksbegrip werk

"asof dit die sentrale en beherende samelewingsbeginsel is". Sien Van Wyk, 1976: 99.
259 Durand, 1978: 8.
260 Vorster, 1979: 183.
261 Vorster, 1979: 184.
262 Soos die titel aandui, handel dit oor die eenheid van die kerk: Die Ekklesia as kosmiese-eskatologiese teken. Die

eenheid van die Kerk as 'profesie' van die eskatologiese vrede (Theron 1978).
263 Hierdie artikels verskyn in Die Eenheid van die Kerk (1979), waarvan Meiring en Lederle die samestellers was.

Artikels van onder meer David Bosch, Allan Boesak, Jaap Durand, Bernard Lategan, Ben Marais en Flip Theron is
hierin opgeneem.

264 Handelinge van die Kaapse sinode, 1979: 352.
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Pretoriase hoogleraars in 1981 verskyn en verder momentum gegee het aan 'n stroom van kritiese
stemme binne die Ned GerefKerk.265 Dit het verskyn in 'n klimaat waar hewige argumente gewoed
het oor swart mense se bywoning van eredienste en begrafnisdienste in kerkgeboue van die Ned
Geref Kerk. In die getuienis is met sorg kennis geneem van die kerk se onvermoë om 'n rol te speel
in die versoening van mense in 'n situasie waar toenemende polarisering tussen die
bevolkingsgroepe plaasvind in die land. Kommer word uitgespreek oor die gebrek aan geestelike
leierskap in die kerk ten opsigte van die owerhede en die gemeenskap. Daar word gepleit dat die
kerk 'n rol speel om die liefdelose en kwetsende rassisme aan te spreek en om solidariteit te. betoon
met die sosio-ekonomiese onderdruktes van die samelewing. Daar word gepleit vir kerkeenheid
binne denominasies en vir gesamentlike aanbidding.

Hulle spreek hulle oortuiging uit dat die Ned GerefKerk saam met die ander kerke 'n belangrike rol
kan speel om vertroue tussen die verskillende bevolkingsgroepe te herstel en só beslag te gee aan 'n
vreedsame samelewing. Die owerhede moet oortuig word dat hulle die eise van die Woord van God
ernstig moet opneem en saam met alle burgers die bestaande orde herskep sodat elkeen as
beelddraer van God hulle potensiaal realiseer. Die kerk moet 'n getuie wees dat groepsverskille nie
hoef te lei tot vooroordeel, eiebelang en weerstand nie, maar dat deur die vernuwende krag van God
se genade hulle mekaar kan verryk en opbou in die liggaam van Christus_266

Die Hervormingsdaggetuienis het uiteindelik 'n vredeskonferensie binne die Ned Geref Kerk in
Maart 1981 buite Pretoria tot gevolg gehad. By dié geleentheid het die moderator van die agt
professore verwag om apologie aan te teken. Dr. Heyns, een van die agt ondertekenaars, het hulle
optrede asook die inhoud van die dokument verdedig en het beklemtoon dat die verhoudinge binne
die Ned Geref Kerk-familie kommerwekkend is. Etlike honderde predikante van die kerk het vir
hom 'n staande ovasie gegee267 ná sy toespraak en daarmee gedemonstreer hoe kritiese stemme ál
groter momentum aangeneem het.

Die stof het nog nie gaan lê oor hierdie getuienis nie, toe teen die einde van 1981 'n volgende
beroering veroorsaak is in die Ned Geref Kerk met die verskyning van die boek Stormkompas.
Hierdie boek, wat groter momentum verleen het aan stemme van kritiek, het gestaan onder die
redaksie van prof. Nico Smith (van Stellenbosch), dr. Frans O'Brian Geldenhuys (lid van die
moderatuur van die Ned GerefKerk) en dr. Piet Meiring (predikant in Pretoria).268

Die boek het verskeie artikels bevat waarin die Ned Geref Kerk gewaarsku word dat die kerk hulle
integriteit ingeboet het - omdat hierdie kerk hulle ten nouste geïdentifiseer het met die
Afrikanervolk, die Nasionale Party en die Broederbond. Die kerk het deel aan die stelsel van
apartheid, wat onmeetbare pyn en lyding veroorsaak. Ten slotte volg 44 stellings wat onder andere
daarop wys dat die kerk die nuwe gemeenskap is wat gegrond moet wees op die Skrif en nie op
bloed, bodem, grond, kultuur, taal, klasse of professie nie. As nuwe gemeenskap behoort die
eenheid van die kerk tot hulle wese en nie tot hulle welwese nie. Christene mag nooit
onvoorwaardelik identifiseer met die volk, groep, klas ofkultuur nie, want hulle primêre lojaliteit lê
by Christus die Here. Die kerk word gekritiseer oor hulle gebrek aan 'n versoenende rol in die Suid-
Afrikaanse samelewing en omdat hulle nie hulle skuld aan die gevolge van apartheid, waaraan hulle
aandadig is, wil erken nie.

265 InPretoria was dit CFA Borchardt, AB du Toit, JA Heyns en in Stellenbosch HJB Combrink, WP Esterhuyse, WD
Jonker, BA Muller en HW Rossouw.

266 Hierdie is 'n samevatting van die Hervormingsdaggetuienis, soos opgeneem in Serfontein (1982: 270).
267 Serfontein, 1982: 155-156.
268 In die boek Stormkompas. Opstelle op soek na 'n suiwer koers in die Suid-Afrikaanse konteks van die jare tagtig is

bydraes gelewer deur DJ Bosch, DP Botha, JJF Durand, DA du Toit, JA Heyns, BC Lategan, DJ Louw, W Nicol,
PF Theron en andere. Sien Smith, 1981.
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In Desember 1981 het prof. Nico Smith se kritiek weerklink toe hy uit protes sy posisie bedank het
by die Kweekskool op Stellenbosch en 'n beroep aanvaar as leraar van die NGKA se gemeente in
Mamelodi, Pretoria.i'"

Kort ná die verskyning van Stormkompas het David Bosch sy aandeel aan die kritiese stem verder
uitgebou tydens 'n ekumeniese konferensie by die Universiteit van Suid-Afrika, toe hy kritiek
gelewer het op die Ned GerefKerk se beleid van rassesegregasie en dit as 'n dwaling beskryf het.r "

Die Ned Geref Kerk het skaars tot verhaal gekom toe die kritiese stem nogmaals aan die orde
gekom het deur die Ope Brief wat deur 123 predikante en teoloë onderteken en uitgegee is op 8
Junie 1982. Hierdie brief het dit onomwonde gestel dat geen Bybelse gronde bestaan vir apartheid
in beide die kerk of samelewing nie.271

In die Ope Brief val die klem eerstens op die kerk se rol om die versoening te bedien asook hulle
roeping tot sigbare kerkeenheid. In hierdie deel oor die eenheid word daarop gewys dat die
verskeidenheid nie ontken kan word nie, maar dat eenheid voorhang geniet en normatief is, soos dit
in die Apostoliese Geloofsbelydenis verwoord word. Verder word onder andere ook gewys op die
realiteit dat lidmaatskap slegs bepaal word deur die belydenis van geloof in Jesus Christus. Die
familie van Ned Geref Kerke, wat op dieselfde belydenisse staan, moet dringend uitdrukking gee
aan hulle eenheid.

In die tweede deel word aandag gegee aan die profetiese roeping van die kerk wat tot uitdrukking
moet kom in beide kerk en samelewing. Die ordening van die samelewing wat gebaseer is op die
fundamentele onversoenbaarheid van mense en groepe is totaalonaanvaarbaar. Die brief lewer
kritiek op die sosiale orde wat die stelsel van apartheid afdwing, veral ten opsigte van die sosio-
ekonomiese en kultuur-politieke gevolge vir diegene wat aan die ontvangkant van die stelsel staan.

Hoewel briewe en artikels in die pers verskyn het wat Stormkompas en die Ope Brief ondersteun
het, word dit met sterk bewoorde briewe gekritiseer in Die Kerkbode. Die Ope Brief word beskryf
as 'n aanval op beide die kerk en die regering en die betrokkenes word deur die Ned Geref Kerk se
leierskap daarvan beskuldig dat hulle nie die nodige kerklike prosedure volg nie en aanleiding gee
tot verwarring in die kerk.

Die Algemene sinodesitting van die Ned Geref Kerk in 1982 het in gebreke gebly om die nodige
leiding te gee in 'n tyd toe dit van hierdie vergadering van die Ned Geref Kerk verwag is. Die
sinode het selfs nie eens verwys na die Ope Brief, die status eonfessionis of die Belhar Belydenis
me.

Die sinodes van die Ned Geref Kerk het ná 1983 strompelend en stamelend en met omsigtigheid
laat blyk dat stemme van kritiek wel 'n invloed op die kerk gehad het, toe enkele besluite geneem is
waarin kritiek gelewer is op apartheid. Dié verskuiwing word ook waargeneem in die hermeneutiese
metode wat grootliks aanpassings ondergaan het en die eerste tree weg van apartheid en die
ondersteuning daarvan was.272

Stemme van kritiek het die verbeelding van die ekumeniese kerke, die familie van die Ned Geref
Kerk asook gefrustreerde predikante en lidmate van die kerk aangegryp toe Willie Jonker tydens die
Rustenburgberaad (1990) die moed gehad het om namens die Ned GerefKerk in die openbaar skuld

269 Serfontein, 1982: 162ev.
270 Serfontein, 1982: 176-180.
271 Hierdie brief was die inisiatief van onder andere David Bosch, Frans O'Brian Geldenhuys, Adrio Konig, Piet

Meiring, Willem Nicol en Nico Smith (sien Serfontein 1982: 184).
272 Sien die meer volledige bespreking van hierdie dokument en die verandering in die denke van die Ned Geref Kerk

in die werk van Pauw (2008: 158ev).
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te bely vir die kerk se aandadigheid aan apartheid.

Die gebeure op Rustenburg en die Ned Geref Kerk se belydenis van skuld in die dokument Die
verhaal van die Ned Geref Kerk se Reis Met Apartheid273 kan geïnterpreteer word as 'n
buitengewone poging om te breek met apartheid, wat die kerk vanaf die 1930's gedomineer het. Dat
dit egter nie die finale woord oor die eise van so 'n breuk is nie, blyk duidelik uit talle reste van
apartheid en apartheidsteologie wat steeds in die Ned Geref Kerk gevind word en wat 'n verdere
studie verg - dit val egter nie binne die omvang van hierdie proefskrif nie.

3.7 Samevatting

In hierdie deel van die tesis word dit duidelik hoe belangrik kritiek vir die Ou Testamentiese volk
van God was, vir Nuwe Testamentiese gelowiges, asook vir die kerk deur die eeue. Dit toon vir ons
hoe kritiese stemme ook via die kerklike en teologiese tradisies en strome 'n weg gevind het na
Suid-Afrika en na die verskillende sektore soos in die deel van dié studie uiteengesit. Stemme van
kritiek word ook gehoor in die familie van Ned Geref Kerke en uiteindelik ook binne die geledere
van die skepper van apartheid - die Ned Geref Kerk. Daar is waargeneem hoe kritiese stemme
dikwels onder groot druk en selfs geweld volhoudend gehoor is en gestalte gegee het aan weerstand
teen apartheid. Dié stemme het op verskillende maniere gemanifesteer deur kritiek uit te spreek,
deur dit op skrifte stel en selfs as dit nie gehoor word nie, dit deur dade te demonstreer.

Vir hierdie studie is dit 'n noodsaaklike afdeling omdat dit die stemme van kritiek van die sentrale
rolspelers van dié proefskrif, Ben Marais en Beyers Naudé, plaas binne die geskiedenis van kritiek,
maar in die besonder binne die stemme van kritiek in Suid-Afrika en die Ned GerefKerk.

273 Reis met Apartheid (1997).

-214-

https://etd.uwc.ac.za/



Hoofstuk 4

Barend Jacobus Marais (1909-1999) as kritikus van
apartheidsteologie: 'n Chronologiese analise

"Every struggle brings great men into prominence, because the slumbering powers inert in them are
aroused to action." - Borchardt. 1

4. 'n Chronologiese analise van die denke van Marais

4.1 Inleiding

In hierdie hoofstuk word eerstens 'n analise gemaak van prof. Ben Marais se lewensverhaal en sy
teologiese ontwikkeling onder die tema chronologiese ontwikkeling. In die eerste gedeelte word 'n
kort biografiese skets aangebied - wat ook as raamwerk sal dien vir hierdie afdeling. Daarna val die
klem op sy persoonlike ontwikkeling en die invloede wat op hom ingewerk het tydens sy kinder-,
universiteits- en bedieningsjare en laastens as professor aan die Universiteit van Pretoria en die
Universiteit van Suid-Afrika (Unisa).

Ondersoek sal ingestel word na die invloede wat op hom ingewerk het tydens sy vormingsjare aan
die universiteite waar hy gestudeer het en sy blootstelling aan die ekumene. Voorts word 'n analise
gemaak van die drie tesisse waarmee hy onderskeidelik twee meestersgrade en 'n doktorsgraad
verwerf het. Die soeklig val op die boeke wat hy geskryf het, die talle artikels deur en oor hom,
asook korrespondensie en onderhoude.

Marais se lewe en denke moet verstaan word teen die agtergrond van die tydperk waarin hy
grootgeword, gestudeer en sy professie bedryf het. In hierdie ondersoek word Marais dus geplaas
teen die agtergrond van die denke en gebeure van die laat-19de en 20ste eeu soos uiteengesit in
Hoofstuk 2. Daar word dus rekening gehou met die koloniale agtergrond, die Corpus Christianum,
die Suid-Afrikaanse oorloë, die sosio-ekonomiese en kultuur-politieke gebeure vanaf die laat
1920's, die opkoms van Afrikanernasionalisme en die daaruit voortspruitende pragmatiese en
teoretiese vorms van apartheid.

Die chronologiese agtergrond en teologiese insigte van Marais bied die sleutel tot 'n verstaan van
die punte waarop hy van die apartheidsteoloë verskil het en van sy lewe en werk as akademikus en
profeet.

In hierdie afdeling word ondersoek ingestel na die invloed wat bepaalde persone waarmee Marais in
kontak gekom en die konteks waarbinne hy gefunksioneer het op hom as kind, student, leraar en
professor gehad het.'n Analise sal gemaak word van die invloed wat mense, die sosiaal-kulturele
konteks, die akademie, asook politieke en religieuse blootstelling op Marais gehad het. Voorts sal
ondersoek ingestel word na hierdie invloede in sy kinder- en studentejare (1909-1936), as leraar van
die Ned Geref Kerk (1936-54), as professor aan die Universiteit van Pretoria (1953-1974) en as
professor aan die Universiteit van Suid-Afrika.

Hierdie ondersoek is nie 'n poging om 'n volledige studie van die lewe van Marais te maak nie,
maar wil primêr konsentreer op die punte van verdeling tussen hom en apartheidsdenkers.
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4.2 'n Kort biografiese skets

Barend Jacobus Marais2 is gebore op 26 April 1909 in die distrik Steynsburg in die Karoo as seun
van 'n boer, Willem Frederick Marais, en Elizabeth Magdalena Marais. In 1910 verhuis die gesin na
'n plaas in die Venterstad-distrik.

Sy moeder sterf kort ná die geboorte van die 13de kind op 13 Februarie 1917. Marais begin sy
skoolopleiding in 'n plaasskool met sy vader as eerste onderwyser. Van daar gaan hy na die
Laerskool Venterstad en dan na die Hoërskool Middelburg (Kaap), waar hy aan die einde van 1927
matrikuleer. Hy registreer in 1928 aan die Universiteit van Stellenbosch, waar hy spoedig uitstaan
as begaafde student en leier. Op sosiale gebied raak hy betrokke by studenteverenigings, waar sy
natuurlike leierskap na vore kom en hy verkies word as primarius van Wilgenhof-koshuis en later as
voorsitter van die studenteraad en redakteur van Die Stellenbosch Student word. Op kulturele
gebied word sy leierskap ook raakgesien en hy word verkies tot voorsitter van die Afrikaanse
Kultuurvereniging. 3 As student op Stellenbosch bevestig hy reeds sy intellektuele vermoë met die
afhandeling van 'n B.A., 'n M.A. in Afrikaans en 'n M.A. in Filosofie. Hy vertrek in Junie 1935 na
Princeton, waar hy 'n M.Th.-graad verwerf.

Marais keer aan die einde van 1936 terug na Stellenbosch, waar hy ná voltooiing van sy
proponentseksamen gelegitimeer word. In sy studiejare op Stellenbosch ontmoet hy sy toekomstige
huweliksmaat, Sebastina (Sibs) Botha, 'n onderwyseres in Afrikaans op Worcester. Sy was die
dogter van SJ Botha van Kuruman. Hy tree op 30 April 1939 in die huwelik met haar en uit hierdie
huwelik word 'n dogter, Augusta, gebore op 27 Mei 1940.4

Hy begin sy bediening as hulpleraar van die Ned Gerefgemeente Riversdal en kort daarna van die
gemeente Irene (Johannesburg), wat hy elk 'n aantal maande bedien (1937). Hy word in 1938 as
studenteleraar van die Transvaalse Universiteite en Kolleges beroep en in die twaalf jaar dat hy die
studente bedien, lê hy die fondamente vir die studentebediening aan die Noordelike Universiteite.
Marais het aan die einde van 1946 sy doktorsgraad, met die onderwerp Die Christelike
Broederskapsleer: Sy agtergrond en toepassing in die vroeë kerk, aan die Universiteit van
Stellenbosch verwerf. 5

In 1949 word hy na Pretoria-Oos beroep as studenteleraar vir die Universiteit van Pretoria. In 1950
het Marais 'n navorsingsprojek oor antropologie en die Amerikaanse rassevraagstuk aan die "Yale
Divinity School" in die VSA voltooi. Hy word in 1953 beroep as hoogleraar in die Departement
Geskiedenis van die Christendom aan die Fakulteit Teologie van die Universiteit van Pretoria, waar
hy prof. DJ Keet opvolg.

Marais het vroeg in sy loopbaan besondere belangstelling in die ekumene getoon toe hy betrokke
geraak het by die World Mission and Evangelism-konferensie in Tambaram, Indië, in 1938. In 1950
woon hy die Gereformeerde Ekumeniese Sinode in Edinburgh by en word aangestel as bestuurslid
van die Wêreldraad van Kerke (WRK) in Toronto. In 1954 tree hy op as adviseur by die algemene
vergadering van die WRK in Evanston en besoek in 1961 die algemene vergadering van die WRK
in Nieu-Delhi. In die tydperk 1960-1964 besoek hy Sentraal-, Wes- en Oos-Afrika. Hierdie besoeke
inspireer hom om sy boeke Die Kleurkrisis en die Weste (1952) en The Two Faces of Africa (1964)

2

3

4

5

VergelykJaarboek van die Ned GerefKerk, 151: 343-346 en Brown 1992: 480-494.
Viljoen, 1979: 1.

In onderhoud met Meiring, 1979: 82ev.
Brown, 1992: 483.
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te skryf. Eersgenoemde is geskryfna afloop van Marais se besoek aan die Wes-Indiese Eilande en
Brasilië.

Hierdie boeke en 'n algemene klimaat van kritiek op Marais se denke wat in die Ned Geref Kerk
geheers het, het 'n onuitgesproke verbod op enige uitnodiging vir Marais om te preek in gemeentes
van die Ned Geref Kerk tot gevolg gehad en hom byna sy amp as hoogleraar gekos. Marais word
ook internasionaal blootgestel deur sy besoek aan die VSA, Kanada en Suid-Amerika, en die reise
wat hy onderneem het in Europa, Indië, die Nabye Ooste en Afrika.

Hy het die sinode van die Ned GerefKerk van Transvaal in verskeie hoedanighede in 1940, 1944,
1948 en 1951 asook die Algemene sinode van 1970 en 1974 gedien - waar hy telkens kritiek lewer
op enige poging om apartheid Skriftuurlik te regverdig.

Ná sy aftrede in 1974 as hoogleraar in die kerkgeskiedenis het hy sy loopbaan in die akademie
voortgesit by die Universiteit van Suid-Afrika. Sy bydrae as akademikus en profeet is deur verskeie
universiteite en ander instansies erken. Dit was hom ook beskore om die Ned Geref Kerk se
waardering vir sy teologiese insig en erkenning as profeet aan te hoor tydens die Ned GerefKerk se
Algemene sinode in 1994.

Soos reeds vermeld, was Marais die eerste persoon binne Ned Geref Kerkgeledere wat openlike en
eksplisiete kritiek teen die Skriftuurlike begronding van apartheid uitgespreek het. Dit doen hy in 'n
brief wat op 15 Mei 1940 in Die Kerkbode6 verskyn en waarin hy die Bybelse regverdiging van
segregasie bevraagteken. Hy herhaal hierdie standpunte by 'n predikantekonferensie in Pretoria in
1947.7
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Daar kan daarom geen twyfel wees dat Marais as deel van die kritiese stem teen apartheid binne die
Ned Geref Kerk gereken moet word nie. Sy bydrae as kerkleier, akademikus en profeet word
bevestig deur die eregrade wat aan hom toegeken is, asook verskeie Festschriften wat aan hom
opgedra is.8

4.3. Kinderjare (1909-1927)

Die sosio-kulturele, politieke en godsdienstige konteks wat 'n invloed uitgeoefen het op Marais in
sy kinder- en studentejare, is reeds volledig bespreek in Hoofstuk 2. In die bespreking van die
invloede op die lewe van Marais sal dus na hierdie uiteensetting verwys word sonder om dit in
detail te bespreek.

Daar is min gedokumenteerde inligting oor Marais se kinderjare beskikbaar en daarom sal meestal
gebruik gemaak word van die indrukke van persone wat hom geken het en uit persoonlike
onderhoude met hom.

In 'n persoonlike onderhoud wat prof. Abraham Viljoen van Unisa (1986) met Marais gevoer het
terwyl hy aan Unisa verbonde was, vertel Marais van die invloed wat sy ouers, familie en
studentejare op hom gehad het.9

Marais se kinderjare was dié van 'n tipiese Afrikanerseun wat op 'n Karooplaas, omring deur ouer-

6

7

8

Sien Marais, 1940a: 645-646.
Sien Marais, 1947: 66.
Sien Viljoen (1979) se Ekumene onder die Suiderkruis, 'n bundelopstelle ter erkenning van die pionierswerk van
Ben Marais in die Suider-Afrikaanse konteks. Voorts is daar die bundelonder redaksie van Hofmeyr en Vorster
(1984), getiteld New Faces of Africa, wat opstelle ter ere van Ben Marais bevat.
Hierdie onderhoud, wat prof Abraham Viljoen met Marais gevoer het in 1986 toe hy professor aan die Universiteit
van Suid-Afrika was, is opgeneem en beskikbaar op beide video en DVD. Eksemplare is beskikbaar by Unisa in
Pretoria, asook inmy persoonlike besit.

9
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en familieliefde en sekuriteit grootgeword word het. Daarom kan Brown met reg vra: "Is dit die
Karoo wat gehelp het om hom mens te maak? Joviaal, spontaan en innemend ... 'n toeganklike, oop
mens, 'n mens van wye horisonne."lo Marais gee self 'n blik op sy lewe wanneer hy vertel hoe hy
as agtjarige kind op die plaas in die Karoo saam met sy ouer broer moes omsien na die skape. As
jong skaapwagter het hy na aan die aarde gelewe en onvergeetlike lesse geleer van die diere en die
veld. II Hy sê self die Karoo was in sy bloedl2 en spreek sy waardering uit vir die invloed wat die
simpatieke en akkommoderende gesinstruktuur, waarbinne hy grootgeword het, vir hom gebied het.

Dit is egter interessant dat Marais van mening was dat die invloede van sy kinderjare nie 'n
belangrike rol gespeel het in sy latere denke en standpunte oor teologie, kerk, ras en politiek nie.
Hierdie denke en standpunte het hy volgens sy mening meestal verwerf deur die invloed aan die
universiteit, sy internasionale toere, die ekumene en mense wat hy ontmoet het. Soos in hierdie
navorsing aangetoon sal word, het Marais se kinderjare wel 'n belangrike invloed op sy latere lewe
gehad.

In sy onderhoud met Viljoen maak Marais wel melding van enkele blywende invloede op hom as
kind. Hy beskryf die oomblik toe die dood vir hom ontmitologiseer is. Sy moeder het hom geroep
om sy jonger broer Danie, wat besig was om te sterf, te kom groet. In die stilte van die oomblik van
sy broer se dood kon hy vrede maak met die dood omdat dit nie meer 'n bedreiging vir hom
ingehou het nie. Hy het besef: "So lê ons nou die liggaam weg in die skoot van die aarde, maar die
siel keer terug tot God wat dit gegee het.,,13

Hy maak ook melding van die invloed wat sy vier ooms op hom gehad het. In sy onderhoud met
Viljoen vertel hy hoe hierdie ooms uiteenlopende politieke standpunte en sentimente gehad het. Een
oom was 'n stigterslid van die Nasionale Party, twee was ondersteuners van Botha en Smuts en een
was 'n Manie Maritz-rebel. Hy moes leer om hulle elkeen afsonderlik te waardeer, te eer en te
akkommodeer as mense wat meer as net politieke wesens was.

In die ondersoek na sy kinderjare blyk dit dat daar ander belangrike invloede was wat hy self nie ter
sprake bring nie. Daar was die gesinstrauma as gevolg van die dood van sy moeder toe hy slegs agt
jaar oud was, tesame met die skeiding wat hulle beleef het en die daaropvolgende verhuising na
Middelburg. Hy moes dus vroeg in sy lewe worstel met trauma, verlies en skeiding. Daar word
melding gemaak van die selfdissipline wat hy binne die familie geleer het en dat hulle as kinders
deur oop gesprekke hulle verskille kon hanteer.I4 Die wyse waarop die Maraisgesin uitgesproke was
teen ongeregtigheid en op 'n gedissiplineerde wyse betrokke geraak het by verdienstelike sake
binne die samelewing, moes ook 'n belangrike invloed op sy lewe gehad het.ls

Alhoewel hy min blootstelling aan die stedelike samelewing gehad het, het die heersende sosio-
ekonomiese, kultuur-politieke en religieuse klimaat wat kenmerkend was van die Afrikaner van sy
kinderjare, nie by hom verbygegaan nie. Dit is belangrik om kennis te neem van die feit dat sy
moeder, Antie Lizzie, van Engelse afkoms was. Dit moet verstaan word teen die agtergrond van die
Afrikaner se weerstand teen die Engelse en spreek van 'n openheid aan sy vader se kant, gegewe die
gevolglike invloed van 'n sogenaamde liberale moeder. In 'n onderhoud blyk dit ook dat die
Maraisgesin ondersteuners was van die Suid-Afrikaanse Party of die sogenaamde Sappe ('n
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skeldnaam onder nasionalistiese Afrikaners). 16

Waarskynlik het ds LJ Fourie, wat van 1921 af hulle enigste leraar in Middelburg was, ook 'n
invloed op die jong Marais gehad. Dit is moontlik dat hy homself gemodelleer het op ds Fourie, wat
ná sy aanvanklike studiejare aan die Universiteit van Stellenbosch by beide Princeton en die Vrije
Universiteit gestudeer het. 17

Uit die navorsing sal dit blyk hoe hierdie invloede uit sy kinderjare sy lewe beïnvloed het. Dit blyk
onder andere uit die twee dissertasies wat hy geskryf het oor die probleem van onsterflikheid (sien
hier onder). Verder word dit gesien in sy vermoë om uiteenlopende denke en persoonlikhede te
akkommodeer. Dit word veral waargeneem in sy aanpasbaarheid binne die ekumene met sy
verskillende nasionaliteite en kulture. Ook blyk dit uit die wyse waarop hy deur eerlike, openhartige
gesprekke verskille kon deurwerk. Die wyse waarop hy konflik en trauma benader het, spreek
boekdele. Marais se onbaatsugtige betrokkenheid by die nood van mense en instansies, tesame met
sy besondere sensitiwiteit vir ongeregtigheid, is waardes wat reeds in sy kinderjare vasgelê was.

Met hierdie waardes en invloede betree Marais die volgende fase van sy lewe toe hy na
Stellenbosch vertrek, waar hy sy akademiese loopbaan begin.
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4.4 Studentejare (1928-1936)

Alhoewel Marais vanaf 1928 tot 1936 geregistreer was as 'n voltydse student, het hy nooit werklik
ophou studeer nie - soos blyk uit verskeie studieprojekte wat hy later in sy lewe onderneem het. In
sy studiejare aan die Universiteit van Stellenbosch en Princeton ontwikkel hy nie net as akademikus
nie, maar word hy blootgestel aan uiteenlopende persoonlikhede asook aan die kulturele, politieke
en teologiese tradisies en strome van die tyd.

Akademies het hy hom deeglik ingegrawe in sy moedertaal, Afrikaans, en word hy beloon met 'n
M.A. in Afrikaans oor Stylvernuwing by Arthur van Schendel. Marais volg dit op met 'n M.A. in
filosofie met 'n tesis onder die titel Probleme van die Ontwikkeling van die Onsterflikheid in die
Griekse Filosofie. Die titel van die daaropvolgende studie was nou verwant aan die voorafgaande,
naamlik Die Godsidee by die Grieke: Probleme van die Ontwikkeling in die Onsterflikheid van die
Griekse Filosofie, waarmee hy 'n M.Th. verwerf. Dit is opvallend dat hy al sy grade met
onderskeiding verwerfhet.

Wat sy blootstelling aan ander persoonlikhede aanbetref, was daar eerstens sy medestudente - soos
weerspieël op verskeie foto's" in die Kweekskool op Stellenbosch en in verskeie tydskrifte -
elkeen met uiteenlopende denke en standpunte. Die meeste van hierdie studente sou hulleself op een
of ander wyse onderskei as leiers en denkers wat 'n merkbare invloed op die samelewing gehad het.
Marais moes homself verantwoord in gesprekke en debatte met hierdie persoonlikhede waarmee hy
in verskillende verenigings gedien en akademies en sosiaal verkeer het.19

Daar was studente soos IS Gericke, TN Hanekom, WALandman, WJG Lubbe, FJM Potgieter en
JD Vorster (oom Koot), wat 'n rol gespeel het as kerkleiers, in die akademie en selfs in die politiek.
Hierdie gemelde studente was, soos in Hoofstuk 2.3 beskryf, betrokke by die ontwikkeling van die
Suid-Afrikaanse neo-Calvinisme en apartheid. Dit was veral Potgieter, Vorster en Hanekom wat 'n
aktiewe rol gespeel het in die uitwerk van die Suid-Afrikaanse neo-Calvinisme. Hulle was die

16 Maritz, 2002: 164.
17 Vermeulen, 1952: 45.
18 Die idee om foto's te gebruik om meer te wete te kom van die invloed wat medestudente op Marais gehad het, is

Maritz se idee (2003: 41).
19 Sien ook onderhoud met Viljoen (1986).
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medewerkers van Stoker, wat hierdie stroom van denke uitgewerk het in Koers in die krisis en Die
Gereformeerde Vaandel. Hulle het selfs betrokke geraak in die Oupajane se stryd teen Du Plessis,
veral ten opsigte van die voortgaande stryd in die Ned Geref Kerk en die Kweekskool op
Stellenbosch.

Vorster en Gericke het as kerkleiers in die Ned Geref Kerk nie net 'n belangrike rol gespeel in die
voortgaande stryd teen die Du Plessis-rigting of Utrechtse stroom nie, maar was ook betrokke by
die stryd om apartheid kerklik en staatkundig te vestig (sien Hoofstuk 2.3).

Hanekom en Potgieter het hulle in die akademie bevind as professore aan die Kweekskool op
Stellenbosch, van waar hulle by hierdie selfde stryde betrokke en bekend geraak het as
apartheidsteoloë. Lubbe was later een van die stigterslede van die Hervormde Nasionale Party en
die Afrikaanse Protestantse Kerk.

Marais verskyn ook op foto's saam met persone soos Beyers Naudé, Danie Craven en JTM de Jong
van Arkel, met wie hy aktief betrokke was by sport (rugby), die Berg- en Toerklub, Afrikaanse
kultuurverenigings, voorsitter van die huiskomitee van Wilgenhof en later voorsitter van die
Studenteraad van die Universiteit van Stellenbosch.

In die onderhoud met Viljoen maak Marais melding van die gesprekke en debatte wat hy met
hierdie persone gevoer het. Marais bespreek ook sy betrokkenheid by en standpunte oor die
plaaslike en nasionale studenteverenigings. Hy vertel van die stryd tussen noordelike en suidelike
universiteite oor lidmaatskap van NUSAS. Die noordelike universiteite het weggebreek van
NUSAS omdat die vereniging te liberaal was. As alternatief het die noordelike universiteite die
Afrikaanse Nasionale Studentevereniging (ANS) gestig, waarin dr. Diederichs 'n belangrike rol
gespeel het. Dié stigting het plaasgevind sonder om met die suide te konsulteer, maar daar was die
verwagting dat Stellenbosch hulle voorbeeld sou volg. As studenteraadsvoorsitter het Marais
standpunt ingeneem teen so 'n besluit en hom beywer vir voortgesette lidmaatskap van NUSAS.
Volgens Marais het hy dit gedoen omdat hy oortuig was dat die Afrikaner 'n rol gehad het om in die
vereniging te speel. Vir hom was dit belangrik dat die studente van die Universiteit van
Stellenbosch hulle nie moet vervreem van andersdenkende studente wat lid was van NUSAS nie.

Marais beskryf die pogings van regse groepe soos die Gryshemde om hom en die studente van
Stellenbosch te indoktrineer met Nasionaal-sosialisme. Hy maak ook melding van Afrikanergroepe
wat oortuig was dat 'n oorwinning vir die Nazi's in Duitsland ook die Afrikaner sal verseker van
bevryding van die Britse imperialistiese juk. Hy het weggestuur van hierdie invloede omdat hy
homself nie kon vereenselwig met hierdie tipe denke nie.

Marais is voorts blootgestel aan die professore van die Kweekskool op Stellenbosch, naamlik EE
van Rooyen (Ou Testament); BB Keet (dogmatiek en etiek); D Lategan (missiologie en
kerkgeskiedenis) en D Malan (Nuwe Testament). Hierdie persoonlikhede het uiteenlopende
teologiese sentimente gehad en keuses gemaak vir 'n bepaalde teologiese stroom (sien Hoofstuk
2.3.2). Die meeste van hierdie professore het hulle tuis gevind binne die ontwikkelende Suid-
Afrikaanse neo-Calvinisme en was produkte van die Vrije Universiteit onder invloed van Kuyper en
die Amerikaanse fundamentalisme. Die meeste het hulle geskaar by die Oupajane in hulle stryd teen
die denkrigtings van die Du Plessis-ondersteuners.

Die uitsondering was BB Keet, wat (soos reeds bespreek) hom tuis gevind het binne die Utrechtse
stroom en wie se sentimente by Du Plessis gelê het. Met Keet het Marais 'n besondere band gehad,
soos blyk uit die feit dat hy later onder sy begeleiding gepromoveer het. Die invloed van Keet sal
later in hierdie hoofstuk bespreek word.

Derdens was daar die invloed van Du Plessis aan wie Marais ook blootgestel is. In die onderhoud
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wat Meiring met Marais gevoer het in 1979, maak hy melding van hierdie invloed.i'' Volgens
Marais het hulle as studente die ringsondersoek teen Du Plessis, wat in die Studentekerk op
Stellenbosch plaasgevind het, dag ná dag persoonlik gevolg. Marais meen die meeste studente het
kant gekies vir Du Plessis.21 Hy het die gebeure selfs meer noukeurig gevolg toe die saak voor die
sinode gedien het. Dit spreek dus vanself dat Marais deeglik bewus was van die stryd wat gewoed
het en veral van die nawerking wat hierdie gebeure op die Kweekskool en die Ned Geref Kerk
gehad het. Hy vertelook van die kere toe hy Du Plessis genooi het om die Afrikaanse
Kultuurvereniging te kom toespreek en enkele kere wat hy by hom aan huis was. Alhoewel Marais
meen dat Du Plessis nie 'n buitengewone invloed op hom gehad het nie, sal dié invloed mettertyd
duidelik word in hierdie studie.

4.5 Die invloed van sy eie studies

4.5.1 Die invloed van Shillito

Die invloed van 'n boek deur Edward Shillito (1872-1948), naamlik Nationalism: Man's Other
Religion, op Marais gehad het, word nie net deur hom beklemtoon nie, maar blyk ook duidelik uit
sy denke oor nasionalisme deur sy hele lewe heen as student, leraar en akademikus. Die invloed wat
hierdie boek op Marais gehad het, was só ingrypend dat dit belangrik is om 'n analise van die boek
en die insigte wat hy uit die boek verwerf het, te maak. Eerstens het die invloede uit Marais se
kinderjare by hom 'n predisposisie geskep wat hom in staat gestel het om onmiddellik aanklank te
vind by die denke van Shillito.

Benewens die reeds gemelde invloede uit sy kinderjare (soos hier bo bespreek), kan met redelike
sekerheid aanvaar word dat die gevolge van die Eerste Wêreldoorlog (1914-1918) ook'n invloed op
hom gehad het. Suid-Afrika was wel nie direk betrokke by die oorlog nie, maar mense soos sy
gemelde oom, wat 'n ondersteuner van Manie Maritz was (wat in Duitswes-Afrika deelgeneem het
aan die oorlog), het beslis 'n invloed op hom gehad. Marais was waarskynlik bewus van die gevolge
wat hierdie oorlog op die politieke denke van die gekoloniseerde inboorlinge en Christendom in die
kolonies gehad het. Ná hierdie grusame oorlog, wat wydverspreide gevolge gehad het, word opnuut
geworstel met die vraag oor die rol en aard van nasionalisme en in die besonder oor die verhouding
tussen nasionalisme en godsdiens.f

Shillito se boek was 'n werk waarin gepoog is om aandag te gee aan die problematiek rondom die
verhouding tussen nasionalisme en godsdiens. Toe Marais die boek lees, het hy dit in die konteks
van die heersende klimaat gedoen en het dit hom voorberei vir die denke waarmee hy verwante
kwessies sou ondersoek. Hy was voorbereid om die insigte wat die boek gebied het, toe te pas op
die situasie in Suid-Afrika met spesifieke verwysing na die gevare van nasionalisme en die verskille
tussen godsdiens en nasionalisme. Dit is insiggewend dat Marais bo-aan die blad waarop Hoofstuk

20 Hierdie onderhoud is opgeneem in die feesbundel wat opgedra is aan Marais en wat op sy sewentigste verjaardag
verskyn het onder redaksie van Viljoen (sien Meiring 1979: 7gev).
Sien lys name van diegene wat 'n brief van ondersteuning onderteken het en wat aan Du Plessis gerig is (Argief,
Stellenbosch).

21

22 Wegener (1965: 268ev) bespreek die uitwerking van hierdie oorlog en lig 'n aantal belangrike gevolge uit. Daar
was die effek wat die wreedheid van die oorlog gehad het, met die miljoene lyke wat dit agtergelaat het. Ná die
oorlog het die drie keiserryke Duitsland, Oostenryk en Rusland in duie stort. Dit veroorsaak diepgaande
maatskaplike veranderings, asook die opmars van die proletariaat wat aan die massas die politieke mag gee. In die
koloniale gebiede is die plaaslike inwoners wat Christene geword het, erg geskok oor die oorlog wat tussen
Christenvolke gewoed het. Die vertroue wat hulle in die koloniale magte asook in die sendelinge gehad het, het
getaan. Dit bring 'n nuwe politieke selfstandigheid by die gekoloniseerde volke en hul eie kerke begin geleidelik
selfstandig word. Daar groei ook 'n sterk nasionale gevoel by die gekoloniseerdes, terwyl daar by die koloniale
magte 'n gevoel was dat nasionalisme misluk het.
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een begin, die vraag waarmee hy self geworstel het, in sy eie handskrif geskryf het.v' Hy skryf: "a)
Gaan my Xdom my nasionalisme bepaal [ot] b) my nasionalisme my Xdom? Kernvraag vir jeug
vandag. Niemand kan dit ontwyk nie." In sy onderhoud met Viljoen in 1986 verwys hy weer na dié
inskrywing en dat hierdie boek 'n bepalende invloed op sy lewe gehad het, veral ten opsigte van sy
openheid vir die ekumene.

Die boek bestaan uit 'n voorwoord en ses hoofstukke. In die voorwoord sê Shillito dat die idee om
so 'n boek te skryf, gebore is uit sy gesprek met een van sy vriende van "The United Council of
Missionary Education in Edinburgh House".24 Volgens Shillito skryf hy die boek omdat: "[i]t is a
bewildering world upon which our eyes rest to-day. Only a little can one man hope to understand.
But if he has seen what he thinks to be a peril, he cannot be at rest till he has done his best to
declare it, and to discharge his soul. In Nationalism I see such a peril; and in this little book I have
tried to sound an alarm." (6).

In die eerste Hoofstuk, "Man's Other Religion", bespreek hy die rede waarom nasionalisme as 'n
godsdiens beskou word. Verder gee hy aandag aan kommunisme en verwerp hy die idee dat dit 'n
alternatief bied vir die Christendom en nasionalisme. Hy waarsku dat die gevaar van kommunisme
en nasionalisme nie soseer in die politieke karakter daarvan lê nie, maar wel in die feit dat dit 'n
poging is om godsdiens te vervang (10). In die lig van hierdie uitgangspunt bespreek hy dan
nasionalisme as 'n plaasvervanger vir godsdiens. Shillito gee sy eie definisie van godsdiens as "the
reference of all things human to one master-interest which has been found by most religious people
in the mind and will of God; but there can be objects of worship and devotion other than a personal
God" (my kursivering) (9). Dit is aan een van hierdie sogenaamde ander waaraan hy in sy boek sou
aandag gee.

Shillito verwys na die rol wat nasionalisme in die Ooste speel en is van mening dat niemand die
nasionalisme van die Ooste verstaan as hulle nie die tekens van godsdiens daarin sien nie.
Nasionalisme bied vir die mens 'n alternatiefwat berus op die oortuiging dat die nasie vir elke mens
'n heilige samelewing is wat hulle totale lojaliteit opeis en dat die individu slegs binne die nasie
hulle vervulling vind (10). Hierdie denke kan die vakuum vul wat gelaat word in die huidige
wêreld, waar mense hulle vertroue verloor het in die tradisionele godsdiens. Só word nasionalisme
"man's other religion" en word dan 'n alternatief vir die Christelike godsdiens. Hy wys daarop dat
die eerste bloed van Christene juis gevloei het vanweë die weerstand teen die eis dat Christene die
staat moet aanbid onder die simbool van die keiser. Shillito waarsku dat die wêreld en die kerk
weereens, soos waarvoor talle voorbeelde in die verlede gevind word, voor 'n beslissende oomblik
staan waar hierdie nuwe gevaar katastrofale gevolge sal hê as dit nie betyds raakgesien en voorkom
word nie. Volgens hom is hierdie alternatiewe godsdiens inderdaad dié grootste bedreiging van die
tyd, wat nie geïgnoreer mag word nie, anders sal die Christelike kerk, soos in die verlede, hulleself
weer eens in die katakombe van die verlede bevind.

Shillito meen dit is die taak van die kerk om hierdie gevaar, wat in die verlede herhaaldelik sy tol
geëis het, raak te sien en daarteen te waarsku. Indien nie, sal die Koningskap van Christus vervang
word en die sosio-ekonomiese en kultuur-politieke wêreld nie meer onder die heerskappy van
Christus wees nie. Oorloë sal gevoer word in die naam van die alternatiewe godsdiens (11). Hy
waarsku dat dit 'n subtiele gevaar is wat nie geïgnoreer mag word nie. Hy stel dit soos volg: "[i]f it
were an ignoble religion there would be little reason to fear it; but because Nationalism is closely
allied to the noblest elements in human life it is most to be dreaded. If it made its appeal to some

23 Hy skryf dit in die kopie van die boek wat hy besit het en waarvan hy 'n afskrif aan my gegee het.
24 Shillito, 1933: 5. As gevolg van die groot aantal verwysings uit die boek van Shill ito word slegs die

bladsynommers in die teks hier bo aangedui.
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mood ofthe childhood of the race it might be ignored, but it enlists the maturest minds" (18).

Volgens Shillito is die nasionalis se credo "my country right or wrong" (19). Shillito meen voorts
dat die mens se toewyding aan die nasie geen perke ken en geen etiese kode bo die eise van die staat
gestel word nie (19). Hy wys op die emosionele gevaar wat nasionalisme inhou en verwys na die
woorde van Gokhale, 'n Indiese nasionalis: "Love of country must so fill the heart that all else shall
appear of little moment by its side." In reaksie hier op meen Shillito: "[t]he danger of this ancient
creed lies precisely in the fact that there is something deep within the spirit of man which it
awakens" (19).

Teenoor hierdie totale beheer wat nasionalisme oor die mens kry, stel Shillito twee Bybelse
beginsels, naamlik dat die mens eers die koninkryk van God moet soek en die mense wat hulle lewe
wil win, dit sal verloor - hy noem dan verskeie geloofshelde soos Paulus wat hierdie beginsels
verstaan het (21).

In die tweede hoofstuk, "Where the streams meet", vra Shillito hoe die kontemporêre wêreld ná al
die veranderings lyk; dit wil sê in die tydperk ná die Eerste Wêreldoorlog. Die twee strome waarvan
hy praat, is eerstens die natuur en tweedens die gees van die mens. Volgens hom lewe die mens in
'n tyd van ingrypende veranderings en ontdekkings wat vir die mens 'n veranderde wêreld nagelaat
het. Aan die een kant moet die gees van die mens aanpas by hierdie veranderings en aan die ander
kant skep die natuur - waaroor die verstand van die mens beheer geneem het - vir dieselfde
menslike verstand talle probleme. Hierdie veranderinge is vir die mens traumaties omdat hulle die
ou wêreld vaarwel roep terwyl hulle nog nie aangepas het by die nuwe nie. Hierdie mense bevind
hulle in denke en dade tussen twee wêrelde. Shillito is van mening dat "his spirit is a place where
streams meet and there is noise and confusion everywhere". (29) Shillito toon aan dat die mens wat
in hierdie verwarring verkeer, insig in die feite wat aanleiding gee tot die verandering moet kry
sodat hulle daarby kan aanpas.

Volgens hom was die Eerste Wêreldoorlog die ontploffing wat veroorsaak is deur die konflik wat
voortgespruit het uit die pogings van verskeie lande van Europa om elkeen hulle eie nasionalisme te
handhaaf. Hy poog om die oorlog in die groter historiese konteks te plaas en te verstaan. Hierdie
oorlog is volgens Shillito die resultaat van die selfgenoegsaamheid van state wat hulle enigste
verbondenheid en lojaliteit in hulleself vind. Dit was onvermydelik dat hierdie selfgesentreerde
karakter van die betrokke state op so 'n konflik sou uitloop.

Shillito meen dit is egter belangrik om te let op die rigting wat die nasies ingeslaan het ná die
oorlog. 'n Mens sou verwag dat die gevolge van nasionalisme aanleiding sou gee tot 'n verskuiwing
weg van nasionalisme na internasionalisme. (30) Ná die oorlog het die nasies egter in twee duidelik
onderskeibare rigtings beweeg. Die een stroom het inderdaad beslag probeer gee aan 'n
internasionale wêreld. Hierdie beweging poog om 'n gemeenskaplike wêreld te skep deur die
Volkebond, die Verdrag van Parys, gesamentlike konferensies oor onder andere die wetenskap,
gesondheid, handel en finansies. Dit was 'n beweging wat gestalte wou gee aan die droom van 'n
gemeenskaplike sentrum. (30)

Die ander stroom was 'n herlewing van nasionalisme met soewereine state. Volgens Shillito was dit
'n tipiese reaksie van mense wat in tye van onsekerheid en krisis na binne keer en hulle sekuriteit
vind in die geborge ruimte van hulle eie land. (32)

Shillito meen voorts dat "a nation is a nation chiefly by virtue of its memories". (32) Benewens die
dominante godsdiens is daar ook bepaalde politieke en ekonomiese omstandighede wat in
aanmerking geneem moet word in hierdie kollektiewe geheue van 'n nasie wat kenmerkend is van
elke nasie. Dit is belangrik dat al hierdie faktore in ag geneem word in enige studie van moderne
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nasionalisme. In so 'n studie mag nie veralgemenings gemaak word nie, want dit is al hierdie
veranderlikes wat deel vorm van een gemeenskaplike grondbeginsel. In die lig van hierdie
uitgangspunt oor die studie van moderne nasionalisme ontleed Shillito verskeie lande se unieke
vorm van nasionalisme en wys op die uiteenlopende aard daarvan.

Wat die nasies egter in gemeen het, is hulle oortuiging dat hulle "cause is a just cause, and claims
the aid of high heaven". (38) Omdat oorlog, soos in die verlede, altyd die toets is wat aangelê word
vir lojaliteit, doen en sien nasies dieselfde ding wanneer oorlog dreig. Hierdie mentaliteit is
kenmerkend van politiek waar nasionalisme as godsdiens voorkeur geniet bo die Christelike geloof.
Uiteindelik word die belange en saak van die volk geïdentifiseer met dié van God. Vanuit hierdie
oortuiging word die naam van Christus gebruik om die nasionale belang te heilig. Shillito sê dit is
opvallend hoe maklik mense hierdie mentaliteit en dwaling raaksien by ander nasies, terwyl hulle
blind bly vir hulleself. Dit is volgens hom kenmerkend van alle nasies. Hierdie leuen word telkens,
selfs van die preekstoel, verkondig: "And so - I want to put it as startingly as I can - in the world
to-day Christ has been made the parasite of nationalism. And that being so, nationalism is today the
great danger to Christianity. Ifwe go on making each nation a god - Christianity will die of it." (39)
Hierdie aanhaling is een van die dele in die eksemplaar van die boek wat aan Marais behoort het
wat hy met 'n swart pen onderstreep en as "NB" gemerk het.

Volgens Shillito word hierdie algemene mentaliteit van nasionalisme in beide die Ooste en die
Weste aangetref. Alhoewel dit dikwels latent is ten tye van vrede, manifesteer dit onmiddellik as
oorlog dreig. Dit is die taak van die kerk - wat die belange van die nasie op die hart dra - om
hierdie mentaliteit in die naam van Christus te besweer.

Shillito plaas hierdie vorm van nasionalisme in die konteks van die Renaissance. Hy wys ook op die
verplasing van ou godsdienste en die geboorte van 'n nasionale bewussyn deur die ontwaking van
'n gees van nuwe kennis (3gev). In die laaste deel van Hoofstuk 2 bespreek hy die sogenaamde
"wil" van Sun-Yet-Sen. In hierdie dokument, wat belangrik is vir die Chinese nasionalisme, word
'n oproep gemaak vir die voortsetting van die werk wat begin is deur die politieke aktiviste (42-47).

In Hoofstuk 3 bespreek Shillito die tema "The Revival of an Ancient Altar". Hierdie altaar, wat
telkens herleef, word toegewyaan Patria, die Vaderland. Dit is dieselfde altaar waarvoor mense in
baie eeue en in talle lande gebuig het. Shillito toon aan dat die naam van die god en die naam van
die stam in die vroeë geskiedenis van die mens aan mekaar verbind was - om te veg vir die land,
was ook 'n stryd vir die god wat voor hulle uitgegaan het in die stryd. Toewyding aan Patria het 'n
heilige karakter en waarde gehad. Dit was egter die volk wat staande gebly, die lojaliteit opgeëis en
só die leemte in die harte van die volk gevul het wanneer die gode in hulle mistieke wêreld verdwyn
(48).
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Shillito bespreek voorbeelde van nasionalisme, soos dit onder andere aangetref word in die Bybel
en in Skotland (48ev). Hy gee 'n uiteensetting van die geskiedenis en unieke karakter van die volk
Israel. Volgens hom was Israel slegs die volk van God in hulle onverdeelde trou aan God self, aan
sy wil en aan sy unieke roeping vir hulle. Nadat hy hierdie unieke karakter van Israel as die volk
van God bespreek het, toon hy aan hoe Jesus die oë van die ontroue Israel van sy tyd wou open. Die
tragedie was dat hulle nie ambassadeurs van die koninkryk van God wou word nie omdat hulle
verslaaf was aan hulle materiële hoop van 'n wêreldse mag. (60) Omdat Israelongehoorsaam was,
dra Jesus hierdie taak op aan die nuwe volk van God - naamlik die kerk. Hierdie gebeure moet dien
as 'n waarskuwing vir elke volk wat hulle eie materiële belang bo dié van God stel.

Shillito verstaan die kerk as 'n geestelike ras, 'n uitverkore volk waar dié wat daaraan behoort,
uitgaan om dit te doen wat die toegewyde volk waarskynlik sou gedoen het. Die belangrike vraag is
egter of hierdie unieke volk vir hulleself of vir die koninkryk van God salleef. Hy beskryf die "Stad
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van God" (Augustinus) as dié plek waaraan alle volke hulle moet toewy. Só sien en plaas hy dan die
toekoms van nasionalisme in 'n eskatologiese raamwerk waar Augustinus se "Stad van God" vir die
volke die internasionale plek van ontmoeting word. Volgens Shillito ontwerp Augustinus hierdie
stad as een wat teenoor die tydelike, bedorwe en onbetroubare "Wêreldstad" staan.

In die lig van hierdie insig bespreek Shillito Augustinus se denke oor die Stad van God toe hy
verneem het van die val van Rome (63ev). Aan die einde van die hoofstuk sê hy ons moet onthou:
"Babylon would always fall. But the City of God could not perish. The king of that city is Truth, its
laws Love, its direction is Eternity." (68)

InHoofstuk 4 word die ontwikkeling van die soewereine nasionale state van Europa bespreek onder
die tema "The Shadow of Machiavelli". Niccolo Machiavelli, 'n boorling van Florence, het in die
16de eeu 'n boek in Italiaans geskryfmet die titel Concerning Principalities (1532) - daar word ook
daarna verwys as The Prince. Machiavelli kom só diep onder die indruk van Italië tydens die skryf
van die boek dat hy homself later sien as 'n Italianer. In dié boek interpreteer hy die veranderinge in
die gees van die mens, 'n gees wat vier eeue lank bepalend sou wees vir Europa. Machiavelli se
boek ontwikkel 'n teorie vir die staat.

Alhoewel Machiavelli se insigte eers eeue ná sy dood tot hulle reg gekom het, het hy toe reeds die
graf gegrawe vir die bedeling wat hom voorafgegaan het. Volgens Shillito was hierdie boek die
teken dat 'n nuwe era aangebreek het. (71)

Machiavelli moet, volgens Shillito, verstaan word teen die agtergrond van die denke van
Augustinus soos dit verwoord is in sy boek oor die Stad van God. Vir Augustinus het die toekoms
van die wêreld gelê in die Christelike kerk, wat van oorwinning tot oorwinning sal gaan, totdat die
wil van God vervul is. Machiavelli sien die optrede van Augustinus as 'n belangrike gebeurtenis in
die politieke denke van Europa - veral ten opsigte van sy denke in verband met die eskatologiese
Stad van God (72). Machiavelli toon aan dat Europa 'n duisend jaar geen soewereine staat gehad
het nie, want Europa en die Christendom was onafskeidbaar verbonde aan mekaar, ten spyte van
talle konflikte. Toe het die mense hulle selfeerstens verstaan as 'n lid van die kerk en daarna as
Franse, Italiaanse of Engelse burgers: "So long as the Church held together, he was first of all a
Christian, subject to the laws and dependent upon the life of the Church." (76)

Shillito plaas die denke in 'n interessante raamwerk, waarin hy aantoon dat die tydperk van
Augustinus tot Luther en Machiavelli een tydperk was. Die tweede tydperk breek aan in die 16de
eeu met die optrede van Luther en Machiavelli, wat die verteenwoordigers was van die Hervorming
en die Renaissance. Shill ito sien die Hervorming en die Renaissance as parallelle bewegings wat
saam 'n belangrike rol gespeel het in die ontwikkeling van soewereine state in Europa. Die derde
fase breek aan ná die Eerste Wêreldoorlog. Volgens hom het die verhouding tussen kerk en staat 'n
pertinente rol gespeel in die ontwikkeling van nasionalisme in Europa.

Machiavelli het geglo in soewereine state wat instellings in hulle eie reg was en nie ingeperk kon
word deur Christelike idealisme nie. Die state moes hulleself bevry van die geestelike dimensie.
Hoewel die Roomse kerk nie verwerp is nie, het dit weinig plek gelaat vir die geestelike dimensie.

Machiavelli se denke vind eers werklik beslag ná die Eerste Wêreldoorlog (1914-1918). Volgens
Shillito was dit as gevolg van Machiavelli se denke dat nasionalisme "came to acquire the character
of religion and how through its allurements, even servants of the Church were ready to subordinate
their religion to their ambition for the nation" (83). Hierdie deel word veral aangehaalomdat dit vir
Marais só belangrik was dat hy dit in sy eksemplaar as "baie belangrik" gemerk het. Die rede
hiervoor sal later bespreek word. Marais merk ook die deel waar Shillito wys op die reaksie van
Richelieu, 'n kardinaal van die kerk. Hierdie kardinaal het die Protestantse magte aangemoedig om
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'n geveg aan te knoop met 'n Katolieke staat wat 'n politieke gevaar ingehou het vir Frankryk. Oor
hierdie gebeure sê Shillito: "Richelieu, in other words, made his Nationalism prevail over his
religion. In what he was bound to consider, by the teaching of his Church, a struggle of life and
death, he cynically sided with the enemy of his church against its supporters in order to thwart the
enemy of his nation." (83)

Volgens Shillito word state toenemend bewus van hulle eie soewereiniteit. Die staat word verhef tot
'n mag wat aan niks en niemand enige onderdanigheid verskuldig is nie. Volgens Shillito is die
Christelike standaarde en waardes nie volkome verwerp nie - dit word wel formeel erken. Daar was
egter twee dimensies wat erken moes word en wat nie verwar moes word met mekaar nie. Aan die
een kant was daar die natuurlike dimensie, wat volgens 'n eie stel reëls gefunksioneer het. Aan die
ander kant was daar die dimensie van genade, wat onder Christelike beheer was en op die terrein
van die individu moes funksioneer as terrein wat aan hulle toegeken is. Die optrede van state
teenoor mekaar moes ook nie volgens Christelike beginsels beoordeel word nie. Shillito haal in dié
verband vir Bismarck aan, wat wel ruimte gemaak het vir godsdiens in sy lewe en geensins
agnosties was nie. Maar as dit gegaan het oor 'n stryd waar hy 'n oorwinning moes behaal in belang
van sy land, het 'n ander stel beginsels gegeld. Hy neem dit 'n tree verder as hy sê :"The Christian
god had a way of becoming a national God, when the drums rolled". (85)

Volgens Shillito is dit vir die mens nie moontlik om twee gode te dien nie, want uiteindelik maak
hulle 'n keuse vir een. Dit was egter onafwendbaar dat die koninkryk van genade mettertyd sou
krimp, terwyl die ryk van die natuur hand oor hand gegroei het. Marais beklemtoon ook hierdie
woorde met 'n "NB".

Shillito meen egter dat mense steeds religieuse wesens is wat een of ander objek van aanbidding
soek aan wie hulle hulleself kan toewy. Nasionalisme dra op sigself die potensiaal om menslike
hebsug en egoïstiese instinkte te aktiveer. Volgens hom sou hierdie instinkte nie die oorhand gekry
het as aanbidding van God nie die prominente posisie wat dit in die lewe van mense gehad het,
afgestaan het aan hulle passievolle liefde vir die vaderland nie. Nasionalisme kon maklik die plek
van die Christelike godsdiens inneem, omdat die mens in nasionalisme ál die sentimente van
godsdiens vind: "It exalts the emotions, prompts to sacrifice, ensures enthusiastic support. It is for
them a religion in the sense of devotion to an object of worship, worship passionate to the point of
man's sacrificing all they have, all else they love and life itself, without question to the thing
adored." (87)

Shillito sê dit is belangrik om die gevolge wat hierdie plaasvervanger vir die mensdom inhou, raak
te sien. Hy is ook van mening dat hierdie nuwe godsdiens mense eerder verdeel as om hulle te
verenig, en dikwels aanleiding gee tot oorloë. Die eise wat so 'n kultus aan die mens stel, ken nie
perke nie, want die staat eis die totale mens op. (87) Hierdie eise wat die staat stel, bring die mens
voor 'n keuse tussen staat en kerk. Volgens Shillito kom die mens van hierdie tyd voor drie
alternatiewe te staan: "Communism, the worshop of the Proletariat; Nationalism, the worship of the
Sovereign State; and Christianity. These are the three main alternatives for the spirit of man." (89)
Dit is dié drie alternatiewe waartussen die mens, wat nog altyd 'n godsdienstige wese was, moet
kies.

Aan die einde van die hoofstuk gee Shillito 'n kort historiese oorsig met die tema "Machiavelli
Writes The Prince", waarin hy die boek se voorveronderstelling oor die verhouding tussen
nasionalisme en godsdiens bespreek. Volgens hom het Machiavelli mense aarde toe gebring en
hulle blootgestel aan wie hulle werklik is en hoe hulle altyd saloptree in die toekoms.

Volgens Shillito sou Machiavelli nooit toegelaat het dat die mens, wat van nature boos is, se
godsdienstige ideale inmeng met hulle politieke lewe nie. Volgens Shillito is dit belangrik om in te
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sien dat: "[ c]lear intelligence backed by unsparing will, unflinched energy, remoseless vigour, the
brain to plan and the hand to strive- here is the salvation of state". (94) Machiavelli was oortuig dat
godsdiens goed is en respek verdien, maar dit mag nooit die mens domineer nie. Ná hy dit alles
verduidelik het, kom hy tot die gevolgtrekking dat 'n nuwe Europa in aansien 'n groep sal word wat
as 'n wêreld hierdie dogma verstaan: 'n Europa waar daar soewereine state is wat elkeen, in hulle
eie reg, selfgenoegsaam is, met 'n staatmanskap wat die staat in stand hou en hulle belange
bevorder.

Volgens Shillito was daar talle dissipels, soos prinse en staatsmanne soos Richelieu, Napoleon en
Bismarck, vir wie Machiavelli bly voortbestaan het - al het hy gesterwe. Ander sou egter die
wrange vrugte van die leerstellings van Machiavelli pluk. Hier verwys hy na die wat geroepe was
om te sterf sodat die staat - soos in The Prince uiteengesit - kan lewe.

Hoofstuk vyf, "Education For Life In the Nation" is meer dogmaties van aard. Daarin word die
Chinese hervormers aangehaal wat meen dat 'n samelewing eers internasionaal kan word as dit
geleer het om nasionaal te wees. Om internasionaal te wees, beteken dat daar ander nasionale
samelewings is. Dit beteken nie dat elke nasionale groep hulle eie unieke kenmerke en waardes sal
inboet nie, maar dat elkeen afsonderlik hulle unieke karakter sal behou. (95) Daar kan volgens hulle
twee weë onderskei word waarlangs nasionale samelewings kan beweeg na internasionale
samelewings - deur prosesse wat 'n internasionale bestel bevorder of deur 'n proses van
denasionalisering waar voormalige groeperings afgetakel word.

Shillito bespreek hierdie twee weë en toon aan dat hy 'n keuse maak vir die eersgenoemde weg,
waar gebruik gemaak word van prosesse soos die skep van gemeenskaplikheid om 'n internasionale
bestel te bevorder. Die tweede weg - naamlik deur denasionalisering waar groeperings afgetakel
word - is onaanvaarbaar, omdat dit vreemd is aan die karakter van die kerk. In die Stad van God sal
daar 'n gemeenskaplikheid wees, waar elke afsonderlike volk 'n eie unieke bydrae sal maak. (97)
Kulturele verskeidenheid sal behoue bly, terwyl die ouer vorme van nasionalisme sal verdwyn. Die
geestelike aspek word toenemend belangrik en moet bevorder word. In die Stad van God - soos die
mens dit behoort te verstaan - word alle stamme en tale aangetref.

Terwyl Shillito hierdie internasionale wêreld skets, bespreek hy die taak van die kerk sonder om
hierdie oorgang te verduidelik. Hy is van mening dat die kerk: " ... must take side in the conflict
which is waged in the spirit of man between those who would outgrow and those who would
consecrate the life of nations". (98) Soos Jesus beide die familie en die nasies omarm het, moet die
kerk dit ook doen omdat nie een van die twee verlore mag gaan nie. Sou dit gebeur, sal die kerk
soveel armer daaraan toe wees.

Shillito meen dat die alternatiewe weg tot internasionalisering - naamlik die aftakeling van
voormalige groeperings - onaanvaarbaar is omdat dit aanleiding sal gee tot anargie. Elke moontlike
proses moet benut word om die korrekte nasionalisme te bevorder. In dié verband wys hy op die
opvoedingstaak van die kerk, veral deur die korrekte verkondiging van die Bybel en die
geskiedenis. Beide kan ongelukkig ook gebruik word om 'n verkeerde nasionalisme te verkondig en
te bevorder. (102)

Aan: die einde van die hoofstuk gee Shillito 'n weergawe van 'n gesprek tussen twee bejaarde
Maratha-Indiërs afkomstig van dieselfde dorpie. Hulle vergelyk die bydrae wat die een as Christen-
onderwyser en die ander as politikus gemaak het in belang van Indië. Die politikus beroep hom op
sy konkrete rol wat hy gespeel het vir die land en die nasie en noem die onderwyser 'n dromer. Die
onderwyser toon aan dat hy ook Indië gedien het, omdat hy sy studente geleer het dat diegene wat
van die koninkryk van Christus is, ook Indië moet liefhê en dien sodat Indië Christus kan aanvaar,
want "anderkant" die dood en hierdie wêreld word die "Stad van God" aangetref. (121)
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In die laaste hoofstuk, "A Large Upper Room Furnished", toon Shillito aan dat die kerk in elke
geslag gekonfronteer word met 'n nuwe taak wat geen parallel in die verlede het nie. Die kerk sal
uiteindelik beoordeel word in die lig van die moed en trou wat aan die dag gelê is in die vervulling
van hierdie roeping vir elke nuwe geslag. Die kerk moet hulle telkens vergewis van die besondere
problematiek waarmee die moderne mens worstel sodat die kerk insig het in die besondere taak wat
op hulle wag.

Shillito sê die kerk moet vir elke geslag aktueel wees: "A danger is at hand, but that means also the
Kingdom of God in some new manifistation is at hand."(122) Die sukses van hierdie roeping hang
nóu saam met die katolisiteit van die kerk, want die kerk moet 'n universele gemeenskap wees as dit
die gevaar van nasionalisme wil vryspring. Dit is die enigste weg waarlangs die kerk as die nuwe
Israel hulle openheid vir alle mense kan verseker en nie net die kerk vir die Ooste of die Weste of
vir een besondere nasie word nie. Niemand mag uitgesluit word van die kerk nie - nie op grond van
ras, kleur of nasionaliteit nie, omdat: "into it all are to bring their treasure of faith and truth and
beauty". (124) Shillito stel dit onomwonde dat die kerk slegs kerk kan wees as dit katoliek is, want
'n nasionale kerk is geen kerk nie. Dit is noodsaaklik dat die katolieke kerk op alle vlakke skakel en
hulle gawes en talente uitruilom só die katolisiteit te bevorder.

Shillito wys op die noodsaaklikheid van die ekumene as liggaam wat die katolisiteit van die kerk
bevorder. Hy beklemtoon die belangrike rol wat die sending, ten spyte van talle foute, gespeel het
om te bou aan die katolisiteit van die kerk en in der waarheid 'n lewende protes teen 'n
nasionalistiese Christendom is. (125)

Die kerk mag nooit uitverkoop word aan die staat en alles wat die staat doen, sanksioneer nie, want
dit is die roeping van die kerk om 'n kritiese afstand tussen kerk en staat te bewaar sodat die kerk
die gewete van die staat kan wees. (127) Shillito draai geen doekies om oor die profetiese roeping
van die kerk in hierdie afdeling van sy boek nie, want dit is vir hom ononderhandelbaar. Dit is
immers die kerk se taak om die beginsels van die Skrif onvervals te interpreteer en te verkondig.
(130ev) As hierdie taak oorgelaat word aan die nasie, sal meestal 'n subjektiewe interpretasie
gemaak word, want, soos hy dit stel: "It is not so much moral values which divide nations when
they go to war; it is the differences which arise when the same moral principle is applied to different
selections of evidence. The principles are the same, the facts to which they are applied are
different." (133) Ook hierdie paragrawe in die boek van Shillito word deur Marais as belangrik
gemerk en van verskeie kantaantekeninge voorsien.

Hoofstuk 6 word afgesluit met 'n bespreking onder die titel "The Upper Room". Dit leun sterk op
die verhaal van die plek waar die laaste Pasga genuttig is. Shillito gee daarin 'n visie van hoe
uiteenlopende groepe mense van die verskillende nasies deel in 'n gemeenskaplike maaltyd.

Die invloed wat hierdie boek op Marais se denke gehad het, sal mettertyd duidelik word uit die
analise wat gemaak word van sy eie werke. Eerstens is dit opvallend dat hierdie boek Marais se
aandag getrek en hy dit so noukeurig gelees en daarin onderstreep het. In hierdie opsig het hy dus
reeds binne die klimaat van groeiende Afrikanernasionalisme 'n sensitiwiteit gehad vir die gevare
wat dit vir die Ned Geref Kerk inhou. Hierdie ingesteldheid en belangstelling van Marais was iets
besonders, omdat die gevolge wat Afrikanernasionalisme vir die Ned Geref Kerk ingehou het, eers
in die toekoms sou uitspeel. Dit is opvallend dat hy hierdie boek waarskynlik al in 1933 gelees en
geïnterpreteer het.

Tweedens word die invloed van Shillito se benadering tot hermeneutiek en eksegese in verskeie van
Marais se werke aangetref, veral die Skrifinterpretasie van die 1940's, toe hy die Skriftuurlike
regverdiging van apartheid bevraagteken het (hierdie artikels en formulering sal in 'n volgende
afdeling bespreek word). Dit kan ook gesien word in die verskil van denke wat Marais met die

-228-

https://etd.uwc.ac.za/



apartheidsteoloë gehad het oor Israel as "geroepe volk" van God. Marais se standpunt het duidelik
verskil van die gangbare denke binne die Ned Geref Kerk oor Israel as geroepe volk van God en die
sogenaamde unieke roeping van die Afrikaner.

Derdens kan verskeie voorbeelde in Marais se doktorale proefskrif (wat hier onder bespreek word)
gevind word oor onderwerpe wat deur Shillito bespreek en in dieselfde verband deur Marais
gebruik is. Marais se denke oor die internasionalisme, wat in sy doktorale tesis aan die orde gestel
word, is duidelik gevoed deur die insigte wat hy by Shillito gekry het. Marais se vroeë
belangstelling en insig in die katolisiteit van die kerk en die ekumene is waarskynlik geprikkel deur
Shillito se beklemtoning daarvan. Sy herhaalde verwysing na die Stad van God soos dit in die
teologie van Augustinus uitgespel en deur Shillito bespreek word, is nog só 'n voorbeeld. Voorts is
dit ook duidelik waarneembaar in gedeeltes waar Marais die broederskapsleer van die vroeë kerk
bespreek en aantoon dat ras, kleur en nasionaliteit deur die Christelike kerk en broederskap as
relatiefbeskou word.

Vierdens kom die invloed wat die werk van Shill ito op Marais gehad het, in verskeie ander van
Marais se werke na vore. Ons sien dit in The Two Faces of Africa (1964), waar hy die kerk bespreek
as alternatief vir nasionalisme (sien bespreking hier onder). Dit geld veral ten opsigte van die
onderskeid wat Shillito maak tussen nasionalisme, wat werk met die uiterlike en tydelike sake,
teenoor godsdiens, wat aandag gee aan die innerlike en geestelike sake - asook ten opsigte van
Shillito se beskrywing van die kerk as beide 'n goddelike en menslike gemeenskap met
ewigheidswaarde.

Op dieselfde wyse as wat Shillito die Eerste Wêreldoorlog plaas binne en verstaan teen die breër
historiese konteks van nasionalisme in Europa, poog Marais om die rasseproblematiek in Suid-
Afrika binne die breër historiese raamwerk te plaas en te verstaan" Dié ooreenkomste blyk ook
waar hy die kerk bespreek as alternatief vir nasionalisme en aansluit by die mening van Shillito,
naamlik: "[i]t is not enough to discuss Nationalism as a political theory; to many it is another
religion, to some the only religion. By religion is meant the reference of all things human to one
master-interest'V" Dié profetiese insig van Marais - naamlik dat nasionalisme ernstige gevare inhou
vir die kerk - kan teruggevind word by Shillito, wat gewaarsku het dat: "[t]he moral of history is
plain; if other men were blind in other ages to the signs of their times we also may be blind. The call
to repentance which comes to all men and all societies, comes with peculiar urgency to the
Church. ,,27

Vyfdens word die invloed van Shillito se denke op Marais oor nasionalisme in sy kritiek teen en
werke oor die Skriftuurlike regverdiging van apartheid aangetref. Dit kan gesien word in die deel
waar Shillito die kerk se swye oor die "other religion" (naamlik nasionalisme) bespreek.f Marais
het hierdie aanklag teen die kerk se swye ter harte geneem en sy profetiese stem laat hoor teen die
gevaar wat hierdie "other religion" inhou.

Sesdens maak Marais self melding van die invloed van Shill ito op sy denke waar hy verwys na
Shillito se bespreking van die twee strome wat volg op die krisis wat 'n oorlog vir die mensdom
inhou. Dit geld veral ten opsigte van die tweede stroom, waar hy aantoon dat die mens in tye van
onsekerheid na binne keer tot die geborgenheid van die eie nasionale staat. Die insig in hierdie
gevaar het Marais gemotiveer om kontak en dialoog te soek met ander volke en samelewings en só

25 Shillito, 1933: 30.
26 Shillito, 1933: 9.
27 Shillito, 1933: 13.
28 Shillito, 1933: 15ev.
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'n openheid te behou vir die argumente van andere"

Dit is opvallend dat Marais in sy kopie van die boek dié deelonderstreep waar Shillito die insident
bespreek toe kardinaal Richelieu die Protestantse magte aangemoedig het om te veg teen die
Katolieke staat, wat 'n bedreiging ingehou het vir Frankryk. Shillito sien dit as 'n gebeurtenis waar
nasionale belange bo dié van godsdiens geplaas word.i" Marais het waarskynlik die gebeure
vergelyk met soortgelyke insidente in die geskiedenis van Suid-Afrika, waar die belange van die
staat bo dié van die Evangelie geplaas is.3!

Shillito bespreek in Hoofstuk 3 die drie keuses waarvoor die mens te staan kom, naamlik
kommunisme, wat die proletariaat dien, nasionalisme, wat die soewereine staat dien, en die
Christendom as die ander alternatief. Shillito wys daarop dat die mens nog altyd iets aanbid het en
dus 'n keuse maak vir een van hierdie moontlikhede.32 Marais het dit begryp en besluit om in die
kerk te bly van waar hy die nasionalistiese standpunte van die Ned GerefKerk kon bevraagteken. In
verskeie onderhoude het hy meermale daarop gewys dat hy elke geleentheid wat hom gebied is om
die politieke arena te betree, van die hand gewys het, omdat hy gekies het om binne die kerk te
bly.33

In die laaste twee hoofstukke blyk Marais se ooreenkoms met die denke van Shillito uit sy
beklemtoning van die internasionale taak van die kerk en die ekumene. In Hoofstuk 6, "The upper
room", wat duidelik verwys na die gebeure toe die laaste paasmaal genuttig is, bespreek Shillito sy
visie van uiteenlopende nasies wat deel het aan die gemeenskapsmaal. Marais het hierdie
bespreking bepaald gesien en beleef teen die agtergrond van die Ned Geref Kerk se skeiding van
rasse ten opsigte van die nagmaal, kerkdienste en kerke.

4.5.2 Die invloed van Marais se studie in die filosofie

Soos in die geval met die analise van die ander skripsies van Marais, poog ek nie om 'n volledige
uiteensetting te gee van die tesis wat hier onder ter sprake kom nie, maar gee ek slegs aandag aan
die aspekte wat direk in verband staan met hierdie studie.

Dit is waarskynlik dat sy persoonlik ervaringe van die dood van verskeie van sy familielede soos sy
broer en moeder vir Marais beïnvloed het om vroeg in sy studiejare navorsing te doen oor die
vraagstuk in verband met onsterflikheid. Hierdie sentiment blyk veral uit sy aanhaling van Pascal,
naamlik dat die onsterflikheid van die siel 'n saak is wat ons intiem raak en ons finale doel moet
wees. Hy sê die dood is 'n somber werklikheid wat almal tref en dat denkers deur die eeue
geworstel het met die vraag of daar inderdaad lewe ná die dood is." Sy tesis oor Die Ontwikkeling
van die Probleem van die Onsterflikheid in die Griekse Filosofie (1935) weerspieël reeds sy
filosofiese benadering en beredenering van die problematiek van die lewe. In hierdie werk van
Marais skemer die invloede van sy kinderjare se ope gesprekke en beredenering van lewensvrae en
probleme deur. Sy bespreking in sy tesis van die besondere problematiek waarmee hy worstel, gee
ook blyke van sy historiese benadering wat mettertyd sy vakgebied sou word.

Kenmerkend van Marais se benadering is die historiese lyn en opbou van sy argumente in die eerste
hoofstuk oor die vraagstuk in verband met onsterflikheid. Hierdie benadering word voortgesit in die
daaropvolgende hoofstukke, waar hy 'n chronologiese uiteensetting gee van die tydperk van

29 Sien onderhoud met mev. S Marais (Maritz 2003: 192).
Shillito, 1933: 83.30

3! Sien bespreking van hierdie insidente in Hofmeyr en Pillay (1994: 10).
32 Shillito, 1933: 89.
33 Sien onderhoud met Viljoen, 1986.
34 Marais, 1935: 1.
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Homerus, die vroeë wysgere, die Griekse wysgere en die Hellenisties-Roomse wysgere. In die
opbou van sy argumente en uiteindelike gevolgtrekkings is dit duidelik dat die Christelike dogma
gedien het as die hermeneutiese sleutel waarmee hy werk in die ontleding van die wysgerige
konsepte.

Uit Marais se bespreking van onsterflikheid blyk sy insig dat standpunte vanuit verkillende hoeke
en uitgangspunte beredeneer kan word en een standpunt nie noodwendig die korrekte is nie. Dit
word veral duidelik waar hy daarop wys dat standpunte in verband met onsterflikheid van volk tot
volk verskil en selfs van individu tot individu binne een volk. Terwyl daar diegene is wat glo in die
onsterflikheid, is daar ook dié vir wie dit onaanvaarbaar is.35 Hy toon in hierdie studie reeds aan dat
hy in staat is om met uiteenlopende standpunte te werk. Hy vertoon ook 'n besondere vermoë om te
onderskei tussen idees, asook tussen vroeëre en kontemporêre standpunte." Opvallend is sy vermoë
om die basiese beginsels te identifiseer waarop hy dan sy argumente baseer.

4.5.3 Die invloed van Marais se teologiese studies in Princeton (1936)

Tydens hierdie jaar van studie aan Princeton het Marais 'n meestersgraad in die teologie verwerf
met die titel Die Godsidee by die Grieke: Probleme van die ontwikkeling in die Onsterflikheid van
die Griekse filosofie. Hierdie werk van Marais kon nie opgespoor word nie, maar in die onderhoud
met Meiring (1979) en Viljoen (1986) verwys hy wel na die besondere invloed wat hierdie
studiejaar op hom gehad het. Hy het die Amerikaners - anders as later toe hulle erg negatief oor
Suid-Afrika en die apartheidsbeleid was - baie positief en hulpvaardig beleef.37 Hy vertel van die
besondere invloed wat sy promotor, Samuel Zwemmer, op hom gehad het.38 Na aanleiding van die
titel van die tesis kan die afleiding gemaak word dat die inhoud grootliks ooreenstem met sy vorige
werk in die wysbegeerte.

4.5.4 Samevatting

Verskeie persone, omstandighede en navorsing het dus 'n invloed op Marais gehad tydens sy
studentejare. Hierdie invloede het - tesame met dié uit sy kinderjare - aanleiding gegee tot die
vestiging van sy denke en beginsels, wat 'n beslissende invloed op sy lewe gehad het. Dit sou
kenmerkend word van sy denke en optrede, ook later in sy lewe. Dit is duidelik dat Shillito se boek
'n besondere invloed op die lewe en denke van Marais gehad het ten opsigte van die rol van
nasionalisme en dié van die kerk.

4.6 Leraar van die Ned GerefKerk (1937-1954)

4.6.1 Inleiding

In hierdie tyd toe Marais die kerk gedien het as studenteleraar, is sy denke grootliks gevorm en het
dit meer genuanseerd geraak en verdiep. Benewens sy doktorale tesis, verskyn verskeie ander
publikasies ook uit sy pen. Dit is die tyd toe hy sy kritiek op die Ned Geref Kerk se Skriftuurlike
regverdiging van apartheid gelewer het. In 1952 word sy boek Die Kleurkrisis en die Weste
gepubliseer. Hierdie tydperk in die loopbaan van Marais word gekenmerk deur sy betrokkenheid by
die internasionale ekumeniese bewegings, asook verskeie sinodesittings van die Ned GerefKerk.

In hierdie afdeling sal onder andere 'n analise gemaak word van Marais se doktorale proefskrif.
Streng gesproke vorm dit deel van sy studiejare, maar aangesien hy hierdie studie aangepak en

35 Marais, 1935: 2.
36 Marais, 1935: 9.
37 Meiring, 1979: 81.
38 Sien onderhoud met Viljoen, 1986.
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voltooi het terwyl hy reeds as geordende predikant in die Ned Geref Kerk diens gedoen het, word
dit onder hierdie afdeling bespreek.

Marais se 12 jaar as studenteleraar begin in Maart 1938 - nadat hy in 1937 opeenvolgend ds Malan
van die nuwe kerk in Graaff-Reinet, ds Hugo van Riversdal en dr. W Nicol van die Irene-kerk in
Johannesburg afgelos het. Aanvanklik bedien hy die studente aan al die universiteite en kolleges
van Transvaal. Marais was gebaseer in Pretoria-Oos, waar hy onder andere die studente aan die
Universiteit van Pretoria bedien het. Daarbenewens bedien hy studente aan Heidelberg, Universiteit
van die Witwatersrand en Potchefstroom. Marais bedien 'hierdie studente tot 1941 toe hy beroep
word na Pretoria-Oos en op 6 Maart bevestig word as studenteleraar aan die Universiteit van
Pretoria.

Marais was nog besig om sy voete te vind as studenteleraar, waar hy baanbrekerswerk verrig het, 39

toe die sinode van Transvaal hom afvaardig om die internasionale sendingkonferensie in Tambaram
by te woon. Hierdie konferensie en die toer wat hy na afloop van die konferensie onderneem het,
het 'n besondere invloed op sy lewe gehad (sien onderhoud met Viljoen, 1986).

4.6.2 Marais se eerste ervaring van die ekumene

Terwyl die 19de eeu beskryf kan word as die eeu van sending, staan die 20ste eeu wyd bekend as
die eeu van die ekumeniese beweging waarin daar 'n soeke was na kerklike samewerking en
kerklike eenheid.4o Voor die Eerste Wêreldoorlog was ekumeniese byeenkomste beperk tot
sendingkonferensies wat vir kerklike afgevaardigdes van die Westerse wêreld gereël is.41 Ná die
oorlog word 'n ekumeniese konferensie in 1925 in Stockholm onder die vaandel van "Life and
Work" gehou. Dit word deur afgevaardigdes van die meeste sendingorganisasies bygewoon.
Hierdie konferensie vind plaas teen die agtergrond van die na-oorlogse ontnugtering, anti-koloniale
gevoel by die ontwikkelende lande en die ontwaking van holistiese denke binne die sending.Y Die
klem binne die sending was besig om te verskuif weg van 'n oordrewe spirituele bediening na die
totale mens met hulle fisieke, opvoedkurIdige en sosiale behoeftes."

Twee daaropvolgende konferensies word gehou, onderskeidelik in Lausanne (1927) en Edinburgh
(1937), waar aandag gegee word aan kerklike verdeeldheid onder die vaandel van "Faith and
Order".44 Ná die Tweede Wêreldoorlog kom die Wêreldraad van Kerke (WRK) tot stand tydens 'n
konferensie in Amsterdam op 23 Augustus 1948. Dit word deur 351 afgevaardigdes van 147 kerke
uit 44lande bygewoon." Marais het nie hierdie konferensie bygewoon nie.

Daar moet veral rekening gehou word met twee strome wat die klimaat geskep het binne die Ned
Geref Kerk waarin Marais in hierdie tydperk moes funksioneer. Hier word spesifiek verwys na die
oordrewe vorm van nasionalisme en weerstand teen die sogenaamde liberale teologie (sien
Hoofstuk 2.3.2). Laasgenoemde teologiese stroom het in die 19de eeu liefde tot God en liefde tot
die naaste beklemtoon en van daar die klem laat val op die humanitêre karakter van die evangelie."
Hierdie tendens het ook 'n invloed uitgeoefen op internasionale sendingdenke en op die
ontwikkelende ekumeniese bewegings van die 20ste eeu. Die sogenaamde liberale teologie het

39 Landman (1984: 117ev) gee 'n volledige bespreking en beoordeling van Marais se studentebediening.
40 Praamsma, 1981: 14.
41 Rossouw, 1988: 31.
42 Rossouw, 1988: 31.
43 Rossouw, 1988: 31.
44 Rossouw, 1988: 32.
45 Meiring, 1979: 87.
46 Hofmeyr & Pillay, 1994: 213.
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aanleiding gegee tot polarisering binne die geledere van die Ned Geref Kerk en 'n belangrike rol
gespeel in die Du Plessis-saak van die laat 1920' s en begin 1930' s. Dit was onder andere hierdie
teologie wat aanleiding gegee het tot die teologiese isolasie van die Ned GerefKerk.

Marais se eerste ervaring van die ekumene was as afgevaardigde van die Transvaalse sinode na die
Tambaram-sendingkonferensie in Madras, Indië, in Desember 1938.47 Die klem val by hierdie
konferensie op die vraagstuk rondom kerkeenheid. Die verteenwoordigers van die jong kerke van
Asië en Afrika - wat almal die vrug van die sending was - het die behoefte aan kerkeenheid
aangevoel en was sterk" gekant teen die idee dat hulle beskou word as die Westerse kerke se
sendingobjekte.f Hulle verstaan hulleself as deel van die gevestigde kerk wat medeverantwoordelik
is vir die sendingopdrag.

Marais het verskeie ontnugterings tydens hierdie konferensie gehad en verskeie onuitwisbare insigte
verwerf wat hy lewenslank met hom saamgedra het." Dit was by hierdie konferensie dat Marais
gehoor het hoe John R Mott 'n oproep doen vir geregtigheid tussen alle volke nadat hy gewaarsku
het dat "[n]ational gods of any kind, gods of race or class, these are not large enough to save US".50

Hierdie woorde van Mott moes Marais sekerlik herinner het aan die uitsprake van Shillito oor die
verhouding tussen nasionalisme en godsdiens (soos hier bo bespreek).

Marais ontmoet 'n groot verskeidenheid mense soos Tagore, die leier van die Brah-ma-Sjamasj. Hy
het tot sy spyt 'n onderhoud met Gandhi misgeloop terwyl hy die Taj Mahal besoek het. 51 By
hierdie konferensie ontmoet hy Christene wat afkomstig was van die meeste dele van die wêreld.
Dit het hom laat besef dat die Christendom nie beperk is tot 'n eksklusiewe groep mense nie. Die
konferensie vind plaas kort ná die Tweede Wêreldoorlog, toe indringende besprekings oor
rasseverhoudinge plaasgevind het. In hierdie besprekings en debatte word Marais blootgestel aan
ernstige kritiek teen Suid-Afrika se rassebeleid.

Marais ontdek met skok dat daar nie internasionale steun te vinde is vir rassesegregasie nie. Voorts
het hy tydens hierdie konferensie besef dat die sendingbeleid van die Ned Geref Kerk
onaanvaarbaar is vir die res van die Christelike wêreld en hy spreek dan ook self kritiek uit teen die
beleid.52 Alhoewel hy toe reeds besef het dat rassisme en segregasie onaanvaarbaar is binne die
Christelike kerk, het hy nie besef hoe intens die afkeer van die Christelike wêreld was nie. Dit
bevestig by Marais sy ongemak oor die denke in die Ned Geref Kerk en laat hom die problematiek
in 'n duideliker lig sien. Dit was toe nie meer net 'n insig wat Marais heimlik gekoester het nie,
want sy aanvoeling oor die rasseproblematiek in Suid-Afrika word tydens die konferensie bevestig
deur die Wêreldraad van Kerke. Hy maak self melding van hoe hy die onbenydenswaardige taak
gehad het om die beleid van die Ned Geref Kerk te verduidelik en te verdedig in persoonlike
gesprekke en debatte.53
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4.6.3 Die ekumene bemagtig Marais

Marais se insigte oor die onaanvaarbaarheid van die Ned Geref Kerk se beleid van rassesegregasie,

47 Meiring (1979: 81ev) bespreek die invloed wat die konferensie op Marais gehad het. Hy is van mening dat dit 'n
ingrypende invloed op sy siening in verband met die ekumene gehad en 'n belangrike rol gespeel het in sy vorming
as ondersteuner van die ekumene.

48 Lombard, 1981: 49.
49 Sien Marais, 1947: 65ev.
50 Brown, 1992: 175.
51 Sien onderhoud met Meiring, 1979: 82.
52 Marais, 1940a: 645.
53 Marais, 1940a: 645.
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asook die roeping om protes daarteen aan te teken, is deur hierdie gemelde konferensie bevestig en
versterk, soos spoedig blyk uit sy reaksie. Sy insigte word verwoord in verskeie artikels in kerklike
tydskrifte. Hy skryf in Die Kerkbode dat hierdie insigte daagliks by hom gegroei en hy besef het
"ons staan alleen - ons volg 'n eensame pad" (my kursiveringj.i" In dié artikel spreek hy die
mening uit dat weinig of geen Skriftuurlike regverdiging vir dié beleid gevind kan word nie.

In die gemelde artikel in Die Kerkbode skryf hy op sy kenmerkend diplomatiese manier: "Die
ontsaglike praktiese probleme mag wel as rede dien om die huidige sendingbeleid te regverdig
omdat dit onder omstandighede miskien die beste oplossing bied en uiteindelik in die belang van
die Koninkryk van God in Afrika gaan wees, maar dan moet dit in die gees van Christus en die
Bybel gedoen word.,,55

Marais se versigtige, diplomatiese dog assertiewe benadering vanuit sy insigte en oortuigings in
daardie stadium van sy lewe word verder ondersteun deur sy uitspraak in Die Kerkbode dat hy nie
sosiale vermenging voorstaan nie. Hy wil dit egter beklemtoon dat geen Skriftuurlike regverdiging
gevind kan word wat die beleid van segregasie regverdig nie. Hy wys daarop dat die toepassing van
hierdie beleid in Suid-Afrika slegs op pragmatiese gronde geregverdig kan word. Voorts doen hy 'n
beroep op die kerk om nie in "opgeroeste en geykte terme" vas te val nie, want "Menslike
Christelike verhoudinge - is te sensitief en te kosbaar om te veelonder afgesaagde formules vasgelê
te word". 56
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Marais verwoord die invloed en ervaring wat hy opgedoen het deur sy betrokkenheid by die
ekumene, in sy artikel: '''n Kritiese Beoordeling van die Standpunt van ons Kerk insake
Rasseverhoudings met die Oog op die Gebeure Oorsee", wat op 2 Junie 1947 in Op die Horison
verskyn. Maris het hierdie artikel behandel tydens 'n predikantekonferensie in Pretoria in Maart
1947. Met sy kenmerkende diplomatiese en vaste oortuiging pak hy die onderwerp aan as hy
homself relativeer en toegee dat hy self met die problematiek worstel en nie orals klinkklare
antwoorde het nie. Hy wys duidelik daarop dat diegene wat nie die internasionale kritiek teen die
rassebeleid van die Ned GerefKerk verstaan nie, uit voeling is met die res van die wêreld.i"

Marais het ná sy terugkeer uit Tambaram sy stem toenemend laat hoor teen enige vorm van
rassisme en apartheid binne die Ned Geref Kerk. Hy maak melding van die kritiek van
afgevaardigdes na die konferensie wat hy moes aanhoor oor die sendelinge in Suid-Afrika se
ervaring dat daar 'n gebrek is aan begrip en simpatie in die optrede van die Afrikaner teenoor die
"inboorlinge". Volgens Marais is dit vir die meeste Christene in die wêreld onverstaanbaar dat
"ons" tussen mense kan diskrimineer "bloot op grond van "kleurverskille" en mense op hierdie
gronde van mekaar skei terwyl hulle ook Christene is en dus kinders van die "één Hemelse Vader
en broers in Christus Jesus".58 Hy stel die vraag of dit enigsins aanvaarbaar is dat kleur verhefword
tot 'n belangriker beginsel as kindskap en broederskap. Hy huiwer nie om sy leser en luisteraar aan
te spreek met die woorde: "Hoe durf ons kleur meer werklik maak as kindskap in God en
broederskap in Christus?,,59 Dit is opvallend hoe sy insigte wat hy in sy studiejare verwerf het deur
sy ekumeniese ervaringe só versterk is dat hy teen die stroom in, sy stem laat hoor het.

Marais beperk hom in hierdie artikel in Op die Horison nie tot die kerklike wêreld nie en wys op die
Verenigde Volke (VVO) se kritiek op apartheid. Volgens die VVO druis dit in teen algemene

54 Marais, 1940a: 645.
55 Marais, 1940a: 645.
56 Marais, 1940b: 1008.
57 Marais, 1947: 65-80.
58 Marais, 1947: 66.
59 Marais, 1947: 66.
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menseregte omdat skeiding op grond van ras en kleur skeiding bring tussen mense en só mense
hulle burgerregte ontsê en die "eerste beginsels van menslikheid en billikheid vertrap". Volgens
hom het dit aanleiding gegee tot die internasionale klag teen "ons". Die "ons" word nie verduidelik
nie en word soms ten opsigte van die Ned Geref Kerk gebruik, en ander kere ten opsigte van die
Afrikaner in die algemeen.

Marais stel die vraag oor hoe "ons" 'n antwoord gaan bied op hierdie klag van die VVO, die
moderne wêreld en Christendom en hoe die beleid van apartheid ooit geregverdig kan word. Hierdie
vraag moet volgens Marais eers beantwoord word nadat kritiese ondersoek ingestel is na die
verskillende gronde waarop hierdie beleid geregverdig word. Marais se insigte ná hierdie kritiese
ondersoek wat hy onderneem het, sal volledig aan die orde gestel word in die teologiese
interpretasie van sy denke hier onder.

Marais kom ook aan die woord in 'n volgende artikel in Op die Horison, waar hy hom uitlaat oor
die Ned Geref Kerk se kritiek teen en onwilligheid om deel te neem aan die internasionale
Sondagskoolkonferensie wat die "National Sunday School Association" in Suid-Afrika wou
aanbied (NSSA) in Julie 1940 in Durban. Die Ned Geref Kerk weier om deel te neem aan die
konferensie van die NSSA omdat die vereniging die beginsel van integrasie steun. Die sekretaris
van die NSSA het die stadsraad van Durban versoek om die kleurskeidslyn vir die duur van die
konferensie ter wille van afgevaardigdes van kleur op te hef.

Aanvanklik neem die Ned Geref Kerk standpunt in teen die versoek omdat dit indruis teen die kerk
se beleid van geen gelykstelling. Later het besware teen so 'n reëling uit verskillende sinodes van
die Ned GerefKerk ingestroom. Die kerk in die Kaapprovinsie, Vrystaat en Natal het besluit om nie
aan die konferensie deel te neem nie. Uiteindelik skryf die redakteur van Die Kerkbode dat die
NSSA die beginsel van integrasie steun en dat die Ned GerefKerk dit onaanvaarbaar vind omdat dit
bots met sy beleid van sending: "soos dit in ons volkslewe bestaan't"

Marais laat van hom hoor toe hy die volgende waarskuwing rig: "die Christenwêreld [...] sy soeklig
op ons gewerp [het] soos nooit tevore nie en ons het die voorwerp van kommentaar op wêreldwye
skaal geword. Vanselfsprekend het alle nie-blanke groepe Christene en ook baie blankes aanstoot
geneem en het die kritiese houding wat reeds bestaan het, vlerke aangeneem." 61

Marais maak melding van die ervaring van rassevooroordeel wat hy beleef het tydens die bootreis
terug na Suid-Afrika. Die slagoffer van hierdie insident was Albert Luthuli, wat saam met hom op
die boot was. Daar was verskillende klasse vir die passasiers, met wit mense in die eerste klas en
swart mense in minderwaardige klasse. Toe Marais en Luthuli tydens hulle gesprek vars lug op die
dek wou gaan skep het, het 'n beampte van die boot hulle voorgekeer en vir Marais en Luthuli gesê:
"You white, you alright; you black you stay back." (persoonlike onderhoud met Marais)

Met sy terugkeer uit Tambaram moes hy worstel met die nadraai van die meeste Afrikaanse
studente se afkeer van die Engelse magte, terwyl talle sterk Nazi-sentimente gekoester het. Hy het
waargeneem hoe die weerstand teen die sogenaamde "swart gevaar" die verhoudinge met die swart
mense beduiwel het (Viljoen, 1986). In Hoofstuk 2.1 is reeds aangetoon dat dit die tyd was van
sosio-ekonomiese vrees vir oorlewing en 'n oordrewe kultuur-politieke bewuswording van die
Afrikaner. Al hierdie faktore het 'n bepalende rol gespeel in die lewe van die Afrikanerstudente wat
deur Marais bedien moes word. Marais moes homself ook verdedig teen die Ned Geref Kerk se
sinodale afgevaardigdes in debatte oor apartheid en nasionalisme.

Marais het op versoek van die moderatuur van die Transvaalse sinode die Gereformeerde
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61 Marais, 1952a: 54.
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Ekumeniese sinode in Edinburgh in 1950 bygewoon. By hierdie sinode het hy bewus geraak van die
toenemende internasionale verwerping van die beleid van die Ned Geref Kerk toe hy die saak van
die Afrikaanse kerke moes stel. Hy het in dieselfde jaar die konferensie van die WRK in Toronto as
waarnemer bygewoon, waar hy deur Visser't Hooft - 'n gerespekteerde internasionale figuur -
gevra is om die vergadering toe te spreek oor Afrika. Marais moes deelneem aan 'n sessie waar hy
moeilike en kontroversiële vrae oor Suid-Afrika moes beantwoord.Y

Marais se ekumeniese insigte is verder uitgebrei toe hy in Augustus 1953 die vergaderings van die
studiegroep van die WRK oor "Kerk en Ras" bygewoon het waar die studiestukke vir die WRK-
vergadering in Evanston in 1954 voorberei is. Marais het deel gehad aan die opstel van sekere
verslae, onder andere die een met die titel: "The Churches Amid Racial and Ethnic Tension".63
Marais word verkies tot die Studiekommissie oor Rasseverhoudinge van die WRK en woon die
Konferensie vir die Christelike Jeug in Evanston in die VSA by waar hy optree as spreker oor
"Race tension in South Africa".

Die korrespondensie tussen Marais en dr. WA Visser 't Hooft in hierdie tyd is veelseggend. In 'n
brief gedateer 17 Oktober 1956 doen Visser 't Hooft navraag by Marais om meer duidelikheid te
verkry oor die denke van AB du Preez (een van die apartheisargitekte), wat pas vantevore Europa
besoek het. 64Tydens die besoek het Du Preez besprekings gevoer met teoloë oor die Skriftuurlike
regverdiging van apartheid.f Visser 't Hooft spreek in die brief sy misnoeë uit dat Du Preez se
optrede en denke onvanpas is en spreek van 'n onwetenskaplike benadering - hy is van mening dat
hierdie gebeure vra om 'n deeglike en relevante ontleding van die saak. In sy brief vra Visser't
Hooft Marais se mening oor hierdie standpunt wat Du Preez huldig en wat in stryd is met die
algemene standpunt van kerke in dié verband. Die reaksie van Marais op hierdie skrywe kan egter
nie opgespoor word nie. Hierdie waardering vir Marais se mening is egter veelseggend.

Marais woon ook die vergadering van die GES op 6 Augustus 1958 op Potchefstroom by as
afgevaardigde van die Noord- Transvaalse sinode van die Ned GerefKerk.

Dit spreek vanself dat Marais sy denke en standpunte oor apartheid ál duideliker geformuleer het as
gevolg van sy blootstelling aan verskeie standpunte en persone met wie hy bevriend geraak het by
hierdie byeenkomste/"

In die onderhoud met Hofmeyr (1985) maak Marais melding van ander internasionale
persoonlikhede wat in hierdie toere 'n invloed op sy lewe gehad het. Hy noem die naam van die
Nederlandse dogmatikus Hendrikus Berkhof - wat verskeie gesprekke met hom gevoer het oor die
problematiek van die Ned Geref Kerk by die WRK-byeenkomste in Indië, Europa en Kanada.
Marais maak ook melding van die invloed van die Nederlandse kerkhistorikus Bakhuizen van den
Brink, asook dié van Stephen Neill. Hy wys ook op die besondere invloed van twee Amerikaners,
Latouret en Bainton, met wie hy later ook gekorrespondeer het.

62 Meiring, 1979: 86.
63 Brown, 1992: 488.
64 Sien brief gedateer 17-10-1956 in die Pretoria-argief.
65 Hierdie besoek was deel van 'n akademiese studietoer wat Du Preez onderneem het na Europa. Hy was leier van 'n

navorsingskomitee waarvan Marais en BB Keet ook lid was en wat ondersoek moes instel na rasseverhoudinge en
die kerk. Hierdie besoek en optrede van Du Preez het wydverspreide negatiewe reaksies ontlok. Klaarblyklik het
Du Preez beweer dat Otto Weber (wat professor was in Gëttingen) apartheid regverdig het (sien brief gedateer 11-
12-1958).

66 Meiring, 1979:90ev.
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4.6.4 D.Phil aan die Universiteit van Stellenbosch: groter duidelikheid (1946)

Marais het hierdie proefskrif - met die titel Die Christelike Broederskapsleer: Sy agtergrond en
toepassing in die vroeë kerk - onder die begeleiding van prof. BB Keet voltooi en aan sy vader
opgedra. Hy begin sy navorsing vir hierdie werk aanvanklik in 1944 onder begeleiding van prof.
Brummer, professor in die wysbegeerte. In die voorwoord maak Marais melding van die invloed
wat sy besoek aan Tambaram op hom gehad het om dié besondere studie aan te pak.67

Marais het erns gemaak met die konteks waarin die broederskapsleer ontwikkel het.68 Hy toon aan
dat die Christenbroederskap ontwikkel het binne 'n ontwakende universalisme en kosmopolitisme
van die Grieks-Romeinse heidendom.

Hy doen dit deur in die eerste deel van sy studie aandag te gee aan die historiese konteks waarin die
leer ontstaan het. Hy plaas die Christelike beginsels binne die "juiste historiese perspektief" waarin
die Christendom sy verskyning gemaak het69 (vervolgens sal net die betrokke bladsynommer
aangedui word, tensyanders vermeld). Hy ontleed die algemene "geestesneiging" in die eeue kort
voor die geboorte van Christus. Vir Marais is dit belangrik om 'n duidelike beeld te kry van die
invloed van die groeiende Christendom in die eerste drie eeue. Om dit vas te stel, moet eers
nagegaan word wat die menslike verhoudinge en denke asook die etiese beginsels van die Grieks-
Romeinse wêreld was waarin die Christendom gefunksioneer het. Daarmee wou hy vasstelof die
denke binne hierdie konteks ontvanklik was vir die Christendom se "leer dat elke mens die morele
gelyke en die naaste van sy medemens is" (4).

Marais toon aan dat die wêreld van die tyd honger was vir iets anders - veral ten opsigte van
politieke en godsdienstige strominge. Daar was volgens Marais verskeie faktore wat verant-
woordelik was vir verandering. Eerstens word die strukture bevraagteken waar die sosiale
instellings van die tyd verantwoordelik was vir 'n stelsel van ongelykheid tussen mense. Hierdie
ongelykheid het nie dieselfde inherente waarde toegeken aan elke mens nie, want regte is aan hulle
toegeken op grond van nasionaliteit, ras, stand of geslag en nie op grond van hulle
gemeenskaplikheid as mense nie. Selfs hulle godsdiens is begrens deur volk, ras of familie (6).
Weerstand teen hierdie toedrag van sake het die Grieks-Romeinse wêreld gereed gemaak vir die
vroeë kerk se broederskapsdenke.

Tweedens bespreek hy verskeie faktore, soos die invloed van die humane karakter van die Griekse
denke en lewe wat 'n belangrike invloed op die Romeine gehad het. Marais toon aan dat die
Hellenisme - wat dié denke suksesvol in 'n universalistiese rigting gestuur het - dominant was en
ook bevorderlik was vir verandering.

Derdens bespreek Marais die invloed van die verval van die ou uitgediende eksklusiewe
nasionalistiese godsdienste. Dié verval het veral gebeur toe die misterie-godsdienste die Grieks-
Romeinse wêreld binnedring en die kosmopolitiese denke bevorder. Hierdie gebeure het ook 'n
belangrike rol gespeel in die bevordering van die universalisme, wat die ou nasionale idees in
diskrediet gebring het. (11)

Vierdens het die skeidslyne tussen die "Edelliede en Plebs" vervaag ná die opstand teen die
tradisioneel eksklusiewe voorregte van die adelstand.

67 Marais, 1946: i.
68 In die tyd dat hierdie beweging gefunksioneer het, was daar inderdaad nie 'n sensitiwiteit ten opsigte van die

posisie van die vrou nie. Dit geld ook vir Marais, wat primêr geworstel het met die problematiek van apartheid en
nie sensitief was vir die posisie van die vrou nie. Hy het waarskynlik nie genoegsaam kennis geneem van die
feministiese kritiek oor man1ike chauvinisme nie.

69 Marais, 1946: iii.
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Vyfdens het die totstandkoming van die Romeinse Ryk verandering gebring omdat dit
verantwoordelik was vir die verval van tradisionele skeidsmure tussen volke en stande. (13) Die
integrasie tussen volke het nuwe horisonne ten opsigte van denke en kulture geopen. Van oraloor
stroom vreemde invloede in en 'n internasionale wêreld word deur Julius Caesar saamgesnoer. Die
beginsel van eenheid en gelykwaardigheid het spoedig veld gewen. Volgens Marais spreek dit
vanself dat daar in hierdie klimaat 'n openheid was vir die gedagte van 'n menslike broederskap.
Hierdie eenwording van baie nasies met een opperste heerser het die weg gebaan vir die
ontwikkeling van die Christendom se denke oor een "opperste wese" en dus vir die monoteïsme
(15).

Een van die sosiale gevolge van hierdie kosmopolitiese wêreld - met die klem op medemenslikheid
- was die verbetering van die posisie van die slawe. Die kloof tussen die vryman en slaaf word
kleiner en hulle word meer humaan behandel.

Marais toon aan dat al hierdie prosesse in die tweede eeu ná Christus verder bevorder is deur die
"Antoninus-keisers" - veral ten opsigte van die menswaardigheid van elke mens en die bevordering
van die familielewe. Hierdie waardes was nie net beperk tot die bevoorregte stand van die
samelewing nie, maar dit was 'n moraliteit wat deurgevoer is tot alle lae en veral ten opsigte van die
versorging van armes. (19)

Ná hierdie bespreking gee Marais aandag aan die drie faktore wat hy as van kardinale belang
beskou om hierdie tydperk te verstaan, naamlik die Stoïsynse filosofie, die misterie-godsdienste en
die Judaïsme van die diaspora. (22ev)

Volgens Marais het die universalisme die duidelikste tot uitdrukking gekom in die Stoa en val die
opbloei van die Stoa saam met die opkoms van die Christendom en die uitbreiding van die misterie-
godsdienste. Marais toon aan dat die ontwikkeling van die denke oor die menslike broederskap nóu
saamhang met hierdie filosofiese idees van menslike broederskap en insigte oor medemenslikheid.
Hy meen dat geen stelsel in die wêreld soveelooreenkomste getoon het met die Christelike leer van
die broederskap as dié van die Stoïsynse kosmopolitisme nie. Marais bespreek die Stoa se innige
verwantskap tussen God en die mens en toon aan dat hierdie verwantskap ook die grondslag bied
vir die onderlinge verwantskap tussen alle mense. (25-26)

Marais vergelyk vervolgens die ooreenkomste en verskille tussen die broederskapsleer van die
Stoïsyne en dié van die Christendom. Hy bespreek die verskille, maar laat die klem val op die
ooreenkomste, veral ten opsigte van die Stoïsynse etiek. Marais meen dat "[n]êrens elders buite die
Christendom ons so 'n verhewe lewensreël [vind] vir die individu en so 'n humane en veel
omvattende ideaal vir die maatskappy as in die Stoa nie. Dit het aan die eenheid en solidariteit van
die mensheid uitdrukking gegee op 'n duideliker en meer besliste manier as wat daar ooit in die
antieke wêreld aangetref is." (30)

Marais bespreek hoe die Stoïsisme die weg gebaan het vir die Christendom se leer van seun- en
broederskap in Christus. In 'n afdeling oor die broederskap en kosmopolitisme wys Marais daarop
dat die Stoïsisme die weg gebaan het vir 'n kosmopolitiese menslike broederskap. Omdat deug vir
die Stoïsyne dié waardevolle eienskap is, relativeer dit ras, volk, geboorte en rykdom tot 'n
toevalligheid. Dieselfde geld vir klas en nasionaliteit, en selfs die slaaf moet as mens gerespekteer
word. Die kosmopolitiese individualisme is dus nie 'n skepping van die Christendom nie. Die
Stoïsisme het ook sterk ooreenkomste met die Christendom getoon oor die waarde van die individu,
soos hy dit stel: "weens sy verwantskap met God, en die gevolglike onderlinge broederskap van alle
mense". (35) Daar is egter diepgaande verskille ten opsigte van die grondslae waarop hierdie idees
berus. Dié verskille blyk veral uit die waarde van die mens, wat vir die Christendom saamhang en
gevoed word uit die liefde vir Christus en die Vader.
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Marais gaan dan veral in op ander faktore soos die morele verval wat die Stoïsyne verder
gemotiveer het om die belangrikheid van dié broederskap te bevorder. Hy toon egter die gebreke
van die Stoïsynse denke en teorie aan. Hierdie swakheid vind hy in die feit dat dit nie gedra word
deur godsdienstige sentimente nie. (3gev) Voorts het die Stoa nooit werklik deel van die massa
geword nie en dus nie deurgedring tot die gewone mense nie - dit was ten diepste 'n aristokratiese
rigting. Die Stoïsyne kon met hulle sogenaamde logika nie soos die Christendom deurdring tot die
gevoelswêreld van die mens nie. Daarom, meen Marais, het "[ d]ie warme band van die Christelike
liefde en die gemeenskap tussen seuns van een Vader, ontbreek in hierdie stelsel". (43) Die ware
broederskap soos dit in Christus gevind word, kon dus nie in hierdie beweging realiseer nie. Marais
toon ook aan dat hulle ideaal van 'n wêreldburgerskap slegs 'n ideaal gebly het.

Vervolgens gee Marais aandag aan die misterie-godsdienste en toon aan dat dit gekenmerk word
deur gemeenskaplike handelinge; inisiasie; onsterflikheid; universalisme; sondebesef en
broederskap. (46ev) Hy bespreek die wyse waarop hierdie godsdienste menswaardigheid die idee
van 'n gemeenskaplike menslikheid en broederskap bevorder het. Hy dui ook aan hoe hierdie
godsdienste 'n rol gespeel het in die aftakeling van rasse-, nasionalisme en klasseverskille. Die klem
val primêr op "die mens as mens" wat hulle in hulle eie reg voor hulle medemens en God te staan
bring.

Laastens bespreek Marais die Judaïsme van die diaspora. (66ev) Hy wys op die universele betekenis
wat die Judaïsme van die diaspora vir die wêreld van Jesus en vir alle tye ingehou het. Hy bespreek
hoe hulle klem op die monoteïsme en die bevordering van universalisme die menslike broederskap
bevorder het, ten spyte van die feit dat Judaïsme eksklusief gebly het. Die Judaïsme van die
diaspora was volgens Marais net 'n "voorafskaduing" van die werklike menslike broederskap wat
eers ten volle gerealiseer het: "toe die Christendom kom met sy leer van éénheid in Christus, met sy
leer dat daar in Christus nóg Griek nóg Jood, nóg slaafnóg vryman, nóg Seith nóg barbaar is". (85)

Hy sluit hierdie afdeling af met 'n vertaalde aanhaling uit een van sy mentors, James Moffat, se
werke: "Die oorwinning van die Christendom het hierin gelê dat dit oor die twee groot tradisionele
antiteses van beskawing naamlik Jood en heiden, Griek en barbaar, die woord 'broers' geskryf
het."(85)

Marais toon dus aan dat die wêreld voorbereid was op die broederskapsdenke, wat van beslissende
belang sou wees vir die Christendom van die vroeë kerk. Dit was 'n kosmopolitiese wêreld waar
ras, nasionalisme en klasseverskille gerelativeer is en plek gemaak het vir 'n universele menslike
broederskap en menswaardigheid.

In afdeling B (Hoofstuk 1) bespreek Marais die beginsels van die Christelike broederskapsleer en
die sosiale implikasies daarvan. (8gev) Hy toon aan dat die Christendom 'n meer omvattende
menslikheid en broederskap bevorder en Christus en die vroeë kerk 'n nuwe bedeling geskep het vir
dié broederskap. Volgens hom is die "grondgedagte" van Christelike broederskap dat God die
Vader is, die mens (veral die gelowige) almal God se kinders is en almal broers van mekaar is. Dit
gaan dus oor Vaderskap, kindskap en broederskap. Die koninkryk van God word dikwels as 'n
groot familie voorgestel. Dit verskil van die Stoïsyne deurdat die verwantskap tussen God en die
mens geestelik en eties beskou word.

Marais ontleed die Christelike leer omtrent God. Christus het self aan God gedink as die Vader en
as skepper en onderhouer wat heers oor alle mense en elkeen geniet God se sorg en beskerming. In
die Nuwe Testament word egter nie 'n leer van algemene Vaderskap en broederskap gevind nie. Die
kenmerkende leer van die Nuwe Testament is dié van 'n broederskap van die gelowiges uit alle
nasies. Elke mens is potensieel 'n broer en daarom moet alle mense as kinders van die Vader
behandel word. In dié verband skryf Marais: "Maar net soos Christus die deur is waardeur mense
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toetree tot die besondere verhouding van kindskap in die hemelse Vader is Christus ook die band
waardeur gelowiges onderling, as seuns van één vader, saamgesnoer word as broers. Die
gemeenskap van die gelowiges maak die broederskap uit." (113)

Daarna bespreek Marais die unieke aard van die Christelike beskouing van die mens. Hy let veral
op die waarde van die mens, die posisie wat die mens beklee in die heelal, die mens se doel en
betekenis en die verwantskap tussen mense en die gronde waarop dit berus. Volgens Marais meen
Emil Brunner tereg dat die primêre saak is dat die mens aan God, sy Skepper, behoort. Tweedens is
die mens na die beeld van God geskape en dit bepaal die mens se verhouding met God. Elke
leerstuk van die Christendom veronderstel hierdie verhouding. (113) Hy beklemtoon die realiteit dat
die mensdom 'n eenheid is, nie net op grond van dieselfde menslike natuur nie, maar, soos hy dit
stel, "deur Adam is daar ook 'n genetiese en genealogiese éénheid tussen alle mense". Hy bevestig
hierdie stelling met die woorde van Paulus in Handelinge 17: 26, naamlik: "En Hy het uit een bloed
al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon." (114)

Volgens Marais ken Christus in Matt 16: 26 aan elke mens 'n groter waarde toe as aan die hele
materiële wêreld en dit geld vir alle mense omdat alle mense vir God gelykwaardig is.

Die eenheid van die mens kom volgens Marais tot uitdrukking in die sondeval, omdat almal skuldig
staan voor God, en Christus is die enigste weg waardeur die sondige mensdom ware kind van God
kan word. Deur die werk van Christus kom 'n nuwe eenheid van die mens, naamlik die gemeenskap
van die verlostes, tot stand - wat ook verstaan kan word as die broederskap van verlostes. Binne
hierdie broederskap is daar geen onderskeid tussen ryk en ann, en geen klasse-, stande-, rasse- of
nasionale skeiding nie. (117ev) Só word hulle kinders van God en broers van mekaar. Hierdie ware
gemeenskap gee gestalte aan dié Christelike broederskap.

Marais kom tot die gevolgtrekking dat hierdie insigte oor God en die mens 'n noodsaaklike
voorvereiste is vir enige ondersoek na die Skrif se eise in verband met onderlinge verhoudinge
tussen Christene as broers van mekaar, asook oor die verhoudinge na buite met hulle medemens in
die algemeen.

Volgens Marais is dit uit die voorafgaande bespreking duidelik dat twee oorwegings - naamlik die
aard van God en die waarde van die mens - bepalend is vir ál die beginsels van dié
broederskapsleer (120).

Die insig dat die Vaderskap van God die basis vorm vir die broederskap van Christene, skep weer
nuwe vrae. Hierdie vrae handeloor die reikwydte van die broederskap, oor wat die grense daarvan
bepaal, watter verpligtinge dit meebring vir gelowiges teenoor mekaar, asook vir gelowiges teenoor
ongelowiges en teenoor die mensdom in die algemeen. Marais toon dan aan dat hierdie broederskap
begrens word deur die Vaderskap van God, en dit verklaar die kindskap van die mens: Want wie
kinders van God is, is ook broers van mekaar. Volgens Marais definieer Christus self hierdie grense
in Matt 12: 50, naamlik: "Hy wat die wil van die Vader wat in die hemel is doen, hy is My broer en
suster en moeder." (121) Nie familiebande, ras, taal, vryheid, nasionaliteit, vriendskap of simpatie is
die gronde vir Christelike broederskap nie. Die enigste gronde daarvoor is die Vaderskap van God
in en deur Christus. Dié eenheid is ook nie in bloed nie, "maar 'n innerlike geestesgemeenskap deur
die één Heer en die één Gees". (122)

Oor die onderlinge verhoudinge tussen die gelowiges haal Marais vir Groenewald aan betreffende
sy gebruik van die Nuwe Testamentiese begrip koinonia, wat uitdrukking gee aan die verskillende
aspekte van die gelowige se verhouding met Christus en die Heilige Gees. Daar is ook 'n tweede
vorm van koinonia, naamlik dié tussen gelowiges onderling. Oor die verhouding tussen die
gelowige en die ongelowige en die mensdom in die algemeen sluit Marais by Bazzant aan wat
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meen: "There is a definitely Christian view of man as social. The nature of this society is a
brotherhood: its basis is the relation of all men to God in whose image they are and are being made
- the God of whom the least inadequite symbol is Fatherhood." (123) Dit wil dus voorkom of
Marais 'n eenheid vind in die mensdom oor die algemeen. Hierdie algemene broederskap is
gegrond op die mens se algemene band met God op grond van hulle geskapenheid na die beeld van
God. Aan die ander kant praat hy van die Christelike broederskap wat - benewens hierdie algemene
band - ook gegrond is in die geloof in Christus.

Marais ontleed in die laaste afdeling (van Bl) die praktiese eise van die Christelike broederskap,
wat handeloor bepaalde etiese eise (123ev). Die eerste eis is dié van liefde, wat die belangrikste
etiese en sosiale beginsel is. Die Christelike broederskap word in die wêreld gekenmerk deur die
openbaring van hierdie besondere eienskap. Hierdie liefde is nie selfgesentreerd nie, maar sluit die
liefde tot God, medegelowiges en medemens in die algemeen in.

Die tweede eis wat kenmerkend is van die Christelike broederskap, is onbegrensde vergifnis. (126)
Dit sluit vergifnis en berou teenoor die lede van die broederskap, maar ook ten opsigte van die
mensheid in die algemeen, in.

Die derde eis is dié van nederigheid en onderlinge diens wat prakties uitgeleef moet word binne en
buite die Christelike broederskap. (128ev)

Die eis van nederigheid en diens aan die mens in die algemeen roep, volgens Marais, ook die vraag
op: Wie is my naaste? (130) Marais wy 'n volledige bespreking aan hierdie eis en toon aan hoe die
Bybel hierdie eis beklemtoon in beide die Ou en die Nuwe Testament. Dit geld vir almal, omdat
God die Vader van almal is. In dié verband haal hy onder andere Paulus aan, wat in Ga16: 10 almal
insluit - beide gelowiges en ongelowiges.

In afdeling B (Hoofstuk 2) bespreek Marais die sosiale leer van Jesus en die apostels en die wyse
waarop hierdie broederskapsbeginsels - ongeag die bestaande instellings - in die sosiale lewe van
die mens tot uitdrukking kom. (138ev)

Marais bespreek eerstens die inhoud van Jesus se leer as dié leer wat verantwoordelik is vir die
daarstel van die broederskap van gelowiges. Hy wys op die debat van die tyd in verband met die
vraag of die leer van Jesus eerstens sosiaal is of primêr handeloor persoonlike verlossing, of dit
"diesseitig" of "jenseitig" is, of beide. Hierdie vraag kan volgens hom slegs beantwoord word as
deeglik kennis geneem word van die leer van die koninkryk van God, omdat alle sosiale
verhoudinge in die Nuwe Testament beoordeel word vanuit die "ideale beginsels van die
Koninkryk". (146ev) Hy kom tot die gevolgtrekking dat die eise van die koninkryk van God handel
oor beide die "uitwendige" in die maatskappy en die "inwendige" lewe van elke individu. Dit het te
doen met alle aspekte van die lewe op aarde, maar ook met die lewe hierna met die huidige en
eskatologiese bedeling, hede en toekoms. Die Christendom is dus volgens Marais beide "jenseitig"
en "diesseitig" .
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Volgens Marais dring die Christen egter nie daarop aan dat die bestaande ordes en instellings van
die skepping en die geskiedenis waarbinne die Christene hulle lewe moet leef, uitgewis word nie.
Hoewel die Christen dit nie verafgod nie, erken hulle dat dit binne die wil van God val, "in soverre
hulle die godgegewe situasie uitmaak, waarbinne die Christen sy aardse lewe as volgeling van
Christus moet uitleef. Hierdie konserwatiewe beginsel is gebaseer op die realiteit van 'n wêreld van
sonde waarin God sekere ordes gestel het om die werking van die sonde te beperk. Dié ordes, wat
niks anders is as die werklike feite wat die mens se gemeenskapslewe ten grondslag nie lê en
waardeur mense op definitiewe manier aanmekaar verbind is, verskil in hul historiese vorme of
verskyning van eeu tot eeu." (186ev)

https://etd.uwc.ac.za/



Marais kom tot die gevolgtrekking dat hierdie tydperk van die Christendom met die
broederskapsbeginsels wat daarin na vore kom, die beste rolmodel bied vir die daaropvolgende
tydperk van die Christendom.

Ná dié ondersoek wat Marais gedoen het oor die historiese konteks en die uiteensetting van die
Christelike broederskapsleer, asook die sosiale implikasies daarvan vir sy tyd, bespreek hy in die
laaste afdeling die toepassing van die leer in die vroeë kerk.

In afdeling C bespreek hy die innerlike en uiterlike faktore wat dié broederskap bevorder; die
broederskap as nuwe gemeenskap; die name vir die vroeë Christene; die Christelike broederskap en
die mensheid; onderlinge byeenkomste en verpligtinge en die parousia.

Hy kom tot die gevolgtrekking dat die gees van die ware broederskap nie net die lewe van die vroeë
kerk deurdring het nie, maar dat hulle dit ook prakties uitgeleef het. (226) Hy toon aan dat hulle 'n
nuwe gemeenskap was wat na hulleselfverwys het as "heilige broers". Voorts het hulle eenheid alle
grense van ras en stand wat hulle voorheen uitmekaar gehou het, gerelativeer. Die liefdesband was
só sterk tussen die lede van hierdie broederskap, dat alle natuurlike bande van "vlees en bloed deur
die geestelike bande getransendeer is". Marais haal Gore aan, wat meen dat "[d]ie Christendom op
dié wyse mense uit baie rasse - veral die slawebevolkinge van die Ryk - in een groot broederskap
saamgebind [het] en 'n sosiale, lewe geskep [het], gekenmerk deur onderlinge gemeenskap". (227)

Marais meen dat daar genoeg getuienis is wat bevestig dat selfs die heidendom getuig het van
hierdie ongewone broederskap. Dit was só voortreflik dat dit 'n algemene invloed uitgeoefen het
binne die samelewing. Dit het aanleiding gegee het tot 'n nuwe gesindheid binne die heidendom wat
die posisie van slawe, vroue, vreemdelinge en armes wesenlik verander het.

In die tweede deel van afdeling C bespreek hy die invloed wat hierdie nuwe gees van broederskap
gehad het op enkele spesifieke verhoudinge en probleme (22gev). Marais ontleed die invloed wat
die leer gehad het op die terrein van slawerny, persoonlike besittings en laastens op rasseverskille.

Marais wy 'n besonder lang bespreking aan die posisie van en die gesindheid teenoor slawe. Hy
toon aan hoe die aanvanklike konserwatiewe gesindheid van die Christene teenoor slawe mettertyd
verander het en hervorm is sonder om die stelsel aan te val en dat hulle die bestaande verhoudinge
gerespekteer het. Hulle het eerder aandag gegee aan die gesindheid van beide die slawe en hulle
eienaars deur hulle aan te moedig om hulle harte en gesindhede teenoor mekaar te verander.

Die eienaars moes hulle slawe se menswaardigheid respekteer en hulle behandel as medebroers in
Christus, omdat hulle ook kinders van die Vader is. Almal moes besef dat slawerny 'n verbygaande
sosiale struktuur was wat geen plek in die Koninkryk van God het nie. Daarom moes die status quo
in dié verband uitgedaag word sodat dit uiteindelik tot 'n einde sal kom. Slegs só sal die Christelike
gemeenskap - ten spyte van al die eise wat dit aan hulle stel - ál meer ooreenstem met die nuwe
orde van die koninkryk van God. Volgens Marais was die verwagting toe reeds dat die woorde van
Paulus naamlik, "Daar is nog slaaf nog vryman, maar almal is een in Christus", konkrete gestalte
moes kry; nie eers eendag in die hemel nie, maar reeds nou hier op die aarde. Volgens Marais sou
"[d]ie geestelike gelykheid wat die Evangelie verkondig het die wortels van slawernyafsny en met
verloop van tyd die boom laat sterf'. (263)

In die volgende afdeling bespreek Marais die Christelike broederskap en persoonlike besit. (264ev)
Hy toon aan dat die vroeë Christendom goedkeuring verleen het aan die vorme van besit wat
algemeen aanvaarbaar was in hierdie tyd. In die Nuwe Testament word die bestaande ekonomiese
stelsels aanvaar en is daar geen probleem met privaatbesit nie. Hoewel daar teen die gevare van
rykdom gewaarsku word, word welvaart as sulks nie veroordeel nie. Kritiek word egter uitgespreek
teen selfsug. In die vroeë Christelike gemeenskap word die gees van broederskap - soos in alle
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ander sosiale verhoudinge - ook beklemtoon in die verhouding tussen armes en besitters. Arbeid
word gesien as die plig van elke Christen en armsorg word gekenmerk deur die gee van aalmoese
aan dié wat nie kon werk nie. Die vroeë Christene is nie vereenselwig met 'n bepaalde ekonomiese
orde nie. Hulle praktiese verpligting was een van geregtigheid en die gee van aalmoese. Deur
annsorg word gepoog om die kloof tussen ryk en ann te oorbrug, in só 'n mate dat selfs die heidene
dit raakgesien en aangeprys het. (292-3) Volgens Marais is hier 'n voorbeeld geskep van annsorg
wat selfs vandag nog aangeprys en nagevolg word.

In die laaste deel van afdeling C bespreek Marais die Christelike broederskapsleer en rasseverskille
(294ev). Hy beklemtoon eerstens die ondergeskikte rol van ras en nasionalisme in die eerste eeue ná
Christus. Hy volg dit op met 'n uiteensetting van die vroeë kerk se rassesamestelling. Marais
verwys na hierdie Christene as die "derde ras". Hy ontleed eers die Skrif se standpunt ten opsigte
van rasseverskille en volg dit op met 'n bespreking oor die vroeë kerk se standpunt ten opsigte van
rasseprobleme (dit sal in die teologiese deel van hierdie hoofstuk bespreek word). Marais wys
daarop dat die Christendom universalisties was en die kerk dus alle mense betrek het ondanks ras of
volk, omdat daar net een God en Vader van alle mense is. In Christus is daar immers geen
onderskeid nie - dit maak nie saak of dit Jood of Griek is nie, want die broederskap transendeer
rasseverskille "geheel en al". (325)

Marais spreek sy eie mening uit as hy daarop wys dat die Christene rekening moet hou met
diepgaande rasseverskille en meen dit dwing die Christen "om by die toepassing van sy sosiale
beginsels rekening met die konkrete situasies en met die werklike historiese toestande te hou".
(325) Daar moet rekening gehou word met die konkrete situasie en die bestaande historiese ordes
sonder om die eis van die broederskap te verwater. Die beginsel is dat alle mense gelyk is voor God,
en daarom moet alles gedoen word om uitdrukking te gee aan die broederskap in Christus. Oor die
verskille skryf Marais dat "[m]et inagneming van die konkrete historiese situasie ... steeds weë
gevind [moet] word om die eenheid in Christus op alle moontlike maniere te demonstreer en tot
praktiese openbaring te laat kom." (326)

Volgens Marais het die vroeë kerk hulle vereenselwig met die standpunt van die Nuwe Testament
en beslis 'n kosmopolitiese karakter gehad. Voorkeur is gegee aan die broederskapsgevoel en dit het
prioriteit geniet bo alle verskille. Dit is opvallend dat daar nooit enige sprake van rassebotsings in
die vroeë kerk was nie.

Marais toon aan dat hierdie broederskapsbeginsels spoedig verval het ná die derde eeu, veral met
die koms van die ryk van Konstantyn.

4.6.5 Marais lewer kritiek op die Skriftuurlike regverdiging van apartheid

Hierdie afdeling van die ondersoek het betrekking op die 1940's en 1950's, toe Marais besig was
met sy doktorsgraad, en blootstelling gehad het aan die ekumene. Dit gaan dus oor 'n tydperk voor
en kort ná die afhandeling van sy doktorale studie. Hier word afgewyk van die chronologiese
benadering wat andersins in hierdie studie gevolg word.

Die soeklig val op die tydperk toe Marais nie meer gehuiwer het om hom uit te spreek teen die Ned
Geref Kerk se Skriftuurlike regverdiging van apartheid nie - dit wil sê die tydperk ná die vaslegging
van sy insigte wat hy verwerfhet in sy studiejare, bedieningsjare en blootstelling aan die ekumene.
Hier word gekonsentreer op die verloop van die gebeure en gee ek nie 'n volledige analise van die
beskikbare literatuur in dié verband nie.

Soos reeds aangetoon, laat Marais sy stem die eerste keer hoor teen die Skriftuurlike regverdiging
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van apartheid, in 'n artikel wat in 1940 in Die Kerkbode verskyn.Ï" Hierdie kritiek was hoofsaaklik
as gevolg van sy ervaring by die gemelde ekumeniese konferensie in Tambaram. Marais se kritiek
word egter op die spits gedryf ná die Volkskongres oor die Rassebeleid van die Afrikaner, wat op
29 en 30 September 1944 deur die FAK in Bloemfontein gehou is. Hierdie kongres is deur die
Afrikaner gesien as van bepalende belang vir die ontwikkeling van die apartheidsbeleid. Dit was
tydens hierdie kongres dat JD du Toit (Totius) van die Gereformeerde Kerk sy referaat gelewer het
oor die Skriftuurlike regverdiging van apartheid. Du Toit gee 'n volledige eksegetiese uiteensetting
as poging om apartheid Skriftuurlik te regverdig - sien volledige bespreking in Hoofstuk 2.4.

Du Toit se referaat het 'n belangrike rol gespeel in die verslag wat prof. EP Groenewald in opdrag
van Die Kommissie vir Aktuele Vraagstukke van die Raad van Kerke opgestel het. Hierdie verslag
met die titel "Die apartheid van die nasies en hulle roeping teenoor mekaar" is deur die raad aanvaar
by 'n vergadering in 1947.71

Marais het toe reeds beswaar gemaak oor die Ned Geref Kerk se standpunt in verband met rasse-
apartheid in Op die Horison, Die Kerkbode en in sy boek Kleur-krisis en die Weste, asook tydens 'n
predikantekonferensie in 1947.72 Om die denke van Marais gedurende die 1940's te verstaan, word
hier eers 'n kort analise gemaak van sy uitgangspunte in verband met die beleid van apartheid -
soos hy dit bespreek het by 'n predikantekonferensie in Pretoria en opgeneem is in 'n artikel in Op
die Horison in 1947.73 Vervolgens word net die betrokke bladsy van die artikel aangehaal. Hierdie
bespreking kom uit die tweede deel van die artikel, wat die toepassing is van die aanvanklike
eksegetiese en hermeneutiese dele. Volgens hierdie standpunte van Marais het hy toegegee dat op
praktiese gronde toegewings gemaak kan word vir die beleid van rasse-apartheid, maar dat
Skriftuurlike regverdiging nie daarvoor gevind kan word nie.74

Hy toon eerstens aan dat die beleid van rasse-apartheid binne die Christendom slegs onder die
"allergewigtigste" praktiese omstandighede oorweeg kan word - wat volgens hom reeds die geval is
in Suid-Afrika. Aangesien die Christene in die buiteland nie werklik die situasie in Suid-Afrika
verstaan nie, het daar verwydering gekom. (75)

Marais gaan egter versigtig om met hierdie uitspraak as hy daarop wys dat die aanvaarding van so
'n beleid duidelik gekwalifiseer moet word met die woorde: "Mits die verdere vereistes van
Christelike broederskap nie verloën word nie en so 'n beleid deur Christelike liefde geïnspireer is en
nie deur rasseselfsug of 'n gevoel van rassemeerderwaardigheid nie." (sy kursivering) (76) Hy stel
'n verdere voorwaarde naamlik: "Ons sal steeds in gedagte moet hou dat die Christendom geheel en
al geen innerlike belang by die behoud van sekere voorregte vir één ras bo of ten koste van enige
ander ras het nie." (sy kursivering) (76) Volgens hom bestaan geen twyfel nie dat Christus self die
onnodige skeiding van broers in die geloof op rassegronde ten sterkste sou veroordeel. Voorts moet
Christene in die geval van so 'n skeiding (soos toe in Suid-Afrika) ernstig soek na praktiese "weë en
middels" waardeur die eenheid in Christus tot openbaring kan kom. So nie, word die eenheid van
die kerk net 'n klug, soos dit reeds gedreig het om te word in Suid-Afrika.

70 SienMarais, 1940a: 645, 1940b: 1008 en 1940c: 217.
71 Die volledige verslag verskyn in die Handelinge van Die Federale Raad van Kerke in bylae D onder die titel

"Rasse- en Nasionale Apartheid in die Skrif' (1947: 53).
72 Sien onder andere Marais (1947: 65-80; 1948: 1596ev; Marais 1952) en Maritz 2003:47.
73 Sien Marais, 1947: 65ev. Die eerste deel van die artikel sal in die volgende afdeling bespreek word waar gelet

word op sy eksegese en hermeneutiek.
74 Sien ook Marais se artikel in dié verband (1948: 1596), onder korrespondensie met die titel "Die Skrif en Rasse-

apartheid". Hierdie was 'n kritiese bespreking van die rapport wat voor die Transvaalse sinode gedien het. Hy laat
die klem in hierdie artikel val op die Ned Geref Kerk se beroep op die Ou Testament ter regverdiging van die
beleid van apartheid.
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Ná hierdie bespreking gee Marais aandag aan die "toekomstige sendingbeleid". Eerstens
beklemtoon hy die beginsel dat die Evangelie aan die swart mense verkondig moet word ten spyte
van alle weerstand en besware daarteen. Tweedens moet dit só gedoen word dat dit vir swart mense
nuwe hoop sal bring sodat hulle nie as gevolg van die haglike omstandighede waarin talle van hulle
hulle bevind, hulle heil elders gaan soek nie. Om vir die swart mense 'n hoopvolle toekoms te skep,
sal onder andere so spoedig moontlik afstand gedoen moet word van die terminologie en praktyk
van voogdyskap. As voogdyskap wel tydelik voortgesit word, sal dit slegs gedoen kan word as óf
aan hulle permanente woongebiede of state gebied word met die nodige infrastruktuur om 'n
toekoms te skep, óf 'n beleid gevolg word wat uiteindelik sal uitloop op gelykstelling op grond van
beskawing. (77)

Marais waarsku dat die bestaande stelsel en werklikheid totaalonaanvaarbaar is en aanleiding kan
gee tot anargie. Hy voer verskeie redes aan waarom die eerste moontlikheid van aparte gebiede en
state beswaarlik as 'n oplossing beskou kan word. Veral vanweë praktiese probleme en verkeerde
motiewe. Hy bevraagteken ook die tweede moontlikheid op grond van verskeie historiese,
psigologiese en sosiale faktore.

In die daaropvolgende deel wil dit voorkom of Marais nie enige alternatief kan bied nie en weer
terugval op die eerste moontlikheid, naamlik territoriale skeiding.

Nadat hy die nadele van beide gemelde moontlikhede bespreek het, kom Marais tot die
gevolgtrekking dat gelykstelling onder die toenmalige omstandighede '''n fatale beleid sal wees,
wat baie waarskynlik op die duur daarheen sal lei dat nie alleen die blanke opgeswelg sal word nie,
maar, wat belangrik is, saam met hom sy kultuur, sy godsdiens, sy godgegewe boodskap. En daarna
glo ons tog, dat ons naamlik die draer is van 'n godgegewe boodskap." (sy kursivering) (79) Hy
kom tog tot die gevolgtrekking dat algehele skeiding in aparte state die mees realistiese oplossing
bied - op voorwaarde dat die nodige bronne beskikbaar gestel word om vir die swart mense 'n
werkbare toekoms te skep.

Dit was egter die vermelde verslag van Groenewald - wat tydens die Transvaalse sinode van die
Ned Geref Kerk in 1948 gedien het - wat aanleiding gegee het tot die eerste amptelike kritiek wat
Marais persoonlik gelewer het teen die Ned Geref Kerk se Skriftuurlike regverdiging van
apartheid.f Die inhoud van die verslag en die daaropvolgende gebeure en denke binne die Ned
Geref Kerk is in Hoofstuk 2.4 bespreek. Hier word volstaan met die realiteit dat Marais sodanige
kritiek gelewer het teen die Skriftuurlike regverdiging van apartheid.

4.6.6 Marais se siening van God se algemene en besondere genadewerk

Hierdie onderwerp word hier aan die orde gestel omdat die kern van Marais se denke in verband
met die algemene en besondere genadewerk van God aan die orde kom in twee dokumente, naamlik
sy proefskrif, Die Christelike Broederskapsleer: Sy agtergrond en toepassing in die vroeë kerk, en
Op die Horison (1947: 65-80) - soos dit in die voorafgaande afdelings bespreek is.

Hier word aandag gegee aan Marais se uiteensetting van die sosiale verbande of ordes, soos hy dit
in beide sy doktorale proefskrif en verskeie artikels bespreek." Marais bespreek hoe Christene in
hulle toepassing van beginsels rekening moet hou met "die aard en toestand van die werklike

7S Marais het met prof. Pellisier, wat saam met verskeie hoog aangeskrewe teoloë die verslag onderteken het, oor sy
besware teen die verslag gepraat en by hom raad gesoek. Pellisier het hom aangemoedig om sy besware tydens die
sinode te opper. Nadat die verslag terugverwys is vanweë Marais se besware, het een van die ouer predikante hom
geroskam omdat hy die saak van die NP oor die regverdiging van apartheid in die wiele gery het kort voor die
verkiesing van 1948 (Meiring, 1979: 88).

76 Marais, 1946 en 1947: 70ev.
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wêreld waarin ons leef,.77 Dié wat daarmee rekening hou, werk met 'n realistiese uitgangspunt en
diegene wat dit ignoreer, loop die gevaar om in idealisme te verval. Volgens Marais moet die
Christendom rekening hou met idealisme en realisme en dit in hulleself verenig. Hoewel die
"ideële" gestel word, moet rekening gehou word met die realiteit.

In die voorafgaande gedeelte, waar 'n analise gemaak word van Marais se doktorale tesis, het ons
gelet op sy uiteensetting van die sosiale leer van Jesus en die apostels. Hy toon aan dat die beginsels
van die broederskap ten spyte van die bestaande instellings, in die sosiale lewe van die mens tot
uitdrukking kom.78 Volgens hierdie siening is daar beide 'n huidige en 'n toekomstige
(eskatologiese) bedeling." Dit het dus nie net betekenis vir die sosiale lewe van die mens en hulle
instellings hier op aarde nie, maar het ook te make met 'n toekomstige dimensie. Die inhoud van
Jesus se leer het aan die een kant te make met die gemeenskap van die gelowiges en handel dus
eerstens oor die persoonlike verlossing, maar tweedens het dit ook 'n sosiale dimensie. Volgens
Marais moet hierdie sosiale beginsels of eise - in navolging van die Nuwe Testament - beoordeel
word vanuit die ideale beginsels van die Koninkryk van God. Die Koninkryk is allesomvattend en
het dus te doen met die hele lewe op aarde, maar ook met die lewe hiema.t"

Marais toon aan hoe Paulus in sy sosiale etiek rekening hou met twee aparte beginsels: 'n radikale
beginsel, waar die ordes van die maatskappy bevraagteken word, en 'n konserwatiewe beginsel,
waar die ordes van die maatskappy as skeppings- of historiese ordes, binne die wil van God val. As
voorbeeld van die tweede beginsel haal Marais Paulus se uitspraak in Kol 3: 11evaan, waar hy die
bestaande orde in verband met die posisie van die slaaf bevraagteken en selfs ophef, terwyl hy
enkele verse verder in Kol 3: 22 weer dié orde erken wanneer hy voorskrifte gee aan here en slawe
vir hulle onderlinge verhoudioge"

Volgens Marais vind hy aansluiting by die denke van Emil Brunner in sy bespreking van die
sogenaamde ordes. Hy bespreek eerstens die sogenaamde konserwatiewe beginsel waarvolgens
hierdie ordes en instellings aanvaar word as ordes waarbinne die Christene hulle sosiale lewe moet
leef. Marais sê dat hoewel dié ordes nie verafgod mag word nie, moet dit as deel van God se wil
gesien word en dat Christene hulle aardse lewe as volgeling van Christus moet uitleefbinne hierdie
ordes. God het hierdie ordes waarbinne die gelowige moet leef, gegee as 'n noodmaatreël om die
sonde te beperk. Hy noem dit mure waarbinne die lewe ingesluit word. Dit is binne hierdie konkrete
situasie dat Christene hulle naaste ken en met hulle te doen het, en verbind word as lid en deelnemer
aan die gemeenskapsordes. Hierdie ordes, wat bepalend is vir die mens se gemeenskapslewe en
hulle aan mekaar verbind, is nie staties nie, want dit verskil in historiese vorme of verskyninge van
eeu tot eeu. Maar, sê Marais, in "hulle fundamentele struktuur is hulle egter onveranderlik".82 Die
ordes blyegter slegs 'n middel tot 'n doel, naamlik persoonlike verhoudinge tussen mense. Hierdie
weg wat Marais opgaan, hou waarskynlik verband met sy eie kulturele bewussyn soos dit blyk uit
sy lewensgeskiedenis.

Volgens Marais speel hierdie ordes 'n belangrike rol om die deur sonde vervreemde en geskeide
mens te verplig tot 'n gemeenskapslewe. Hy onderskei dan tussen drie sodanige gemeenskappe.
Eerstens is daar die gemeenskap tussen die geslagte, waardeur families, stamme en rasse ontstaan
en bloed die saambindende faktor is. Tweedens is daar vorme van gemeenskap wat ontstaan uit die

77 Marais, 1947: 70.
78 Marais, 1946: 138.
79 Marais, 1946: 186.
80 Marais, 1946: 146.
81 Marais, 1947: 7l.
82 Marais, 1947: 72.
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drang om te werk vir oorlewing. Uit hierdie behoefte kom ekonomiese groepe, klubs en korporasies
tot stand. Derdens is daar die staat, wat die grootste vorm van gemeenskap is en daarna streef om
vir die hele volk of nasie sekuriteit te bied. Dit is binne hierdie vorme van gemeenskap waar
Christene as gelowiges moet leef en hulle geloofbeoefen.

In Marais se bespreking van hierdie ordes is dit duidelik dat daar vir hom 'n spanning lê tussen die
werklikheid dat hulle skeppinge en gawes van God as Skepper en Onderhouer is - waaraan die
Christene hulle onderwerp en gehoorsaam. Aan die ander kant, sê hy, dat hulle nie opkom uit die
geloof nie, omdat hulle begrond is in 'n ander wet as dié van die geloof, naamlik die natuurlike
psigo-fisieke vermoëns van die mens. Daarom is hierdie ordes "hard en stroef'. Tog is hy van
mening dat Christene deur hierdie ordes geroep word om in gehoorsaamheid aan die Goddelike
bevel wat "in hierdie ordes ingelê is, sy taak en verantwoordelikheid binne en teenoor die
gemeenskap te aanvaar". 83 Hy relativeer die ordes van hierdie bedeling as hy sê dat die goddelike
ordes agter hierdie historiese vorme staan, aangesien ons nie eens die werklike ordes ken soos dit
deur God gegee is nie.

Marais kom tot die gevolgtrekking dat die Christen se verhouding teenoor hierdie ordes een van die
mees gekompliseerde vraagstukke van die Christelike etiek is. Daarom moet Christene hulle
besondere verhouding teenoor hierdie gemeenskapsvorme bepaal.

Marais sê spanning in verband met hierdie ordes is geleë in die realiteit van die sonde hier op aarde.
Alhoewel hierdie ordes gawes van God as Skepper en Onderhouer is, is hulle in hulle historiese
vorme besoedel deur die sonde - soms tot dié mate dat hulle in hulle huidige vorm geen waarde het
nie en selfs vernietig moet word. Hy wys byvoorbeeld op die gewelddadige en bloedige konflikte
wat die verdeling van die mensheid in volkere tot gevolg gehad het. Marais wys egter op die
ambivalensie van die situasie as hy vir Smeenk aanhaal, wat meen dat alhoewelons die sondige
gevolge van hierdie verdeling in volke ervaar, daar waarskynlik veel erger gevolge sou gewees het
daarsonder.84 In hierdie ambivalente situasie op aarde moet die Christen dus rekening hou met beide
die positiewe en negatiewe kant van die instellings sonder om dit te verafgod.

As sodanige uitgediende orde dus vervang moet word, sal die gelowige seker moet maak dat die een
wat in die plek daarvan gestel word, beter is as die bestaande een. So nie, word nie genoeg rekening
gehou met die sonde nie en maak die gelowiges hulle skuldig aan "idealisme". Om hierdie punt te
konkretiseer, haal Marais die praktiese voorbeeld aan wat Herbert Grey in "Christianity and the
Crisis" bied.85 Volgens Grey moet Jesus nie noodwendig nagevolg word nie as Hy tereg op grond
van die belangrike feit van God se Vaderskap van alle mense een familie vorm wat "kleurblind" is
ten opsigte van rasseverskille. Volgens Marais is dit nie vanselfsprekend dat die Christen dus onder
alle omstandighede die realiteit van ras- en kleurveskille as 'n gegewe werklikheid negeer nie. Daar
moet rekening gehou word met die konkrete situasie en historiese omstandighede.

Aan die ander kant mag die gelowige nie op 'n onkritiese wyse die status quo bevestig nie. Omdat
familie, staat en volk deel is van die verbygaande orde, moet hulle die kwaad daarin veroordeel en
stry vir 'n beter orde. Marais meen dat die Christen in die "tussentyd" die gees van broederskap
moet indra in hierdie instellings en dit vul met 'n nuwe gesindheid wat gestalte gee aan 'n nuwe
realiteit. Die Christen moet egter in navolging van Christus hierdie rol speel sonder om gebruik te
maak van geweld of revolusie, want as die mens "innerlik" gesuiwer word, sal die instellings
gesuiwer en vernuwe word: "Deur hul gedrag en nie deur revolusie nie, sou die Christelike
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gemeenskap die gees van waarheid, liefde, geregtigheid en broederskap indra in alle bestaande
ordes. Deur die volmaakte orde van God altyd voor te hou in plaas van die status quo, sou die
Christendom op alle terreine die bestaande instellings uitdaag en van binne hervorm.,,86 God roep
dus die gelowige tot gehoorsaamheid aan die nuwe orde van Sy koninkryk.

Marais is van mening dat hierdie aanvanklike aanpassing by die bestaande Godgeskape ordes slegs
die beginpunt van die Christelike sosiale etiek is omdat Christus nie noodwendig die huidige
sondige wêreld wil bewaar nie, maar dit eerder wil uitlei uit die vervalle toestand.V

Die wedergebore individu is volgens hom die sleutel tot die hervorming van die hele sosiale wêreld,
omdat die Christendom nie gewelddadig en vernietigend optree nie, maar aandag gee aan die
sosiale probleem in sy geheel.

Na aanleiding van hierdie uiteensetting van Marais oor die huidige en toekomstige historiese ordes
en die posisie wat die gelowige daarteenoor inneem, bespreek hy die rassebeleid van die Ned Geref
Kerk.

Volgens Marais kan 'n beleid van "opsetlike, gedwonge rasse-apartheid binne die Christendom
alleen op grond van allergewigtigste praktiese oorwegings geregverdig word". 88Marais meen dat
sodanige omstandighede reeds aangetref word in die Unie van Suid-Afrika. Hy meen egter dat
indien daar wei onder hierdie omstandighede regverdiging gevind word vir 'n beleid van rasse-
apartheid, moet die gevolge daarvan getemper word deur nie die Christelike broederskap te verloën
nie. Die beleid moet deur "Christelike liefde geïnspireer" wees sodat rasseselfsug en
meerderwaardigheid voorkom kan word.89 Marais bespreek sondige gevolge waarteen gewaak en
die voorwaardes wat gestel moet word indien so 'n beleid toegepas word. Hy bespreek dit veral ten
aansien van 'n sendingbeleid wat rekening hou met hierdie praktiese oorwegings, met besondere
verwysing na voogdyskap.

Marais se konsekwentheid met sy eie teorie blyk uit sy bespreking van die beleid van rasse-
apartheid as historiese orde wat op grond van die sogenaamde "allergewigtigste praktiese
oorwegings" geregverdig kan word.9o Hy beskryf dit as 'n historiese orde wat deurweek is van die
sonde van selfsug, en bespreek selfs die sondige rasionalisering ter regverdiging daarvan. Hy wys
verder op die taak van die Christene om die gesindheid van broederskap en liefde, asook die
beginsels van geregtigheid en mededeelsaamheid, in te dra in hierdie genoodsaakte historiese orde.
Sy eie onsekerhede blyk eerstens uit sy worsteling met en weerstand teen die praktiese regverdiging
van so 'n historiese orde, en tweedens met sy soeke na 'n werkbare alternatief" Hy wys ten slotte
op die profetiese taak wat die Ned GerefKerk teenoor die regering het in dié verband.Y

86 Marais, 1946: 334.
87 Marais, 1947: 74.
88 Marais, 1947: 75.
89 Marais, 1947: 76.
90 Marais, 1947: 76.
91 Marais, 1947: 77ev.
92 Marais, 1947: 80.
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4.6.7 Ander publikasies van Marais ná 1950

aJ Inleiding

Verskeie artikels93 waarin Marais sy standpunt teen rasse-apartheid stelof daaroor gekritiseer word,
verskyn in kerklike en ander tydskrifte. Die meeste van hierdie artikels is reeds gepubliseer voor sy
aanstelling aan die Universiteit van Pretoria. (Hierdie artikels word nie weer bespreek nie omdat dit
dieselfde standpunte van en oor Marais herhaal.)

bj Marais se boek Die Kleur-krisis en die Weste

Die belangrikste ander werk wat die denke van Marais weergee in die tyd van sy bediening as leraar
van die Ned GerefKerk, is Die Kleur-krisis en die Weste (1952), wat handeloor kleurverhoudinge
in die Amerikas en by implikasie in Suid-Afrika. Hierdie boek kan gesien word as 'n volgende fase
in die denke van Marais, waarin hy sy bestaande insigte benut om op 'n meer genuanseerde wyse te
kyk na die rassevraagstuk in die Weste en die apartheidsproblematiek ná 1948 in Suid-Afrika.

Dié publikasie was om meer as een rede kontroversieel. Eerstens het dr. W Nicol hom gewaarsku
dat hy nie die boek dadelik moet publiseer nie, omdat dit sy kans op 'n beroep as hoogleraar in die
teologie aan die Universiteit van Pretoria sou bederf - veral as hierdie standpunte van hom aan die
lig sou kom.94 Dit het hom laat besluit om juis die boek so spoedig moontlik te publiseer - as hy 'n
uitgewer kon vind wat bereid is om dit te doen - omdat hy nie sy standpunte wou wegsteek en op
valse voorwendsels beroep word nie.

Nadat dit uiteindelik gepubliseer is, het Marais letterlik daagliks Die Transvaler genader om 'n
resensie van die boek te publiseer. Hy is telkens gevra of die boek apartheid ondersteun en as hy
"nee" antwoord, het hulle vir hom gesê: "Dan kan ons nie aan dit raak nie.,,95

Daar was verskeie reaksies op hierdie boek. 96 Die artikels in Afrikaanse koerante en kerklike
tydskrifte daaroor was oorwegend negatief." Daarenteenoor was die Engelssprekende perss
besonder positief in hul beoordeling en het dit onder andere beskryf as 'n boek wat die mite in
verband met ras en bloed ontmitologiseer en wat poog om die Christelike beginsels - in 'n tyd van
krisis in 'n veelrassige Suid-Afrika - bo verdenking te stel.98

Opvallend was die verskil tussen die resensie van Willem van Heerden in Dagbreek en
Sondagnuus, 99wat die boek positiefbeoordeel het, en die negatiewe resensie van prof. T Hanekom

93 Sien onder andere die artikels van Marais: "Ons Sendingbeleid" (Die Kerkbode 15Mei 1940: 645); "Die Skrif en
Rasse-apartheid" (Die Gereformeerde Vaandel, 1950: 14-25); "Die Stormsentrum van Afrika" (in 'n
ongeïdentifiseerde tydskrif 1950); "'n Kritiese Beoordeling van die Standpunt van ons Kerk insake
Rasseverhoudings met die Oog op die Gebeure in die Ooste" (Op die Horison, 1947: 65-80); en "Die Buiteland en
ons kleurbeleid" (Op die Horison 1952: 53ev).

94 Meiring, 1979: 83.
95 Sien onderhoud met Viljoen, 1986.

Sien volledige bespreking in Sandenbergh (1979: 31ev).96
97 Hierdie negatiewe reaksie word gevind in onder andere Die Transvaler (18 November 1952); Die Burger (25

November 1952), asook in 'n resensie van Groenewald (1953: 9) en Coetzee (1953: 145ev).
Sandenbergh, 1979: 32.98

99 Dagbreek en Sondagnuus, 9 November 1952.
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in Die Kerkbode.loo Hanekom het in sy beoordeling van die boek met 'n omweg sy kritiek gelewer
deur reg aan die begin van sy artikel te sê: "Ons wil dit voorop stel dat ons nie juis beswaar het teen
dr. Marais se standpunt en uiteindelike slotsom nie." Dan omseil hy die toepassing van Marais se
denke op die krisis in Suid-Afrika deur die belangrikheid van dié werk te beklemtoon vir die
problematiek in ander lande. Volgens Hanekom lê die waarde van die boek daarin dat "ons" uit die
foute en suksesse van ander lande kan leer. Hanekom beperk sy oordeeloor die boek nie by die
inleidende opmerkings nie, want onmiddellik daarna val hy die werk op sogenaamde wetenskaplike
gronde aan. Hy bevraagteken die literêre styl en metodiek van die boek en diskrediteer dit deur die
objektiwiteit van die skrywer te bevraagteken. Hy wys ook daarop dat die boek die skrywer se
subjektiewe waarneming weerspieël.

Die apartheidsteoloog AB du Preez het ook sy bydrae gemaak om die boek te diskrediteer.lol Hy
bevraagteken Marais se vermoë om hierdie onderwerp na behore te beoordeel en meen hy is
bevooroordeeld en onkrities ten opsigte van die tendense in die internasionale wêreld. Hy voer sy
kritiek verder deur daarop te wys "[dat] van dr. Marais as teoloog 'n prinsipiële teologiese
benadering van die onderwerp verwag [word]". Eerstens het hy van Marais verwag om God as
outeur van die rasseverskille te erken. Hy voeg daarby dat "ons mense" daarom nie geroepe sou
wees om alle rasseverskille en nasionale gevoelens uit die weg te ruim asof dit uit die bose is nie.
Marais benader die onderwerp suiwer humanisties, in aansluiting by die gesaghebbende uitsprake
van wetenskaplikes, asofhulle die enigste waarheid in pag het.102

Sandenbergh'I" bespreek die rede waarom hierdie boek so negatief binne Afrikaanssprekende
kerklike geledere ontvang is en verwys onder andere na die onderhoud wat Beeld 104 met Marais
gevoer het oor die boek. Hy kom tot die gevolgtrekking dat 'n doelbewuste poging aangewend is
om die boek te diskrediteer - in die besonder omdat dit segregasie, wat die aanvaarde politieke
beginsel van beide die Ned Geref Kerk en die NP was, aan die kaak wou stel.

In die onderhoud met Hofmeyr'I" sê Marais dat hy die boek geskryf het omdat hy besef het dat
groot veranderings voor die deur staan. In die onderhoud wat Meiring met hom gevoer het, sê hy
dat die boek nie 'n poging was om antwoorde te bied op die probleem van segregasie nie. Hy wou
die gemak waarmee die mense die tradisionele antwoorde wat staat en kerk in dié verband bied,
bevraagteken.i'" Hy wou mense dwing om weg te kom van die geykte antwoorde en hulle stimuleer
om opnuut na te dink oor wat die Christen se antwoord op die rasse- en kleurvraagstuk behoort te
wees.
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Marais skryf in die voorwoord dat hy sy boek die wêreld instuur "op hoop dat dit sal meehelp om
dié gesonde, Christelike en gebalanseerde benadering te bevorder waardeur alleen ons die ergste
gevare en chaos wat in die kleurprobleem opgesluit lê, sal kan afweer en 'n hoopvolle pad vir die
toekoms vind vir sowel blankes as nie-blankes". Hy besef dat die boek hom besig hou met dinamiet:
"want die kleurprobleem is vandag dinamiet", omdat die kleurvraagstuk reeds op die spits gedryf is
in beide die Ooste en die Weste. Hy meen die rasse- en kleurprobleem is reeds 'n wesenlike
vraagstuk in Suid-Afrika, wat met groot omsigtigheid gehanteer moet word. Aan die een kant moet
dit nie benader word asof ander lande se "oplossings" ook hier geld nie en aan die ander kant moet

100 Hanekom, 1952: 1054.
101 Sandenbergh (1979: 45) bespreek AB du Preez se resensie volledig.
102 Du Preez, 1952: 1054.
103 Sandenberg, 1979:34.
104 Beeld, 20 November 1974.
105 Hofmeyr, 1985.
106 Meiring, 1979: 83.
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dit nie benader word asof daar nie iets geleer kan word by ander lande wat worstel met hulle eie
rasseproblematiek nie.107 Marais skryf die voorwoord op sy kenmerkend diplomatiese en beskeie
manier sonder om die werklike problematiek te onderwaardeer.

In Hoofstuk 1 bespreek Marais "Die kleurfaktor in menslike verhoudinge". Ten spyte van die
realiteit dat Amerika daagliks met die kleurprobleem worstel, is hy van mening dat hierdie
probleem nêrens ter wêreld so duidelik manifesteer as in Suider-Afrika nie. (3) Hy sien dit as 'n
tipiese probleem van die "Angelsaksers", want waar hulle hulle gevestig het, het "skerp kleurlyne
ontwikkel". Die Britte word ook met hierdie probleem gekonfronteer en nêrens word die skeidslyne
so duidelik getrek as in die Britse kolonies nie. Tog maak hulle asof die probleem nie bestaan nie.
(4)

Marais lê die verband tussen die sosiale, kulturele en intellektuele minderwaardigheid wat aan die
Negerslawe toegeskryfis, en die kleurgevoel van die Wes-Europeër wat vanweë die kleurassosiasie
hierdie minderwaardigheid oordra op swart mense. (4) Die emansipasie van die eertydse
Negerslawe in Brasilië, die VSA en die Wes-Indiese Eilande het 'n algemene ontwaking by swart
mense tot gevolg wat die tradisionele kloof tussen wit en swart toenemend oorbrug en nuwe eise
stel aan die Weste en wit mense. Dit bevry hulle van die "meerderwaardigheid" van die wit mense
en is besig om die aangesig van die hele wêreld te verander. (5) Hierdie gebeure laat 'n nuwe vlaag
van nasionalisme oor die wêreld spoel - komende nie net van Afrika en die Amerikas nie, maar
onder andere ook van Indië, Birma, Pakistan, Indonesië, Indo-China, Egipte en selfs China met
hulle miljoene inwoners. Hierdie "bevrydingswinde waai oor die hele wêreld". (6)

Marais beklemtoon die realiteit dat twee derdes van die wêreld se bevolking swart is en wys daarop
dat hulle hulleself elke jaar meer sal laat geld en eise gaan stelom sodoende hulle ervaring van
verontregting in die verlede reg te stel. Hy bespreek ook die ander gevolge van hierdie gebeure,
naamlik die verskynsel van "mengelvolke" (rassevermenging), wat vir die Westerling ondenkbaar
was in die verlede.

Marais noem verskeie ander veranderings wat noodwendig sal volg as gevolg van hierdie strewe na
bevryding van wit onderwerping en onderdrukking. Eerstens is hy van mening dat hierdie
bevolkings die stryd sal aanpak om hulle te bevry van die onderwerping aan wit sendelinge, omdat
daar 'n groeiende besef is van die Christelike leer van gelykwaardigheid van die mens voor God.
Dit sal noodwendig lei tot opstand teen diskriminasie op grond van ras en kleur.

Tweedens wys hy op die stryd wat tydens die Tweede Wêreldoorlog gevoer is teen 'n filosofie van
rassemeerder- en minderwaardigheid, ten spyte daarvan dat swart en bruin mense saam geveg en
hulle bloed gestort het in hierdie ideologiese stryd. Dit spreek vanself dat hierdie groepe sal eis dat
die gemelde filosofie in die toekoms nie teen hulle gebruik sal word nie - veral nie op grond van
kleur nie. Dit is 'n tendens wat reeds waargeneem word by die Negers in die VSA. (7)

Derdens wys Marais op die resultate van wetenskaplike navorsing ten opsigte van rassestudies, wat
aantoon dat die meerderwaardigheid van die Wes-Europeërs wat op hulle sogenaamde verstandelike
en geestelike meerderwaardigheid gegrond is, op valse fondamente berus. Die uitgangspunt dat 'n
volk se kultuur deur raseienskappe en vermoëns bepaal word en dat dit 'n manier is om te bewys dat
swart mense minderwaardig is, word verwerp. Met hierdie bewyse word die idee verwerp dat
minderwaardigheid ingebore is en nie deur sosiale of kulturele faktore verander kan word nie.
Volgens Marais is hierdie bevindings vir die "nie-blanke nasie bevrydingsmusiek" en gaan dit lei
tot bevryding wat hulle beslis gaan opeis.

107 Marais, 1952b: ongenumereerde voorwoord. Vervolgens word slegs die bladsynommer in die teks gegee.
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Vierdens bespreek Marais die gevaar van kkommunisme as 'n wesenlike probleem, omdat hulle in
hulle uitbreidingsdrang kleurblind is en besig is om die swart volke se harte te wen ten koste van
demokrasie en die Christendom.

Laastens toon Marais aan dat die WRK hierdie nuwe wêreld - wat besig is om te ontwikkel -
ernstig opneem en derhalwe ems maak met die kleurprobleem. Hy haal die boodskap aan wat die
WRK tydens die sitting in Amsterdam (1948) aan lidkerke uitgereik het, naamlik: "We have to
learn afresh together to speak boldly in Christ's name both in power and to the people, to oppose
terror, cruelty and race discrimination, to stand by the outcast, the prisoner and the refugee. We
have to make of the church in every place a voice for those who have no voice, and a home where
every man will be at home." (11) As bewys van wat in die moderne wêreld aan die gang is, haal hy
die Universele Verklaring van Menseregte aan wat deur die VVO uitgereik is. Daarin word die
gelykheid en beginsel van geregtigheid vir alle mense beklemtoon.

Volgens Marais het die kleurprobleem vir die Westerse mens en veral vir die Christen 'n
gewetensprobleem geword, wat meer is as 'n politieke of sosiale probleem, want "[d]it raak en
beïnvloed ons hele lewe en al ons verhoudings met ons medemens". (12) Hy rond die hoofstuk af
met tergende voorbeelde van diskriminasie wat apartheid tot gevolg het, veral vir gelowiges van
ander rasse in Suid-Afrika.

In Hoofstuk 2 met die opskrif "Moord op die mites" begin Marais met die uitspraak dat die
probleem van hierdie eeu eerstens die probleem van ras en kleur is. Hy neem drie mites, naamlik
dié van bloed, ras, en die nadelige biologiese gevolge van rassevermenging, onder die loep. Hierdie
is almal mites wat misbruik word en aanleiding gee tot spanning tussen rasse, terwyl dit reeds deur
die wetenskap as "voëlverskrikkers" uitgewys is. Dit is mites wat hulle leen tot misbruik en
"gerugsteun word deur vooroordeel, selfsug en wensdenkery, [wat] hulle vlerke gekry en letterlik
die eindes van die aarde oorvleuel". (14) Mense moet, volgens Marais, uit die greep van hierdie
mites bevry word voordat enige vordering gemaak kan word in die herstel van rasseverhoudinge.
Daar moet rekening gehou word met die werlikheid dat hierdie mites op emosies berus en kennis op
sigself nie noodwendig dié probleem saloplos nie.

Marais bespreek die insigte en gevolgtrekkings van die moderne wetenskap wat hierdie mites
analiseer en aan die kaak stel. Met 'n oop en eerlike benadering stel hy 'n historiese ondersoek in na
die oorsprong en kenmerke van hierdie mites. Hy doen dit deur verskeie standpunte op 'n kritiese
wyse aan die orde te stel. Al sou sy lesers dalk nie dié standpunte aanvaar nie, is dit vir hom
belangrik dat hulle ten minste sal kennis neem van die moderne denkstrome (16).

Marais haal die belangrikste bevindings in verband met die navorsing oor bloed aan en wys daarop
dat die wetenskaplikes geen verskil in die bloed van verskillende rasse kon vind nie. Hulle kom tot
die gevolgtrekking dat die bloed van alle rasse "eenders en dieselfde" is. (20) Tweedens is bevind
dat bloed geen rol speel in die oordra van "erflikheidseienskappe" nie. Die moderne wetenskaplikes
kan, volgens hom, nie anders as om tot die gevolgtrekking te kom dat daar geen gronde is om te
praat van meerderwaardige en minderwaardige bloed nie. Gevolglik moet die filosofie wat gebou is
op die beginsel dat bloed die draer is van erflikheidseienskappe, verwerp word. Marais kom tot die
gevolgtrekking dat die wetenskap die mens niks anders kan leer as wat die Nuwe Testament leer
nie, naamlik "dat alle mense uit één bloed is, afgesien van ras, taal, kleur of kultuur. Ons het
dieselfde bloed in ons are." (sy kursivering) (23)

Oor rasgebaseerde mites toon Marais aan dat daar groot verwarring is oor wat met die begrip "ras"
bedoel word. Hoewel genoegsame uiterlike verskille inderdaad by mense gevind word om van
verskillende rasse te praat, is daar nie iets soos 'n suiwer ras nie. Hierdie verskille kan eerder
toegeskryf word aan omgewingsfaktore. Marais wys daarop dat wetenskaplikes die onlosmaaklike
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verband tussen ras en kultuur verwerp en dat kultuur aangeleer word. (31) Voorts haal hy moderne
wetenskaplikes aan wat die verband tussen die mens se biologiese samestelling en gedragspatrone
(en dus kultuur) verwerp. (31) Met hierdie bevindings van wetenskaplikes word die "fantasieë" van
die sogenaamde "suiwer" ras en die moontlikheid van inherente "meerderwaardigheid" aan die kaak
gestel.

Mites oor rassevermenging berus volgens Marais op bepaalde nie-bewysbare idees, soos dat
vermenging nadelige gevolge het, dat nasate van vermenging die swakste van albei ouers erf en dat
gemengde bevolkings fisiek, moreel en verstandelik minderwaardig is. Dit laat 'n mens
onwillekeurig dink aan die gewraakte memorandum van die Federale Sending Raad van die Ned
Geref Kerk, wat die minderwaardigheid op beide intellektuele en fisieke vlak beklemtoon het.108 In
Marais se ondersoek toon hy aan dat geen gronde gevind kan word vir hierdie mites nie en dat die
teendeel eerder bewys is deur wetenskaplikes en die praktyk. (40)

Laastens bespreek Marais die mite dat die gekleurde rasse inherent minderwaardig is. Ná 'n
indringende ondersoek kom hy tot die gevolgtrekking dat die meeste wetenskaplikes van minstens
vier bewese feite oortuig is: Eerstens, die verstandelike vermoëns van alle rasse is oorwegend
dieselfde; tweedens is daar geen gronde om te beweer dat rassevermenging biologiese nadele inhou
nie; derdens is ras nie noodwendig 'n biologiese feit nie, maar eerder 'n sosiale mite; en vierdens is
geen moderne nasionale of godsdienstige groep wetenskaplik gesproke 'n ras nie. (52ev) Volgens
hom moet hierdie mites verstaan word teen die agtergrond van die bedreiging wat wit Suid-
Afrikaners ervaar ten opsigte van hulle Christelike, Wes-Europese lewenswyse. Hy stel die vraag of
hierdie mites nie in der waarheid die manier is waarop hulle "brandwag staan teen elemente wat dit
in gevaar stel" nie. (65)

In Hoofstuk 3 bespreek Marais die historiese agtergrond en patrone van segregasie in die VSA. Hy
toon die verskille aan tussen die Noorde, waar daar minder Negers as wit mense was en die lyne nie
so rigied getrek is nie, en die Suide, waar 'n groter Negerbevolking aangetref en segregasie op alle
terreine skerper afgedwing word. In die ondersoek wat hy self gedoen het, kom hy tot die
gevolgtrekking dat vanaf die tyd van sy eerste besoek in die 1930's tot sy besoek in die 1950's
groot verskuiwings weg van segregasie plaasgevind het. Hy vind egter dat daar veral in die Suide
steeds sterk sentimente is ten gunste van segregasie, omdat vrese by wit mense bestaan dat die
opskorting van segregasie sal lei tot sosiale gelykstelling en gemengde huwelike. (102)

In Marais se ondersoek na die kenmerkende gedragspatrone in die VSA ten opsigte van
rasseverhoudinge, toon hy aan hoe die meeste reaksies, sentimente, mites, ensovoorts ooreenstem
met die patrone in Suid-Afrika. Hy doen dit waarskynlik omdat hy daarmee vertrou dat wit Suid-
Afrikaners wat sy boek lees, insigte sal verwerf wat hulle denke sal beïnvloed. Hy is van mening
dat die wit mense in die VSA waarskynlik nie so maklik proefnemings met die afskaffing van
segregasie sou gedoen het as hulle blootgestel sou word aan dieselfde getalle Negers as wat die wit
mense aan swart mense in Suid-Afrika blootgestel is nie.

Marais toon aan hoe groter verdraagsaamheid mettertyd teenoor Negers gekom het in die kerke wat
meestal wit gebly het. Hy haal verskeie denominasies se besluite aan wat almal in 'n meerdere of
mindere mate die beginsel van gelykheid van alle mense voor God aanvaar en die eenheid in
Christus beklemtoon.

Marais kom aan die einde van hierdie afdeling tot die gevolgtrekking dat hoewel rassegrense op alle
terreine in die hele VSA aan die verkrummel was, daar steeds 'n groot verskil was tussen die ideaal

108 Sien memorandum in Die Sendingraad van die Ned Gerf Kerk in Suid-Afrika. Sy Ontstaan doel en Strewe (1943:
71ev).
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wat gestel word en die werklikheid wat daar uitspeel.

In Hoofstuk 6 bespreek Marais die reaksie en vordering van die Neger self tot en met 1951. Hy toon
aan hoe hulle binne drie geslagte deur die slawetydperk ontwikkel het tot mense wat - ten spyte van
hulle disposisie - geëmansipeer geraak het en in groot getalle besig was om naam op alle terreine
van die samelewing (226ev) te maak. In Hoofstuk 7 en 8 gee hy 'n korter maar soortgelyke oorsig
oor die historiese ontwikkeling in die kleurverhoudinge in Brasilië.

Marais bespreek "Rasse-apartheid in die Skrif en die Geskiedenis van die Christelike Kerk" in
Hoofstuk 9. Hy begin die bespreking deur sy reeds aanvaarde beginsels wat hy in ander werke
beklemtoon het, weer te bevestig - naamlik dat die Christelike kerk mense van aparte volke, rasse
en kleur in een kerk geakkommodeer het as medegelowiges. Tweedens het die algemene beginsel
van die Christelike broederskapsleer ook ten opsigte van rasseverskille gegeld. Derdens is God die
Vader van alle mense en is alle mense gelykwaardig voor God. Vierdens sluit "ons naaste" alle
mense in, afgesien van volk of ras. Vyfdens kan geen twyfel wees oor die beginsel van
universalisme wat gegrond is in die koninkryk van God nie. Dié beginsel het van die begin af in die
kerk gegeld en was deel van die praktiese organisasie van die kerk. Daar word nêrens verwys na
skeiding op grond van ras of volksverband nie. Sesdens het die kerk van die vroegste tyd af nog
nooit Skriftuurlike regverdiging gevind vir apartheid in die sin wat die Ned Geref Kerk dit as 'n
voorskrif beskou het nie. Die enigste voorbeeld van so 'n voorskrif word gevind by die "tragiese
groep Joodse Christene en Judaïseerders" wat reg aan die begin deur beide Paulus en God
veroordeel word. Selfs Petrus, wat nie saam met Christene uit die heidendom wou eet nie, word
tereggewys. (284)

Marais gebruik verskeie voorbeelde in die vroeë kerk om aan te toon dat geen voorbeeld gevind kan
word wat dui op skeiding op grond van ras of volk nie, want Christene soos Tertullianus, Origines
en Clemens het gelowiges "as 'n nuwe of derde ras beskou", omdat hulle aan mekaar verbind is in
Christus. (284) Die enigste vereiste wat vir kerklidmaatskap gestel is, is geloof en dat ras ofkleur as
vereiste iets is wat eers van die 17de eeu af waargeneem word. Marais skryf hieroor soos volg: "In
die enorme literatuur van die Kerkgeskiedenis tot ná die Hervorming soek ons tevergeefs na enige
teken van 'n rassegrondslag vir toelating tot die gemeente." (sy kursivering) (286) Hy fynkam die
tydperk voor die 17de eeu op soek na enige voorbeeld van skeiding op grond van ras, kleur of
kultuur en toon aan dat die enigste skeiding op grond van leerverskille of een of ander dwaling was.
(286ev)

Die eerste voorbeeld van skeiding op grond van ras word volgens Marais gevind in 1787 in
Philadelphia in die VSA, "toe 'n negerkerk definitief as neger 'afgestig' " is. (sy kursivering) (287)
Slawe en voormalige slawe is in aparte kerke weg van hulle wit eienaars of gewese eienaars
georganiseer. Daarna het dit in Suid-Afrika (in 1857 en finaal in 1880) en verskeie ander plekke
gevolg. Dit is volgens hom duidelik dat die Christelike kerk nog nooit gemaklik was met dié
verskynsel nie - 'n ongemak wat toe weer ter sprake was in die internasionale kritiek teen só 'n
praktyk.

Marais wonder vervolgens waar hierdie element vandaan kom, veral in die Protestantse wêreld. Hy
skryf dit toe aan slawerny. Waarom was dit dan nie ook die geval nie in die vroeë kerk, wat ook in
'n wêreld van slawerny gefunksioneer het? Dié antwoord vind hy daarin dat slawerny nie
saamgeval het met 'n verskil in kleur nie. Die slaaf en slawe-eienaar het selde of ooit van velkleur
of kultuur verskil. Dit staan teenoor die moderne slawe uit Afrika en die Negers, wat ingrypend
verskil van die slawe-eienaar ten opsigte van kleur, beskawing en kultuur - verskille wat mettertyd
vereenselwig is met minderwaardigheid wat betref kultuur en beskawing. Dit is 'n feit wat volgens
Marais nie ontken kan word nie. Dié skerp onderskeid is selfs later beskryf as die merkteken van
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Kain - waarmee Marais nie saamstem nie. (288) Hierdie houding van meerderwaardigheid het ook
saamgehang met die ontwikkeling van imperialisme wat haas elke swart volk op die aardbol
onderwerp het. Marais is oortuig: "die eeu van die Wes-Europeër, die eeu van die blanke [was] en
meerder- en minderwaardigheid is met kleur vereenselwig". (288) Die tyd het egter aangebreek dat
swart mense as die onderdaniges bestempel en die Wes-Europeër gesien is as synde op die voorpunt
van ontwikkeling. (288)

Vervolgens bespreek Marais die tyd toe die kleurkwessie in die Ned Geref Kerk op die voorgrond
getree het. Die aanvanklike skeiding was tussen "heiden" en Christen, tussen dié wat gedoop en nie
gedoop was nie. Bekeerlinge uit die "heidendom" is opgeneem as lidmate van dieselfde kerk as wit
mense en een gesamentlike diens vir almal is gehou. Marais bespreek die geskiedenis van die
ontwikkeling van skeiding, soos reeds volledig in Hoofstuk 2 uiteengesit.

Laastens bespreek Marais die vraag na die Skriftuurlike regverdiging van apartheid. Marais vind
geen Skriftuurlike gronde vir so 'n beginsel nie en na sy mening kan dit slegs "om gewigtige,
praktiese redes" oorweeg word. (292)

Hoofstuk 10 en 11 bevat twee bylaes wat van kardinale belang is vir Marais omdat daarin insigte
vervat is wat hy wil beklemtoon vir sy leser in Suid-Afrika.

In Hoofstuk lOgee hy die menings weer van 13 gerespekteerde internasionale kerkleiers en teoloë
op 8 vrae wat hy aan hulle gestel het. Hulle is meestal van Calvinistiese oorsprong en sluit in G
Brillenburg Wurth (Kampen), J Blauw (Nederlandse Sendingraad), K Barth (Basel), E Brunner
(Zurich), FJ Laanhardt (Genêve), JH Bavinck (Amsterdam), H Berkhof (Driebergen), D Bouma, W
Viseher (Montpellier), B van der Sprenkel (Utrecht), N Dahl (Oslo), S Swemer (Princeton) en K
Harkenstein (Sendingleier van Duitsland). (29gev)

Dit is opvallend dat Marais dit nodig ag om so 'n volledige beeld te gee van die menings van
hierdie kerkleiers en teoloë. Die rede is waarskynlik omdat hy as jong man en alleenstryder in Suid-
Afrika wou aantoon dat hy nie net 'n eie mening gee wat nie verantwoordbaar is in die
gereformeerde wêreld nie. Dit is moontlik omdat hy daarvan bewus was dat verskeie hoogleraars
van die Ned Geref Kerk mening gehuldig en versprei het dat die meeste professore in
gereformeerde kerke elders ter wêreld die Skriftuurlike regverdiging van rasse-apartheid aanvaar.l "
Dit is opvallend dat niemand van die VU in Amsterdam in hierdie lys voorkom nie.

Die vrae hou meestal verband met Marais se denke en worsteling oor die Skrifondersoek in verband
met die kerk en die kleurkwessie.

Die eerste vraag handeloor die verhouding tussen Israel en die heidennasies as voorbeeld vir die
verhouding tussen die nasies van vandag en die verhouding tussen kerk en nasie. Die antwoord van
dr. Brillenburg Wurth som die meeste respondente se antwoorde op: "I believe the situation of the
Old Testament is quite exceptional and cannot serve therefore as a directive on these points." (300)

In die tweede vraag wil Marais weet of die Bybel 'n "volkskerk" (etniese kerk) voorskryf, regverdig
of verbied. Hier sou die antwoord van dr. Blauw redelik verteenwoordigend wees, naamlik: "Van
een volkskerk in de zin van een ethnische kerk, weet de bijbel niets." (302)

Derdens wil Marais weet of die Bybel ruimte skep vir afsonderlike kerklike organisasies vir
verskillende nasies, rasse, kultuur- of sosiale groepe wat dieselfde gebiede bewoon. Die antwoord
van dr. Brillenburg Wurth is waarskynlik verteenwoordigend, naamlik: "It is my opinion that in
Christ there is no Jew nor Greek and that therefore the Church of Christ has a supernational
character." (304) Die enigste uitsondering wat die meeste respondente maak, is as daar 'n

109 Sien persoonlike onderhoud met dr. G Swart (1997).
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taalprobleem sou wees, maar dan nie as 'n beginsel wat die eenheid ophef nie.

Vierdens wil Marais weet of enige aanduiding in die Bybel gevind kan word wat rasseskeiding in
die Christelike kerk afdwing. Hierdie vraag word meestal met 'n bondige "nee" beantwoord. Enkele
respondente meen daar is eerder sprake van die teendeel. (306)

Met die vyfde vraag wil Marais weet of enige Bybelse bewys gevind kan word wat swart gelowiges
verbied om op grond van hulle velkleur lidmaat te word van wit kerke of gemeentes. Hy vra dat as
daar bewyse is, sodanige tekste aangehaal moet word. Weer eens word hierdie vraag oorwegend
met 'n abrupte "nee" begroet.

Met die sesde vraag kom Marais nader aan die kern van die apartheidsteoloë se denke. Hy stel die
vraag of die beleid van verpligte segregasie in die Christelike kerk geregverdig kan word op grond
van God se wil dat daar afsonderlike rasse en volke met verskille ten opsigte van taal en kultuur
moet wees en dus rassesegregasie ten doel stel; en ofhierdie beginsel van rassesegregasie nie net in
die Christelike kerk in stand gehou moet word nie, maar as beginsel afgedwing moet word. Karl
Barth meen dit is Nazi-teologie, wat verwerp moet word. Ander respondente meen die natuurlike
verskille kan nie geïgnoreer word nie, maar dat dit verskille is wat die geloofsgemeenskap eerder
kan en moet verryk. (310)

Met vraag sewe wil Marais weet of Calvyn op grond van sy klem op die ongelykheid van individue
en nasies 'n beleid van segregasie sou regverdig. Die meeste respondente voelongemaklik oor dié
vraag omdat dit bespiegelend van aard is en dit nie saak maak wat Calvyn se reaksie sou wees nie,
want dit is gewoon 'n onaanvaarbare beginselom lidmaatskap op sulke gronde te bepaal. (311)

Met vraag agt vra hy vir 'n reaksie op die stelling dat alle rassevermenging teen die wil en
ordinansies van God is. Die meeste respondente meen, soos Bavinck, dat geen Skriftuurlike gronde
vir so 'n stelling bestaan nie, want dit lê meer klem op rasseverskille as op die Woord. Ander meen
daar kan moontlik praktiese besware teen vermenging wees, maar geen bepalende teologiese gronde
nie.

Uit dié vrae kan Marais se poging om die apartheidsdenke aan die kaak te stel, duidelik afgelei
word en in dié sin soek hy bevestiging vir sy standpunte en ondersteuning vir sy oortuigings - wat
hy in die toekoms moes verdedig onder groot druk en aanvegting in die Ned GerefKerk.

In Hoofstuk 11 maak Marais ten slotte 44 stellings wat gekenmerk word deur die besondere
sensitiwiteit wat hy deurgaans aan die dag lê en sy diplomatiese styl, maar sonder om die
problematiek te verwater. Hy meen dat 'n vergelyking tussen die rassevraagstuk van die VSA en dié
van Suid-Afrika beperkte waarde het, omdat daar beperkte ooreenkomste is tussen die "Neger" van
die VSA en die swart mense van Suid-Afrika. Hy beklemtoon dat die verskil in getalle tussen die
"Neger" en wit mense in die VSA ingrypend verskil van dié tussen swart en wit mense in Suid-
Afrika. Gevolglik bestaan 'n groter gevaar dat wit mense in Suid-Afrika hulle identiteit sal inboet,
terwyl dit slegs geringe gevolge vir wit mense in die VSA sou inhou. Hierdie gevaar ontlok vrees
by blanke Afrikaners omdat hulle - ten aanskoue van die oorweldigende meerderheid - oortuig is
dat integrasie aanleiding sal gee tot die vernietiging van hulle Westerse kultuur en waardes. (319)

In die eerste 8 stellings beklemtoon Marais die realiteit dat die eise wat integrasie stel vir die
Amerikaners, minder problematies is en dat die kerke meestal reeds die beginsel van eenwording
aanvaar het. Hulle beskik ook reeds oor die wil om dit uit te voer, maar baie werk lê nog voor om
teorie en praktyk te versoen. (320)

Met die negende stelling beweer Marais dat die kleurprobleem nêrens vir kerk en staat só
gekompliseerd en gevaarlik is as in Suid-Afrika nie. As integrasie hier afgedwing word, sal dit
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aanleiding gee tot chaos, wat uitloop op anargie. Dit is 'n situasie wat met die grootste omsigtigheid
benader moet word. Wat die Engels- en Afrikaanssprekende kerke aanbetref, lyk dit in die praktyk
dieselfde, terwyl die Engelssprekende kerke wel in teorie anders dink, maar dit selde deurvoer.
Marais vind onder "die huidige omstandighede" nie fout met die patrone van bediening nie, selfs
wat verskillende kerklike instellings vir die verskillende kleurgroepe in Suid-Afrika aanbetref.
Hierdie benadering is volgens hom om taalkundige, kulturele en ander redes verstandig en
voordelig. Maar dan motiveer Marais sy pragmatiese denke as hy sê: "Die kerk sal egter meer as
ooit weë moet soek om die broederskap tussen blanke en nie-blanke gelowiges warmer en werkliker
te maak." (321) Marais stel dit sonder omhaal van woorde dat die Afrikaanse kerke hulle op
gevaarlike terrein bevind as hulle hul beleid van apartheid op die Skrif wil begrond. Hy pleit vir
groter samewerking en die uitfasering van voogdyskap.

Marais besef dat dit onder die destydse heersende omstandighede in Suid-Afrika onrealisties was
om te praat van rassegelykstelling of bloedvermenging. Voorts pleit hy vir 'n stelsel wat
geregtigheid sallaat geskied vir alle mense sodat almal 'n menswaardige bestaan kan maak. Hy
roep die Ned Geref Kerk op om 'n kampvegter te wees vir die sosio-ekonomiese regte en belange
van swart mense. (321) Om onnadenkend in te storm met oplossings, sal net so dwaas wees as om
die tekens van 'n veranderende wêreld waar die regte van "minderheids- of ondergeskikte
meerderheidsgroepe ernstig opgeneem word, te ignoreer". Marais wys sy leser daarop dat alhoewel
die "Neger" en swart mense nog nie op dieselfde vlak as wit mense is nie, hulle vinnig besig is om
hierdie agterstande uit die weg te ruim.

Met die 27ste stelling wys Marais op die realiteit dat die apartheidsbeleid in 'n wêreld waar
ekonomiese integrasie plaasvind, "nooit konsekwent en met fatsoenlikheid deurgevoer word nie".
(322) Dit wil voorkom of algehele territoriale skeiding "soos deur die Kerke tydens die
Bloemfonteinse kongres voorgestel" is, die enigste oplossing bied - maar dit is 'n vraag of dit
prakties haalbaar is. Hy vra of wit mense werklik bereid sal wees om die prys wat daaraan verbonde
is, te betaal en wil weet waar die nodige grondgebied gevind sal word. As die volle implikasies van
só 'n omvattende beleid met die verreikende ekonomiese en industriële implikasies daarvan nie
verreken word nie, is dit by voorbaat gedoem tot mislukking. (322) Vervolgens bespreek hy die
moontlikheid en gevolge van totale integrasie. Hy waarsku dat as spoedige oplossings nie gevind
word nie, gaan kommunisme Suid-Afrika in die gesig staar.

Met die 34ste stelling meen Marais: "Ons taak sal bly om teen twee uiterstes te waak: (a) Om nie
deur emosionele optrede, namate spanning oplaai, ons Christelike beginsels te verloën en bloot
selfsugtig en onbroederlik op te tree en bloot geïnteresseerd te wees in die handhawing van ons eie
posisie en belange nie en (b) ons nie ons Christelike erfenis in Suid-Afrika deur sentimentele en
onrealistiese toegeeflikheid prys te gee nie (Luk 12: 39)." (sy kursivering) (322-323)

Marais meen al het hierdie geslag nie die kleurprobleem geskep nie, is "selfbeskerming en
selfbehoud as sodanig geen Christelike doelstelling of deugde nie". (323) Marais meen dit is die
taak van die kerk om te waak dat die volk daardeur verblind word en hulle Christelike roeping
daarvoor opoffer.

Marais waarsku teen die gevaar van isolasie en negatiewe reaksie teen die kritiek van die WRK en
VVO, omdat dit die probleem net sallaat toeneem.

Hy meen die kerk moet besef dat '''n bietjie meer broederlikheid of vaderlike vertroeteling" binne
die kerk nie meer die situasie kan red nie. Hy is ook van mening dat "Kerk en Staat moet meewerk
in 'n bo-politieke oriëntering om die vertroue van die nie-blanke, met sy groeiende nasionale
aspirasies, weer te verower en hom teen uiterste verset en opsweping te beskerm deur vir hom en sy
nageslag 'n toekoms te verseker wat hoop en 'n eervolle bestaan inhou". (my kursivering) (323) By
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gebrek aan hierdie insig sal die Afrikaanssprekende kerke - maar veral die Christendom - die verset
van swart mense ontlok.

Met die 42ste stelling spreek Marais die mening uit dat dit een van die grootste take van die kerke
in Suid-Afrika is om 'n balans te vind "tussen die werklikheid van verskeidenheid en die
werklikheid van eenheid in Christus". (324)

Met stelling 43 meen hy die taak wat op die 2,5 miljoen wit mense in Suid-Afrika rus, is om die agt
miljoen swart mense op te voed - en dit is 'n haas onmoontlike taak.

Met die 44ste stelling spreek Marais 'n profetiese woord, naamlik dat "[d]it die uur [is] vir 'n
grootse plan of groot voorwaartse stap om die wanhoop wat aan albei kante van die kleurlyn oplaai,
te stuit en die posisie te verhoed waar vrees en haat vir elfmiljoen mense dink". (324)

-258-

4.6.8 Samevatting

In hierdie stadium van Marais se lewe was daar twee belangrike sake waarvan kennis geneem moet
word. Eerstens blyk dit uit hierdie ondersoek en beskikbare literatuur dat hy ná die blootstelling aan
al hierdie internasionale ekumeniese byeenkomste en verskeie gerespekteerde internasionale
ekumeniese en teologiese persoonlikhede, 'n volgende fase in sy loopbaan bereik het. Dit was 'n
tydperk waarin sy teologiese insigte in verband met ras, nasie, mensbeskouing en apartheid goed
gevestig is en hy met vertroue debatte ontlok het in dié verband. Alhoewel hy sy denke duideliker
sou formuleer en op 'n meer genuanseerde wyse weergee, was die kern daarvan reeds deel van sy
denkraamwerk.

Marais se ervaring van die ekumene in hierdie tydperk van sy lewe het sy latente denke in verband
met verskeie sake bevestig, op die spits gedryf en hom moed gegee om meer uitgesproke te wees.
Marais neem die Christenwêreld se oproep ernstig op dat gesoek moet word na geregtigheid tussen
volke. Kritiek teen nasionalisme, ras en klas, wat hy reeds by Shillito gehoor het, is waarskynlik
deur hierdie blootstelling by hom vasgelê. Dit bevestig by hom die noodsaaklikheid van 'n
internasionale Christendom, wat nie plek het vir eksklusiwiteit nie.

Ons het gelet op sy siening van die kerk as alternatiewe gemeenskap wat bepaal word deur geloof,
terwyl hy alle ander bande relativeer. Marais laat besondere klem val op die eenheid, katolisiteit en
ekumenisiteit van die kerk. Hy wys op die besondere eienskappe waaraan die kerk uitgeken word as
synde 'n liefdes- en etiese gemeenskap.

Ná die eerste fase van hierdie ekumeniese blootstelling neem hy die stryd op teen die Skriftuurlike
regverdiging van apartheid. Hy gee selfs 'n tree verder as hy wys op die kritiek van die VVO teen
die beleid op die gewone burgerlike vlak. Dit is opvallend dat hy ná hierdie blootstelling daarin
slaag om die problematiek in verband met apartheid vir die Ned Geref Kerk en vir Suid-Afrika te
kontekstualiseer. Dit het by hom die vrymoedigheid ontlok om ná sy ekumeniese ervarings op 'n
eerlike, diplomatiese dog assertiewe wyse sy kritiek binne die Ned GerefKerk in Suid-Afrika uit te
spreek.

Dat Marais egter in hierdie stadium die insig en oortuiging gehad het dat hierdie beleid van die Ned
Geref Kerk 'n sondige dwaling was, kan nie bo alle twyfel bevestig word nie. Die nodige bronne
wat dit sou kon bevestig of die teendeel kan bewys, bestaan gewoon nie. Daar is genoeg gronde om
te beweer dat Marais vanweë sy diplomatiese persoonlikheid, sy alleenstryd, asook die druk wat hy
beleefhet van die meeste predikante en lidmate van die Ned GerefKerk, sy insigte met inagneming
van die heersende klimaat pragmaties geformuleer het.

Dit blyk egter duidelik dat Marais gedurende hierdie fase van sy lewe nie net kennis geneem het
van die rasse-apartheidsproblematiek nie, maar reeds indringend daarmee geworstel het. As gevolg
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van sy worsteling met gemelde vrae kan hierdie werke verstaan word as 'n poging om duidelikheid
daaroor te kry. Dit is dus 'n poging om die broerskapsleer van die vroeë kerk en die sosiale gevolge
daarvan te verstaan binne die konteks van Suid-Afrika. Die vroeë kerk se benadering tot die
rassevraagstuk en nasionaliteit is een van die kemvraagstukke waarmee Marais hom besig hou.

In sy poging om die broederskapsleer toe te pas op die situasie in Suid-Afrika, is dit dus nie vreemd
dat Marais in sy analise daarvan die noue verband aantoon tussen die vaderskap van God en die
besondere waarde van die mens nie. Hy toon aan dat die Christelike kerk dit as hulle besondere
roeping gesien het om hierdie broederskap waar te maak. Volgens die navorsing van Marais het die
gehoorsaamheid van die vroeë Christene aan hierdie roeping beslag gegee aan 'n unieke
broederskap.

Dit word toenemend in die publikasies van Marais duidelik dat hy die lig wil laat val op die vraag
of Skrifgronde gevind kan word ter regverdiging van afsonderlike kerke vir verskillende rasse. Hy
stel dit duidelik dat die toenmalige situasie en die historiese realiteite nie uit die oog verloor moet
word nie. In weerwil daarvan beklemtoon hy die feit dat die Christendom universeel is en hier van
'n broederskap sprake is wat rasseverskille transendeer. En daarom moet dit tot uitdrukking gebring
word in sowel die kerk as die samelewing.

Uit die ondersoek na die tesis van Marais blyk die vroeë invloede op sy lewe duidelik. Eerstens het
die aanpak van daardie studie verband gehou met sy gevestigde styl om op 'n beredeneerde wyse
die historiese agtergrond en konteks van die tyd in oënskou te neem. Tweedens het hy toe reeds
insig gehad in die rol van universele denke asook die vermoë om verskeidenheid te akkommodeer.
Alhoewel die meer teoretiese kant van die konteks, ontstaan en kenmerke van die broederskapsleer
sy vertrekpunt was, het hy reeds die nodige insig getoon om dit toe te pas op die sosiale
werklikheid.

Soos dit blyk uit die bronne wat in hierdie afdeling ontleed is, was hy bo alles iemand vir wie sy
geloof in God en die uitleef van die Christelike beginsels ononderhandelbaar was. Daarom was sy
denke en optrede in verband met vele sake - in die besonder oor die oortuiging dat sy Christenskap
sy nasionalisme behoort te bepaal - anders as dié van die meeste van sy tydgenote. Hierdie vroeë
verskille blyk veral uit sy doktorale tesis. Daarin is dit duidelik dat sy denke anders was as die
algemene denke van sy tyd. Marais het mense oor die grense van ras en nasie heen
geakkommodeer. Voorts was hy oortuig dat niemand van die kerk uitgesluit kan word op enige
gronde behalwe geloof nie.llo Soos dit later sal blyk, was die invloed wat die broederskapsleer van
die vroeë kerk op sy denke gehad het, van besondere belang vir sy denke oor segregasie en
apartheid.

Uit die werke wat ontleed is, asook uit voorbeelde van optrede in sy praktiese lewe, kan ook gesien
word hoe belangrik die eenheid van die mensdom vir hom was. III Ewe belangrik was vir hom die
teologiese beginsel dat gemeenskap met God ook gemeenskap met jou medemens beteken en dat
ware gemeenskap met jou medemens slegs moontlik is as dit gebaseer is op gemeenskap met God.
Daarom is ware gemeenskap met jou medemens gegrond op dieselfde fondament, naamlik op dié
van die gemeenskap tussen mens en GOd.112

Soos reeds aangetoon, het Marais 'n deeglik kennis gehad van Kuyper en die apartheidsdenkers se
verstaan van kwessies rakende die sogenaamde historiese ordes of soewereiniteitskringe. Hy het
ook sy eie interpretasie daarvan gegee. Hoewel hy soos die apartheidsteoloë die koninkryksteologie
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ernstig opgeneem het, was dit reeds vroeg in die lewe van Marais duidelik dat hy bepaalde verskille
met hulle gehad het - onder andere oor die beginsels in verband met nasionalisme, rasse-apartheid,
die kerk, die waarde van elke mens, die Vaderskap, broederskap, sosiale beginsels van die
gelowige, eksegetiese uitgangspunte en sy hermeneutiese denkraamwerk.

Voorts is aandag gegee aan die wyse waarop hy die besondere en algemene genade van God
verstaan. Hier was dit opvallend dat hy as kultuurmens besondere moeite maak met die
samelewingsverbande en die rol wat dit in die lewe van gelowiges speel, veral ten opsigte van
sosiale etiek. Dit is voorts opvallend dat hy die noodsaaklikheid van die ordes aan die een kant
beklemtoon, maar aan die ander kant dit vanweë die voorlopige en sondige karakter daarvan, krities
beoordeel.
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Hierdie analise bied verskeie sleutels waarmee Marais se denke in verband met rasse-apartheid
ontsluit kan word. Aan die een kant het hy die Skriftuurlike regverdiging daarvan vroeg in sy lewe
reeds bevraagteken, en op 'n beredeneerde wyse in sy eksegetiese benadering en hermeneutiek
aangedui waarom hy dit verwerp. Aan die ander kant was daar dikwels 'n ambivalensie in sy denke
oor apartheid as politieke en kerklike beleid in 'n veelrassige land soos Suid-Afrika. In sy
bespreking van die historiese ordes kom hy tot die gevolgtrekking dat dit aan die een kant
Godgegewe ordes is, maar aan die ander kant telkens bevraagteken en selfs beëindig moet word
vanweë die sonde wat daaraan kleef. Hy toon ook aan watter rol die Christendom in hierdie
"tussentyd" moet speel om die ordes meer leefbaar te maak.

Terugkykend blyk dit dat Marais hierdie insigte konsekwent toegepas het in sy benadering tot
hierdie historiese ordes (of samelewingsverbande). Sy benadering kan afgelei word uit verskeie
artikels en boeke wat hy geskryf het en waar hy apartheid as 'n beleid van afsonderlike ordes vir
verskillende volke (rasse) bespreek.

Eerstens erken hy dit as 'n bepaalde historiese orde, maar toon dan aan hoe dit deur die sonde
aangetas is en dus krities beoordeel moet word. Hy bespreek ook die rol van die Christen en die
kerk om dié ordes verdraagliker te maak deur die reël van liefde en onselfsugtigheid in te dra in
hierdie ordes. Namate Marais dieper onder die indruk gekom het van die sondige karakter van
hierdie ordes, het hy dit skerper gekritiseer. Marais vertoon egter 'n duidelike ambivalensie oor die
vraag of dit finaal op 'n radikale manier beëindig moet word sonder dat die gevolge van so 'n stap
in aanmerking geneem word. Daarom bly hy worstel met die soeke na 'n werkbare alternatief,
terwyl hy die sondige gevolge daarvan kritiseer én tog ook kritiek lewer op 'n vorm van radikale
optrede. Laasgenoemde sluit onder andere in sy kritiek op die WRK se finansiering van die
vryheidstryd en selfs op bepaalde optredes van Beyers Naudé.

InDie Kleur-krisis en die Weste word dit toenemend duidelik dat Marais hom indringend vergewis
het van die rasseproblematiek waarmee Suid-Afrika en die Ned Geref Kerk gekonfronteer is.
Benewens die besondere sosiale analise wat hy gemaak het, openbaar hy ook 'n teologiese,
Skriftuurlike en kerkhistoriese kennis en insig waarmee hy hom in die heersende klimaat in Suid-
Afrika en die Ned Geref Kerk onderskei as dié alleenstrydende en moedige profeet van die 1940' s
en 1950's.

Dit was in hierdie boek dat Marais sy kontekstuele en teologiese insigte verwoord het. In hierdie
werk manifesteer sy denkraamwerk duidelik, veral ten opsigte van sy kontekstuele analise. Hy dink
vanuit die voorveronderstelling van 'n internasionale werklikheid waar ras, nasionaliteit, klas en
kleur relatief staan teenoor die ideaal van broederskap, waar die Vaderskap van God vir almal geld
en alle mense gelykwaardig voor God staan. Marais se Godsleer en antropologie was dus grootliks
gevestig. Sy hermeneutiese denkraamwerk en eksegetiese metodiek blyk ook duidelik uit sy
benadering tot die teologiese vraagstukke van die tyd. In die boek is daar verskeie voorbeelde wat
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daarop dui dat Marais se teologiese denke in verband met die volk van God, kerk, koninkryk van
God en sy antropologie reeds gevestig was.

Van besondere belang is dat Marais hom hier onderskei as teoloog wat ems gemaak het, nie net met
'n kerklike en ekumeniese teologie nie, maar ook 'n aanvoeling geopenbaar het vir die koninkryk.
In hierdie werk word dit toenemend duidelik dat Marais se denke nie beperk is tot die Skotse
evangeliese stroom van Andrew Murray nie, veralomdat hy ook ems maak met sosiale etiek (sien
Hoofstuk 2.2). Marais openbaar verskeie teologiese kenmerke van die Du Plessis (Utrechtse)-
stroom, veral ten opsigte van sy hermeneutiek, eksegetiese metodiek en ruimheid van denke vanuit
sy ekumeniese en internasionale insigte.

Soos reeds vermeld, kom verskeie besondere kenmerke van sy persoonlikheid in die boek na vore.
Sy ruimheid van gees blyk uit sy vermoë om uiteenlopende denke en persoonlikhede te
akkommodeer. Ons sien dit in die diplomasie wat hy aan die dag lê wanneer hy met selfbeheersing
nie die problematiek en onaanvaarbaarheid van apartheid veroordeel nie, maar met omsigtigheid dit
pynlik rustig op 'n strategiese wyse ontbloot - omdat die saak vir hom belangriker was as 'n
persoonlike oorwinning. Hy openbaar iets van sy toewyding as gelowige aan die kerk en die
Evangelie wanneer hy kies om deur middel van die Skrif - en nie deur politieke argumente nie -
mense te oortuig van geregtigheid. Tog spaar Marais homself en die apartheidsteoloë nie as die
waarheid en integriteit op die spel is nie.

Hierdie boek bou dus voort op dit wat Marais tydens sy kinder-, studente- en bedieningsjare beleef
het onder die invloed van gemelde persoonlikhede en ekumeniese blootstelling. Dit is ooglopend
dat die invloed van Du Plessis, Shillito, Princeton en die ekumene hom gevorm het om hierdie
epogmakende boek te skryf. Hier sien ons ook hoe hy toenemend gevorm is in sy denke deur die
skryf van sy doktorale tesis en meer genuanseerde denke wat hy aan die dag lê in Die Kleur-krisis
en die Weste.

4.7 Marais as hoogleraar aan die Universiteit van Pretoria (1953-1974)

4.7.1 Inleiding

Ten spyte van die swaard wat oor Marais se kop gehang het rondom sy boek Die Kleur-krisis en die
Weste, word hy, ironies genoeg, ná 'n staking van stemme beroep as hoogleraar in die teologie aan
die Universiteit van Pretoria. Hy is aangestelop 4 Junie 1953 as hoof van die Departement
Geskiedenis van die Christendom en Kerkreg in die plek van prof. DJ Keet, wat sy emeritaat
aanvaar het.

Kort ná sy aanstelling vertrek hy na Genêve, waar hy die WRK se studiegroep "Church and Race"
bywoon. Op pad terug toer hy deur Griekeland en Italië. Marais woon in Augustus 1954 die
algemene vergadering van die WRK in Evanston by as adviseur en tree op as een van die
hoofsprekers. Hy lewer een van die hoofverslae van die "Race and Church" -studiegroep. Tydens sy
besoek aan Evanston spreek hy ook die konferensie van die Christen-jeug van die VSA toe oor die
onderwerp "Rassespanning in Suid-Afrika". Tydens hierdie reis na en van die WRK gee hy eers in
Chicago 'n reeks lesings oor "Group Relations".

Marais lewer sy intreerede by die Transvaalse sinode in April 1954. Die titel daarvan is "Rondom
die Studie van die Kerkgeskiedenis". Gedurende hierdie tydperk verskyn 'n magdom artikels van
Marais in kerklike en ander tydskrifte, asook in verskeie koerante. Benewens dié artikels verskyn
ook twee boeke uit sy pen, naamlik Die Kerk deur die Eeue (1959a) en The Two Faces of Africa
(1964). In hierdie afdeling sal slegs aandag gegee word aan die artikels en werke wat direk verband
hou met die onderwerp van hierdie proefskrif.
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4.7.2 Marais se toespraak by die WRK

Marais se toespraak oor die onderwerp "Race and Church" by die algemene vergadering van die
WRK in Evanston in Augustus 1954 is veral hier van belang.i'" Hierdie optrede en inhoud van sy
toespraak het later aanleiding gegee tot ernstige kritiek - soos mettertyd aangetoon sal word.

In hierdie aanbieding gee hy aandag aan die universele Vaderskap van God en die universele
broederskap van die mens. Hy beklemtoon egter die feit dat dit in die kerk gaan oor die broederskap
in Christus en die besondere Vaderskap. Hy toon aan dat rasseverskille relatief raak in die kerk
waar dit gaan oor die geloofsgemeenskap, maar dat die wêreld daar buite antwoorde soek by die
kerk oor die rassevraagstuk. Hy bespreek dit in die lig van die spanning wat rasse-apartheid tot
gevolg het in Suid-Afrika. Marais huiwer egter nie om aan te toon dat hierdie probleem nie beperk
is tot Suid-Afrika nie en almal saam moet worstelom antwoorde te vind daarvoor.

Hy gee weer eens aandag aan die pogings om rasse-apartheid Skriftuurlik te regverdig en toon aan
dat dit nie op sodanige gronde geregverdig kan word nie. Marais bespreek dan die gronde wat
bepaalde kerke - hy verwys onder andere na die Ned GerefKerk se beleid in dié verband - aanvoer
ter regverdiging van so 'n beleid. Hy bespreek die kenmerkende Skrifargumente en die argumente
in verband met die ordes wat God bepaal het en in stand gehou moet word. Hy bespreek ook die
wyse waarop die vraagstuk oor die eenheid van die kerk gesystap word deur die argument dat dit
slegs 'n geestelike eenheid is, wat beteken dat daar nie noodwendig 'n institusionele eenheid hoefte
wees nie. Hy bespreek die rede waarom hierdie standpunte gehandhaaf word en toon aan dat dit
dikwels die gevolg is van voorveronderstellings wat bewustelik en/of onbewustelik in die Skrif
ingelees word.

In sy bespreking toon Marais aan dat daar eerstens diegene is wat die beginsel van rasse-apartheid
ondersteun omdat hulle só konsentreer op die sogenaamde realiteit dat dit hulle norm word en nie
die Evangelie nie. Tweedens is daar diegene wat hierdie verskille op 'n idealistiese wyse ignoreer
asof dit geen rol speel nie. Hulle vervreem diegene wat nog nie gereed is vir so 'n opsie nie en met
geduld begelei moet word tot ander insigte. Daar is ook 'n derde opsie, waarbinne hy homself
tuisvind, naamlik diegene wat die ideaal stel van 'n eenheid wat slegs deur die geloof bepaal word
en nie deur ras nie, maar wat rekening hou daarmee dat dit vanweë bepaalde realiteite nie
onmiddellik haalbaar is nie. Hierdie realiteite mag egter nie dié ideaal verdring nie en daarom moet
daar voortdurend gestreef word na die bereiking daarvan.

Hierdie ambivalensie wat in Marais se bespreking na vore kom, kan toegeskryf word aan minstens
twee faktore, naamlik dat hy self oortuig is van die ideaal, maar rekening moes hou met die realiteit
binne die Ned Geref Kerk. Hy was dus waaksaam om homself tot só 'n mate te vervreem dat hy
verwerp word en saam met hom die ideaal waarvoor hy strewe.

4.7.3 Marais stel sy standpunte en verdedig dit

a) Interkerklike konferensie in Pretoria

Van die begin van Marais se loopbaan as professor (1953) het hy sy insigte en oortuiging in
verband met rasse-apartheid op skrif gestel en dit gedebatteer by kerklike vergaderings, byeen-
komste, verskeie openbare geleenthede en tydskrifte en koerante.114

113 Sien toespraak van Marais by die WRK-vergadering in Evanston (1954a). 'n Afskrif is beskikbaar in die Argief in
Pretoria.

114 Talle ander artikels en briewe waarin skerp kritiek gelewer word op die denke van Marais, het deurentyd in
tydskrifte en koerante verskyn wat dieselfde kritiek herhaal. Die betrokke artikels en briewe is in my persoonlike
besit, asook in die Argief in Pretoria.
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Een van die uitstaande geleenthede was by 'n interkerklike konferensie in Pretoria van 17-19
November 1953, waar die vier provinsiale sinodes en vyf dogterkerke van die Ned Geref Kerk,
asook 30 ander nasionale en internasionale kerke en sendinggenootskappe, verteenwoordig is.
Benewens hierdie kerklike afgevaardigdes was daar ook 50 waarnemers teenwoordig soos dr. W
Nicol (administrateur van Transvaal), dr. Norman Goodall (sekretaris van die Internasionale
Sendingraad), prof. Tomlinson (voorsitter van die Kommissie vir die Sosio-ekonomiese
ontwikkeling van die "Bantoegebiede"), ds WA Malherbe (verteenwoordiger van Sabra), mnr
Quintin Whyte (direkteur van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rassebetrekkinge) en AW Blaxall
(Sekretaris van die Christenraad van Suid-Afrika). Die onderwerp was "Die Toepassing van
Christelike beginsels in ons veelrassige land, met spesiale verwysing na die uitbreiding van Gods
Koninkryk onder die nie-blanke mense van Suid-Afrika".

Tydens dié konferensie was daar drie groepe wat elkeen 'n eie standpunt gelug het oor apartheid.
Die eerste groep se standpunt was dat apartheid op die Skrif gegrond is en nie 'n kleurvraagstuk is
nie, maar 'n kultuurvraagstuk. Die meeste Ned Geref Kerkafgevaardigdes soos prof. EP
Groenewald, TN Hanekom en FJM Potgieter het hulle by hierdie groep geskaar. Die tweede groep,
wat ondersteun is deur persone soos proff BB Keet en Ben J Marais, het die standpunt gehuldig dat
geen Skriftuurlike regverdiging vir apartheid gevind kan word nie. Slegs 'n praktiese reëling in dié
verband geld in die besondere omstandighede in Suid-Afrika. Hier het Marais en die groep van wie
hy deel was (met hulle standpunt dat daar nie Skriftuurlike regverdiging vir die Ned Geref Kerk se
rasse- en sendingbeleid gevind kan word nie), radikaal verskil van die res van die afgevaardigdes
van die Ned Geref Kerk. Die derde groep, wat meestal uit afgevaardigdes van die Engelssprekende
kerke bestaan het, het apartheid as beide kerklike en staatkundige beleid as onskriftuurlik en
onregverdig verwerp.

Hierdie debat het nasionale'P en intemasionale'<" belangstelling ontlok toe die drie groepe se
standpunte aan die groot klok gehang is en dit algemeen bekend geword het wie watter standpunt
ondersteun.

bj Marais onderteken 'nprotesskrif

Marais onderteken saam met 13 ander prominente professore en senior lektore - wat in die pers
beskryf is as 13 dwalende dosente - 'n protesskrif wat beswaar maak teen die beoogde wetgewing
in verband met die hersamestelling van die Senaat om politieke redes in 1955.117 Met hierdie
wetgewing wou die NP verseker dat hulle 'n tweederde-meerderheid stemme kry sodat bruin mense
van die kieserslys verwyder en op 'n aparte kieserslys geplaas word. Hierdie petisie het skerp
kritiek ontlok en die ondertekenaars is uit verskeie oorde veroordeel. 118 Die redakteur van Die
Huisgenoot het selfs vir Marais laat weet dat hulle sy gereelde artikels beëindig as gevolg van sy
ondersteuning van hierdie protes teen wetgewing van die staat.119 In die Engelssprekende pers
verskyn ook briewe en artikels van beide Afrikaans- en Engelssprekendes wat hierdie protesoptrede
van harte ondersteun.V''

lIS Die Transvaler, 17 November 1953.
116 "Dutch Reformed Church: Christian Principles in Multi-Racial South Africa." (17-19 November 1953: 9)
117 Sien onder andere Pretoria News, 2 Oktober 1974, Die Burger, 3 Junie 1978, The Star, 17 Mei 1955: 8.
118 Die Transvaler, 18, 19 en 27 Mei 1955.
119 Sien afskrif van brief wat Marais aan die redakteur van die Huisgenoot (Johan Spies) geskryf het in dié verband

(Argief, Pretoria).
120 Sien onder andere Friend, 25 Mei 1955.
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cj Marais se standpunt oor die Tomlinson-verslag

Dat besliste aanpassings gekom het in Marais se standpunte ná die 1940's, blyk uit die wyse waarop
sy denke tred gehou het met staatkundige verwikkelinge in Suid-Afrika. Dit blyk veral uit sy analise
van die Tomlinson-verslag vir 'n simposium wat in Pretoria aangebied is in Junie 1956. Dit is
waarskynlik in verskeie tydskrifte gepubliseer.Y' Hy bespreek die verslag onder die titel
"Gebiedskeiding na aanleiding van die Tomlinson-verslag" .

.In Marais se bespreking van die Tomlinson-verslag gee hy erkenning aan die "kundige vakmanne"
wat "n deurtastende ondersoek gedoen het. Hy bevraagteken egter verskeie aspekte van die verslag
en stel sy bedenkinge oor verskeie aanbevelings wat in die verslag gemaak word. Hy spreek onder
andere sy bedenkinge uit oor die bespiegelende aard van die statistieke, wat handel oor
"langtermynvoorspellings" van menslike bewegings van 'n besondere rassegroep. (1) (Vervolgens
word slegs bladsynommers van die teks aangedui.) Volgens Marais speel hierdie statistiek geen rol
in die basiese feite en verhoudinge sover dit die teologiese en Christelike aspekte betref nie.

Dié verskuiwing in sy denke blyk veral uit die bespreking wat hier onder volg. Marais meen dat dit
belangrik is om kennis te neem van die feit dat daar aan die einde van die eeu 'n gemengde
gemeenskap gaan wees wat die Unie van Suid-Afrika gaan bewoon; 'n gemeenskap waar daar
beslis nie absolute territoriale skeiding tussen wit en swart mense sal wees nie. Hy waarsku dat as
die stelsel van gebiedskeiding gegrond is op selfsug en eiebelang van wit mense, dit nie die toets
van die evangelie kan deurstaan nie - al word hoeveel goeie redes gegee waarom dit die swart
mense sal bevoordeel. Hierdie motiewe moet volgens hom dus telkens vanuit die Christelike
standpunt getoets word om te verseker dat dit nie om eiebelang gaan nie. Hy waarsku dat 'n
algemene en altydgeldende oordeel nie gevel kan word oor gebiedskeiding nie.

Dit blyk dat Marais nog altyd oortuig was dat 'n stelsel van algehele territoriale skeiding moontlik
is, maar hy stelonmiddellik sy voorwaardes. Eerstens moet genoegsame grond beskikbaar gestel
word aan swart mense en genoeg materiële potensiaal vir hulle en hul nageslag sodat hulle 'n
sinvolle lewe kan skep. Hulle bestaan as volwaardige mense moet verseker word en dit moet
geskied in die gees van Christelike liefde en op 'n menswaardige wyse met die nodige simpatie en
begrip - en nie op 'n "hard en ru" manier, soos dikwels in die verlede nie. (3) Marais meen dat dit
vir die gelowige bepalend is dat die doel, motiewe en gesindhede bo verdenking sal wees. Hierdie
voorwaardes is noodsaaklik voordat so 'n pragmatiese beleid oorweeg kan word.

Volgens Marais bied hierdie voorstel in die Tomlinson-verslag nie werklik 'n blywende antwoord
vir die rassevraagstuk nie. Dit bied hoogstens 'n tydelike antwoord vir die getaloormaat van die
swart mense en los nie werklik die basiese probleem op nie. Volgens hom moet 'n antwoord gevind
word vir die vraag oor hoe wit en swart mense as gelowiges kan saamleef. Hy bevraagteken die
sogenaamde apartheidspatroon van die kerk, waar absolute skeiding tussen gelowiges op grond van
ras of kleur gepropageer word. Met 'n beleid van totale territoriale skeiding sou die probleem
opgelos wees omdat daar min geleentheid tot kontak sou wees tussen gelowiges uit wit en swart
geledere.

Só 'n beleid sou egter nie die werklike probleem oplos nie, want dit omseil slegs die probleem.
Hierdie antwoord word ook bevraagteken as die getallemeerderheid van swartes, bruines en Indiërs
vanuit 'n sendingoogpunt benader word. As die kerk hulle kersteningstaak vervul, sal ál meer
gelowiges toetree tot die kerk en die ras- en kleurprobleem nie omseil kan word nie. Die kerk moet
leer om rekenskap te gee van "die Christelike gesindheid ten opsigte van gelowiges van 'n ander ras

121 Hierdie artikel (1954e) van Marais is in my besit en waarskynlik in die Argief in Pretoria. Dit is egter moeilik om
te bepaal of en waar dit gepubliseer is.
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en kleur. Daardie probleem bly in elk geval met ons." (4-5) Hy kom tot die gevolgtrekking dat
hierdie realiteit dit duidelik maak dat die beleid van apartheid sinloos en onaanvaarbaar is vir die
kerk, veral as dit vir sekere gelowiges gaan om 'n oplossing vir die mense wat gesamentlike
aanbidding wilomseil. Marais waarsku dat apartheid nooit 'n lewenshouding mag word nie.

Opsetlike gebiedskeiding is 'n gevaarlike Christelike teologiese standpunt, want alhoewel dit
voorkom of dit die spanning tussen verskillende rassegroepe binne en buite die kerk tydelik verlig,
word die diepliggende verkeerde gesindhede wat daaruit voortspruit, nie "gekonfronteer en
besweer" nie. (5) So 'n omseiling los nie die verkeerde gesindheid op nie.

Marais is van mening dat afsonderlike kerke vir wit en swart mense of vir verskillende taalgroepe
nie 'n probleem is nie. Volgens hom is die verkeerde "geleë in die gees van uitskakeling binne die
kring van die gelowiges m.a.w. die geestelike lewenshouding van apartheid en weiering om saam te
aanbid of dit in 'n blanke of nie-blanke kerkgebou is. Hier lê ons groot opvoedkundige taak as
Christelike kerk". (sy kursivering) (5) Hy beklemtoon dit weer eens dat die opsetlike liefdelose
uitskakeling van medegelowiges op grond van ras of kleur "onchristelik" en "onverdedigbaar" is.
(6) Hy meen dit is juis die taak en roeping van die kerk om hierdie vooroordeel voortdurend te
beveg omdat dit bots met beide die Skrif en die geskiedenis van die kerk. (6)

Marais aanvaar die realiteit dat daar wel 'n verskeidenheid van volke en rasse is en sal wees en dat
die Christendom dit nie ophef of vernietig nie - maar die Christendom deurbreek alle grense en
skeidsmure tussen een gelowige en 'n ander. Marais motiveer hierdie beginsel deur daarop te wys
dat die natuurlike verskeidenheid nie daarmee opgehef word nie, "maar wel die apartheid wat ten
gevolge van die sonde mens van mens skei". (sy kursivering) (7) Dit is opvallend dat Marais juis
hier 'n verdere dimensie voeg aan sy standpunt oor apartheid, naamlik dat dit vanweë die sonde van
die mens is. Sover vasgestel kan word, is dit die eerste keer dat Marais apartheid met die sonde van
die mens verbind. Hy stel dit onomwonde dat eenheid in Christus die beginsel van die Skrif en van
die Christendom is. Volgens hom moet dit nie uit die oog verloor word dat die kerk van Christus in
beginsel een is en dit nie deur die mens een gemaak word nie, maar dat dit '''n gegewe" is. (8) Dit is
die gelowige se taak om gestalte te gee aan daardie eenheid sodat dit op aarde tot openbaring kan
kom.

In hierdie bespreking van Marais verwerp hy ook die apartheidsdenkers se beroep op Israel as volk
van God en die Pinkstergebeure ter regverdiging van skeiding of apartheid.

Vervolgens bespreek Marais die morele problematiek van trekarbeid en wys op die wesenlike
gevaar van gesinsverbrokkeling en verskeie ander sosiale probleme wat daardeur veroorsaak word.
Volgens hom is dit nie net 'n denkbeeldige of tydelike probleem nie, want swart arbeiders sal in
groot getalle uit die "reservate" stroom na die myne en nywerhede in die Unie.

Marais wys op die probleem van 'n groeiende swart nasionalisme wat sal voortspruit uit die
beginsel dat hulle "volgens eie lyne" moet ontwikkel. Dit is reeds deur sendingkundiges uitgewys
dat "heidense stamme" net in 'n beperkte sin hulle eie wêreld kan afsterf indien hulle die
Christendom aanvaar. As hulle die geloof aanvaar, is daar weinig van die lewens- en denkpatrone
wat dieselfde kan bly, anders bly hulle "heidene" met slegs '''n Christelike vernis". (10) Volgens
Marais geld dit vir al die belangrike aspekte van die Christendom soos "die hiernamaals, die aardse
lewe in al sy fases - voortplanting, geboorte of huwelikseremonies, die huwelikslewe self en die
verhouding tot voorvadergeeste". Marais vra: "hoe kan die bantoe volgens eie lyne en teen eie
agtergrond ontwikkel sonder om heiden te bly?" Marais sluit hierdie redenasie af met die bewering:
"Ons stel hier 'n baie sterk vraagteken!" (sy kursivering) (10)

Oor hierdie gevaar van die opbloei van nasionalisme by swart mense - of dit uit eie geledere
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ontwikkelof deur die toedoen van die wit mense se afskeiding - sal dit by hulle 'n teruggryp na
"die eie verlede" veroorsaak. Dit sal by hulle 'n reaksie bring teen alles wat "vreemd" of "Westers"
is. Dit sal ten koste van die Christendom 'n herlewing van hulle eie godsdienstige verlede
veroorsaak met die kreet: "Weg met die Christendom, want dis 'n vreemde, 'n witmens-godsdiens."
(11) Volgens Marais sal dit 'n terugkeer na die "heidendom" beteken, want waarom moet na die
Christendom geluister word as God ook tot hulle vaders gespreek het? So 'n scenario is volgens
Marais moontlik as voortgegaan word met afskeiding.

Hy kom tot die gevolgtrekking dat die Tomlinson-verslag welkome perspektiewe open, maar geen
totale oplossing bied nie, omdat die problematiek meer gekompliseerd is as wat uit die verslag blyk.

Dit blyk dus duidelik dat Marais gedurende die 1950's 'n denkverskuiwing ondergaan het, maar
steeds worstelom na vore te kom met enige werkbare alternatief. Ons moet egter eerstens daarop let
dat Marais die Tomlinson-verslag - wat reeds onder kritiek gekom het omdat dit sogenaamd te ver
oorleun na die belang van swart mense - op die mees diplomaties moontlike manier moes
beoordeel. Dit word veral gesien in die wyse waarop hy toegee dat 'n saak wel uitgemaak kan word
vir territoriale skeiding en dan sy voorwaardes stel. Dit is egter duidelik dat hy slegs toegewings
maak, omdat hy nie homself die geleentheid wilontsê om ten minste binne hoorafstand van sy
gehoor te bly nie.

Tweedens stel hy sy standpunte binne die beperkte ruimte wat hy gegun word om te beweeg. Uit
Marais se beoordeling van die verslag blyk sy beginsels van menswaardigheid en gelykwaardigheid
voor God duidelik. Hy wys weer eens die beginsel van rasseskeiding en apartheid duidelik af en
maak slegs enkele toegewings op pragmatiese gronde.

Derdens kom hier 'n belangrike ontwikkeling voor in sy beoordeling van apartheid as hy apartheid
die eerste keer in verband bring met die sondigheid van die mens. Vierdens verwoord Marais sy
bedenkinge oor die sosio-ekonomiese gevolge van 'n beleid van territoriale skeiding, veral waar hy
die morele probleme oor trekarbeid uitlig. Dit is nie altyd duidelik ofhy van die staatkundige beleid
of die Ned GerefKerk se beleid praat nie - waarskynlik omdat die twee so vervleg was.

Die ontwaking van nasionalisme in die swart samelewing en die noodwendige gevolge daarvan vir
die Christendom is egter problematies. Dit moet waarskynlik verstaan word teen die agtergrond van
die denke en teorieë van sendingkundiges van die tyd.
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d) Marais se standpunt oor die Broederbond

Tydens die sinodesitting van die Ned Geref Kerk van Noord-Transvaal in Mei 1957 het 'n
aanbeveling gedien wat vra dat enige persoon wat lid is van die Vrymesselaarsbeweging, verbied
word om in enige kerklike amp te dien vanweë die geheimhouding van die organisasie. In reaksie
hierop dien Marais 'n aanbeveling in wat vra dat die sinode 'n uitspraak maak teen alle geheime
organisasies, insluitende die Broederbond.122 Hierdie aanbeveling van Marais - wat nie aanvaar is
nie - het gelei tot sy verdere isolasie binne kerklike en Afrikanergeledere. Kort ná hierdie gebeure
is uitnodigings om as spreker in radioprogramme op te tree, gemeentes toe te spreek en te preek,
opgeskort.

e) Marais reageer teen valse sendingmotiewe

In 'n artikel in die Cape Argus sien ons nog 'n voorbeeld waar Marais sy insigte oor

122 Daar verskyn 'n berig op die voorblad van die Rand Daily Mail (8 May 1957) oor hierdie gebeure by die sinode
met die opskrif"Broederbond: Attack at DRC Synod. Why Act Behind a Mask of Secrecy? Asks Dr. Ben Marais".
Sien ook die ongepubliseerde artikel wat in 1955 gerig is aan die redakteur van Dagbreek en Sondagnuus, waarin
Marais die Broederbond bevraagteken.
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rasseverhoudinge uitbou en in verband bring met die verkeerde motief agter die Ned Geref Kerk se
sendingywer. Hy waarsku teen die waarneembare tendens binne die kerk dat wit oorlewing gesien
word as primêre motief van sendingwerk. Hy spreek sy waardering uit vir die nuwe entoesiasme vir
sending, maar vra dat dringend ondersoek ingestel word na hierdie tendens sodat verkeerde
motiewe hokgeslaan kan word.!"

jJ Marais se standpunt oor kerkeenheid gehandhaaf

In 1959 verskyn sy volgende boek, Die Kerk Deur die Eeue. Hy gee 'n algemene oorsig oor die
kerk se worsteling oor hulle stryd na buite teen onder andere die Grieks-Romeinse heidendom,
Oosterse misteriegodsdienste, Islam, kommunisme, asook die sekularisme van die 20ste eeu. Hy
volg dit op met die kerk se stryd na binne, naamlik die Ariaanse stryd, die Spaanse inkwisisie en
ander. In 'n derde afdeling bespreek hy die hoofmomente van die hervormingstryd. In 'n laaste
afdeling gee hy aandag aan die sogenaamde nuwe bane wat die sendingbeweging en die eenheid
van die kerk insluit.

Van belang vir hierdie studie is sy bespreking oor die eenheid van die kerk. Hy wys op die tragiese
waarheid dat die kerk met die aanbreek van die 20ste eeu meer verdeeld is as ooit in die
geskiedenis.F" Die wêreldsendingbyeenkomste van die 19de eeu het egter die tafel gedek vir die
ekumeniese bewegings van die 20ste eeu. Dit was te danke aan die ekumene dat daar insig
ontwikkel het in die realiteit dat die verskeurdheid van die kerk hulle geloofwaardigheid aantas.
Marais toon aan dat besinning oor die Skrif'n belangrike rol sou speel in die soeke na eenheid. Die
insigte wat die Nuwe Testament bied oor die kerk, beklemtoon die wesenlike belang van
kerkeenheid. Marais sê dat dit die taak van die kerk is om "hierdie wesenlike en essensiële eenheid"
'n werklikheid te maak en dit op aarde te "aktualiseer, in getrouheid aan die gebed van Christus dat
ons een mag wees, sodat die wêreld in Hom kan gI0".125

Marais bespreek hierdie beginsel van die eenheid soos dit in die Nuwe Testament uiteengesit word
en toon aan hoe dit 'n rol gespeel het in ekumeniese bewegings soos "Faith and Order" en "Life and
Work" in hulle soek na eenheid. Dit was tydens die bespreking van hierdie bewegings by die WRK
dat hy opnuut besef het hoe arm die kerk is as gevolg van die verskeurdheid. Marais wys op die
noodsaaklikheid dat die Ned Geref Kerk opnuut kennis moet neem van die WRK se stryd om 'n
eenheid - wat nou reeds hier op aarde sigbaar moet word.126 Hy beklemtoon die realiteit dat enige
verdere versplintering, isolasie of afskeiding tragiese gebeure is wat 'n aantasting is van die kerk se
belydenis van eenheid. Volgens hom mag die Protestante in hulle "waarheidsvraag" nie die
eenheidstrewe ontduik nie. Aan die einde van sy betoog beroep Marais homself op die Ned Geref
Kerk se Calvinistiese kerkbeskouing om daarmee die roeping tot kerkeenheid te beklemtoon. 127

g) Marais bespreek nasionalisme in Afrika

Verskeie ander voorbeelde van werke wat Marais geskryf het, kan aangehaal word om aan te toon
hoe hy telkens daarin geslaag het om sy denke in en vir 'n veranderende konteks te interpreteer.v"

123 Sien Marais se artikel in die Cape Argus, 3 Junie 1958.
124Marais, 1959a: 131.
125Marais, 1959a: 132ev.
126Marais, 1959a: 134ev.
127Marais, 1959a: 140.
128 Sien die volgende artikels van Marais: "The church's role in Africa" (1960b:6-8); "The storm over South Africa"

(1960c: 11-13); "The church transcending nation" (The Ecumenical Review 1956a: 413-416); "The Christian
attitude in a multi-racial society" (The Compass 1959: 120ev); "Die Christendom in Afrika" (Die Voorligter
Desember 1958b: 30); en "Wat stap oor Afrika?" (Die Voorligter 195ge: 7,25).
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Een só 'n artikel van Marais het in die Rand Daily Mail onder die afdeling "The Africa of
tomorrow" verskyn, met die titel "Five forces re-shaping this continent". Hy ontleed die rol wat
Westerse tegnologie, Islam, kommunisme, nasionalisme en die Christendom in die toekomstige
ontwaking van Afrika gaan speel. Hy toon aan dat Afrika besig is om die tegnologie van die Weste
te omarm, wat onomkeerbare veranderings gaan meebring en die voorkoms van Afrika spoedig
radikaal gaan verander. Hy bespreek om die beurt die ander gemelde invloede en die rol wat elkeen
waarskynlik sal speel. Vir ons doeleindes is sy bespreking van die rol van nasionalisme van
besondere belang.

Volgens hom is die geveg om Afrika "a battle that will in some sense be a battle of conflicting
nationalisms", en 'n gety van nasionalisme van Algerië tot Kaapstad was aan die opbou - elkeen
met hulle eie geestesinhoud. Elkeen het volgens hom een gemeenskaplike element, naamlik: "they
are all out for absolute goals". Volgens Marais probeer hy nie aantoon dat die kerk 'n oordeel moet
uitspreek oor kerke vir verskillende rasse-, kulturele, taal- en ander groepe nie. Hy wil liewer die
kerk betyds waarsku teen enige poging om gelowiges op grond van enige van die gemelde verskille
uit te sluit van enige kerk of diens van die kerk: "If the Church fails to create a real community, and
merely accepts or tries to perpetuate the existing racial patterns and barriers even within its own
life, the African, uprooted in a changing world, will in the long run fall prey to some other form of
community like that of Islam, Communism or African nationalism. If the Christian Church in Africa
fails in its prophetic character and tries to perpetuate the status quo in race relations or racial
patterns, it must fail all along the line and could not meet the need and realities of a new day in
Africa in which nationalism and race consciousness and sensitivity are very marked. The Church,
by being true to its own character as a breakthrough of the age to come into the present world, will
have to make Christian brotherhood and fellowship for all racial groups real. Otherwise Christianity
will lose all hope ofleadership in the emerging Africa.,,129

hj 'n Profetiese woord oor die kerk se kwynende mag

In twee artikels in The Star bespreek Marais die magsposisie van die Europese kerk wat tussen die
16de en 19de eeu onder andere Afrika betree het.130 In hierdie twee artikels openbaar Marais sy
besondere insig in die verandering van die konteks waarin die tradisionele Europese kerke hulleself
bevind in onder andere Afrika. Tussen die 16de eeu en die 19de eeu is hierdie kerk gesien as kerk
van die magtige Europa wat groot aansien geniet en aan hulle sendelinge beskerming gebied het.
Hierdie situasie was dikwels tot nadeel van die kerk wat té nou verbind was met die imperialisme
en kultuur van die Weste.

Marais toon aan dat hierdie magsposisie van die Weste om verskeie redes besig was om te taan en
die koloniale mat van die verlede onder die voete van die tradisionele kerke van die Weste uitgeruk
word. Dit beteken dat die Christendom in hulle ontmoeting met Afrika die eerste keer op hulle eie
voete sal moet staan, sonder die aansien en politieke mag van Europa. Marais meen dat dit
positiewe gevolge vir die Christendom kan inhou, omdat dit die kerk sal dwing om op God alleen te
vertrou - om soos die vroeë kerk nie te vertrou op ander magte soos Konstantyn nie. Volgens hom
het die kerk te swaar op die beskerming en ondersteuning van die regering gesteun - met talle
nadelige gevolge. Die kerk sal eerstens weer moet leer wat dit beteken om op God alleen te vertrou

129 Sien artikel in Rand Daily Mail, 18 June 1959d.
130 In The Star (13 Junie 1960d en 14 Junie 1960e) verskyn die artikels "The church's 'Western' label is now its

liability" en "The challenge is to all churches in Africa" . Daar het ook verskeie ander artikels van Marais verskyn
in hierdie verband: "The future of South Africa I: Outside reactions to Republic's policies" (Natal Daily News 28
Desember 1961 k en 29 Desember 19611) en "The future of South Africa II: Only a few years left in which to prove
apartheid".
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en tweedens wat die belydenis oor die gemeenskap van die heiliges werklik beteken vir gelowiges
in Afrika.

Marais spreek ook die mening uit dat as die Christendom nie daarin slaag om die ware gemeenskap
van die gelowiges in Afrika te skep nie, die kerk uiteindelik in nasionalisme, Islam of kommunisme
sal verval. Hierdie krisis staan veral voor die deur van die geloofsgemeenskappe wat hulleself
handhaaf in terme van kleur, kultuur of taal en só poog om fisieke kontak te vermy. Hierdie krisis
staar die Ned Geref Kerk in die oë, omdat telkens gepoog word om apartheid Skriftuurlik te
regverdig ten spyte van die kritiek van die wêreld. Dit geld ook ander kerke in Suid-Afrika wat
slegs getrou kan blyaan hulle profetiese taak deur hulle eie lidmate te konfronteer oor hulle
verkeerde gesindheid in verband met rasseverhoudinge. Die kerk sal met profetiese oortuiging in 'n
gesindheid van liefde hierdie dwalings moet konfronteer ten spyte van die feit dat talle lidmate
waarskynlik sal bedank.

Hierdie artikel is 'n demonstrasie van hoe ver Marais sy tydgenote in die kerk vooruit was met sy
insig in die kwynende politieke en kulturele mag van die Weste en die laaste stuiptrekkings van die
Corpus Christianum (sien Hoofstuk 2.1).

Ná Marais se aanstelling aan die Universiteit van Pretoria het hy meerendeels daarop gekonsentreer
om sy standpunte in verband met rasse-apartheid en aanverwante beginselstandpunte op verskeie
forums te stel en te verdedig.V' Marais het nie noodwendig nuwe standpunte ontwikkel gedurende
hierdie tydperk nie, maar eerder sy bestaande insigte in verskillende omstandighede bevestig en
weer geïnterpreteer. In verskeie artikels wat hy gedurende hierdie tydperk geskryf het, is dit
duidelik dat hy deeglik onderleg was in die historiese en teologiese ontwikkeling van apartheid.
Voorts was hy deeglik ingelig oor die besondere problematiek van Afrika, veral ná sy uitgebreide
toere in Afrika in 1953, 1960-'61, 1964 en 1986.132 In die openbare pers het Marais telkens sy
standpunt oor apartheid gestel. Ná Marais se terugkeer van die WRK-vergadering in Evanston
(1954), word sy persverklaring oor die feit dat verpligte segregasie nie op die Woord gegrond kan
word nie, in Die Transvaler en Die Burger aangehaal. 133

ij Marais se bydrae in Vertraagde Aksie

Die debat oor die regverdiging van apartheid op Skriftuurlike gronde verdiep met die verskyning
van 'n boek, Vertraagde Aksie: 'n Ekumeniese Getuienis uit die Afrikaanssprekende Kerk (1960),
waarin Marais een van 11 persone is wat artikels skryf. In die boek word 'n beroep op die kerk
gedoen om die Skriftuurlike regverdiging van apartheid te verwerp.l" Hierdie boek verskyn ten

131 Sien onder andere die volgende artikels van Marais: "The Church and racial tension in South Africa" (Eternity, 1
Junie 1956b) en "A million danger signals ahead" (Eternity 30 Junie 1958a). In Die Kerkbode (28 Januarie 1959b:
159) verskyn "Die Groepsgebiedewet en die Indiërs", wat handeloor gedwonge verskuiwings kragtens die
Groepsgebiedewet. In Rand Daily Mail (19 Junie 1959c), in die artikel "The church must win the masses" vra
Marais of groot getalle mense nie die Christendom ondergeskik stel aan nasionalisme nie. In 'n artikel in Optima
(1 September 1959g: 14gev) getiteld "Is there a practical alternative to apartheid in religion?" antwoord Marais op
Du Preez se poging om kerklike dissipline te misbruik om hom die swye op te lê oor rassekwessies in 'n artikel
gedateer 16 Oktober 1962. Die bron waarin hierdie artikel gepubliseer is, kon ondanks deeglike ondersoek nie
vasgestel word nie. In Die Burger (18 Oktober 1963c) publiseer hy "'n Ongekende Veldtog teen Predikante".

132 In sy onderhoud met Viljoen maak Marais onder andere melding van hierdie toere en insigte wat hy daardeur
verwerfhet (1986). Sien ook artikels in The Star (3 Maart 1961b) met die titel "Splendour and fear" (24 Februarie
1961a); "Congolese do not dislike Europeans"; "Why we missed the bus in Africa (21 Junie 1961c); en "Ethiopia:
history and legend" (22 Junie1961e).

133 Sien Marais in Die Transvaler, Augustus 1954b. In een van verskeie artikels stel hy sy standpunte in dié verband
ook in Die Transvaler van 10 September 1954c in 'n tyd toe hy die kritiek wat teen hom ingestroom het, moes
trotseer.

134 Geyser, 1960.
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spyte van die spanning oor die gebeure tydens en ná die Cottesloe-beraad (sien Hoofstuk 2.2.1). I35

In sy bydrae "Die kerk in die kontemporêre wêreld" stel Marais dit duidelik dat dit 'n sonde is as
die kerk gesamentlike aanbidding weier.

Marais skroom ook nie om vir die Ned Geref Kerk in die bres te tree as verdraaide beriggewing
verskyn oor wat aan die gang is in hierdie kerk nie.136 Ons sien dit onder andere in 'n artikel wat in
The British Weekly verskyn waarin hy beswaar aanteken teen die redakteur se eensydige
beriggewing oor die Suid-Afrikaanse regering en die Ned Geref Kerk se standpunt oor die
kleurkwessie.Y'

4.7.4 Die eerste groot aanslag van kritiek teen Marais

Hierdie aanslag begin ná Marais se optrede tydens die WRK-vergadering in Evanston in 1954, waar
hy mede-inleier van die rapport oor "The Church and Race" was. Met sy terugkeer het hy hom in 'n
byenes bevind waar die pers op 'n provokatiewe wyse verslag gedoen het oor sy toespraak by die
WRK. Op 'n sensasionele manier is berig oor ds CB Brink se verslag aan die sinode van die Ned
Geref Kerk oor die besluite van die WRK wat hy as afgevaardigde van hierdie sinode bygewoon
het.138 Só skerp was die kritiek teen Marais dat talle van sy vriende hom die rug gekeer het. Hy
beskryf sy jare aan die Universiteit van Pretoria as moeilike jare tydens die opbloei van Afrikaner-
nasionalisme. Hy het homself dikwels as 'n vreemdeling in sy eie wêreld ervaar, waar hy nie kon
identifiseer met Afrikaner-nasionalisme nie en indringend verskil het met sy kollegas oor die
rassekwessie.V"

Marais word aan haas elke front gekritiseer, onder andere dat hy nie patrioties is niel40; dat hy op 'n
subtiele manier landsleiers en teoloë sagmaak teen dit waarvoor die voorouers geswoeg en gesweet
het; 141 dat hy lid is van die Christelike Instituut; 142 dat hy die Christendom met kommunisme

135 Marais het 'n uitnodiging ontvang om die beraad mee te maak, maar kon dit nie bywoon nie omdat hy homself
reeds verbind het aan 'n toer na die VSA waartydens hy verskeie lesings aanbied.

136 Sien onder andere artikels wat hy geskryfhet in "The Christian attitude in a Multi-racial society" (The Compass, 1
Augustusl959: 120-123) en "The Reasonableness of Sephardion". (The Church of England Newspaper 20 Mei
1960: llev).

137 Sien Marais se brief in The British Weekly (16 Junie 1954d).
138 In Die Transvaler (4 November 1954) word berig oor ds. CB Brink, moderator van die Ned Geref Kerk (Ned

Geref Kerk van Transvaal), se verslag aan die sinode oor sy besoek as afgevaardigde aan die vergadering van die
WRK in Amerika. Marais was saam met Brink afgevaardigdes na die vergadering van die WRK. Daar was geen
onduidelikheid oor Marais se standpunt in verband met die rassekwessie, wat hy tydens die vergadering van die
WRK verwoord het in sy toespraak, nie. Volgens die berig in Die Transvaler het Brink in sy verslag vermeld dat
by die WRK besluite geneem is oor die onaanvaarbaarheid van segregasie "op grond van ras en etniese oorsprong
in al sy vorms en dat dit in stryd is met die Evangelie en as onversoenbaar beskou moet word met die Christelike
leer aangaande die mens en die wese van die Kerk van Christus". Volgens hom is wit en swart afgevaardigdes
gedwing om hulle opinie te wysig, al het hulle in beginsel met hom saamgestem. Met die besluite is die Ned Geref
Kerk in die beskuldigdebank geplaas en vermaan dat weë in Suid-Afrika gevind moet word waar swart mense op
gelyke voet met wit mense kan leef - anders moet wit mense ter wille van vrede en eensgesindheid uit die unie
padgee. Dit spreek vanself dat hierdie beriggewing tot spanning met Marais aanleiding gegee het. In 'n nota wat
Marais geskryf het op die afskrif van die berigte van Die Transvaler (in my besit), meen hy dat Brink dit gedoen
het om homself te verheerlik en vir Marais af te takel. Hy sê ook dat Die Transvaler die volgende oggend in 'n
hoofartikel (deur die redakteur, Jannie Kruger) hom van onder meer volksverraad beskuldig het, wat in dié
gelaaide atmosfeer 'n stortvloed van aanvalle teen hom inDie Transvaler ontketen het. Marais sê voorts in die nota
dit het veroorsaak dat hy met sy terugkeer na Suid-Afrika só "besmeer" was dat selfs sy vriende hom nie wou groet
nie.

139 Sien onderhoud met Viljoen (1986).
140 "Kerk het reeds plig versuim", Die Vaderland (25 Augustus 1964g) en "Staaf die bewerings", Die Vaderland (25

Augustus 1964£).
141 "Uitdaging aan prof. Marais", Die Vaderland (25 Augustus 1964).
142 "Marais antwoord op 'n uitdaging", Die Vaderland (28 Augustus 1964h).
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vergelyk; dat alle skeidslyne tussen wit en swart uitgewis moet word, want dan sal daar nie meer
blankes en swartes wees nie; dat hy 'n kampvegter vir die WRK en al hulle dogter-organisasies
is; 143 hy word beskuldig van linkse propaganda in die pers oor die 90 dae-aanhoudingsklousule en
dus nie aan 'n Afrikaner-universiteit hoort nie; dat hy Afrikaners se waardes aftakel by sy studente,
en kommunistiese leiers van Afrika as "responsible men" beskryf.l'" Daar was selfs botsings tussen
die konserwatiewe studente onder die invloed van die Broederbond, en liberale studente wat Marais
ondersteun oor sy sogenaamde afwykende standpunte.i" 'n Lid van die Parlement, Jaap Marais,
beskuldig hom daarvan dat hy eerder kritiek uitspreek teen persone wat kommunisme aan die kaak
stel as teen kommunisme self.146 Marais word gewaarsku dat die Nasionale Party van Transvaal die
regering gaan versoek om stappe te doen om te voorkom dat liberaliste en kommuniste as dosente
en professore aangestel word en dat "nie-blankes" aan blanke universiteite doseer.l'"

Hierdie kritiek en verdagmakery het sulke afmetings aangeneem dat artikels in die Nederlandse
blad Trouw verskyn het waarin die berigte in verband met Marais ontleed is en waarin aangedui
word dat geen substansiële gronde bestaan vir hierdie ongehoorde beswaddering van Marais nie.148

Dit het later sulke afmetings aangeneem dat Marais, teen sy aard, 'n brief op 'n briefhoof van die
Universiteit van Pretoria gerig het aan 'n sekere dr. Van Vuuren (klaarblyklik 'n
voorligtingsbeampte van die universiteit) waarin hy hom waarsku dat hy stappe teen hom sal doen
as hy nie ophou om studente teen Marais op te sweep nie.149

Te midde van hierdie kritiek, volhard Marais met sy beginselstandpunte oor die rol van die kerk in
'n tydperk van geweld. Ons sien dit in die korrespondensie'f" wat hy voer met die sekretaris van die
WRK, waann hy navrae doen en beswaar aanteken teen hulle finansiering van
weerstandsbewegings. Hy waarsku dat die WRK daarvan beskuldig word dat hulle sabotasie in
Suid-Afrika subsidieer. Hy waarsku ook die WRK teen hulle finansiële en morele ondersteuning
van die weerstandsbewegings in Suid-Afrika.lsl

4.7.5 Marais oor die ontwikkelinge inAfrika

Tydens en ná Marais se toere deur Afrika gedurende die 1960's het hy verskeie artikels geskryf
waarin hy die politieke verwikkelinge in Afrika bespreek. Hy bespreek die tydperk van hoop in die
begin van die 1960's, maar ook die wanhoop van die laat 1960's. In 'n artikeloor die posisie van
wit mense in Suid-Afrika waarsku hy dat die gety gedraai het en dat daar 'n opbou van negatiewe
gevoelens teen wit mense in Afrika is en 'n stryd om oorlewing op hande is. Hy beklemtoon die
realiteit dat swart mense in Afrika hulle oor die algemeen vereenselwig met die swart mense se
stryd teen apartheid in Suid-Afrika. Voorts toon hy aan dat swart mense in Afrika oortuig is dat

143 "Wat is sy antwoord op die uitlatings" (lI September 1964i) en "Wat prof. Ben Marais by die Wêreldraad gedoen
het" in Die Vaderland (11 September 1964).

144 "Vrae wat studente aan prof. Marais kan stel", Dagbreek en Sondagnuus (13 September 1964) en "Groot seuns van
ons volk word geestelik verdruk" en "By Tukkies is geen plek vir 'n draadsitter nie" (20 September 1964).

145 "Liberales en konserwatiewes bots op Tukkies se kampus", Dagbreek en Sondagnuus (25 Oktober 1964) en
"Broeder campaign against prof. Ben Marais", Sunday Times (15 November 1964).

146 Dit was die tyd toe 'n heksejag onder leiding van senator McCarthy van die VSA gevoer is teen enige teken of
bewering van kommunisme in die VSA. Sien Miller (1960) in dié verband. "Jaap Marais daag prof. Marais uit",
Dagbreeken Sondagnuus (12-01-1964).

147 "Springs williberaliste as dosente laat verbied", Die Burger (12-08-1964e).
148 Sien die bespreking in onder andere Trouw (14-10-1965).
149 Sien die brief in Marais se handskrif, gedateer 30-08-1965a, in die Argief in Pretoria.
150 Hierdie briewe, gedateer 25 September 1964d, is in die Argief in Pretoria.
151 Marais het hierdie tipe protes herhaal gedurende die 1970's. Sien onder andere sy brief gedateer 03-09-1970 aan

dr. Carsons Blake, Algemene sekretaris van die WRK .
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geen Afrikane hulle vryheid kan geniet as daar Afrikane is wat elders onderdruk word nie. Hierdie
stryd staan volgens Marais vir die wit mense van Suid-Afrika voor die deur en kan selfs oorgaan tot
geweld.152

Wie meen dat 'n oplossing te vinde is wat gebaseer kan word op ras of kleur, is volgens Marais
heeltemal uit voeling met die werklikheid. Indien met 'n ras- en kleurgedrewe beleid volhard word,
kan Suid-Afrika selfs die ondersteuning van die Weste verbeur. Na aanleiding van hierdie
werklikhede bespreek Marais die noodsaaklikheid van spoedige en indringende politieke
aanpassings en veranderings in gesindhede by wit mense.153 Hy bespreek ook die posisie van wit
mense in die res van Afrika en toon aan dat die inboorlinge van Afrika nie teen die blankes per se
gekant is nie, maar wel in opstand is teen blanke dominasie en in die besonder teen kolonialisme+"
Marais gee ook aandag aan die positiewe gevolge wat die aftakeling van kolonialisme inhou vir die
ontwaking van die selfbeeld van swart mense, veral ten opsigte van die besef dat hulle op geen
gebied die wit mense se mindere is nie.155

Die feit dat Marais gevra word om talle artikels in die Engelssprekende pers te skryf oor die verwik-
kelinge in Afrika en die implikasies daarvan vir Suid-Afrika, spreek boekdele. Dit kan waarskynlik
toegeskryf word aan twee redes, naamlik omdat hy dit nie gegun is deur die Afrikaanse pers en
kerklike tydskrifte nie, en hy besef het dat die meeste Afrikaanse lesers nie gereed was om sodanige
insigte met hom te deel nie. Die artikels wat hy wel in dié verband in Afrikaanse koerante en
tydskrifte geskryfhet, word gekenmerk deur sy versigtige en diplomatiese benadering.l'"

Dit is opvallend dat Marais gedurende die 1960's worstel met die vraag oor wat die toekoms inhou
vir 'n Afrika wat besig is om die kettings van kolonialisme af te skud en wat van die sogenaamde
Westerse beskawing en die Christendom gaan word.157 Sy aanvoeling vir die problematiek wat wit
mense beleef in die tyd van die emansipasie van swart mense, blyk uit die artikels wat hy geskryf
het oor die fisieke, sielkundige en emosionele aanpassings wat wit Suid-Afrikaners ondergaan in die
stryd vir en teen apartheid.F" Sy insig in die ontwikkeling van die era van 'n universele geskiedenis
en "global village" spreek van sy ruim denke en visie.159 Dit geskied in 'n tyd toe sy mede-
Afrikanerteoloë en -leiers totaal vasgevang was in die stryd om apartheid te versterk en te
regverdig.

Ten spyte van Marais se lojaliteit teenoor die kerk het hy in uiterste gevalle nie gehuiwer om
besluite van sinodes in die openbaar te kritiseer nie. In 1963 het hy in die pers skerp gereageer teen
die besluit van die Suid-Transvaalse sinode dat geen lid van die kerk die reg het om sinodebesluite
in die openbaar te kritiseer nie. Sodanige besware mag slegs deur die amptelike kanale van die kerk

152 Sien Marais, "Struggle against apartheid" in The Star (21 Junie 1961d). Sien ook "Drastic Changes in Way of Life
Necessary for S. Africa's Survival" (The Cape Times, 14November 1961k); "The future ofS. Africa" (Natal Daily
News, 28 Desember 1961m) en "Only a few years left in which to prove apartheid" (29 Desember 1961n).

153 Sien onder andere "Drastic changes in present way of life are necessary" (Sunday Times 12 November 19611)en
"Uhuru on every doorpost" (The Star 6 Julie 1961f).

154 Sien onder andere "Splendour and fear" (The Star 3 Maart 196Ib); "Congolese do not dislike Europeans" (The
Star 24 Februarie 196Ia) en "Man of Destiny in Afrika" (The Star 21 Julie 1961g).

155 Sien "The black man's opportunity" (Rand Daily Mail 30 Julie 1964c).
156 Sien artikel van Marais inDie Kerkbode, "Dit is ons Afrika! 1" (l96Ih: 570ev; 196Ii: 614).
157 Sien Marais se bespreking in Rand Daily Mail (25 Oktober 1962b) onder die opskrif "How civilisation survived

the fall of Rome".
158 Sien "Loyalty to country and honesty need not clash" (The Star 27 Junie 1962c); "The White South African's

Dilemma" (The Star, Mei 1963a); "Have we become a frightened people? (Rand Daily MailiO Julie 1964b); "S.
Africans uneasy on their continent" (Sunday Chronicle 2 Augustus 1964j) en "The only way to sell apartheid"
(Sunday Chronicle 9 Augustus 1964k).

159 In die berig "The era of one world has begun" (Rand Daily Mail 21 Februarie 1963b).
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gevoer word. Hierdie besluit is geneem om Beyers Naudé aan bande te lê toe hy as moderator van
die Suid-Transvaalse sinode voor die keuse gestaan het tussen voortgesette leraarskap in die Ned
GerefKerk en die redakteurskap van Pro Veritate.160

4.7.6 Marais publiseer nog 'n boek

Marais se Afrikatoere en ontmoetings met verskeie Afrika-leiers het beslis aanleiding gegee tot die
groot aantal artikels wat hy geskryf het oor Afrika.i'" In die analise hier bo is dit duidelik dat hy op
'n insiggewende wyse die ontwikkelinge in Afrika en die relevansie daarvan vir, Suid-Afrika
beskryf. Hierdie insigte het sekerlik 'n rol gespeel in sy besluit om 'n volgende boek te skryf met
die titel The Two Faces of Africa, wat in 1964 verskyn hetl62. Verskeie resensies verskyn in die
Engelssprekende pers waarin besondere waardering uitgespreek word vir die insiggewende wyse
waarop Marais oor die gebeure in Afrika skryf. Dit is opvallend hoe deeglik hy op hoogte was van
die rassevraagstuk in Afrika en in die wêreld.163 Teenoor die positiewe ontvangs deur die
Engelssprekende pers is dit opvallend om te let op die negatiewe reaksie van die argitekte van
apartheid.l'"

In hierdie boek poog hy om op die mees objektiewe wyse sy lesers beter insig te gee oor die
rasseproblematiek van die 1960's in Suid-Afrika. Die boek bestaan uit vier afdelings, naamlik
"Which road South Africa?; "The Two faces of Africa"; "Africa: A cross road of religion and
ideology"; en "The church in Africa: its history, problems and prospects".

In die eerste paragraaf stel Marais dit duidelik dat hy hierdie boek skryf as 'n "wit Afrikaan" omdat
hy 'n boorling van Afrika is wat geen ander tuisland ken nie (slegs die bladsyverwysing word
vervolgens aangeduij.l'"

In Hoofstuk 1 bou hy 'n oortuigende argument op ten gunste van apartheid, waarna hy dan self al
die gebreke uitwys in hierdie tipe rasionalisering ter regverdiging van apartheid. Daarna ontgin
Marais verskeie ander alternatiewe. Hy kom tot die gevolgtrekking dat afsonderlike ontwikkeling as
sogenaamde oplossing van die rasseproblematiek op lang termyn nie werklik 'n antwoord bied vir
Suid-Afrika nie.

Hy stel dit duidelik dat hy die boek skryf in 'n tydperk van groot veranderinge waar die ou
koloniale bedeling tot 'n einde gekom het en die era van universele geskiedenis betree word, 'n
tussentydperk van vrees aan die een kant en hoop aan die ander kant. (3) Hy sien dit as 'n tydperk
waarin die tradisionele manier van dink tot in die fondamente geskud word; waar nie meer van
groepe mense in isolasie gedink kan word nie; waar 'n proses van globalisering aan die gang is. Dit
is 'n nuwe werklikheid wat wit mense, veral in Afrika, sal moet leer aanvaar, al beleef hulle dit as
'n tyd waarin hulle gestroop word van mag en hulle voortbestaan bedreig word. (6)

In sy bespreking, ironies genoeg ten gunste van apartheid, ontleed Marais die reaksie van die wit
mense in Suid-Afrika op hierdie ontredderde situasie waarin hulle hulself bevind. Hy wys op die
aanvanklike oplossing wat segregasie gebied en die daaropvolgende antwoord wat die Afrikaner

160 Sien in Hoofstuk 3.2.8 die bespreking oor Naudé se keuse tussen leraar van die Ned GerefKerk en redakteur van
Pro Veritate.

161 In Augustus 1968 onderneem Marais nog 'n studietoer deur Sentraal- en Oos-Afrika.
162 Marais, 1964a.
163 Sien onder andere "Ben Marais writes of 'two faces af Africa' with objectivity and sincerity" (Cape Argus 11 Junie

1964); "Ben Marais sums up the reality" (Sunday Chronicle 21 Junie 1964); "One-Way solutions are not possible,
says prof. Ben Marais" (Zionist Record and S.A. Jewish Chronicle 10 Julie 1964); en "Straight thinking on Africa"
(The Star 10 Junie 1964c).

164 Sien onder andere die reaksie van Hanekom, 1952: 304-341.
165 Marais, 1964a: 1.
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gevind het in apartheid. Volgens hom is apartheid 'n beleid van afsonderlikheid waarin elke volk
die geleentheid gebied word om hulleself in hulle eie gebiede onafhanklik van mekaar te ontwikkel
(I lev). Volgens die argitekte van apartheid is dit 'n Godgegewe reg wat elke volk van God ontvang
het. Hy bespreek die redes waarom volgens hierdie beginsel geen vermenging plaasvind nie, waarna
hy die verskil tussen die rasseproblematiek in die VSA en Suid-Afrika bespreek. Marais gee 'n
volledige uiteensetting, met redes, waarom hierdie Godgegewe reg en beginsel van
apartheidsargitekte gehoorsaam moet word en hoe die regering besig is om dit prakties te
implementeer (I2ev).

Marais vra of hierdie beleid enigsins kan werk. Hy bespreek hierdie vraag aan die hand van enkele
vrae, nadat hy al die voor- en die nadele van die beleid opgeweeg het. Hy wil weet hoe hierdie
beleid die meeste swart mense raak, veral dié wat nie meer in die tuislande woon nie. Hy kom tot
die gevolgtrekking dat dit 'n immorele beleid is wat wit mense se belange ten koste van swart
mense dien en uiteindelik slegs deur mag in stand gehou kan word. (34ev) Dit is opvallend hoe
Marais op 'n profetiese wyse die noodsaaklikheid van grondverdeling, wat tans in die brandpunt is,
bespreek. (66)

In 'n laaste afdeling van hierdie hoofstuk bespreek hy op 'n holistiese wyse alternatiewe vir die
beleid van apartheid met die vraag of enige alternatief aanvaarbaar sal wees vir die meeste wit
mense. Marais kom tot die gevolgtrekking dat dit nie maklik sal wees om vir só 'n diverse kulturele
samelewing soos Suid-Afrika 'n enkele antwoord te vind nie. Hy bespreek verskeie moontlikhede
met die klem op 'n federale stelsel wat evolusionêr ingefaseer kan word. Wat op daardie tydstip
onmoontlik lyk, kan as gevolg van konfrontasie met die werklikheid, more nie meer onmoontlik lyk
nie. Volgens hom is 'n "one-way solution" nie meer moontlik in Afrika nie. Enige poging om wel
'n oplossing te vind, sal die vertrekpunt moet vind in wedersydse respek en aanvaarding van mekaar
se motiewe. Daarsonder sal geen politieke stelsel 'n antwoord kan bied nie.

In Hoofstuk 2 beweeg Marais noord en bespreek sy insigte in die psige van Afrika. Marais is
beskeie in sy uiteensetting van hierdie hoofstuk en poog om nie die indruk te wek dat hy klinkklare
antwoorde bied vir die politieke toekoms van Afrika nie. Die titel The Two Faces of Africa
impliseer aan die een kant die geïdealiseerde hoopvolle kant en aan die ander kant die gesig van
ontnugtering oor Afrika.

Aan die negatiewe kant wys Marais op 'n aantal dreigende gevare, soos spanning tussen stamme in
elke staat; griewe teen oorblyfsels van wit koloniale oorheersing; ontnugtering omdat die
nuutgevonde vryheid (uhuru) nie onmiddellike antwoorde bied op ekonomiese en ander
lewensterreine nie; politieke uitbuiting as gevolg van 'n gebrek aan verantwoordelike leierskap;
asook uitbuiting deur kommunistiese agitators. (75) Benewens hierdie gevare bespreek hy ook 'n
aantal ander faktore wat vir hom sorgwekkend is, naamlik die wyse waarop ware demokrasie
bedreig word ten spyte van die lande wat dit toenemend opreg omarm; en die agterlikheid op sosio-
ekonomiese gebied wat nog wydverspreid voorkom, veral as gevolg van wanbestuur. (81)

In die derde hoofstuk, "Africa: A Cross-Road of Religion and Ideology", bespreek Marais die
ideologiese druk waaronder die nuwe Afrikastate verkeer. Hy wys veralop die gevare wat plaaslike
stamme, Islam en kommunisme, afkomstig van Sowjet-Rusland en China, vir Afrika inhou.
Verskeie insigte wat Marais verwerf het uit sy studie van die werk van Shillito oor nasionalisme,
word in hierdie hoofstuk aangetref, veral waar hy die stryd tussen ideologie en Christendom
bespreek. (104)

Marais bespreek ook ander faktore wat 'n rol in Afrika speel, soos die invloed van buitelandse
finansiële hulp; die invloed van sosialisme; die gebrek aan 'n kultuur van arbeid; Afrikanisering as
gevolg van buitelandse oorheersing; die noodsaaklikheid van opvoeding; die gevaar van
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selfverryking en 'n nuwe eliteklas; en die stryd tussen pan-Afrikanisme en die onderskeie stamme.
Oor laasgenoemde toon hy aan dat die stam nog dominant is op die platteland, maar namate
opvoeding, die Christendom en industrie begin om hulle merk te maak, begin dit kwyn. (112)
Voorts meen Marais dat die Christendom 'n belangrike rol gespeel het in die ontwikkeling van
Afrika-nasionalisme. Hy bemerk ook een van die belangrike gebeure waaraan hy aandag gegee het
in sy doktorale studie, naamlik, "its stress on the inestimable value of every human soul and the
brotherhood of all believers simulated the African's dream of equality". (112)

Aan die einde van' die hoofstuk spreek hy die mening uit dat die geskiedenis ons uiteindelik sal leer
watter van die twee kante die swaarste geweeg het.

Uit die vierde hoofstuk, "The Church in Africa: its history, problems and prospects", blyk dit dat
die eerste drie hoofstukke die agtergrondstudie bied vir hierdie hoofstuk. Dit is ook duidelik dat
Marais hom meer tuisvind met die materiaal waarmee hy in hierdie hoofstuk werk. Hy toon aan dat
die Christelike kerk in Afrika uit die eerste eeu ná Christus dateer, dat Christus sy vroeë kinderjare
op die vasteland van Afrika deurgebring het en ons in Handelinge 2: 10 en 8: 26-40 lees van die
eerste bekeerlinge in Afrika.

Volgens Marais moes die kerk in Afrika hulle verantwoord oor verskeie vrae, soos of die kerk
bedoel was vir alle nasies. Ten spyte van die feit dat groot druk vanuit die Judaïstiese kant op die
kerk uitgeoefen is om dit te beperk tot Israel en om die eksklusief Joodse karakter te bewaar, het
Jesus en Paulus hierdie denke deurbreek. Ons sien dit onder andere in Matt 28: 19; Hand 17: 30 en;
Gal 3: 28, waar hulle aantoon dat die kerk vir alle nasies bedoel is en nooit bedoel was om die
eksklusiewe besit van een nasie te wees nie. (135)

Hy beroep hom ook op die kerkvaders wat onomwonde bevestig het dat die kerk 'n universele
roeping en karakter het en waaruit die sendingroeping gebore is, omdat die Evangelie bedoel is vir
alle mense. Hy toon aan dat benewens die kerkvaders se eenparige uitgangspunt oor die universele
karakter van die kerk, hulle ook eenparig was in hulle oortuiging in verband met die oorsprong van
verskillende nasies. (138) Volgens Marais beroep hulle hulself op Deut 32: 8 as bewys dat God die
grense van die verskillende nasies volgens God se getal engele vasgestel het. Hy toon aan dat die
kerkvader Justinus die Christelike leer aangewend het om die verskynsel van verskillende nasies in
sy apologetiek te verduidelik. (138) Voorts analiseer Marais Justinus se beskrywing van hoe God
die hemel en aarde gemaak het; die mens aangestel het om te heers oor al God se skeppingswerke
op aarde; dat God daarna sy engele aangestel het om op hulle beurt te heers oor die mens; dat die
engele deur hulle ontrou verwarring en sonde veroorsaak het; en dit aanleiding gegee het tot die
ontstaan van verskillende nasies.

Benewens hierdie teorieë wat Marais in dié verband bespreek, is dit belangrik om te let op sy
verwysing na Clemens, wat aantoon dat die Christene hulle selfgesien het as mense wat hulle
gedistansieer het van die gebruike van hulle voorvaders. Hy toon dan aan dat verskeie kerkvaders
beklemtoon dat "the Christians had actually managed to bind together different nations into a unity
by means of their precept". (139) Volgens Marais het die kerkvader Hermas ook verwys na die
vermoë van die vroeë Christene om uiteenlopende nasies, wat saamgestel was uit talle rasse, saam
te snoer as 'n geestelike en morele geheel. (140)

Vervolgens bespreek hy die algemene kerkgeskiedenis van Afrika, waarin hy aandag gee aan die
problematiek van die kerk in Afrika. (138-181) Hy bespreek die negatiewe gevolge van die
uitbreiding van Islam in Afrika, die rol van politiek, onenigheid en partyskappe. Hy toon aan dat by
die "All Africa Church Conference" in Kampala in 1963 weer eens kennis geneem is van die
problematiek van die kerk in Afrika. By hierdie konferensie het die klem geval op probleme soos
die gebrek aan kerkeenheid; die behoefte aan beter opgeleide leraars van Afrika-oorsprong;
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Afrikanasionalisme; die groeiende mag van Islam; en die bedreiging van kommunisme. (181-205)

Deur middel van hierdie boek het Marais weer eens op 'n diplomatiese wyse gepoog om die aandag
van sy kollegas te vestig op die problematiek van die kerk in Suid-Afrika, veral ten opsigte van
apartheid. Die feit dat die argitekte van apartheid kennis geneem het van Marais se insigte in hierdie
boek, blyk uit die gebeure by die Internasionale Hof in Den Haag. Ds JS Gericke, wat die Ned
Geref Kerk by hierdie geleentheid in September 1965 verteenwoordig het, het dit tydens 'n
vraesessie nodig geag om hom te distansieer van Marais se standpunte soos verwoord in hierdie
boek.166

4.7.7 Marais se koninkryksperspektief

In verskeie van die gemelde en bespreekte artikels blyk dit duidelik dat Marais beslis nie net 'n
kerkteoloog was nie, maar bepaald ems gemaak het met die koninkryk. Dit blyk veral uit die sosio-
ekonomiese en kultuur-politieke vraagstukke waarmee hy geworstel het. Sy koninkryksteologie
word veral gedemonstreer in die artikel wat hy in die rubriek "Geestelike Waardes" in Die Burger
oor "Kerk en Politiek" in 1961 geskryf het.P'' Daarin beskryfMarais op 'n genuanseerde wyse die
kerk se roeping in die wêreld buite die kerk.

Hy stel dit duidelik dat die kerk nie betrokke mag raak by partypolitiek of as kerk 'n bepaalde
politieke party mag ondersteun of kant kies nie, maar dat "die kerk 'n eie lewe en lewensbeginsels
[het], en daar is om die belange van die koninkryk van God te dien, en bo die politieke verdeeldheid
en partystryd te staan, sodat hy alle partye en hul beleidsrigtinge, na regs en na links, kan beoordeel
vanuit die beginsels van die koninkryk van God, en die vryheid kan hê om, met die Skrif in die
hand, te verskil met enige partypolitieke siening en beleid as dit nodig mag wees".

Die kerk van Jesus Christus moet volgens Marais die koninkryk van God op aarde beliggaam en
bevorder. Hoewel die kerk geen seggenskap oor die wetgewing van die land het nie - deur
byvoorbeeld wette te maak of voor te skryf nie - moet die kerk dit "beoordeel in die lig van die
beginsels van Christus wat deur die Kerk, die liggaam van Christus, gepropageer moet word op
aarde". Volgens hom mag die kerk nooit "so terugtrek daarvan", en in 'n "geestelike" wêreld
opgaan, dat hulle "blind en stom word ten opsigte van geregtigheid en liefde in menslike
verhoudinge nie, ook soos dit weerspieël moet word in die land se wetgewing".

Dit is merkwaardig dat Marais hierdie standpunt openlik stel binne 'n klimaat waar die meeste
teoloë en predikante as gevolg van die Cottesloe-debakel geswyg het oor enige kontroversiële saak.

4.7.8 Marais se rol ná die middel-1960's

Ná die verskyning van sy boek in 1964 het Marais verskeie lesings aangebied en artikels geskryf
oor onderwerpe waarin hy weer eens sy insigte bevestig het - sonder om noodwendig nuwe insigte
aan die orde te ste1.168

Ná 'n sesde besoek aan die VSA het hy volhard met sy roeping deur verskeie artikels te skryf
waarin hy die rassesituasie in die VSA met dié van Suid-Afrika vergelyk het as poging om sy

166 Maritz, 2003: 241.
167 Die Burger (4 November 1961j). Sien ook artikels in dié verband in The Star, "The Law and the Prophets I:

Church must get into politics" (14 Februarie 1967a) en "Church has a precise duty" (15 Februarie 1967b).
168 Marais het by die Universiteit van Natal'n omvattende lesing aangebied met die titel "Current Racial Attitudes of

the D.R. Church". Hy gee 'n deeglike beskrywing van die huidige stand van sake en denke in verband met
apartheid in Suid-Afrika, in die besonder van die Ned GerefKerk. Sien brief van dank met aangehegte afskrifvan
die lesing afkomstig van die sekretaris van die Natalse Onderwysvereniging, AM Barrett, gedateer 2 Desember
1964. In hierdie lesing spel hy weer eens sy standpunt in verband met apartheid duidelik uit.
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insigte langs hierdie omweg tuis te bring.169 In hierdie artikels het hy die rassevraagstuk vanuit 'n
ander invalshoek duideliker geformuleer.

Gedurende hierdie tyd het Marais klem gelê op die noodsaaklikheid van dialoog met Afrikalande,
veral met dié wat onafhanklikheid verwerf het. Ten spyte van die feit dat hulle nie Suid-Afrika se
rassebeleid sou aanvaar nie, is hy oortuig dat hierdie lande op verskeie terreine net soveel kan bied
as wat Suid-Afrika kan. Hy waarsku dat dit waarskynlik die laaste kans is om iets te doen aan die
verbrokkeling van verhoudinge met lande op die Afrika-kontinent. 170

In 'n insiggewende artikeloor die verhouding tussen kerk en staat bespreek Marais die gevaar wat
dit inhou as die kerke hulleself aan die staat uitverkoop en nie hulle kritiese rol vervul nie.171 Hy
doen dit aan die hand van die verhouding tussen kerk en staat tydens die Russiese Revolusie (1917);
die opbloei van die Duitse Nazisme; die uitbreiding van die mag van Mussolini in Italië; asook dié
van Franco in Spanje.

Hy bespreek vier uitgangspunte in verband met hierdie verhouding. Eerstens, dat die kerk die
bestaande orde en strukture op politieke, sosiale en ekonomiese terrein in stand moet hou omdat alle
mag, insluitende die politieke mag, afkomstig is van God. Tweedens is daar kerke wat die
sogenaamde teologie van die revolusie ondersteun, waarvolgens alle strukture 'n bolwerk van
sonde, hebsug en ongeregtigheid is. Hierdie tipe orde moet eers vernietig word voordat 'n nuwe
orde van geregtigheid daargestel kan word. Derdens is daar die piëtistiese benadering waar agter die
mure van spiritualiteit geskuil word omdat politieke en sosiale terreine nie deel vorm van die taak
van die kerk nie. Marais maak 'n keuse vir wat hy noem die "Christelike benadering", waar die
koninkryk van God ernstig opgeneem word.

Volgens die beginsels van hierdie benadering word die sosiale en politieke wêreld verstaan as deel
van God se wêreld waarvoor die Christen verantwoordelikheid moet aanvaar. Daarom mag die
kerke nie hulle verantwoordelikheid ontduik deur te onttrek in die een of ander piëtistiese
spiritualiteit nie. Alhoewel die kerk die staat moet aanvaar, mag die kerk nie passief die status quo
aanvaar en bevestig nie. Dit is die roeping van die kerk om God se orde te verkondig. Hy waarsku
egter teen enige verkondiging of betrokkenheid van predikante of gewone gelowiges by terrorisme
of gewelddadige omverwerping van die legitieme regering. Die owerheid het die reg om van hulle
burgers te verwag om gehoorsaam te wees aan die landswette en die nodige straf uit te deel aan
diegene wat ongehoorsaam is. Hierdie uitgangspunt geld ook vir elke Christen.

Die kerk kan en moet die regering met advies bedien en selfs op 'n legitieme wyse beïnvloed, en in
die geval van ongeregtigheid kritiseer. Dit is immers die kerk se profetiese taak om self vreedsame
protesbewegings aan te voer teen sodanige optrede, wetgewing of beleid waardeur die owerheid
hulle mag misbruik. Volgens Marais het die kerk 'n besondere roeping in dié verband teenoor "the
weak and the voiceless, the 'little ones' of our human family".,

Laastens vra Marais of en waar die grense lê vir die kerk se gehoorsaamheid aan die owerheid in die
geval van ongeregtigheid en magsmisbruik - veral waar dit 'n keuse is tussen God en Caesar, soos

169 Sien onder andere "Lessons from the United States I: Formulas solve so little" (The Star,IO April 1969b) en
"Blacklash of race gratitude" (11 April 1969d); sien ook artikel in US. Salep Report: United States-South Africa
Leader Exange Program, INC onder die titel "Report on a visit to the United States (3l-01-1969a); "Bekende
Afrikaner ontleed die jeugonrus en Neger-opstand ná lang studiereis deur Amerika: Moeilike jare wag op V.S.A."
(Dagbreek en Landstem 16 Maart 1969); asook 'n artikeloor die jeugonrus en "Neger"-opstande in die VSA
"Black Power" (23-03-1969); ongedateerde artikel wat waarskynlik gedurende 1969 geskryf is, "Christianity and
Crisis: Asouth African's Interpretation of the United States' Racial Problems".

170 Sien onder andere "Africa: as much to gain as to give" (The Star 19May 1971b).
171 "Boundaries of Church and State (The Star 12Februarie 197Ia).
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in die geval van Bonhoeffer tydens die bewind van Nazi-Duitsland, waar hy 'n keuse vir God
gemaak en met sy lewe daarvoor geboet het. Marais gee toe dat uiterste omstandighede
buitengewone optrede verg. Tydens sodanige optrede sal diegene wat daarby betrokke is as
gelowige en profeet, die lyding moet aanvaar wat uitgedeel word deur die staat. Hy is oortuig dat
die teologie van die revolusie onder sulke desperate omstandighede gebore is, maar vind geen
Skriftuurlike regverdiging daarvoor nie. Waar hierdie teologie wel funksioneer, maak dit 'n appêl
op die gewete van die kerk om seker te maak dat hulle elke legitieme maatreël moontlik ontgin het
om geregtigheid binne die samelewing te herstel.

Hierdie artikel is aan die begin van die sewentigerjare geskryf toe die spiraal van geweld (soos
bespreek in Hoofstuk 2) reeds sigbare afmetings aangeneem het en Marais waarskynlik oortuig was
dat hy as profeet nie meer kon swyg nie. Dit kan ook gesien word as die aanbreek van 'n tydperk
toe Marais as profeet die ongeregtigheid van apartheid met groter dringendheid wou aanspreek en
selfs hierdie uiterste maatreëls beoordeel en oorweeg het.

Dat hierdie artikel binne 'n bepaalde konteks verstaan moet word, blyk veral uit Marais se
persoonlike worsteling met die etiese problematiek in verband met die regverdiging en
ondersteuning van die vryheidsvegters in hulle stryd teen die apartheidsregering. Hierdie vraagstuk
is op die spits gedryf met die WRK se besluit om die vryheidsvegters materieel te ondersteun en dus
by implikasie hulle optrede as legitiem te aanvaar. In 'n artikel in The Star spreek hy sy dank uit oor
die WRK se besluit om nie die gebruik van geweld in die stryd teen rassisme goed te keur nie. 172

Later verskyn verskeie artikels egter in die koerante oor briewe van beswaar wat Marais in 1970 aan
die WRK geskryf het en waarin hy sy beswaar aanteken en homself distansieer van die besluit van
die WRK om wel materiële steun te bied aan die vryheidsvegters.l " Volgens Marais speel hulle
daardeur in die hand van diegene wat die WRK nie goedgesind is nie en meen dat hulle kop in een
mus is met kommuniste. In hierdie brief staan hy by sy standpunte oor die gebruik van geweld om
geregtigheid te herstel soos hy dit later verwoord het in sy artikel in The Star.174
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4.7.9 Marais emeriteer

Ná die dood van een van sy mentors, prof. BB Keet, op 21 Junie 1974, waarvan hy met hartseer
kennis geneem het, besluit Marais om die tuig neer te lê as professor in die teologie en aan die einde
van die betrokke jaar as dekaan van die Fakulteit Teologie.175

Marais lewer sy afskeidsrede aan die Fakulteit Teologie in Pretoria op 20 November 1974. In
hierdie rede spreek hy sy dank uit oor die winde van verandering wat reeds waai in die politiek, die
Ned Geref Kerk en veral in die teologie en dat sy stryd nie tevergeefs was nie. Hy spreek sy dank
uit dat dit juis Christene is wat eksistensieel betrokke kan wees by die geskiedenis. Hy gebruik Heb
13: 8, naamlik "Jesus Christus is dieselfde, gister en vandag en tot in ewigheid", as teks vir sy rede.
Marais bly nie in gebreke om die nuwe wêreld waarvoor die Christendom te staan gekom het, te
bespreek nie. Hy wys daarop dat dit die eeu van universele geskiedenis is - met die opkoms van die
Derde Wêreld, die eeu van die gesagsrevolusie vir oud en jonk, die eeu van sekularisme en 'n

172 "World churches and the problem of "violence" (The Star 22 August 1967d).
173 Sien onder andere "Protest" (Pretoria News 5 September 1970a) en "Ons weet beter, sê Wêreldraad" (Die Burger

30 September 1970b). Sien ook 'n afskrif van die brief, gedateer 03 Maart 1970, wat gerig is aan die algemene
sekretaris van die WRK dr. Eugene Carsen-Blake waarin Marais sy beswaar verwoord.

174 The Star, 12 Februarie 1971.
175 Verskeie artikels van dank en waardering verskyn gedurende hierdie tyd vir die besondere taak wat Marais as

profeet in die kerk verrig het. Sien onder andere "Jy het verkiesing nou befoeter" (Die Beeld 19 November 1974 en
"Prof. Ben Marais" Die Beeld, 19 November 1974), asook in die "Chris du Toit gesels met Dominee Ben" (Die
Brandwag 27 Desember 1974).
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gebrek aan vertroue in die kerk.

In hierdie rede herhaal hy sy insigte oor die ontwaking van 'n universele geskiedenis, waar geen
volk meer vir hulleself kan leef nie, waar die Weste se mag en aansien kwyn, en waar 'n geringe
eilandjie soos Kuba in staat is om Amerika se mag te kan uitdaag. 'n Nuwe wêreld wat die kerk die
geleentheid bied om medemens te wees in die ware sin van die woord, want dit is God se wêreld; 'n
wêreld wat die Christelike godsdiens gaan bevraagteken en oortuig is dat daar nie net één weg na
God is nie; 'n wêreld wat vasgevang word deur die sekularisme, wat antwoorde vind in die
materiële werklikheid en die ewigheidsdimensie verdring met die mens as middelpunt en God wat
dood is; 'n wêreld wat nie meer glo in die kerk en die antwoorde wat dit bied nie en waar die kerke
hulle bevoorregte posisie en mag verloor het. Dit is hierdie wêreld met sy nuwe mense en nuwe eeu
wat met die boodskap van die Christus van gister, vandag en in ewigheid bedien moet word.176

Marais het die winde van verandering ook tydens die sinodesitting van die Ned GerefKerk in 1974
ervaar - 'n verandering waarvoor die profetiese Marais jare 'n alleenstryd gevoer het. Hy kon met
dankbaarheid kennis neem van sy jonger kollegas se stemme van kritiek wat hulle aan hom ontleen
het en hulle plek kon volstaan as kampvegters teen apartheid en apartheidsteologie.

4.7.10 Samevatting

Alhoewel Marais se denke gedurende hierdie tydperk reeds gevorm en sy standpunte algemeen
bekend was binne Suid-Afrika en in die Ned GerefKerk, het hy bly worstel met die problematiek in
verband met rasse-apartheid in Suid-Afrika en in die Ned GerefKerk in die besonder. Benewens die
feit dat hy sy standpunte verder verfyn het, kom enkele nuwe insigte ook na vore gedurende hierdie
tydperk.

Eerstens was Marais meer as ooit betrokke by die ekumene, waardeur hy nie net versterk word in sy
denke nie, maar inderdaad ook op internasionale vlak verskeie bydraes lewer. Wat sy geskrewe
nalatenskap aanbetref, was hierdie tydperk net só en selfs méér produktief as die voorafgaande
tydperk. Hy spel sy denke in verband met kerkeenheid ál duideliker uit in verskeie artikels, asook in
sy boek Die Kerk deur die Eeue.

Hy bly worstelom antwoorde te vind vir die rassevraagstuk in Suid-Afrika op beide politieke en
kerklike gebied. Ons sien dit in die besonder in sy analise van die Tomlinson-verslag, waar hy nie
net worstel met die vraag oor absolute territoriale skeiding nie, maar die morele problematiek van
die beleid uitspel. Hier bring hy onteenseglik apartheid in verband met die menslike sondigheid.

Marais maak gedurende hierdie tyd 'n indringende analise van die politieke en godsdienstige vrae
van sub-Sahara-Afrika. Hy bespreek hierdie analise in verskeie artikels en in sy boek The Two
Faces of Africa, waar hy apartheid op 'n besondere wyse ontleed en aandag gee aan die toekoms
van die kerk in Afrika. Marais bespreek die vraag of apartheid 'n bestaansreg het en of 'n alternatief
daarvoor gevind kan word. Hy toon aan dat dit die tyd was van internasionale geskiedenis en dat
gebeure nie meer in isolasie beskou kan word nie. Hy bespreek ook die posisie van wit mense in
die algemeen en dié van Suid-Afrika in die besonder in 'n geëmansipeerde Afrika. Hy gee ook
aandag aan die spanning tussen die kerk en nasionalisme in Afrika. Hy gee 'n kort oorsig van die
vroeë geskiedenis wat die kerk gemaak het in Afrika.

In hierdie deel het ons ook gelet op sy profetiese optrede, onder andere sy kritiek teen die
Broederbond, valse sendingmotiewe, 'n gebrek aan kerkeenheid, die verhouding tussen kerk en
staat en die kwynende mag van die Corpus Christianum.

176 Sien sluitingsrede gedateer 20 November 1974. ArgiefPretoria.
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Dit is dus 'n tydperk waarin Marais eerstens indringende kritiek lewer op die Skriftuurlike
regverdiging van apartheid. Tweedens gee hy besondere aandag aan die wêreld-, Afrika- en Suid-
Afrikaanse konteks waarin die Ned Geref Kerk hulleself bevind. Hy skenk ook aandag aan die
problematiek en kritiek ten opsigte van apartheidsdenke binne hierdie makro- en mikrokonteks,
veral in 'n kerklike wêreld waar die ekumene toenemend die kerklike agenda bepaal.

4.8 Marais as professor aan Unisa (1975-1986)

4.8.1 Inleiding

Ná Marais se aftrede aanvaar hy 'n tydelike pos aan die Departement Kerkgeskiedenis, Missiologie
en Godsdienswetenskap aan die Unversiteit van Suid-Afrika (Unisa).

Hy beskryf hierdie tydperk van sy akademiese loopbaan as die aangenaamste tyd van sy lewe; 'n
tyd toe hy as leermeester sy akademiese en sosiale verhoudinge met sy studente en kollegas geniet
het.l77 Gedurende hierdie tydperk word hy steeds beskou as 'n besonderse spreker en word hy onder
andere genooi as gasspreker na die Ned Geref Kerk Harare-Suid, waar hy sy gehoor toespreek oor
die gevare wat die kerk in Afrika bedreig. In April 1976 word hy genooi om tydens 'n sendingkamp
in Warmbad te praat oor die huidige stand van die kerk in Afrika. Hy word ook deur die Lynnwood-
gemeente van die Ned GerefKerk ingespan om huisbesoek te doen.

4.8.2 Marais lê die tuig neer as akademikus

Marais het met sy roeping as akademikus en profeet volhard, selfs ná sy aanstelling as professor aan
Unisa. Dit blyk uit sy voortgesette worsteling waarin hy hom steeds beywer het vir beide 'n
teologiese en pragmatiese verandering van denke oor rasse-apartheid. Hy doen dit by talle
geleenthede as spreker en skrywer.

Vervolgens val die kollig op verskeie voorbeelde wat getuienis lewer van sy volhardende ywer tot
aan die einde van sy loopbaan en lewe. Hier kan onder andere melding gemaak word van 'n
simposium vir Christenvroue wat hy toegespreek het in die Ned Geref Kerk Studente-oord in 1978
met die titel "Versperrings op die pad". In hierdie toespraak blyk dit duidelik dat hy homself steeds
beywer het vir kerkeenheid, begrip vir en toenadering tussen verskillende rasse en aftakeling van
apartheid.178

Verskeie ander artikels bevestig sy voortgesette diens aan die Ned Geref Kerk as 'n profeet wat sy
taak diplomaties en tog assertief volvoer het. Marais spreek onder andere sy misnoeë uit oor die
dreigemente van lidmate, predikante en selfs die moderator van die Ned Geref Kerk in verband met
kerkskeuring, uitstap of oorstap.l " Hulle waarsku dat dit onvermydelik sal gebeur as die kerk
sekere standpunte sou onderskryf of voorstaan. Hierdie dreigemente moet volgens Marais
bevraagteken word omdat hulle daarmee eerder kans sien om die populêre en veilige weg te volg ter
wille van die sogenaamde behoud van die kerk, as om hulle te verantwoord teenoor die Skrif.
Volgens hom val hierdie dreigemente vreemd op die ore van diegene wat dekades lank geduldig
moes aanhoor hoe bedenklike Skrifuitsprake gemaak en besluite geneem is waarmee hulle geheel
en al nie kon saamstem nie. Ten spyte daarvan het diegene wat andersdenkend was, lojaal geblyaan
die kerk en nooit aan uitstap, oorstap of skeuring gedink nie. Hy toon aan hoe "hulle" telkens maar

177 Sien gesprek met Hofmeyr, soos gepubliseer in Theologia Evangelica (September 1985).
178 Sien ongepubliseerde toespraak, "Versperrings op die pad", gedateer 1978; sien ook artikel in Rand Daily Mail wat

Marais aanhaal waar hy aantoon dat daar tekens is dat die Ned GerefKerk besig is om los te breek van Afrikaner-
nasionalisme, maar dat die Broederbond steeds 'n mag is waarmee rekening gehou moet word. Dit verskyn onder
die titel "NGK is moving away from hardline nationalism" (November 1979).

179 Sien Marais, 1985c: 8.
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weer moes veg en getuig vir die waarheid ten spyte van kritiek en diskriminasie. Marais pleit vir
geloofsvolwassenheid, waar gelowiges van mekaar kan verskil en tog hulle primêre binding in
Christus vind.

In 'n artikel bevraagteken hy die vertalers van die 1933-Bybel se vertaling van die Hebreeuse
woord Mamzêr met die begrip "baster". Sy diplomatiese en assertiewe werkwyse word onder
andere in hierdie artikel beklemtoon waar hy vra "of die gebruik van hierdie woord, soos soms
beweer is, opsetlike misleiding of van 'onder af geïnspireer' is in die lig van ons kleurprobleme".
Hy vervolg: "Dit glo ek vir geen oomblik nie. Die vertalers was daarvoor te eerbare manne. Dat dit
'n uiters ongelukkige vertaling was juis in die spannende atmosfeer rondom ras, kleur en die
ideologie van rassesuiwerheid ens. wat in Europa, Duitsland en hier in swang was, kan nie
oorbeklemtoon word nie." (sy beklemtoning) 180

Gedurende hierdie tydperk het Marais se waardering vir die verandering wat aan die gang was, nie
uitgebly nie. Dit word onder andere gesien in 'n brief gerig aan Die Kerkbode onder die opskrif
"Goddank vir dié besluite", asook in 'n brief aan Rapport met die opskrif "'n Nuwe dag begin
breek". Hierin spreek hy sy vreugde en dank uit oor besluite van die sinode dat apartheid deur die
Ned Geref Kerk verwerp word. Hy is verheug dat die kerk uiteindelik bereid is om te luister na die
Skrif en hulle dwaling te erken.181

Marais was nooit 'n eensydige mens nie en het hom op vele terreine onderskei as profeet,
akademikus, kenner van internasionale sake en as 'n mens met 'n besondere pastorale aanvoeling en
humorsin. Laasgenoemde blyk veral uit die talle artikels wat hy in die Brandwag onder die titel
"Die verre horison,,182 geskryfhet.

Aan die einde van Marais se professionele loopbaan stroom erkenning en waardering van oraloor
in. Hy ontvang erkenning van sy kollegas by Unisa met 'n Festschrift, getiteld Schripture and the
use of it (1979), met WS Vorster as redakteur. 'n Tweede Festschrift met die titel Ekumene Onder
die Suiderkruis word deur A Viljoen aan hom oorhandig op sy 70ste verjaardag, asook 'n derde
onder redaksie van WS Vorster en JW Hofmeyr (1983) met die titel New Faces of Africa.

Marais ontvang ook erkenning uit akademiese oorde. In 1979 ken die Universiteit van Suid-Afrika
aan hom 'n ere-doktorsgraad toe.183 In 1983 word hy ook vereer met 'n eredoktorsgraad (L.L.D.)
deur die Universiteit van die Witwatersrand; daarna ook deur Pretoria (D.D.) in 1988. Op sy 83ste
verjaardag word Marais vereer deur sy alma mater, die Universiteit van Stellenbosch, met 'n D.Phil
(1992) vir die bydrae wat hy onder andere as akademikus, stryder vir geregtigheid en ekumeniese
baanbreker gelewer het.184

Hy word ook in die pers vereer. Daar word onder andere in die Hoofstad dank en waardering
uitgespreek vir sy integriteit as teoloog gedurende sy hele loopbaan as predikant en akademikus
onder die titel "Prof. Marais was net realisties en nie 'n sensasiemaker nie".185 In 'n artikel van 'n
bekende leraar, ds Henno Cronjé, in Die Voorligter word sy lofbesing as menslike mens, profeet en
akademikus. Die Beeld stel Marais met die nodige waardering aan die woord in 'n artikel, "Prof.

180 Sien artikel van Marais, "Rondom die Woord 'Baster'" (8 Februarie 1989a).
181 Sien Marais, 1989a: 8 en Rapport, 1990.
182 Sien onder andere "Sing vir ons 'n Sionslied" (Die Brandwag 28 Mei 1976b); "Hoe vergewe 'n mens?" (Die

Brandwag 10Desember 1976e); "'n Ou donkie moetjy ver van die huis afverkoop" (Die Brandwag 26 November
1976d) en "En toe lag hulle in die kerk" (Die Brandwag 12November 1976e).

183 Sien Marais, 1979: 18.
184 Sien Beeld, 3 September 1992 en 23 Desember 1992;Die Burger, 18 September 1992 en Die Matie, 19 September

1992.
185 Hoofstad, 14Mei 1979.
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Ben Marais sien ná 50 jaar dinge inslag vind". In Die Kerkbode word hy 'n profeet genoem en talle
briewe van waardering verskyn waarin hy vereer word omdat hy getrou was aan sy roeping as
profeet.l'"

Dit is ironies dat Marais nou erkenning geniet vanuit oorde wat sy denke gediskrediteer het en hom
as profeet vereer. Eerstens kan gewys word op die realiteit dat Marais gedurende sy loopbaan as
leraar en hoogleraar in en vir die Ned Geref Kerk talle storms moes trotseer. Sy denke en
standpunte oor rasse-apartheid het nie net storms ontlok in die Ned Geref Kerk nie, maar ook binne
die apartheidsregering. Hierdie storms om Marais het meestal gewoed in kerklike tydskrifte en die
Afrikaanse pers, wat beide pro-Afrikaner-nasionalisme was. Talle artikels en briewe het verskyn
wat sy denke (en dikwels hom as persoon) verketter, ernstig bevraagteken of hom soms selfs
geïgnoreer het.

Gedurende hierdie tye was dit die meer liberaalgesinde Engelssprekende pers wat hom 'n forum
gebied en waardering uitgespreek het vir sy insigte en standpunte. Hierdie gebeure herinner sterk
aan die gesegde dat 'n profeet nie geëer word in sy eie land nie. Gedurende hierdie tye van kritiek
en verwerping was daar druk op Marais om deel te word van óf die politieke opposisie van
apartheid óf die Engelssprekende pers. Hy stel dit self duidelik in sy onderhoud met Viljoen (1986)
dat sy beginsels vir hom belangriker is as enige politieke organisasie ten spyte van die versoeking
van aanvaarding en geborgenheid.

Tweedens is dit duidelik dat sy anti-apartheidsdenke en -standpunte deel van sy grein was as mens
en voortgespruit het uit sy ontwikkeling gedurende sy vormingsjare as kind, student en akademikus.
Marais se loopbaan is getuie dat hy telkens daarin geslaag het om die konteks en die Skrif te ontleed
en hierdie twee horisonne op 'n dinamiese wyse, soos die profete van ouds, te laat ontmoet (sien
bespreking in verband met 'n profetiese woord in Hoofstuk 3.2).

Derdens het hy hom onderskei van sy kollegas toe hy op 'n onverskrokke wyse die draer was van 'n
boodskap wat opgekom het uit 'n Skrifinterpretasie wat nie bepaal is deur 'n denkraamwerk wat
deur die ideologie van rasse-apartheid beïnvloed is nie - dit terwyl die meeste van sy kollegas,
lidmate van die Ned Geref Kerk en Afrikaners vasgevang was in die kultuur-politieke sentimente
van die ideologie van rasse-apartheid.

Vierdens was daar befaamde internasionale teologiese leiers soos JC Hoekendijk en JJ Buskes, wat
Marais se rol as profeet erken het ná besoeke aan Suid-Afrika, waar hulle die teologiese denke van
apartheid bestudeer en van Marais se alternatiewe denke gehoor het. Buskes skryf in sy boek wat in
1955 verskyn: "Who ever reads the statements [of Marais] and considers them, would feel that Ben
Marais is always debating ... Actually he does not believe in [apartheid.] ... In actuality apartheid is
a horror for Marais.,,187

Vyfdens word Marais plaaslik vanweë sy bydrae as profeet erken deur die akademie in onder
andere die rede wat aangevoer word vir die toekenning van 'n eredoktorsgraad deur die Universiteit
van Pretoria. In 'n brief gerig aan Marais word die redes uitgespel waarom hy vereer word, naamlik
vir sy "diepgaande invloed en bydrae as teoloog, as predikant, as Christenmens, gelewer van (sic)
beslissende worsteling rondom die plek en roeping van die kerk in Suid-Afrika".188

Sesdens word hy in die pers beskryf as 'n briljante akademikus met 'n profetiese visie, as een van
die groot figure van die Ned Geref Kerk, asook een van die vroegste kritiese stemme teen rasse-

186 Sien onder andere Beeld (15 Desember 1986); Venter (1989: 15) en Gaum (1989: 2).
187 Sien Buskus, soos aangehaal deur Maritz (2003: 211).
188 Sien brief gerig aan Marais, wat afkomstig was van die rektor van die Universiteit van Pretoria, prof. DM Joubert,

gedateer 13-10-1987 (Argief, Pretoria).
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apartheid, as begaafde studenteleraar, en vir sy ekumeniese visie.189

Ook die Ned Geref Kerk besef dat hulle Marais misken het as profeet en gee hom erkenning
daarvoor. Dit word wêreldkundig gemaak toe 'n berig uiteindelik in die pers op 19 Oktober 1994
verskyn met die titel "NGK reik uit na Apartheidrebelle: sinode erken hy het sy eie profete te na
gekom", waarin berig word dat die Algemene sinode Marais die vorige dag om verskoning gevra en
hom erken het as profeet.l'"

Hier.die tydperk word dus gekenmerk deur sy voortgesette rol as profeet teen apartheid. Marais
beleef ook erkenning vir die besondere rol wat hy in Suid-Afrika en in die Ned GerefKerk gespeel
het. Hy ervaar dat sy invloed aan verskeie fronte vrug begin dra, veral gegewe die rol wat die jonger
uitgesproke geslag, vir wie hy 'n mentor was, begin speel en wat die aflosstokkie by hom
oorgeneem het.
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4.9 Algemene samevatting van die teologiese denke van Marais

In hierdie afdeling word 'n samevatting gegee van die invloede wat op Marais ingewerk het om sy
teologiese denke te vorm, asook van sy besondere teologiese denke. Die punte van verdeling tussen
Marais en apartheidsdenke in die Ned GerefKerk sal in Hoofstuk 6 meer breedvoering aan die orde
gestel word.

Ons het gesien hoe Marais gedurende sy kinderjare eerstens beïnvloed is deur sy ervaring van die
waarde van die natuur, asook van uiteenlopende sosiale verhoudinge. Tweedens sien ons die
invloed wat die trauma van skeiding en verlies op sy jong gemoed gehad het. Derdens sien ons
watter invloed die morele waardes van geregtigheid en diensbaarheid binne die gesins- en
familieverband op hom gehad het. Vierdens het hy in sy ouers rolmodelle gevind by wie hy geleer
het om verskeidenheid te waardeer en te akkommodeer. Vyfdens leer hy ook binne die gesin die
waarde van openhartigheid, wat hom in staat gestel het om tydens sy eie worsteling met lewensvrae
verskeie moontlikhede te oorweeg en nie net die voorgeskrewe antwoorde te aanvaar nie.

Gedurende sy studentejare bou hy op die fondamente van sy kinderjare. Dit blyk veral uit die wyse
waarop hy die verskeidenheid van denke en sentimente van sy uiteenlopende medestudente en
professore kon akkommodeer. Hierdie verskeidenheid het sy vermoë om na te dink oor die
problematiek en vrae van die lewe en om sy eie mening te vorm, bevestig.

Tweedens het hy gedurende hierdie jare reeds oor die predisposisie beskik om die werk van Shillito
- wat teen die grein van die populêre rasbepaalde denke ingaan - te lees en te waardeer. Hierdie
boek het sy behoefte aan die bespreking van alternatiewe antwoorde op lewensvrae bevredig, veral
vrae rakende rasseverhoudinge binne die konteks van nasionalisme en aparte kerke. Dit bespreek
hierdie vrae aan die hand van 'n Skrifanalise en hermeneutiek wat hy nie gevind het by sy neo-
Calvinistiese leermeesters nie. Dit sluit in besprekings oor, onder andere, die posisie van Israel en
die Afrikaner as uitverkore volke; internasionalisme en die internasionale taak van die kerk;
katolisiteit van die kerk en die ekumene; die relatiewe waarde van ras, kleur en klas tussen
medegelowiges; die Bybelse beginsels in verband met die eenheid van die kerk; die belang van
broederskap vir gelowiges oor alle grense heen; en die kerk as alternatief vir nasionalisme.

Shillito se boek leer hom om die rasseprobleem in Suid-Afrika teen die breër historiese raamwerk
van die wêreld te plaas en te verstaan. Dit maak hom bedag op die gevaar van nasionalisme as 'n
sogenaamde "ander godsdiens" vir die mens. Hier word sy agterdog oor die Skriftuurlike
regverdiging van rasse-apartheid verder ontlok. Hy sien ook die gevaar raak van nasies wat in tye

189 Beeld, 28 Januarie 1999.
190 Beeld, 19 Oktober 1994.
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van krisis na binne keer en hulle geborgenheid vind in hulle eie nasiestaat. Voorts sien hy die
gevaar raak van gelowiges vir wie die gesag van die staat swaarder weeg as dié van die evangelie.

In die voorafgaande bespreking het ons gesien hoe Marais gedurende sy jare as leraar van die Ned
Geref Kerk voortgebou het op die fondamente wat gedurende die voorafgaande tydperk gelê is.
Eerstens het hierdie fondamente hom in staat gestelom ontvanklik te wees vir dit wat die
internasionale ekumene kon bied. Dit was juis die blootstelling aan die ekumene wat latente insigte
by hom versterk en nuwe insigte vir hom gebied het. Dit was by die internasionale ekumeniese
byeenkomste waar hy insigte in verband met die sogenaamde liberale teologie verwerf het. Hierdie
teologie het hom bewus gemaak van die feit dat die Evangelie inderdaad nie net 'n transendente
dimensie het nie, maar ook ems maak met die huidige wêreld en dus ook met die sosio-ekonomiese
en kultuur-politieke werklikheid. Dit is by die ekumeniese byeenkomste waar sy onderliggende
besef van die Afrikane se negatiewe ervaring van apartheid versterk is.

Voorts was dit die ekumene wat sy onderliggende beginsels van geregtigheid versterk het; waar hy
bevestiging gekry het dat die afgod van nasionalisme, ras en klas verhef word tot 'n "ander
godsdiens"; waar hy gekonfronteer is met die ongeregtigheid van apartheid; waar hy met nuwe oë
gekyk het na kerkeenheid en dat dit onontbeerlik is vir die integriteit van die kerk; en waar hy
internasionale kerkleiers ontmoet het wat sy onderliggende standpunte versterk en hom die morele
ondersteuning gebied het om in Suid-Afrika en in die Ned Geref Kerk sy insigte en beginsels te
verwoord.

Marais het hierdie voorafgaande insigte verder uitgebou deur sy navorsing en die skryf van sy
doktorale proefskrif waarin hy inderdaad die kern van sy teologiese denke geformuleer het. Soos
reeds hier bo bespreek, het dit gehandeloor Die Christelike Broederskapsleer: sy agtergrond en
toepassing in die vroeë kerk. In hierdie werk het ons gesien dat dit vir hom gaan oor die
"grondgedagte" van die Christelike broederskap, naamlik die Vaderskap van God en die kind- en
broederskap van die mens (ook die seun- en broederskap in Christus) en dat die Koninkryk gesien
moet word as een groot familie.

God is die skepper en onderhouer wat heers oor alle mense, wat voor God almal gelyk is. Alhoewel
die Nuwe Testament volgens hom nie 'n leer van algemene Vader- en broederskap verkondig nie,
leer dit wel die broederskap van gelowiges uit alle nasies, asook dat elke mens 'n potensiële broer is
en dus as kinders van die Vader behandel moet word. Marais bespreek ook die unieke aard van die
Christelike beskouing van die mens, waarin hy aantoon dat elke mens 'n inherente waarde het. Hy
bespreek hulle posisie in die heelal, hulle doel en betekenis, hulle verwantskap met mekaar en die
gronde waarop dit berus.

Volgens hom leer die Bybelons dat elke mens aan God sy Skepper behoort en dat elkeen na die
beeld van God geskape is en dat dit hulle verhouding met God bepaal. Hy toon aan dat die
mensdom 'n eenheid is op grond van hulle natuur en genealogie en gelyke waarde voor God het.

Hierdie Vader-, kind- en broederskap bepaal volgens hom ook die etiese eise van die Christelike
broederskap. Hy noem en bespreek die primêre etiese eise, naamlik dié van liefde, vergifnis asook
nederigheid en diens. Op grond van hierdie beginsels werk hy ook die sosiale leer uit wat ondanks
die bestaande instellings geld. Dit is volgens Marais dan ook die leer van die broederskap van
gelowiges vir beide die hier en die nou op aarde en vir die eskatologiese bedeling - veral vir die
sosiale ordes waarbinne die Christene hulle lewe hier op aarde lei.

In sy tesis toon hy aan hoe die konteks van die vroeë kerk, spesifiek die Stoïsynse lewensbeskouing,
hierdie leer van die broederskap bevorder en moontlik gemaak het om dit prakties uit te leef. Dié
leer is moontlik gemaak deurdat die konteks van die tyd die meeste beginsels van dié
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broederskapsleer aanvaar het, naamlik: universalisme, kosmopolitisme en internasionalisme.
Hierdie denke het dit vir die vroeë kerk met hulle broederskapsleer moontlik gemaak om die
beginsels van kerkeenheid deur te voer waar nasionalisme, rasse- en klasseverskille getransendeer
word en die enigste gronde vir lidmaatskap dié van geloof is.

Hierdie beginsels van die broederskapsleer kon dus ook binne die wêreld van die Stoïsynse filosofie
deurgevoer word in die totale sosiale werklikheid: Omdat elke mens, vir beide die vroeë kerk en die
Stoïsyne, moreel mekaar se gelyke was en die naaste van hulle medemens; omdat elke stelsel of
struktuur wat ongelykheid tussen mense voorstaan en bewerk deur beide bevraagteken is; omdat
enige vorm van eksklusiewe nasionalistiese godsdienste in diskrediet gebring is; omdat beide
universalisme bevorder het; en omdat beide alle skeidslyne op grond van sosiale, ekonomiese en
nasionale verskille verwerp het. Beide het dus die beginsels van eenheid, gelykheid, solidariteit en
waardigheid van die mensheid bevorder.

Marais toon aan hoe hierdie beginsels nie maar net beginsels gebly het nie, maar sigbaar gestalte
aangeneem het binne beide die kerk en die samelewing.

Vir Marais was hierdie broederskapsleer van die vroeë kerk dus die rolmodel vir beide die kerk en
die Koninkryk van sy tyd.

Gedurende die tydperk toe Marais hoogleraar was aan die Universiteit van Pretoria en later by
Unisa, het hy reeds oor die teologiese insigte beskik waarmee hy die apartheidsproblematiek in
Suid-Afrika en die Ned GerefKerk geanaliseer en verwoord het. Hierdie vermoë word (soos hier bo
bespreek) bevestig deur sy boek Die Kleur-krisis en die Weste. In hierdie boek blyk sy vermoë om
'n deeglike kontekstuele analise te maak en om sy Skriftuurlike, teologiese en kerkhistoriese insigte
daarop toe te pas, duidelik.

Sy denke en insigte is gedurende hierdie tydperk verder uitgebou en bevestig deur sy voortgaande
betrokkenheid by die ekumene en internasionale kerkleiers. Dit was veral ten opsigte van die
broederskapsleer wat hy al duideliker kon toepas op die situasie in die Ned Geref Kerk en in Suid-
Afrika.

Hy is gedurende hierdie tydperk ook beïnvloed deur sy besoeke aan verskeie Afrikalande en hulle
leiers. Dit het Marais in staat gestelom Suid-Afrika en die Ned GerefKerk te plaas binne die groter
konteks en denke van Afrika. Hierdie uitbreiding van sy teologiese insigte blyk veral uit die
verskeie aangehaalde artikels en sy boek Two Faces of Africa, wat in 1964 verskyn het.

Ten slotte kan hier ook gemeld word dat tydens dié ondersoek vasgestel is in watter mate Marais
gedurende hierdie tydperk toenemend daarin geslaag het om sy teologiese denke toe te pas op die
veranderende konteks in beide die Ned GerefKerk en in Suid-Afrika.
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Hoofstuk 5

Die bydrae van Christiaan Frederick Beyers Naudé (1915-2003) as
anti-apartheidsteoloog

"Connected critics are those who are fully engaged in the very enterprise they criticize, yet
alienated by the deceits and shortcomings of their own community.") Ronald Thiemann

5.1 Inleiding

In hierdie hoofstuk word - soos in Hoofstuk 4, wat handeloor die bydrae van Marais - 'n
chronologiese analise gemaak van die historiese en teologiese ontwikkeling van dr. Beyers Naudé.
In die ondersoek word eerstens 'n biografie saamgestel wat ook as raamwerk dien vir die res van
die analise. Daarna val die klem eerstens op sy persoonlike ontwikkeling en die invloede wat op
hom ingewerk het tydens sy kinder- en universiteitsjare; tweedens op sy jare in die bediening;
derdens op die tydperk toe hy direkteur van die Christelike Instituut en redakteur van Pro Veritate
was; vierdens op die tyd toe hy ingeperk is en onder huisarres was; laastens toe hy hoofsekretaris
van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke was.

Hierdie chronologiese analise en interpretasie van sy teologiese denke sal in die volgende hoofstuk
gebruik word om die punte van verdeling tussen Naudé en die apartheidsteoloë te bepaal.

Naudé se lewe en denke het ontwikkel teen die agtergrond van die tydperk waarin hy grootgeword
en gestudeer het en betrokke was in bogemelde hoedanighede. Sy denke as student en leraar van die
Ned Geref Kerk moet dus verstaan word teen die agtergrond van die denke en gebeure van die laat-
19de en die eerste dekades van die 20ste eeu, soos uiteengesit in Hoofstuk 2. Sy ontwikkeling word
dus gestempel teen die agtergrond van Britse imperialisme; die Corpus Christianum; die Suid-
Afrikaanse oorloë; die sosio-ekonomiese en kultuur-politieke gebeure vanaf die laat 1920's; die
opkoms en vestiging van Afrikaner-nasionalisme; en die ontwikkeling van pragmatiese en
teoretiese apartheid.

Ondersoek sal ingestel word na die invloede wat in die verkillende tydperke van sy lewe bepalend
was vir sy vorming, asook die verskillende fases in sy teologiese ontwikkeling. Alhoewel ter wille
van hierdie navorsing duidelik onderskei word tussen hierdie fases, was dit geleidelike prosesse wat
by hom plaasgevind het en was daar dikwels vroeër reeds tekens van ontwikkelinge wat eers later
ontplooi het. Die kenmerke van sy aanvanklike teologiese ontwikkeling het nie noodwendig
gedurende die volgende fase verdwyn nie, en hoewel dit minder prominent was, was dit deel van
die boustene van die volgende fase.

5.2 Biografie

Naudé is gebore op 10 Mei 1915 in die pastorie van die Ned Geref-gemeente Roodepoort in die
destydse Transvaal. Hy was die vierde kind van ds en mev Naudé. Naudé is gebore tydens die
rebellie toe burgers van die Boererepublieke die opdrag geweier het om teen die Duitsers in die
destydse Duits-Wes te gaan veg. Hy het grootgeword in 'n streng godsdienstige en kultuurbewuste
huishouding op die Karoodorp Graaff-Reinet, waar sy vader leraar van die Ned GerefKerk was.

Hierdie is 'n aanhaling uit 'n referaat van Ronald Thiemann, "The Public Theologian as Connected Critic", wat hy
gelewer het in Praag (Junie 2003), soos gepubliseer inAckermann (2005: 69).
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Hy voltooi sy skoolloopbaan in Graaff-Reinet en registreer in 1932 aan die Universiteit van
Stellenbosch, waar hy 'n inwoner en later primarius van die koshuis Wilgenhof is. Terwyl die
depressie en die droogte van die 1930's die Afrikaner na die stede dwing en die hofsaak teen
Johannes du Plessis opspraak maak, voltooi Naudé sy B.A.-graad. Hy raak betrokke by die sosiale
en kulturele lewe van Stellenbosch, waar hy homself onderskei as leier. Hy geniet die natuur as lid
van die Berg- en Toerklub, waar hy sy toekomstige vrou, Ilse Weder, ontmoet. Omdat hy onseker
was oor sy toekoms, voltooi hy eers 'n M.A.-graad in Afrikaans-Nederlands. As teologiestudent aan
die Kweekskool op Stellenbosch word hy beïnvloed deur die denke van die teoloog BB Keet. Hy
voltooi sy Kweekskoolstudie aan die einde van 1939 en tree in die huwelik met Ilse Weder op 3
Augustus 1940.

Naudé begin sy bediening op 27 Julie 1940 as hulpprediker op Wellington en word op 25-jarige
leeftyd lid van die Afrikaner-Broederbond. In 1942 word hy beroep na Loxton in die Groot Karoo
en bedien die gemeente tot in 1945, toe hy 'n beroep aanvaar na Pretoria-Suid. Ná vier jaar word hy
beroep na Pretoria-Oos (1949) as medeleraar van Ben Marais, wat toe reeds die Skriftuurlike
gronde van rasse-apartheid openlik bevraagteken het. Hierdie medeleraarskap, Marais se boek Die
Kleur-krisis en die Weste (1952) en Naudé se studiereis na Europa en Noord-Amerika (1953) in
verband met jeugwerk het, volgens Naudé, 'n belangrike rol gespeel in die verandering van sy
denke in verband met apartheid' Hierdie invloede word verder versterk toe Naudé - wat van 1955
tot 1959 die NG gemeente Potchefstroom bedien het - die openbare byeenkomste van die
Gereformeerde Ekumeniese Sinode op Potchefstroom bywoon en gekonfronteer word met kritiese
vrae in verband met apartheid.'

Naudé word in November 1959 as leraar van die Ned GerefKerkgemeente Aasvoëlkop in een van
die ryker woonbuurte van Johannesburg bevestig. Terwyl hy leraar van hierdie gemeente is, neem
hy - as een van die afgevaardigdes van die Ned Geref Kerk - deel aan die kerkberaad van die
Wêreldraad van Kerke (WRK) in Cottesloe (7-14 Desember 1960). Naudé het nie onder die druk op
die Ned Geref Kerkafgevaardigdes om hulle van die besluite te distansieer, geswig nie. As gevolg
van die gebeure word sy standpunt toenemend deur die Ned GerefKerk, die Afrikaner-Broederbond
en die Nasionale Party bevraagteken. Die eerste publikasie van die ekumeniese blad, Pro Veritate,
waarvan Naudé 'n stigterslid en redakteur was, het op 15 Mei 1962 verskyn.

Naudé is ondanks al die kritiek verkies as eerste moderator van die Ned Geref Kerk in Suid-
Transvaal se sinode van 1963. Hy bedank in 1963 as lid van die Afrikaner-Broederbond (AB). Hy
word deur die Ned Geref Kerk onder druk geplaas om te bedank as redakteur van Pro Veritate.
Naudé bevestig sy standpunt dat hy nie langer apartheid kan steun nie, toe hy betrokke raak by die
stigting van die Christelike Instituut (Cl) op 13 Augustus 1963 en die direkteurskap van die Cl
aangebied word. Druk word op hom geplaas om te kies tussen sy posisie as leraar van die Ned
Geref Kerk aan die een kant en redakteur van Pro Veritate en direkteur van die Cl aan die ander
kant. Hy neem 'n besluit ten gunste van laasgenoemde - hy bedank as voorsitter van die
moderamen en neem afskeid van die Ned Geref-gemeente Aasvoëlkop op Sondag 3 November
1963, met verlies van status as leraar van die Ned GerefKerk. Hy word egter met verloop van tyd
verwelkom as leraar van die Ned GerefKerk in Afrika (NGKA).

Die Cl word in 1977 tot verbode organisasie verklaar en Naudé word as gevolg van sy
betrokkenheid by die Clop 11 Oktober 1977 vir vyf jaar, wat later tot sewe jaar verleng is, ingeperk
en onder huisarres geplaas. Ná die opheffing van die inperking op 26 September 1984 is hy
aangestel as hoofsekretaris van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK). Naudé het

2

3
Naudé, 1995: 38.
Villa-Vicencio, 1985: 8.
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aartsbiskop Desmond Tutu in dié hoedanigheid opgevolg en van Februarie 1985 tot Julie 1988 in
die Raad gedien. Ná Naudé se vrylating het hy weer aan vele fronte betrokke geraak waar sy kritiek
teen apartheid die wêreld ingestuur is.

Naudé het uit verskeie oorde erkenning ontvang vir die rol wat hy gespeel het in die aftakeling van
rasse-apartheid, as stryder vir geregtigheid, profeet, asook humane pastoor vir dié wat onder
apartheid gely het. Hy speelook 'n belangrike rol in die ontwikkeling van die ekumeniese beweging
in Suid-Afrika.

Naudé word vereer met eredoktorsgrade van die Vrije Universiteit (1972), Universiteit van die
Witwatersrand (1974), Universiteit van Kaapstad (1983), Universiteit van Notre Dame in
Indianapolis (1985), Garrett Evangelical Seminary in Evanston (1985), Universiteit van Limburg in
Maastricht (1989), Universiteit van Natal (1991) en die Universiteit van Durban-Westville (1993).
Ander internasionale toekennings sluit in die Bruno Kreisky-prys; Reinhold Niebuhr-prys; Franklin
D. Roosevelt Vier Vryhede-prys (1984); prys vir Rekonsiliasie en Ontwikkeling van die Sweedse
Vrye Kerk (1984); Robert F Kennedy Menseregte-prys (1985); Prys vir Vrede en Vryheid van die
Sweedse Arbeidersbeweging (1988); Derde Wêreldprys van Jamaika (1990); en die Orde van
Oranje-Nassau van Nederland (1995).

Uiteindelik word hy (soos Marais) binne die geledere van die Ned GerefKerk vereer as profeet wat
moes lyonder die aanvegting en verkettering van die kerk waarin hy grootgeword, gedien en
gepoog het om die Afrikaner en die Ned Geref Kerk tot besinning te bring oor die beleid van
apartheid. Hierdie oomblik van besinning breek vir hom aan tydens die Algemene sinode in 1994,
toe hy erken word as profeet watjare lank verguis is deur die Ned GerefKerk.

Ná 'n vol en omstrede lewe word hy vanuit die Ned Geref-gemeente Aasvoëlkop - die laaste
gemeente wat hy in die Ned Geref Kerk bedien het - te midde van nasionale en internasionale
erkenning en waardering te ruste gelê in September 2004.

5.3 Invloede tydens Naudé se kinder- en studentejare (1915-1939)

5.3.1 Kinderjare

a) Inleiding

Villa-Vicencio gee 'n weldeurdagte samevatting van die persoon van Naudé. Hy beskryf hom as
volg: "Naudé is a white Afrikaner of white Afrikaner parents. If any have reason to boast in the
flesh, important as this is for die eie Afrikaneridentiteit, it is he: Bom within a Nederduitse
Gereformeerde Kerk (NGK) parsonage. Of conservative Voortrekker and Dutch stock. His father a
Boer chaplain during the Anglo Boer War, and founder member of the Afrikaner-Broederbond.
Baptised Christiaan Frederick, the name of a rebel Afrikaner general. A graduate of the patriotic
Stellenbosch University. Member of the elitist Afrikaner-Broederbond. Moderator of the NGK in
the Transvaal. He was finally banned for seven years by the leaders of the same Afrikaner
nationalism that gave him birth. It is this heritage and identity that makes Beyers Naudé such an
enigma to so many, as if racism and white economic privilege are the peculiar prerogative of
Afrikaners alone." (sy kursivering)"

bj Konteks tydens Naudé se geboorte

Die politieke klimaat wat binne Afrikanergeledere geheers het toe hy sy eerste lewenslig aanskou
het, spreek reeds boekdele. Dit was tydens die Afrikanerrebellie toe Afrikaners in opstand was oor

4 Villa-Vicencio, 1985: 3-4.
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die opdrag wat hulle ontvang het om teen die Duitsers in die destydse Duits-Wes (vandag bekend as
Namibië) te gaan veg. Sou hulle gaan veg, sou dit waarskynlik uitloop op 'n stryd tussen
Afrikaners; sou hulle weier, is hulle gebrandmerk as rebelle.5 Sy vader, Jozua Francois Naudé, was
'n Afrikanervryheidsvegter wat homself later bekwaam het as predikant van die Ned Geref Kerk.6

Die anti-Britse gevoel was nog sterk in die huis van die Naudé-gesin, waar na die Britte verwys is
as "die Rooinekke" en sy vader diens gedoen het as 'n nie-amptelike kapelaan in die boeremagte.

Naudé is teen die algemene benadering in, vernoem na sy vader se boesemvriend, genl. Beyers - en
nie volgens die gebruik familiename gegee nie. Sy vader het aan die sy geveg van genl. Beyers
tydens die Suid-Afrikaanse oorlog. Beide was diep godsdienstig met 'n besondere liefde vir hulle
vaderland' Beide was ook betrokke by die rebellie teen die oproep van die regering van die
nuutgestigte Unie van Suid-Afrika, wat die Afrikaner wou dwing om te veg teen die Duitse magte
in Duits-Wes.9

Naudé bespreek verskeie ander voorbeelde wat sy vader gestel en 'n invloed op hom as kind gehad
het. Hy maak melding van die invloed wat sy vader se boek, Vechten en vluchten van Beyers en
Kemp, op hom gehad het en vertel van een van sy vader se preke wat aangehaal word in die boek.
Hierdie preek is gelewer op die laaste Sondag voor 31 Mei 1902, toe sy vader vir die burgers
gepreek het uit Gal 3: 4 - "Hebt gij zoveel te vergeefs geleden?" Naudé vertel van die invloed wat
sy vader se verering van pres. Steyn op hom gehad het, asook van die invloed van Beyers wat vir
die Boere-afgevaardigdes by die vredesonderhandelinge van Vereeniging gesê het: "Recht moet
zegevieren in het einde. Laat ons zorgen dat wij aan den kant van het recht zijn, al kost het ons ons
leven." (my kursivering)" Hy maak melding van sy vader se besorgdheid oor die omstandighede
van die "brandarme" Afrikaners wat as gevolg van die oorlog hulleself as verstotelinge bevind het.
Laastens vertel hy van die passie wat sy vader gehad het vir die opvoeding van Afrikanerkinders.

Jozua was 'n vroom ondersteuner van die Ned Geref Kerk, toegewyd aan die evangelie, met 'n
passie om dit met oorgawe te verkondig. Sy seun Beyers het later hierdie ywer tesame met 'n
besondere sin vir geregtigheid - om selfs teen die stroom jou beginsels te handhaaf - van sy vader
geërf.11 Sy vader was oortuig dat God die Afrikanemasie geskep het met 'n spesifieke doelom soos
die Israeliete van ouds die uitverkorenes te wees, wat die roeping ontvang het om as draers van die
boodskap van God te verseker dat die Christelike geloof lewend gehou word op hierdie donker
kontinent. Om hierdie roeping te vervul, moes die Afrikaner se taal en kultuur bevry word sodat dit
tot volle ontplooiing kon kom.

Hierdie verhale oor die Afrikaner se stryd teen die Britse imperialiste en die oorlewingstryd vir
vroue en kinders wat daarmee gepaard gegaan het, is binne sy gesin oorgedra aan die jong Naudé.
Tesame met hierdie verhale het hy ook met moedersmelk die ontwakende Afrikaner-nasionalisme
en patriotisme ingeneem.

Nadat Jozua, wat aanvanklik in die onderwys gestaan het, sy studie in die teologie op Stellenbosch
voltooi het in 1909, het hy ten spyte van verskeie beroepe, verkies om as superintendent van 'n
werkkolonie vir arm bywoners in die Oranje-Vrystaat te werk.12 Hy het eers in 1911 toegetree tot

5 Naudé, 1995: 11.
6 Pauw, 2005: 8.
7 Villa-Vicencio, 1985: 5.
8 Naudé, 1995: 12.
9 Pauw, 2005: 9.
10 Naudé, 1995: 15.
Il Ryan, 2005: 5.
12 Pauw, 2005: 8.
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die bediening toe hy 'n beroep aanvaar het by die Ned Geref-gemeente in die myngemeenskap van
Roodepoort.l''

Naudé vertel dat hy as jongeling meer Zoeloe as Afrikaans gepraat het toe sy vader as leraar diens
gedoen het in die Ned Geref-gemeente Piet Retief. Hy meen sy blootstelling aan 'n verskeidenheid
kulture, naamlik Afrikaans, Engels en Zoeloe, in hierdie tydperk het hom ten minste bewus gemaak
van die uiteenlopende verskeidenheid van rasse in Suid-Afrika. Dit het ook aan hom 'n morele
sensitiwiteit gegee wat vroeg in sy lewe 'n kritiese instelling gekweek het en wat later in sy lewe 'n
belangrike rol sou speel. 14

cj Naudé se patriotiese sentimente kry beslag

Die patriotiese gevoel waarbinne die jong Naudé hom bevind het, is verder versterk toe sy vader-
as stryder vir die Afrikaanse taal en kultuur - van Piet Retief na Graaff-Reinet beroep is in 1921_IS
Volgens Naudé het hierdie beroep waarskynlik verband gehou met die Afrikanergevoel dat iets
gedoen moes word om 'n teenvoeter te vind vir die Kaapse liberale tradisie, wat besonder simpatiek
gestaan het ten opsigte van die Engelse taal en kultuur. Sy patriotiese vader was die man wat hierdie
rol moes speel. Naudé vermeld ook die feit dat die jong dr. DF Malan 'n predikant was in Graaff-
Reinet. Hy vertel van die petisie wat in hulle pastorie opgestel en aan genl Smuts gerig is om Jopie
Fourie, wat ter dood veroordeel is, te begenadig.

Naudé wys op die blywende invloed wat die klimaat binne die Afrikanergemeenskap, wat in
armoede gedompel was, gedurende hierdie tyd op sy jong gemoed gehad het.16 Die jong Beyers
Naudé het só 'n skerp sosiale gewete ontwikkel. In sy onderhoud met Randall sê hy: "Through that
[poor whites] experience my social consciousness was formed: of hunger, of poverty, of people in
situations of dire distress, of helplessness of people who experienced forces or events over which
they were powerless, either to control or to direct; this left a very deep impression on my mind.,,17

Uit hierdie gegewens blyk dit dat die invloed van Naudé se ouerhuis en gemeenskap hom oortuig
het dat die Afrikaners se bevrydingstryd 'n regverdige stryd was, met God aan hulle kant.I8 'n Stryd
teen die Britse onderdrukking is gekenmerk was deur die konsentrasiekampe vir Afrikanervroue en
kinders, die sosio-ekonomiese gevolge van die verskroeide-aarde-beleid, en die Suid-Afrikaanse
oorloë in die algemeen. (sien Hoofstuk 2.1) Hy herhaal dikwels sy oortuiging dat hierdie invloede
hom sensitief gemaak het ten opsigte van Afrikaner-nasionalisme, morele en godsdienstige
beginsels van geregtigheid, barmhartigheid, asook die rol van kultuur en opvoeding.!" Hierdie
waardes wat sy vader in belang van die Afrikaner gepropageer het - asook sy eie moreel-sosiale
bewuswording - het later 'n belangrike rol gespeel in Naudé se stryd om 'n regverdige, veelrassige
Suid-Afrika.

Naudé maak melding van die natuur wat hy omhels het as 'n landelike Karoo-kind, wat nie net
blootgestel was aan die Afrikanerkultuur nie, maar ook aan die aarde en beeste wat hy en sy broer
winter en somer moes versorg. Aan die ander kant was daar ook die invloed wat die kerklike en
gesinslewe op hom gehad het toe hy in Graaff-Reinet deel was van die Afrikanerpredikant se gesin

13 Ryan, 2005: 8.
14 Bryan, 1978: 10.
IS Ryan, 1990: 73.
16 Randall, 1982: 5.
17 Sien onderhoud met Randall (1982).
18 Villa-Vicencio, 1985: 5.
19 Villa-Vicencio, 1985: 6.
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- wat 'n rolmodel moes wees vir die gemeente.i" Volgens hom bevestig die name van sy susters en
broers hierdie diepe verbondenheid van die Naudé-gesin met die Afrikaner en godsdienstige
waardes, naamlik Ligstraal, Hymne, Jozua, Adalena, Vryheidster, Reinet en Lierieka. Daar was
verskeie morele eise wat streng afgedwing is binne die huisgesin, soos 'n algehele verbod op sterk
drank, die bioskoop en dans. Onvoorwaardelike gehoorsaamheid aan die gesag van hulle ouers was
ononderhandelbaar. Hy het hierdie lewenstyl as erg bekrompe beleef en later selfs in opstand
gekom daarteen.

Die rasseverhoudingkwessie was 'n uitgemaakte saak in die huis van die Naudé-gesin. Die
Afrikaner was op alle vlakke die swart mense - wat volgens hulle agterlik was - se meerdere.
Terwyl die Afrikaners hulle moes afskei van die swart rasse, moes hulle wel hul Christelike plig as
"geroepenes" teenoor die swart mense nakom.

Volgens Naudé was sy moeder 'n besonder deftige en kultuurbewuste vrou met 'n dominerende
persoonlikheid, wat haar wil afgedwing het op haar kinders.21 Hy het haar beleef as 'n
manipulerende persoon wat weinig ruimte gelaat het vir die spontane ontwikkeling van haar kinders
en het gevoel sy vader laat haar toe om te ver te gaan met die eise wat sy gestel het - tot so 'n mate
dat hy bewus geraak het van die negatiewe gevolge wat hierdie tipe onderdrukkende gesag gehad
het op die gesonde ontwikkeling van mense wat hulle potensiaal wou ontwikkel.v' Dit was vir hom
en sy ouer broer, Joost, bevrydend toe hulle twee saam vertrek het na Stellenbosch en verlos was
van haar onderdrukkende persoonlikheid.v'

Hy maak melding van die besondere band wat tussen hom en sy vader ontwikkel het toe hy later in
Wellington verkies is as die jongste lid nog van die Afrikaner-Broederbond. Hierdie organisasie,
waarvan sy vader een van die stigterslede en eerste president was, het tot stand gekom in 1918 in
die arm woonbuurt Malvern, Johannesburg"

dj Naudé kom in opstand teen onderdrukkende gesag

Oor sy skoolloopbaan praat Naudé nie veel nie, behalwe dat hy 'n leerling was aan die Hoër
Volkskool, wat sy vader gestig het as die eerste Afrikaans-medium-skool in Kaapland. Hierdie
skool moes dien as teenvoeter vir die Engelse skool Union High in Graaff-Reinet.2s Hy maak
melding van die keer toe hy en 'n groepie matrieks weerstand gebied het teen die diktatoriale
optrede van die skoolhoof van die Hoër Volkskool en dit skerp reaksie ontlok het in die skool en die
kerk.26 Hy het gedurende hierdie vroeë fase van sy lewe reeds verset beleef teen onredelike straf,
ook dié in sy eie ouerhuis. Volgens Villa-Vicencio was hierdie die eerste tekens van Naudé se
rebellie teen die "super-ego" van sy vader.27

Naudé se persoonlike bekering en toewyding aan Christus, wat tydens een van sy vader se
Pinksterdienste plaasgevind het, het 'n blywende invloed op sy lewe gehad." Iets van sy vader se
sterk Pinksterprediking met die klem op persoonlike bekering herinner inderdaad aan die invloed
van die Skots-Evangeliese stroom. In watter mate die Skotse invloed in hierdie stadium 'n

20 Naudé, 1995: 13.
21 Randall, 1982: 5.
22 Ryan, 2005: 19.
23 Villa-Vicencio, 1985: 5.
24 Ryan, 2005: 10.
2S Bryan, 1978: 10.
26 Walshe, 1983: 26.
27 Villa-Vicencio, 1985: 5.
28 Naudé, 1995: 19.
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blywende invloed op Naudé gehad het, is nie duidelik nie, veralomdat dit gepaard gegaan het met
'n negatiewe ervaring toe een van die Murray-familielede tydens sy vader se intreepreek uitgestap
het uit die kerk met die beswaar dat "kitchen Dutch" nou van haar pa se preekstoel gebruik word.
Daarmee het sy die Engels-georiënteerde sentimente laat hoor wat teenoor die ontwakende
Afrikaner-nasionalisme te staan gekom het en 'n verpersoonliking van die Britse onderdrukking
was.29

Uiteindelik het hierdie stryd aanleiding gee tot twee kerke in Graaff-Reinet, naamlik die "Sap-
Kerk" en die "Nat-Kerk". Sy vader is ook verkwalik dat hy 'n breuk gebring het tussen Afrikaners
en Engelse op die dorp. Oor hierdie gebeure meen Naudé dat hy maar seker, soos sy vader, 'n
beroerder van Israel was.30 Naudé was as kind baie bewus van hierdie polarisering tussen die
nasionaal-gesinde Afrikaner en die sogenaamde liberale Engelsgesinde mense - maar ook van die
rasbepaalde kontroversie in verband met 'n aantal "kleurlinglidmate" wat die dienste in die Ned
Geref Kerk bygewoon het terwyl daar 'n afsonderlike Ned Geref Sendingkerk was. Die gevoel was
dat "hulle mos hulle eie kerk het", waar hulle tussen hulle eie mense kan wees. Waarom dring hulle
hulleself dan op aan die wit mense? Naudé sê dit was vir hom vanselfsprekend dat wit mense in
hulle eie kerk hoort en "Kleurlinge" in hulle eie.

Ná voltooiing van sy skoolloopbaan op die ouderdom van 16 jaar, vertrek hy saam met sy ouer
broer - wat geworstel het met sy gesondheid - na Stellenbosch, waar hulle in 1932 inskryf as
studente aan die Universiteit van Stellenbosch. 31

5.3.2 Studentejare

a) Naudé se ervaring van vryheid

As student het Naudé spoedig betrokke geraak by die sosiale lewe van sy medestudente. Hy het 'n
gevoel van vryheid beleef en geleentheid gehad om 'n wyer wêreld te ontgin waar hy blootgestel is
aan nuwe idees en ontspanning, soos dans.32 Hy maak melding van sy betrokkenheid by die Berg-
en Toerklub, waar hy sy toekomstige huweliksmaat, Ilse Weder, ontmoet het. Hy onderskei homself
as leier en word verkies tot primarius van Wilgenhof asook as voorsitter van die Studenteraad. Hy
het homselfmet oorgawe ingewerp by die debatvereniging, waar hy John Vorster - die latere Eerste
Minister van Suid-Afrika - ontmoet en hulle teen mekaar gedebatteer het. 33

Alhoewel hy bewus was van die politieke verskille en stryd van die studentegemeenskap, het hy
homself nie veel daaraan gesteur nie omdat hy nie 'n oormatige belangstelling in die politiek gehad
het nie. Hy het wel kennis geneem van die heftige debatte oor keuse vir en teen die Afrikaanse
Nasionale Studentebond (ANS), wat teenoor Nusas gestaan het. Hier het hy vir Diederichs - later
Minister van Finansies - ontmoet, wat een van die stigters was van die ANS.

Die rebelse streep van Naudé, wat ontlok is deur sy ma en die skoolhoof, het weer na vore gekom
toe hy en sy broer betrokke geraak het by die kontroversiële publikasie Pro Liberate.34 Volgens
Naudé was die studentepolitiek in sy en sy broer Joos se studentejare só konserwatief dat hulle deel
geword het van die redaksie van Pro Liberate, wat naamloos verskyn het. 35 Waarskynlik was

29 Ryan, 2005: 15.
30 Naudé, 1995: 21.
31 Naudé, 1995: 23.
32 Ryan, 2005: 20.
33 Naudé, 1995: 26.
34 Randall, 1982: 7.
35 Naudé, 1995: 27.
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hierdie tydskrif en die klimaat waarin dit ontstaan het, 'n voorsmaak van die tydskrif Pro Veritate,
waarvan Naudé later 'n stigterslid was.36 Verskeie senior studente wat nie deel was van hierdie
konserwatiewe beweging nie, was betrokke by die tydskrif. Dit het hulle gemotiveer om verskeie
erg konserwatiewe kultuurwaardes van die Afrikanerstudente te bevraagteken. Hierdie publikasie
was bepaald kontroversieel en die redaksie is daarvan beskuldig dat hulle ondergrondse politiek
bedryf en negatief is ten opsigte van die kerk en die Kweekskool. Hulle het dit ontken en
beklemtoon dat hulle slegs vryheid van spraak propageer." Vir die ouers van die Naudé-seuns was
dit ontstellend toe hulle - veral hulle moeder, Ada - verneem van hulle kinders se betrokkenheid by
denke wat volgens hulle "volksvreemd" was.38

Naudé het gedurende sy studentejare ook die nasionaliste se poging om alles te beheer, negatief
beleef en ongemaklik gevoeloor die eksklusiewe eise wat hulle gestel het.39 As entoesiastiese leser
is Naudé ook blootgestel aan die literatuur van benewens Afrikaanse skrywers dié van die Engelse
en Duitse wêreld. Volgens Naudé het hy - ten spyte van die outoritêre strukture waarbinne hy
grootgeword het en waar geen kritiek geduld is nie - voortdurend met die vraag in sy agterkop
geleef, "Is this the real truth and the full truth?,.40

Hy het sy hoogleraar in die Sosiologie, prof. Hendrik Frensch Verwoerd, uitgesonder as 'n
interessante figuur. Volgens hom het Verwoerd sy lesings aangebied sonder om na die klas te kyk
of enige bespreking toe te laat, omdat hy nie sy gedagtegang wou onderbreek of sosiaal met
voorgraadse studente wou verkeer nie. Naudé het hom as 'n koue, rasionele mens beleef, wat nie
ruimte gelaat het vir enige vorm van menslike aggressie, irrasionaliteit, mislukking, vergifnis of
genade nie."

Naudé was nie oortuig van sy roeping as leraar nie en het ná afhandeling van sy B.A.-graad eers 'n
M.A. in Afrikaans-Nederlands onder prof. Malherbe voltooi met die titel "Die waardering van
poësie: enkele aspekte van die vraagstuk toegelig met voorbeelde uit die Afrikaanse poësie". Ná
voltooiing van hierdie studie was hy steeds nie oortuig van sy roeping as predikant nie, en was hy in
die versoeking om verder te studeer in die regte of in 'n sakerigting. Hy het egter sy teologiese
studies voortgesit omdat daar nie finansies was om hom in een van hierdie ander rigtings te
bekwaam nie, terwyl predikante se seuns toegang tot finansies gehad het vir hulle studies in die
teologie.Y

bj Die rol van Du Plessis en Keet

Naudé was duidelik bewus van die kerklike stryd wat gedurende hierdie tyd gewoed het tussen prof.
Du Plessis, met Die Soeklig as mondstuk, en die Oupajane, met De Oude Paaie as mondstuk (sien
Hoofstuk 2). Naudé het beide hierdie tydskrifte gelees sodat hy die saak waaroor dit gegaan het,
beter kon beoordeel. Hy het as jong student Du Plessis leer ken en alhoewel hy nie die stryd werklik
verstaan het nie, was hy ontsteld oor die wyse waarop die Ned Geref Kerkleiers hierdie belese en
gewaardeerde hoogleraar behandel het.43 Tydens besoeke aan huis van Du Plessis het hy bewus
geraak van die realiteit dat hulle as besoekers dopgehou word deur die konserwatiewe element in

36 Randall, 1982: 7.
37 Pro Libertate, 15Mei 1932.
38 Ryan, 2005: 23.
39 Ryan, 2005: 22.
40 Ryan, 2005: 23.
41 Villa- Vicencio, 1985: 6.
42 Pauw, 2005: 9.
43 Villa- Vicencio, 1985: 6.
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die kerk. Volgens Naudé was hy as jongeling bewus van die inhiberende gevolge van hierdie
gebeure - wat vrye en kritiese denke asook openhartige debatte aan bande gelê het. Hierdie
bekrompenheid het volgens hom veroorsaak dat hy nie die ontwikkeling waaraan hy behoefte gehad
het, kon ondergaan nie.44

In 'n gesprek met Naudé vertel Du Plessis van die kritiek wat hy beleefhet van die Oupajane omdat
hy volgens hulle die goddelikheid van Christus aangetas het in sy benadering tot die Skrif. Volgens
Du Plessis het hy homself nie skuldig gemaak aan sodanige aantasting nie en gepoog om 'n
deeglike analise van die oorspronklike Griekse teks van die Nuwe Testament te maak. Naudé was
beïndruk met Du Plessis se bekwaamheid as sendingwetenskaplike en het besef hy was besorg oor
die Ned GerefKerk se gebrekkige insig in en hantering van hulle sendingroeping."

Een van die ander hoogleraars in die teologie, prof. BB Keet, wat etiek en dogmatiek gedoseer het,
was volgens Naudé een van die diepsinnigste denkers van sy tyd binne Ned Geref Kerkgeledere en
het 'n blywende indruk op hom gemaak." Dit is opvallend dat hy hom tuis gevind het in die
Gereformeerd-evangeliese stroom, waarin Du Plessis hom ook tuis gevind het.47 Naudé en Keet het
later besondere bande met mekaar gesmee - en hy het dus vrymoedigheid gehad om sy denke as
direkteur van die Christelike Instituut (Cl) met Keet te deel, veral rondom die kritiek op die Ned
GerefKerk se Skriftuurlike regverdiging van apartheid."

Naudé het respek gehad vir die ander hoogleraars, maar nie veel gedink van hulle teologiese en
intellektuele vermoëns nie. Gevolglik het hulle nie sy belangstelling in die teologie in die mate
gestimuleer dat hy ems daarmee wou maak nie. 49

Volgens hom het die kwessie van segregasie nooit ter sprake gekom nie en was hy oortuig dat
Bybelse regverdiging bestaan vir hierdie beleid van die Ned GerefKerk.

cj Die invloed van lIse Weder

Intussen het die verhouding tussen Naudé en sy vriendin Ilse Weder - wat toe reeds 'n B.Sc.- en 'n
M.Sc.-graad in wiskunde met lof verwerf het - in só 'n mate ontwikkel dat hy gereeld gekuier het
saam met haar by haar ouers op Genadendal, wat die oudste sendingstasie in Suid-Afrika is. Hierdie
sendingstasie, waar Ilse se pa, 'n gekwalifiseerde sendeling uit Duitsland, gewoon en gewerk het,
het tot stand gekom in 1737. Die Duitse sendelinge, afkomstig van die Morawiese sending, het die
plaaslike bruin mense van die distrik bedien. Op hierdie stasie was daar geen onderskeid tussen wit
en bruin mense nie en almal was deel van een gemeente met gesamentlike dienste. Ryan sê dit het
uit haar onderhoud met Naudé geblyk dat hy tydens hierdie besoeke die eerste keer die Afrikaner se
rassebeleid bevraagteken het. 50

Naudé vertel self van sy ervaringe op Genadendal, waar daar 'n ander verhouding tussen wit en
swart mense was as dié waarmee hy in sy ouerhuis en gemeenskap grootgeword het. As gevolg van
sy vader se sendingywer - wat onder andere ter sprake gekom het in sy boek, Vechten en vluchten
van Beyers en Kemp - was Naudé bewus van die Afrikaner se roeping in dié verband. Ten spyte
van sy respek vir swart mense was hy deel van die Ned GerefKerk se mentaliteit. Swart mense is as

44 Naudé, 1995: 24.
45 Naudé, 1995: 25.
46 Pauw, 2005: 9.
47 Durand, 1985: 46ev.
48 Naudé, 1995: 28.
49 Sien onderhoud met Ryan (1982).
50 Ryan, 2005: 21ev.

-294-

https://etd.uwc.ac.za/



as minderwaardig beskou. Hy het hulle daarom op 'n paternalistiese wyse behandel. 51

Hier het hy "Kleurlinge" die eerste keer as mense en toegewyde Christene ontmoet en is hy die
eerste keer gekonfronteer met die skeiding wat segregasie tussen swart en wit mense veroorsaak in
Suid-Afrika.

Naudé se moeder was erg gekant teen sy voorgenome verlowing met Ilse Weder, omdat sy ander
ideale vir haar seun gehad het as 'n huwelik met die dogter van sendelinge - wat boonop van Duitse
en nie Afrikaanse afkoms was nie.52 Sy verlowing met lIse op Oukersaand 1937 het verwydering
tussen hom en sy moeder gebring, wat eers later geheel het. Naudé en lIse is op 3 Augustus 1940 in
die sendingkerk op Genadendal getroud toe hy na afloop van sy teologiese studies reeds as
hulpprediker op Wellington diens gedoen het.

Só is die bestanddele van die resep wat uiteindelik die persoon en denke van Naudé sou vorm, in
die eerste fase van sy lewe byeengebring.

5.4 Invloede tydens Naudé se bediening in die Ned Geref Kerk (1940-1963)

5.4.1 Inleiding

Nadat Naudé sy studies voltooi het en gelegitimeer was, word hy op 27 Julie 1940 aangestel as
hulpprediker van die Ned Gerefgemeente Wellington. Hy begin hierdie fase van sy lewe as leraar
wat gevorm is deur bepaalde teologiese strome wat gedurende daardie tydperk bepalend was aan die
Kweekskool op Stellenbosch. Die mees prominente was die Suid-Afrikaanse neo-Calvinisme, die
Gereformeerde evangeliese stroom en die Neo-Fichteaanse romantiese nasionalisme (sien Hoofstuk
2.2). Naudé was beslis aangetrokke tot die Gereformeerde evangeliese stroom, terwyl weinig tekens
van die Suid-Afrikaanse neo-Calvinisme by hom gevind kan word. Verskeie redes kan aangevoer
word vir die afwesigheid van die Suid-Afrikaanse neo-Calvinisme in die teologiese mondering van
Naudé, soos sy negatiewe ervaring van die Oupajane se behandeling van Du Plessis; sy waardering
vir BB Keet; asook sy selferkende gebrek aan teologiese studies gedurende sy jare op Stellenbosch.
Elkeen van hierdie redes het waarskynlik 'n rol gespeel, hoewel min dokumentêre bewyse daarvoor
gevind word. Die afwesigheid van neo-Calvinistiese beginsels in die werke van Naudé bevestig wel
die feit dat dit weinig invloed op hom gehad het.

Met hierdie teologiese agtergrond en ander invloede - soos reeds hier bo bespreek - was hy
bevoorreg om sy bediening te begin in 'n idilliese wêreld waar die standbeeld en tradisie van
Andrew Murray gesien en beleef kon word. Maar dit was nie sonder die negatiewe herinnering aan
sy vader se ervaringe van verwerping deur die ontstoke Murray-familielid wat tydens sy intreepreek
op Graaff-Reinet uit die kerk gestorm het nie.53

5.4.2 Klasseveskille in die Ned Geref Kerk

Op Wellington is hy via die Ned Geref Sendinginstituut (opleidingsentrum) blootgestel aan die
sendingbeleid van die Ned Geref Kerk. Dit het by hom 'n vraag ontlok wat by hom gespook het,
naamlik waarom daar 'n minderwaardige opleidingsentrum vir eerwaardes op Wellington moet
wees wat 'n drie jaar opleiding bied vir diegene wat die "bruin" gemeenskap bedien, terwyl daar 'n
Kweekskoolop Stellenbosch was wat 'n vier jaar opleiding bied vir dominees wat wit mense moes
bedien. Dit ontlok die vraag by hom of dit 'n minderwaardige opleiding is vir minderwaardige

51 Naudé, 1995: 31.
52 Naudé, 1995: 31.
53 Naudé, 1995: 32.
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mense.Ï" 'n Volgende vraag wat aan hom opgedwing is in Wellington, was: "Waarom twee kerke
met afsonderlike eredienste vir blank en gekleurd terwyl albei dieselfde belydenis onderskryf,
feitlik dieselfde liturgie volg en dieselfde taal, Afrikaans, gebruik?,,55

Met hierdie vrae word hy op 25-jarige ouderdom verkies tot die Afrikaner-Broederbond (AB),
waarvan hy baie jare 'n getroue lid sou blyomdat hy oortuig was dat hy daardeur sy mede-
Afrikaner sou kon dien. Volgens hom het hy op daardie tydstip die godsdienstige, sosiale en
politieke status quo aanvaar en hy was gedetermineer om 'n suksesvolle leraar te wees.56

5.4.3 Naudé gekonfronteer met armoede

In 1942 het hy sy eerste volwaardige beroep aanvaar en word hy georden as predikant in die Ned
GerefKerk se gemeente Loxton in die Karoo, waar die stryd - soos in die res van Suid-Afrika - nog
steeds gewoed het tussen die aanhangers van die Ossewa Brandwag (OB) en dié van die Nasionale
Party (NP). Dit was dus 'n broederstryd wat gewoed het en Naudé moes met die nodige diplomasie
vrederegter speel tussen die strydende faksies.

As gevolg van sy kontak met die haglike omstandighede in die verarmde "bruin" buurt in Loxton,
het hy met vrae geworstel wat die meeste wit mense gerasionaliseer het. Hy het homself afgevra
hoe regverdiging gevind kon word vir dit wat hy hier sien en of die wit mense die swart mense
regverdig behandel. In tye soos hierdie het die voorbeeld van Genadendal telkens weer by hom
opgekom.V Hy kon maar net nie ontslae raak van sy ambivalente gevoelens nie.

5.4.4 Morele vrae

Die volgende fase van Naudé se bediening begin met sy verhuising as leraar na die Ned
Gerefgemeente Pretoria-Suid in 1945, waar hy, Ilse en hulle eerste twee kinders hulleself gevestig
het. Hier het hy steeds geworstel met die ontstellende ervaring van die broederstryd tussen
Afrikaners. Aan die ander kant het hy geworstel met die ervaring wat die konsentrasiekamp-kerkhof
met sy "smartlike herinneringe" by hom ontlok het. Hierdie kerkhof, wat hy dikwels besoek het,
was naby die pastorie in Irene. Tydens hierdie besoeke kon hy nie anders nie as om te wonder hoe
lank dit gaan neem voor versoening tussen "Boer en Brit" sou kom ná al die onreg wat die Britse
magte teenoor die Afrikaner gepleeg het.58 Naudé vertel hoe hy dikwels Bybelgedeeltes wat oor
versoening handel, gelees en gewonder het of die Evangelie die "inherente geestelike krag" het om
die bitter vrug van al die onreg en lyding wat talle vroue en kinders ervaar het, tot vergifnis en
versoening te bring.

Hy het met talle soortgelyke vrae geworstel en homself verkwalik dat hy nie meer gemaak het van
sy studie in die teologie toe hy die geleentheid daartoe gehad het nie. Hy sou so graag meer wou
weet oor begrippe soos skuld, versoening, vergifnis en die herstel van onreg - vrae wat later onder
ander omstandighede meer dringend sou word en hom dwing om antwoorde te soek. Teen hierdie
tyd was daar in die besonder drie teologiese begrippe wat reeds 'n belangrike rol in sy lewe gespeel
het en toenemend sy aandag sou geniet, naamlik geregtigheid barmhartigheid (wat reeds gedurende
sy kinderjare sy verbeelding aangegryp het) en versoening (wat veral gedurende hierdie tydperk van
sy bediening sy aandag geniet het).

Dit was gedurende hierdie tyd van sy bediening dat hy die oorwinning van die Nasionale Party

54 Randall, 1982: 11.
55 Naudé, 1995: 33.
56 Ryan, 2005: 32.
57 Ryan, 2005: 33.
58 Naudé, 1995: 36.
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beleef het, met die gepaardgaande opwinding waaraan hy deel gehad het. Hierdie opwinding was
een van die laaste ervarings wat hy met sy vader kon deel voor hy oorlede is.59

5.4.5 Invloede op Naudé tydens sy bediening

a) Inleiding

Naudé ontvang en aanvaar in 1949 'n beroep as studenteleraar aan die Ned Gerefgemeente Pretoria-
Oos en in 1955 word hy in die gemeente Potchefstroom bevestig. In beide hierdie gemeentes, waar
sy prediking vol kerke lok, maak hy naam as bekwame leraar en pastor vir die jeug.60 Gedurende sy
bediening in Pretoria-Oos word hulle vierde, en enigste dogter, Liesel, gebore. Hierdie twee
tydperke word saamgevoeg omdat dit tydens hierdie deel van sy bediening was dat die vorige
invloede en dit wat hy gedurende hierdie fase beleef het, 'n bepalende verskuiwing in sy denke sou
bring. Hierdie invloede het kort op mekaar gevolg en die ambivalensie tussen sy patriotiese
gevoelens aan die een kant en sy groeiende bewuswording van die ongeregtigheid van apartheid aan
die ander kant, is toenemend op die spits gedryf."

bj Die invloed van 'n spesifieke teologiese stroom

Alhoewel Naudé tuis gevoel het by die Gereformeerde-evangeliese stroom binne die Ned Geref
Kerk, het hy onder die invloed gekom van 'n jong groep Afrikanerteoloë wat hulleself volgens
Bosch oorwegend tuis gevind het binne dieselfde stroom.f Volgens Durand is hierdie spesifieke
stroom deel van die algemene Gereformeerde-evangeliese stroom wat - hoewel hulle die klem laat
val het op 'n volkskerk - wel ems gemaak het met die sosiale werklikheid hoewel dit beperk was tot
hulle eie groep/" Hierdie groep, waarin persone soos Johannes du Plessis, BB Keet en Ben Marais
hulle ook tuisgevind het, het 'n besondere historiese en sosiale bewussyn gehad. Volgens Durand is
hierdie groep, waarbinne Naudé hom tuisgevind het, gekenmerk deur die besef dat die sosiale en
politieke implikasies van die Evangelie die klein selfgesentreerde wêreldjie van eiebelang
transendeer en elke mens insluit.64 Naudé - wat 'n toenemende behoefte gehad het aan teologiese
insigte ten opsigte van sosiale kwessies - het spoedig toenemend tuis gevoel binne hierdie stroom.
Vir die eerste keer het hy vir homself die tyd gegun om op 'n meer gestruktureerde wyse aandag te
gee aan teologiese vrae in verband met sosiale kwessies wat ál meer sy aandag vereis het.

cj Die invloed van Ben Marais

Tweedens is Naudé tydens sy mede-leraarskap met Ben Marais in Pretoria-Oos gekonfronteer met
Marais se boek Die kleur-krisis en die Weste (sien Hoofstuk 4). Met die lees van hierdie boek is
Naudé weer eens gekonfronteer met die rassekwessie'f wat as versterking gedien het van sy
ervarings van Zoeloe-maatjies en van Genadendal. Hy maak self melding van die impak wat dit op
hom gehad het toe hy die standpunte van gesiene kerkleiers en teoloë oor die rassekwessie verneem
in die boek. Aan hierdie insigte is meer gewig verleen toe Keet die standpunte wat Marais in die
boek gehuldig het, openlik ondersteun het. 66

59 Ryan, 2005: 35.
60 Randall, 1982: 15.
61 In Naudé se onderhoud met die Duitse teoloog Dorothee Solie bespreek hy hierdie spanning tussen sy patriotisme

aan die een kant en sy besefvan die ongeregtigheid van apartheid aan die ander kant (Naudé & Solie 1986: 4ev).
62 Bosch, 1985: 68.
63 Durand, 1985: 43.
64 Durand, 1985: 49.
65 Walshe, 1983: 27.
66 Naudé, 1995: 38-39.
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dj Naudé soek teologiese antwoorde

Die derde invloed het verband gehou met die vorige een, naamlik die drang by Naudé om meer te
wete te kom oor die teologie in verband met sosiale kwessies. Dit het hom daartoe gebring om die
teologiese werke van Karl Barth - wat deur die Suid-Afrikaanse neo-Calviniste as ketter beskou is-
en ander Duitse en Nederlandse teoloë te lees.67 Benewens sy emotiewe ervaring dat iets nie pluis is
nie, het hy nou ook kennis geneem van die teologiese kritiek teen apartheid.

e) Internasionale blootstelling

Vierdens is hy deur jong Christene van verskillende rasse beïnvloed toe hy as een van die
afgevaardigdes ondersoek moes instel na jeugwerk in 1953 in Europa en Noord-Amerika. Hierdie
ses maande lange studietoer was in belang van die jeugwerk van die Ned Geref Kerk waaruit die
Kerkjeugvereniging tot stand gekom het. Die afvaardiging was eerstens daarop ingestelom inligting
te versameloor jeugwerk, maar het hulle telkens vasgeloop in deurdringende vrae oor die beleid
van apartheid in Suid-Afrika. Naudé vertel hoe hy gepoog het om antwoorde op hierdie vrae te bied
deur gebruik te maak van die bestaande Skriftuurlike argumente van die Ned Geref Kerk waarmee
hulle apartheid geregverdig het. Hy het egter spoedig besef dat hy geen been het om op te staan
nie.68 Dit was vir hom ontstellend dat hy oorsee gekonfronteer is met vrae oor ongeregtigheid in sy
eie land waarvan hy min geweet het. 69

Naudé het vir die eerste keer teenoor teoloë en gelowiges te staan gekom wat die argumente ten
gunste van apartheid bevraagteken het. Volgens Naudé het hy spoedig besef: "There was no way in
which the policy of apartheid could be justified on scriptural grounds. In this process I had to
overcome all the accepted views, traditional outlooks, deep feelings of loyalty, and to see that this
was essential if I wanted to remain obedient to the call of Christ and to the truth of the gospel ..."
Sonder om dit na buite te erken op hierdie tydstip - waarskynlik omdat hy die gevolge daarvan
gevrees het - is dit duidelik dat die gemelde ambivalensie op die spits gedryf is as hy sê: "I felt I
was theologically inadequate ... and I was a member of the Broederbond ... I began to see if I could
find allies within the NGK, ministers who could be convinced, because I knew I was up against an
ideological barrier that would be very difficult to break ... But it was a very painful process, and I
think fear certainly played a very large part in my life. I began to realise something of the price that
would have to be paid." 70

Hierdie aanhaling toon aan hoe intens Naudé die gebeure en insigte beleef het. Hy kon nie langer
oor die gevolge daarvan rasionaliseer nie. Dit blyk uit hierdie ontboeseming wat hy lank ná die
gebeure gemaak het. Al was hy gedring deur 'n patriotiese lojaliteit teenoor die wêreld van die
Afrikaner waar sy wortels gelê het, kon hy nie langer sy eie diepgewortelde beginsels kruisig nie.
Waarskynlik was dit ná verskeie aanmanings die begin van sy Damaskus-pad.

In die verslag wat bogenoemde afvaardiging opgestel het, "Kerk en Jeug in die buiteland en Suid-
Afrika", word nie melding gemaak van hierdie ervaringe en insigte nie. Naudé vertel eers later hoe
"'n Nuwe visie van die eenheid van die Kerk, van rasse- en menseverhoudinge, asook van die
ekumeniese beweging by [hom] posgevat [het]".71 Hierdie gebeure het dus primêr 'n rol gespeelom

67 Ryan, 2005: 37.
68 Naudé (1995: 41ev) bespreek al die tekste waarmee hy vertroud was en aangewend het vir hierdie antwoorde wat

hulle gebied het.
69 Ryan, 2005: 38.
70 Ryan, 1990: 38-39.
71 Naudé, 1995: 39. In sy onderhoud met Heaney (2001) vertel hy hoe hierdie toer hom laat ontdek het hoe belangrik

die ekumene is en waaruit sy betrokkenheid daarby gegroei het.
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hom op 'n teologiese vlak sensitiefte maak.

jJ Naudé se morele oortuigings

Vyfdens was daar 'n oomblik toe een van Naudé se sterkste skanse ook geval het, naamlik sy
dominerende sentiment van pastorale besorgdheid oor die verontregte Afrikaner. 72 Dit kan verstaan
word as die oomblik toe sy eie Afrikaner-groepsbelang deurbreek is. Naudé sê hy het geworstel met
die besef dat veral die plattelandse Afrikaner nie die skok van kritiek op apartheid maklik sou kon
verwerk nie, veral as die Skriftuurlike regverdiging daarvan in gedrang sou kom. Hy het die -
traumatiese gevolge daarvan vir die Afrikaner terdeë besef."

g) Invloed van BB Keet

Die sesde invloed was BB Keet se boek Whither, South Africa? (1955), wat Naudé gelees het ná hy
reeds bevestig was as leraar van die Ned Gerefgemeente Potchefstroom. In hierdie werk het Keet
die Skriftuurlike regverdiging van apartheid uitmekaar gehaal. Hierdie werk het vir Naudé op die
regte oomblik gekom, omdat hy gereed was "to rid himself of the shackles of a deadly and
dangerous ideology, enabling him to go much further than they'" had ever dreamed of doing".75

h) Invloed van die ekumene

Die sewende invloed op Naudé was sy ervaring van die ekumene, wat ook 'n belangrike rol gespeel
het in die verskuiwing van denke wat by hom plaasgevind het. Sy studietoer in belang van jeugwerk
in Europa en Noord-Amerika kan waarskynlik beskou word as sy eerste blootstelling aan die
internasionale ekumeniese wêreld. Maar dit was sy ervaring van die Gereformeerde Ekumeniese
Sinode (GES) wat plaasgevind het in Augustus 1958 op Potchefstroom - tydens sy bediening in die
plaaslike gemeente - wat 'n groot invloed op hom gehad en die voorafgaande invloede versterk
het.76

Alhoewel hy nie een van die afgevaardigdes by die vergadering was nie, het hy die sessies
bygewoon wat oop was vir die algemene publiek.77 Hy het spoedig besef dat die denke van die Ned
Geref Kerk se teoloë oor rasse-apartheid diepliggende verskille toon van dié van die res van die
wêreld se gereformeerde denkers.f Hy is weer eens gekonfronteer met die besef dat die Ned Geref
Kerk op 'n dwaalweg is met hulle denke in verband met rasse-apartheid." In hierdie stadium het hy
sy eie spanning probeer besweer deur gesprekke te voer met kollegas wat ook lede van die AB was
en sy vertrouelinge. Daar was dié wat ten sterkste van hom verskil het en ander wat wel begrip
getoon het vir sy worsteling, maar hom keer op keer gewaarsku het om nie met vuur te speel nie,
omdat die tyd daarvoor nog nie ryp was nie.8o

72 Pauw (2005: Il) noem dit "yet another inhibiting factor".
73 Ryan, 1990: 41.
74 Die "they" in die aanhaling verwys na Keet en Marais wat volgens Durand ten spyte van hulle verwerping van die

Skriftuurlike gronde vir apartheid, steeds nie ten volle oortuig was dat apartheid nie op pragmatiese gronde
geregverdig kon word nie (sien Durand 1985: 47).

75 Durand, 1985: 47.
76 Selfs in die getuienis wat hy gelewer het tydens sy verhoor gedurende 1973, verwys hy na die invloed wat die

vergadering van die GES op die verandering in sy denke gehad het (Bryan 1978: 19).
77 Walshe, 1983: 27.
78 Ryan, 1990: 46.
79 Walshe (1983: 27) bespreek die invloed wat hierdie ekumeniese besprekings op Naudé gehad en hoe dit sy

bestaande kommer oor die Ned GerefKerk se Skrifbeskouing bevestig het.
80 Naudé, 1995: 43.
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ij Die gevolge van apartheid

Naudé se blootstelling aan die gevolge van apartheid was een van die gebeure wat hom in sy diepste
wese geskud het.81 Hy het dit ervaar in 1958 toe hy reeds verkies was as assessor van die Ned
Geref-sinode van Transvaal. Alhoewel hy toe reeds ver op die pad van teologiese insig gevorder
het, was hy nog nie werklik bewus van die skokkende sosio-ekonomiese gevolge van apartheid nie.
Dit was vir Naudé - met sy diepgesetelde sin vir geregtigheid en pastorale hart vir barmhartigheid-
'n skok om die fisieke gevolge van apartheid eerstehands te ervaar.

Dit het gebeur toe 'n aantal jong predikante wat hy as studente bedien het en wat deur hulle werk as
sendelinge blootgestel was aan die pynlike gevolge van apartheid, by hom om raad kom aanklop
het. Onder hierdie jong manne was Chris Greyling, Francois Malan, Charl le Roux en Gert Swart.82

Hy het hulle ernstig opgeneem en toegelaat dat hulle hom blootstelling gee aan dit waarmee hulle
elke dag gekonfronteer is. Die impak wat hierdie gebeure op hom gehad het, spreek uit die
onderhoud wat hy met Ryan gehad het. In die onderhoud sê hy: "They told me about the problems
they were experiencing and about the growing resistance of African, Coloured and Indian Christians
to the stand the white NGK was taking on apartheid. These people were challenging the white
ministers by saying, 'How do you justify what is happening to us on the basis of Scripture?" ...
Naudé het vir hulle gesê "I have to accept that you are telling me the truth, but I cannot believe it."
Hy vertel hoe hy self gaan kyk het, "and what I found was a shattering experience." 83

Hy is blootgestel aan die krotwoonbuurtes van Indiërs, aan die skokkende toestande in die
mynkamponge en krotbuurtes van die "Kleurlinge", met al die sosio-ekonomiese krisisse wat dit tot
gevolg gehad het. Hy kon nie anders as om te besef dat apartheid boos en onmenslik is en dat geen
mens hierdie beleid kon ondersteun of regverdig nie. Gedurende hierdie tyd het hy besef dat
apartheid nie net op teologiese gronde nie, maar veralop praktiese en morele gronde onaanvaarbaar
is.84 Die intensiteit van sy ambivalente gevoelens word hier gehoor as hy sê: "Ek was bang vir die
reaksie wat sou kom van Afrikaners wat my sou sien as 'n verraaier van alles wat vir die Afrikaner
dierbaar is. ,,85

Met Naudé se pastorale passie en sin vir geregtigheid was dit net 'n kwessie van tyd voordat 'n
wending in sy lewe sou kom wat onomkeerbaar sou wees.

5.4.6 Naudé se onwrikbare oortuigings bring skeiding

a) Cottesloe bring insig en vervreemding

Naudé bereik 'n onomkeerbare punt tydens die gebeure in Cottesloe kort ná sy bevestiging as leraar
van die Ned Gerefgemeente Aasvoëlkop in Johannesburg in November 1959.86

Dit is belangrik om daarop te let dat Naudé as gevolg van al die voorafgaande invloede teen hierdie
tyd in staat was om 'n band te lê tussen sy besondere evangeliese oortuiging en die breër sosiale
werklikheid. Pauw bevestig dit as hy daarop wys dat: "Naudé's secular Christianity points to a
remarkable balance between a spirituality that was firmly rooted in the gospel, on the one hand, and

81 Hy bespreek hierdie ervaring in sy onderhoud met Dorothee Sëlle (Naudé & Sêlle 1985: 6ev).
82 Randal, 19821: 16.
83 Ryan, 1990: 47.
84 Ryan, 1990: 48.
85 Naudé, 1995: 45.
86 Verskeie navorsers toon aan dat Cottesloe vir Naudé die eerste werklike internasionale, ekumeniese en veelrassige

ervaring was. Sien Ackermann, 2005: 65.
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a critical awareness of the social forces that shape people's lives, on the other.,,87

Een van die eerste dinge wat Naudé gedoen het ná sy bevestiging in Aasvoëlkop, was om
ekumeniese Bybelstudiekringe te stig om die beleid van apartheid Skriftuurlik te beoordeel. Hierdie
kringe, wat bekend gestaan het as die "Rand Ecumenical Study Circle", het die kerngroep gevorm
waaruit die Cl later ontstaan het. 88Binne hierdie kringe is sy kerkbeskouing verruim en het hy geen
twyfel gehad dat die eenheid van die kerk en die ekumene 'n Bybelse gegewe is en die kerk nie
daaroor kan besluit nie. Hierdie nuwe Bybelse visie het hom toenemend laat besef dat die Ned
GerefKerk se beleid van apartheid bots met 'n ononderhandelbare Skrifbeginsel.Y

Hierdie teologiese insigte en Naudé se ervaring van Sharpeville en sy daaropvolgende
betrokkenheid by die Cottesloe-kerkberaad9o was volgens aartsbiskop Dennis Hurley die bepalende
gebeure wat Naudé se denke onomkeerbaar verander het."

Sharpeville en die afloop van die Cottesloe-beraad (sien Hoofstuk 2) was nie net 'n katalisator en 'n
waterskeidingsjaar vir Naudé nie, maar ook vir Suid-Afrika en die Ned Geref Kerk en het
skokgolwe die wêreld ingestuur." Die werklikheid van hierdie slagting en die gevolge daarvan, wat
weerspieël is in hoofopskrifte van koerante op 22 Maart 1960, het Naudé tot in sy wese ontstel
omdat hy besefhet watter krisis die land in die gesig staar. Hy het besef dat sy insigte en ervarings
van die laaste aantal jare by hom iets wakker gemaak het wat hy nie meer net heimlik kon vertroetel
nie en nou op die oppervlak gedwing gaan word omdat hy nie langer kan swyg nie.93 Hy het ook
besef dat die Ned GerefKerk nie gereed was om hierdie krisis te hanteer nie.

Uit die artikel wat hy in die Aasvoëlkop-gemeenteblad geskryf het oor die gebeure by Sharpeville,
blyk dit dat hy steeds lojaal was teenoor die Ned Geref Kerk - ten minste op die oppervlak. In die
artikel toon hy aan dat die kerk veroordeeld staan voor die buitewêreld, omdat 'n verdraaide beeld
van die Ned Geref Kerk die wêreld ingestuur word. Hierdie beeld moet deur die kerk reggestel
word sodat die buitewêreld kan raaksien dat die bedoelings van die kerk opreg en gegrond is op die
Bybel.94 Uit verskeie ander uitsprake en reaksies kan gesien word hoe hy besig was om ernstig te
worstel met sy diepgesetelde ambivalensie, wat hom toenemend gedwing het om 'n keuse na die
een ofna die ander kant te maak.95

Voor en tydens die Cottesloe-beraad was daar duidelike tekens dat verskeie van die afgevaardigdes
van die Afrikaanssprekende kerke die ems van die situasie besef en hulle samewerking gegee het
om die kerkeberaad te laat slaag. Hierdie welwillendheid het gegroei namate die beraad gevorder
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87 Pauw,2006: 14.
88 Randall, 1982: 16.
89 Ryan, 1990: 51.
90 Die Sharpeville-gebeure en die Cotteslo-kerkeberaad is in Hoofstuk 2.1.2 en 3.2.6 aan die orde gestel en word nie

hier herhaal nie. Die gebeure en afloop daarvan word volledig bespreek in die werk van Liikhoff AH (1978) en dié
van FE O'B Geldenhuys (1982).
Randall, 1982: 17.91

92 Jonker (1998: 39-40) noem dit 'n waterskeidingsjaar in Suid-Afrika en wys op die gevolge wat dit vir die Ned
GerefKerk ingehou het.

93 Naudé, 1995: 46ev.
94 Maandbriefvan die NG gemeente Aasvoëlkop (1 Mei 1960, no 3).
95 Dit blyk ook uit die onderhoud wat hy met een van die afgevaardigdes van die WRK na die Cottesloe-kerkeberaad,

dr. Robert Bilheimer (mede-algemene sekretaris van die WRK), gehad het. Tydens hierdie onderhoud het Naudé
en ander afgevaardigdes van die Afrikaanse kerke hom probeer oortuig dat die ANC slegs een persent van die
denke van die swart mense van Suid-Afrika verteenwoordig en dat dit kommunistiese agitators is wat
verantwoordelik is vir die vlaag geweld. Naudé se standpunt wat hy met Bilheimer gedeel het, was dat die meeste
swart mense tevrede is met hulle posisie in Suid-Afrika. Sy optrede na buite was nog erg konserwatief (Luckhoff
1978: 17).
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het; gesindhede het verander en daar het selfs 'n broederlike gesindheid geheers. Hierdie klimaat
het ekumeniese leiers nasionaal en internasionaal positief gestem. Die tragedie was egter dat die
druk van die "Afrikanerlaer" hierdie afgevaardigdes van die Afrikaanssprekende kerke - op enkele
persone na - sou laat kapituleer. Die meeste afgevaardigdes het gewoon onder die druk geswig -
nie noodwendig omdat hulle nie kon insien dat die besluite van Cottesloe die werlike problematiek
aandui nie, maar vanweë Afrikanersentimente. Ander het bloot gerasionaliseer dat hulle meer gaan
bereik met stille diplomasie "van binne".96

Vir Naudé was dit gebeure en blootstelling wat hom versterk het in sy denke en groeiende
oortuiging dat die beleid van apartheid nie moreel of Skriftuurlik geregverdig kan word nie - denke
wat onvermydelik sou afstuur op verskille en selfs die vervreemding van die Afrikaner en die Ned
Geref Kerk. Hierdie kant van sy denke is versterk deur die insig en integriteit wat hy beleef het by
ekumeniese leiers soos dr. Visser 't Hooft en dr. Bilheimer, wat die Cottesloe-beraad benader het
met groot wysheid en erns.97 Daar is ook bande tussen hom en die plaaslike ekumeniese figure van
die Engelssprekende kerke'" gesnoer vir wie hy waardering gekry het vanweë die opregtheid en
omsigtigheid waarmee hulle hierdie krisis benader het. Naudé maak ook melding van die kontras
wat hy beleefhet tussen die integriteit van die afgevaardigdes van die WRK en bepaalde Afrikaanse
kerk- en politieke leiers. Terwyl die leiers van die WRK hierdie krisis en verskille met groot
integriteit gehanteer het, het die Afrikanerleiers hulle met agterdog bejeën en daarvan beskuldig dat
hulle die Ned GerefKerk op sleeptou neem.

Tydens die beraad is 17 besluite geneem waarvan 4 tot die meeste kontroversie gelei het, naamlik
oor gemeenskaplike aanbidding, gemengde huwelike, grondbesit, asook die politieke status van
"Kleurlinge".99 Die verslag van Cottesloe was 'n versigtige pleidooi wat aan die leiers van die
magstrukture gerig is om weg te beweeg van apartheid. Maar die Afrikanergemeenskap het nie
daarvoor kans gesien nie.loo Dit was die eerste keer dat Ned GerefKerkafgevaardigdes deel was van
besluite wat aansienlik verskil het van die beleid van die regering. lOl Alhoewel die Ned GerefKerk
se afgevaardigdes 'n afsonderlike verklaring uitgereik het waarin hulle die redes bied waarom hulle
die dokument onderteken het, het hulle dit gedoen te midde van die besef dat dit skerp reaksie gaan
uitlok (sien gebeure van Cottesloe in Hoofstuk 2.2.1).102

Kort ná die persverklaring van die Cottesloe-kerkberaad het die Hervormde Kerk oor die radio

96 Sien bespreking in Ryan (1990: 59-60,2005: 55ev) en Bosch (1985: 69).
97 Naudé, 1995: 47ev.
98 Naudé (1995: 4gev) bespreek die problematiek wat daar verbonde was aan dr. De Blank van die Anglikaanse Kerk

wat dikwels sonder die nodige diskresie opgetree het teenoor leiers van die Ned Geref Kerk en die wyse waarop
die situasie ontlont is.
Die volledige vier besluite het soos volg gelui: Oor gemeenskaplike aanbidding: "Niemand wat in Jesus Christus
glo, mag uitgesluit word uit enige kerk op grond van sy kleur of ras nie. Die geestelike eenheid van alle mense wat
in Christus is moet sigbaar tot uiting kom in handelinge van gemeenskaplike aanbidding en getuienis in
gemeenskap en konsultasie oor sake van gemeenskaplike belang."; Gemengde huwelike: "Daar is geen
skriftuurlike gronde vir 'n verbod op gemengde huwelike nie. Die welsyn van die gemeenskap en pastorale
verantwoordelikheid vereis egter dat die nodige oorweging geskenk moet word aan sekere faktore wat sulke
huwelike onwenslik mag maak."; Grondbesit: "Dit is ons oortuiging dat die reg om grond te besit waar hy ook al
gedomisilieer is en om deel te hê aan die regering van sy land, deel is van die waardigheid van die volwasse mens,
en om hierdie rede kan 'n beleid wat aan nie-blankes permanent die reg tot medeseggenskap in die regering van die
land waarvan hulle burgers is, ontsê, nie geregverdig word nie."; Politieke status van Kleurlinge "(a) Dit is ons
oortuiging dat daar in beginsel geen beswaar kan wees teen die direkte verteenwoordiging van die
Kleurlingbevolking in die Parlement nie. (b) Ons spreek die hoop uit dat oorweging verleen sal word aan die
toepassing van hierdie beginsel in die afsienbare toekoms." (Besluite, soos direk aangehaal deur Naudé 1995: 52).

100 Walshe, 1982: 54.
lOl Ryan, 2005: 60.
102 Ryan, 2005: 61.

99
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aangekondig dat hulle afgevaardigdes hulle distansieer van hierdie besluite. Die Afrikaanse
koerante - met uitsondering van Die BurgerlO3 - het die besluite met groot venyn veroordeel en was
van mening dat die toepassing van hierdie besluite die einde van die Christendom in Suid-Afrika
sou beteken.l04

Naudé se reaksie in die perslOSop hierdie aanvalle toon dat hy 'n onomkeerbare punt bereik het en
die wanbeelde wat deur die pers geskep is, wou regstel. In die berig tree hy in die bresse vir die
integriteit van die afgevaardigdes en die noodsaaklikheid van hierdie besluite vir die saak van die
Christendom en die welsyn van die Afrikaner. Naudé wys daarop dat die afgevaardigdes van die
Afrikaanssprekende kerke wat eens is met die besluite, mense is "wie se goeie trou teenoor en liefde
vir hulle land en volk bo alle verdenking staan, maar terselfdertyd is dit manne vir wie daar 'n Hoër
gesag is waaraan hulle onderwerp moet wees as dié volk en owerheid: die Woord van God".106 Hy
skryf voorts dat die bevindings van die beraad elke Afrikaansprekende kerk voor 'n kruispad bring
om self te beslis oor die beginsels van die Skrif. Indien hulle sodanige beginsels wat apartheid in die
Skrif regverdig, sou vind, sal hulle moet aantoon waar hulle dit in die Bybel teëkom.

Anders as Naudé se berig, was die reaksie van die redakteur van Die Kerkbode, dr. AP Treurnicht,
dat sommige besluite van Cottesloe neerkom op 'n staatsgreep.l'" Die Eerste Minister, dr. HF
Verwoerd, het in sy Nuwejaarsboodskap op 1 Januarie 1961 op die radio die gebeure en besluite
van Cottesloe skerp veroordeel as inmenging in die interne sake van Suid-Afrika. In die boodskap
herinner hy die volk en lidmate dat die kerk nog nie amptelik gereageer het op hierdie besluite
nie. J08 Die AB het hulleself ook laat geld deur druk te plaas op lede van die organisasie wat
afgevaardigdes was na die beraad, om die besluite te repudieer.i'" Naudé, wat voorsitter was van 'n
afdeling van die AB, het hierdie optrede bedenklik gevind, omdat dit volgens hom 'n
gewetenswroeging veroorsaak oor waar hierdie lede se grootste lojaliteit lê - naamlik by die Skrif
of by die Volk.

Benewens die AB het verskeie ander Afrikanerkultuurrade, ringe en talle kerkradeilo van die Ned
Geref Kerk vergader om hulle strategie teen die besluite van Cottesloe te bespreek en te veroordeel.
Selfs afgevaardigdes na die beraad soos Hanekom, Potgieter, Treurnicht, Vorster en Gericke het op
'n bedenklike wyse deel gehad aan hierdie veldtog. III Kort daarna het die verskillende meerdere
vergaderings van die Ned Geref Kerk toegetree met hulle besluite om die aanbevelings van
Cottesloe te verwerp. Eerstens was daar die besluit van die Federale Raad van Kerke, wat tydens
hulle vergadering van 22-24 Maart 1961 die aanbevelings verwerp en aanbeveel het dat die sinodes
van Kaapland en Transvaal hulle lidmaatskap van die WRK beëindig.

103 Die Burger (19 Desember 1960) het meer gebalanseerd berig oor die besluite en die reg van die kerk om politieke
beleid te toets aan morele wette, asook die kerk se roeping om die owerheid te vermaan en tereg te wys. In hierdie
koerant word ook erken dat die land en kerk ten opsigte van die rassebeleid 'n krisis beleef wat nie onder die tafel
ingevee kan word nie.

104 Luckhoff (1978: 79-105) bespreek hierdie reaksie van die Afrikaanse pers meer volledig.
lOS Sien bespreking in Randall (1982: 21ev).
106 Dagbreek en Sondagnuus, 18 Desember 1960.
107 Sien Treurnicht, 1960: 916.
108 Bosch (1985: 70) bespreek die radioboodskap van Verwoerd.
109 Verskeie lede van die AB, soos Frans Geldenhuys, 'n swaer van Naudé, maak in sy boek In die stroomversnelling

melding van hierdie briewe wat hulle ontvang en hulle onder druk geplaas het om dit te doen (Naudé 1995: 56). In
'n omsendbriefword die lede herinner aan Verwoerd se dreigemente. Hulle word vermaan dat hulle moet voorkom
dat die Cottesloe-beraad negatiewe gevolge inhou vir die Afrikanervolk (Die Super Afrikaner, soos aangehaal deur
Ryan 2005: 64).

IlO Selfs Naudé se eie kerkraad het standpunt ingeneem teen die gebeure by Cottesloe (Maandbrief van die NG
gemeente Aasvoëlkop, 1 Maart 1961: 2,3).

III Naudé, 1995: 56ev.
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Die Transvaal se sinode van die Ned Geref Kerk het van 5 April 1961 af byeengekom om onder
andere oor Cottesloe se aanbevelings te besluit. Almal wat betrokke was by die Cottesloe-gebeure,
het uitgeval met die verkiesing van die moderatuur. Dit is toe reeds gesien as 'n oorwinning vir die
anti-Cottesloe-groep binne die sinode.112 Ná lang debatte oor elkeen van die aanbevelings van
Cottesloe, is elke aanbeveling deur die sinode verwerp. Elke afgevaardigde na Cottesloe het die
geleentheid gekryom 'n verklaring voor die sinode te maak en hulleself te verdedig. In Naudé se
verweer het hy die sinodegangers daarop gewys dat indien enige lid van die sinode hom kon oortuig
dat enige van die aanbevelings in stryd was met die Woord van God, hy bereid sou wees om sy
verskoning aan te bied. So nie staan hy by die Cottesloe-aanbevelings. Voorts het hy gesê: "Ek wil
my nie distansieer dat ek vir die formulering en die besluite medeverantwoordelik was nie. Ek sal
enige wysigings in die besluite aanvaar as ons vir onsself op Skriftuurlike gronde rekenskap
daarvoor kan gee.,,113

Volgens Ryan het Naudé in 'n onderhoud vir haar vertel hoe hy die nag voor die besluite van die
sinode van Transvaal met sy eie gewete geworstel en tot die gevolgtrekking gekom het dat "for me
it was a turning point in my life, because the night before the final decision was made at the synod, I
had to decide - would I because of pressure, political pressure and other pressures which were
being exercised, give in and accept, or would I stand by my convictions, which over a period of
years had become rooted in me as firm and holy Christian convictions? I decided on the latter
course, and put it clearly to the synod that with all the respect which I have for the highest assembly
of my church, in obedience to God and my concience, I could not see my way clear to giving way
on a single one of those resolutions, because I was convinced that those resolutions were in
accordance with the truth ofthe gospel.,,114

Volgens Naudé het hy ná sy spreekbeurt besef dat hy nou as predikant onder verdenking was, maar
in homself het hy 'n diep ervaring van vrede gehad. Die sinode het uiteindelik besluit dat die
veroordeling van die owerheid se beleid ten sterkste afgekeur moet word. Volgens dié besluit is die
owerheid in verleentheid gebring in die uitvoering van hulle moeilike taak. Daar is ook beswaar
aangeteken teen die verkeerde prosedure wat gevolg is deur die afvaardiging. Die kerk moet die
korrekte en aanvaarde kanale volg na die owerheid. Die owerheid het nog altyd die kerk ondersteun
en hulle samewerking gebied in die uitvoering van die sendingtaak. Dit word betreur dat hierdie
gebeure plaasgevind het terwyl Suid-Afrika onder bedreiging gestaan het van vyandelike magte.i"

Naudé meen dat hierdie debat van die sinode eerder 'n politieke debat was as 'n poging om hulle
teologies en Skriftuurlik te verantwoord.i'"

Direk ná hierdie besluit het die sinode feitlik sonder bespreking die aanbeveling van 'n ad hoc-
kommissie aanvaar dat hulle lidmaatskap van die WRK beëindig moet word. Die bekende retoriek
is deur die ad hoc-kommissie gebruik, naamlik dat dit vir hulle voorkom asof die WRK "wesenlik
sterk liberalistiese, humanistiese, modernistiese, kosmopolitiese, sosialistiese en kollektivistiese
tendense het, met 'n uiters sterk gelykstellings- en nivelleringsrigting waarvan sy kleursiening 'n
konsekwente uitvloeisel is,,.117

Tydens die sitting van die Kaaplandse sinode in November 1961 is die aanbevelings van die
Federale Raad oor die Cottesloe-besluite aanvaar en het hulle ook hulle lidmaatskap van die WRK

112 Naudé, 1995: 58.
113 Naudé, 1995: 58.
114 Ryan, 1990: 66.
115 Sien volledige bespreking van hierdie besluite in Liickhoff(1978: 141-142).
116 Ryan, 2005: 67.
117 Dit is die woorde wat deur die ad hoc-kommissie gebruik is en deur Naudé (1995: 59) aangehaal word.
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beëindig.

Verwoerd het sy sin gekry toe hy die ander afgevaardigdes na die beraad uit verskeie oorde onder
druk geplaas het om hulle eie besluite te verwerp. Naudé het meteens besef hoe alleen hy binne
Afrikanergeledere staan in sy volharding met die besluite van Cottesloe en dat hy afstuur op konflik
met die Ned GerefKerk, die NP en die AB. Ná hierdie gebeure het Naudé besef dat die Ned Geref
Kerk besig was om af te stuur op kerklike en ekumeniese isolasie binne en buite Suid-Afrika.
Voorts het hy besef dat die kerk daarmee hulle profetiese roeping teenoor die huidige en
toekomstige regering versaak het en deur verborge magte daarvan weerhou word om hulle
profetiese roeping te vervul.llS

Op 'n vraag of hy geskok is toe hy besef dat sy kollegas wat saam met hom besluit het dat die
Cottesloe-besluite in ooreenstemming was met die Woord, tog gekapituleer het, was sy antwoord:
"I was not only surprised, but deeply shocked.,,119 Vir dié van hulle wat oortuig was dat hulle meer
sou kon bereik as hulle van binne werk, het hy wel nog respek gehad.

Uit die besoek van dr. Robert Bilheimer - een van die assistent-algemene sekretarisse van die
WRK, na afloop van Cottesloe - blyk dit tog dat alles nie verlore is nie. Hy maak melding van 'n
groepie van hierdie afgevaardigdes "who show forth the joy of a new obedience ... Their verdict is:
We shall lose a battle or two, but we shall not lose the war.,,120 Hierdie groepe Ned Geref
Kerkafgevaardigdes van wie hy praat, het spanningsvolle tye beleef, soos blyk uit die
geheimhouding wat bewaar moes word tydens hulle ontmoeting met hom in Suid-Afrika.

Naudé was van daardie oomblik af 'n "gemerkte" man, wat na hierdie epogmakende gebeure moes
terugkeer na sy gemeente om die finale fase as leraar van die Ned GerefKerk te voltooi.

bj Skeiding word onafwendbaar

Die Cottesloe-ervaring het hom laat besef dat verandering by die Ned GerefKerkleiers en -lidmate
slegs moontlik is buite die raamwerk van die amptelike kerk. I2I Voorts was hy oortuig dat
blootstelling aan die ekumene noodsaaklik was vir enige hoop op verandering. In Dennis Hurley se
artikel "Beyers Naudé - Calvinist and Catholic" 122toon hy aan dat hierdie insigte van Naudé
grootliks saamgehang het met sy bekering tot die groter dimensie van universalisme. Dit het
aanleiding gegee tot sy groeiende betrokkenheid by die ekumene, wat weer aanleiding gegee het tot
sy stryd vir sosiale en politieke geregtigheid in Suid-Afrika - en het uiteindelik uitgeloop op sy
identifikasie met die onderdruktes. In Hurley se artikel sê hy dat hierdie Calvinistiese en Katolieke
(universele) karakter van Naudé 'n teken is van die bekering van die kerk tot Christelike liefde, 'n
teken van geregtigheid en transformasie, 'n teken van Christelike betrokkenheid oor die grense van
denominasionele begrensing heen, asook 'n teken van die kruis van Christus en die hoop van die
opstanding.

Hierdie insigte het 'n belangrike rol gespeel in die toenemende ambivalensie wat Naudé beleefhet.
Die konteks waarin hy hierdie ambivalensie in die oë moes staar, was verswarend en traumaties vir
'n persoon soos Naudé.123 Hy het besef dat hy na afloop van die Cottesloe-gebeure 'n stem
roepende in die woestyn was en derhalwe ernstig oor sy toekomstige bediening sou moes besin. Hy
het magteloos begin voel binne 'n konteks waar alles onder die beheer gestaan het van magte groter

lIS Naudé, 1995: 59.
119 Villa-Vicencio, 1985: 9.
120 Ryan, 2005: 68.
121 Randall, 1982: 26.
122 Hurley, 1982: 70.
123Walshe, 1983: 30.
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as hy, en het besef dat hy besig is om sy Rubicon te nader. 124Hierdie fase van Naudé se lewe word
deur die meeste navorsers beskryf in terme wat aandui dat dit 'n finale skeiding tussen hom en die
Ned Geref Kerk sou veroorsaak. Ons hoor dit onder andere by Villa-Vicencio wat, praat van sy
"Rubicon"; Ryan beskryf dit as "Leaving the Fold"; terwyl Naudé self dit beskryf as "Die skeiding
van die weë". Ackermann bespreek die vraag of Naudé ooit werklik met die Ned GerefKerk en die
Afrikaner gebreek het en of eerder van hom gepraat kan word as 'n sogenaamde "connected
critiC".125

Dat hy vervreem geraak het van die binnekring van die Afrikanerlaer, kan nie betwyfel word nie.
Terwyl hy voorheen die sekuriteit van die binnekring van die Ned Geref Kerk, die Afrikaner en die
AB geniet het, is hy oornag blootgestel aan die verwerping en beswaddering van dieselfde kerk en
gemeenskap. Sy ondersteuning van die Cottesloe-besluite oor apartheid het hom een van die
verraaiers gemaak wat, volgens die Ned GerefKerk-, NP- en AB-leiers - in die besonder Verwoerd
- die Bybelse regverdiging van apartheid verwerp.i'"

Na afloop van die Cottesloe-gebeure het Naudé meer as 'n jaar die vrede bewaar deur niks meer te
sê of te doen wat reaksie kon uitlok nie. Hy het egter hierdie swye verbreek toe hy besef het dat hy
eerlik moet wees met sy gemeente oor sy standpunt in verband met die besluite by Cottesloe.127

Hierdie morele plig, soos hy dit noem, het hy nagekom deur 'n preek wat hy in dié verband gelewer
het op 27 Mei 1962 in Aasvoëlkop. Die teks vir sy preek het hy gevind in 1 Kor 2: 2: "Want ek het
my voorgeneem om niks anders onder julle te weet as Jesus Christus, en Hom as gekruisigde." By
dié geleentheid het hy sy gewetenswroeging met die gemeente gedeel en dit duidelik gestel dat dit
vir hom belangrik is om deursigtig te wees oor sy standpunt in verband met die besluite by
Cottesloe.128 Hy het aan die gemeente verduidelik dat hy dit aan God en sy gemeente verskuldig is
om as leraar van die gemeente hulle in te lig oor sy standpunt ongeag die gevolge wat dit vir hom
sou inhou. Hy doen dit omdat hy glo dat die insig wat hy het, versoenbaar is met die Woord van
God.

In sy preek het Naudé dit duidelik gestel dat dit na sy mening in stryd met die Woord van God en
wese van die Kerk van Jesus Christus is om iemand lidmaatskap op grond van ras, kleur of stand te
ontsê. Hy het ook aangetoon dat "alle wetgewing wat die beoefening van Christelike naasteliefde of
geregtigheid tussen mense verhinder ofbemoeilik, teen die wese en wil van God [was].,,129Hy het
die gemeente daaraan herinner dat diepgaande verskille sonder twyfel in die Ned Geref Kerk
bestaan oor hierdie standpunte. Hierdie verskille moet in die ope gestel word sodat saam gesoek kan
word na die antwoord wat God se Woord bied. Hy het gepleit dat ook geluister moet word na die
standpunt van leraars wat nie noodwendig saamstem met die bestaande beleid van die Ned Geref
Kerk nie. In hierdie stormagtige tye was dit na sy mening die enigste weg waarlangs die saak met
wysheid gedien kan word. Hy het gevra dat diegene wat opreg soek na die waarheid, 'n nie
afgeskryf word as "liberaliste, humaniste of negrofiliste" nie.

Volgens Naudé was daar 'n drieledige reaksie op hierdie preek. Daar was 'n aantal persone wat
waardering gehad het vir sy standpunte en hom selfs later met die uitgee van Pro Veritate
ondersteun het. Daar was 'n aantal kerkraadslede wat hom dit verkwalik het dat hy gepreek het oor

124 Villa-Vicencio, 1985: 70.
125 Hierdie begrip van Thiemann, soos aangehaal en bespreek deur Ackermann (in Hansen 2005: 68ev), sal hier onder

meer volledig bespreek word.
126 Villa-Vicencio, 1985: 9.
127Walshe, 1983: 30.
128 Naudé, 1995: 62.
129 Naudé, 1995: 62.
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die kontroversiële sake van die afgelope tyd. Die meeste het na sy mening nie sy opregtheid of
korrektheid van sy interpretasie van die Skrif bevraagteken nie, en was eerder verward met dit
waaraan hulle gewoond was en dit wat hy die betrokke oggend verkondig het. By die
daaropvolgende kerkraadsvergadering is 'n klag teen hom ingedien wat hy vanweë die
ondersteuning wat hy binne die kerkraad geniet het, kon oorleef.130

Die lading wat Naudé moes dra, het bykans onmoontlik geword, want benewens sy
gemeenteverpligtinge het hy moeite gemaak met verskeie ander aktiwiteite wat die denke van
Cottesloe kon bevorder. Die gemeentewerk het hy met besondere toewyding gedoen omdat hy nie
die indruk wou wek dat hy met sóveel buitegemeentelike pligte opgesaal is dat hy afskeepwerk
doen nie.

Naudé het gedurende hierdie tyd (1962) deel uitgemaak van 'n groepie mense wat gereeld
bymekaargekom het vir Bybelstudie - soos Bruckner de Villiers, Ben Engelbrecht, Albert Geyser,
Willie Jonker, Gert Swart en Fred van Wyk - almal predikante. Hierdie groep het gevoel dit is tyd
dat 'n onafhanklike Afrikaanse teologie-tydskrif verskyn wat teologiese en rassevraagstukke
bespreek en die ideaal van Christelike eenheid nastreef.l'" Naudé was oortuig dat hierdie tydskrif 'n
rol kan speel om die Ned Geref Kerk se leraars en lidmate met Skrifwaarhede te konfronteer wat
hulle tot ander insigte kon bring.132

Die redaksie het vir 'n teësinnige Naudé gevra om die redakteur te wees. Ten spyte van die
worsteling om fondse het die eerste uitgawe op 15 Mei 1962 verskyn en is dit landwyd uitgestuur
na predikante van die Ned Geref Kerk.133 Op die redaksie het kerkleiers gedien soos prof. JCG
Kotsé en ds Beyers Naudé van die Ned GerefKerk, ds PG Geertsema van die Gereformeerde Kerk
en prof. Van Selms van die Ned Hervormde Kerk. Die ekumeniese karakter van die redaksie is
bevestig deur die betrokkenheid van persone soos di R Orr, JW Wessels en EE Mahabane.P"
Naudé, wat versoek is om te dien as redakteur, se visie was dat die blad die eenheid van die liggaam
van Christus sal bevorder, asook die noodsaaklikheid van die ekumene in Suid-Afrika.135

Soos voorspel kon word, het 'n herrie losgebars ná die verskyning van hierdie eerste uitgawe, wat
weer eens verskeie besluite van Cottesloe aan die orde getel het. 136 Kerkraadslede van sy eie
gemeente (Aasvoëlkop ) het versoek dat hy hom aan hierdie tydskrif onttrek. Ds DPM Beukes van
die buurgemeente Linden het 'n voorstel ingedien by die Ring, wat versoek het dat hy sy
betrokkenheid by die tydskrif staak. Verskeie lede van die AB het Naudé ook onder druk geplaas
om hom te distansieer van Pro Veritate, wat besig was om 'n aanval te loods teen apartheid.
Verskeie artikels waarin skerp kritiek gelewer is, het ook in Die Kerkbode verskyn.137

Naudé het moeite gedoen om kontak te behou met die predikante en sendelinge wat die Cottesloe-
besluite ondersteun het. Saam met hulle het hy besin oor hulle plig en taak teenoor die Ned Geref
Kerk na afloop van die Cottesloe-gebeure. Hy was oortuig dat hulle die kerk kon aanmoedig om te
verander deur publikasies, studiestukke, Bybelstudiekringe en besprekings binne ringe. Die meeste
van hierdie persone was egter oortuig dat hulle moes wag om te sien wat by die eerste sitting van
die Algemene sinode gebeur wat in Oktober 1962 in Kaapstad sou plaasvind. Hierdie groep was

130 Ryan, 2005: 70.
131 Sien die bespreking in beide Ryan (1990: 68) en Naudé (1995: 63).
132 Sien Walshe (1983: 29) se bespreking in verband met die doel en aanvanklike rol van Pro Veritate.
133 Ryan, 2005: 69.
134 Van Rooyen, 1990: 134.
135 Sien onderhoud van Heaney met Naudé (2004: 299).
136 Pro Veritate, 15 Mei 1962a: 1,3.
137 Ryan, 2005: 69.
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egter diep teleurgesteld met die gebeure omdat die sinode doelbewus enige kontroversie wat die
denke by Cottesloe kon veroorsaak, vermy het. Naudé het besef dat die skokgolwe wat Cottesloe
veroorsaak het, die Ned Geref Kerk daarvan sou weerhou om binne die afsienbare tyd moeite te
doen met die ekumene, rasseverhoudinge en interkerklike aktiwiteite. Dit sou eerder met agterdog
bejeën en vermy word.138 Hy was egter oortuig daarvan dat konfrontasie met die Evangelie
inderdaad nuwe insigte kan bring en dat dit noodsaaklik was dat 'n ekumeniese tydskrif verskyn
wat dialoog oor hierdie sake kon bevorder.139

Naudé het toenemend geworstel met die vraag ofhy onder hierdie omstandighede sy bediening kon
voortsit binne die Ned Geref Kerk. Verskeie persone, soos Denis Hurley, toon aan watter
ingrypende uitwerking die gebeure van Sharpeville op die denkverskuiwing van Naudé gehad
het.140 Dit het vir hom 'n gewetensaak geword dat die kerk die ruimte moet bied waar elke vorm
van ongeregtigheid en vervreemding tussen rasse op die oppervlak gedwing word - en lidmate deur
oop gesprekke tot nuwe insig kon kom.141 Vir Naudé was dit noodsaaklik dat die smeulende
verskille uitgepraat moes word.

Een van die bepalende besluite wat Naudé gedurende hierdie tyd geneem - en hom verder op die
pad van vervreemding gestuur het - was toe hy vanweë gewetensbesware uit die AB bedank het.
Dit het hy gedoen kort voor die Ned Geref Kerk die nuwe streeksinode van Suid-Transvaal gestig
het in April 1963. Hy kon nie die strategie van die AB verstaan toe hy ondanks sy optrede teen alle
verwagtinge in met 'n groot meerderheid verkies word as eerste moderator van die Ned Geref
Kerksinode van Suid-Transvaal nie. Hy het egter sy eie mening hieroor gevorm toe een van die
sinodale kommissies 'n versoek aan die sinode voorgelê het dat Naudé uit die redakteurskap van die
Pro Veritate bedank en homself aan die tydskrif onttrek.

Hy het dit duidelik gestel dat hy nie die versoek kan oorweeg nie, omdat hy nie die posisie as
redakteur sien as teenstrydig met die belydenis en taak van die kerk nie.142Naudé het uitstel gevra
om sy besluit te heroorweeg, omdat hy besef het dit is 'n beslissende oomblik in sy lewe wat sy
toekoms ingrypend sou bepaal. Hy het geen illusie gehad oor die posisie waarin hy hom bevind het
nie, hy het geweet, "once the bloodhounds of ideological Afrikanerdom had obtained the scent they
would never let go".143 Hy het toe reeds aangekondig dat hy nie van plan was om te bedank as
redakteur van die blad nie, omdat hy nie die indruk wou wek dat hy ter wille van 'n belangrike
posisie waartoe die sinode hom verkies het, afstand doen van sy diepste oortuiging nie.

Die volgende fase in Naudé se proses van vervreemding het aangebreek toe die behoefte aan 'n
ekumeniese organisasie herleef het na afloop van die Algemene sinode van Oktober 1962 en die
Suid-Transvaalse streeksinode van April 1963. Hierdie behoefte is reeds uitgespreek deur persone
wat lid was van 'n aantal informele ekumeniese Bybelstudiekringe wat deur Naudé help stig is toe
hy leraar was van die Ned Geref gemeente Aasvoëlkop. Dié lede was meestal predikante en
sendelinge van die Ned GerefKerk, asook van ander kerke oor Suid-Afrika heen. Vir Naudé het die
stigting van die Cl grootliks saamgehang met sy oortuiging dat fundamentele verandering slegs
moontlik was buite die raamwerk van die hoofstroomkerke.144

Om ondersteuning te werf vir so 'n organisasie, het Naudé in Augustus 1962 reeds 'n brief geskryf

138 Naudé, 1995: 64.
139 Ryan, 1990: 68.
140 Hurley wys daar op dat "[o]ut of that tragedy God spoke to Beyers Naudé". Sien Randall (1982: 71).
141 Naudé, 1962a: 3.
142 Naudé ,1995: 66.
143 Aangehaal in Villa-Vicencio, 1985: 10.
144 Ackermann, 2005: 64.

-308 -

https://etd.uwc.ac.za/



aan twee persone in die Kaap wat steeds bekend gestaan het as Cottesloe-manne - naamlik dr.
Willem Landman en ds AJ van Wijk. Tydens die besoek van dr. Bilheimer in Augustus 1961
herinner hy hulle in dié brief aan die behoefte om 'n voltydse mobiele Christelike Instituut
(ekumeniese instelling) te stig. Hy herinner hulle aan die doel van so 'n instituut, naamlik om
kursusse en konferensies te organiseer; asook Bybelstudie- en besprekingsgeleenthede vir
kerkgroepe wat handeloor aktuele sake in verband met die kerk in Suid-Afrika; om ekumeniese
studiegroepe te stig en uit te bou in verskeie sentrums; en inligting in verband met die ekumeniese
bewegings te vesprei. Hy maak ook melding van die feit dat hy tans te veel ysters in die vuur het en,
as hulle oortuig is dat hierdie werk binne en buite die Ned Geref Kerk gedoen moet word, hy
voltyds beskikbaar sou wees vir so 'n pos, sonder om sy status as predikant te verloor. As hy egter
gedwing word om sy status afte staan, sou hy nog steeds bereid wees om dit te doen.145 Die gedagte
was dat hulle afsonderlik maar komplementêr moes werk met die Christian Council of South
Africa, waar slegs kerke verteenwoordig kon word.

Na aanleiding van hierdie behoefte het die Cl tot stand gekom op 13 Augustus 1963 in die Sentrale
Metodistekerk in Pritchardstraat, Johannesburg. By hierdie geleentheid het 'n veelrassige komitee
'n grondwet voorgelê aan ongeveer 180 predikante, sendelinge en ander belangstellendes onder
voorsitterskap van dr. JB Webb. Die Cl se doel was eerstens om Christelike eenheid oor grense van
ras, kleur en kultuur heen te bevorder, sonder om die verskeidenheid van taal- en kultuurgroepe te
ontken; en tweedens om in gehoorsaamheid aan die Skrif sosiale geregtigheid onder alle
bevolkingsgroepe te bevorder.l'"

Die grondwet is aanvaar en 'n beheerraad is verkies bestaande uit 'n aantal gewaardeerde persone
van die Engelssprekende asook Afrikaanssprekende kerke, soos prof. Albert Geyser, Fred van Wyk,
ds Attie van Wijk van Stellenbosch en Naudé. Die beheerraad was dit eens dat hulle die
direkteurskap van die Cl vir Naudé moes aanbied. Verskeie persone soos Ben Engelbrecht, BB Keet
en Ben Marais het hierdie aanbod ten sterkste ondersteun. Hulle was oortuig daarvan dat die Cl
slegs aanvaarbaar sal wees binne Afrikanergeledere as dit onder die leierskap van 'n gerespekteerde
predikant uit die Afrikaanse kerke was. Naudé wou egter eers vasstel hoe dit sy status as predikant
van die Ned GerefKerk sou raak.

Alhoewel die byeenkoms oënskynlik goed verloop het, was Naudé teleurgesteld in verskeie
Afrikaanssprekende gelowiges en predikante wat gevoel het dat die tyd nog nie ryp is vir so 'n
instituut nie en bang is dat hulle afstuur op 'n botsing met die Ned Geref Kerk. 147

Dit was nie nodig vir Naudé om die onderskeie kerklike kringe waarbinne hy gedien, het in te lig
oor hierdie aanbod nie, aangesien iemand dit reeds uitgelek het aan Die Transvaler en hy homself
die volgende dag in een van die ergste storms nóg bevind het.148 Die Afrikanerleiers, veral dié in die
AB, het besef dat Naudé as persoon groot aanhang binne Afrikaner-kerklike geledere geniet en dat
hy vir hulle 'n wesenlike gevaar inhou. Dit was dus nodig om uit verskeie oorde druk op hom te
plaas om af te sien van die rigting wat hy ingeslaan het. Verskeie kerkrade - insluitend dié van
Aasvoëlkop - het hom versoek om sy verbintenis met beide Pro Veritate en die Cl te verbreek.

145 Ryan, 2005: 71.
146 Naudé, 1995: 67.
147 In die onderhoud met Ryan (1988) maak Naudé melding van persone soos dr. WD Jonker en die leraar van die Ned

Geref gemeente Parkhurst, dr. Jan van Rooyen, wat nie gelukkig was met die stigting van die Cl nie, omdat hulle
gevoel het dat so 'n benadering die Ned Geref Kerk sou vervreem. Naudé het gevoel daar moet 'n ekumeniese
liggaam gestig word vir slegs Afrikaanse Gereformeerde Christene (Ryan 2005: 72). Verskeie Afrikaanssprekende
predikante en lidmate wat tot in daardie stadium betrokke was by die inisiatiewe, het gedurende hierdie tyd onttrek
(Walsche, 1983: 51).

148 Die Transvaler, 16 Augustus 1963e.
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Ander kerkrade - soos die Ned Geref-kerkraad van die Paardekraal-monument in Krugersdorp - het
gepoog om morele druk op hom te plaas.149

Naudé - wat in daardie stadium moderator was van die Suid-Transvaalse sinode van die Ned Geref
Kerk - het toestemming gevra om die pos as direkteur van die Cl te aanvaar sonder om sy status as
predikant van die kerk te verloor. Die leierskap van die Ned Geref Kerk het dit duidelik gestel dat
hy sal moet kies tussen sy status as predikant en die pos as direkteur van die CLI50

Selfs sy swaer dr. Frans Geldenhuys en 'n aantal predikante van die Ned Geref Kerk het probeer om
hom te oortuig om die aanbod te laat vaar en liewer van "binne" te werk vir verandering. Sy reaksie
was "as daar tien predikante van die Ned Geref Kerk was wat bereid sou wees om in die openbaar
huloortuigings oor Kerk, ras en geregtigheid - soos in die Cottesloe-besluite vervat - aan kerkrade,
gemeentes, Bybelstudiegroepe en belangstellende lidmate oor te dra, sou ek bereid wees om die
aanbod van die Christelike Instituut van die hand te WYS".151

Naudé het by 'n latere geleentheid sy swaer (Geldenhuys) geraadpleeg oor die versoek wat hy tot
hulle gerig het oor die tien predikante. Sy reaksie was dat Naudé self behoort te besef dat so 'n
versoek onmoontlik is ná die gebeure van Cottesloe. Volgens Naudé het hierdie antwoord - sonder
dat Geldenhuys dit besef het - hom gehelp om finaal te besluit dat hy nie gaan bedank as redakteur
van Pro Veritate of as direkteur van die Cl nie.152

Intussen het die betrokke kommissie van die sinode van Suid-Transvaal - aan wie die taak opgedra
is om die saak van Naudé afte handel- voorgestel dat hulle 'n "broederlike onderhoud" met hom
voer. Hierdie onderhoud het nie veelopgelewer nie en in September 1963 het hulle hom sonder
opgaaf van redes laat weet dat hy nie sy status kan behou as hy die aanstelling as direkteur van die
Cl aanvaar nie. Nadat hy sy besluit uitgestel het omdat hy gewag het vir so 'n broederlike
onderhoud, het hy 'n persverklaring uitgereik waarin hy gesê het: "I will decide after a ruling has
been given by the moderature ... on a request for a brotherly discussion of all the ministers of the
church in Southern Transvaal to be held to discuss tensions and group formations in the church.,,153

cj Die oomblik van skeiding breek aan

Hierdie versoek is nie toegestaan nie en ná ernstige worsteling het Naudé op Sondag 22 September
1963 sy antwoord aan die gemeente Aasvoëlkop gegee in sy preek van die betrokke oggend. Hy
beskryfhierdie oomblik in sy outobiografie: "My teksvers was Handelinge 5: 29 - 'Ons moet God
meer gehoorsaam wees as die mense.' Die keuse waarvoor ek geplaas is, het ek gesê, is nie eerstens
tussen gemeentewerk en ander Christelike werk nie, ook nie tussen die kerk en Pro Veritate, of die
Kerk en die Christelike Instituut nie. Die keuse gaan baie dieper: tussen geloofsgehoorsaamheid en
onderworpenheid aan kerklike gesag. Deur laasgenoemde onvoorwaardelik te gehoorsaam, sou ek
my gesig red, maar my siel verkoop." Hy het voorts gesê: "Daar is baie [het ek gesê] wat vandag
roep: Dit is nie nou die tyd om te praat nie, al is baie dinge nie reg of moreel te verdedig nie, dit is
nou die tyd om stil te bly en by jou volk te staan." Voorts het hy gesê dat so 'n uitspraak dalk goed
mag klink, maar dat dit 'n teken is van iets wat gebore is uit vrees, wat 'n teken van ongeloof is. As
dit die rigting is wat die kerk inslaan, gaan die kerk groot skade ly. Voorts, meen Naudé: "Nie

149 Ryan, 2005: 79.
150 Sien volledige bespreking van die gebeure inWalshe (1983: 30ev).
151 Naudé, 1995: 68.
152 Ryan (2005: 80) bespreek die volledige versoek wat Naudé tot hulle gerig het asook sy volledige reaksie oor

hierdie gesprek en sy woordelikse reaksie oor die dilemma waarin hy was (sien Ryan se aanhaling uit Naudé se
onderhoud met Bilheimer).

153 Naudé, The Star, 6 September 1963£
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alleen gaan ons die vertroue van duisende lidmate verloor wat op die omstrede vraagstukke van
Kerk en staat, ras en kleur Bybelse lig soek en dit nou nie vind nie. Meer nog: Ons Kerk is besig om
die hart van ons 'dogterkerke' onherroeplik van hom te vervreem en die pad vir sy getuies aan die
Kerk van Afrika te sluit." Hy waarsku dat as die Ned Geref Kerk voortgaan met so 'n doelbewuste
en vreesbevange isolasie en vervreemding van die ekumene in Suid-Afrika en Afrika, hulle sal
kwyn en sterf.154

Hierdie standpunte word deur onder andere Rumscheidt ondersteun, veral waar hy verwys na die
insig wat hierdie preek van Naudé bied in die analise van sy denke.155 Rumscheidt toon aan dat een
van Barth se preke in 1933 asook een van sy artikels in 1946, die lens geword het waarmee hy na
die getuienis van Naudé in woord en daad begin kyk het. Hy tipeer hierdie preek van Barth as
"political preaching" omdat hy hom solidêr verklaar het met die nood van die Jode wat gely het
onder die ongeregtighede wat Hitler teen hulle gepleeg het. Volgens Rumscheidt doen Barth dit nie,
omdat hy voel hy behoort dit te doen nie, maar omdat hy daartoe gedwing word deur wat die Woord
sê. Hy wys op die besondere insig wat Barth se artikel van 1946 vir hom gebied het, veral waar
Barth praat oor die Christelike en burgerlike gemeenskap en daarop wys dat "wherever Christians
co-operate with others in the political sphere they ought not to call themselves Christians but ought
to act like Christians" (sy kursivering). Volgens hom is hierdie insig verder versterk deur mede-
teoloë soos Martin Stohr en Dorothee Sëlle, veral toe hulle na Naudé verwys het as 'n "authentic
voice in South Africa".

Naudé het besef dat die oomblik wat die weë sou skei, daardie dag begin het en kort daarna op
Sondag 3 November 1963 het hy sy afskeidspreek gelewer. Dit het gehandeloor Jeremia 23: 29: "Is
my woord nie só, soos 'n vuur nie, spreek die Here, en soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel nie?"
Na afloop van die preek het die konsulent voor 'n stampvol kerk vir hom sy akte van demissie
voorgelees: "Die dokument is aan my oorhandig en op daardie oomblik het ek as sigbare simbool
van die boodskap wat die NG Kerk aan my wou oordra, maar ook van die boodskap wat ek aan die
Kerk wou gee, my toga uitgetrek ... Die afskeid was soos by 'n begrafnis. Daar was trane in baie oë,
die swye van hartseer, 'n paar mense wat ons nie met die hand wou groet nie - wat ek ook baie
goed begryp het." 156

Oor hierdie oomblik in sy lewe sê Naudé: "My own emotions were those of deep sadness, I was
tom in my heart. Again and again I asked myself: 'Did I do the right thing? Was this God's will?
Will this ever lead to anything worthwhile for the sake of the church and the Afrikaner people?"
En tog, sê hy, was hy ook gevul met 'n diep oortuiging dat hy die regte ding doen.157 Hierdie
oomblik was waarskynlik een van die pynlikste ervarings van sy eie ambivalensie in sy "kritiese
betrokkenheid" by die Ned GerefKerk en die Afrikaner.l'"

Verskeie navorsers, soos Alan Paton, beskryf hierdie oomblik van transformasie by Naudé as sy
Damaskus-oomblik. Oor hierdie ingrypende gebeure in die lewe van Naudé skryf Paton: "I, and
many others, would take Beyers Naudé as the prototype of those white South Africans who, when
they take Christ as the Lord of Life, experience, even if not immediately, an immense emancipation.
Naudé was a militant Afrikaner, a Protestant, a dominee, a powerful moderator and, most

154 Naudé, 1995: 68-69. Hierdie preek, wat deel is van Naudé se geskrewe kritiese stem, verskyn as bylae 2 in sy
boek.

ISS Rumscheidt, 2005: 101ev.
156 Naudé, 1995: 71.
157 Ryan, 2005: 84.
158 Hierdie begrip word deur verskeie persone soos Ackermann (2005: 63), Anthonissen (2005: 143) en Rumscheidt

(2005: 101) gebruik om iets van die unieke karakter enpublieke teologie van Naudé te beskryf. Hierdie onderwerp
sal in die teologiese afdeling hier onder bespreek word.

-311-

https://etd.uwc.ac.za/



remarkable of all, a member of the exclusive organization the "Broederbond" which stood for white
supremacy and for the overlordship of the Afrikaner in every department of South African life -
religious, moral, political, cultural, educational, and even sport. As far as one can see, the liberation
is complete. One is forced to conclude - because one does not reach such a conclusion lightly - that
this is the work of the Holy Spirit and that Beyers Naudé was struck down on some Damascene
road.,,159 Terwyl hierdie besondere beskrywing van die oomblik van transformasie by Naudé
aangrypend is, moet dit verstaan word teen die agtergrond van die aanloop tot sy "Damaskus-
oomblik" - soos hier bo uiteengesit. Dit is ook van besondere belang vir hierdie studie om raak te
sien dat hy nooit sy kritiese betrokkenheid by die Afrikaner opgeskort het nie.160

Ons sien dus hoe hierdie nuwe fase as ekumeniese teoloog 'n ingrypende wending bring in Naudé
se lewe en dat hy op Maandag 4 November 1963 die nuwe fase van sy lewe inwy toe hy - te midde
van talle naamlose oproepe waarin hy uitgekryt is as volksverraaier - sy taak by die Cl opneem. Hy
en sy gesin het kort daarna verhuis na sy nuwe tuiste in Greenside, wat baie jare die gesin se tuiste
sou wees - een waar ingrypende dinge met hulle sou gebeur.

5.5 Naudé in diens van Pro Veritate en die Christelike Instituut (1963-1977)

5.5.1 Inleiding

Hierdie tydperk van Naudé se lewe word gekenmerk deur verdere teologiese aanpassings. Ons het
gesien hoe hy tydens sy bediening in die Ned Geref Kerk hom tuis gevind het binne die
Gereformeerd-evangeliese stroom en hoe hierdie stroom bepaalde aanpassings ondergaan het. Soos
reeds aangetoon, ondergaan hy 'n teologiese verandering ná die gebeure van Cottesloe, wat sy
bestaande teologiese denke verder uitbou toe hy 'n keuse maak vir die ekumeniese teologie. Hierdie
teologiese keuse het sy werk gedurende die eerste fase as redakteur van Pro Veritate en direkteur
van die CIop 'n bepalende wyse gestempel. Gedurende die daaropvolgende fase bou hy voort op sy
Gereformeerd-evangeliese en ekumeniese teologie toe hy hom wend tot die konfessionele
kerkbeweging afkomstig van die kerkstryd in Nazi-Duitsland (1965) - en dit uitwerk vir Suid-
Afrika.161

'n Derde fase breek vir Naudé en die Cl aan toe hulle betrokke raak by die skryf van die "Message
to the people of South Africa" (1968). Gedurende hierdie tydperk het Naudé se denke verskuifvan
die ortodoksie na die orto-praksie. Die laaste denkverskuiwing wat Naudé ondergaan het, het
verband gehou met sy betrokkenheid by die Swart Bewussynsbeweging aan die einde van die
1960's en die begin van die 1970's. Hierdie betrokkenheid het hom ook blootgestel aan die Swart
Teologie en hom daartoe gebring om homself solidêr te verklaar met die onderdruktes en
gemarginaliseerdes.

In hierdie afdeling sal aangetoon word waarom Naudé gesien word as 'n kontekstuele teoloog wat
die plaaslike konteks van die hele Suid-Afrika ernstig opgeneem het. Daar salook nagegaan word
waarom bepaalde denkers hom beskryf as 'n publieke teoloog.162

5.5.2 Naudé verbind hom aan die ekumene

Gedurende die eerste fase van Naudé se bediening buite die Ned Geref Kerk het hy geleidelik
wegbeweeg van die beperkinge wat die Ned Geref Kerk se monolitiese kultuur en kerkdenke op

159 Sien artikel van Alan Paton in Christianity and Crisis (30 September 1974).
160 Die begrip "kritiese betrokkenheid" sal hier onder bespreek word.
161 Pauw, 2005: 17.
162 Die begrip publieke teoloog sal in hierdie deel en in die volgende afdeling wat handeloor die teologie, bespreek

word.
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hom afgedruk het. Die eerste stap was die verskuiwing van 'n Ned Geref Kerkteologie na 'n
ekumeniese teologie. Hy het besef dat die problematiek wat die Ned Geref Kerk in die oë staar, nie
binne denominasionele strukture opgelos kan word nie en dat die antwoord binne die ekumene
gevind moet word.163 Naudé het die tydskrif Pro Veritate en die Cl gesien as ekumeniese
instrumente waarmee 'n denkverskuiwing by lidmate en predikante van die Ned Geref Kerk
bevorder kon word. Naudé het homself in só 'n mate aan die ekumene verbind dat hy in
kontradiksie met die Ned GerefKerkdenke selfs Rooms-Katolieke lidmate betrek het by die Cl. De
Gruchy sê hy was "a Reformed theologian to his fingertips; he was Catholic in his breadth, in his
commitment, in his vision, and in what he was doing".164

Die ekumeniese teologie wat hy binne die Cl kon uitleef, het 'n onuitwisbare en bepalende invloed
op hom gehad.l'" Sy eerste ervaring van die ekumene was tydens sy studietoer in verband met
jeugwerk in 1953; in 1958 word hy blootgestel aan die GES; dit word opgevolg deur sy ervaring
tydens die Cottesloe-kerkeberaad in 1961. Voorts raak hy op nasionaal vlak betrokke by die
ekumene na die stigting van die Cl in 1963, in 1968 besoek hy Lunteren, Uppsala en werk hy saam
met die SARK aan die Message to the people of South Africa en in 1969 word hy blootgestel aan
die ekumene in Genêve en Ulvenhout. In 1971 word hy betrek by die WRK se sentrale kommissie
in Addis Abeba; in 1974 neem hy deel aar! die "All-African Church Conference" in Lusaka; in 1975
is hy betrokke by die WRK in Nairobi en in 1985 word hy aangestel as algemene sekretaris van die
Suid-Afrikaanse Raad van Kerke.

Voor ons aandag gee aan Naudé en die Cl se rol binne die ekumene, let ons eers op die proses van
vervreemding wat hy gedurende hierdie tydperk ervaar het as gevolg van 'n vlaag kritiek uit die
Ned GerefKerk en die AB.

5.5.3 Naudé ervaar kritiek

Hierdie eerste tydperk word gekenmerk deur venynige kritiek op Naudé, wat hom toenemend op 'n
pynlike manier vervreem het van die gemeenskap waarvan hy nog altyd deel gevoel het. Sy
"kritiese verbintenis" blyk uit die gebeure wat in hierdie afdeling volg.

Die eerste sodanige ervaring was toe die sinode van Suid-Transvaal 'n regskommissie aangestel het
om ondersoek in te stel na die Cl. Hierdie kommissie het aanbeveel dat die Ned Geref Kerk hulle
distansieer van die Cl omdat hulle beleid bots met die kerk se standpunt oor rasseverhoudinge en
die ekumene. Enkele dae ná hierdie ondersoek het die magtige breë moderatuur'P" van die Ned
Geref Kerk 'n verklaring uitgereik waarin hulle hulle afkeer uitgespreek het ten opsigte van die
stigting van die Cl. Naudé het besef dat dit die begin was van 'n lang en bitter stryd wat die taak
van die Cl sou bemoeilik.P" Hierdie stryd het hy aangevoel toe verskeie sendelinge en predikante
van die Ned Geref Kerk - wat reeds betrokke was by die Cl - hulleself onttrek of net stilweg
verdwyn het.

Die volgende insident wat verdere vervreemding sou veroorsaak, was die onsmaaklike gebeure toe
vertroulike inligting van die AB aar! die pers gelek is. Hier word nie onnodig op hierdie onderwerp
ingegaan nie, maar aangesien dit deel was van Naudé se ervaring van sy kritiese verbondenheid met
die Afrikaner, word 'n kortlikse oorsig van die gebeure gegee.

163 De Gruehy, 200Se: 84.
164 De Gruehy, 200Se: 84.
165 Hayes, 2005: 47.
166 Die breë moderatuur het bestaan uit die moderatuurslede van al die verskillende sinodes van die Ned GerefKerk.
167 Ryan, 2005: 84.
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Vanaf 1962 af was daar 'n toenemende ongemaklikheid by 'n groep Afrikaners wat nie lede van die
AB was nie. Hulle was oortuig dat die organisasie se beheer oor die Afrikaanssprekende kerke
ongesonde afi:netings aanneem. Gedurende hierdie tyd het die eerste Pro Veritatel68 verskyn wat die
AB oortuig het dat daar 'n groep onafhanklike Afrikanerdenkers was wat 'n bedreiging inhou vir
die Afrikanersaak. Dit het hulle genoop om 'n memorandum uit te stuur waarin die neiging van
lidmate van die Afrikaanssprekende kerke om apartheid te bevraagteken, aangespreek word.

Die AB se leiers het 'n beroep gedoen op die kerkleiers om die "liberale aanval" op die kerk te stuit
en aan die kaak te stel. Hulle wou die sogenaamde stryd om die handhawing van die Christelike
beginsels deur middel van die Christelik-Nasionale filosofie in beskerming neem. Dit het vir hulle
gegaan oor die nasionale stryd om die behoud van onder andere die Christelike kultuur, ekonomie,
opvoeding, ens. van die Afrikaner (sien Hoofstuk 2.3).169 'n Soortgelyke inligtingstuk van die AB
het kort daarna verskyn waarin gewaarsku word teen die gevare wat die ekumeniese beweging
(waarskynlik Naudé) ingehou het vir die Afrikaanse kerke. Daar word ook gewaarsku teen die
neiging tot dislojaliteit teenoor die kerk en daarop gewys dat amptelike kanale immers binne die
kerk bestaan waar aandag gee kan word aan sodanige kritiek. 170

Na aanleiding van hierdie gebeure het Naudé 'n indringende gesprek oor die AB gevoer met sy
vriend prof. Albert Geyser, wat 'n teoloog in die Hervormde Kerk was. Geyser - wat aanvanklik 'n
lojale Nasionalis was - het toenemend krities gestaan teenoor die beleid van apartheid. As Nuwe
Testamentikus het hy reeds in die middel-1950's die Skriftuurlike regverdiging van apartheid
bevraagteken. Sy aanval op die teologie van apartheid het aanleiding gegee tot 'n botsing met die
Hervormde Kerk se leierskap. Ná sy verhoor en skuldigbevinding aan teologiese dwaling, het hy die
AB beskuldig van georkestreerde optrede teen hom. Hy het kort ná dié bevinding sy status as
predikant verloor.171

Indie gemelde gesprek was sowel Geyser as Naudé baie ongelukkig oor die onreg wat die AB hulle
aangedoen het. Geyser wou om verskeie redes insig in die vertroulike dokumente van die AB kry.
Geyser het Naudé oortuig dat hy hom nie werklik kon raad gee as hy nie volle insig in hierdie
dokumente het nie. Naudé het hom gewys op die feit dat dit uiters vertroulike dokumente was en dat
hy dit met die grootste omsigtigheid en vertroue moet behandel. Geyser het hierdie dokumente
gedupliseer en terugbesorg aan Naudé, waarna hy - sonder Naudé se wete - die afskrifte aan sy
vriend Chales Bloomberg, politieke beriggewer van die Sunday Times, oorhandig het.l72 Bloomberg
het hierdie vertroulike inligting in 'n epogmakende artikel in die Sunday Times van 21 April 1963
gepubliseer. Hierdie dokumente het verskeie stukke inligting bevat oor die AB se geheime
inmenging in die ekonomie en in die sogenaamde bedenklike rol wat Naudé gespeel het. Hulle het
onder andere ook kritiek gelewer op Afrikaners wat uitgesproke was teen apartheid - asook
verskeie ander sake.173

Die berig oor die AB in die Sunday Times het skerp kritiek ontlok by die Eerste Minister,
Verwoerd, in die Parlement en oor die staatsbeheerde radio (SAUK) waarvan dr. Piet Meyer -
lidmaat van Naudé en hoof van die AB - die voorsitter was. Die AB het die veiligheidspolisiehoof,
genl. (toe nog kolonel) Hendrik van den Bergh, versoek om ondersoek in te stel na hierdie uitlek

168 Sien bespreking hier onder.
169 Sien artikel in Sunday Times, 21 April1963.
170 Sien aanhaling en bespreking van hierdie gebeure in Ryan (2005: 87).
171 Sien bespreking van die volledige gebeure tussen Geyser en die Hervormde Kerk in Ryan (2005: 88ev).
172 Sien bespreking oor die motiewe van Bloomberg en Geyser in Bryan (1978: 39).
173 Sien artikel in Sunday Times (21 April1963), soos aangehaal deur Ryan (2005: 88).
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van vertroulike inligting.l'" Die emosies van die Afrikanergemeenskap is opgewerk deur artikels in
die Afrikaanse koerante wat dit beskryf het as aanvalle van die ondergrondse kommuniste op die
AB, die kerk en die Afrikaner.l/'' Die veiligheidspolisie het spoedig die bron van die lekkasie
geïdentifiseer.

Van den Bergh het tydens sy besoek aan die Cl Naudé gekonfronteer met die vraag of hy aandadig
was aan die uitlek van hierdie belangrike dokumente aan die Engelssprekende pers.176 Naudé het
die volle gebeure aan Van den Bergh geopenbaar en hom verseker dat hy beslis nie die dokumente
aan die pers gelek het nie, waarna Geyser 'n besoek ontvang en hy erken het dat hy die inligting
gelek het aan die Engelssprekende pers.l77

Hierdie gebeure was 'n groot bron van spanning vir Naudé. Hy vertel hoe hy gedurende hierdie tyd
deur hel gegaan en apologie aangeteken het, omdat die AB dit beskou het as troubreuk. Vir hom
was dit 'n vraag waarom dit sulke katastrofale afmetings aangeneem het vir die AB dat hulle selfs
die veiligheidspolisie moes inroep. In sy verklaring oor hierdie gebeure, wat hy per brief aan die AB
se hoofbestuur gerig het - en wat die volgende dag gepubliseer is (12 November 1963) - gee hy 'n
verduideliking van die gebeure. In dié brief bespreek hy die feitlike gebeure en wys hy daarop dat
hy hierdie dokumente vir Geyser ter insae gebied het omdat hy die saak met hom as vertroueling
wou bespreek. Hy wou sy vriend se mening hoor oor sy eie kommer dat die AB die Kerk van Jesus
Christus wou gebruik om hulle eie belange te bevorder. Naudé beklemtoon dat dit vir hom 'n uiters
gewigtige saak was omdat hy moes kies tussen twee lojaliteite - naamlik tussen die belange van die
AB en dié van die Kerk van Jesus Christus. Hy het hierdie vriend se gewaardeerde mening nodig
gehad in sy uur van krisis toe hy nie meer helder kon dink nie. Die misbruik wat die AB van die
kerk en Skrif gemaak het om hulle eie belange te bevorder en morele druk te plaas op hulle lede, het
vir hom ten hemele geskree.178

In Naudé se brief van bedanking uit die AB (gedateer 12 Maart 1963) beklemtoon hy die redes
waarom hy nie langer lid kan wees van hierdie organisasie nie. Hy voer 'n aantal redes aan.
Eerstens verwys hy na die skrywe van Augustus 1962 waarin gepleit word vir eenheid van aksie
deur die drie Afrikanerkerke teen die afvallige standpunte van sekere predikante in die kerk -
hierdie standpunte het betrekking gehad op rasseverhoudinge in beide die kerk en staat en het
verskil van dié van die AB en die kerk; tweedens word daar volgens hom uitsprake gemaak oor die
interpretasie van die Skrifwaaroor die drie kerke jarelange verskille gehad het. Hy wys daarop dat
die AB op grond van hulle ideologiese voorveronderstellings bedenklike interpretasies van die Skrif
maak waarmee hy hoegenaamd nie kan saamstem nie.

Hy toon ook aan dat hy sy bedenkinge in dié verband uitgespreek het in sy prediking en by ander
byeenkomste van die kerk; derdens is dit vir hom bedenklik dat die AB hulleself dit aanmatig om
die religieuse terrein te betree en bepaalde teologiese uitsprake te maak wat die kerk inhibeer om
hulle eie onafhanklike en objektiewe interpretasie te maak; vierdens laat hulle skrywe die indruk by
lede van die organisasie dat ander interpretasies nie geduld sal word nie en die AB ook nie
ontvanklik is nie, omdat dit verraad is teen die Afrikaner en die manifes van die AB - in der
waarheid word dit gesien as heulery met die liberalisme en humanisme; vyfdens het hy ernstige
vrae oor die wetgewing en praktyk van die staat en die kerk ten opsigte van verhoudinge met ander
bevolkingsgroepe, veral ten opsigte van die Ontugwet, die Wet op Rasseklassifikasie en die

174 Ryan, 2005: 89.
175 Sien onder andere Dagbreek en Sondagnuus (28 Apri11963).
176 Naudé, 1995: 73.
177 Sien verdere verloop van die gebeure in Ryan (2005: 90ev).
178 Hierdie brief, asook sy brief van bedanking, verskyn volledig in die werk van Ryan (2005: gev).
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Groepsgebiedewet. Al hierdie vorme van wetgewing bevat voorskrifte wat bots met die Bybelse
beginsels van naasteliefde, geregtigheid en barmhartigheid; sesdens bespreek hy sy bedenkinge uit
oor die toepassing van totale apartheid, omdat dit nie net die voortbestaan van die Afrikaner bedreig
nie, maar grootskaalse onreg veroorsaak vir miljoene swart mense; in 'n sewende punt laat Naudé
die lig op die kerk val.

Hy spreek sy ernstige beswaare uit oor die kerk se beleid waarin hulle weier om swart mense toe te
laat in kerkdienste. Hy skryf dit toe aan vrees vir godsdienstige kontak en wys op die onherstelbare
skade wat dit veroorsaak vir enige poging tot evangelisasie.

Volgens Naudé gaan dit vir hom nie oor politieke ofpersoonlike belange nie en ook nie oor liberale
of humanistiese standpunte nie, maar ten diepste oor sy Christelike oortuigings en
Skrifinterpretasie. Hy bespreek die feit dat hierdie poging tot selfbehoud van die Afrikaner
uiteindelik sal lei tot selfvernietiging.

Laastens bespreek hy sy aanvanklike oortuiging dat daar meriete was vir die bestaan van die
organisasie asook die noodsaaklikheid van geheimhouding. Hy het egter mettertyd tot die
gevolgtrekking gekom dat dit inmeng met sy pastorale werk, omdat dit bots met sy hoogste vorm
van broederskap - naamlik die broederskap in Christus. Die broederskap van die lede van die
organisasie bring ander lojaliteite wat die broederskap in Christus ondergrawe. In die laaste deel
bedank hy die organisasie vir die goeie dinge wat hy saam met hulle beleef het. Hy verseker hulle
van sy liefde vir die Afrikaner, die taal, die land, die onbaatsugtige diens en die vreugde wat gevind
word in opoffering ter wille van geregtigheid.

Die volgende dag (20 November 1963) het die SAUK hulle normale programme vir 15 minute
onderbreek om Naudé se verklaring weer te gee en daarna die reaksie van die AB, waarin hulle hom
beskuldig het van oneerlikheid en troubreuk. Hierdie optrede het die krisis beklemtoon wat hierdie
gebeure vir Afrikanerbelange veroorsaak het. 179Volgens Naudé het die Afrikaner met die besef
geleef dat jy die Ned Geref Kerk en selfs die NP kan verlaat, maar om die AB te verlaat, was om
die volk en alles waarvoor hulle staan, met 'n dolk in die hart te steek. Wie dit doen, het
"hoogverraad" gepleeg en dit is die posisie waarin hy hom bevind het.180 In sy onderhoud met
Bilheimer sê hy: "But if I look back today at that period, Iwould say however painful it was, it was
necessary. It was a period in which Ipersonally had to rediscover the deepest roots of my life, of
my commitment to the whole cause of justice and love in South Africa.,,181

Naudé maak gereeld melding van die pyn wat sy vrou, Ilse, en die kinders ervaar het gedurende
hierdie tydperk en het berou gehad dat hy nie meer sensitief was vir die ervaringe van sy gesin nie.
Hy verwys ook na die reaksie van sy moeder, wat oortuig was dat hy verraad gepleeg het teenoor
die Afrikaner en hulle belange. Hy het haar probeer gerusstel en nadat hy haar blootgestel het aan
vergaderings van die Cl, het sy groter berusting gevind.182

Aanvalle is uit verskeie oorde geloods teen die CLI83 Naudé maak melding van die volkskongres
wat op inisiatief van prof. Pont van die Hervormde Kerk in April 1964 gehou en waar die Cl
gebrandmerk is as een van die frontorganisasies van kommunisme in Suid-Afrika. Hy verwys ook
na die veroordelende besluit wat verskeie ringe en kerkrade van die Ned Geref Kerk onder leiding

179 Naudé, 1995: 74.
180 Ryan, 2005: 94.
181 Hierdie onderhoud word aangehaal inRyan (2005: 95).
182 Naudé, 1995: 75.
183 Hier kan onder andere gewys word op die rol wat die redakteur van Die Kerkbode, Andries Treurnicht, gespeel het

om die Cl onder verdenking te plaas. Hy spreek byvoorbeeld sy misnoeë uit oor die Rooms-Katolieke lidmaat wat
op die bestuursraad van die Cl dien (Treurnicht 1964: 4-5).
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en aansporing van sekere Ned GerefKerkleiers geneem het teen die Cl.

In sy boek bespreek Naudé verskeie ander voorbeelde van hierdie tipe diskreditering uit Afrikaanse
kerklike geledere en die AB in die 1960's. Naudé en Ryan bespreek ook die wyse waarop die Ned
Geref Kerk hom geteister het in die gemeente Parkhurst, waar hy en sy gesin ingeskakel het ná hy
die bediening verlaat het.184

5.5.4 Invloed van die Cl
Die Cl is amptelik gestig op 13 Augustus 1963 en Naudé het sy intreerede as direkteur van die Cl
gehou op Sondag 15 Desember 1963 in die Metodistesaal in Johannesburg. Hy het na aanleiding
van 2 Kor 5: 14-21 sy rede gelewer oor die praktiese betekenis van versoening.l'f

In sy rede beklemtoon hy dat versoening 'n uniek Christelike konsep is, omdat die wêreld nie
werklik weet wat versoening beteken nie, want, "[t]he world knows about compromise and
concessions, yes, and appeasement and adaptation, but reconciliation is a totally new concept,
which only the New Testament has proclaimed because it means in essence the supreme act of
sacrificial love of God to restore the true relation between God and man and between man and
man".186 In die res van sy rede werk hy die praktiese implikasies daarvan Uit.187

Daar was aanvanklik 150 lede wat teen 1964 uitgebrei het tot ongeveer 1 000. Die personeel was
grootliks verteenwoordigend van verskillende kerklike instansies in Suid-Afrika; al die rassegroepe;
al drie die Ned Geref Kerke was verteenwoordig; van die ander Protestantse kerke was daar sewe
verteenwoordigers; en later ook enkele lidmate van die Rooms-Katolieke Kerk.188

Aanvanklik het die Cl die klem laat val op die stigting van ekumeniese studiegroepe wat voorsien is
van materiaaloor die rassevraagstuk in Suid-Afrika. Die materiaal het aandag gegee aan verskeie
onderwerpe soos rasse-apartheid binne die kerke; 189rassekontak oor alle grense heen; en het die rol
van die ekumene en die gesag van die Skrif beklemtoon.190 Voorts het die Cl interkerklik gewerk
ter bevordering van 'n ekumeniese karakter en as veelrassige organisasie die gelykwaardigheid van
alle mense voor God gepropageer.l'" Die ononderhandelbaarheid van die eenheid van die kerk as
gegewe het ook telkens geblyk uit die uitsprake en artikels van Naudé.192 In diens van Pro Veritate
en die Cl wou hy optree as fasiliteerder van hierdie belange en op geen wyse inmeng met die rol
van die kerk as instituut nie.

Die Ned Geref Kerk is van meet af aan bedreig deur die veelrassige karakter van die Cl en spreek
hulle bedenkinge uit oor die organisasie in Die Kerkbode.193 Die dekaan van die teologiese fakulteit
aan die Univcrsiteit van Stellenbosch, prof. PA Verhoef, beskuldig die Cl van beterweterigheid.
Volgens hom is hulle opdringerig - soos 'n kind wat wil inmeng in die gesprek tussen twee ouers.

184Naudé (1995: 7gev) en Ryan (2005: 100ev) bespreek hierdie pynlike ervaring van die Naudé's toe hulle lidmate
was van die Ned Geref gemeente Parkhurst volledig. Hulle bespreek ook die skokkende gebeure toe ds. Roelf
Meyer, destydse predikant van Belgravia, Johannesburg, en sy kerkraad hom uitgenooi het om die
Kerkjeugvereniging toe te spreek.

185 Hierdie rede is opgeneem in een van sy preekbundels met die titel "My Decision" en gepubliseer inHansen, 2005:
3ev.

186Naudé, 1963a inHansen, 2005: 139.
187 Hierdie rede sal in die teologiese afdeling hier onder aandag geniet.
188 Bryan, 1978: 24.
189Hayes, 2006: 49.
190 Sien onderhoud met Heaney, 2004: 299.
191 Brown, 1974: 99.
192 Sien onder andere Naudé, 1965a: 5.
193 Sien Treurnicht, 1963: 380.
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Die Ned Geref Kerk het tydens die Algemene sinode van 1966 die Cl beskryf as 'n buitekerklike
organisasie wat bots met die belange van die kerk, die gesag van die kerk ondermyn en die
Protestantse belydenis oneer aandoen deur hulle betrokkenheid by die Rooms-Katolieke Kerk.194

In reaksie op hierdie beskuldigings wys die Cl die Ned GerefKerk daarop dat hulle opreg poog om
die ekumene te bevorder. Oor hulle betrokkenheid by die Rooms-Katolieke Kerk sê die Cl dat hulle
nie hulle belydenisskrifte bo die Skrif moet stel en dit 'n voorwaarde maak vir ekumeniese kontak
nie.195 In Naudé se verslag - wat hy in 1965 uitgereik het aan die kerke in Nederland - wys hy
daarop dat die benadering en standpunte van die Cl woede in bepaalde kringe ontlok.l'"

Die gesindheid van die Engelssprekende kerke wat voor die 1960's buite spel gebly en slegs van tyd
tot tyd van buite af gewaarsku het teen die gevaar van ongeregtigheid, het tydens hierdie gebeure
verander.i'" Tesame met die Suid-Afrikaanse Christelike Raad het hulle die Cl positief beleef en
aanbeveel as organisasie waarby lidmate betrokke moet raak. Aan die een kant het die Cl hierdie
kerke bemagtig in hulle stryd teen die ongeregtigheid van apartheid'l" en aan die ander kant het die
instituut die steun van Engelssprekende kerke soos die Anglikane, Kongregasionaliste, Metodiste,
Presbiteriane en Rooms-Katolieke verwelkom. Die meeste van hierdie denominasies het die
Skriftuurlike regverdiging van apartheid verwerp, maar tog steeds met verskeie vorme van
rassediskriminasie volhard.199

In die middel-1960's het Naudé besef dat weirug vordering gemaak word met die
Afrikaanssprekende kerke, veralomdat dit die tyd was van oorweldigende wit vertroue en sekerheid
oor die stelsel van apartheid. Gedurende hierdie tydperk het Naudé dikwels profetiese woorde
gespreek oor die gesindheid binne die Afrikaanssprekende kerke en die owerheid.

Hy het begin soek na nuwe moontlikhede sodat die Cl relevant kan bly in Suid-Afrika.2oo Ten spyte
van die heersende klimaat en die aanvalle wat teen hom en die Cl geloods is,201 het hy daarin
geslaag om die instituut geleidelik te laat groei, sowel getalsgewyse en in relevansie. Verskeie nuwe
aanstellings is gemaak, soos Fred van Wyk - voormalige bestuurslid van die Suid-Afrikaanse
Instituut vir Rasseverhoudinge, wat aangestel is as voltydse administratiewe direkteur - tesame met
verskeie ander persone wat die toename in administrasie moes behartig. Teen 1965 het die
personeel en bestuurslede van die Cl 'n gedaanteverwisseling ondergaan, omdat lede van die Cl wat
afkomstig was uit die Afrikaanssprekende kerke, dikwels nie die druk wat op die instituut geplaas is
kon verwerk nie. Die Cl het toenemend 'n ekumeniese karakter aangeneem toe die Engelssprekende
kerke en die "Christian Council" betrokke geraak het daarby, met verteenwoordigers soos Basil
Brown en Bill Burnett, terwyl Ben Engelbrecht en Albert Geyser steeds prominente posisies beklee
het.

Alhoewel die Cl dikwels betrokke geraak het by die nood van die swart mense - soos die Distrik
Ses-debakel - was die instituut steeds 'n witgedrewe organisasie wat swaar gesteun het op hulle
Engelssprekende lede. Daar was wel 'n geleidelike toename aan swart betrokkenheid met die

194 Sien Handelinge van tweede sitting van die Algemene sinode van die Ned GerefKerk (13 Oktober 1966 ev). Sien
hier onder meer inligting oor hierdie sinodebesluite.

195 Emmen, 1971: 44ev.
196 Verhoef, 1965: lev.
197 Walshe, 1983: 37.
198 Walshe (1983: 3gev) bespreek die rol wat die Cl gespeel het in die bemagtiging en motivering van die

Engelssprekende kerke in die stryd teen apartheid.
199 Hayes, 2006: 48.
200 Ryan, 2005: 110.
201 Sien bespreking oor hierdie aanvalle deur die owerheid en Ned GerefKerk in Bryan (1978: 25ev).
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toetrede van predikante soos JCM Mabate, SA Mohono en EE Mahabane.

Teen 1965 was daar ongeveer 1 200 lede en 'n doelbewuste poging is aangewend om groter getalle
te werf.202 Verskeie projekte is geloods om die werksaamhede en getalle van die Cl uit te brei. Daar
is onder andere 35 gespreksgroepe gestig wat mettertyd gegroei het tot 45. Hierdie groepe het op
verskillende plekke in Suid-Afrika vergader en gebruik gemaak van Bybelstudiemateriaal wat
voorberei is vir hierdie doel deur permanente lede van die Cl. Verskeie simposiums is aangebied
waar brandende vraagstukke bespreek is. Verskeie persone soos Peter Randall - vriend van Naudé
wat 'n skrywer was en later 'n belangrike rol gespeel het in publikasies van die Cl - het nie altyd
saamgestem met Naudé se werkwyse nie, omdat hulle gevoel het dat hulle alles vir almal moes
wees en dikwels nie hulle prioriteite kon regkry nie. Beide Randall en James Cochrane - 'n teoloog
wat ook lid van die personeel van die Cl was - het die kritiek uit liberale Engelse kringe aangevoel
en dit toegeskryf aan onder andere jaloesie, omdat hulle jare gesloer het en skielik deur die
inisiatiewe van die Cl beskaam is_2°3

Die ekumeniese karakter van die Cl is in 1965 verder uitgebou toe 'n veertigtal onafhanklike
Afrika-kerke - die "African Independent Churches" - hulle genader het om hulp. Die Cl het
toenemend betrokke geraak by hierdie organisasies en 'n belangrike rol gespeel in die uitbou van
hulle aktiwiteite. Die Cl het op versoek byvoorbeeld 'n belangrike rol gespeel in die totstandkoming
van 'n Bybelskool wat lesings aangebied het oor Bybelonderrig.i'" Naudé en die Cl het dit gesien as
deel van hulle ekumeniese taak om hierdie onafhanklike kerke met hulle miljoene swart Christen-
volgelinge te ondersteun.

Die lede van hierdie beweging het spoedig Naudé aanvaar as vertroueling. Tydens 'n konferensie
wat in die swart woonbuurt Daveyton, aan die ooste van Johannesburg, gehou en deur 75 swart
kerkleiers van die onafhanklike kerke bygewoon is in Januarie 1965, het hulle 'n mosie van volle
vertroue in Naudé aanvaar.205 Die Cl het ook 'n bydrae gelewer tot die stigting van die African
Independent Churches Association (AICA) in Queenstown in die Oos-Kaap in Junie 1965. Hierdie
beweging het die Cl en in die besonder Naudé die geleentheid gebied om nie net 'n unieke rol te
vervul ten opsigte van die ekumene in Suid-Afrika nie, maar ook om 'n bydrae te lewer tot die Cl se
geloofwaardigheid binne die swart samelewing.i'"

Gedurende hierdie tyd het Naudé en die Cl betrokke geraak by die nagraadse studies van predikante
van die Ned Geref Sendingkerk en die Ned Geref Kerk in Afrika, wat erg verwaarloos was. Hierdie
toedrag van sake kan grootliks toegeskryf word aan die feit dat talle van hierdie leraars nie kans
gesien het om verder aan die teologiese inrigtings van die Ned Geref Kerk te studeer nie, omdat
hulle dit gesien het as apartheidsinstellings.i'" Naudé het besef dat beter toegeruste predikante 'n
belangrike rol kan speel in die stryd van hierdie kerke teen die beleid van apartheid. Die geskiedenis
is die getuie van die rol wat predikante soos dr. Allan Boesak en ds Sam Buti, aan wie die Cl
studiebeurse voorsien het, uiteindelik gespeel het in hulle onderskeie kerke in die stryd teen

202 Ryan, 2005: 101.
203 Ryan,2005: 120.
204 Die African Independent Churches Association het in Queenstown tot stand gekom in Junie 1965 (Naudé 1995:

83).
205 Die volgende mosie is aanvaar: "Our fullest confidence to the Christian Institute of South Africa and inviting its

director, the Rev CFB Naudé, to guide us through every difficulty in the Christian field" (Pro Veritate 15
September 1966: 5, 12).

206 Ryan, 2005: 103ev.
207 Naudé, 1995: 85.
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apartheid (sien Hoofstuk 3.2).208

5.5.5 Pro Veritate as mondstuk

Terwyl Naudé gedurende hierdie tydperk (middel-1960's) die klem laat val het op die ekumene,
verbreek die Ned Geref Kerk hulle bande met die WRK en distansieer hulle daarvan. Vir Naudé
was dit belangrik dat die Ned GerefKerk blootgestel word aan die invloed van die ekumene, omdat
dit na sy mening 'n belangrike rol kon speel in die bevryding van hulle ideologiese verslawing. Die
Cl moes volgens hom dien as alternatiewe ekumeniese struktuur wat die Ned Geref Kerk kon
blootstel aan die ekumene_2°9 Maar die kerk kon dit nie (of wou dit nie) raaksien nie en het
apartheid meer as ooit omarm, omdat hulle oortuig was dat die Cottesloe-besluite en die ekumene
die beleid van afsonderlike ontwikkeling ondermyn het (sien Hoofstuk 2.2).

Omdat Pro Veritate inderdaad die mondstuk van die Cl was, vind ons in hulle die artikels 'n
aanduiding van die denke en rigting wat Naudé en die Cl ingeslaan het. Vervolgens word hier 'n
samevatting gegee van die belangrikste temas wat aan die orde gestel is in hierdie tydskrif. Hier
word aandag gegee aan die artikels wat verskyn het in die tydperk tot 1968, terwyl die res van die
onderwerpe wat daarna verskyn het, in 'n volgende afdeling behandel word. Hierdie benadering
word gevolg omdat dit beter inpas in die chronologiese benadering en omdat die verskuiwing van
denke binne die Cl ná 1968 meer ooglopend was.

In die eerste uitgawe van Pro Veritate word die doel van die blad uiteengesit: om as Christelike
maandblad primêr antwoorde te bied op die vrae van die tyd. Dit wou gespreksgeleenthede bied vir
Christene uit verskeie denominasies en groter uitdrukking gee aan die eenheid van die kerk. Daar
verskyn ook later artikels wat die doel van die Cl en hulle verhouding met die Ned Geref Kerk
bespreek.i'" Voorts wou dit die ekumeniese gesprek wat tydens die Cottesloe-beraad begin het,
voortsit./!' Dit gee aandag aan die roeping van die kerk in 'n veelrassige samelewing en spreek die
gebrek aan kontak tussen die Engels- en Afrikaanssprekende kerke aan, asook vrae oor
rasseverhoudinge.i'f Voorts word aandag gegee aan onderwerpe soos die verhouding tussen
belydenis en lewenspraktyk (antwoorde op vrae van die jeug) en oor soiale geregtigheid. Die
aandag word gevestig op die feit dat die leer van die uitverkiesing (Dordtse leerreëls) vir álle volke
geld en dat die heil in Christus bedoel is vir álle volke. Hierdie belydenisskrifte handel nie oor
rasse- en kleurverskille nie maar, oor die verskil tussen gelowiges en ongelowiges.i'" Daar word
aandag gegee aan die onderlinge verhouding tussen Christengelowiges, die taak van die profete en
dat die politiek geen antwoorde bied vir die huidige krisis waarin in die land verkeer nie.214

In die tweede volume word weer eens aandag gegee aan die kerk se roeping tot eenheid - wat 'n

208 Boesak (2005: 131) bespreek die rol wat Naudé baie vroeg in sy lewe gespeel het in sy loopbaan as politieke
aktivis teen apartheid.

209 Hayes, 2006: 47.
210 Sien onder andere die artikeloor die doel van die Cl (Naudé 1962b: 3) en oor die verhouding tussen die Christelike

Instituut en die Nederduitse Gereformeerde Kerk (Naudé 1967b: 4-6). Sien ook artikels oor die eenheid en
pluriformiteit van die kerk van Christus (Hovy 1962: 4-5) en die kerk in 'n veelrassige gemeenskap (Skeen 1962:
2,6,8).

211 Randall, 1982: 25.
212 Sien artikels oor rasseverhoudinge (Naudé 1962: 3); die eenheid van die kerk (Naudé 1962d: 3,5, Van der Merwe

1962: 8 en Hawkridge 1963: 4,6-7); oor die rassevraagstukke (Kotzé 1963a: 9,15, 1963b: 1 en 1963c: 1) en oor
beter menseverhoudinge (Naudé 1963c: 3).

213 Sien artikels wat handeloor vrae van die jeug (Naudé 1963b:3), asook artikels in verband met sosiale geregtigheid
(Malan 1963: 1,3) en 'n artikel in verband met die uitverkiesing (Oostuizen 1962: 1-2 en 1963: 2, 7).

214 Sien artikeloor die verhouding tussen die gelowige en die staat (Orr 1963: 7, 8) en oor die taak van die profeet
(Naudé 1963d: 3 en Freeland 1963: 5).
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gegewe is. Daar word gewaarsku dat kerklike isolasie aanleiding gee tot eksklusiwiteit; dit wil sê
dat "ons" die enigste ware kerk is. Dit laat weer eens die soeklig val op die rol van die profeet in
hierdie tyd van krisis. Voorts is ook die kerk se verhouding met geheime organisasies soos die
Afrikaner- Broederbond bespreek. 215

In volume 3 word aandag gegee aan die morele verantwoordelikheid van die gelowige ten opsigte
van die rassekwessie, asook die Christendom en nasionalisme. Kwessies soos die teologie van kerk
en staat, asook die gelowige se standpunt oor geweld, word bespreek. Daar word ook aandag gegee
aan die rol van die ekumene in die lewe van gelowiges en die sogenaamde "social gospel", wat
beskou word as 'n horisontale teologie. 'n Samevatting van die verslag van die Britse Raad van
Kerke wat handel oor die krisis wat apartheid vir Suid-Afrika se swart bevolking veroorsaak en hoe
teen die apartheidsregering opgetree behoort te word, geniet omvattende aandag. Die rol wat die
kerk in die samelewing moet speel, word bespreek, veral ten opsigte van die gesin, nywerhede,
rasseverhoudinge, kritiek op rassediskriminasie, asook die misbruik van die evangelie. Die artikel
beklemtoon die noodsaaklikheid van eerlike kommunikasie tussen alle Suid-Afrikaners sodat hulle
mekaar werklik kan leer ken, liefkry en respekteer oor rasseverskille heen.216

In volume 4 bespreek Naudé die kenmerke van en rol wat die belydende kerkbeweging in Nazi-
Duitsland gespeel het en volg verskeie artikels oor die belydende kerkbeweging, ook in Suid-
Afrika. Volgens hom kan dit as voorbeeld dien vir Suid-Afrika, wat soveel in gemeen het met die
situasie in die tyd van Nazi-Duitsland. Hy betreur die gebrek aan verantwoordbare kennis van die
Skrif en teologie by die lidmate en hulle stilswye oor die kommerwekkende toestande in die land.
Lidmate word opgeroep om in ooreenstemming met die wil van God - soos uitgespel in die Skrif -
te getuig oor die eenheid van alle gelowiges, in liefde, gemeenskap en diens oor die grense van taal,
ras, volk en kerk heen.217 Die verhouding tussen die gelowige en die politiek word indringend
bespreek in hierdie volume, asook die geloofwaardigheid van die kerk, wat gekonfronteer word met
'n blatante ideologiese leuen wat mense verblind_218Menseregte en die verantwoordelikheid van
die Christen word ook aan die orde gestel,219 asook JD Vorster se beswaddering van die Cl en
Naudé22o.

Volume 5 weerspieël die buitelandse reaksie op die besluite van die Algemene sinode van die Ned
Geref Kerk, wat die Cl veroordeel as 'n bedenklike organisasie. In reaksie op die sinode se besluit
om die Cl te verwerp vanweë sogenaamde dwaling en ondermyning van die kerk, skryf prof. J van
den Berg van die Vrije Universiteit van Amsterdam 'n woord van waardering vir die werk van die
Cl. Hy beveel die Cl aan as Naudé se poging om die gemeenskap van gelowiges wat gegrond is op
die Woord van God, te bevorder en bevraagteken die sinode se uitsprake. In dié artikel word Naudé
beskryf as iemand wie se lewe getuig van opregte en onvoorwaardelike navolging van Christus. Die
kerk in Nederland word opgeroep om ondersteuning te bied en saam te soek na die wil van God vir
Suid-Afrika.221

215 Sien artikels oor die rol van die profeet (Vriezen 1964: 1,2) en oor geheime organisasies (Van Dyk (1964:5,6).
216 Sien artikels oor moraliteit (Naudé 1964a: 3); oor die rassekwessie (Naudé 1964b: 7); oor nasionalisme (Feddema

1964: 2); oor die verhouding tussen kerk en staat (Burnett 1964: 5-6); oor die Christen en geweld (Naudé 1964c:
3); oor die rol van die ekumene (Seane 1964:1,2) en oor die "social gospel" (Swanepoel (1964:1,2). Oor die Britse
Raad van Kerke, sien die verslag "The future of South Africa" in uitgawe van 15 November 1964: 1-4.

217 Sien Naudé "Die tyd vir 'n 'Belydende Kerk' is daar" (1965b: 4,6).
218Oor die Christen en politiek skryf Magqwashe (1965: 1,2,4), terwyl Naudé (1965c: 5,11) ingaan op die

geloofwaardigheid van die kerk.
219 Daar word skerp gereageer op die gebeure in Distrik Ses en die skending van menseregte (De Villiers 1965: 8,10).
220 Sien Naudé se "Dr. JD Vorster and the Christian Institute" (l966a: 13,14,15).
221 Sien Van den Berg, 1966: 11.
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Omdat 'n oorsig reeds gegee is van die tipe onderwerpe wat ter sprake gekom het, word vervolgens
meer bondig aandag gegee aan die artkels wat van die sesde volume af verskyn. In volume 6 word
onder andere standpunt ingeneem teen die beleid van apartheid, veral ten opsigte van die
Skriftuurlike regverdiging daarvan. Daar word kritiek uitgespreek teen die standpunt ten gunste van
die argument dat die Skrif apartheid regverdig en dat dié wat daarvan verskil, afkomstig is van 'n
liberale oord. In hierdie volume word rassevooroordeel en die onvoorwaardelike handhawing van
die status quo gekritiseer en gevra vir optrede (nie gewelddadig) waardeur verandering verseker kan
word. Christene kan hulle immers nie vereenselwig met 'n stelsel van ongeregtigheid nie. Laastens
word die Christen se houding ten opsigte van oorlog indringend bespreek .222

In volume 7 word die beleid van apartheid weer gekritiseer en volgens een van die artikels moet dit
vervang word met die boodskap van versoening in en deur Christus wat die mure van skeiding
tussen Israel en die volke afgebreek het. Daar verskyn ook artikels wat kritiek uitspreek oor die
Afrikaanssprekende kerke se ondersteuning van 'n partypolitieke ideologie. Hierdie kritiek word
genoodsaak deur die kerk se teologiese regverdiging en Skriftuurlike begronding van sosiale en
politieke diskriminasie op grond van ras en kleur. Die Afrikaanssprekende kerke word opgeroep tot
verantwoordelike kritiek teen die beleid van apartheid. Daar word ook standpunt ingeneem teen die
Nasionale Party, wat die beleid van apartheid in stand hou. Die kerk is geroep om die politieke
implikasies van die Evangelie van versoening te verkondig in die multi-kulturele Suid-Afrika en nie
aandadig te wees aan die regverdiging van apartheid nie. Artikels wat die kritiek van die
internasionale ekumeniese wêreld teen die ideologie van apartheid verwoord, verskyn ook in hierdie
volume. Dit word in die besonder gerig teen die Ned Geref Kerk met hulle kritieklose
verbondenheid aan 'n staat wat apartheid afdwing ten koste van massas swart mense.223

In hierdie volumes (1-7) verskyn dus meestal artikels wat die teologiese fase waarin Naudé hom
gedurende hierdie periode bevind het, weerspieël. Hy laat die klem val op die ekumene en poog om
die oë van die predikante en lidmate van die Ned GerefKerk en ander Afrikaanssprekende kerke te
open vir die gevolge wat rasse-apartheid inhou vir die kerk en die samelewing. Deur middel van
hierdie artikels wat in Pro Veritate verskyn, spreek hy eerstens die dwaling van die denkers binne
Afrikaanssprekende kerke aan wat dogmatiese begronding en Skriftuurlike regverdiging bied vir
rasse-apartheid. Hy doen dit deur 'n ekumeniese teologie te bedryf wat die klem laat val op
kerkeenheid, sosiale geregtigheid en versoening. Hy stel die bedenklike rol aan die kaak wat die
apartheidsteoloë, die owerheid en ander Afrikaner-organisasies speel in die instandhouding van
hierdie stelsel van ongeregtigheid. Inhierdie volumes word reeds aandag gegee aan onderwerpe wat
later meer aandag sou ontvang, soos profetiese teologie, menseregte en die belydende
kerkbeweging.

5.5.6 Die Konfessionele kerkbeweging

In 1965 het die Cl hulle eerste klopjag deur die veiligheidspolisie op beide hulle kantore en Naudé
se huis in Greenside beleef. Hulle was op soek na sogenaamde ondergrondse dokumente van die
ANC en die kommuniste. Hierdie gebeure het 'n belangrike rol gespeel in die volgende fase van
Naudé se denke en interpretasie van die gevolge wat apartheid vir Suid-Afrika ingehou het.

Naudé is gedurende sy studietoer (1953) in verband met jeugwerk blootgestel aan die geskiedenis
van die Belydende Kerkbeweging, die Barmen-verklaring en die werke van Bonhoeffer.

222 Sien artikeloor apartheid (Engelbrecht 1968a: 2-3) en oor die Christen en sy houding teenoor oorlog (Hinchliff
1968: 7-8).

223 Sien onder andere die artikels oor rasseverhoudinge (Engelbrecht 1968b: 2,3); kritiek op die kerk se rol en denke in
verband met apartheid (Engelbrecht 1968c: 12-17) en oor kritiek uit die ekumene (Engelbrecht 1968d: 3).
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Waarskynlik het hierdie invloed lank dormant gelê by hom totdat omstandighede in Suid-Afrika
hom genoop het om weer daaroor na te dink_224Die Konfessionele Kerkbeweging was 'n reaksie
teen die Duitse Evangeliese Kerk, wat gedurende die 1930's die grootste verteenwoordigers was
van die Duitse Protestante en wat gekompromiteer is tydens die Nazi-regime as gevolg van noue
bande tussen kerk en staat. In 1933 het ongeveer 6000 pastore van hierdie denominasie
byeengekom, waar hulle die kerkleierskap se ondersteuning van die Derde Ryk veroordeel het.
Tydens hierdie gebeure het die Konfessionele Kerkbeweging tot stand gekom as poging van die
pastore om die ware kerklike konfessie te herstel en die valse Nazi-dogma teen te werk. Hierdie
inisiatief het uitgeloop op die Nasionale sinode van Barmen in 1934. Tydens hierdie sinode is die
Barmen-verklaring aanvaar. Hierdie verklaring bestaan uit ses punte waarin die oppergesag van
Christus - waaruit die vryheid van alle mense voortvloei - bevestig word. Voorts is die idee
verwerp dat die kerk die staat moet dien en daaraan onderhorig moet wees.225 Die Konfessionele
Kerk was 'n teken van hoop vir Christene in Duitsland en oor die wêreld heen gedurende die
Tweede Wêreldoorlog.

Naudé het belangrike ooreenkomste tussen Nazi-Duitsland en Suid-Afrika gevind waaroor hy
verskeie artikels in Pro Veritate en elders geskryf het. Hierin erken hy dat die situasie in Nazi-
Duitsland en Suid-Afrika nie identies is nie, maar dat duidelike parallelle tog gevind kan word. Hy
wys op vier parallelle tussen Nazi-Duitsland en die Suid-Afrikaanse apartheidspolitiek, naamlik: in
beide gevalle het die beleid van apartheid die hart van die Evangelie aangetas; die amptelike kerke
het die owerheid openlik en stilswyend ondersteun; die owerheid se reëls en regulasies het direk in
verband gestaan met rasseverskille in die bevolking; en die owerheid het sy rassebeleid geregverdig
met die argument dat hierdie beleid vrede, stabiliteit en orde vir almal wil verseker.226

Na aanleiding van hierdie parallelle dui Naudé aan dat die tyd aangebreek het om 'n Belydende
Kerkbeweging in Suid-Afrika te inisieer: eerstens omdat die hart van die kerk aangetas word,
tweedens vanweë die feit dat die Ned Geref Kerk onwillig is en selfs weerstand bied teen
verandering, asook vanweë die verskeurdheid van die drie jonger Ned Geref Kerke.227 Hy stippel
die eise uit waaraan die Belydende Kerkbeweging in Suid-Afrika moet voldoen: eerstens moet dit
die teologiese regverdiging van apartheid kategories verwerp; tweedens sal dit onvermoeid moet
streef na kerkeenheid van kerke met dieselfde belydenis en selfs met kerke wat ander belydenisse
voorstaan; derdens moet dit streef na politieke geregtigheid vir al die inwoners van die land;
vierdens moet dit streef na ekonomiese geregtigheid; vyfdens sal dit moet streef na gemeenskaplike
liefde en gemeenskap; en sesdens sal dit 'n fasiliterende rol moet speel sodat klein groepies
Christene oor grense van denominasie, kultuur, ras, klas en geslag kan saamkom om hulle geloof te
bely.

Hoewel die meeste navorsers dit nie beskryf as 'n teologiese verskuiwing by Naudé nie, het dit wel
'n verandering by hom gebring ten opsigte van sy benadering tot die Suid-Afrikaanse problematiek.
Dit blyk veral uit Naudé se verandering van visie vir die Cl. Terwyl hy die aanvanklike voorstel van
Hayes dat die Cl 'n konfessionele karakter moet aanneem, teengestaan het, was dit juis hy wat dit
nou gepropageer het. Hayes wys daarop dat Naudé weerstand gebied het omdat hy bang was dat die
leierskap binne die Ned Geref Kerk die Cl sou bestempel as 'n sekte. Naudé wou dit voorkom
omdat hy in daardie stadium nog gehoop het dat hy die Ned GerefKerk sou kon beïnvloed.t"

224 De Gruehy, 2005e: 85.
225 Sien volledige bespreking in Helmreieh, 1979.
226 Naudé, 1985: 167ev.
227 Naudé, 1985: 16gev.
228 Hayes, 2006: 48ev.
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Hierdie verandering word ook bevestig toe Naudé 'n groter premie begin plaas op die byeenbring
van gelowiges van alle denominasies as 'n beweging soortgelyk aan die Konfessionele
Kerkbeweging in Nazi-Duitsland, waarmee rekening gehou moes word. Bryan toon aan dat die
Konfessionele Kerk reeds in Suid-Afrika gebore is op 3 November 1963, toe Naudé sy
afskeidspreek gelewer en daarop gewys het dat God bo die mens gehoorsaam moet word - en
daarmee die gesag van die amptelike kerk uitgedaag het.229Hierdie preek was 'n weerspieëling van
die verandering wat toe reeds besig was om plaas te vind in sy lewe. Dit was kenmerkend van sy
gedrongenheid van "nou is die tyd" dat uitsprake moet kom wat die owerheid aanspreek oor die
krisis in Suid-Afrika_230

Naudé se eerste artikel, waarin hy vergelykings getrefhet tussen die Derde Ryk van Nazi-Duitsland
en die apartheidsregering in Suid-Afrika, het in die Julie 1965-uitgawe van Pro Veritate verskyn. In
die artikel wys hy op die parallelle ten opsigte van die subtiele en effektiewe slagspreuke wat
geskep en deur die pers en radio gekommunikeer word. Hy toon ook aan hoe 'n skrikbewind gevoer
word, wat vrees veroorsaak by groot getalle Christene in Suid-Afrika. Hy waarsku dat "[t]his fear
leads to untenable compromises and unacceptable silence, and strengthens the power of an authority
which ... because of the race philosophy underlying its policy, can do no other than to apply
increasingly stronger measures against anyone - including the Churches and Christians - who act
out of pure Biblical and Christian conviction and condemn unchristian elements in our race
policies".231

Hy toon die ooreenkoms aan tussen die Nazi's se beheptheid met rassesuiwerheid en dié van die NP
en Ned Geref Kerk. Hy wys ook op die parallel tussen hulle Skriftuurlike regverdiging vir die
verbod op gemengde huwelike tussen die Ariërs en die Jode, en die Afrikaanssprekende kerke se
verbod op gemengde huwelike op grond van die Skrif. Hy wys op die noue band tussen volk en
kerk in Nazi-Duitsland en hoe daar uiteindelik die verwagting was dat die kerk die ideale en
aspirasies van die volk moes dien. Naudé wys dan op die jongste artikels in die Afrikaanse pers wat
dieselfde verwagting steloor die verhouding tussen kerk en volk. Volgens hom het hulle die
verwagting bevorder dat die kerk die politieke ideale van die volk moet dien_232

Hy vergelyk die ooreenkoms tussen die Christelike kerk in Nazi-Duitsland en apartheid Suid-Afrika
ten opsigte van die sonde van sv\yg oor die vervolging van die Jode en die swyg oor die
ongeregtigheid waaronder die swart mense in Suid-Afrika ly. Laastens spreek hy die mening uit dat
die Konfessionele Kerkbeweging reeds gebore is in Suid-Afrika, al is dit nog maar in kinderskoene
- waarskynlik met verwysing na die Cl. 233 Alhoewel daar meningsverskille was oor hierdie
ooreenkomste, spreek De Gruchy, die mening uit dat "[t]he Cl did more than prod the churches. It
attempted to create a 'confessing movement' something akin to the confessing Church that arose in
Germany during the Hitler regime, but something more adapted to the situation in South Africa ...
What the Cl did do, however, was to provide resources and an ad hoc supportive community for
those who were at the cutting edge of the Churches' witness. And this proved an immense strength
to those involved.,,234

Volgens Naudé was dit noodsaaklik dat 'n Konfessionele Kerkbeweging in Suid-Afrika beslag

229 Bryan, 1979: 32.
230 De Gruehy, 2005e: 86.
231 Sien Naudé, 1965e: 1,4.
232 Sien Naudé, 1965d: 1,2.
233 Sien Naudé, 1965b: 3,4.
234 De Gruehy, 1986: 107.
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moes kry.235 Daarmee bedoel hy nie dat daar 'n nuwe kerk gestig moet word nie, maar dat Christene
van verskillende denominasies hulle kerke daartoe oproep om sonder kompromie en vrees 'n
Skrifgefundeerde getuienis te lewer.

Dit spreek vanself dat dit binne Afrikaanssprekende kerklike geledere 'n nuwe vlaag woede ontlok
het. Die Cl en Naudé is weer eens aangeval deur onder andere die redakteur van Die Kerkbode, dr.
Andries Treurnicht.v'" Treurnicht is selfs deur die SAUK uitgenooi om 'n reeks radiopraatjies aan te
bied waarin hy uitwys hoe die Cl besig was om 'n wig in te dryf tussen die Afrikaners en hulle
kerk. In reaksie op hierdie kritiek het Naudé in samewerking met Ben Engelbrecht, Fred van Wyk
en JD Smith in November 1965 'n ope briefaan 1 500 Ned GerefKerkpredikante uitgestuur waarin
hulle gewaarsku word teen 'n nuwe volksteologie.237 In hierdie brief kan die invloed van die idees
van die Konfessionele Kerkbeweging duidelik waargeneem word.238 Die uitsprake raak ál meer
gedronge en konsentreer sterk op die konteks van die gemarginaliseerde gemeenskappe in Suid-
Afrika. Daar is reeds duidelike tekens van die wegbeweeg van die konfessionele gereformeerde
teologie in hierdie dokument.

Hierdie verskuiwing - wat deur De Gruchy as 'n skuif "from a confessional theologian to a
confessing one" (my kursiveringj'" beskryf word - het Naudé dieper ingetrek in die stryd teen
sosiale ongeregtigheid. As confessional teoloog het hy die belydenisskrifte van die Ned GerefKerk
bely in gehoorsaamheid aan die kerk. As confessing teoloog het hy hom uitgespreek oor die
werklike problematiek van hierdie tyd en konteks.24o Hy was ook die voorloper van sy tyd as
kontekstuele teoloog.

5.5.7 Naudé verwerf internasionale status

Intussen het Naudé betrokke geraak by die Suid-Afrikaanse Christelike Raad toe hy verkies is as lid
van die bestuursraad en in 1966 het die Cl geaffilieer by die raad. Onder leiding van Bill Burnett -
die Anglikaanse biskop van Bloemfontein, wat aangestel is as algemene sekretaris van die raad -
het herstrukturering plaasgevind en in 1968 het die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) die
Suid-Afrikaanse Christelike Raad vervang. Die SARK het onder bekwame leierskap gedurende die
volgende dekade vinnig gegroei, talle programme aangebied en verskeie nuwe verantwoordelikhede
aanvaar binne kerklike kringe.i'"

In Julie 1966 het Naudé en Burnett die belangrike WRK-konferensie in Genêve bygewoon, waar
die hooftema, "Church and Society", die besprekings oorheers het. Dit was tydens hierdie
konferensie dat die dekade lange debat oor Christene se betrokkenheid by die sosiale vraagstukke
geïnisieer is. Tydens hierdie konferensie is besluite geneem wat rassisme in die kerke veroordeel,
die mite van rassemeerderwaardigheid verwerp het en die beginsel aanvaar is dat alle rasse
gelykwaardig is. Tydens hierdie konferensie is die grondslag gelê vir die WRK se "Programme to
Combat Racism" (PCR), wat in 1970 aanvaar is.242

Die lidkerke van die WRK is tydens die konferensie van 1966 gekonfronteer met die nood van

235 Sien Naudé, 1965e: 1,4.
236 In Die Kerkbode van 4 Augustus beskuldig Treurnicht (1965: 964) hom van onkunde en valse motiewe wat geen

skuldgevoelens salontlok nie en ontken dat die kerk onderdanig is aan 'n diktatorskap.
237 Naudé, 1995: 86.
238 Ryan, 2005: 109.
239 De Gruchy, 2005: 84.
240 De Gruchy, 2005c: 85.
241 De Gruchy, 1986: 115ev.
242 Ryan, 2005: 113.
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miljoene mense - in die besonder dié van die Derde Wêreld. Die Christelike eis van geregtigheid
vir alle mense het die meeste verteenwoordigers van die Christelike kerke aangegryp. Blootstelling
aan hierdie denke het 'n groot invloed gehad op die rigting wat Naudé in die toekoms sou inslaan.
Hy het ingesien dat 'n indringende verskuiwing aan die gang is wat die agendas van die toekoms
sou bepaal. Hy het besef dat die klem toenemend gaan val op sosiale en ekonomiese geregtigheid en
die problematiek van rasseverdrukking en ongeregtigheid in Suid-Afrika.243

Hierdie insig wat Naudé tydens die WRK-konferensie verwerf het in verband met sosiale
geregtigheid, is verder gevoed deur sy besoek aan Nederland, waar sy verhoudinge met
internasionale invloedryke kerke en politiek verder uitgebou is. Dit was veral deur die bemiddeling
van die gerespekteerde prof. J Verkuyl van die Gereformeerde Kerk in Nederland dat Naudé hierdie
bande kon smee. Verkuyl was toe as sekretaris van die Nederlandse Sendingraad self betrokke by
die stryd wat in Indonesië gevoer is teen rassisme en vir onafhanklikheid. Gevolglik het hy besef
hoe aktueel die werk is wat Naudé en die Cl in belang van sosiale geregtigheid in Suid-Afrika doen.
Hierdie kontak wat hy opgebou het, het vir hom, wat Nederlands kon praat en van 'n ortodoks-
Gereformeerde tradisie kom, 'n posisie van respek verseker binne die kringe van politici, joernaliste
en kerkleiers in Nederland.244

Die insigte wat hy by Genêve verwerf het en sy verhoudinge met invloedryke meningsvormers in
Nederland, het hom spoedig 'n internasionaal gerespekteerde posisie besorg. Kort ná sy terugkeer
uit Europa het hy en die Cl - saam met die SARK - met nuwe selfvertroue streekskonferensies
gereël waar besin is oor die rol van die boodskap van Genêve vir die situasie in Suid-Afrika.

Binne Afrikanergeledere - waarin alles moontlik gedoen is om Naudé en die Cl te vernietig - was
daar groot kommer oor die status wat hulle oorsee verwerf het. Die onweerswolke van die Ned
Geref Kerk was egter besig om saam te trek en sou tot uitbarsting kom tydens die Algemene sinode
van Oktober 1966in Bloemfontein.

Dit was tydens hierdie sinodesitting dat die Ned Geref Kerk die Cl die swaarste slag toegedien het,
wat die breuk tussen hulle verder beklemtoon het. Tydens die sitting het die sinode die Cl se
doelstellings tot dwaalleer verklaar. Hierdie besluit is geneem op grond van 'n oppervlakkige
verslag wat deur die breë moderatuur opgestel is - dit terwyl Naudé hulle telkens verseker het dat
hy 'n deeglike ondersoek na die werksaamhede en die beleid van die Cl sou verwelkom.t'" Dit was
vanweë hierdie gebrekkige ondersoek dat hulle die Cl beskuldig het dat hulle as buitekerklike
organisasie op die terrein van die kerk beweeg en meen dat hulle die werk beter doen as die kerk. In
die besluit word die Cl se Protestantse karakter bevraagteken, aangesien die Cl Rooms-Katolieke
toegelaat het tot hulle organisasie. Voorts word in die besluit kritiek uitgespreek omdat die leiers
van die Cl die Ned Geref Kerk se sendingbeleid bevraagteken en met hulle ekumeniese kerkbegrip
ontwrigting veroorsaak binne die kerk. Voorts is die Cl beskuldig van dwaalleer en is 'n beroep
gedoen op alle Ned GerefKerkamptenare om hulle in lojaliteit aan hulle eie kerk te onttrek aan die
CI.246

Terwyl die breë moderatuur van die Ned Geref Kerk oortuig was dat hulle met hierdie uitspraak
baie gewen het, was Naudé oortuig van die teendeel. Hy het besef dat hulle met hierdie optrede
mettertyd alles sou verloor omdat hulle besig was om hulleself te vervreem van hulle "dogterkerke"
- die Ned Geref Sendingkerk, Ned Geref Kerk in Afrika en die Reformed Church in Africa. Hulle

243 De Gruchy, 1986: 117.
244 Ryan, 2005: 114.
245 Ryan, 2005: 115.
246 Sien Handelinge van tweede sitting van die Algemene sinode van die Ned GerefKerk (l3 Oktober 1966 ev).
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was besig om hulleself te isoleer en af te sny van die ekumeniese bewegings binne en buite Suid-
Afrika.247

Naudé se aanvoeling is spoedig bevestig toe daar negatiewe reaksie uit verskeie oorde kom.
Eerstens het feitlik alle Engelssprekende kerke in reaksie op hierdie besluite van die Algemene
sinode hulle volle steun aan die Cl toegesê. Dit is opgevolg deur die SARK, wat hulle vertroue in
die Cl bevestig het as organisasie wat opreg poog om individuele gelowiges uit verskeie
denominasies en rasse byeen te bring om met mekaar te konfedereer.248 Prof. BB Keet van die
Kweekskool op Stellenbosch het hierdie uitsprake van die sinode bevraagteken en aangetoon dat dit
groot skade veroorsaak en dat die sinode vir lidmate wil voorskryf hoe om te dink en te handel.
Hierdie besluite van die sinode het vervreemding gebring tussen die Ned Geref Kerk en die
Nederlandse kerke aan wie hulle grootliks hulle oorsprong te danke het en met wie hulle intieme
bande gehad het. Beide die Hervormde en Gereformeerde Kerke van Nederland het hulle misnoeë
te kenne gegee met hierdie optrede.i'"

Die morele en finansiële ondersteuning wat die Cl ontvang het uit die buiteland, was nie beperk tot
Nederland nie en hulp het ingestroom van Denemarke, Noorweë, Swede, Switserland, Engeland en
Wes-Duitsland, veral ná Naudé se besoek aan hierdie lande in 1968.250 Die Ned Geref Kerk se
standpunte oor die Cl en Naudé het ook deurgeloop onder die kritiek van die WRK, wat in 1968 in
Uppsala vergader het. Hulle het selfs deurgeloop onder die kritiek van die Gereformeerde
Ekumeniese Sinode (GES) wat gedurende dieselfde jaar in Lunteren in Nederland vergader het. Die
GES se besluite het wye reaksie ontlok omdat hulle die afgevaardigdes van die Ned Geref en
Gereformeerde Kerke gekonfronteer het met die versoek om hulle beleid van apartheid te
heroorweeg.

Hierdie internasionale posisie en aansien wat Naudé geniet het, het meer sout in die wonde van die
Ned Geref Kerk gevryf. Dit het plaaslik aanleiding gegee tot skerper reaksie en teenreaksie, wat
waarneembaar is in die pennestryd wat gewoed het tussen aan die een kant, die redakteur van Die
Kerkbode wat die besluite van die Algemene sinode verdedig het, en aan die ander kant artikels in
Pro Veritate, wat die breë moderatuur se onvermoë om Skrifgronde te bied vir hulle verwerping van
die Cl uitgewys en aangetoon het dat hulle argumente polities gemotiveer is.251

5.5.8 'n Volgende teologiese skuif

a) Inleiding

Hierdie teologiese verskuiwing van Naudé het verband gehou met sy evangeliese wortels aan die
een kant en sy sin vir realiteit aan die ander kant. Dit het veral geblyk uit die voorkeur wat Naudé
gegee het aan kontekstuele teologie. Vandie vroegste tekens van hierdie verskuiwing in denke hoor
ons reeds in een van die analises wat hy in 'n artikel in Pro Veritate gemaak het in 1966. Hy toon
aan dat die apartheidsbeleid van die regering reg teenoor die Evangelie staan. 252 Wat dit erger

247 Naudé, 1995: 81.
248 Ryan, 2005: 116.
249 Vir die Hervormde Kerk van Nederland was dit 'n vraag of hulle na dese nog die Ned Geref Kerk kan erken as

kerk (The Star,SNovember 1966). Veertien vooraanstaande akademici van die Vrije Universiteit en die
Teologiese seminarium in Kampen het 'n brief van protes aan die Ned GerefKerk geskryf(The Star 15 Desember
1966). Dit het ook die akademiese deure vir teologie-studente van die Ned GerefKerk in Nederland laat toegaan,
terwyl die deure vir swart teologie-studente deur bemiddeling van Naudé en sy vriend prof Verkuyl van die Vrije
Universiteit in Amsterdam oopgegaan het.

250 Ryan, 2005: 119.
251 Sien volledige bespreking in Ryan (2005: 11gev).
252 Sien Naudé, 1966c: 5-6.
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maak, is dat kerke soos die Ned Geref Kerk apartheid ondersteun, omdat dit volgens hulle
ooreenstem met die Evangelie en selfs 'n pseudo-evangelie daarvan maak. Volgens hierdie analise
neem apartheid 'n soteriologiese karakter aan. Naudé meen dat die vertolking van die begrip
apartheid "'n gesindheid [is] wat van dié van Christus en Sy Evangelie so ver verwyder is dat daar
geen versoening moontlik is nie en dat dit noodwendig op 'n konflik moet uitloop. Dit word steeds
duideliker dat apartheid bely wil word. Dit wil geglo word as die enigste weg van heil vir Suid-
Afrika. Dit wil verabsoluteer word as 'n evangelie, as ons enigste toevlug en hoop, as die enigste
verskansing van ons bestaansreg en die absolute voorwaarde vir ons bestaansmoontlikheid, sodat
elkeen wat hom aan apartheid vergryp, die sonde by uitnemendheid begaan."

Wat in hierdie artikel gehoor word, het geleidelik gegroei en aanleiding gegee tot 'n teologiese
verskuiwing by beide die Cl en Naudé, wat toenemend waargeneem is in verskeie dokumente en
artikels_253In hierdie teologiese verskuiwing wat Naudé ondergaan het, het hy die Gereformeerde
(neo-Calvinistiese) teologie gekonfronteer met 'n alternatief wat nie sosiale eise bo-histories plaas
nie en die huidige realiteit ernstig opneem. Voorts het sy siening van geregtigheid, versoening en
barmhartigheid die grense van Afrikanernasionalisme deurbreek. Hy het die plaaslike konteks met
groter insig geanaliseer en as (plaaslike) kontekstuele denker het hy ál meer kenmerke van 'n
profetiese teologie vertoon.

Naudé erken dat hy onder die aanslag van die Ned Geref Kerk en die Afrikaner dikwels woede en
frustrasie beleef het omdat hulle botweg geweier het om raak te sien wat hy probeer tuisbring het.
As gelowige het hy egter besef dat hy nooit verbitterd mag raak nie omdat die Evangelie nie net
liefde vir die naaste verkondig nie, maar ook vir die vyand. Hy het besef dat as hy toegee aan
verbittering, hy sóveel energie daarop sou verspil dat hy nie sy roeping sou kon vervul nie. Hy het
ook besef dat as daar iemand is wat die bitterheid van die Afrikaner uit sy verlede verstaan, dan is
dit hy. Naudé het verstaan waarom hierdie agtergrond waaruit die Afrikaner gekom het, gelei het tot
verbittering teenoor persone uit hulle geledere wat oorgestap het na die "ander kant". As selfs Jan
Smuts uitgekryt is as verraaier, wat was die kanse dat hy dit sou vryspring? Wat besonders was by
Naudé, is dat hy selfs in sy ideologiese kritiek 'n pastorale element geopenbaar het wat die saak van
die mense onderskei het. Hierdie insigte van Naudé het daartoe aanleiding gegee dat hy selfs sy
grootste vyande soos Koot Vorster en Kosie Gericke met respek en hartlikheid behandel het.254

bj Publieke Teologie

Ackerman bespreek hierdie besondere kenmerke van Naudé aan die hand van Ronald Thiemann se
insigte in verband met "Public Theologian as Connected Critic". 255Aan die hand van Thiemann se
beskrywing van Publieke Teologie toon sy aan dat Naudé as 'n publieke teoloog getipeer kan word.
Alhoewel De Gruchy 'n ander invalshoek neem, is hy ook oortuig dat Naudé 'n publieke teoloog
was.256Hierdie teologiese interpretasie wat beide Ackermann en De Gruchy maak van Naudé se
denke, is egter 'n interpretasie wat gedoen is aan die hand van 'n teologie wat eers later in Suid-
Afrika aan die orde gestel is. Alhoewel dit 'n regmatige interpretasie is, kan dit dus slegs in
retrospek van Naudé se teologie gesê word.

253 Sien onder andere Pro Veritate, Ope brief aan 1500 predikante van die Ned Geref Kerk en "Message to the people
of South Africa". Die teologie wat weerspieël word in hierdie dokumente, sal later meer volledig aan die orde
gestel word.

254 Ryan, 2005: 112.
255 Alhoewel die begrip publieke teologie eers onlangs in Suid-Afrika verskyn het, toon prof Koopman aan dat die

saak reeds vroeg teruggevind kan word. Dit kom voor in, onder andere, publikasies, seminare, konferensies,
publieke verklarings en publieke proteste soos optogte, eetstakings en versoeke om sosiale en politieke
geregtigheid (Ackermann, 2005: 68).

256 De Gruchy, 2005c: 81.
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cj Naudé maak 'n kontekstuele analise

In een van Naudé se toesprake wat hy in Desember 1967 gehou het, is dit duidelik dat hy nie net
daarin geslaag het om 'n ál skerper analise van die konteks van Suid-Afrika te maak nie, maar ook
van dié van die Afrikaner.f'" Eerstens bespreek hy die wyse waarop die Afrikaners hulle hulleself
geïsoleer het. Hy wys op die realiteit dat hulle hulself afgeskei het van ander wit kultuurgroepe in
Suid-Afrika - veral van dié van Britse afkoms - en in die besonder van die plaaslike swart rasse.
Ten spyte van hulle sogenaamde hartlikheid en vriendelikheid teenoor vreemde mense, is daar 'n
hooghartige gesindheid waarmee hulle hulle afstand van ander groepe verseker. Die oomblik as
hulle voel dat hulle identiteit, nasieskap, kenmerkende godsdiens of kulturele erfenis bedreig word,
onttrek hulle hulself, veral as ras ofkleur ter sprake kom.

Tweedens is daar 'n diepgesetelde sendingbewussyn as sogenaamde "Christelike nasie" teenoor die
sogenaamde "heidendom" wat hulle omring, ongeag die hoeveelheid energie of finansies wat dit
eis. Omdat hierdie arbeid dikwels suksesvol is en mense van ander rasse of kleur tot bekering kom,
weier hulle om die vrug van hulle eie sending in die "moederkerk" op te neem en word afsonderlik
kerke opgerig waar elke ras hulle geloof in Christus op 'n eie "inheemse" manier tussen hulle "eie
mense" tot uiting kan bring. Hieruit blyk twee besondere elemente van menslike gedrag met al die
spanning en inkonsekwenthede wat dit veroorsaak, naamlik "verbondenheid" en "afskeiding".

Derdens is daar 'n mentaliteit dat swart mense minderwaardig is en die Afrikaner (veral mans) hulle
sien as "kinders" teenoor wie hulle nog oor 'n lang tydperk - totdat hulle 'n bepaalde mate van
volwassenheid bereik het onder die leiding van wit mense - hulle verantwoordelikheid van
voogdyskap moet aanvaar. Alhoewel 'n verskuiwing mettertyd gekom het in hierdie denke, is die
verskille tussen wit en swart mense só groot en fundamenteel dat hulle so ver as moontlik geskei
moet word.

Vierdens is daar 'n gesindheid van geregtigheid wat opkom uit hulle verstaan van die Christelike
geloof oor hoe hulle regverdig en menslik moet optree teenoor swart mense wat - alhoewel hulle
"minderwaardig" is, tog deel is van God se skepping. Dit het ontwikkel in twee tipe mentaliteite,
naamlik dié van "hou die kaffer op sy plek" of "gee aan hulle wat hulle toekom", dit wil sê gelyke
regte en geleenthede sodat alle rasse op hulle eie tot hulle volle potensiaal kan ontwikkel.
Laasgenoemde kan alleenlik gebeur as absolute territoriale skeiding plaasvind.

Vyfdens wys hy daarop dat daar tot 1857 strukturele eenheid was, waarna skeiding gekom het met
die besluit dat daar "vanweë die swakheid van sommiges" nie langer eenheid kan wees nie (sien
Hoofstuk 2.1.1). Hierdie besluit is later verhef tot 'n beginsel dat daar afsonderlike kerke vir die
verskillende etniese groepe moet wees. Hierdie beginsel het die denke van die Afrikaner só sterk
oorheers dat dit 'n belangrike rol gespeel het in die vestiging van die politieke beleid van
afsonderlike ontwikkeling. Hierdie gebeure en denke is 'n voorbeeld van hoe 'n ketterse teologie
opkom uit 'n ideologie.

Laastens is dit 'n kenmerk van die Afrikaners dat hulle gedurig lewe met die vrees dat een of ander
mag, in hierdie bedreigende wêreld, hulle gaan oorweldig en vernietig. Eers was dit die Britse
magte; toe die swartgetalle-oormag, wat ook 'n ekonomiese bedreiging inhou, met hulle
"minderwaardige" kultuur en godsdiens en hulle ontwakende politieke eise; asook die sogenaamde
Roomse gevaar. Dit gee aanleiding tot 'n gevoel van kwesbaarheid en 'n tipe skisofreniese gedrag
wat wissel tussen simpatie en vrees.

Vervolgens bespreek Naudé die faktore en magte wat aanleiding gee tot hierdie denke en gedrag.

257 Sien Naudé (1967) se toespraak vir sy volledige analise van Afrikanerdenke en -gedrag (soos reeds getoon in
Hoofstuk 2), soos opgeneem in SA Institute of Race Relations en aangehaal in Hansen (2005: 55ev).
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Omdat dit reeds volledig bespreek is in Hoofstuk 2.1.1 en 2.1.2 haalons hier slegs die hoofpunte
aan. Eerstens wys hy op die Afrikaners se oortuiging dat hulle soos die volk van Israel in die Ou
Testament die "uitverkore volk" van God is wat 'n goddelike roeping het as draers van die "Lig" in
donker Afrika met al die gevolge wat dit inhou. Tweedens is die Afrikaners se denke oor rasse
bepaal deur hulle interpretasie van die verskil tussen die Christendom en die heidendom, tussen
beskaafdes en barbare, wat alles geskoei is op die basis van kleur. Derdens is die Afrikaners se
denke in verband met ras bepaal deur hulle botsing met die Britse rassebeleid, wat volgens hulle
berus het op 'n onaanvaarbare liberale interpretasie. Die Afrikaners se rassebeskouing hang ook
saam met die koppestamp wat hulle beleef het met die rassehouding van buitelandse sendelinge
soos Philips, Vander Kemp en Read. Vierdens is dit bepaal deur die Afrikaner se gevoel van
isolasie as 'n klein, arm en relatief ongeskoolde gemeenskap tot aan die begin van die 1940's.
Laastens toon Naudé aan hoe Afrikaners se denke oor rasse gemotiveer is uit rassevrees.

Naudé bespreek die verskuiwing van denke en optrede wat die Afrikaner ondergaan het ten opsigte
van ras. Eerstens word apartheid ná die 1950's meestal nie meer Skriftuurlik geregverdig nie;
tweedens is daar bemoedigende tekens dat 'n minderheid binne die Afrikaanssprekende kerke besef
dat die ekumene belangrik is, en derdens het die verstedeliking van die Afrikaner aanleiding gegee
tot 'n groeiende sekularisering, wat die onvoorwaardelike binding aan die kerk toenemend
relativeer. 258

Hierdie analise kan in die lig van Hoofstuk 2, wat handeloor die pragmatiese en teologiese
ontwikkeling van apartheid, as 'n akkurate analise van die konteks en denke in verband met
apartheid beskryf word. Hierdie analise deur Naudé het hom in staat gestelom in samewerking met
die SARK - wat in 1968 gestig is - 'n belangrike rol te speel in die samestelling van die dokument
Message to the people of South Africa (Message).259 Hierdie voorafgaande bespreking toon aan hoe
Naudé ryp geword het vir hierdie volgende fase van die teologiese verandering.

d) Naudé se bydrae tot die Message en Sprocas

Die opstel van die Message is (soos in Hoofstuk 3 uiteengesit) voorafgegaan deur teologiese
konferensies van meestal Engelssprekende teoloë met die onderwerp Pseudo-evangelie in die kerk.
By hierdie konferensies het hulle ondersoek ingestel na die wyse waarop valse evangelies soos
rassisme en apartheid gevestig geraak het in die meeste Christengemeenskappe in Suid-Afrika.26o

Tesame met Naudé se insigte en analise van die konteks van die tyd het hierdie konferensies die
klimaat van denke geskep waarin die Message beslag kon kry.261

Die Message is uitgereik in September 1968 (sien Hoofstuk 3.2.6)262en was 'n noodroep afkomstig
van die lidkerke van die SARK en Cl oor die noodlottige pad waarop die beleid van apartheid besig
was om Suid-Afrika te lei.263In die dokument kan iets gehoor word van Naudé se verskuiwing van
'n confessional na 'n confessing teoloog. Dit was ook 'n belangrike fase in hierdie teologiese
verskuiwing by Naudé en die CL Terwyl die klem aanvanklik geval het op pogings om konsensus te
kry oor beginsels, het die fokus verskuif na die praxis_264Hierdie keuse word veral gesien in "the

258 Sien die toespraak.
259 Sien samevatting van dieMessage (Naudé 1995: 167ev).
260 Hayes, 2006: 51.
261 Hayes toon aan die hand van 'n aanhaling van Eberhard Bethge aan dat hierdie ideologiese stryd in Suid-Afrika

grootliks ooreengekom het met die stryd van die Konfessionele Kerk in Duitsland (sien Hayes 2006: 51).
262 Die samewerking tussen die Cl en SARK word deur Naudé bespreek (sien Naudé 1995: 86) en kan ook gesien

word inPro Veritate van die laat 1960's.
263 Naudé, 1995: 86.
264 Walshe, 1983: 57.
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Study Project of Christianity in Apartheid South Africa" (Sprocas), wat een van die belangrikste
produkte was waaraan die Message die lewe geskenk het. De Gruchy sê hy het dikwels persoonlik
gehoor hoe Naudé beklemtoon: "it is no good us simply saying 'that', we have got to work out what
'that' means in the public arena".265 Daarom het hy die beginsels van Message laat uitwerk in die
Sprocas-projek.

Soos hier bo aangetoon, het die publikasie van die Message Naudé, die Cl en SARK laat worstel
met die vraag oor wat hierdie dokument beteken binne die werklikheid waarmee in Suid-Afrika
geworstel word. Dat die Message 'n profetiese kritiek gelewer het op afsonderlike ontwikkeling,
was belangrik. Maar, soos reeds gemeld, moes alternatiewe gevind word vir diegene wat bereid was
om die Message ernstig op te neem.266 Dit was hierdie worsteling wat aanleiding gegee het tot die
ontstaan van Sprocas.

Die ontwikkeling van Sprocas deur die SARK en die Cl in 1969 het 'n nuwe dimensie gegee aan
die instituut en 'n belangrike rol gespeel in die voortgaande stryd teen rasse-apartheid in Suid-
Afrika. Ses kommissies is saamgestelom aandag te gee aan ses terreine van die samelewing (sien
Hoofstuk 3), wat op elkeen van die betrokke terreine die vernietigende gevolge van apartheid aan
die kaak gestel het. Hierdie projek was noodsaaklik vir die Cl, wat besig was om hulle primêre
fokus te verskuif en het insigte geopen wat hulle in staat gestel het om die strukturele
ongeregtigheid raak te sien, sowel as die noodsaaklikheid van 'n nuwe praxisi'" Dit was egter
steeds 'n wit liberale poging om wit politieke belangegroepe in te lig en te transformeer.i'"

Sprocas het geworstel met die vraag na hoe teorie omgesit kan word in aksie. Hierdie
navorsingsprojek was 'n poging om die apartheidsamelewing te beskryf soos dit inderdaad was.
Voorstelle moes geformuleer word oor hoe 'n nuwe samelewing moes lyk en hoe dit gerealiseer
kon word, want "as Christene hulle wil uitspreek oor enige vorm van onreg, dan is deel van hulle
plig en Christelike getuienis om ten minste die riglyne aan te dui en die grondbeginsels te bied vir
'n alternatief'_269 Daar moes gesoek word na 'n aanvaarbare Christelik-morele beleid vir die
samelewing en Sprocas was rigtinggewend in hierdie inisiatiewe.t" Naudé het immers besef dat om
te soek na alternatiewe, deel was van die Christelike getuienis.

Kommissies is saamgestelom die Message se Bybelse beginsels" van geloof in die waardigheid
van die mens tot uitdrukking te bring; en individuele verantwoordelikheid te erken. Hulle het hulle
daaraan verbind om die onderdrukte op te hef; aandag te gee aan konstruktiewe sosiale verandering;
'n oop en gedeelde samelewing daar te stel (sien Hoofstuk 3); en dit toe te pas tot op voetsoolvlak.
Dit moes gedoen word op die terreine van onder andere die onderwys, ekonomie, politiek, regte en
die kerk.272Alhoewel die SARK ook betrokke was by hierdie werk, het die Cl en die SARK elkeen
afsonderlike kommissies gehad wat die werk onafhanklik van mekaar gedoen het. Peter Randall -
wat assistent-direkteur van die Cl was - is aangestel as direkteur van Sprocas. Ongeveer 130
leidende Suid-Afrikaners uit alle rasse en kultuurgroepe het op die 6 kommissies gedien om hierdie
moreel-alternatiewe orde vir apartheid te skep.273Hierdie kommissies was besonder produktief en

265 De Gruchy, 2005c: 86.
266 De Gruchy, 1986: 123.
267 Walshe, 1982: 59.
268 Walshe, 1983: 102.
269 Volgens SABRA was dit 'n navorsingsprojek om die Suid-Afrikaanse samelewing te beskryf "soos dit is" en

voorstelle te formuleer vir 'n alternatief, vir 'n "nuwe Suid-Afrika" (SABRA 1986: 8).
270 0' Reilly, 1981: 51.
271 Sien die "Message to the people of South Africa: the authorised summary", soos gepubliseer in Naudé (1995: 167).
272 Randall, 1973: 1 en De Gruchy, 1986: 123.
273 Sien volledige lys van name in Randall (1973: 1-2).
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verskeie werke van Sprocas - wat indringende analises gemaak het van die bestaande sosiale orde
en alternatiewe voorgestel het soos "South Africa's Political Alternatives" en "A Taste of Power" -
het verskyn. Hierdie projek het 'n proses aan die gang gesit waardeur die regering se ras- en
klasbepaalde strukture aan die kaak gestel is. Daar is gewerk aan alternatiewe strukture vir beide die
kerk en die samelewing.

Die dokument wat Naudé help saamstel het, het aanleiding gegee tot groter samewerking tussen die
Cl en die S~ en het gelei tot verskeie ander gesamentlike aksies. Daar is onder andere 'n
streekskonferensie 'gehou waar verteenwoordigers van verskeie kerke besin het oor die rol wat die
kerk moet speel in die teenstaan en beëindiging van die ongeregtigheid van rasse-apartheid. Hierdie
samekomste het uitgeloop op 'n nasionale konferensie wat in Februarie 1968 in Johannesburg
aangebied is en waar nagedink is oor hoe beslag gegee kan word aan geregtigheid in die
samelewing. Voorts het die SARK 'n kommissie aangestel wat moes besin oor hoe die kerk in
gehoorsaamheid aan God 'n getuie moes wees van die eenheid van die kerk in Suid-Afrika.274

Die Message, wat deur 600 kerkleiers ondersteun is, het inderdaad 'n volgende fase ingelei in die
stryd teen apartheid. Hierdie dokument het gehelp om die oë van talle wit mense te open sodat hulle
kon insien hoe noodsaaklik dit is om 'n deeglike analise van die bestaande strukture in Suid-Afrika
te maak, sodat hulle as ingeligtes kon insien dat 'n strukturele verandering in Suid-Afrika moes
plaasvind en hoe sodanige strukture moes lyk.275 Dit het ook 'n belangrike rol gespeelom 'n
klimaat te skep waarin Swart Bewussyn en Swart Teologie beslag kon kry.276 Voorts het dit
aanleiding gegee tot die insig dat geloof in Jesus Christus noodwendig aanleiding moet gee tot
bande van eenheid met medegelowiges - 'n standpunt wat opspraakwekkend was in 'n klimaat waar
rasseverdeeldheid en diskriminasie vanselfsprekend was.277

Gedurende hierdie periode was daar 'n klimaat van intense spanning en polarisasie, want aan die
een kant was swart leiers besig om ongeduldig te raak omdat na hulle oordeel min of geen
verandering plaasgevind het nie, ten spyte van die inisiatiewe van die SARK en die Cl. Aan die
ander kant het die Afrikaanssprekende koerante en John Vorster - die Eerste Minister in daardie tyd
- standpunt ingeneem teen die Message.278 Vorster waarsku die betrokkenes dat hulle in die
gedaante van godsdiens besig is om die orde in Suid-Afrika te ontwrig. Hy waarsku dat 'n kerklike
gewaad niemand sal beskerm teen die dade wat hulle besig is om te pleeg nie.

Op hierdie aanval het twaalf predikante, biskoppe en lidmate van 'n aantal kerke op 21 Oktober
1968 in 'n ope brief aan die Eerste Minister gereageer op die aanvalle wat hy geloods het. Hierin
stem hulle saam dat die kansel nie in belang van 'n politieke party misbruik mag word nie, wat
daarop neerkom dat die kanselook nie dienstig mag wees aan die NP nie. Die kerk het volgens
hulle die roeping om die politieke beleid van die regering te toets aan die beginsels van die Woord.
Volgens hulle is dit duidelik dat die beleid van die NP bots met die boodskap van die Skrif en die
algemene Christelike geloofsoortuiging. Hierna het Vorster hulle weer beskuldig van liberalisme en
beswaar aangeteken dat hulle sy kerk vals beskuldig.I"

Lidkerke van die SARK het oorweldigend positief gereageer en uit die reaksie van die Eerste
Minister besef dat die Message die waarheid aangeraak het en dat konflik dreig tussen sekere Suid-
Afrikaanssprekende kerke en die owerheid. Die reaksie en woede wat die Message by beide die

274 De Gruchy (1968: 10), soos aangehaal deur Ryan (2005: 121).
275 Naudé, 1988: 71.
276 Randall, 1982: 57ev.
277 Saayman, 1991: 82.
278 Walshe (1983: 92ev) bespreek hierdie klimaat van intense spanning wat geheers het.
279 Hierdie briewewisseling word bespreek in Naudé (1995: 88) en De Gruchy (1986:118ev).
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owerheid en die Ned Geref Kerk ontlok het, is gebore uit onderliggende vrese dat hulle sosio-
ekonomiese waarborge bedreig is. Die Afrikanerkerke en die regering van die dag was weer eens
behep met vrese: vrees vir plaaslike magte wat bedreigend was, vrees vir internasionale druk - soos
die WRK en Verenigde Nasies - vrees vir kommunisme, vrees vir die swart bevrydingsbewegings
en vrees vir intellektuele kritiek op die stelsel van apartheid. Hierdie vrese is dikwels op Naudé
gefikseer omdat hy die verpersoonliking van hierdie onderliggende vrese was (sien Hoofstuk 2.2.1).

Alhoewel die visie van Sprocas I beperk was tot die verandering van wit mense se gesindheid, het
die direkteur van Sprocas, Peter Randall, en sy mede-direkteure - Naudé, biskop Bill Burnett (van
die SARK) en Alan Paton - meer dinamies begin dink.28o Hulle primêre fokus het verskuif na die
swart mense se worsteling om bevryding en alternatiewe. Dit het aanleiding gegee tot 'n tweede
inisiatief, wat bekend gestaan het as Sprocas II, wat steeds aandag gegee het aan sosiale
verandering, maar oop was om te luister na wat swart mense oor die onderwerp sê. Die kommissies
van Sprocas II het hulle vertrekpunt gevind in die vyf Bybelse beginsels wat vervat is in die
Message. Hierdie beginsels het ook die gronde gebied waarop die ontwikkeling van die inheemse
bevrydingsteologie gegrond was.28l

Sprocas IIhet twee fokuspunte gehad. Die eerste het gekonsentreer op die ontwikkeling van "Black
Community Programmes" wat voortgebou het op die "Black Consciouness Movement" (BCM)_282
Vir hierdie rigting is - soos reeds gemeld - kommissies saamgestel wat elkeen betrokke was by die
fasilitering van werk op grondvlak. Die tweede aspek, wat nooit werklik op dreefkon kom nie, was
die sogenaamde "White Consciousness", wat 'n poging was om wit Suid-Afrikaners te laat nadink
oor hulle lewe en gesindhede in apartheid Suid-Afrika, en hoe hulle in hierdie omstandighede 'n
koersverandering kan ondergaan.Y'

In Pro Veritate word die Sprocas-inisiatief beskryf as 'n koersaanpassing van die Cl, naamlik,
"[v]an welsyn na ontwikkeling; van die aanspreek van simptome na die oorsaak van die probleme
in die land; van eenrigtinghulp tot samewerking; van 'verantwoordelike' tot 'verantwoordbare' en
responsiewe mense; van 'doen aan-' tot 'samewerking met",.284 Volgens Naudé was hierdie projek
waarskynlik die belangrikste een wat die Cl in hulle bestaan aangepak het.

Hierdie koersaanpassing het onder andere verseker dat die Cl en die SARK die vertroue van swart
mense wat betrokke was by die stryd teen apartheid, gewen het in 'n tyd toe hulle nie geneë was om
saam met wit mense te stry vir hulle vryheid nie. Vertroue het toegeneem namate die swart stryders
teen apartheid gesien het hoe die Cl worstelonder die aanslag van die veiligheidspolisie. Hulle het
besef dat dit inderdaad wit mense is wat ly omdat hulle betrokke raak by die bevrydingstryd van
swart mense. Die Cl het hulle bande versterk met die Black People's Convention deur hulle te
betrek by Sprocas en sodoende die denke en werk van hierdie organisasie te bevorder, maar ook om
konsensus te bevorder tussen swart en wit leiers oor die toekoms van Suid-Afrika.

Ná Sprocas II onder die inisiatief en toesig van die Cl ontwikkel is, het die "The Black Community
Programme" van Sprocas 'n onafhanklike liggaam gevorm met Bennie Khoapa as direkteur en
Steve Biko as mede-werker.Y' Hierdie gebeure beklemtoon die rol wat die Cl in die
selfstandigwording van die SBB gespeel het.

280 Walshe, 1982: 108.
28l Walshe, 1983: 103.
282 Pauw, 2005: 19.
283 Sien volledige bespreking van beide hierdie projekte in Walshe (1983: 128ev).
284 Sien Engelbrecht, 1969: 1,2.
285 Randall, 1982: 36.

-333 -

https://etd.uwc.ac.za/



Alhoewel die Afrikaanssprekende pers en die regering286 Sprocas óf geïgnoreer óf verdag gemaak
het, het die publikasies goed verkoop en het die proses 'n belangrike invloed uitgeoefen op
akademici, politici en teoloë wat op die kommissies gedien het, soos André P. Brink, Zach de Beer,
André du Toit, Bennie Khoapa, Fatima Meer, Alan Paton, Rick Turner, Desmond Tutu, Frederik
van Zyl Slabbert, Ernie Wentzel en Francis Wilson.287 Vir Naudé was Sprocas onder andere
belangrik, want "it presented the views and convictions that were the seed of new ideas and
thoughts and directions in South Africa. It directed many of the participants to think about the
future in a different way. It also conveyed to the black community the Message that here was a
group of white people in South Africa who were beginning to take seriously their claim for the
future"_288Dit was toenemend duidelik dat die Cl besig was om 'n belangrike bydrae te lewer tot
die selfstandigwording van die SBB sodat die magteloses en onderdruktes beheer kon neem van
hulle eie toekoms.

Hierdie ontwikkeling het volgens Peter Randall en die personeel van Sprocas 'n belangrike wending
gebring in die bevrydingstryd wat wit oorheersing wou stuit - 'n wending wat aanleiding kon gee
tot toenemende geweld en 'n konfrontasie tussen kerk en staat.289

Daar was egter kritiek van die meer radikale kant. Naudé toon aan dat daar veral drie punte van
beswaar was, naamlik dat Sprocas nie die werklike gevoelens en verwagtinge van die swart
gemeenskap vertolk het nie; dat hulle te versigtig was met swart aanspraak op bevryding in Suid-
Afrika; dat meer swart akademici betrokke moes gewees het by die werk van Sprocas; en dat swart
gemeenskappe nie genoeg ingelig is oor die bevindings van Sprocas nie_290Dit val tog ook op dat
selfs 'n organisasie soos SABRA bereid was om hierdie werk van Sprocas te komplimenteer en aan
te moedig.i'"

Dit lei geen twyfel nie dat die Message en Sprocas by 'n minderheidsgroep wit en swart Christene
'n belangrike denkverskuiwing gebring het gedurende die daaropvolgende dekades.292 Daar het 'n
geleidelike verandering plaasgevind waarin die klem aanvanklik geval het op die taak om wit mense
se denke en gesindhede te verander, na die identifisering met die nood van die onderdruktes en
gemarginaliseerdes.

5.5.9 'n Finale teologiese verskuiwing

Hierdie finale verskuiwing in Naudé se denke kan beskryf word as 'n verskuiwing van wit na
swart_293 Gedurende hierdie fase het hy solidariteit betoon met die onderdruktes, die "ander" broers
en susters in Christus wat nie deel was van die Afrikanervolk nie_294Dit kan ook beskryf word as 'n
verskuiwing van wit liberale denke na radikali95 denke. Cedric Mayson, 'n voormalige

286 Koerante soos Die Transvaler (15 Julie 1969) en Dagbreek (22 Julie 1969). Eerste Minister Vorster het dit
toegeskryf aan die werk van liberaliste (Naudé 1995: 90).

287 Ryan 2005: 133.
288 Hierdie is 'n aanhaling van Naudé se woorde soos opgeneem in Ryan (2005: 133).
289 Walshe, 1983: 110.
290 Naudé, 1995: 90.
291 Sien SABRA, 1986: 52.
292 Walshe, 1983: 57.
293 De Gruchy, 2005c: 88.
294 Taljaard, 2006: 91ev.
295 Selfs Ben Engelbrecht, een van die getroue vriende en ondersteuners van Naudé, het gedurende hierdie tydperk nie

meer kans gesien om by hom en die Cl betrokke te bly nie, omdat hulle "te radikaal" geraak het. Verskeie
Afrikaner-vriende van Naudé het verbitterd geraak omdat hulle oortuig was dat hy hulle verraai het (sien
onderhoud tussen Ryan en Engelbrecht 1988). Hierdie verskuiwing in denke het ook in Pro Veritate geregistreer
toe die klem van die Gereformeerde evangeliese teologie verskuif het na die sosiale vraagstukke van die tyd. In die
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Metodistepredikant, tipeer hierdie verskuiwing van Naudé as volg: "There is a beautiful, apocryphal
story that drifts around the hazy, sentimental, religious world of Europe, which says that Beyers
studied his Bible and there he discovered that his inherited attitude to blacks was wrong. This is
absolute nonsense ... A central theme in everybody who made that change, including Beyers, was
that they got to know black people". (sy kursiveringji'" Dat hy inderdaad iets van die hart en denke
van swart mense begin verstaan het - op 'n vlak wat min wit mense kon doen - word dikwels
bevestig.i'"

Gedurende hierdie tyd het die lede van die Cl se insig in die Skrif hulle toenemend in 'n
spanningsvolle verhouding gebring met die volksteologie van die Ned Geref Kerk. As gevolg van
hierdie insig het die instituut die apartheidsorde wat deur die Ned Geref Kerk vertroetel is,
gedestabiliseer. Voorts het dit die dualistiese Christendom van die multi-kulturele - meestal die
liberale Engelssprekende kerke - asook die swart Ned Geref Kerke ontwrig, terwyl hulle die SBB
ondersteun het. 298 Walshe toon aan dat hierdie gemelde dualisme die Koninkryk van God buite die
historiese werklikheid geplaas het. 299

Naudé se aanvanklike teologiese denke wat gekenmerk is deur Gereformeerde evangeliese,
ekumeniese, konfessionele en kontekstuele teologie, het in die 1970's toenemend onder die invloed
van die SBB en hulle kritiek op die status quo gekom.l'" Hierdie was 'n tydperk van swart
emansipasie toe daar binne swartleiersgeledere 'n toenemende behoefte was aan die realisering van
swart mense se eie unieke en onafhanklike identiteit. Verskeie eksklusiewe swart organisasies het
tot stand gekom soos "the South African Sudents' Organisation" (SASO), "University Christian
Movement" (UCM), die plaaslike Black People's Convention (BPC) en denkstrome soos "Black
Conciousness" (BC) en "Black Theology". Hierdie ontwikkeling het saamgeval met die WRK se
"Program to Combat Racism" (PCR) in 1970 (sien Hoofstuk 3.2.5 en 3.2.6). Naudé en die Cl het
hulleself gedurende hierdie tydperk ál meer geïdentifiseer met die onderdruktes en
gemarginaliseerdes. Hulle het hulleself tuisgevind by die swartbewussynsbewegings en dus ook by
die Swart Teologie en Bevrydingsteologie.l'" Dit kan gesien word as die begin van die laaste
verskuiwing in Naudé se teologiese denke.

Dit is moeilik om te bepaal of Naudé doelbewus besluit het om Swart Teologie en
Bevrydingsteologie deel van sy teologiese raamwerk te maak. Hy het eerder vanuit die krisis wat
apartheid vir swart mense veroorsaak het, gedink en dikwels pragmaties gereageer om swart mense
(veral die jong leiers) moreel en finansieel te ondersteun sodat hulle hul eie "heil" kon uitwerk.302

Hy het wel later meer aandag gegee aan die filosofie van BC. Hierdie verskuiwing het ook geblyk
uit die ontwikkeling wat in Sprocas II plaasgevind het toe toenemend op BCP gekonsentreer en
ondersteuning gebied is vir SASO en BPC. Dit het ook 'n netwerk van kommunikasie ontwikkel vir
swart vakunies, politieke leiers, studente en kerkleiers en 'n bydrae gelewer tot die ontwikkeling

artikels word ook aandag gegee aan die vordering van die BC-beweging (Roelf Meyer se verslag oor Pro Veritate
by die algemene vergadering van die Cl, 9 September 1972 - soos aangehaal deur Ryan 2005: 129).

296 Soos aangehaal deur Ryan, 2005: 124.
297 Dit blyk onder andere uit sy verhouding met Biko, wat nie deur die wit mense verstaan is nie en hulle hom as

verraaier beskou het (sien Naudé se onderhoud met Bilheimer, soos aangehaal deur Ryan 2005: 147).
298 Walshe, 1983: 173.
299 Walshe, 1982: 60.
300 Nash, 2005: 37.
301 Pauw, 2005: 22.
302 In 'n onderhoud wat Ryan (1988) met biskop H Ngada gevoer het, vertel hy van die vriendskap wat tussen hom en

Naudé ontwikkel het en dat hy hom ervaar het as iemand wat altyd beskikbaar was om te help in goeie en slegte
tye.

-335 -

https://etd.uwc.ac.za/



van BC.303 Verskeie vooraanstaande BC-Ieiers soos Bennie Khoapa, Barney Pityana, Bokwe
Mafuna en Steve Biko het hulle tuisgevind in die werkswyse van Naudé en Peter Randall en
betrokke geraak by hierdie programme.

Naudé en Peter Randall se insig in wat aan die gebeur was binne die swartleierskap van die tyd het
veral geblyk uit hulle benadering. Hulle het slegs die nodige bronne aan BCP voorsien en dan
wyslik onttrek sodat hierdie leiers ongehinderd kon voortgaan met hulle werk. Hierdie insigte word
deur Pityana bevestig in sy onderhoud met Ryan (1997), waarin hy daarop wys dat hulle nie die
ondersteuning van wit mense wou hê nie en Naudé dit besef het. Alhoewel hulle weerstand teen
wit mense se hulp gehad het, het hulle geweet Naudé sal sorg vir hulp omdat hulle hom kon
vertrou.304 Hierdie verhoudinge word bevestig deur die vertroulike gesprekke wat Naudé met Biko
gevoer het oor die toekoms van swart mense in Suid-Afrika te midde van die feit dat Biko in die
meeste gevalle sy gesprekke met wit mense opgeskort het.305

Hierdie verskuiwing in Naudé se denke en sy ondersteuning van die swart organisasies en aspirasies
het sy statuur binne swart geledere en oorsee laat groei tot dié mate dat dit vir die plaaslike
Afrikaanssprekende kerke en owerheid bedreigende afmetings aangeneem het. In hierdie tydperk
(1973) tot die verbanning van die Cl in 1977 het hulle gewerk aan 'n strategie wat die SBB
bemagtig het. Die Cl wou deur hierdie benadering die SBB die selfvertroue gee om die politieke
inisiatief in Suid-Afrika te neem en wit mense voor te berei vir swart politieke beheer.Ï'" Dit was
nie 'n poging om haat op te wek teen wit mense nie, maar wel om blanke waardes as summum
bonum te verwerp, swart mense te bemagtig en wit mense op te roep tot bekering.307

5.5.10 Pro Veritate van die sewentigerjare (1970-1977)

Verskeie artikels in Pro Veritate weerspieël die geleidelike verskuiwing wat Naudé en ander
skrywers ondergaan het, na 'n meer radikale standpunt in die 1970's. Dit weerspieël dikwels ook sy
ervaring van magteloosheid toe hy besef het dat die gematigde, vreedsame pogings wat hy
aangewend het om verandering te bring, besig was om te misluk.308

In volume 8 word heelwat aandag aan Sprocas gegee. Apartheid word ontleed deur die lig van die
Woord daarop te laat val en te soek na alternatiewe. Daar word aangetoon hoe apartheid aanleiding
gee tot rasseverdeeldheid en dat dit deur die bestaande opvoedingstelsel kinders aanhoudend
indoktrineer met die stelsel. Daar word ook aangetoon hoe die swart, bruin en Indiërdele van die
bevolking uitgesluit word van deelname aan die ontwikkeling van die onderwys. Verskeie punte
van sosiale en ekonomiese diskriminasie en benadeling in die samelewing word uitgelig.l'"

In die redaksionele artikel van volume 9 word aandag gegee aan morele kwessies soos
hongersnood. Daar word aandag gegee aan die betekenis van die Message vir die daaglikse lewe,
onder andere wat dit beteken vir die onderdrukte swart vroue. Daar word indringend aandag gegee
aan die gelowige se benadering tot geweld. Die magtelose posisie waarin swart volke hulle bevind
as gevolg van die beleid van apartheid en die gevolge daarvan op die sosio-ekonomiese posisie van

303 Sien volledige bespreking oor die betrokkenheid van Sprocas in Walshe (1983: 140ev).
304 Sien Ryan (2005: 147) se onderhoud met Pityana.
305 Naudé, 1995: 107.
306 Walshe, 1982: 61.
307 Walshe, 1982: 63.
308 Sien sy uitsprake in dié verband in The Star (4 Maart 1970).
309 Sien De Villiers (1970a: 1) oor morele kwessies, terwyl Pienaar (1970: 15ev) skryf oor ellende. Op sy beurt skryf

Camara (1970: 9-12) oor geweld, terwyl Buthelezi (1970: 2-6) skryf oor die ervarings van swart mense. Turner
(1970: 3-8) besin oor menswaardigheid, terwyl De Villiers (1970b: 3-7) skryf oor steun aan bevrydingsbewegings.
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swart volkere, word skerp ontleed en deurgegee aan die owerhede. Artikels verskyn oor sosiale
ongeregtigheid, wat aantoon hoe die ideologie van apartheid mense se menswaardigheid op sosio-
ekonomese en politieke terrein aftakel.

Die morele implikasies van die materiële ondersteuning wat die WRK gebied het aan
bevrydingsbewegings word, bespreek. Daar word veral aandag gegee aan die rede vir en
omstandighede waarin die besluit geneem is - asook die reaksie van die Suid-Afrikaanse Raad van
Kerke, die Engelssprekende kerke en die kerk in Afrika op die besluit. Naudé reageer ook op
hierdie besluit en erken dat dit inderdaad 'n radikale besluit is, maar dat dit elkeen dwing om na te
dink oor die swart mense se gevoel van magteloosheid in die huidige bedeling. Daar moet liewer
erken en bely word dat die diskriminerende beleid in Suid-Afrika aanleiding gegee het tot hierdie
besluit. Die wit mense moet eerder kennis neem van die swart mense se lyding onder apartheid. Dit
dwing elkeen om weer na te dink en om beslissende besluite te neem wat inderdaad aanleiding sal
gee tot die skeiding van weë. Hier blyk Naudé se verskuiwing na 'n meer radikale standpunt
duidelik omdat dit ook vir hom die skeiding van weë is - van die benadering om die denke van
Afikaanssprekende kerke te verander na 'n meer radikale standpunt. Naudé se verskuiwing na 'n
meer radikale standpunt blyk ook uit verskeie ander artikels wat in Pro Veritate verskyn het, soos
die artikel van Prior oor 'n teologie van transformasie, wat dringend noodsaaklik was.

Artikels het ook verskyn wat aantoon dat die regering nie wil verander van denke nie en besig is om
af te stuur op konfrontasie met die kerke wat apartheid verwerp. Die etiese vraag in verband met
diensplig word in hierdie volume ook aan die orde gestel en die behoefte aan 'n politieke teologie
word bespreek.i'"

In volume 10 kom die rol en die denke van die swartbewussynsbewegings ál meer ter sprake: die
posisie van die vrou in die kerk kom toenemend onder die soeklig, en die morele regverdiging van
die revolusie word bespreek. Daar word aandag gegee aan Swart Teologie waarmee teoloë poog om
swart mense bewus te maak van hulle vervreemding van God, om hulle van minderwaardigheid te
bevry en op te roep tot selfstandigheid. Daar word gewys op die gedrongenheid van die tye omdat
dit wat toe aan die gebeur was, beslissend was vir die toekoms van Suid-Afrika. Die onreg en
onderdrukkende strukture word toenemend vasgelê en dit is belangrik dat dit krities bevraagteken
word.311

In volume 11 word toenemend aandag gegee aan die posisie van die gemarginaliseerdes en
onderdruktes en word apartheid toenemend uitgewys as 'n klassestryd. Daar word nasionaal en
internasionaal waardering uitgespreek vir die rol wat Naudé speel. Die senaat van die Vrije
Universiteit van Amsterdam ken aan hom 'n eredoktoraat toe en spreek hulle waardering uit vir die
rol wat hy gespeel het in die stigting van en leidinggewing aan die Cl - veralomdat hy daarin
geslaag het om onder moeilike omstandighede mense se oë oop te maak vir die antwoorde wat die
Evangelie bied op die problematiek in Suid-Afrika. Hulle gee hom erkenning vir sy rol in die
teologie waar hy die politieke implikasies van die Evangelie uitspel ten opsigte van geregtigheid en
versoening in rasseverhoudinge; vir sy konstruktiewe betrokkenheid by die ekumene, veral vir die
rol wat hy speel om die kerk te verenig in die stryd teen apartheid en mense se oë te open vir die
gevaar van ideologiese voorkeure en oorheersing oor die teologie; asook vir die feit dat hy beter
begrip gebring het vir die verhouding tussen ortodoksie en ortopraksie.

310 Sien artikels oor skenkings aan die WRK (Naudé 1970: 24-25); oor 'n teologie van transformasie (Prior 1970: 7-
10); oor konfrontasie (De Villiers 1971a: 1); oor die konfrontasie tussen kerk en staat (Naudé 1971: 1-3); oor
diensplig (Wilson 1971: 9-12) en oor politieke teologie (Prior 1971: 19-21).

311 Sien artikels oor Swart Teologie (De Villiers 1971b: 1); Swart Mag (Meyer 1972b: 1-2); die posisie van die vrou
(De Villiers 1971c: 1); revolusie (Van den Heuve11972: 3-6) en oor kritiese tye (Meyer 1972a: 1-2).
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In een van die artikels kom prof. GC Berkouwer aan die woord oor die bydrae van Naudé. Hy wys
op verskeie bydraes waarvoor Naudé erkenning geniet, naamlik dat hy daarin slaag om 'n Evangelie
wat betrokke is by die sosiale werklikheid, te verkondig en te demonstreer; sy bevordering van die
onafhanklike kerke in Suid-Afrika en sy rol as versoener tussen rasse in 'n rasgepolariseerde land.
Hy wys ook hoe Naudé verskillende "uitvlugpogings" aan die kaak stel, soos om te vlug in die
"eschaton" in (in die toekoms in); in die idee van die sogenaamde "onsigbare" kerk; in die tweeryke
leer; en laastens in die sogenaamde gekompliseerde lewe - terwyl die Evangelie altyd weer 'n
ongekompliseerde uitweg aandui. Só laat Naudé geen skeiding tussen geloof en lewe toe nie.

Daar word verskeie artikels gewyaan die strukturele geweld van die apartheidsregering en die
spiraal van geweld.312

In volume 12 word artikels geskryf wat waarsku dat die wit mense salig onbewus is van die krisis
wat aan die kom was en dat 'n radikale verandering aan die kom was. Die etiese vraag in verband
met burgerlike ongehoorsaamheid word in 'n artikel belig en daar word weer aandag gegee aan
profete as God se boodskappers of as sogenaamde brandstigters.i'?

In volume 13 word toenemend aandag gegee aan die rol van Sprocas en die kritiek wat dit ontlok,
omdat dit alternatiewe bied vir die stelsel van rasse-apartheid. Burgerlike ongehoorsaamheid en
dienspligweiering word op die spits gedryf deur die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke en Naudé,
veral by Hammanskraal. 314

In volume 15 verskyn onder andere 'n verslag waarin aandag gegee word aan die nagevolge van die
Soweto-onluste van 1976. In die verslag pleit Naudé vir 'n radikale verandering so spoedig
moontlik, omdat die tyd vir kosmetiese sosiale en politieke veranderinge verby is. Hy vra dat die
werklike swart leiers geïdentifiseer en 'n Nasionale Konvensie gehou word sodat die bestaande
strukture van ongeregtigheid so spoedig moontlik afgetakel word. Daar moet so spoedig moontlik
gewerk word aan 'n beleid van bevryding wat gegrond is op vryheid en geregtigheid vir almal in
Suid-Afrika. Die soeklig valook op die etiek van die stryd om bevryding.i''

In volume 16 word gewys op die bevrydende rol van Christus wat aan die kant van die onderdruktes
is in hulle stryd teen apartheid. Slegs in Christus se kruisiging en opstanding is bevryding
gewaarborg. Swart mense moet sonder twyfel besef dat God aan hulle kant is in hierdie stryd om
bevryding. Daar word in radikale taal gepraat oor die heersende politieke situasie in Suid-Afrika.i'"

Pro Veritate word letterlik gekelder op 19 Oktober 1977 toe die veiligheidspolisie toeslaan op die
kantore van die Cl in Diakonia-Huis. Die Cl word tot verbode organisasie verklaar en alle bates en
dokumente gekonfiskeer. 317

5.5.11 Gewetensbesware en geweld

Die Programme to Combat Racism (PCR) het 'n belangrike rol gespeel in Naudé en die Cl se skuif

312 Artikels verskyn oor die besitters en armes se ervaring van onderdrukking (Meyer 1972c: 1-2); artikels wat Beyers
Naudé en sy werk vereer (Meyer 1972d: 5-6) en handeloor strukturele geweld (Meyer 1973c: 1-3).

313 Hier kan melding gemaak word van artikels wat handeloor die dreigende krisis in Suid-Afrika (Meyer (1973a: 1-
2); oor 'n radikale verandering in Suid-Afrika (Meyer 1973c: 1-2); oor burgerlike ongehoorsaamheid (Du Toit
1973: 15-19) en oor die rol van die profeet (Meyer 1973b:1-3).

314 Artikels veskyn oor die rol van Sprocas (Meyer 1974a: 7,8 en Randall 1974: 8), diensplig (Kotzé 1974: 9-10) en
burgerlike ongehoorsaamheid (Moulder 1974: 11-14).

315 Sien artikels oor die reaksie op die Soweto-gebeure (Naudé 1976c: 9) en oor die stryd om bevryding (Naudé
(1976a: 5-7).

316 Sien die artikeloor Christus as bevryder (Tshenkeng 1977: 10).
317 Naudé, 1995: 110.
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na 'n radikale teologie wat besondere eise aan hom en die Cl gestel het.318 Eerstens is hulle
gekonfronteer met die vraag of Christene geweld mag steun en onder watter omstandighede.
Hierdie debat het Naudé gedwing om ernstig na te dink en te soek na antwoorde op 'n
kontroversiële vraagstuk. Naudé beklemtoon dat hy spyt is daaroor dat hy nooit probeer het om by
sy vader en Boeregeneraals vas te stel waarom hulle as gelowiges - sy vader as teoloog -
uiteindelik wapens opgeneem het teen die Britse imperialiste nie. Hy het later na die standpunte van
die kerk gaan kyk om antwoorde te vind op hierdie vraagstuk.

Eerstens wys hy op die teologiese antwoord wat Calvyn gebied het. Volgens hom het Calvyn se
antwoord daarop neergekom dat die owerheid gehoorsaam moet word - tensy hulle eise stel wat
teen die opdrag van God ingaan. Eers as alle ander weë bewandel is om 'n vreedsame oplossing te
vind, kan die opsie om wapens op te neem, oorweeg word.319 Naudé wys op die drie hoofstrome
wat deur die eeue onderskei kan word, naamlik die pasifisme, regverdige oorlog en die derde
standpunt, naamlik om oor te gaan tot geweld. Die derde opsie, volgens Naudé, "is 'n individuele
besluit, van Christen tot Christen; maar ook waar dit 'n individuele besluit is, mag jy alleen tot
geweld oorgaan as alle ander weë gevolg is om 'n vreedsame oplossing te vind en nadat dit geblyk
het nutteloos of onuitvoerbaar te wees". 320

Aanvanklik het Naudé saam met talle gelowiges dit duidelik gestel dat die Cl nie bereid was om by
geweld betrokke te raak nie en selfs die WRK se planne bevraagteken, aangesien hy oortuig is dat
die pasifistiese standpunt die mees aanvaarbare een is.321In artikels wat in Pro Veritate gepubliseer
is, het dit egter mettertyd geblyk dat Naudé en die Cl wel nadink oor 'n meer radikale opsie wat toe
reeds deur die WRK aanvaar is. In een van die publikasies word gesê: "The general reaction of
whites, who have, with saintly indignation, raised their hands to the heavans, as if they have no part
in the guilt ... as if they have no injustices to right, no involvement in the situation which has led to
this decision - this reaction has widened the gulfbetween them and the world community .... In the
middle of all the storm ... there has been a great silence ... the silence of the more than 18 million
voices of the black population of South Africa .... Those of us who have had the opportunity and the
privilege of contact with some of those non-white leaders, know and understand: they dare not
speak out about their feelings.,,322

Omdat hy die gebruik van geweld as 'n uiterste maatreël beskou het, was hy die een wat die kerke
in Suid-Afrika opgeroep het tot 'n nie-gewelddadige stryd teen apartheid. Hy het egter reeds in
1966 gewaarsku dat as nie in vrede met die swart leiers onderhandel word nie, dit noodwendig sal
lei tot geweld.323 Volgens Naudé kon hy insien dat die jong mense in die swart samelewing oortuig
was dat alle middele tot 'n vreedsame skikking uitgeput was en dat die tyd gekom het om die wapen
op te neem - terwyl hy self gevoel het dat hy as wit mens in Suid-Afrika nog baie kon doen voor hy
daardie punt bereik.

In 'n onderhoud wat dr. Keith Clements met Naudé gevoer het in 1996 tydens die Bonhoeffer-
konferensie in Kaapstad bevestig hy sy standpunt in dié verband. Op 'n vraag oor watter rol
Bonhoeffer in sy lewe gespeel het, wys hy daarop dat daar inderdaad verskeie parallelle is - veral
ten opsigte van hulle innerlike stryd oor geweld. Naudé beskryf hierdie stryd as hy sê: "How, in
your opposition to injustice, at what stage do you come to the point where you say, I cannot let this

318 De Gruehy, 2005e: 88.
319 Naudé, 1995: 92.
320 Naudé, 1995: 93.
321 Bryan, 1978: 44.
322 Pro Veritate, 15 Oktober 1970, soos aangehaal in Ryan 2005: 137.
323 Naudé, Dagbreek en Sondagnuus, 16 Oktober 1966e.
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be done and remain a non-violent struggler. At what stage are you entitled as Christian to tum to
arms? And that was a constant battle with me. I could never come as far as that because I said to
myself: "Here are distinct differences between what happened here and there.,,324 Hy erken egter in
die onderhoud dat hy swart mense gehelp het om uit die land te vlug en selfs dokumente in dié
verband vir die ANC help versprei het.

5.5.12 Die Schlebusch-kommissie
In Suid-Afrika is Naudé se waarskuwings en gereelde verwysing na geweld erg provokatiefbeleef
en hét dit hom vroeg in die 1970's in die beskuldigdebank geplaas.325 Gedurende hierdie tydperk
was daar 'n groeiende gevoel van onrus en bedreiging by die Suid-Afrikaanse owerheid. Dit het
aanleiding gegee tot die Schlebusch-kommissie van Ondersoek. Hierdie "Kommissie van
Ondersoek na Sekere Organisasies" is op 7 Februarie 1972 benoem om die doelwitte, bedrywighede
en finansies van bepaalde organisasies te ondersoek waaroor die vermoede bestaan het dat hulle die
staat ondermyn.r" Daar moes ondersoek ingestel word na vier sogenaamde geaffekteerde
organisasies, naamlik die University Christian Movement, NUSAS, die Suid-Afrikaanse Instituut
vir Rasseverhoudinge en die Cl. Hierdie ondersoek het aanleiding gegee tot die inperking van
verskeie swart leiers onder die Wet op die Onderdrukking van kommunisme. Vanhulle was ook
betrokke by programme van die Cl en dit was net 'n kwessie van tyd voor hulle sou toeslaan op die
Cl.
Dit is opvallend dat Naudé juis gedurende hierdie tyd weer 'n deeglike analise gemaak het van die
Suid-Afrikaanse politieke konteks waarin hy riglyne bied vir 'n politieke verandering en met
profetiese moed 'n appël rig tot verskeie instansies om hulle samewerking te gee vir so 'n politieke
hervorming. Hierdie analise en appél getuig van sy insig en betrokkenheid by die konkrete sosiale
werklikhede van die tyd. Hy stel hierdie analise met die titel "The need for political reform" aan die
orde tydens 'n lesing wat hy op 12 Junie 1973 in Durban lewer as deel van 'n reeks wat handeloor
die rol van Sprocas.327 Hy doen dit ten spyte van die aanstelling van die Schlebusch-kommissie.

Toe Naudé en verskeie raadslede en personeel van die Cl gedaag word om voor hierdie kommissie
te getuig, het hulle geweier,328 omdat dit nie 'n geregtelike kommissie was nie, maar bestaan het uit
'n aantal bevooroordeelde wit politici wat hulle verhore in camera gehou het.329 Dit was hierdie
gebeure wat Naudé en verskeie leiers van die Cl genoop het om ondersoek in te stel na die
teologiese standpunte van teoloë soos Karl Barth, Reinhold Niebuhr en John Knox oor
gewetensbesware. Aan die hand van hierdie ondersoek het hulle 'n verklaring uitgereik waarin hulle
gemotiveer het waarom hulle nie bereid is om getuienis af te lê nie. Hierdie verklaring is later
uitgereik onder die titel "Divine or civil obedience". 330

324 Tydens hierdie onderhoud was Dr. Clements (2006: 170), wat 'n Baptistepredikant was, betrokke by die WRK se
internasionale sakeafdeling.

325 Sien bespreking en aanhaling van persberigte in dié verband in Ryan (2005: 149).
326 Sien samestelling en taak van hierdie kommissie en hulle werkswyse in Naudé (1995: 97).
327 Hierdie lesing het Naudé gelewer op 12 Junie 1973 in Durban en is onder andere opgeneem in Hansen (2005:

91ev).
328 In Augustus 1973 het Brian Brown, Theo Kotze (Kaapstad se direkteur van die Cl), Roelf Meyer, Naudé en

Oshadie Phakati, almal deel van die dagbestuur van die Cl, 'n verklaring uitgereik waarin hulle weier om te getuig
voor die Schlebusch-kommissie (Ryan 2005: 154).

329 Sien Walshe (1983: 174) se volledige bespreking van die samestelling en modus operandi van die Schlebusch-
kommissie waarteen die Cl beswaar aangeteken en voor wie hulle geweier het om te getuig.

330 Hierdie verklaring verskyn in bylae 5 van Naudé se boek. In die inleiding wys hulle daarop dat die aanstelling van
die betrokke kommissie dien as voorbeeld van owerheidsoptrede waarteen die gelowiges hulle mag verset omdat
die saak waaroor dit gaan, as onchristelik bewys kan word. In die daaropvolgende vier punte word hulle standpunte
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Navorsers sien hierdie optrede van Naudé en die bestuur van die Cl as die hoogtepunt van hulle
uitdaging van die gesag van die owerheid.V' Hulle het self besef dat hierdie standpunt spanning
tussen die Cl en die owerheid sou laat eskaleer en dat hulle hulleself teologies sou moes
verantwoord ten opsigte van die gelowige se reg om standpunt in te neem teen die onreg van die
owerheid. In hierdie dokument word die Skriftuurlike gronde ter regverdiging van hulle weerstand
teen onchristelike owerheidsgesag beredeneer. In die argument word aangetoon dat gelowiges nie
net die reg het om hulle te beroep op die Woord van God in hulle weerstand teen die owerheid se
optrede wat indruis teen die wil van God nie, maar as Christen verantwoordelik is om dit te doen.
Dit toon aan dat hierdie optrede inderdaad die roeping van gelowiges is omdat van hulle verwag
word om te getuig van die geregtigheid van Christus. Deur in tye van owerheidsongeregtigheid te
weier om voor hulle te getuig, word die hoogste gesag, naamlik Christus, gehoorsaam.Y'

Alhoewel Naudé en die Cl nie naïef was oor die gevolge wat dit vir hulle sou inhou nie, het dit
belangrike voordele ingehou. As gevolg van hierdie verklaring van weerstand het hulle vir die
eerste keer die onvoorwaardelike ondersteuning vanuit die swart gemeenskap beleef omdat hulle
besef het hier is mense wat bereid is om 'n prys te betaal vir hulle oortuigings. Hulle is gewaarsku
met die woorde: "You people are foolish. Are you really going to take on the power of this mighty
state? We said: No, we are not going to take it on, but we are going to give a testimony of what we
believe to be right and in the course of time, will have its own effect.,,333

Omdat hierdie optrede gelei het tot 'n aanklag kragtens die kommissiewet, het Naudé en al die
ander betrokkenes op 13 November 1973 as aangeklaagdes in die hof verskyn. Op 24 September
1973 het hulle geweier om voor die kommissie te getuig en slegs die dokument "Divine or Civil
Disobedience" aan hulle oorhandig. Tydens sy verhoor voor landdros LM Kotze het Naudé
onskuldig gepleit op die aanklag van minagting van die Wet op Kommissies. Naudé het tydens die
verhoor die geleentheid benut om oor vier dae heen 'n oorsig te bied van sy geskiedenis: sy
geloofsreis met die Ned Geref Kerk en die rede waarom hy hierdie kerk verlaat het; sy
betrokkenheid by die Cl; asook die beginsels, werksaamhede en geskiedenis van die Cl. Dit was vir
hom 'n geleentheid om oor sy lewensloop en oortuigings in die stampvol hofte getuig.334

Hy het selfs die geleentheid gehad om sy preek oor Handelinge 5: 29 woordeliks te herhaal wat hy
in die erediens in Aasvoëlkop gepreek het toe hy aangekondig het dat hy die direkteurskap van die
Cl aanvaar. Tydens die verhoor het adv Kriegler (vir die verdediging) Naudé gevra wat sy ervaring
was toe hy die direkteurskap van die Cl aangebied is en hy moes kies tussen hierdie aanstelling en
sy status as leraar van die Ned Geref Kerk. Naudé se antwoord was: "Dit was die moeilikste besluit
van my lewe". 335Uit hierdie reaksie is dit duidelik dat sy aanvanklike ambivalensie tussen die keuse
vir die regte van die onderdruktes en sy sentimentele verbintenis aan die Afrikaner verander het in
die rigting van 'n "kritiese verbondenheid." Hy het aan die einde van sy getuienis daarop gewys dat
Christene moet besef alle gesag - ook dié van die owerheid - afkomstig is van God is. Terwyl die
staat in gehoorsaamheid aan God moet regeer, is dit die roeping van die kerk om in gehoorsaamheid
te getuig. Voorts het hy daarop gewys dat dit sy taak en roeping is om as Christen alles onder die

uiteengesit. Eerstens word die vraag waarom dit nodig is dat so 'n kommissie aangestel te word om die Cl te
ondersoek, bespreek. Tweedens word die werksmetode van die kommissie uiteengesit. Derdens word gemotiveer
waarom dit die gelowige se reg en plig is om onchristelike regeringsgesag in die naam van Christus teen te staan.
In 'n laaste punt word aandag gegee aan die Christelike hoop (Naudé 1995: 97).

331 Sien onder andere Bryan, 1979: 32.
332 Brown, 1973: 8ev.
333 Sien Randall se onderhoud met Naudé.
334 Ryan, 2005: 155.
335 Naudé, 1995: 99.
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aandag van sy kerk - die Ned GerefKerk - te bring wat bots met die beginsels van die Skrif.336

Die verloop van hierdie verhoor is in 1975 deur internasionale juriste in Genêve gepubliseer met die
titel The trial of Beyers Naudé - Christian witness and the rule of law. 337Een van hierdie juriste, sir
Robert Birley, het die getuienis van Naudé selfs vergelyk met dié van Sokrates en Joan of ArC.338

JK Riches van die Universiteit van Skotland in Glasgow het hom vergelyk met internasionale figure
soos Bonhoeffer, wat op 'n onverskrokke wyse weerstand teen ongeregtigheid gebied het. Hy vind
hulle gemeenskaplikheid in die wyse waarop hulle Jesus Christus gevolg het op Sy reis na 'n ver
land, op 'n pad wat lei na wêrelde waar hulle ver verwyder IS van die tradisies en geskiedenis van
hulle eie kerke. Hulle het hulleself op hierdie gewaagde baanbrekersreis bevind in hulle soeke na
die bevryding vir die kinders van God.339

Naudé toon aan dat hy en die ander twee persone - Theo Kotze en Roelf Meyer - besef het dat dit
in hierdie verklaring oor die hart van die Evangelie gaan, naamlik gehoorsaamheid aan God. Dit het
vir hulle gegaan oor die kernvraag: "Aan wie moet ons as Christene ten diepste gehoorsaam wees as
die staat vir hulleself die gesag opeis wat God alleen toekom? As die staat dus god wil speel?,,340

Hulle was bereid om die wettige gesag (volgens Rom 13) van die aardse owerheid te aanvaar en te
gehoorsaam - maar hulle het geweet dat hulle op grond van dieselfde teks nie gehoorsaam mag
wees aan hierdie owerheid wat hulle mag oorskry en misbruik nie. Aan die een kant was hulle
bereid om deur 'n "behoorlike regbank" in 'n openbare verhoor op alle vrae te antwoord. Hulle was
ook geroep om toe te sien dat reg en geregtigheid geskied "teenoor elke burger van die staat en elke
inwoner van die land, veral in 'n situasie van toenemende politieke onderdrukking en
verontregting'V" Naudé het besef indien hulle nie standpunt inneem nie, sou die
Afrikaanssprekende kerke weer eens nie bereid wees om te luister na die profetiese getuienis wat
hulle oproep om krities te staan teenoor die owerheid in Suid-Afrika en elders ter wêreld nie.
Hierdie moedige kritiek sou volgens hom kon dien as getuie van reg en geregtigheid in hierdie
spesifieke tyd, maar ook as getuienis vir alle ander tye.

Naudé is in November skuldig bevind en gevonnis tot R50 of tronkstraf van een maand en 'n
opgeskorte vonnis van drie maande. In die uitspraak van die hof was dit duidelik dat hulle hom
anders beoordeel het as die ander beskuldigdes. In die hofuitspraak word gesê: "It occurred within
the storm centre of a white-controlled African nation imperiled by its surrounding black liberated
nation-state and by the majority of blacks among its own people; and, secondly, it originated from a
citizen of considerable stature and leadership who was altogether a product of the Afrikaner
community. Naudé had suddenly emerged as an Afrikaner who challenged Afrikanerdom where it
hurts the most. ,,342

Die meeste van die ander bestuurslede van die Cl is ook skuldig bevind en gevonnis. Verskeie leiers
van die swart bewegings wat geweier het om voor die kommissie te getuig, is ook skuldig bevind en
heelwat swaarder gevonnis, en verskeie van die organisasies is verbode verklaar.

5.5.13 '0 Klassestryd

Die apartheidstryd het Naudé later tot die insig gebring dat die stryd nie primêr gaan oor die

336 Ryan, 2005: 157.
337 Naudé, 1995: 99.
338 Sien volledige aanhaling in Bryan, 1978: 15.
339 Riches, 1977: 278.
340 Naudé, 1995: 101.
341 Naudé, 1995: 101.
342 Sien uitspraak van die hof, soos aangehaal deur Bryan, 1978: 3.
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rassekwessie met kleur as bepalende faktor nie. Die besefhet mettertyd tot hom deurgedring dat die
kleurkwessie uitgebuit is as beginsel wat ingespan word vir skeiding en diskriminasie. Volgens hom
het dit inderdaad gegaan oor 'n klassestryd; dit wil sê 'n stryd tussen ryk en arm.343 Hierdie insig
van Naudé het teen 1974 aanleiding gegee tot die Cl se besef dat toenemend gestry moet word teen
ekonomiese ongeregtigheid teenoor swart gemeenskappe.i'" Die Cl se aanvanklike kritiek op
kapitalisme word reeds gehoor in die finale verslag van Sprocas se "A Taste of Power" wat in 1973
verskyn het in Pro Veritate waarin Christene opgeroep word om hulle te identifiseer met die
"armes, gemarginaliseerdes en verontregtes". Dit het ook 'n aanval geloods op die Suid-Afrikaanse
ekonomiese stelsel, wat aanleiding gegee het tot ekonomiese uitbuiting en armoede. Volgens die
artikel beteken dit dat dit die Christen se roeping is om onmiddellik om te sien na dié in nood en toe
te sien dat die sosiale strukture wat aanleiding daartoe gee, radikaal verander word.345

Gedurende hierdie tyd is ál meer swart leiers verkies tot die bestuursraad en personeel van die Cl.
Een van die uitstaande aanstellings was dié van past. Manas Buthelezi van die Lutherse Kerk as
direkteur van die Cl in Natal. Met hierdie aanstelling is een van die mees prominente en
gewaardeerde eksponente van swart teologie ingetrek by die werksaamhede van die Cl. Sy
betrokkenheid was egter van korte duur omdat hy kort ná sy aanstelling verban is vir 5 jaar en ná sy
vrylating die land verlaat het.346 Naudé het hom gedurende hierdie tyd omring met persone wat as
polities radikaal beskryf is. Hy doen dit ten koste van sy bande met polities meer gematigdes.Y"

5.5.14 Naudé se standpunt oor diensplig

Die volgende teologiese beginselsaak wat oor Naudé se weg gekom het, was dié van
dienspligweiering. Hy het voor hierdie vraag te staan gekom by die jaarvergadering van die SARK
in Augustus 1974 op Hammanskraal - die besluit en konteks waarin dit gebeur het, word in
Hoofstuk 3.2.6 bespreek. Naudé het by hierdie debat betrokke geraak toe eerw. Douglas Bax besluit
het om die jeug in Suid-Afrika te laat nadink ofhulle gewetensbesware moet aanteken teen militêre
diensplig. Om meer gewig te verleen aan hierdie voorstel, het hy Naudé gevra om die voorstel te
sekondeer. Naudé - wat 'n verband gesien het tussen die beginsels van hierdie voorstel en die denke
van Martin Luther King - het onmiddellik ingewillig.

Die voorstel het bestaan uit 'n inleiding en verskeie punte wat voor die vergadering gedien het en
waaroor punt vir punt gestem is. In die inleiding word Suid-Afrika beskryf as 'n samelewing van
ongeregtigheid en diskriminasie wat die vrede bedreig. Omdat die gelowige die roeping het om God
bo die mens te gehoorsaam, moet hulle die doel van militêre diensplig bevraagteken en hulle afvra
of die saak waaroor dit gaan, geregverdig kan word - 'n samelewing wat gekenmerk word deur
ongeregtigheid, kan immers nie verdedig word nie. In die inleiding word ook gewys op die
verantwoordelikheid om konsekwent te wees. Die geweld van "terroriste en vryheidsvegters" kan
tog nie afgewys word terwyl die bestaande samelewing met hulle geïnstitusionaliseerde geweld
verdedig word deur gebruik te maak van verdere geweld nie. Die rol van kapelane word
bevraagteken, omdat hulle morele ondersteuning bied aan diegene wat oorlog voer om 'n
samelewing van ongeregtigheid in stand te hou, terwyl die behoeftes van dié wat aan die ander kant

343 Naudé se toespraak by Hammanskraal (1974a).
344 Walshe, 1983: 191.
345 Sien Pro Veritate - wat handeloor The Principles for Which the Christian Institute Stands in South Africa en in

1973 verskyn het (in Walshe 1983: 191). Sien ook Naudé se toespraak voor die konvokasie van die Universiteit
van Natal in Augustus 1975 in Pietermaritzburg, asook die verslag van die direkteur van die Cl vir die periode 1
Augustus 1974tot31 Julie 1975 (inRyan2005: 170).

346 Sien bespreking van die daaropvolgende gebeure in die lewe van past. Manas Buthelezi in Walshe (1983: 162ev).
347 Sien bespreking in Ryan, 2005: 15gev.
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veg, geïgnoreer word. Die voorstel verwerp alle vorme van geweld wat gebruik word om vrede te
herstel en stel die vraag aan lidkerke: "whether Christ's call to take up the Cross and follow Him in
identifying with the oppressed does not, in our situation, involve becoming conscientious
objectors".348

Hierdie voorstel van Bax, wat deur Naudé gesekondeer is, is deur die vergadering as beginselbesluit
aanvaar. Met dié besluit is die kerk gekonfronteer met 'n aantal wesenlike sake wat deur De Gruchy
soos volg saamgevat word: Eerstens wys hy daarop dat die besluit 'n verband lê tussen vrede en

.. geregtigheid in die besondere omstandighede van Suid-Afrika: "justice is seen in relation to the will
of God to 'set at liberty those who are oppressed' (Luke 4:18)". Dit konfronteer die gelowige dus
met die vraag: Moet Christene deelneem aan die militêre stryd? Tweedens wys hy daarop dat dit die
Christen oproep om liewer aan God gehoorsaam te wees as aan die mens, veralop die terrein waar
die owerheid die roeping om God se dienskneg ten goede te wees, faal en sodoende deel van die
bose, onderdrukkende magte word. Voorts wys hy daarop dat die "Christian tradition, both Catholic
and Reformed, has regarded the taking up of arms as justifiable, if at all, only in order to fight a
'just war', and this would exclude the defence of a basically unjust and discriminatory society" (my
kursivering). Hy meen dit raak die Christelike integriteit oor die gebruik van geweld in sy wese aan
en stel dan laastens die vraag: "If the violence of 'terrorists or freedom fighters' is to be condemned,
can Christians defend institutionalized violence?" 349

Die bewoording en beginsels van hierdie besluit was duidelik in ooreenstemming met Naudé se
denke van daardie tyd, naamlik dat hy hom solidêr met die onderdruktes verklaar het. Hierdie denke
word bevestig in sy preek kort ná die vergadering van die SARK. In die preek sê hy: "As a
Christian community we are commanded by Christ, not only to identify ourselves with those in
suffering and distress, but also to take active and positive steps to prevent as far as humanly
possible such suffering .... We are called not only to be peace lovers but even more - peace makers.
This is the crucial challenge which the situation of confrontation and conflict on our borders
presents to us. Are we satisfied that it should develop into a dangerous, massive clash of open
violence, bloodshed and warfare on and within our borders, or are we willing to seek active ways
and means to discover true peace which can only be founded on justice? What are we prepared to
do to find peace?,,350

In retrospek is dit duidelik dat Naudé teen hierdie tyd nie meer geskroom het om publieke teologie
te beoefen nie, al sou hy dit nie so verstaan het nie. Hy het selfs die teologie van bevryding op
pragmatiese wyse aangewend in sy uitsprake, waarin hy dit onomwonde gestel het dat dit die kerk
se roeping is om hulle te skaar by die onderdruktes en gemarginaliseerdes. Hy wou onder andere
duidelik uitspel dat die ongeregtigheid 'n krisis vir die land veroorsaak. Daarom het hy homself
geïdentifiseer met die beginsels wat opgesluit lê in dokumente soos die Message en die Program to
Combat Racism, waarteen die regering hulleselfverset het.351

Daar was uiteraard ernstige kritiek uit verskeie oorde teen die besluite in verband met diensplig,
maar veraloor die feit dat dit aanvaar is as besluite van die SARK. Die pers het letterlik 'n
opskudding veroorsaak met berigte dat Naudé 'n beroep op jong mense gedoen het om diens in die
Suid-Afrikaanse Weermag te weier. Die SAUK het die SARK verketter as vyand van die land se

348 Die volledige verslag word aangehaal in "The Church and Society Report of the United Congregational Church of
South Africa", Nommer 18, Apri11978.

349 De Gruchy (1986: l40ev) wy 'n volledige bespreking aan dié besluit en die gevolge daarvan vir die situasie in
Suid-Afrika, asook die reaksie van die owerheid op die besluit.

350 Naudé het hierdie preek gelewer in die St Mary's Cathole Church, Pietermaritzburg, op 15 September 1974c.
351 De Gruchy, 1986: 140.
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sekuriteit en Naudé daarvan beskuldig dat hy geweld ondersteun. Die Eerste Minister, Vorster, het
weer eens sy kritiek laat hoor. Selfs sommige Engelssprekende koerante het hierdie besluit
veroordeel. 352

Die besluit het egter die mentaliteit van verskeie instansies aan die kaak gestel. Eerstens het die
Suid-Afrikaanse pers en regering met hulle kritiek op die besluit hulle totale onbegrip vir die
omstandighede en regte van die grootste deel van die Suid-Afrikaanse bevolking gedemonstreer.
Daarmee saam het hulle hulle gebrek aan insig gedemonstreer met Naudé se pogings om die wit
mense van Suid-Afrika se oë te open vir die werklikheid waarmee die land gekonfronteer-word.
Tweedens het dit die Engelssprekende kerke en liberaal-denkendes genoop om hulle dade in
ooreenstemming te bring met hulle woorde.353

5.5.15 Naudé en die internasionale wêreld

In 1975 en 1976 het Naudé verskeie toesprake gelewer wat wêreldwyd gepubliseer is. In die
toesprake blyk sy teleurstelling met die kerk se onvermoë om iets te doen aan die krisis in Suid-
Afrika.354 Dit blyk onder andere uit Naudé se toespraak tydens sy besoek aan die VSA - toe aan
hom en die Rus Andrei Sakharof die Reinhold Niebuhrprys vir menseregte deur die Universiteit van
Chicago toegeken is.355 Tydens hierdie besoek het hy dit onomwonde gestel dat dit in Suid-Afrika
tans onmoontlik is vir enige organisasie om neutraal te staan en dat die Cl hulle by die
protesterende stemme van die verontregtes skaar wat pleit vir fundamentele, vreedsame
verandering. Hy het dit duidelik laat blyk dat sy simpatie by die swart bevrydingsbewegings lê en
hy nie meer kans sien om diegene wat wapens opgeneem het in die stryd teen ongeregtigheid in
Suid-Afrika, te veroordeel nie.356

Hy het sy besorgdheid uitgespreek oor die kerke wat geneig is om deur hulle vingers te loer na
mense wat ly en na die misbruik van menseregte. Volgens Naudé het hy dit toenemend moeilik
gevind om te aanvaar dat gemeenskappe wat uitgelewer is aan tirannie en verdrukking en elke
moontlik alternatief aangewend het om bevry te word, veroordeel word as hulle die wapen opneem.

Naudé was egter oortuig dat ander moontlikhede bestaan. Dit blyk uit sy opmerking: "But I hold the
conviction that this is not, cannot be, and will never be the truly satisfying answer, which God had
made available to His children on earth." Hy sien ten diepste eerder kans om hom te skaar by die
tradisie van mense soos Mahatma Gandhi en Martin Luther King - wat rekening gehou het met 'n
ander dimensie naamlik, "that there is a dimension of divine power and moral force available to us
as human beings, which we ... as Christian community have not yet been able to grasp and act
upon". Hy is oortuig dat as hierdie morele krag verstaan word, dit iets sal losmaak waaraan daar
tans 'n gebrek is binne die menslike samelewings wat ander oplossings sal bied vir konflik sonder
om geweld in te span. Hy vervolg: "One of the essential elements which would be required to
operate in order to allow moral force to disply itself is that of voluntary, individual or communal
suffering on the part of those involved in the struggle for human dignity and human rights."

352 Sien bespreking en bronne in Ryan, 2005: 163ev.
353 In Villa-Vicencio (1982: 80ev) se artikel "A Source of Hope and Despair" toon hy aan dat hoewel die

Engelssprekende Suid-Afrikaners die Afrikaner geblameer het vir apartheid, hulle dikwels opgesien het na hulle
vir politieke leierskap om hulle te vrywaar van ondergang. Vir baie van hulle was die denke en optrede van Naudé
dus ook bedreigend omdat hy versteekte motiewe van dié wat nie werklik bereid was om die prys te betaal nie, op
die spits gedryfhet, terwyl hy 'n teken van hoop was vir die onderdruktes.

354 Sien bespreking van die inhoud van die toesprake in Bryan, 1978: 28ev.
355 Hierdie standpunte en insigte kom uit Naudé se toespraak ná sy ontvangs van die Reinhold Niebuhr-toekenning in

1974 by die Universiteit van Chicago. Sien ook Naudé (1975a: 4-6).
356 Hierdie siening van Naudé sal in die teologiese afdeling hier onder verder bespreek word.

-345-

https://etd.uwc.ac.za/



Volgens Naudé het die lede van die Cl gepoog om as besorgde Christene van alle rasse en
denominasies hulle stem te voeg by dié wat protesteer en pleit vir 'n fundamentele vreedsame
verandering. Hulle het aanhou worstel vir die erkenning van elke mens se menswaardigheid en
fundamentele menseregte, ten spyte van verdagmaking, aanvegting en vernedering.

5.5.16 Die Schlebusch-kommissie (Mei 1975)

Die verslag van die Schlebusch-kommissie het uiteenlopende reaksies ontlok. Dit is luidkeels en
hartlik verwelkom deur die Afrikaanse pers en politieke en kerklike Afrikanerleiers wat oortuig was
dat dit die maskers van die Cl afgeruk het. Naudé en die bestuur van die Cl het dit beskryf as 'n
"patchwork of outright lies, half-truths and facts taken out of context".357 Die direkteur van die Cl
in Natal - pastoor Manas Buthelezi - meen dat die positiewe kant van die verslag was dat dit 'n
openbaring was van die "revelation concerning to what extent the white man can fail to grasp the
depth of the black man's soul".358

In die verslag word die meeste swart organisasies en die Cl van verskeie vorme van denke en
gedrag beskuldig wat staatsekuriteit bedreig. Onder andere word die Cl en Naudé daarvan beskuldig
dat hulle geweld en revolusie in Suid-Afrika stook met die doelom die bestaande orde omver te
werp en dit te vervang met 'n "swart gedomineerde sosiale sisteem". Dit word beskryf as 'n
politieke organisasie met 'n eie politieke agenda, wat die ondersteuning van buitelandse
organisasies geniet. Swart Teologie is volgens die verslag kommunisties-geïnspireerd en die
teologiese been van Swart Mag. Dit word beskryf as 'n teologie van teoloë wat perspektief verloor
het as gevolg van hulle oormatige klem op die sosiale eise wat aan die Evangelie gestel word.359

Een van die opvallende aanklagte was dat die Cl die sogenaamde "Social Gospel" misbruik, wat die
klem laat val op die horisontale ten koste van die vertikale aspek van die evangelie.

Ná die uitreiking van die Schlebusch-verslag het die Cl 'n volledige antwoord daarop gepubliseer
wat volgens Naudé waarskynlik die belangrikste teologiese verklaring in die hele bestaan van die Cl
was. Hy gee self'n samevatting van die verslag naamlik:

Die Christelike Instituut beskou die mens en hulle politieke beleid in die status quo as relatief,
terwyl die Koninkryk van God wat in geregtigheid, vryheid en naasteliefde bestaan, absoluut
is. Die Koninkryk moet gedurig verwerklik word en gevolglik moet die bestaande orde
gedurig aan die goddelike norme gemeet word en, indien nodig, moet dit ingrypend verander
word of selfs deur 'n Christelike orde vervang word. Christus en Sy Evangelie bly die norm.
Hy het gesê: Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Voortaan moet sowel
Kerk as staat; die Christelike Instituut en hierdie kommissie; en onderdaan en regering aan
Hom onderdanig wees. Hy wat die koningskap van Christus en Sy Koninkryk verwerp, wat
aanhoudend ook op die politieke en sosiale terrein verwerklik moet word, sal moontlik in
staat wees om sy eie ideologiese koninkryk op te bou, maar sal in homself die saad van sy eie
inherente ondergang omdra, verdoem van sy begin af. ' ... Julle het ... die profete belet om as
profete op te tree ... Die leeu het gebrul, wie sal nie bang wees nie? Die Here God het gepraat,
wie sal nie as profeet optree nie?' (Amos 2:12, 3:8).360

In verband met die kommissie se standpunt dat die Cl die horisontale dimensie van die Evangelie
oorbeklemtoon ten koste van die vertikale dimensie, het Naudé dit beskryf as Gnosties en Doceties.
Voorts sê Naudé in sy reaksie op hierdie beskuldiging, as die vertikale verhouding bo die

357 Davenport, 1987:309.
358 Sien toespraak van Manas Buthelezi by die jaarlikse algemene vergadering van die CIop 5 September 1975, soos

aangehaal deur Ryan (2005: 168).
359 Die bevindings van die verslag word bespreek in Ryan (2005: 167ev).
360 Naudé, 1995: 102 ev.
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horisontale geplaas word, kom dit neer op 'n ontkenning van die inkarnasie van Jesus Christus wat
in Homself en deur Sy lewe op aarde God en mens versoen het. Voorts sê hy in sy antwoord:
"[Christ] established the Kingdom of God and His direct involvement in all spheres in the world.
The Christian has no knowledge of God or as 'spritual' world without Jesus Christ who in reality is
part of the horizontal world because He revealed God therein. God's revelation to and relationship
with man is here on earth and in history, and thus it is, as it were, bound to the horizontal. Acording
to the Gospel there is not a vertical world as opposed to a horizontal world. God, however, is simply
God over the world in its horizontal dimension ... The 'spiritual life' cannot be separated from the
political, community, cultural, individual, economic and social life. " (sy kursiveringj?'

Bryan beskryfhierdie uitsprake as Naudé se Messiaanse interpretasie van 'n politiek wat gegrond is
in die Bybelse profetiese uitgangspunt dat God betrokke is in die geskiedenis. Dit is juis deur
hierdie betrokkenheid dat God die kwaad tot orde roep en die menswaardigheid van mense herstel,
hulle bevry en die volke genees.

Dit is op grond van hierdie politiek betrokke Christenskap dat Naudé die woede van die politieke
maghebbers ontlok het. Een van die resultate van hierdie denke en optrede van Naudé is dat die
staat se vorm van Messiaanse politiek krities gekonfronteer word - en só word die vergoddeliking
van die staat en hulle politieke doelwitte aan die kaak gestel. As hierdie valse Messiaanse karakter
ontmasker word, ontredder dit die toegewyde Christelik-Nasionale Afrikaners, omdat die mat onder
hulle uitgeruk word. Dit gee aanleiding tot magtelose woede by die politieke maghebbers, omdat
hulle heimlik vrees dat optrede teen Naudé moontlik beteken dat hulle teenoor God te staan kan
kom. Dit verklaar waarskynlik ook die rede waarom daadwerklike optrede teen hierdie stoere
Afrikanerrebel - wat hopelik sou terugkeer tot die laer - so lank uitgestel is. 362

5.5.17 Naudé se profetiese stem

Die Cl het dit moeilik gevind om weer te hergroepeer ná hulle op 30 Mei 1975 tot 'n "geaffek-
teerde" organisasie verklaar is. Van 1976 af het die klem geval op desentralisasie met groter
onafhanklikheid. Hierdie reëlings het vir Naudé groter vryheid gegee om te konsentreer op sy
"profetiese bediening". Die personeel van die Cl het besluit om in solidariteit met die benadeelde
swart mense hulle lewenstandaard drasties af te skaal. Die Naudé's het hulle ruim
dubbelverdiepinghuis in Greenside verkoop en was tevrede met 'n meer beskeie eiendom in
dieselfde woonbuurt. Hulle het die grootste deel van die wins aan die Cl geskenk.363 Dit is ironies
dat - ten spyte van hierdie spanninge - die Cl van krag tot krag gegaan en hulle ledetal gedurende
die middel 1970' s spoedig van 900 tot 3 000 aangegroei het.

Naudé het in toesprake in 1975 (sien hier bo) wit mense gewaarsku dat 'n groeiende gevoel van
verontregting binne die swart samelewing waarneembaar is, wat aanleiding gee tot woede, wat
binnekort tot uitbarsting sou kom. Hy het ernstig gepleit vir daadwerklike onderhandelings
waardeur fundamentele veranderings aangebring kon word ten opsigte van politieke regte en
verdeling van welvaart sodat die swart mense se hoop en aspirasies nie verder gefrustreer word nie.
As dit sou gebeur, sou daar ten minste hoop wees dat geweld nie verder sal toeneem nie en kan
gesamentlik onderhandel word vir vrede. As dit nie gebeur nie, sal 'n tyd aanbreek waar 'n

361 Sien aanhaling van Naudé se antwoord op die Schelebusch-kornrnissie se verslag in die werk van Walshe (1983:
178).

362 Bryan, 1978: 8.
363 The Star, 27 Julie 1974.
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onoorbrugbare polarisering plaasvind en vyandskap aan die orde van die dag sal wees. 364

Hy moes egter as eensame profeet op sy eie worstel met hierdie insigte totdat die bom inderdaad
gebars het toe duisende swart skoliere in Junie 1976 in Soweto teen die verpligte gebruik van
Afrikaans betoog het en dit die begin was van 'n tyd toe die land letterlik sou brand (sien Hoofstuk
3.25).

Tydens hierdie krisis het Naudé met groter gedrongenheid gepleit dat daadwerklike
onderhandelinge met die outentieke swart leiers plaasvind. Hy het besef dat die koers van politieke
gebeure nie langer deur die regering bepaal kan word nie. Hy pleit weer eens vir 'n nasionale
konvensie met die oog daarop om so spoedig moontlik die onregverdige politieke en sosiale
strukture af te takel. Hy het besef dat hierdie ontploffing die resultaat was van opgekropte
bitterheid, verontregting en pyn wat miljoene swart mense eeue lank in Suid-Afrika verduur het. Dit
was vir hom tragies toe die regering rasionaliseer oor die gebeure en dit toegeskryf het aan die
invloed van die radikale swartbewussynsbeweging.i'"

5.5.18 Naudé en die Ned Geref Kerkfamilie

Die Ned Geref Kerk het hul dominerende posisie binne die "familie" verseker deur hulle finansiële
mag aan te wend en beheer te behou oor opvoedkundige inrigtings en kerkeiendom. Met die
aanvaarding van die beleidsdokument van die Ned Geref Kerk, naamlik Ras, Volk en Nasie (sien
Hoofstuk 2.3), het die Ned Geref Kerk hulle ondersteuning van die beleid van apartheid met enkele
aanpassings herbevestig. Hierdie gebeure het die reeds bestaande gevoelens van ontevredenheid by
leraars en lidmate van die res van die "familie" oor die gevolge van apartheid wat deur die
sogenaamde "moeder" in stand gehou word, verder gevoed.

Naudé het toenemend betrokke geraak by die stryd wat die "dogterkerke" gevoer het teen hierdie
toedrag van sake. Sy invloed op die Ned GerefKerk in Afrika se sinodesitting in Worcester in 1975
het ernstige kritiek ontlok. Verteenwoordigers van die Ned GerefKerk het beswaar aangeteken teen
sy teenwoordigheid, maar ds Sam Buti - die eerste swart leraar wat verkies is tot moderator van die
Ned Geref Kerk in Afrika - het die besware verwerp en Naudé hartlik verwelkom. Hy is
geleentheid gegee om die sinode toe te spreek en het die geleentheid benut om te praat oor die
behoefte aan versoening in Suid-Afrika.366 Die redakteur van Die Kerkbode het verskeie besluite
wat op Worcester geneem is, gekritiseer en met klaarblyklike verwysing na Naudé gesê dat "sekere
persone" probeer om die Ned GerefKerk te vervreem van hulle dogterkerk.i'"

Hierdie tipe kritiek was waarskynlik as gevolg van die ongemak by die Ned Geref Kerk oor die
vertroebelde verhouding wat ontwikkel het tussen die leierskap van die Ned Geref Kerk en die
"dogterkerke". Hierdie versteurde verhouding was in die besonder die gevolg van die realiteit dat
die swart Ned Geref Kerke besig was om te transformeer namate hulle in kontak gekom het met
bevrydingsteologie, en anders begin dink het oor sending.368 Hierdie gebeure word bevestig deur
die eerste swart moderator van die Ned Geref Kerk in Afrika, ds Buti. Ds Buti het tydens die
sinodesitting in 1975 sy waardering uitgespreek vir die aanhangers van Swart Teologie omdat dit

364 Sien die toespraak van Naudé voor die konvokasie van die Universiteit van Natal in Pietermaritzburg op 22
Augustus 1975. Hy lewer 'n soortgelyke toespraak by die Universiteit van Kaapstad op 3 Junie 1976, waarin hy
waarsku teen die blindheid van die Suid-Afrikaanse samelewing ten opsigte van sosiale en ekonomiese
ongeregtigheid. Hy waarsku dat dit onvermydelik gaan uitloop op die einde van enige moontlikheid tot vreedsame
versoening (Pro Veritate Junie 1976b 3ev).

365 Naudé, 1995: 105.
366 Walshe, 1983: 189.
367 Sien Moller, 1975: 2-3.
368 Sien volledige bespreking oor hierdie gebeure in Walshe (1983: 190).
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hulle in staat stelom swart mense op te roep tot nadenke oor hulle eie historiese werklikheid en om
hulle eie teologie te bedryf.369

Vir Naudé was dit belangrik dat die swart leraars van die "dogterkerke" deeglike opleiding ontvang
- veral as gevolg van die gebrek daaraan in die instellings van die Ned Geref Kerk.

Hierdie betrokkenheid van Naudé by die "susterkerke" het die bande tussen hom en verskeie swart
leraars versterk. As gevolg van hierdie verhoudinge kon hy 'n belangrike rol speel in die
totstandkoming van die Broederkring (BK), wat later die Belydende Kring geword het (sien
Hoofstuk 3.2.7). Hierdie bande blyk ook uit die besonder goeie verhoudinge wat hy met leraars soos
Hannes Adonis, Allan Boesak en Sam Buti gehad het - wat almal lid was van die BK. 370Lede van
die BK het op hulle beurt gebruik gemaak van materiaal wat in Pro Veritate verskyn het om hulle
Bybelstudies te doen en besprekings te inisieer.

Boesak wys byvoorbeeld op die belangrike invloed wat Naudé as rolmodel gehad het op diegene
wat betrokke was by die stryd teen apartheid.Ï" Eerstens het Boesak by hom geleer dat niemand
neutraal kan bly as hulle die waarheid ernstig opneem en wil toesien dat geregtigheid geskied nie.
Naudé het volgens hom 'n onweerstaanbare invloed op hom gehad in verband met bepaalde keuses
wat hy as individu moes maak oor sy bediening; hoe hy oor ander mense dink as waarheid en
geregtigheid op die spel is; oor keuses rakende apartheid; oor die kerk en die wêreld waarin ons
lewe; en in die besonder oor die evangelie. Hy het by hom geleer hoe belangrik die kerk se
verantwoordelikheid ten opsigte van die sosiale, politieke en ekonomiese werklikhede is.

Oor konflik het Naudé hom geleer dat dit onvermydelik is as jy besluit om betrokke te raak, en dat
jy nie konflik moet soek ter wille van konflik nie, maar slegs ter wille van die waarheid. Hy het
besef dat Naudé nie teen mense opstaan omdat hy dit geniet nie, maar dat dit vir hom meestal 'n
pynlike ervaring was om teen die Ned Geref Kerk standpunt in te neem - hierdie kenmerk van
Naudé dui inderdaad op sy kritiese betrokkenheid. Ten spyte van hierdie pyn het Naudé dit gedoen
omdat hy die Afrikaner se belange op die hart gedra en alles gedoen het om hulle oë te open. Hy het
soveel by hom geleer oor versoening, maar veral dat hy, ten spyte van sy bitterheid oor dit wat wit
mense aan hom gedoen het, moes besef dat dit oor 'n bose stelsel gaan wat beveg moet word.
Boesak sê dit het hom geleer dat, as hy van harte vrede maak en homself versoen met die feit dat
daar wit mense is wat anders dink en dat hy hulle hande moet vat om saam teen ongeregtigheid te
stry, sal hy werklik iets kan beteken op die pad na versoening. Omdat Naudé hierdie gesindheid by
hulle gevestig het, kon hy dit met oorgawe doen toe hy as een van die stigterslede van die United
Democratic Front, almal wat wou saamstry, se hande geneem het, ongeag van ras ofkleur.

Voorts het hy by Naudé geleer dat jy onvoorwaardelik ''ja'' moet antwoord as jy God se roepstem
hoor. Al is dit hoe moeilik en bring dit jou "to places where you might not ever have wanted to be,
and when you get there, you might wish that you were not there". 372En ook dat hy nie bang moet
wees om ten koste van homself die tyd vooruit te wees nie. So 'n ingesteldheid sal 'n negatiewe
reaksie ontlok, selfs by dié na aan jou, omdat jy teen hulle grein in, dinge doen wat hulle nog nie
wil verstaan nie, maar as jy dit nalaat, sal dinge net so bly soos dit is. Hy het besef as Naudé nie in
1963 begin doen het waarvan hy oortuig was nie, sou hy net daar vasgehaak het, soos dit die geval
was met die meeste leiers in die Ned Geref Kerk, wat nou nog presies is waar hulle begin het, ten
spyte van hulle sogenaamde -oortuigings. Hy het hom geleer dat die integriteit van die Christelike

369 Ecunews, 17 Junie 1975.
370 Ryan, 2005: 175.
371 Boesak, 2005: 131ev.
372 Boesak, 2005: 136.
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getuienis nie in woorde, in kommissie- en sinodebesluite gevind word nie, maar in die keuses wat
hullemaak.

Naudé se integriteit, verbintenis en rol wat hy binne hierdie kringe gespeel en wat later selfs
uitgeloop het op die druk wat die Wêreldbond van Gereformeerde Kerke op die Ned Geref Kerk
geplaas het - om afte sien van apartheid - kan nie onderskat word nie (sien Hoofstuk 3.2.7).

Adonis toon aan dat die stryd wat Naudé gevoer het vir die eenheid van die familie van Ned Geref
Kerke, meer was as bloot kerklike belange, omdat hy oortuig was dat hierdie Bybelse en teologiese
vraag saamval met die sosio-politieke vraag van hierdie land.373

5.5.19 Die Cl en Pro Veritate word verbied

In die bestaande dokumentasie oor die lewe van Naudé gedurende die laat-1970's is dit duidelik dat
hy hom aan die een kant toenemend geskaar het by die verdrukte swart mense wat gely het onder
sosio-ekonomiese en politieke ongeregtigheid, terwyl hy aan die ander kant steeds geworstel het om
wit mense - in die besonder die Afrikaner en die Ned Geref Kerk - se oë oop te maak vir die
werklikheid, sodat hulle kan insien dat daar 'n rassekrisis in Suid-Afrika was wat aanleiding sou gee
tot toenemende geweld.374

Naudé het van 1975 af verskeie uitsprake gemaak wat dui op sy oortuiging dat die oomblik van
waarheid aangebreek het vir Suid-Afrika. Ons sien dit in die bogemelde toespraak by die
Universiteit van Natal op 22 Augustus 1975. In sy verslag as direkteur van die Cl in 1976 doen hy
'n beroep op Christene om die inisiatiewe van swart leiers en Christengroepe wat betrokke is by die
stryd om bevryding, te ondersteun.Ï" Die Cl en Naudé het veralorganisasies soos die SA Students
Organization, die Black People's Convention, die Black Community Programs, die African
National Congress en die Pan African Congress aangemoedig tot hierdie stryd. Naudé se optrede
het toenemende weerstand by die wit samelewing veroorsaak, veral by diegene wat hierdie
organisasies gesien het as subversief. Selfs verskeie van Naudé se meer liberale Engelssprekende
vriende het ongemaklik geraak376met hom omdat hy bereid was om hom te onderwerp aan 'n swart
regering.377

Hierdie oortuiging van Naudé word verder gevoer in sy jaarverslag as direkteur van die Cl in 1976
waar hy onder andere sê: "Of primary importance is the necessity of recognizing that the process of
liberation is already underway, and that true liberation has to be welcomed by all ofus.,,378

Die spanning tussen Naudé en die owerheid het breekpunt bereik. Nadat verskeie kere geappelleer
is en teenappêlle gevolg het, is sy vonnis ná skuldigbevinding oor sy weiering om voor die
Schlebusch-kommissie te getuig, gehandhaaf in Oktober 1976. Die vonnis het bepaal dat hy óf 'n
skulderkenning van R50 moet betaal óf 30 dae tronkstraf moes uitdien. In 'n daad van solidariteit
met honderde swart mense wat soortgelyke en erger vonnisse moes uitdien, het hy verkies om tronk

373 Hierdie onderwerp is deur Adonis behandel by die viering van Naudé se 89ste verjaardag op 31 Mei 2004 by die
Beyers Naudé Sentrum vir Publieke Teologie aan die Universiteit van Stellenbosch. Die titel was "Dr. Beyers
Naudé and Church unification in the family of Dutch Reformed Churches".

374 Sien onder andere die afskrif van die telegram wat Naudé aan die moderator van die Ned Geref Kerk, ds DPM
Beukes, gestuur het oor die onluste wat op 16 Junie 1976f in Soweto begin en deur die land versprei het; sy
toespraak by die Universiteit van Kaapstad oor ekonomiese ongeregtigheid met die titel "The South Africa I Want"
(Naudé 1976b: 3) en die ondersteuning wat die Cl gegee het aan ekonomiese sanksies teen Suid-Afrika (sien die Cl
se verklaring oor beleggings in Suid-Afrika 22 Oktober 1976).

375 Sien Naudé se verslag as direkteur van die Cl, September 1976, soos aangehaal in Ryan (2005: 184).
376 Sien bespreking van hierdie gebeure in Randall (1982: 44).
377 Bryan, 1978: 62.
378 Sien Naudé se jaarverslag as direkteur van die Cl, Oktober 1976e.
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toe te gaan.379 Ná sy tronkstraf het die veiligheidspolisie verskeie kere toegeslaan op die
verskillende kantore van die Cl, met ontwrigtende gevolge wat die instituut erg benadeel het. 380

Naudé het in September 1977 sy laaste verslag as direkteur van die Cl gelewer by die algemene
vergadering van die Cl in Johannesburg.i'" In die verslag raak hy verskeie punte aan. Eerstens wys
hy daarop dat 'n magstryd woed waar die meeste wit mense die militêre, polisie- en ekonomiese
magte van die owerheid steun omdat hulle oortuig is dat dit hulle toekoms sal waarborg. Die meeste
swart mense was oortuig dat die magte van waarheid; van die jeug; van volhoubare swart politieke
aspirasies, van getalle-oorwig en wêrelddruk sou verseker dat fundamentele verandering en
bevryding op hande was. Voorts sê hy dat "the implications which this struggle has for the church
are staggering and the challenge which this presents to the Christian faith is, I believe, only vaguely
realised in our country".

Tweedens wys hy daarop dat die geïnstitusionaliseerde geweld van die sisteem van apartheid sulke
afi:netings aangeneem het dat die verbittering en haat wat dit tot gevolg gehad het by swart leiers,
hulle tot by die punt gebring het waar hulle teengeweld as die enigste oplossing sien. Voorts sê hy
dat die Cl nie anders kan as om hierdie inisiatiewe van selfrealisering en ontwikkeling van die swart
mense te ondersteun nie. Terselfdertyd het die Cl aan die ander kant gepoog om die wit samelewing
bewus te maak van die ingrypende sosiale en politieke veranderinge wat reeds in die land aan die
gang was. Hierdie benadering van die Cl het dit in totale diskrediet gebring by wit mense - wat
oortuig was dat die lede van die Cl hulleself geskaar het by die radikales.

Derdens bespreek Naudé die problematiek van die kerke in apartheid Suid-Afrika. Oor die Ned
Geref Kerk sê hy dat dit naïef was om te dink dat hierdie kerk oortuig kon word om druk op die
regering te plaas om af te sien van hulle rasbepaalde beleid. Hulle het verkies om die Cl se oproep
en inisiatiewe te verwerp en word toenemend gekonfronteer met die opposisie wat die oorwegend
swart Ned Geref Kerke bied. Volgens hom sou die swart leiers op politieke terrein die inisiatief
neem vir verandering en op kerklike terrein sal die swart leiers van die Ned Geref kerke die
verantwoordelikheid vir verandering aanvoer. Die Cl het reeds hierdie situasie as onvermydelik
aanvaar en hulle geskaar by die swart mense se inisiatiewe vir verandering, omdat die instituut se
verwagtings van die Ned GerefKerk lank reeds verydel is.

Naudé bedank die veelrassige Engelssprekende kerke vir die morele ondersteuning wat hulle gebied
het. Hy besef egter daar is in elkeen van hierdie kerke konserwatiewe wit minderheidsgroepe wat
toenemend krities staan teenoor die Cl se ondersteuning van swart inisiatiewe vir verandering. In
hierdie omstandighede wil hy daarop wys dat die Cl nie pro-swart of -wit is nie, maar pro-Christus:
"If our witness, pronouncements and actions are authentically Christian, then we deserve the full
and enthusiastic support of the churches. If not, we need the fearless and loving criticism of the
church - and not a fearful withdrawal of moral or financial support because we are seen to be too
'radical', 'outspoken' or too little 'diplomatic'."

Vierdens rig hy hom tot die toekoms. Hy toon aan dat, terwyl die Cl saam met die verdrukte en
gemarginaliseerde swart gemeenskap gehoop het op 'n beter bedeling, hulle ook simpatiek staan
teenoor wit mense wat in onsekerheid en vrees lewe. Ten slotte sê hy: "As South Africa moves into
an increasingly uncertain future, Christ is calling His followers to step into the unknown tomorrow
with faith and hope and joy - because this is His world and His people and His kingdom. Aware as
we are that our country is moving into a period of great suffering, anguish and conflict, we move

379 Rand Daily Mail, 29 Oktober 1976.
380 Sien meer volledige bespreking in Ryan (2005: 182ev).
381 Sien Naudé se verslag as direkteur van die Cl vir die tydperk Julie 1976 tot Augustus 1977. Aanhalings wat hierop

volg, kom ook uit hierdie verslag, soos aangehaal in Ryan (2005: 184ev).
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forward in hope and joy in the certain knowledge that where Christ leads He brings the assurance of
the fulfilment of our striving for justice, liberation and recognition of human dignity."

Dit is tragies dat die lede van die Cl meelewing met die dood van Steve Bik0382 op 12 September
1977 - twee dae ná Naudé hierdie verslag gelewer het - moes betoon. Naudé se pastorale
bewoënheid, verlange na geregtigheid en profetiese visie blyk uit gevoelens wat hy gekoester het
tydens Biko se roudiens. Hy sê: "Toe ek by die roudiens langs Steve Biko se graf staan, het 'n
magdom gewaarwordinge deur my gemoed gegaan: Wat sou op daardie oomblik gaan deur die hart
van sy diep-gelowige moeder, lidmaat van die Anglikaanse Kerk, wat met soveelopoffering hierdie
kind van haar na die Marianhill Rooms-Katolieke skool gestuur het om sy skoolloopbaan te
voltooi? Wat sou die uitwerking van hierdie merkwaardige, charismatiese jongman se dood wees op
duisende jong swart aktiviste en ondersteuners van die swartbewussynsbeweging? ... Maar bowenal
was daar in my gemoed die sterk oortuiging: Hier begrawe ons vandag een van die grootste seuns
van Suid-Afrika, 'n jong politieke leier wat met ervaring eerste minister of president van Suid-
Afrika sou kon geword het. Wat was ons besig om te doen met hierdie kranksinnige maatreëls, nie
net aan ander nie maar ook aan onsself? Op daardie oomblik was die sterkste oortuiging in my
gemoed: Steve Biko se liggaam sal vergaan, maar sy gees, sy boodskap, sy getuienis sallewe!,,383

Hierdie skuif van Naudé na 'n meer radikale standpunt van solidariteit met die onderdruktes het nie
oornag plaasgevind nie en het bepaald vroeëre wortels gehad. Dit het verdere momentum gekry toe
hy die SARK by Hammanskraal moes oortuig om standpunt in te neem teen die owerheid se
gebruik van militêre mag. Naudé sê hy het besef hy moes iets doen, want die geweld en
agteruitgang in die land was só kommerwekkend dat hy weer eens 'n geleentheid wou skep vir die
wit jeug (en volwassenes) om deur dienspligweiering hulle teenkanting te demonstreer teen die
toenemende militarisering van die burgerlike gemeenskap in Suid-Afrika; teen die oorlog wat besig
was om te woed; en die geweld binne die swart samelewing. Hy het besef dat dit 'n kritiese oomblik
is in die verhaal van die kerkstryd.i'"

Naudé se radikale standpunt is verder gevoer deur sy identifisering met die die rol wat die SBB
gespeel het, asook deur sy simpatie met en betrokkenheid by die opstande van Soweto in 1976 en
die swart samelewing se traumatiese ervaring toe Biko vermoor is. Laastens het sy oortuiging dat
die oomblik van waarheid vir Suid-Afrika aangebreek het, 'n bepalende rol gespeel. 385

Alhoewel hierdie finale skuif hom nader gebring het aan die swart leiers, het dit hom toenemend
vervreem van die wit mense, insluitende die grootste deel van die liberale Engelssprekende kerke.

Alhoewel Naudé toe reeds gebrandmerk was as radikaal deur beide vriend en vyand en bevryding
vir hom van die grootste belang was, is dit moeilik om hom onvoorwaardelik te tipeer as 'n
bevrydingsteoloog. Eerstens het hy bloot op pragmatiese gronde aansluiting gevind by diegene wat
ook geworstel het met bevryding en geregtigheid vanuit 'n godsdienstige denkraamwerk. Hy het
homself aan die kant van die onderdruktes en gemarginaliseerdes gevind en saam met hulle
geworstel om bevryding. Tweedens kan ons nie anders as om met navorsers soos Bryan386 saam te
stem dat nêrens in enige persoonlike werke van Naudé bewyse gevind kan word van enige
geartikuleerde bevrydingsteologie nie. Buitendien het hy nooit enige lesing gegee of boek geskryf

382
Sien Naudé se toespraak op 19 September 1977b by die Citizen's Protest Meeting in Johannesburg met die titel
"The man and his Message", wat handeloor wie en wat Steve Biko was vir die swart mense, Engelssprekendes en
en die Afrikaanse gemeenskap in Suid-Afrika - soos aangehaal inHansen (2005: 77ev).

383 Naudé 1995: 107ev.
384

Hierdie uitsprake van Naudé is opgeneem in die werk van De Gruehy (2005e: 88).385 Bryan, 1978: 61.
386 Bryan, 1978: 69.
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waarin hy gepoog het om sy teologiese denke uiteen te sit nie. Hy was só betrokke by die daaglikse
stryd waarmee hy besig was, dat hy homself nooit die luuksheid gegun het om dit te doen nie.
Laastens het hy - soos hier bo waargeneem - homself nooit as teoloog beskou nie en dikwels bely
dat hy, tot sy eie nadeel, ver te kort skiet as dit by teologiese kennis kom.

Dit sou nader aan die waarheid wees om Naudé te beskryf as 'n profeet wat tot op die einde getrou
gebly het aan sy roeping om beide wit en swart mense in Suid-Afrika te bevry van die tirannie van
'n diaboliese stelsel. Die bevryding waarvoor hy gestry het, kan eerder gesien word in sy praktiese
daaglikse lewe en stryd, in sy vreeslose optrede en argumente waarmee hy sy teenstanders tegemoet
geloop het. Daarom kan Bryan se woorde bevestig word as hy sê: "his version of liberation
theology is different from the published varieties; it is not because he consciously tried to originate
a new theology".387

Die aanhaling wat gemaak is uit sy preek wat hy gelewer het op die 25ste herdenking van
Menseregtedag, dien as getuie van wie hy in daardie stadium was en hoe hy gedink het. Hierdie
aanhaling is gebruik om te dien as definisie van wie hy werklik was toe die Universiteit van die
Witwatersrand aan hom 'n eredoktoraat in die regte toegeken het in 1974. In die aanhaling sê hy:
"Christians should prepare themselves spiritually and emotionally for the coming crisis. It is our
duty to offer ourselves to stand on the side of Christ and of justice - regardless of whether this be on
the side of whites or the blacks - and to give ourselves and all that we have in the peaceful struggle
for truth, justice and love, regardless of whether we will be expedient, but whether we be right; not
whether we succeed in the eyes of man, but whether we are obedient in the eyes of God; not
whether we 'ensure' our racial identity, but whether we prepare for the victory of the kingdom of
God in our land. ,,388

Hierdie radikale skuif van Naudé was ook as gevolg van die feit dat hy nie neutraal kon of wou bly
nie. In sy onderhoud met Sëlle sê hy dat dit onmoontlik is om neutraal te blyomdat iets soos
neutraliteit nie bestaan in situasies van krisis nie. Voorts sê hy dat dit een van die kerk se grootste
probleme is dat hulle geleer is dat die kerk 'n neutrale liggaam is. Volgens hom het die kerk en die
meeste kerkleiers ook die begrip versoening verkeerd verstaan omdat hulle oortuig was dat jy slegs
die versoening kan bedien as jy neutraal bly, en volgens hom is dit onmoontlik.Y"

In een van Boesak se artikels390 oor die invloed wat Naudé op hom gehad het, toon hy aan dat hy
nie net self die idee van neutraliteit verwerp het nie, maar selfs vir diegene wat met hom te doen
gehad het op 'n persoonlike vlak, dit onmoontlik gemaak het om in krisistye neutraal te bly.
Volgens Boesak was hierdie betrokkenheid nie maar net ter wille daarvan dat hy konflik wou ontlok
nie, maar omdat hy in sy betrokkenheid geworstel het vir geregtigheid en waarheid. Volgens
Boesak was dit opvallend dat hierdie stryd met die Ned Geref Kerk vir hom oneindige pyn
veroorsaak en hy dit aangeknoop het om hulle terug te bring na die waarheid.

Naudé het besef dat solidariteit met dié wat verontreg word, met die onderdruktes en
gemarginaliseerdes, beteken dat jy nie neutraal kan bly nie.

5.5.20 Naudé se teologiese fases

'n Analise van hierdie onderwerp moet rekening hou daarmee dat Naudé - soos ons telkens by hom
verneem het - nooit van homself wou praat as teoloog nie. Hy het van meet af aan beklemtoon dat

387 Bryan, 1978: 70.
388 Hierdie aanhaling kom uit die werk van Bryan (1978: 71).
389 Naudé en sene, 1986: 27.
390 Boesak, 2005: 133.
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hy ten koste van homself en die saak wat hy dien, nie genoeg aandag gegee het aan die teologie nie.
Uit die ondersoek het dit ook geblyk dat hy nooit gepoog het om homself uit te gee as 'n kenner of
aanhanger van 'n bepaalde teologie nie. Hy het wel 'n besondere aanvoeling gehad vir die
spesifieke eis wat 'n bepaalde tyd en omstandigheid aan hom stel en dan meestal pragmaties daarop
gereageer.

Soos reeds aangedui, het hy vanuit sy oorsprong sterk bande gehad met die Gereformeerde
evangeliese stroom wat later die grense van Afrikanerbelange deurbreek en met die totale konteks
van Suid-Afrika gewerk het. Ten opsigte van die ekumeniese teologie is dit duidelik dat dit 'n
besondere rol in sy lewe gespeel het en hy spoedig die volle implikasies daarvan nie net begryp het
nie, maar aangewend het in sy poging om denke binne die Ned GerefKerk te verander.

In die volgende fase van sy teologiese denke het hy toenemend sy evangeliese oortuiging
gebalanseer met sy sin vir die werklikheid. Hierdie verskuiwing is versterk deur sy betrokkenheid
by die Konfessionele Kerkbeweging, waar hy die sosiale werlikheid toenemend ernstig opgeneem
het met sy "confessing" teologie. Hierdie denke is verder beklemtoon deur sy betrokkenheid by die
Message en Sprocas - wat hom ál dieper betrokke laat raak het by die sosio-ekonomiese en kultuur-
politieke werklikheid in die stryd teen die sosiale orde wat apartheid afgedwing het. Een van die
kenmerke van hierdie verskuiwing was dat Naudé se teologiese denke in die rigting van
kontekstuele teologie ontwikkel het. Laastens het hy - soos reeds aangedui - verskuif in sy denke
na 'n teologie in solidariteit met die onderdruktes en gemarginaliseerdes. Deur hierdie verskuiwing
het hy homself op 'n pragmatiese wyse laat intrek in die swart teologie.

Uit hierdie navorsing het dit ook duidelik geblyk dat hy getipeer kan word as profetiese teoloog en,
in retrospek, as 'n publieke teoloog. Laastens kan nie nagelaat word nie om rekening te hou met
bepaalde teologiese begrippe wat hy deurgaans gebruik het om uitdrukking te gee aan sy teologiese
oortuigings en sentimente, naamlik geregtigheid, versoening en barmhartigheid.

In Hoofstuk 6, wat handeloor die punte van verdeling tussen die apartheidsteoloë en die denke van
Marais en Naudé, sal hierdie teologiese rigtings wat by Naudé geïdentifiseer word, meer volledig
bespreek word.

5.6 Naudé "monddood" gemaak391 (1977-1984)

5.6.1 Inleiding

Terwyl Naudé gedurende hierdie tyd besondere erkenning oorsee geniet het, het hy in sy eie land
hoofsaaklik vervolging en verwerping van die wit gemeenskap ervaar: "The events of crisis and
splendour surrounding his life were extensive: harassment by the Security Police, right-wing
terrorism, libel suits, the decision of the NGK to declare the Institute heretical, arrest and trial,
honorary doctorates, awards and recognition, numerous speeches and lectures, visits abroad,
involvement in every major political event of the time, society - and finally, a five-year banning
order served on him in October 1977, renewed in 1982 for a further three years, and quite suddenly
lifted on Wednesday 26 September 1984.,,392

Naudé verwys in sy outobiografie na die tydperk van inperking as sy Sewe maer jare393 - 'n tydperk
in sy lewe toe hy in 'n groot mate gemuilband was deur die owerheid. In sy onderhoud met
Dorothee Sëlle sê hy hulle het daardeur van hom "a non-person" gemaak.394 Gedurende die eerste

391 Hierdie begrip word deur die Hollanders gebruik vir 'n inperkingsbevel (Naudé, 1995: 114).
392 Villa-Vicencio, 1985: Il.
393 Sien Naudé se artikel (1985: 5ev).
394 Naudé en sene, 1985: 15.
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fase was hy geskok oor wat met hom gebeur het en hy het geworstel om 'n greep daarop te kry.
Gedurende die tweede fase het hy vir homself probeer uitmaak wat sy rolonder hierdie
omstandighede was. Gedurende die derde fase het hy vrede probeer maak met dit wat hy geglo het
God se roeping vir hom gedurende hierdie abnormale tydperk van sy lewe was.

5.6.2 Verwerking en aanpassing

Die eerste fase het vir Naudé aangebreek toe hy op 19 Oktober 1977 saam met sy vrou, Ilse, ná 'n
oproep wat hulle van Helen Kotze ontvang het, hulle gehaas het na sy kantore in Diakonia-huis in
Braamfontein, waar die veiligheidspolisie reeds toegeslaan het. Daar is hy deur kol VanRensburg
ingelig dat die Minister van Justisie, Jimmy Kruger, beveel het dat die Cl tot verbode organisasie
verklaar en al die bates gekonfiskeer word.395 Vir Naudé het dit beteken dat beide die Cl en Pro
Veritate, wat hy van 1963 af gedien het, tot 'n einde gekom het. Hy vertel hoe hy vier ure in sy
kantoor gesit het onderwyl die veiligheidspolisie besig was om alles te konfiskeer. Tydens hierdie
ure het hy gewonder hoe sy vrou, Ilse, en hulle kinders op die gebeure gaan reageer. Hy het
gewonder wat die lot was van Theo en Helen Kotze, wat aan die hoof van die Cl in die Kaap was,
en dié van Cosmos Desmond en sy vrou, wat dieselfde posisie in Natal beklee het. Hy het gewonder
wat sou word van die Cl en die rol wat dit in Suid-Afrika vervul het.

Hierdie gebeure het hom laat terugdink aan sy vriend ds Tsenuwani Simon Farisani, wat hom vertel
het hoe hy in die gevangenes in Howick en Pietermaritzburg gemartel is totdat hy oortuig was dat
die einde vir hom aangebreek het.

Naudé vertel van Farisani se antwoord op die vraag ofhy nie verbitterd was oor hierdie gebeure nie.
Farisani het geantwoord: "Jy weet, Beyers, toe hulle my so wreed begin mishandel en martel het,
was my eerste reaksie geweldige vrees, omdat ek aan myself gesê het dié mense het die mag om my
te laat sterf; in alle waarskynlikheid gáán ek hier sterf. My tweede reaksie was 'n geleidelike
ontwaking van woede en bitterheid wat gedreig het om in haat oor te gaan, oor die onreg wat hulle
besig was om my aan te doen. My derde reaksie was mededoë met die blankes wat hier besig was
om so teen my op te tree. Skielik het ek besef dat ek 'n gevangene met boeie aan my arms en
somtyds ook aan my bene was, terwyl hierdie mense vry was - maar dat dit eintlik hulle was wat
gevangenes was, in 'n gevangenis van hul eie blinde maaksel, vol vrees en wreedheid, terwyl ek in
my gees 'n vry mens is." 396 Op 'n vraag van die veiligheidspolisie wat Farisani aan hulle sal doen
as swart mense die beheer van die land sou oorneem, het hy hulle daarop gewys dat hulle hom
hoegenaamd nie verstaan nie. Hy het hulle verseker dat hy hulle nie haat nie, maar jammer vir hulle
voeloor wat hulle besig was om aan hulleself te doen. Volgens hom was hulle besig om hulle
menslikheid te verloor en dat hy hulle deur die genade van God reeds vergewe het.

Later die dag het die kolonel die dokumente aan hom voorgelê wat hom kragtens die Wet op
Binnelandse Veiligheid ingeperk het tot 31 Oktober 1982. Toe hy by die kantore uitstap, het hy die
Here gedank vir die 40 jaar wat hy in hierdie hoedanigheid in Sy diens kon staan en, na aanleiding
van Farisani, die Here gevra om hulle te vergewe, omdat hulle nie weet wat hulle doen nie.397

By die huis het hy kennis geneem van die optrede van die polisie, wat landwyd op 18 swart
organisasies toegeslaan het en minstens 80 swartbewussynsleiers toegesluit is in die Modderbee-
gevangenis. Verskeie ander persone, soos Theo Kotze, Brian Brown, Cedric Mayson en Peter
Randall van Ravan Press, was ook ingeperk. Die inperking het onder andere beteken dat hy tot 'n
bepaalde gebied beperk is - vir Naudé was dit die landdrosdistrik van Johannesburg - en dat hy

395 Naudé, 1995: 110.
396 Naudé, 1995: 112.
397 Naudé, 1985b: 5.
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geen swart woonbuurt mag betree nie, selfs nie om in Alexandra te aanbid nie; hy mag nie met meer
as een persoon sosiaal verkeer nie; hy moes letterlik polisieman oor homself speel. Hy is toegelaat
om kerk toe te gaan, maar sodra die kerk uitkom, moes hy sorg dat hy op sy eie wees as Ilse die
mense groet en met hulle gesels; hy is verbied om iets te skryf met die oog op publikasie of
openbare bekendstelling; en niemand mag sy menings of gedagtes publiseer ofbekend maak nie; hy
kon geen opvoedkundige instelling, fabriek, vakbondkantoor of hof sonder verlof van die owerheid
betree nie; aan geen politieke bespreking deelneem nie; hy moes hom een keer per week en soms
per dag by 'n polisiestasie aanmeld; hy was afgesny van sy inkomste - genadiglik was daar wel
kerklike instansies wat finansieel vir hom gesorg het. 398

5.6.3 Naudé se onmiddellike roeping

Volgens Naudé was daar drie moontlikhede waaroor hy moes besluit. Eerstens kon hy weer student
word en veral aandag gee aan teologiese onderwerpe soos die bevrydingsteologie, maatskaplike
geregtigheid of die roeping en taak van die kerk; ofhy kon een van die swart tale aanleer. Tweedens
kon hy 'n boek skryf oor die verloop van sy lewe met die oog op 'n latere publikasie. Derdens kon
hy Suid-Afrika verlaat en die Cl voortsit in ballingskap. Laasgenoemde opsie het hy sterk oorweeg
- moontlik omdat voorlopige reëlings reeds in dié verband getref was. Volgens hom was dit 'n
opsie wat by hom groot spanning ontlok het, omdat hy dit nie met Ilse, wat al deur soveel
ontberings moes leef, wou bespreek nie. Toe hy dit uiteindelik met haar bespreek het, was haar
reaksie "Bey, as jy voel dit is jou plig om te gaan, doen dit, maar moenie van my verwag om jou te
volg nie. Ek kan nie Suid-Afrika en ons kinders agterlaat nie.,,399Dit het Naudé duidelik laat besef
dat dit is nie 'n opsie nie en dat hy daarvan moes afsien. Die ander twee opsies het ook nie
gerealiseer nie en ander faktore het bepaal in watter rigting sy lewe onder hierdie omstandighede
sou gaan.

Volgens hom was daar vier ander beslissings wat 'n bepalende rol sou speel, naamlik die
geloofwaardigheid van sy werk in die Cl, veral die bydrae wat hy in die oë van die swart mense
gelewer het in die stryd om bevryding; tweedens sy omvattende kontak in die Cl met die leiers en
lede van die SBB; derdens sy pogings om swart mense finansieel te help as gevolg van die skade
wat hulle gely het tydens hulle verset teen apartheid; en vierdens het sy inperking as sulks 'n
belangrike rol gespeel, omdat dit alle twyfel by swart mense om in sy opregtheid te glo, verwyder
het.4oo Volgens hom het hulle huis 'n drieledige doel gedien: eerstens was dit die kantoor van 'n
pastorale berader, tweedens was dit Ilse se kantoor en derdens was dit sy en Ilse se woonhuis.

5.6.4 Naudé maak vrede met sy posisie

Volgens De Gruchy het Naudé homself onder hierdie omstandighede onderskei as "a pastor at
heart"; 'n pastor vir pastore met 'n profetiese visie wat andere bemagtig het.401 Hierdie beskrywing
word bevestig deur die uiteenlopende mense wat hulle aangemeld het by sy huis omdat hulle in hom
'n berader by uitnemendheid gevind het wat altyd en onder alle omstandighede nuwe hoop gebied
het. Daar was swart leiers, stryders teen apartheid, aktiviste, studente, lede van vakbonde,
gesinslede van ingeperktes en aangehoudenes, eenvoudige vaders en moeders, bejaardes, jeugdiges,
maar ook wit mense van dieselfde beskrywing, wat Naudé besoek het op soek na 'n oor wat werklik
luister om raad, morele ondersteuning en hoop.

398 Naudé, 1995: 113 ev.
399 Naudé, 1995: 116.
400 Naudé, 1985e: 7ev.
401 De Gruehy, 2005e: 89.
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Soos die inperking bepaal het, het hy net een persoon per sessie ontvang, terwyl Use met die ander
sosiaal verkeer het in die sitkamer. Hy het besef dat dit 'n tyd was om na mense te luister en te leer
wie en wat hulle werklik is. Naudé wys op die verskillende voordele wat hierdie tydperk ingehou
het in weerwil van die oogmerke van die owerheid wat hom die swye wou oplê. Hy kon onder
andere saam met die besoekers van verskeie kerke en rasse aan die hand van die Skrif die vinger lê
op die ongeregtigheid van apartheid. Deur hierdie Skrifstudie kon hy swart en wit mense bemoedig
en inspireer vir die voortgaande stryd teen apartheid. Hy kon saam met Afrikaners besin oor die
stelsel van ongeregtigheid wat hulle poog om in stand te hou. En hy kon swart stryders om
geregtigheid bemoedig en inspireer om hulle doelwitte om bevryding te formuleer en te
verwesenlik. 402

Naudé het alles moontlik gedoen om kontak te behou met leiers wat in die Cl gedien het en self ook
ingeperk was. Só het die sewe maer jare skielik vir hom die sewe mees verrykende jare geword. Hy
het weë gevind waarlangs hy nog steeds finansieel kon voorsien vir dié wat onder apartheid sonder
'n inkomste moes klaarkom terwyl hulle die stryd om bevryding dien.

Naudé maak melding van vier ingrypende gebeure wat hom diep geraak het gedurende hierdie tyd.
Eerstens het Theo Kotze se vlug uit Suid-Afrika hom emosioneel diep geraak, omdat hy besef het
dat dit skeiding bring tussen hom en mense wat na aan sy hart is. Tweedens het bepaalde besluite
van die Algemene sinode van die Ned Geref Kerk in Oktober 1978 hom diep geraak - veral toe
besluit is om die versoek tot eenwording tussen die Ned Geref Kerk en die sogenaamde
"dogterkerke" met 'n oorweldigende meerderheid verwerp is.

Tydens hierdie gebeure het hy besef dat hy nie langer lidmaat kan bly van 'n kerk wat op grond van
die beleid van apartheid nie die sigbare eenheid van die kerk as wesenlik beskou nie. Hy het
aansoek gedoen om lidmaatskap van die Ned GerefKerk in Afrika in die gemeente van Alexandra
en is in Maart 1980 deur ds Sam Buti by 'n wykserediens in die saal van die Ned Geref Kerk
Parkhurst as lidmaat ontvang. Hulle moes dit in die saal doen omdat sy inperking hom verbied het
om in Alexandra in te gaan. In 1987 het hy sy status as leraar herwin toe hy gelegitimeer is as
predikant van die Ned Geref Kerk in Afrika.403

Derdens het die omstrede dood van sy vriend en medeleraar in Alexandra, ds Frikkie Conradie, hom
ook diep geraak, veralomdat Naudé vanweë sy inperking nie die begrafnis in Alexandra kon
bywoon nie. Dit was vir hom moeilik om die dood te verwerk van hierdie vriend wat sy lewe
opgeoffer het in die stryd om geregtigheid - veralomdat soveel vraagtekens gehang het oor die
wyse waarop hy in 'n motorongeluk omgekom het.404

Vierdens het dit Naudé ontstel dat die owerheid alles in werking gestel het om die SARK in die
wiele te ry. Hy was egter dankbaar dat kerke nasionaal en internasionaal alles moontlik gedoen het
om die deursigtige optrede van die owerheid aan die kaak te stel.

Naudé maak melding van die gesprekke wat hy gevoer het met lede van die ANC wat as aktiviste
betrokke geraak het by die militêre stryd. Hy het hulle telkens gevra of hulle oortuig is dat alle
ander moontlikhede vir 'n vreedsame stryd om bevryding uitgeput is. Hy gee egter die versekering
dat alle beskuldigings van betrokkenheid by die smokkel en vervaardiging van militêre wapens
ongegrond is, omdat hy nooit by sulke aktiwiteite betrokke geraak het nie. Hy het wel pamflette
versprei wat die doelstellings van die ANC uiteengesit het sodat die res van die volk kan kennis

402 Naudé, 1985: 10ev.
403 Naudé, 1995: 119.
404 Sien die beskrywing van die gebeure inNaudé (1995: 119).
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neem van dit waarvoor hulle staan.405

Verskeie leidinggewende persone in die Suid-Afrikaanse samelewing wys op die rol wat Naudé
gespeel het gedurende hierdie jare as ingeperkte in die bevordering van die stryd om bevryding,
veralop morele vlak. Vir Mandela was dit 'n bewys dat geregtigheid nie gestuit kan word deur
verdrukking of onreg nie. Die feit dat Naudé - ten spyte van sy jare lange inperking - nooit geswig
het voor die druk nie, maar volhard het met sy stryd teen ongeregtigheid, was vir hom en ander
stryders 'n bemoedigende teken van hoop wat hulle laat volhard het met hulle stryd vir 'n nie-
rassige Suid-Afrika. Mandela beskryfNaudé as 'n rolmodel van menslike moed, veral in soverre hy
nooit moed opgegee het om te poog om Afrikaners te oortuig dat hulle hulle moet bekeer van
apartheid nie.406

Bryan wys daarop dat die poging om Naudé se profetiese stem te muilband, misluk het omdat die
owerheid nie rekening gehou het met die realiteit dat die Woord van God wat deur hom gedra is, nie
uitgedoof kon word nie - soos blyk uit die besondere rol wat hierdie moedige stryd van Naudé
gespeel het in die stryd om geregtigheid.Y'

Randall bespreek die ingrypende gevolge vir iemand wat ingeperk word en hy wys veralop die
ervaring van verlies van spontaneïteit in menslike verhoudings en van die spontaneïteit van
geloofsgemeenskap.t'" Ten spyte van hierdie ervaringe het Naudé volhard met sy roeping waarvan
hy meer oortuig was as ooit.

Naudé maak melding van die besoeke en morele ondersteuning van kerkleiers in Suid-Afrika wat
die lewe tydens sy inperking draagliker gemaak het. In dié verband noem hy die name van
aartsbiskop Dennis Hurley, biskop Desmond Tutu en verskeie internasionale kerkleiers.

Dit was vir hom uiters demoraliserend toe sy inperking - ten spyte van nasionale en internasionale
druk - op 28 Oktober 1982 met 'n verder drie jaar verleng is, maar hy het besef dat nuwe kragte
losgekom het toe die United Democratic Front in 1983 gestig is. Hy het besef dat hierdie
organisasie in staat was om groot massas te mobiliseer om toenemend weerstand te bied teen die
nuwe Grondwet en die Driekamerparlement. Die massas het op 'n punt gekom waar hulle nie meer
sou swyg voor ongeregtighede nie, al kos dit wat.409

Naudé vertel hoe die aankondiging van die opheffing van sy inperking op 26 September 1984 - een
jaar minder as die opgelegde tyd - hom en Ilse totaalonkant gevang en sy sewe maer jare, wat
gevul was met groot rykdom, tot 'n einde gekom het. Hy het homself afgevra wat nou vorentoe vir
hom wag in die stryd om bevryding.

Hy het nie lank getob oor hierdie vraag nie, want binne weke van die opheffing van sy inperking het
hy by die Universiteit van die Witwatersrand in 'n toespraak voor die Kommissie vir Akademiese
Vryheid dit duidelik gestel dat hy hom skaar by die bevrydingstryd van die swart verontregtes. Hy
doen ook 'n beroep op die Afrikanetjeug om in te sien dat apartheid 'n valse sekuriteit bied wat
hulle isoleer van die res van Suid-Afrika. Sy inperking het vir hom groter begrip gebring vir die
lyding van die swart gemeenskap. Hy is vrygelaat, maar sou nie werklik vry voel voor almal wat
aangehou ofingeperk is, vrygelaat is nie.4lO

405 Naudé, 1995: 120.
406 Villa-Vicencio, 1985: 7ev.
407 Bryan, 1977: 102.
408 Randall, 1982: 41.
409 Naudé, 1995: 122.
410 Sien Die Vaderland,4 Oktober 1984.
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Kort daarna spreek Naudé die Belydende Kring toe op hulle tiende bestaansjaar in Mayfair,
Johannesburg, waar hy wys op die verryking wat dit vir gelowiges inhou om hulle geloofte bely in
die huidige omstandighede in Suid-Afrika.411 In hierdie toespraak motiveer hy sy standpunt as hy
sê: eerstens gaan [dit] oor 'n spesifieke tipe geloof, naamlik 'n geloof wat nie die werklikheid
ontvlug nie, maar wat inderdaad sosiaal betrokke is en wat glo in die God van geregtigheid en
vrede; sy publieke teologie blyk uit sy uitspraak dat hierdie geloof gerealiseer word in 'n sosiale,
politieke en ekonomiese betrokkenheid in 'n gegewe werklikheid. Volgens hom het die situasie in
Suid-Afrika kritieke afmetings aangeneem waar die meeste wit mense besig is om viool te speel
terwyl Rome brand - in hierdie vioolspel is hulle of blind of ongeërg oor die daaglikse werklikhede
waarmee swart mense worstel. Hy roep Christene en kerke op om betrokke te raak by die stryd teen
ongeregtigheid op die konstitusionele, opvoedkundige, arbeids-, sosiale, morele, ekonomiese en
kerklike terrein. Hy herinner hulle daaraan dat God se Koninkryk reeds besig is om te realiseer en
daarom is die huidige lyding vir die saak van geregtigheid nie doelloos nie. Daar moet vreugde
geput word uit hierdie belydenis, omdat Christus en die waarheid aan die kant van hulle is wat besig
is om te ly, dat hulle vir seker kan weet dat die reg oor die onreg sal seëvier, dat dit fundamentele
veranderinge sal bring en dat dié wat ly, weet hulle lewer 'n bydrae tot die stryd vir geregtigheid en
vrede; vir hulle wat ly, bring dit hoop omdat die toekoms aan God en aan hulle behoort wat met
hulle identifiseer in Sy lyding.412

In hierdie toespraak blyk dit duidelik dat die tyd van sy inperking hom toenemend geslyp het vir dit
wat nog vir hom voorgelê het in die stryd teen die ongeregtigheid van apartheid - naamlik die stryd
wat op hom gewag het as algemene sekretaris van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke.

5.7. Naudé as algemene sekretaris van die SARK (1985-1988)

5.7.1 Solidariteit met die onderdruktes

Naudé sê met reg dat hy min tyd gehad het om oor sy vryheid te besin, omdat die situasie in die
land kritieke afmetings aangeneem het en die situasie groot eise aan hom sou stel. Hy was spoedig
betrokke by die stygende politieke spanning en het betrokke geraak aan vele fronte waar hy weer
eens in solidariteit met die onderdruktes 'n belangrike rol gespeel het in die stryd teen apartheid -
veral gedurende die tydperk toe hy Desmond Tutu opgevolg het as hoofsekretaris van die SARK.

Sy voortgesette betrokkenheid by die stryd is onder andere gehoor en gesien ná die 25ste
herdenking van Sharpeville op 21 Maart 1985, toe daar ernstige botsings was tussen die polisie en
protesgangers in die swart woonbuurte van Langa en KwaNobuhle in Uitenhage - waarin 21 swart
mense gesterf het. Vier dae ná die gebeure het hy Uitenhage besoek en die simpatie van die SARK
oorgedra aan die familie van die oorledenes. Hy was betrokke by verskeie soortgelyke insidente,
soos die begrafuis van die Cradock-vier, wat vermoor is. Tydens hierdie begrafuis is die
kommunistiese vlag agter hom gehys en is dit op televisie vasgelê. Hierdie insident is deur die
regering se propagandamasjien gebruik om hulle beskuldiging dat Naudé 'n geswore kommunis is,
te bevestig.

Sy boodskap gedurende hierdie tyd word saamgevat in die slot van sy lesing wat hy op 1April 1985
aan die Rhodes-universiteit gehou het met die tema "Protest Politics and Christians in South Africa
in the Eighties". In sy slot lewer hy 'n pleidooi met die woorde: "Luister allereers na die stem van
die stemloses, hoor die roep van die onderdruktes, oorweeg die mag van die magteloses en staan in
solidariteit met al die onbekende miljoene van ons land wat smag na bevryding terwyl u nooit u

411 Hierdie referaat verskyn onder die titel Confessing the faith in South Africa today (Naudé 1984).
412 Naudé, 1984: 1-12.
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mededoë en kommer vir die onderdruktes laat vaar nie. Maar bo alles - raak betrokke om u
toewyding tot uitdrukking te bring en u bydrae vir 'n nuwe samelewing waarin die erkenning van
menswaardigheid, menseregte en menslike verantwoordelikhede die hoeksteen sal vorm waarop die
toekoms van ons land gebou sal word. Miskien sal ek nie hierdie dag belewe nie, maar dit weet ek -
dat daardie dag sekerlik sal kom. Suid-Afrika sal vry wees!,,413 Voorts het hy by verskeie
geleenthede in solidariteit met die onderduktes gepleit vir die vrylating van die ware leiers van die
swart mense, die terugkeer van die politieke vlugtelinge, wettiging van alle organisasies, opheffing
van die verbod op ingeperkte persone, die vryheid van die bevolking van Suid-Afrika om hulle eie,
leiers te kies en dat onderhandeling moet plaasvind.Ï'"

5.7.2 Naudé spits homself toe op spesifieke terreine

Benewens hierdie rol wat Naudé gespeel het as algemene sekretaris van die SARK, het hy hom ook
toegespits op vier gebiede, naamlik: eerstens, die verleen van regshulp aan persone wat onder die
apartheidswette aangekla is; tweedens, die verleen van geldelike hulp aan apartheidslagoffers;
derdens, die aanstelling van streeksrade van die SARK om die werk eweredig oor die land te
versprei en seker te maak dat as die regering die SARK verbied, die streeksrade die werk sou kon
voortsit; vierdens, om die leiers van die ANC en PAC te ontmoet om teenoor "die
bevrydingsbewegings ons bereidwilligheid te verklaar om deur bemiddeling die gewapende stryd -
indien moontlik - te help beëindig, terwylons terselfdertyd die wettige doelstellings van die
bevrydingsbewegings sou erken en bevorder".415 Sodanige samesprekings het plaasgevind deur die
bemiddeling van Naudé.

Naudé het homselfuitgespreek teen die noodtoestand en dit beskryf as 'n wanhopige poging om die
bevryding teen te staan. Hy pleit vir Christelike norme in Suid-Afrika omdat die afkondiging van
die noodtoestand nie die kern van die problematiek aanspreek nie.416 Een van sy uitsprake
gedurende hierdie tyd - wat die gedrongenheid van sy ervaring van die ongeregtigheid van
apartheid beskryf - word gehoor in sy onderhoud met Die Vaderland, waarin hy sê dat hy selfs
bereid was om te sterfvir die bevryding van apartheid in Suid-Afrika.l'"

Gedurende hierdie tyd het Naudé ook 'n rol bly speel binne die "Ned GerefKerkfamilie". Hier kan
melding gemaak word van sy rol en bydrae tot die Belydenis van Belhar. Alhoewel hy nie self
daarby betrokke was nie, het dit sy ondersteuning geniet en kom verskeie onderwerpe en
uitgangspunte voor wat ooreenkom met sy eie ideologiese kritiek.418

Voorts het Naudé belangrike insette gegee by verskeie konferensies en geleenthede waar op sy
nommer gedruk is om sy insigte met die stryders teen apartheid te deel. Hier kan verwys word na
die bydrae wat hy gelewer het in die analise van die stryd waarin die swart jeug verkeer. Hy het
aangetoon dat hulle leiding soek en tasbare bewyse dat die kerk identifiseer met hulle
bevrydingstryd.l'" Hier kan ook melding gemaak word van sy analise van die krisis waarin die wit
jeug verkeer en dat hulle blootgestel is aan kerkleiers wat apartheid belangriker beskou as die
boodskap van ChristuS.420Naudé het ook talle mense en organisasies te woord gestaan wat by hom

413 Slot van die betrokke toespraak, soos aangehaal in Afrikaans (Naudé 1995: 126).
414 Sien onder andere Africa Report (Mei/Junie 1985), soos aangehaal inNaudé (1995: 126-127).
415 Naudé, 1995: 127-128.
416 Die Burger, 22 Julie 1985.
417 Die Vaderland, 27 November 1985.
418 Heaney, 2004: 201.
419 Durban Council of Churches, 1985: 5ev.
420 Beeld, 4 Februarie 1985.
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kom aanklop het vir raad oor die krisis en vraagstukke wat hulle moet hanteer as gelowiges wat
antwoorde probeer bied vir dié wat lyonder apartheid.

5.7.3 Naudé se persoonlikheid

Ten slotte wilons iets sê oor hoe verskeie persone Naudé as persoon beleefhet. Mense soos Horst
Kleinschmidt - wat aan die Sprocas-projek gewerk het en polities uitgesproke was - Theo Kotze en
Peter Randall, wat na aan Naudé beweeg het. Hulle het aan die een kant groot waardering gehad vir
hom en hom as een van die belangrikste profete en stryders teen apartheid beskou. Aan die ander
kant het hulle dit dikwels moeilik en frustrerend gevind om saam met hom te werk. Volgens hulle
was Naudé dikwels onoordeelkundig, goedgelowig, naïef en het hy dit moeilik gevind om nee te sê.
Hy was nie in staat om die nodige grense te trek nie en dit het aanleiding gegee tot swak dissipline,
veral ten opsigte van die swart jeug. Volgens hulle het hy sonder raadpleging of gesonde diskresie
mense aangestel in posisies binne die Cl wat aanleiding gegee het tot erge spanning vir die res van
die personeel. Hulle wys egter daarop dat hy meestal bereid was om te erken wanneer hy verkeerd
opgetree het. Hy het selfs by geleentheid erken dat hy sóveel skuldgevoelens het oor die tyd toe hy
deel was van die apartheidstelsel, dat sy skuldgevoelens hom nie toegelaat het om nee te sê vir
swart mense nie.421

Verskeie persone na aan hom kon ook nie altyd die uiteenlopende karakter van Naudé se lewe as
gelowige verstaan nie, want dieselfde Naudé wat mense aanstel in die Cl wat duidelik nie gelowiges
was nie, is dieselfde persoon wat as opregte, vroom gelowige van die bestuurslede en personeel van
die Cl verwag het om Bybelstudies, gebedsessies en selfs Nagmaal by te woon soggens voor werk.

Aan die ander kant het navorsers en persone wat na aan hom beweeg en hom op 'n besondere wyse
in verskillende omstandighede beleef het, hom beskryf as iemand wat op 'n unieke wyse die draer is
van die boodskap. Volgens hulle het hy self die boodskap geword omdat hy op so 'n unieke wyse as
individu sy egtheid en opregtheid as mense-mens met vaste beginsels laat blyk het. Beide
Koopman422 en Voslo0423 het artikels geskryfwaarin hulle die karakter van Naudé in die lig van sy
nalatengskap en menseverhoudinge bespreek en al sy uitstaande eienskappe uitlig, nie net soos hulle
hom beleefhet nie, maar soos verskeie ander persone na aan Naudé hom op persoonlike vlak beleef
het.

5.8 Algemene samevatting

Hier word vervolgens 'n samevatting gegee van die hoofpunte van hierdie hoofstuk. Naudé is as
kind gevorm deur invloede soos die stryd om bevryding en geregtigheid vir armes en onderdrukte
Afrikaners. Hy het self in opstand gekom teen onderdrukkende gesag van bekrompe magte in sy
ouerhuis, skool, politiek en op kweekskool. Aan die ander kant het hy grootgeword met 'n
diepgesetelde Afrikanerpatriotisme. Dit was duidelik dat hy vroeg in sy lewe die Gereformeerde
evangeliese stroom positief beleef het, asook die denke van Du Plessis en Keet, terwyl hy 'n
negatiewe ervaring van die neo-Calviniste gehad het. Ons het gesien watter invloed die denke in
verband met kerkeenheid en vryheid by Genadendal op Naudé gehad het.

Gedurende sy jare as predikant van die Ned Geref Kerk sien ons hoe sy ambivalente gevoelens met
sy Afrikanerlojaliteit aan die een kant en sy ervaring van klasseverskille en ongeregtigheid binne
Afrikaner en Ned Geref Kerkgeledere aan die ander kant, op die spits gedryf word. Hierdie
ambivalente gevoelens het - soos aangetoon - gegroei namate hy toenemend geworstel het met

421 Hierdie kant van Naudé se persoonlikheid word deur Villa-Vicencio en Ryan bespreek (Ryan 2005: 159 ev).
422 Koopman, 2005: 153 ev.
423 Vos1oo,2006: 129.
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morele en teologiese vrae. Dit was juis sy gewaarwording van geregtigheid, barmhartigheid en
versoening wat hom nie wou los nie.

Verskeie invloede het by hom aanleiding gegee tot 'n denkverskuiwing, naamlik 'n jong
opkomende groep teoloë wat ems gemaak het met sosiale kwessies vanuit die Gereformeerde
evangeliese teologie; Marais se denke in verband met die kleurkwessie; die lees van internasionale
teoloë se werke wat kritiek gelewer het op apartheid; blootstelling aan internasionale kritiek op die
Skriftuurlike regverdiging van apartheid, kerkeenheid, rasseverhoudinge en die ekumene; die
deurbreking van sy konteks wat beperk was tot Afrikanernasionalisme en wat geregtigheid,
barmhartigheid en versoening vir almal in Suid-Afrika opgeëis het; Keet se kritiek op die
Skriftuurlike regverdiging van apartheid; die ekumene (veral die GES) se kritiek op apartheid;
asook sy blootstelling aan die haglike gevolge van apartheid.

Ons het gesien hoe die gebeure by Sharpeville en die Cottesloe-beraad en die afloop daarvan die
katalisator was wat sy ambivalente gevoelens tot breekpunt gevoer het. Dit het hom genoop om te
besluit en aan te kondig dat hy God meer gehoorsaam moet wees as die mens, en nie langer deel
kan wees van die stelsel van ongeregtigheid nie.

Onder uiterste provokasie en persoonlike worsteling het sy weë geskei met die Ned Geref Kerk,
Afrikanernasionalisme en die Broederbond en het hy diens aanvaar as redakteur van Pro Veritate en
direkteur van die Christelike Instituut. Hy het hom beywer om die denke van predikante en lidmate
van die Ned GerefKerk te verander deur hulle bloot te stel aan die ekumene.

Tydens sy bediening in diens van Pro Veritate en die Cl het hy dit duidelik gestel dat hy nie 'n
kenner is van die teologie nie en het ons gesien hoe hy hom op pragmatiese wyse beywer het om
apartheid as stelsel van ongeregtigheid af te takel. Gedurende die eerste fase in hierdie nuwe
hoedanigheid poog hy om deur middel van ekumeniese insigte - van onder andere kerkeenheid,
Skriftuurlike verwerping van apartheid, versoening en sosiale geregtigheid deur fundamentele
sosiale verandering - die denke en gesindhede binne die Ned GerefKerk te verander.

Ons het gesien hoe Naudé hom later tot die Belydende Kerkbeweging gewend het omdat sy
aanvanklike pogings tot verandering nie geslaag het nie en sy evangeliese oortuigings toenemend
gebalanseer is met sy sin vir die werklikheid, en hy verskuif het van 'n "confessional" na 'n
"confessing" teoloog en ál meer betrokke geraak het by die sosiale werklikheid.

Voorts het ons waargeneem hoe hy ná die opstel van die Message en betrokkenheid by Sprocas
toenemend 'n aanvoeling vir die Kontekstuele Teologie ontwikkel het, en hoe hy deur middel van
Sprocas gepoog het om 'n alternatiewe sosiale orde te ontwikkel wat apartheid kon vervang.

Naudé het betrokke geraak by die SBB en Swart Teologie en 'n verskuiwing ondergaan na 'n
teologie in solidariteit met die onderdruktes en gemarginaliseerdes. Gedurende hierdie fase het hy
die gesag van die staat uitgedaag deur publieke ongehoorsaamheid (civil disobedience),
dienspligweiering te propageer en selfs regverdiging te vind vir die revolusionêre
bevrydingsbeweging - as uiterste maatreël na alle ander moontlikhede gefaal het.

Gedurende hierdie laaste teologiese verskuiwing het ons gesien dat hy apartheid beskryf as 'n
klassestryd - 'n stryd tussen die wit mense wat het en die swart mense wat nie het nie.

Daar is ook in hierdie afdeling van die hoofstuk aandag gegee aan die teologiese strome wat
bepalend was in die denke van Naudé.

Laastens het ons gelet op die tydperk toe Naudé onder huisarres verkeer het en uiteindelik ná sy
vrylating aangestel is as algemene sekretaris van die SARK. Terwyl hy onder huisarres was, moes
Naudé aanpas by die besondere roeping wat God vir hom gedurende daardie fase van sy lewe gehad

-362-

https://etd.uwc.ac.za/



het en nadat hy opnuut geleer het om te vergewe, het hy op 'n merkwaardige wyse die rol as pastor
en raadgewer vervul. In hierdie hoedanigheid het hy steeds sy oortuiging uitgeleef in solidariteit
met die onderdruktes, hulle bemagtig, en gevul met nuwe hoop vir die stryd teen apartheid, terwyl
hy steeds volhardend gepoog het om die denke van die Afrikaner te verander. Hy het steeds 'n
profetiese rol vervul en is beskryf as rolmodel vir talle mense wat betrokke was by die stryd.

As algemene sekretaris van die SARK het hy steeds in woord en daad sy solidariteit met die
onderdruktes bevestig en hom toegespits op protespolitiek terwyl hy sy profetiese stem duidelik laat
hoor. Naudé het op 'n gekwalifiseerde wyse betrokke gebly by die revolusionêre stryd teen die
stelsel van apartheid.
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Hoofstuk 6

Op soek na die diepste punte van verdeling

6.1 Inleiding

Die navorsingsprobleem wat in hierdie proefskrif aangespreek word, fokus op die punte van
verdeling tussen die apartheidsdenke in die Ned Geref Kerk (soos in Hoofstuk 2 uiteengesit) en die
sogenaamde kritiese stem binne die geledere van die Ned Geref Kerk self teen sodanige
apartheidsdenke (sien Hoofstuk 3.5), met spesifieke verwysing na Ben Marais (sien Hoofstuk 4) en
Beyers Naudé (sien Hoofstuk 5). Die vraag is waar die verskille in dié verband ten diepste lê -
aangesien hierdie twee denkstrome immers vanuit dieselfde Ned Geref teologiese tradisie
voortkom; 'n bepaalde sosio-ekonomiese en kultuur-politieke geskiedenis met mekaar deel; vanuit
dieselfde taal- en kultuurgroep voortkom; en selfs soortgelyke Afrikaner-nasionalistiese sentimente
koester. Die vraag is nie bloot hoe Marais en Naudé self hierdie punte van verdeling verstaan en
verwoord het nie, maar ook hoe die diepste punte van verdeling in retrospek geïdentifiseer en
beskryf kan word. By hierdie vraagstelling staan of val hierdie navorsingsprojek. Op grond van die
voorafgaande hoofstukke kan hierdie problematiek nou meer volledig aan die orde gestel word.

Die uitgangspunt vir die identifisering en beskrywing van hierdie punte van verdeling waarvan hier
gebruik gemaak word, is die sogenaamde "hermeneutiese vakuum" wat met die opkoms van
apartheidsteologie verband hou (sien Hoofstuk 2.4.3). Die gebrek aan sodanige hermeneutiese
bewussyn is waarskynlik die eerste keer gedurende die laat-1930's aangevoel en intuïtiefverwoord
deur BB Keet, toe hy verwys het na die gereformeerde ortodoksie as 'n "starre beweging".' My
argument is dat 'n gebrek aan 'n historiese en hermeneutiese bewussyn by apartheidsteologie
bespeur kan word. Dit hang juis saam met die aansluiting wat gevind is by 'n verstarde
gereformeerde ortodoksie - veral by die sogenaamde "Oupajane", asook by die Princetonse
fundamentalisme en die Kuyperiaanse neo-Calvinisme. Dit is veral verwoord in HG Stoker se a-
historiese kosmologie, wat teruggaan op die ordes wat God self in die skepping daargestel het.
Apartheidsteologie het daarom van huis uit probeer om 'n vasstaande, ewiggeldige sisteem van
beginsels in die Skrifte identifiseer en dan op die Suid-Afrikaanse konteks van toepassing te maak.

Hierteenoor is daar 'n veel sterker historiese en hermeneutiese bewussyn by die kritiese stem teen
apartheidsdenke in die Ned Geref Kerk aanwesig. Dit hang saam met hulle aansluiting by 'n
evangelies-gereformeerde teologiese tradisie - wat wortels het in die Skotse evangeliese piëtisme,
die Utrechtse skool van Doedes en Van Oosterzee, en die groeiende kritiek vanuit gereformeerde
geledere self (ook by Herman Bavinck) teen die starheid van die erfenis van die gereformeerde
ortodoksie.

Op grond van hierdie kontras rondom 'n historiese en hermeneutiese bewussyn (sien 6.2) maak ek
in hierdie hoofstuk gebruik van hermeneutiek as 'n instrument om die punte van verdeling verder te
ondersoek. Dit is naamlik juis opvallend hoedat 'n belangstelling in hermeneutiek in akademiese
kringe in Suid-Afrika ontwikkel het namate die kritiek teen apartheidsdenke in die Ned Geref Kerk
toegeneem het teen die laat-1970' s en veral die 1980' s. Juis hierdie hermeneutiese analises bied die
sleutel om die punte van verdeling in meer diepte te ondersoek. Hier sal veral gebruik gemaak word
van die latere bydraes van Conradie (2008).

Deist, 1994: 279.
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Hierdie analise help byvoorbeeld om die invloed van 'n hermeneutiek van suspisie wat by die
kritiese stemme van Marais en Naudé aanwesig is, raak te sien. In afdeling 6.3 word gewys op die
kontras tussen die ideologiese regverdiging van apartheidsdenke en die kritiek teen die ideologie
van rassisme by Marais en van sosiale ongeregtigheid by Naudé.

Hierdie hermeneutiek van suspisie het gelei tot radikaal verskillende analises van die uitdagings wat
die Suid-Afrikaanse konteks aan kerk en teologie gestel het. Apartheidsteoloë het in hulle analises
gefokus op die sosio-ekonomiese omstandighede, veral van die armblankes en die bedreiging wat
hulle ervaar het as gevolg van Britse imperialisme, die prosesse van verstedeliking en getallroorwig
van swart burgers (6.4.2). Hierteenoor het Marais algaande ingesien dat die beleid van afsonderlike
ontwikkeling nie toegepas kan word sonder dat dit met groot onregverdigheid sou gepaard gaan nie
(6.4.3). Naudé se werksaamheid by die Christelike Instituut het hom genoop om in veel meer detail
aandag te gee aan sosiale analises van die Suid-Afrikaanse konteks. Hy het ál sterker tot die insig
gekom dat hier sprake was nie net van etniese konflik nie, maar ook van 'n klassestryd (6.4.4).

Dit hoef'n mens nie te verbaas dat 'n hermeneutiek van suspisie en 'n ander analise van die konteks
Marais en Naudé daartoe gelei het om die Bybel anders te lees en te verstaan nie. Trouens, dit is
opvallend dat hulle tipies gefokus het op die seleksie van 'n heel ander korpus van Bybeltekste as
die apartheidsteoloë. Hierdie kontras sal in afdeling 6.5 aan die orde kom.

In hermeneutiese analises word die rol van die tradisie van interpretasie tipies beklemtoon. Die
soms subtiele verskille tussen strominge binne die groter gereformeerde tradisie sal in afdeling 6.6
aan die orde kom. Hiermee gaan dikwels ook verskillende opvattings oor die (gesag) van die Skrif,
die rol van die Christelike belydenisse ("creeds") en die gereformeerde belydenisskrifte
("confessions") gepaard. Vir die doeleindes van hierdie studie is dit nie nodig om in veel detail
hierop in te gaan nie.

Die tradisie van interpretasie is wel op een punt van sleutelbelang, naamlik die meer onmiddellike
konteks waarbinne hierdie tradisie ontvang en verder gevoer is. Die retoriese konteks waarbinne
apartheidsdenke verstaan moet word, is naamlik een van self-isolasie in terme van die groter
Christelike tradisie. Apartheidsteologie weerspieël hierin 'n eienskap van Afrikaner-nasionalisme,
naamlik 'n eiewillige geslotenheid wat byvoorbeeld in die laer-mentaliteit na vore kom (afdeling
6.6.2). Hierteenoor het beide Marais en Naudé uitgebreide ekumeniese blootstelling gehad, gereelde
kontak gehad met kerkleiers en teoloë vanuit ander Christelike tradisies in Suid-Afrika, maar veral
ook in die buiteland. Hierdie retoriese konteks is trouens 'n besonder opvallende eienskap van die
verteenwoordigers van die kritiese stem (afdeling 6.6.3). Dit het beteken dat hulle hulle eiesoortige
posisie voortdurend moes en wou verantwoord aan andere binne 'n ekumeniese konteks.

Dit hoef 'n mens nie te verbaas nie dat die uiteenlopende opvattings ten opsigte van elkeen van
hierdie hermeneutiese veranderlikes uiteindelik tot heel verskillende interpretasies van die betekenis
van die Christelike Evangelie in en vir die Suid-Afrikaanse konteks gelei het. Die woord
"interpretasie" word hier gebruik nie net met verwysing na die subjektiewe dimensie wat in enige
opvatting van die waarheid aanwesig is nie. Dit gaan ook oor die rol van toepassing en toeëiening
oor wat Gadamer die versmelting van horisonne genoem het. Hier gaan dit dus oor die verskillende
posisies wat uiteindelik ingeneem is binne die konteks van apartheidsdenke en van die kritiese stem
van mense soos Marais en Naudé. In die geval van die apartheidsdenke lê die sleutel hier by die
gedagte dat apartheid inderdaad 'n pseudo-evangelie en 'n kwasi-soteriologie gebied het (2.b). Ook
Christene het begin glo dat afsonderlikheid die sleutel tot hulle sosiale, kulturele, ekonomiese en
politieke behoud is (afdeling 6.7.2). Hierdie alternatiewe soteriologie het ook missiologiese
implikasies gehad, byvoorbeeld in terme van die gedagte van voogdyskap. Hierteenoor staan die
Christelike broederskapsleer wat Marais voorgehou het en wat enige verdeeldheid binne die kerk
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(en in die burgerlike samelewing) op grond van ras en etnisiteit relativeer (afdeling 6.7.3). Naudé se
teologiese posisie kan ten beste verwoord word in terme van die oortuiging dat versoening, veral in
die Suid-Afrikaanse konteks, alleen moontlik is op grond van sosiale geregtigheid (6.7.4).

6.2 'n Historiese en hermeneutiese bewussyn

6.2.1 Die identifisering van 'n hermeneutiese vakuum

In Hoofstuk 2.3 is reeds gewys op die opspraakwekkende stryd tussen die Oupajane en Du Plessis,
wat uitgeloop het op 'n epogrnakende hofsaak. Alhoewel Du Plessis die saak gewen het, het die
Oupajane met hulle denke die stryd in die kerk self gewen. Dit het 'n lang nawerking gehad waarin
die Oupajane in die praktyk beheer oorgeneem het in die Ned Geref Kerk. Voortaan sou die stryd
getipeer word as een tussen die sogenaamde regsinnige rigting - van die konserwatiewe
konfessionele patroon van denke of Kuyperiaanse rigting - en die sogenaamde modernistiese (of
liberale) rigting van Du Plessis - afkomstig van die Utrechtse en Skotse evangeliese stroom.

Soos aangetoon, het hierdie botsing 'n lang en negatiewe nawerking gehad wat heelwat gevolge
gehad het binne die Ned GerefKerk. Enige kritiese Skrifondersoek of deb at in die Ned GerefKerk
is verbied en geëtiketteer as modernisties; 'n demper is geplaas op enige interne kritiese denke en
slegs teoloë wat sogenaamd "regdenkend" was, is aangestel as hoogleraars aan die kweekskool. Dit
was onder hierdie omstandighede waar enige vorm van kritiek gemuilband is, dat teologie en
politiek ineengevloei het en daar 'n vrypas was om met behulp van biblisistiese en
fundamentalistiese eksegese apartheidsteologie te ontwikkel en Skriftuurlike regverdiging daarvoor
te vind. Dit was kort daarna dat die Suid-Afrikaanse neo-Calvinisme - waarby die Oupajane
aansluiting gevind het - onder Stoker ontwikkel is en die Suid-Afrikaanse neo-Calvinisme hoogty
gevier het.

In sy bespreking van hierdie gebeure wys Johann Kinghorn hoe die hermeneutiese vakuum
gedurende die 1980's as gevolg hiervan ontstaan het (sien Hoofstuk 2.4.3). Hierdie opmerking van
Kinghorn is sedertdien in talle analises herhaal, onder andere in werke van Deist. Die identifisering
van hierdie vakuum sal hier as uitgangspunt gebruik word om op die spoor te kom van die diepste
punte van verdeling tussen die apartheidsteologie en die anti-apartheidsdenke van Marais en Naudé.

6.2.2 'n Gebrek aan 'n historiese en hermeneutiese bewussyn

a) Inleiding

Soos in die inleiding aangedui, is dit my oortuiging dat 'n gebrek aan 'n historiese en hermeneutiese
bewussyn by apartheidsteologie aangetoon kan word. Dit moet verstaan word vanuit die aansluiting
wat hulle gevind het by 'n verstarde gereformeerde ortodoksie - veral by die Oupajane, asook by
die Princetonse fundamentalisme en die Kuyperiaanse neo-Calvinisme. Hierdie vorm van
ortodoksie is verskerp as gevolg van die weerstand teen die histories-kritiese benadering wat in die
Du Plessis-saak na vore gekom het (sien b hieronder). In plaas hiervan is klem gelê op 'n aantal a-
historiese geloofswaarhede en morele beginsels wat (oënskynlik) vanuit die Bybeltekste herlei is.
Hierdie geloofswaarhede en morele beginsels is ingebed in 'n omvattende lewens- en
wêreldbeskouing wat deur Stoker uitgewerk is tot 'n omvattende kosmologie (sien c hieronder).
Hierdie denkraamwerk wat Stoker gebied het, is deur die Oupajane gebruik om 'n teologie vir die
Ned Geref Kerk uit te werk, waarna die Ned Geref Kerk se teologie gekenmerk is deur 'n starre
ortodoksie (sien d). Dit het 'n bepaalde vorm van Skrifinterpretasie moontlik gemaak waarvolgens
hierdie a-historiese geloofswaarhede en morele beginsels dan min of meer meganies van toepassing
gemaak is op die eietydse sosiale konteks (sien d). Een voorbeeld is die wyse waarop 'n
verskeidenheid van rasse hiervolgens alreeds in die skepping deur God gewil, deur God se
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"algemene genade" bevestig is en daarom steeds gehandhaaf behoort te word deur wet en orde en
met mag en geweld, indien nodig (sien e).

b) Weerstand teen die histories-kritiese benadering

Die eerste tekens van die Suid-Afrikaanse neo-Calvinisme se gebrek aan 'n historiese bewussyn
word gevind in die apartheidsteoloë (Oupajane) se skerp kritiek teen enige teken van die histories-
kritiese benadering tot die Skrif - veral vanweë die Skrifbeskouing van die Kuyperiane en die
Princetonse fundamentalisme. Soos aangetoon (sien Hoofstuk 2.4.2), was hulle Skrifbeskouing erg
biblisisties en het hulle die uitgangspunt van die onfeilbaarheid van die Skrif gewerk (Hodge).
Hulle het selfs die gematigde krities-realistiese uitgangspunt afkomstig van Doedes en Van
Oosterzee (van Utrecht), wat oorgeneem is deur proff Murray en Hofineijr aan die Kweekskool op
Stellenbosch, problematies gevind. Soos aangetoon, het die Suid-Afrikaanse neo-Calviniste enige
poging tot 'n histories-kritiese benadering van die Skrif teengestaan tydens en ná die Du Plessis-
saak. Die aanklag (van leerdwaling) teen Du Plessis was grootliks as gevolg van sy gebruik van
sommige resultate van die histories-kritiese benadering tot Bybelse eksegese.

Soos reeds aangedui, het hierdie weerstand teen enige historiese besef baie jare die denke van die
teoloë binne die Ned Geref Kerk gestempel en 'n vakuum geskep waarbinne 'n ortodokse
denksisteem ontwikkel het. Dit was as gevolg van hierdie vakuum dat die apartheidsdenkers hulle
eie filosofiese en sosiale voorveronderstellings in die Skrif ingelees het. Hierdie vakuum het ook 'n
ruimte geskep waarin die samesmelting tussen nasionalisme en die Christelike godsdiens
plaasgevind en kritiekloos deel geword het van die teologie van die Ned Geref Kerk. Dit het die
grondslag gelê vir die ideologie van apartheid.

Ons het reeds gesien hoe AH Murray (sien Hoofstuk 2.4.4) - hoewel hy self waarskynlik nie besef
het dat daar 'n hermeneutiese vakuum was nie - verskeie ander gevolge aantoon van hierdie gebrek
aan 'n historiese bewussyn. Volgens hom skep die intellektualisering van die leer van Calvyn
ernstige probleme vir die teologie van die Ned Geref Kerk. Uit sy analise blyk dit dat hy ingesien
het dat daar 'n gebrek was aan 'n kritiese Skrifstudie en hermeneutiek by die Suid-Afrikaanse
gereformeerde ortodoksie. Daarom was daar 'n vrypas om hulle filosofiese stelsel in die Skrif in te
lees en dit gee aanleiding tot die verkondiging van 'n a-historiese filosofiese stelsel wat 'n
dinamiese geloofsverhouding verdring. Murray toon onder andere aan dat dit die soewereiniteit van
God beklemtoon het bo die Vaderskap van God. Die klem val op die wetsgedagte bo die
Heilsboodskap; die determinisme van die uitverkiesing bo die verbondsverhouding. Hierdie denke
was ooglopend die resultaat van 'n gebrek aan 'n historiese bewussyn en die aanvaarding van 'n
sisteem van ewiggeldende beginsels wat die Oupajane se interpretasie van die Skrif gestempel het.

Aanhangers van die Kuyperiaanse en volksromantieke denke - wat deur apartheidsteoloë aanvaar is
- het 'n bepaalde interpretasie van die geskiedenis gehad waarin hulle die modernistiese benadering
tot die geskiedenis verwerp het. Terwyl altwee enige revolusionêre, liberale en kritiese tendens
geopponeer het, het hulle die ortodoksie met hulle konfessionalisme en konserwatisme omarm. Ons
het gesien hoe hierdie biblisistiese, feilloosheidsdenke en a-historiese Skrifbeskouing, tesame met
die aanvaarding van die ortodoksie, aanleiding gegee het tot die Suid-Afrikaanse neo-Calvinisme
van Stoker (sien Hoofstuk 2.4.4).

Eerstens is die weg hiermee gebaan om die historiese gesitueerdheid van Bybeltekste buite rekening
te plaas. En tweedens is die dogmatiese sleutels waarmee hulle tekste wel geïnterpreteer het, op
hierdie wyse verabsoluteer omdat dit beskerm is teen enige vorm van kritiek.
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cj Stoker se kosmologie bevorder 'n starre ortodoksie

Die aanvaarding van Stoker se kosmologie het begin met die stigting van die Federasie van die
Calvinistiese Studenteverenigings en die "Kristelike-Nasionale Bond van Kalviniste in Suid-
Afrika" waarin die meeste van die apartheidsteoloë gedien het (sien Hoofstuk 3.4.4). Hulle teologie
word ontwikkelonder die invloed van Stoker se a-historiese kosmologie en opgeneem in Koers in
die Krisis en verder uitgewerk in Die Gereformeerde Vaandel. Vir Stoker het dit gegaan oor die eis
van die sogenaamde Calvinisme. Vir hierdie doel maak hy sy eie interpretasie van Kuyper se
allesomvattende sisteem van beginsels, die Koningskap van Christus, soewereiniteitskringe,
skeppingsordeninge en die verskeidenheidsbeginsel.

Hierdie idee van 'n sisteem van ewiggeldende statiese en universele beginsels het 'n groot invloed
op die denke van Stoker gehad. Stoker se gebrek aan 'n historiese aanvoeling blyk wanneer hy sy
eie interpretasie van Kuyper maak en dit verder uitwerk. Verskeie navorsers het met goeie rede die
akkuraatheid van sy interpretasie van Kuyper bevraagteken (Hoofstuk 2.3). Die a-historiese
kosmologie van Stoker, wat deur die Oupajane omhels is, het gedien as denkraamwerk vir hulle
beoefening van teologie en dit het uitgeloop op die Suid-Afrikaanse neo-Calvinisme (Hoofstuk
2.3.2i).

Stoker het in die ontwikkeling van sy kosmologie al hierdie beginsels a-histories gedui en daarvan
'n goddelike "bloudruk" gemaak. Dat die verskeidenheid in die skepping deur God vasgelê is, was
een van die bepalende sogenaamde beginsels van God waarmee Stoker gewerk het (sien Hoofstuk
2.4.2). Volgens hierdie bloudruk word die Godgegewe verskeidenheid ten opsigte van menslike
verhoudinge, individue, menslike verbande, kultuurkringe, asook godsdiens en kultuur absoluut
gestel. Alles, insluitende die sosiale orde, moet in ooreenstemming met die skeppingsordes van God
funksioneer. Mense se vryheid kan slegs verwesenlik word as hulle gehoorsaam is aan hierdie a-
historiese beginsels - naamlik aan God se skeppingsordinansies. Die sogenaamde ordinansies van
God is in só 'n mate a-histories' dat dit selfs nie onderhewig is aan die sondeval nie. Die totale
werklikheid is dus georganiseer in terme van hierdie a-historiese beginsels en die mens het geen rol
of reg om dit te verander of aan te pas nie, omdat dit God se wil weerspieël en nie deur die sondeval
aangetas is nie.

Die mens is hiervolgens vanweë die sondeval nie in staat om hulle eie orde te skep nie en moet die
skeppingsordinansies van God gehoorsaam. Dit mag deur geen ander orde vervang word nie, want
enige ander orde is sogenaamd horisontaal of humanisties en dus liberaal en van meet af aan
gedoem tot ondergang. Volgens Stoker moet die praktyk (die praktiese) volgens die beginsel (die
teoretiese) verander word.

Dit blyk dus duidelik dat Stoker 'n omvattende kosmologie uitgewerk het deur die klem te plaas op
"a-historiese geloofswaarhede" en morele beginsels wat hy ingebed het in 'n omvattende lewens- en
wêreldbeskouing.

Hierdie denkraamwerk, wat 'n bepalende invloed op die Oupajane gehad het, word dus gekenmerk
deur a-historiese beginsels wat dui op 'n gebrek aan 'n historiese bewussyn. Die gebrek aan 'n
historiese bewussyn blyk ook daaruit dat hier gebruik gemaak word van 'n sisteem van denke wat
ontwikkel is in en vir Europa en hoegenaamd nie rekening hou met die Suid-Afrikaanse konteks
me.

2 Onder "a-histories" word verstaan iets buite die kosmiese realiteit (bo-natuurlik of transendent), en met buite-
histories word verstaan iets wat net rekening hou met dit wat in die voorafgaande geskiedenis gegeld het en nie
rekening hou met die huidige historiese werlikheid nie.
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dj Die Ned Geref Kerk word gekenmerk deur 'n starre ortodoksie

Namate hierdie teologiese denke verder uitgewerk is deur die Oupajane en gepropageer IS In

verskeie forums, het dit ander strome binne die Ned Geref Kerk verdring. Hierdie teoloë het groot
druk uitgeoefen op die kerk om hierdie teologie te aanvaar, omdat dit volgens hulle gegaan het oor
die a-historiese beginsels wat "God se wil" verteenwoordig en dus gehoorsaam moet word. Hierdie
teologie moes ook in gehoorsaamheid aan die beginsels van God uitgewerk word vir die praktyk
van die Ned Geref Kerk en die burgerlike samelewing. Ten opsigte van die strukture van die kerk
en die burgerlike samelewing geld God se beginsels van skeiding en daarom moet beide se strukture
skeiding moontlik maak. In die praktyk het dit beteken dat rasse van mekaar geskei moet word.

Volgens die beginsel van verskeidenheid moet elke ras afgesonder word as 'n eie unieke groep wat
nie met ander mag vermeng nie. Dit is kragtens hierdie a-historiese ordinansies van God dat rasse-
apartheid geregverdig en in stand gehou moes word in sowel die kerk as die burgerlike samelewing.
Hiervolgens is apartheid die enigste bestel wat dit in stand kan hou. Die Ned Geref Kerk verkondig
hiermee dus die beginsel van skeiding wat gegrond is op God se beginsels. Dit word nie net
geregverdig nie, maar afgedwing, omdat God se a-historiese beginsels onaantasbaar is en deur die
kerk en die burgerlike samelewing gehoorsaam moet word. Ook die sogenaamde beginsel van
"geen gelykstelling" is vir Stoker en die apartheidsteoloë 'n a-historiese beginsel, wat deur die
kerklike en burgerlike samelewing gehoorsaam moet word.

Selfs die Afrikanervolk se sogenaamde unieke bestemming is verstaan as 'n a-historiese goddelike
beginsel. Hierdie beginsel word uitgewerk deur skeiding (eksklusief) en koëpsie (inklusief), waar
dit gaan oor die verhouding tussen die meerdere en mindere en staan later bekend as voogdyskap'
Volgens hierdie beginsel is dit die unieke roeping van die Afrikanervolk om die swart massas in
Afrika op te hef tot 'n Christelike beskawing op elke terrein van die lewe. Hulle het hierdie
goddelike opdrag ontvang omdat die swart volke nie in staat is om dit self te doen nie en omdat dit
hiervolgens die enigste wyse is waarop die Christelike beskawing in Suid-Afrika kan oorleef en
ontwikkel. In die proses moes die Afrikaner hiervolgens seker maak dat bloedvermenging nie
plaasvind nie, want dan sal die "blanke volk" se superieure waarde aangetas en die swart mense se
rassetrots geskend word.

Die verhouding tussen eenheid en verskeidenheid word ook verstaan in terme van a-historiese
beginsels. Stoker het in sy wysbegeerte van die skeppingsidee 'n "prinsipiële wetmatigheid"
toegeken aan die skema van eenheid en verskeidenheid. Potgieter werk hierdie beginsel van eenheid
en verskeidenheid verder uit (Hoofstuk 2.3k).

Hierdie is dus voorbeelde van die wyse waarop voorveronderstellings wat opkom uit pragmatiese
denke in verband met apartheid, omskep is tot sogenaamde goddelike beginsels (sien Hoofstuk 2.2).
Dit is belangrik om raak te sien dat hierdie a-historiese beginsels die resultaat was van 'n
pragmatiese benadering - ten opsigte van segregasie, daarna apartheid en later afsonderlike
ontwikkeling - wat die gevolg was van verskillende sosio-ekonomiese en kultuur-politieke faktore.
Hierdie pragmatiese benadering het weliswaar in terme van die self-verstaan van die Suid-
Afrikaanse neo-Calvinisme 'n teoretiese begronding geverg. Hiervoor is swaar geleun op Stoker se
filosofiese (kosmologiese) konstruksie, wat gegrond was op a-historiese beginsels, wat vanuit die
praktyk ingelees is in die Bybel en die Christelike geloof. Die hermeneutiese vakuum of gebrek aan
historiese bewussyn het dus tesame met die a-historiese beginsels die ruimte geskep waarin hierdie
denke kritiekloos gebore is en in stand gehou kon word.

Die wyse waarop hierdie a-historiese beginsels in die konteks van die Suid-Afrikaanse neo-

3 Kinghorn, 1986: 51.
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Calvinisme gebruik is, word soos volg saamgevat deur professor IJ du Plessis. Hy wys naamlik
daarop dat "die Calvinis" se standpunt die resultaat is van die skepping van God waarvan die
openbaring gevind word in die Skrif, in Christus en in die menslike geskiedenis en ervaring:

Hiervolgens word erken 'n eenheid van die werklikheid en die mensheid in die Skeppingswil
van God en van die herskepping in die mistieke liggaam van Christus, maar word ge-
eerbiedig die deur God bepaalde veeleenheid van die werklikheid en die mensheid in sy
tydelike ontplooiing. In hierdie ontplooiing verskyn die mensheid as gedifferensieer in
groepe, van rasse en nasies en gemeenskappe van verskillende soorte en ook in ongelyke
individue ... [die mens het] 'n georganiseerde taak waarin God vanweë die ongelyke en
sosiaal-kultureel sowel as religieuse ongelykwaardige struktuur en ontwikkeling van
individue en groepe gesagsverhoudings verordineer, soos prinsipieel deur die vyfde gebod,
gesagsverhoudings van baie verskillende rasse, nasies en ander gemeenskappe."

Hierdie aanhaling bied 'n goeie voorbeeld van die wyse waarop die apartheidsteoloë a-histories
gedink het in terme van die identifisering van bepaalde beginsels wat dan op die plaaslike konteks
van toepassing gemaak kon word. Hierdie metodologie het 'n gebrek aan insig getoon in die wyse
waarop hulle identifisering van dergelike beginsels inderwaarheid op 'n bepalende wyse deur
ervarings vanuit die eietydse konteks gestruktureer is - voordat daardie beginsels weer (by wyse
van 'n sirkelgang) op die eietydse konteks van toepassing gemaak is. Die eintlike probleem was
egter die reduksie van die Christelike geloof tot 'n a-historiese sisteem van geloofswaarhede en
morele beginsels - wat kenmerkend is van die gereformeerde ortodoksie waarby die Oupajane
aansluiting gevind het. Hierdeur is die dinamiese geloofsverhouding tussen God en mens gefikseer
tot die kognitiese inhoud daarvan. Hierdie metodologie het weinig ruimte gelaat vir 'n self-kritiese
evaluering van die beginsels waarmee só gewerk is.

e) Die Bybel word a-histories verstaan

Selfs die Bybel, wat volgens die Suid-Afrikaanse neo-Calvinisme iets te sê het oor elke terrein van
die lewe, word a-histories geplaas omdat dit die mens oproep om God se a-historiese beginsels te
implementeer en in stand te hou.

Dit hang saam met die wyse waarop die sogenaamde Calvinistiese lewensbeskoulike raamwerk die
interpretasie van die Skrif struktureer. Die apartheidsargitekte het in die formulering daarvan met 'n
teïstiese wêreldbeskouing gewerk. Hulle toon aan dat die werklikheid groter is as die sigbare en dat
God en die bonatuurlike ook daarin 'n ruimte het. God is die Skepper en onderhouer van die hele
werklikheid en daarom is die sin van die kosmos buite die kosmos self in God veranker en moet 'n
gelowige se wêreldbeskouing vanuit die oogpunt van God geformuleer word (sien Hoofstuk 2.4.4).

Daar is sekerlik iets te sê vir die rol van wêreldbeskouings en ook vir die wyse waarop sulke
wêreldbeskouings deur geloof in God gestruktureer word. Die spesifieke Skrifbeskouing waarmee
die apartheidsteoloë gewerk het, is egter problematies. Hierdie Skrifbeskouing hou verband met die
antwoorde wat die Calvinistiese wysbegeerte bied op die vraag na die sin van die kosmiese
werklikheid. Vanweë die feit dat die mens as waarnemer self deel is van die werklikheid, kan die
sin van die kosmos nie afgelei word vanuit die mens se denke nie. Daarvoor word 'n perspektief
benodig wat die kosmos self transendeer. 'n Archimedes-punt buite die werklikheid is nodig van
waaruit die werklikheid geïnterpreteer kan word (sien Hoofstuk 2.4.4).

Volgens die apartheidsteoloë kan hierdie Archimedes-punt slegs in die Skrif gevind word omdat dit
die enigste kennisbron is wat van buite die geskape kosmos kom [sic!] en inligting bied oor die
oorsprong, oorsaak en gevolg, doelof bestemming van die ganse werklikheid. Die Skrif word

4 Sien Du Plessis, 2: 228, soos reeds aangehaal in Hoofstuk 2.4.4e.
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verstaan as 'n objektiewe dokument wat van God self afkomstig is en wat sonder die toedoen van
die mens ontstaan en bestaan en as objektiewe dokument gelees en verstaan moet word. Oor die
vraag hoe die mens hierdie bronne kan ken, toon Deist aan dat met 'n naïewe en voorteoretiese
openbaringsbegrip gewerk word sodat die Skrif ten spyte van die feit dat dit binne die kosmiese
werklikheid te vinde is, nogtans as 'n objektiewe en statiese gegewe verstaan is (sien Hoofstuk
2.4.4).

Volgens die Suid-Afrikaanse neo-Calvinistiese wysbegeerte is die Skrif as kenbron dus van 'n
buite- kosmiese orde. Dit is a-histories en van daar die kritiek op die histories-kritiese benadering
tot die Skrif.

6.2.3 Die historiese bewussyn van die anti-apartheidsteoloë

aJ Inleiding

Dit is opmerklik dat by die kritiese stem teen apartheidsteologie 'n veel duideliker historiese (en
hermeneutiese) bewussyn gevind word. Hierdie historiese bewussyn kom in die Ned Geref Kerk
veral voor in die teologiese stroom wat tot stand gekom het met die samesmelting van 'n
gereformeerde evangeliese teologiese tradisie - wat wortels het in die Skotse evangeliese piëtisme,
die Utrechtse skool van Doedes en Van Oosterzee en die groeiende kritiek vanuit gereformeerde
geledere self (ook by Herman Bavinck) teen die starheid van die erfenis van die gereformeerde
ortodoksie.

Marais en Naudé het erns gemaak met verskeie invloede waarmee hulle telkens gekonfronteer is
sedert hulle kinderjare (sien Hoofstuk 4 en 5). Elkeen van hierdie invloede waarmee hulle
gekonfronteer is, het hulle bestaande denkraamwerk bevraagteken en uiteindelik aanleiding gegee
tot 'n veranderde denkraamwerk. Hulle historiese bewussyn word juis bevestig deur hierdie
herhaalde proses van interpretasie. Daarin onderskei beide Marais en Naudé hulleself van die
apartheidsteoloë wat ewiggeldende waarhede soek, en sonder inagneming van die historiese afstand
tussen die teks en konteks, dit op hulle eietydse konteks van toepassing gemaak het.

Inhierdie afdeling word gelet op hierdie ontluiking van 'n hermeneutiese en historiese bewussyn in
anti-apartheidsteologie. Dit is ook die eerste van die punte van verdeling tussen apartheids- en anti-
apartheidsteoloë. Eerstens word Marais se historiese bewussyn geanaliseer en daarna dié van
Naudé.

bj Marais se historiese bewussyn

ij Vroeë tekens

Dit gaan in hierdie afdeling oor die wyse waarop die a-historiese' denke geleidelik afgetakel is deur
Marais namate sy eie insig gegroei en sy historiese bewussyn 'n bepalende rol begin speel het. Ons
het in Hoofstuk 4 gesien hoedat Marais telkens voor nuwe uitdagings te staan gekom het en dan
telkens opnuut daarop moes reageer. Hierdeur is sy bestaande denkraamwerk telkens bevraagteken.

Die vroegste tekens van 'n historiese bewussyn by Marais sien ons in sy interpretasie van die werk
van Shill ito (sien Hoofstuk 4.5.1) en die invloed wat die ekumeniese byeenkomste op hom gehad
het (sien Hoofstuk 4.6.2). Sy reaksie op Shillito is 'n voorbeeld van hoe sy bestaande
denkraamwerk in verband met nasionalisme en rasseskeiding deurbreek is en hy tot 'n ander begrip
daarvan gekom het. Dit noop hom om die beginsel van verpligte afskeiding van volke in die

5 Wanneer van Marais se kritiek op die a-historiese beginsels gepraat word, bedoelons nie dat hy dit in soveel
woorde gedoen het nie, maar dat dit onderliggend was in sy eie historiese bewussyn en in retrospek waargeneem
word.
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burgerlike samelewing en in die kerk te bevraagteken. Dit laat hom insien dat die apartheidsteoloë
se toepassing van die "beginsel" van rasseskeiding nie die enigste moontlike antwoord op hierdie
teologiese vraagstuk bied nie. Hy ondervind daarom moeite met die beginsel van rasseskeiding soos
toegepas in die Ned GerefKerk se pleidooi vir afsonderlike kerkstrukture vir verskillende rasse. Die
invloed van sy gewysigde verstaan blyk ook uit sy opponerende uitsprake oor die a-historiese
beginsels waarmee die apartheidsteoloë hulle standpunte verdedig het.

Marais se artikels in die kerklike tydskrifte gedurende die 1940's wys dat hy met 'n ander manier
van begrip as die apartheidsteoloë na tekste kyk, veral ten opsigte van nasionalisme, ras en
kerkeenheid. Hy sien daarom die ordening van die samelewing op grond van ras nie in terme van
goddelike ordeningsbeginsels nie, maar slegs as 'n pragmatiese reëling. Hy relativeer die
denkraamwerk van die apartheidsteoloë in die Kerkbode van 5 Junie 1940, toe hy hulle metodiek
beskryf as "afgesaagde formules" omdat menseverhoudinge van groter belang is as hierdie
formules. Ná Tambaram stel hy dit duidelik dat konkrete ervarings van menswaardigheid
belangriker is as die sogenaamde a-historiese beginsels van die apartheidsteoloë, veral waar dit
aanleiding gee tot diskriminasie op grond van ras en kleurverskille.

ii) Marais se broederskapsleer

InMarais se doktorale tesis (sien Hoofstuk 4.6.4), wat handeloor die Christelike broederskapsleer
van die vroeë Christendom, gee hy aandag aan die historiese konteks waarbinne hierdie motief
ontstaan het. Hy gee ook 'n uiteensetting van die Christelike broederskapsleer self en bespreek die
sosiale implikasies daarvan vir daardie tyd. Dit bring 'n nuwe dinamiek in sy omgang met die
vraagstukke van sy eie tyd.

In beide die keuse vir hierdie onderwerp en sy metode waarmee hy dit aanpak, onderskei hy
homself van die apartheidsteoloë. Deur middel van 'n kontekstuele analise van daardie tyd lê hy die
positiewe faktore wat die Christelike broederskapsleer bevorder het, bloot. Hy toon ondere ander
aan dat volk, ras en nasionalisme gedurende die Stoïsynse tydperk gerelativeer is vanweë hulle
universalistiese denke en dat die nasionale godsdienste as gevolg daarvan verval het. Dit laat hom
insien dat 'n internasionale en kosmopolitiese sosiale bestel 'n korrektief is op nasionalisme en
rasse-apartheid - juis omdat dit beslag gee aan 'n sosiale orde wat kerkeenheid bevorder. Uit Marais
se werke kan afgelei word dat hy inderdaad hierdie bestel van eenheid en solidariteit as model
beskou omdat dit menseverhoudinge bevorder. Dit was in die lig van hierdie insigte dat Marais
sodanige bestel verkies het bo dié van rasse-apartheid wat apartheidsteoloë geskep het deur middel
van starre beginsels.

Daarna stel hy ondersoek in na die sosiale implikasies van die Christelike broederskapsleer. Dit het
'n bepalende invloed gehad op sy denke oor die eenheid van die kerk en sosiale verhoudinge in die
burgerlike samelewing - want volgens hom gee dit juis voorkeur aan verhoudinge waar die klem
val op vaderskap, kindskap en broederskap in die Koninkryk van God op aarde en voorgestel word
as 'n groot familie.

Hy ontleed die sosiale implikasies wat sodanige broederskap gehad het binne daardie betrokke
historiese konteks en die wyse waarop dit tot uitdrukking gekom het in die lewe van gelowiges in
daardie tyd. Dit was juis as gevolg van Marais se historiese bewussyn dat hy hierdie model vir die
kontemporêre konteks herinterpreteer en nie ewiggeldende beginsels soek wat direk toegepas word
me.

Hier kan ook melding gemaak word van sy weergawe van die sogenaamde skeppingsordinansies.
Volgens Marais moet die ordes ernstig opgeneem en as instellings vir die sosiale lewe aanvaar
word. Dit moet egter nie verafgod word nie. Hy verstaan dit as deel van God se wil vir die lewe hier

-372-

https://etd.uwc.ac.za/



op aarde, omdat dit 'n noodmaatreël is teen die sonde. Dit moet dien as 'n middel tot 'n doel -
naamlik om in die deur sonde verwringde wêreld en geskiedenis die mens te verplig tot
gemeenskap. Hy beklemtoon dat hierdie ordes nie opkom uit die geloof nie, maar dat hulle
gegrondves is in 'n ander wet, naamlik die natuurlike psigo-fisiese vermoën van die mens - en
daarom is hulle "hard en stroef'.

Omdat hierdie ordes deur die sonde aangetas is, kan die sosiale orde wat betrekking het op rasse-
apartheid, nie verstaan word as 'n a-historiese beginsel wat ewiggeldend is nie, maar slegs 'n
praktiese oorweging wat onder die "allergewigtigste" praktiese omstandighede oorweeg kan word.
Omdat dié ordes geen permanensie het nie en van eeu tot eeu verskil, moet hulle na gelang van
omstandighede hervorm, gesuiwer en vernuwe word.

Hy bespreek die negatiewe implikasies wat hierdie ordes, as sogenaamde goddelike beginsels, kan
inhou vir die kerk. In stede van die eenheid van die kerk, gee die beginsel van skeiding aanleiding
tot die verskeurdheid daarvan. Hy meen dat voogdyskap en apartheid ook net 'n tydelike
pragmatiese reëling kan wees. Marais gaan selfs verder as hy wys op die kerk se profetiese roeping
om teenoor die owerheid te getuig oor die sonde van hierdie sogenaamde sosiale ordes waarvan
ewiggeldende beginsels gemaak word.

Alhoewel Marais dus aanvaar dat die samelewingsordes belangrik is, beklemtoon hy dat die ordes
nie op grond van die sogenaamde ewiggeldende, universele a-historiese, goddelike beginsels
afgedwing moet word nie, maar na gelang van die eise van die konteks aangepas en vernuwe moet
word.

iii) Die Kleur-Krisis en die Weste

Reeds in die kritiek wat apartheidsteoloë soos AB du Preez en Tobie Hanekom lewer teen Marais se
boek Die Kleur-Krisis en die Weste, blyk dit dat hulle aanstoot neem omdat hy hulle a-historiese
beginsels bevraagteken. Marais bevraagteken op wetenskaplike gronde die a-historiese beginsels
van die apartheidsteoloë wat rassevermenging verbied. In sy boek (sien Hoofstuk 4.6.7) beskryfhy
die verbod op bloed- en rassevermenging - wat volgens hulle aanleiding gee tot nadelige biologiese
gevolge - as 'n ongegronde mite. Marais toon aan dat wetenskaplikes hierdie mites uitgewys het as
verouderde standpunte wat op valse fondamente berus."

Marais ontmasker in hierdie boek verskeie mites in verband met ras wat deur apartheidsdenkers
gehuldig word. Hy stel hierdie insigte op skrif sodat diegene wat die a-historiese beginsels waarop
apartheidsdenke gegrond glo, moet nadink oor hulle voorveronderstellings in verband met ras.
Marais verduidelik hierdie standpunte ook in die lig van verskeie interpretasies wat hy gemaak het
van beide die Nuwe Testament en die geskiedenis van die Christelike geloof waarvolgens mense
van aparte volke, rasse en kleur sonder vooroordeel in een kerk geakkommodeer word as
medegelowiges.

Volgens hom geld hierdie leer van Christelike broederskap ten opsigte van alle rasse. Hy haal aan
uit die kerkgeskiedenis (van veral die kerkvaders) en toon aan dat nêrens voorbeelde gevind kan
word van a-historiese beginsels waarvolgens rasseverskille bepalend is vir lidmaatskap van 'n
gemeente nie.

Uit hierdie ondersoek het dit geblyk dat Marais nie primêr met die apartheidsteoloë verskil het in
soverre hulle gebruik gemaak het van beginsels nie, maar wel omdat hy minder rigied daarmee
gewerk het.

Uit hierdie voorbeelde kan ons dus aflei dat Marais wel met 'n historiese bewussyn gewerk het.

6 Marais, 1952b: 16-23.
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c) Naudé se historiese bewussyn

i) Vroeë tekens

Gedurende die vroeë tydperk van Naudé se lewe en bediening is sy vermoë om met 'n historiese
bewussyn te werk op enkele uitsonderinge na, aan bande gelê deur die apartheidsdenke en -praktyk
waarmee hy opgevoed is. As kind word sy begrip bepaal deur die denkraamwerk van sy ouers, en as
student word dit bevestig en verdiep deur die denkraamwerk van die Oupajane, die Afrikaner-
Broederbond en in 'n mindere mate deur die Suid-Afrikaanse neo-Calvinisme.

Die vroegste tekens van Naudé se historiese bewussyn kan bemerk word toe hy op Genadendal
gekonfronteer is met 'n ander boodskap oor die verhoudinge tussen verskillende rasse (sien
Hoofstuk 5.3.2). Hy het intuïtief aangevoel dat daar iets nie pluis was met die apartheidsteoloë se
denke nie. Hy voel dit ook aan in die stryd tussen die Oupajane en Du Plessis, in die klasseverskil
wat bestaan het in die teologiese opleiding van wit predikante vir wit Ned Geref Kerkgemeentes,
teenoor die minderwaardige opleiding vir die bruin lidmate van die Sendingkerk, asook die haglike
omstandighede van bruin mense in krotbuurtes (sien Hoofstuk 5.4.3). Sy reaksie hierop het egter
voorlopig geïnhibeer gebly.

ii) Blootstelling verander Naudé se denke

Naudé se teologiese denke word gedurende sy bediening in die Ned Geref Kerkgemeentes in
Pretoria-Oos en Potchefstroom (1950's) beïnvloed deur blootstelling aan verskeie gebeure (sien
Hoofstuk 5.4.5). Hierdie blootstelling verander in die besonder sy teologiese denke in verband met
die eietydse vraagstukke in verband met rasse-apartheid in Suid-Afrika. Dit het ook 'n belangrike
rol gespeel in Naudé se toenemende ongemak met die toepassing van a-historiese beginsels deur die
apartheidsteoloë. Hier kan onder andere verwys word na sy betrokkenheid by die Gereformeerde
evangeliese stroom, die lees van Marais en Keet se boeke, blootstelling aan internasionale teoloë se
denke, 'n konfrontasie met die sosio-ekonomiese gevolge van rasse-apartheid en blootstelling aan
die ekumene (sien Hoofstuk 5.4.5).

Hierdie blootstelling het hom laat nadink oor die sosiale bestel waaraan hy deel gehad het. Hy is
telkens gekonfronteer met die gevolge van en kritiek op hierdie bestel. Hy het in die lig hiervan
toenemend probleme ondervind met die wyse waarop apartheidsteoloë op grond van ewiggeldende
geloofsbeginsels die stelsel van rasse-apartheid ontwerp en in stand gehou het. Sy ongemak blyk
veral uit sy reaksie op die slagting van Sharpeville en die daaropvolgende Cottesloe-kerkeberaad.
Dit kan ook waargeneem word in die verskuiwing wat Naudé se denke ondergaan het toe hy die
besluite van die Cottesloe-beraad gedurende die 1960's gehandhaaf het. Hoe swaar die saak toe
reeds by hom geweeg het, blyk uit sy vasberade oortuiging om by die Cottesloe-besluite te staan ten
spyte van sy posisie binne die Ned GerefKerk, sy aansien binne die Nasionale Party-regering en die
Afrikaner-Broederbond teenoor wie hy 'n besondere lojaliteit gehad het. Die denkverskuiwing wat
Naudé ondergaan het, het 'n bepalende rol gespeel in sy uiteindelike pynlike vervreemding vanuit
hierdie geledere. Die emosionele wroeging wat Naudé in daardie tyd ervaar het as gevolg van sy
veranderende insigte, bied op sigself 'n aanduiding dat hy nie bloot 'n ander stel beginsels aanvaar
het nie, maar iets verstaan het van die kontekstualiteit van sy eie bediening.

Naudé is dus gedurende hierdie tydperk blootgestel aan verskeie invloede wat hom gedwing het om
anders te kyk na die stelsel van rasse-apartheid. Die ekumene was egter een van die invloede wat
telkens 'n bepalende rol gepeel het in sy teologiese nadenke. Dit was hierdie invloed wat hom
krities laat nadink het oor die wyse waarop apartheidsteoloë sogenaamde ewiggeldende goddelike
geloofsbeginsels geïdentifiseer en dan sonder inagneming van die historiese kontekste toegepas het
op die eietydse konteks.
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Naudé het homself al hoe meer tuisgevind binne die ekumeniese teologie wat, anders as die
apartheidsteologie, 'n meer dinamiese benadering gehad het; dinamies in die sin dat ekumeniese
teoloë die historiese afstand tussen die teks en konteks ernstig opneem. Dit wil nie sê dat daar nie
van sekere beginsels in ekumeniese teologie sprake was nie, maar wel dat hulle anders daarmee
omgegaan het. Hierdie benadering het hom in staat gestelom in te sien dat daar nie sonder meer
Skriftuurlike "gronde" vir rasse-apartheid gevind kan word nie. Tydens sy betrokkenheid by Pro
Veritate en die Christelike Instituut wou hy juis hierdie insigte tuisbring by leraars en lidmate van
die Ned Geref Kerk.

Benewens die vermelde teologie waaraan Naudé blootgestel is, is hy ook gekonfronteer met ander
teologiese denke wat verskil het van dié van apartheidsteoloë. In hierdie verband kan onder andere
gewys word op die invloed wat die Belydende Kerk Beweging, die konferensie van die Wêreldraad
van Kerke in Genéve oor "Church and Society" en die "Message to the people of South Africa" op
hom gehad het. Hierdie teologiese strome was die resultate van 'n dinamiese benadering wat telkens
die Christelike tradisie herinterpreteer het in en vir die eietydse konteks. Naudé, wat gedurende
hierdie fase van sy loopbaan homself gedistansieer het van die starre denke van apartheidsteoloë,
het in hierdie strome 'n meer dinamiese alternatief gevind.

iii) Naudé se profetiese teologie

Laastens blyk Naudé se historiese bewussyn ook uit die wyse waarop hy met profetiese teologie
omgegaan het. Sy interpretasie en toepassing daarvan stem grootliks ooreen met dié van die
"Kairos-dokument't en die publikasies van Albert Nolan.8

Volgens beide bronne spreek profetiese teologie van en tot 'n spesifieke tyd in 'n spesifieke plek
oor 'n spesifieke situasie. Hierdie werkswyse staan teenoor dié van 'n verstarde gereformeerde
ortodoksie, wat werk met beginsels wat tydloos en universeel is.9 Profetiese teologie veronderstel
daarteenoor 'n spesifieke opvatting van tyd. Hier is nie sprake van 'n chronologiese opvatting nie,
maar eerder van tyd as kairos - waar dit gaan oor die spesifieke gebeure - nie oor tydsduur of oor
die uur of datum nie. Tweedens word profetiese teologie gekenmerk deur die inbreek van die
eschaton in die tyd. Dit is 'n handeling waardeur God uit die toekoms ingryp in hierdie tyd en die
oomblik omvorm tot 'n oomblik van waarheid. Dit gaan dus in profetiese teologie oor 'n
herkenning van 'n bepaalde opvatting van tyd en die onderskeidingsvermoë om 'n spesifiek plek,
situasie en tyd te kan peil.

Naudé het inderdaad gereeld 'n deeglike sosiale, ekonomiese en politieke analise van die situasie in
Suid-Afrika gemaak. Na aanleiding van hierdie analise het hy telkens 'n bepaalde boodskap oor en
vir 'n spesifieke histories bepaalde tyd, plek en situasie gebring. Hierdie werkswyse wat Naudé
gevolg het bied waarskynlik die sterkste aanduiding van die historiese en hermeneutiese bewussyn
wat steeds sterker by hom posgevat het.

7 Sien "Challenge to the Church: A Theological Comment on the Political Crisis in South Africa". The Kairos
Document (1985: 15ev).
Nolan, 1986: 131ev.
Nolan haal die definisie van Gerhard von Rad oor profetiese teologie aan waarby hy aansluiting vind in sy
formulering van 'n eie defmisie daarvan. Volgens Von Rad se defmisie "it is all important not to read this message
as if it consisted of timeless ideas, but to understand it as the particular word relevant to a particular hour in
history, which therefore cannot be replaced by any other word. The prophetic word never tries to climb into the
realm of general religious truth, but instead uses even the most suspect means to tie the listening partner down to
his (sic) particular time and place in order to make him understand his own situation before God." Sien Von Rad
(1968: 100), soos aangehaal in Nolan (1986: 131).
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6.2.4 Samevatting

Hierdie afdeling het gefokus op die gebrek aan 'n historiese bewussyn by die apartheidsteoloë aan
die een kant, en die aanwesigheid daarvan by die anti-apartheidsteoloë aan die ander kant. Uit
hierdie bespreking kan afgelei word dat die apartheidsteoloë en die anti-apartheidsteoloë inderdaad
indringend van mekaar verskil in hulle teologiese werkswyse. Eersgenoemde het ewiggeldende,
universele beginsels probeer identifiseer ten einde aan te dui in watter mate hulle interpretasie in
kontinuïteit met die Bybel en die Christelike geloof is. Hulle het juis daarom veel gemaak van die
gesag van die Skrif. Hulle het daardie beginsels dan op hulle eietydse konteks van toepassing
gemaak, sonder om te verreken op watter wyse hulle analise van die konteks alreeds die wyse
waarop die beginsels geformuleer is, op 'n beslissende wyse bepaal het.

Daarteenoor is 'n groeiende ongemak by Marais en Naudé te bespeur rondom die a-historiese en
rigiede werkwyse wat deur die apartheidsdenkers nagevolg is. Hulle persoonlike omstandighede en
die wyse waarop hulle in Afrikanerkringe gemarginaliseer is, het van hulle 'n werkswyse geverg
waarin hulle intens moes worstel met die betekenis van die Christelike geloof vir hulle tyd. Veral by
Marais is daar sprake van kritiek teen die pretensie van apartheidsdenkers om ewiggeldige beginsels
uit die Skrif af te lei. Marais en Naudé het in verskillende dekades van hulle lewe telkens opnuut
probeer om die eise van die Evangelie vir daardie tyd te verstaan. Hulle het teologiese nadenke
daarom as 'n dinamiese en voortgaande proses verstaan. Daar kan daarom by hulle 'n veel
duideliker historiese bewussyn en 'n hermeneutiese aanvoeling bespeur word - al het hulle dit nie
noodwendig in 'n uitgewerkte teologiese metodologie of hermeneutiese teorie tot uitdrukking
gebring nie.

6.3 Die nuwe belangstelling in hermeneutiek

6.3.1 Inleiding

In afdeling 6.2.1 is gewys op die hermeneutiese vakuum wat gelaat is deur die oorheersing van die
teologiese toneel binne die Ned Geref Kerk deur die Oupajane. Hierteenoor het 'n historiese en
hermeneutiese bewussyn geleidelik sedert die 1960's ontluik, juis vanuit die geledere van die
kritiese stem teen apartheidsdenke in die Ned Geref Kerk. Hierdie historiese en hermeneutiese
bewussyn het ook gelei tot 'n nuwe belangstelling in hermeneutiek as vakrigting sodat talle
publikasies oor Bybelse en teologiese hermeneutiek veral sedert die 1980's begin verskyn het. In
hierdie afdeling word hierdie nuwere belangstelling in hermeneutiek van naderbyondersoek. Op
grond van die resultate van die hermeneutiese analises wat hieruit na vore gekom het, sal in die res
van hierdie hoofstuk gebruik gemaak word van hermeneutiek as 'n instrument om die punte van
verdeling verder te ondersoek.

In hierdie afdeling word vervolgens gewys op die ontluiking van 'n groeiende historiese en
hermeneutiese bewussyn in die geledere van die Ned Geref Kerk en dan op die hermeneutiese
analises wat op grond hiervan na vore gekom het.

6.3.2 Diefondamente word gelê vir hermeneutiek as vakrigting

Die vroeëre anti-apartheidsteoloë se historiese en hermeneutiese bewussyn (6.2.3) was inderdaad
meer intuïtiefvan aard. Dit was eers gedurende die 1960's dat teoloë binne Ned GerefKerkgeledere
die fondamente gelê het vir die ontwikkeling van teologiese hermeneutiek as vakgebied in Suid-
Afrika. Gedurende die 1960's het drie tydgenote, naamlik Jaap Durand, Willie Jonker en Hennie W
Rossouw, die eerste akademiese werke in hierdie verband die lig laat sien.

Eerstens kan hier melding gemaak word van die bydrae van Rossouw. In 1963 verskyn sy doktorale
tesis, Klaarheid en interpretasie: enkele probleemhistoriese gesigspunte in verband met die leer van
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die duidelikheid van die Heilige Skrif.lO In die inleiding stel hy dit duidelik dat hy hom in hierdie
studie bepaal by die hermeneutiese probleem wat inderdaad dié vraagstuk van daardie tyd was. Hy
beskryf hermeneutiek as die wetenskaplike leer van interpretasie "van verstanende en vertolkende
uitleg".ll In hierdie werk toon hy aan dat die gebrek aan 'n historiese en hermeneutiese bewussyn
by die gereformeerde ortodoksie 'n probleem skep vir die wyse waarop hulle die Skrif interpreteer -
veralomdat dit die Christelike geloof laat verstar deur die inhoud daarvan in Aristoteliese begrippe
te fikseer. In sy bydrae in die Festschrift wat opgedra is aan Berkouwer - Septuagesima anno:
theologische opstelle aangeboden aan. Prof dr. G C Berkouwer - wat in 1973 verskyn het, gee
Rosouw in sy artikel "Doksologie, ortodoksie en ekumene" weer eens aandag aan die problematiek
in verband met 'n gebrek aan 'n historiese en hermeneutiese bewussyn - veral ten opsigte van die
ortodoksie.12 Hy het verskeie ander werke die lig laat sien waarin hy die hermeneutiese vraagstuk
bespreek en waardeur dit sodoende onder die aandag van ander navorsers en studente in die teologie
gebring word. Hier kan onder andere verwys word na die werk van Rossouw Wetenskap,
interpretasie, wysheid, wat in 1982 verskyn het en wat van die vroegste werke was waarin die
hermeneutiek as filosofiese dissipline in Suid-Afrika aan die orde gestel word.13

In hierdie tyd het Jonker ook toenemend met die vraagstuk in verband met 'n historiese en
hermeneutiese bewussyn geworstel. In hierdie verband kan melding gemaak word van verskeie
bronne van Jonker waarin hy spesifiek (en dikwels op 'n indirekte wyse) aandag gee aan hierdie
onderwerp. Hier kan onder andere melding gemaak word van Jonker se artikel in dieselfde
Festschrift vir GC Berkouwer." Hierin gee hy aandag aan Berkouwer se korrelasie tussen geloof en
openbaring waarmee Berkouwer die bedreiging van die skolastiek in sy eietydse konteks afgeweer
het. Jonker beklemtoon die noodsaakliheid van 'n hermeneutiese en historiese bewussyn in die
interpretasie van die Skrif. Die betekenis van die Skrifkon vir Jonker nooit vir eens en vir altyd in
dogmatiese waarhede gefikseer word nie, juis omdat geloof afgestem is op 'n dinamiese verhouding
met God wat gevoed word deur 'n voortdurende omgang met die Skrif.

Jonker het ook verskeie ander werke wat handeloor 'n hermeneutiese bewussyn die lig laat sien.
Hier kan onder andere melding gemaak word van sy bydrae in Op weg met die teologie, wat in 1974
verskyn het en waarin hy spesifiek aandag gee aan die hermeneutiek en eksegese." Voorts het die
werk Woord as opdrag: Gedagtes oor die prediking in 1976 verskyn, waarin hy weer eens aandag
gee aan die rol van die hermeneutiek in Skrifinterpretasie - met die oog op prediking.Ï"

Die ontluiking van 'n historiese bewussyn in kritiese afgrensing van die werksywse van die
gereformeerde ortodoksie blyk nêrens duideliker as by Jaap Durand nie. Hoewel Durand se formele
hermeneutiese belangstelling eers later na vore getree het, is 'n steeds sterker aksent op die rol van
die geskiedenis dwarsdeur sy loopbaan in sy teologiese nadenke te bespeur. In 'n Festschrift
opgedra aan Durand sê Smit met reg van hom: "Weinig ander Suid-Afrikaanse teoloë oor die
afgelope dekades is deur so 'n radikale historiese bewussyn gekenmerk as Durand.,,17 In hierdie

lO Rossouw, 1963.
II Rossouw, 1963: 11.
12 Rossouw, 1973.
13 Rossouw, 1982a. Die volgende werke van Rossouw kan ook geraadpleeg word: Rossouw, 1980: 7-28; Rossouw,

1982b: 149-180.
14 Jonker, 1973: 86-111.
IS Heyns & Jonker, 1977.
16 Jonker, 1976. Hier kan ook melding gemaak word van verskeie ander werke wat hy die lig laat sien het of werke

waarin sy insigte bespreek word, naamlik, Jonker, WD 1977a: 3-15. Koornhof & Jonker 1987: 20-26 en Theron &
Kinghorn (eds), 1989.

17 Sien Smit, 2009a: 131-167.
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artikel bespreek Smit sy insigte en bydrae en verwys na die betrokke literatuur waarin 'n historiese
bewussyn na vore kom. Hierdie beklemtoning blyk reeds in sy eerste doktorale proefskrif naamlik,
Una Saneta catholica in sendingperspektief, onder begeleiding van JH Bavinck.18

Die problematiek in verband met 'n hermeneutiese en historiese bewussyn word veral in Durand se
tweede proefskrif aan die orde gestel. Hierdie proefskrif, wat hy onder prof. FJM Potgieter voltooi
het, verskyn in 1973 met die titel Heilsgeskiedenis en die dialektiek van syn en denke: Strukturele
verbindingslyne tussen Thomas Aquinas en die teologie sedert die Aufkldrung+' In die inleiding
maak' hy dit duidelik dat die problematiek waaraan hy aandag wil gee, verband hou met die
hermeneutiese vraag na die "verstanende en vertolkende" uitleg van die Skrif en die vraag na die
heilsgeskiedenis. Voorts meen hy dat toenemende konsensus bestaan dat God se openbaring nie 'n
"onthulling" is van 'n aantal "tydlose" waarhede nie, maar dat dit 'n openbaring is "wat in die
geskiedenis ingegaan het". Hierdie openbaring moet volgens hom só vertolk word dat die aktualiteit
daarvan vir die hede ontdek kan word.2o •

Verskeie ander werke wat hierdie vraagstuk belig, verskyn ook uit sy pen21 soos Teks binne
konteks: Versamelde opstelle oor kerk en politiek. Verskeie artikels van Durand verskyn in hierdie
bundel wat spesifiek handeloor die hermeneutiese en historiese bewussyn binne die kontemporêre
konteks in Suid-Afrika soos "Die vinger van God in die geskiedenis: onopgeloste probleem'<' en
"Teks binne konteks'Y'

6.3.3 'n Stroom publikasies volg

Hierdie aanvanklike bydraes tot die hermeneutiek word opgevolg en is verder gevoer deur verskeie
ander teoloë. 'n Historiese en hermeneutiese bewussyn blyk byvoorbeeld uit die werk van
verskillende missioloë. David Bosch het daarin geslaag om die evangeliese en sosiale dimensie van
die sending by mekaar uit te bring. In verskeie van sy werke van 1972 afis daar voorbeelde van die
wyse waarop sy historiese bewussyn 'n rol gespeel het in sy teologiese besinning.i"

Hierdie vroeëre bydraes is ook opgevolg deur die werk van Bybelwetenskaplikes soos Willem
Vorster, Bernard Lategan en Ferdinand Deist. Lategan het reeds in 1973 belangstelling in die
hermeneutiek getoon toe hy die gereformeerde-skolastiese (metafisiese) beskouing van die Bybel
bevraagteken het. Sy hermeneutiese bewussyn het hom toe reeds in staat gestel om die a-historiese
interpretasie, waar tydlose beginsels van die geloof in die Skrif gevind en net so toegepas is, te
bevraagteken. Hy lewer 'n pleidooi dat die historiese karakter van die Skrif ernstig opgeneem
word.25

Deist meen dat die eerste tekens van verandering in die denke ten opsigte van die
Bybelwetenskappe gedurende die 1950's waargeneem word. Voorts toon hy aan dat daar gedurende
die middel 1960's reeds 'n diskussie was oor onderwerpe soos "Skrifbeskouing", "historisiteit van

18 Durand, 1961.
19 Durand, 1973.
20 Durand, 1973: 1.
21 Sien Smit, 2009a: 131-167. Sien sy bespreking van Durand se artikel wat verskyn het in Teks binne konteks, 1980:

91-99; "Die vinger van God in die geskiedenis - 'n Onopgeloste probleem". Asook Smit, 1986b.
22 Durand, 1980: 91-99.
23 Durand, 1987d: 191-197.
24 Sien Bosch, 1972: 129; Bosch, 1981: 24ev; Bosch, 1982a; Bosch, 1983:24ev en Bosch, 1984: 14ev.
25 Sien Lategan, 1973: 150ev. Verskeie ander werke wat op sy hermeneutiese bewussyn dui, het ook uit sy pen

verskyn soos Lategan, 1970a: 22ev; Lategan, 1970b: 1gev en Lategan & Deist (eds), 1984: lev.
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Bybelse verhale" en "geskiedenis en kerugma".26 Hierdie proses is verder gevoer deur die ontstaan
van die Ou en Nuwe Testamentiese werkgemeenskappe in die laat-1950's en begin-1960's en die
skryfvan Suid-Afrikaanse handboeke vir die Bybelwetenskappe vanaf die 1970's deur teoloë soos
Deist, Eybers, Burden en Vorster. Volgens Deist het die stigting van interdenominasionele
Bybelkundedepartemente aan verskeie Suid-Afrikaanse universiteite vanaf die 1960's ook 'n
belangrike rol gespeel in die ontwaking van 'n belangstelling in hermeneutiek.

Deist was een van die min teoloë wat gedurende die middel-1970's onder hernieude druk van die
ortodoksie binne die Ned Geref Kerk dit gewaag het om publikasies in verband met Bybelse
hermeneutiek die lig te laat sien. Dit sluit in werke soos Mosaïek van Moses, wat in 1976 verskyn
het en waarin hy die histories-kritiese benadering tot die Pentateug op diplomatiese wyse aan die
orde gestel het?? Hier moet ook melding gemaak word van sy later monumentale werk waarin hy 'n
indringende ondersoek gedoen het oor die Ned Geref Kerk se Skrifbenadering deur die geskiedenis
heen - beginnende by die Skrifbeskouing van die eerste professore aan die Kweekskool op
Stellenbosch (Hofmeijr en Murray). In dié betrokke werk maak hy 'n analise van die ontwikkeling
en hoogbloei van die Skrifbenadering van die Suid-Afrikaanse neo-Calvinisme (apartheidsteologie)
en hoe dit gerelativeer is met die opkoms van die hermeneutiese bewussyn wat wyd uitgekring het
teen die begin van die 1990's?8

6.3.4 'n Nuwe geslag teoloë

Die voorstanders van die gereformeerde ortodoksie - vanaf die tydperk van die Oupajane - het
mettertyd hulle posisie van teologiese oorheersing begin verloor namate indringende kritiese vrae
gestel is oor hulle teologiese benadering. Dit het die geloofwaardigheid van die Suid-Afrikaanse
neo-Calvinistiese teologiese denke waarin universele en ewiggeldende a-historiese
geloofsbeginsels geïdentifiseer is en direk toegepas word - onder verdenking gebring.

Dit is opvallend hoe 'n belangstelling in hermeneutiek in akademiese kringe in Suid-Afrika teen die
1970's en veral die 1980's ontwikkel het namate die kritiek teen apartheidsdenke in die Ned Geref
Kerk toegeneem het. Hierdie kritiek is verder gevoer met die koms van 'n nuwe geslag teoloë.

Hier moet eerstens melding gemaak word van Dirkie Smit as eksponent van die sistematiese
teologie, wat een van die eerste teoloë van die nuwe geslag is wat 'n besondere bydrae gelewer het
(en steeds lewer) tot die ontwikkeling van hermeneutiek as vakrigting. Deur middel van sy eie
hermeneutiese en historiese bewussyn slaag hy daarin om nie net die vroeë teoloë se historiese
bewussyn raak te sien en te beskryf nie, maar self besondere bydraes te lewer tot die hermeneutiek.
Ten opsigte van sy persoonlike bydrae tot beter insig in die hermeneutiek kan hier onder andere
verwys word na sy werk Hoe verstaan ons wat ons lees: 'n Dink- en werkboek oor die hermeneutiek
vir predikers en studente (1987). Dit het in die reeks Woord teen die lig (1987) verskyn, juis as 'n
uitklaring van die werkswyse wat in die Christelike prediking gevolg word?9 Die Woord teen die
lig-reeks as 'n geheel het trouens 'n belangrike aksent geplaas op die spanning tussen teks en
konteks - wat in elke bydrae deur 'n afdeling oor hermeneutiek oorbrug word.

26 Deist, 1994: 261-262. Vanuit sy gesprek met die geskiedwetenskap kom hy tot die insig hoe problematies die
moderne positiwistiese historiese metodiek vir Bybelwetenskap is, omdat positiwistiese geskiedskrywing
veralgemeen oor die geskiedenis en dit in die Bybel eerder gaan oor die spesifieke (kontingente) historiese gebeure
en waaroor nie so maklik veralgemenings gemaak kan word nie.

2? Benewens hierdie werk het verskeie ander werke van Deist gedurende hierdie tyd verskyn wat die a-historiese
beginsels van die apartheidsteoloe bevraagteken: sien Deist, 1975b: 127ev; Deist, 1982 en Deist, 1990: I24ev.

28 Hierdie werk van Deist is deel van sy ondersoek na die Skrifuitleg van die Afrikaanssprekende kerke wat hy vir die
Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing gedoen het. Sien Deist, 1994.

29 Hier kan ook melding gemaak word van ander werke sien Smit, 1984b: 14ev; Smit, 1984c: 60ev; Smit, 1984a:
68ev; Smit, 2007b.
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Hier kan ook melding gemaak word van teoloë se werke wat tans 'n belangrike bydrae lewer tot die
ontwikkeling van hierdie vakgebied, soos Jan Botha (Universiteit van Stellenbosch), EM Conradie
(sistematiese teologie, Universiteit van Wes-Kaapland), LC Jonker (Ou Testament, Universiteit van
Stellenbosch)," DG Lawrie (Ou Testament, Universiteit van Wes-Kaapland)31 en Jeremy Punt
(Nuwe Testament, Universiteit van Stellenbosch), om maar net enkele name vanuit die Wes-Kaapse
konteks te noem.

Dit is juis hierdie stroom hermeneutiese bydraes waarby ek aansluiting vind om my analise van die
punte van verdeling te maak. In die volgende afdelings sal Conradie se bydrae tot die hermeneutiek
ingespan word ten einde ondersoek in te stel na die punte van verdeling tussen die teologie van
apartheids- en anti-apartheidsteoloë. 32

6.3.5 Hermeneutiek as instrument

Hierdie nuwe belangstelling in Bybelse, teologiese en kontekstuele hermeneutiek het gelei tot talle
publikasies waarin die komplekse verskeidenheid van faktore wat die gebeure van interpretasie
beïnvloed, ontleed en beskryf is (Deist & Burden, Lategan). Hierdie analises bied myns insiens 'n
nuttige instrument om die spesifieke punte van verdeling tussen apartheidsteoloë en die kritiese
stemme van Marais en Naudé te identifiseer. Vir die doeleindes van hierdie studie sal gebruik
gemaak word van een van die latere hermeneutiese analises, naamlik die bydrae van Conradie
(2008).33

In sy bydraes tot die hermeneutiek vind Conradie aansluiting by die stroom teoloë wat hier bo
vermeld word. Daar is veral duidelike ooreenkomste tussen sy analise en dié van Smit (in Hoe
verstaan ons wat ons lees?). Volgens Conradie is een van die belangrikste take van die
hermeneutiek om die distorsies wat tot ontoereikende interpretasies aanleiding gee, te identifiseer
en te beskryf.'" Dit lei hom tot 'n bepaalde definisie van hermeneutiek: "Hermeneuties is the
discipline that reflects on and analyses the process of interpretation.Y' In die hermeneutiek gaan dit
dus oor die nadenke oor die komplekse handelinge van interpretasie.

Hy toon dan aan dat interpretasie te doen het met die stuur en ontvangs van boodskappe. Dit lei tot
'n kommunikasiemodel van interpretasie waarin die rol van die bron, die produksie van die
boodskap, die boodskap self, die ontvangs van die boodskap en die ontvanger self verreken moet
word. Die bron giet dus die boodskap in 'n bepaalde kode wat deur die ontvanger gedekodeer moet
word ten einde die boodskap te kan verstaan en daarop te kan reageer. In die geval van die
interpretasie van tekste (soos die Bybel) lei dit tot die kreatiewe spanning tussen "Teks" en eietydse
"Konteks". Conradie self fokus op die interpretasie van die Bybeltekste vanuit die perspektief van
Bybelse, teologiese en kontekstuele hermeneutiek. In wat hierop volg, sal ek van sy analise gebruik
maak, maar dit dan benut vir die interpretasie van die Christelike boodskap in en vir die Suid-
Afrikaanse konteks. Die "Christelike Boodskap" sluit wel die Bybeltekste in, maar dit word hier tog
breër gebruik om ook die Christelike geloof en die implikasies daarvan vir die Christelike lewe in te
sluit.

30

31
Sien onder andere Jonker & Lawrie, 2005.
Sien onder andere Jonker & Lawrie, 2005.

32 Sien onder andere Conradie, 2008.
33 Conradie, 2008: 34. Daar sou ook gebruik gemaak kon word van verskeie ander Suid-Afrikaanse teoloë soos Deist,

Lategan en Smit.
34 Conradie, 2008: 35.
35 Conradie, 2008: 37.
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Net soos Smit, gebruik hy die woord "interpretasie" veralom te dui op die rol wat toepassing en
toeëiening speel. Dit gaan dus nie om 'n bloot intellektuele greep, of om die subjektiwiteit van
bepaalde kennisinhoude nie, maar op die wyse waarop die boodskap ons raak - hoedat dit mense se
lewens verander. Anders gestel: "verstaan" kom neer op wat Gadamer 'n versmelting van horisonne
noem. Conradie gebruik verskillende begrippe om duidelik te maak hoedat "interpretasie"
inderdaad die aspekte van toepassing en toeëiening insluit: dit gaan oor die betekenis van tekens,
oor die antwoord op 'n bepaalde boodskap, oor die relevansie en implikasies van 'n bepaalde appêl.
Interpretasie is daarom 'n dinamiese en voortgaande proses waarmee ons nooit kan klaarkom nie.
Dit word uitgedruk met behulp van die metafoor van die "hermeneutiese spiraal". In hierdie spiraal
is daar 'n voortdurende beweging vanuit 'n bepaalde voorverstaan na nuwe ervarings - byvoorbeeld
met tekste of met aspekte van die eietydse konteks - wat telkens weer tot nuwe interpretasies
aanleiding gee.

Op grond hiervan is dit duidelik dat beswaarlik van 'n finale korrekte interpretasie gepraat kan
word, omdat interpretasie 'n voortgaande proses behels. Daar is nie "regte" of "verkeerde"
interpretasies nie, maar dit is wel moontlik om te onderskei tussen relatief toereikende en relatief
ontoereikende interpretasies. Dit lei tot die vraag: watter kriteria kan aangewend word om hierdie
onderskeiding te maak? Conradie meen dat 'n hermeneutiese analise van die verskillende faktore
wat 'n rol speel by die interpretasie van die Bybel/die Christelike boodskap, hierin kan help. 'n
Relatief toereikende interpretasie is een wat (miskien op 'n intuïtiewe wyse) die rol van 'n hele
verskeidenheid dergelike faktore kan verreken. Conradie identifiseer die volgende sewe stelle
faktore wat 'n rol speel by interpretasie en skets dit ook skematies met behulp van 'n bepaalde
hermeneutiese padkaart: 36

• Die wêreld agter die teks: Dit wil sê die historiese agtergrond.

• Ondersoek van die teks self: Die literêre kenmerke.

• Die wêreld voor die teks: Die rol wat tradisie speel.

• Die interpretasie self: Ondersoek na die rol van strategieë van interpretasie.

• Ondersoek na interpretasie in die retoriese konteks: Die respons op die boodskap word
gekommunikeer aan andere.

• Ondersoek na die kontemporêre konteks: Die interpreteerder kyk met 'n bepaalde bril na die
teks.

• Die wêreld onder die teks: Bewustelike en onbewustelike faktore wat die interpretasie verwring.

36 Conradie, 2008: 55.
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Conradie illustreer die hermeneutiese padkaart met die volgende diagrarn.Y
-1- -3- -4- -5- -6-
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The world of hidden interpretative interests "beneath" each of these aspects

In die res van hierdie hoofstuk sal van hierdie hermeneutiese padkaart gebruik gemaak word om 'n
analise te maak van die punte van verdeling tussen apartheids- en anti-apartheidsteologie. Die
vertrekpunt is watter rol 'n hermeneutiek van suspisie (of die gebrek daaraan) gespeel het in die
bewuswording by Marais en Naudé dat die Christelike boodskap deur apartheidsteologie radikaal
verwring is (6.4). Dit het gepaard gegaan met verskillende analises van die Suid-Afrikaanse konteks
(6.5), verskillende keuses van Bybeltekste (6.6), verskillende opvattings wat die retoriese konteks
waarbinne die Christelike boodskap in Suid-Afrika toegeëien moet word, in berekening bring (6.7)
en uiteindelik dan ook inhoudelik verskillende interpretasies daarvan (6.8). In elke afdeling sal die
hermeneutiese rol van die bepaalde stel faktore aan die orde gestel word en dan die punte van
verdeling tussen apartheidsteologie en die kritiese stemme van Marais en Naudé in die verband
aangedui word.

6.4 Die ontluiking van 'n hermeneutiek van suspisie

6.4.1 Inleiding

Die punte van verdeling tussen apartheidsteoloë en die kritiese stem in die Ned GerefKerk daarteen
blyk waarskynlik nêrens duideliker as in die af- of aanwesigheid van 'n hermeneutiek van suspisie
nie. Dit word duidelik gei1lustreer in die denke van Marais en Naudé. In hierdie afdeling word
aandag gegee aan die hermeneutiek van suspisie ten opsigte van die apartheidsteoloë se
regverdiging van apartheid wat deur middel van Marais en Naudé se denke geïdentifiseer kan word.

Die begrip "hermeneutiek van suspisie" verwys hier na 'n bepaalde modus van interpretasie - in
hierdie geval 'n herinterpretasie van die betekenis van die Christelike geloof - waar 'n bepaalde
suspisie na vore tree dat sodanige herinterpretasie blootgestel is aan sistematiese verwringing as
gevolg van die invloed van bepaalde ideologieë. Dit gaan hier oor die suspisie dat sodanige
verwringing op 'n bewustelike en veral 'n onbewustelike wyse plaasvind. Die argument van hierdie
afdeling is dat só 'n hermeneutiek van suspisie wel deeglik by Marais en Naudé gefunksioneer het-

37 Conradie, 2008: 55.

-382-

https://etd.uwc.ac.za/



trouens, die argument van Hoofstuk 2 dui daarop in watter mate die ontstaan en hoogbloei van
apartheidsdenke in die Ned GerefKerkjuis verstaan kan word as 'n ideologiese legitimering van 'n
bepaalde groep se ekonomiese, politieke en kulturele belange.

Alhoewel die begrip "hermeneutiek" hier gebruik word, beteken dit nie dat die anti-apartheidsteoloë
van daardie betrokke tyd 'n vakkundige kennis van hierdie onderwerp gehad het nie. Hierdie was
eerder 'n intuïtiewe reaksie wat in retrospek beskryf kan word as 'n "hermeneutiek van suspisie".
Daar word vervolgens gelet op die wyse waarop 'n bepaalde agterdog by Marais en. Naudé ten
opsigte van apartheidsteologie ontwikkel het; hoe hierdie agterdog uitgedruk is in terme van die
ideologieë van rassisme (Marais) en ook klassisme (Naudé); en hoe hulle die verreikende
implikasies daarvan aangevoel en ingesien het. Hierdie agterdog kan in retrospek beskryf word in
terme van 'n hermeneutiek van suspisie wat by die kritiese stem teen apartheidsdenke in die Ned
GerefKerk aanwesig was.

6.4.2 Marais

a) Vroeë tekens

Dit is opvallend dat die eerste tekens van 'n hermeneutiek van suspisie reeds by Marais bemerk
word kort ná die eerste fase van die ontwikkeling van apartheid. In Hoofstuk 4 is 'n volledige
uiteensetting gegee van die ontwikkeling van sy kritiek op die teologiese en Skriftuurlike
regverdiging van apartheid in die lig van verskillende invloede wat op hom ingewerk het. Daarom is
dit slegs nodig om die belangrikste punte uit te lig ten einde aan te toon hoe hierdie insigte by hom
ontwikkel en tot uitdrukking gekom het.

b) Marais word bewus van bepaalde distorsies

Daar is reeds aangetoon in watter mate Marais se kinderjare 'n predisposisie by hom geskep het wat
aanleiding gegee het tot kritiese denke. Hierdie kritiese ingesteldheid het verder ontwikkel
gedurende sy studentejare toe hy as studenteleier die konserwatiewe nasionale politieke denke van
die Afrikaanse Nasionale Studentevereniging (met hulle wortels in nasionaal-sosialisme)
bevraagteken en gekritiseer het (sien Hoofstuk 4.4). Dit word nogeens versterk tydens sy ervaring
van die magspel wat na vore getree het in die Oupajane se stryd met Du Plessis.

Hierdie agtergrond het by hom die nodige aptyt gewek om die boek van Shillito aandagtig te lees.
Die insigte wat hy deur die lees van hierdie boek verwerf het, het sy vermoede versterk dat die
ideologie van Afrikanernasionalisme 'n distorsie in die teologiese nadenke van die Oupajane
veroorsaak het. Marais se vermoede is ook versterk deur sy betrokkenheid by die ekumene (sien
Hoofstuk 4.6.2,3). Hy het homself tuisgevind binne teologiese geledere waar eenheid in die kerk
bevorder is ten spyte van rasseverskille en waar eenheid tussen volke bo rasse-apartheid in die
burgerlike samelewing beklemtoon is. Dit was juis hierdie insigte wat sy oë geopen het vir die
ideologie wat aanleiding gegee het tot distorsies in die denke van die apartheidsteoloë.

In Marais se ondersoek toon hy aan dat dit vanweë die apartheidsteoloë se betrokkenheid by en
lojaliteit aan Afrikanernasionalisme is dat hulle beide teologiese en Skriftuurlike regverdiging vind
vir rasse-apartheid (sien Hoofstuk 4.6.5). Marais het die rol van hierdie ideologie nie net
geïdentifiseer nie, maar ook kritiek daarop gelewer omdat apartheidsteoloë dit gebruik het om
rasseskeiding in beide die kerk en die burgerlike samelewing te verseker (sien Hoofstuk 4.6.5).

Marais het dus vroeg in sy lewe met 'n kritiese oog ondersoek ingestel na die distorsie wat 'n
bepaalde ideologie veroorsaak in die denke van apartheidsteoloë.
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cj Marais ontleed die distorsies

As gevolg van Marais se onrustigheid oor die rol wat hierdie ideologie gespeel het in die denke van
apartheidsteoloë, het hy dit ook krities ontleed - soos blyk uit sy artikels in kerklike tydskrifte
gedurende die 1940's. Hy het ondersoek ingestel na beide die wyse waarop en die rede waarom
apartheidsteoloë teologiese en Skriftuurlike regverdiging kon vind vir die ideologie van rasse-
apartheid (sien 6.5 hier onder). Ons sien hierdie vraagtekens in sy artikels in Die Kerkbode
gedurende die 1940's, tydens sinodesittings en by die Volkskongres van die FAK (1944) oor die
rassebeleid van die Afrikaner. Hier is veral sy artikel in Op die Horison38 ter sake, waarin hy vra
hoe dit moontlik is dat kleur belangriker is as broederskap in die kerk en medemenslikheid in die
burgerlike samelewing.

InMarais se doktorale tesis waar hy sy denke in verband met die Christelike broederskapsleer van
die vroeë Christendom ontleed en in sy artikel van 1947 in Op die Horison (Hoofstuk 4.6.3 en
4.6.6), bereik sy ondersoek en kritiek 'n hoogtepunt. In beide hierdie werke identifiseer en ontleed
hy die invloed wat die Suid-Afrikaanse neo-Calvinisme op apartheidsteoloë se denke in verband
met rasse-apartheid het. Hy ontleed onder andere hulle denke in verband met die sogenaamde
goddelike skeppingsordeninge - van die Suid-Afrikaanse neo-Calvinisme - waarvan afgode
gemaak word. Hy ontleed die rol wat Afrikanernasionalisme in hierdie denke speel en kom tot die
gevolgtrekking dat dit aangewend word om goddelike sanksie aan die beleid van rasse-apartheid te
verleen.

In Marais se boek Die Kleur-krisis en die Weste lewer hy vanuit 'n ander hoek kritiek op die
ideologie van rassisme. Hy belig die rol wat die kleurfaktor in die meerderwaardigheid van Wes-
Europeërs speel en wys daarop dat die argumente wat hierdie filosofie ondersteun, op mites berus.
Hy toon aan dat die mite van bloed, ras en nadelige biologiese gevolge van rassevermenging reeds
deur wetenskaplikes verwerp is (sien Hoofstuk 4.6.7). Hy bespreek dan die wyse waarop hierdie
mites benut word in argumente wat rasse-apartheid regverdig. In hierdie boek maak Marais -
benewens hierdie wetenskaplike bewyse - ook gebruik van bewyse uit die kerkgeskiedenis, die
Bybel, en van resente internasionale kerkleiers en teoloë om die apartheidsteoloë te waarsku teen
die distorsies wat ideologieë veroorsaak in die teologie wat hulle bedryf.

Marais se hermeneutiek van suspisie kan dus afgelei word uit sy identifisering, ontleding en kritiek
op die rol wat ideologieë speel in die denke van apartheidsteoloë. Hy het toenemend besef dat die
ideologië van Afrikanernasionalisme en rassisme meespeel in die toepassing van die beleid van
rasse-apartheid. Op hierdie wyse word die belange van 'n bepaalde volk verskans ten spyte van die
sosiale ongeregtigheid waartoe hierdie beleid aanleiding gegee het.

6.4.3 Naudé

a) Vroeë tekens

Vervolgens word aandag gegee aan die wyse waarop 'n hermeneutiek van suspisie by Naudé
ontwikkel het. Dit het verband gehou met sy morele besef in verband met sosiale, ekonomiese en
politieke geregtigheid en versoening.

Daar is reeds aangetoon (sien Hoofstuk 5.3.1,2 en 5.4) hoe Naudé gedurende sy kinderjare,
studentejare en eerste fase van sy bediening (1915-1948) beïnvloed is. Hierdie invloede het veral
verband gehou met sosio-ekonomiese en kultuur-politieke vraagstukke binne die konteks waarin hy
gebore en grootgeword het (sien Hoofstuk 2.2,3). In die Afrikanerkonteks het hy 'n sosiale

38 Marais, 1947: 66
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moraliteit ontwikkel wat hom sensitief gemaak het vir geregtigheid en barmhartigheid. Dit is verder
gevoer toe hy self blootgestel word aan die onregverdigheid van sy moeder, skoolhoof en die
Oupajane.

Hierdie sensitiwiteit laat hom raaksien dat ander beginsels geld in die verhoudinge tussen
verskillende rasse op Genadendal as waaraan hy gewoond was. Hy het aangevoel dat
ongeregtigheid 'n rol gespeel het in die stryd tussen die Oupajane en Du Plessis. Naudé het besef
dat 'n klasseverskil gemaak word in die opleiding van predikante. Op Stellenbosch is wit predikante
opgelei wat sogenaamdewit meerderwaardige lidmate van die Ned Geref Kerk moes bedien. Op
Wellington het predikante wat lidmate van die Sendingkerk moes bedien, 'n minderwaardige
opleiding ontvang. Hy raak ook bewus van ongeregtigheid oor rassegrense heen toe hy
gekonfronteer word met die haglike omstandighede van bruin mense in krotbuurtes.

Tot in hierdie stadium was hierdie morele gewaarwording van Naudé beperk tot die Afrikaner met
enkele tekens van insig in die klasseverskille wat elders 'n rol gespeel het.

bj Invloede na 1948

Verskeie faktore wat ná 1948 op Naudé ingewerk het, het aanleiding gegee tot sy skerper analise
van die sosiale en ekonomiese ongeregtigheid wat op die swart samelewing afgedwing is (Hoofstuk
5.4). Hy het toenemend bewus geraak dat die stelsel van rasse-apartheid die direkte oorsaak is van
sosiale ongeregtigheid.

Hierdie invloede het Naudé toenemend krities gemaak oor die rol wat ideologiese denke gespeel het
in apartheidsteologie. Hy bemerk dit in die denke van die Afrikaner, predikante van die Ned Geref
Kerk en lede van die Afrikaner-Broederbond (AB) (Hoofstuk 5.4.5). Alhoewel hy as patriotiese
Afrikaner met oorgawe hierdie instellings gedien het, het dit al skerper tot hom deurgedring dat
Afrikanernasionalisme 'n beslissende rol speel in die teologiese denke binne die Ned GerefKerk en
dat dit aanleiding gee tot kerklike strukture wat die eenheid van die kerk aftakel en 'n sosiale orde
skep wat aanleiding gee tot ongeregtigheid, wat versoening onmoontlik maak.

Hierdie kritiese insigte word by Naudé bevestig deur die slagting by Sharpeville. Dit het tot hom
deurgedring dat die leiers van die Ned GerefKerk, lede van die AB en die NP só verblind was deur
hulle lojaliteit aan hierdie ideologie dat hulle selfs bereid was om die besluite van die Cottesloe-
kerkeberaad verdag te maak. Hy het ingesien hoe bedenklik die dominerende rol van die AB met
hulle Afrikanernasionalisme binne die Ned Geref Kerk is en dat apartheidsteoloë in die Ned Geref
Kerk aansluiting vind by die ideologiese oortuigings van die AB en die NP. Dit het die
apartheidsteoloë versterk in hulle oortuiging dat hulle interpretasie in verband met die teologiese en
Skriftuurlike regverdiging van apartheid korrek is.

cj Die rol van die ekumene

Kritiese vrae oor die ideologies-gelade teologie van apartheid vanuit die internasionale ekumeniese
wêreld het aanvanklik 'n plek in Naudé se onderbewussyn gevind. Dit blyk uit sy latere erkenning
dat hy tydens sy navorsingstoer oor jeugwerk in Europa in 1953 deur internasionale gelowiges met
vrae gekonfronteer is wat hy nie met die standaard antwoorde van apartheidsteoloë kon beantwoord
nie. Hierdie invloed is later versterk toe hy die ekumeniese besprekings van die Gereformeerde
Ekumeniese Sinode op Potchefstroom bygewoon het - veral toe hy kennis geneem het dat
internasionale gereformeerde teoloë indringende kritiek uitgespreek het oor die apartheidsteoloë se
interpretasie van die Christelike geloof ter regverdiging van die ideologie van rasse-apartheid.
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dj Naudé analiseer die distorsies

Al hierdie gebeure en gewaarwordinge het 'n bepalende rol gespeel in Naudé se bevraagtekening
van die apartheidsteoloë se teologiese en Skriftuurlike regverdiging van rasse-apartheid. Hy het
toenemend kritiek uitgespreek oor hulle identifisering en direkte toepassing van bepaalde tydlose en
universele goddelike beginsels wat regverdiging bied vir die beleid van rasse-apartheid in beide die
Ned GerefKerk en die burgerlike samelewing in Suid-Afrika.

Hierdie ongemak wat Naudé ondervind het met apartheidsteologie, het hom genoop om ondersoek
in te stel na die oorsake van teologiese distorsies in Duitsland gedurende die Tweede Wêreldoorlog.
Hy het sy antwoord gevind by die Belydende Kerk Beweging wat toe reeds aangetoon het dat
hierdie distorsie veroorsaak is deur die rol wat Nazisme in Duitsland gespeel het. Hierdie insigte het
sy vermoede bevestig dat Afrikanernasionalisme soortgelyke distorsies in die denke van
apartheidsteoloë veroorsaak het (Hoofstuk 5.5.6).

Naudé se betrokkenheid by verskeie ander projekte soos die Message to the people of South Africa,
Sprocas (sien Hoofstuk 5.5.8) en die Program to Combat Racism (sien Hoofstuk 5.5.8,9) het sy
vermoede bevestig dat die sosiale en ekonomiese ongeregtigheid in Suid-Afrika die wrange vrugte
is van 'n verwringde teologie. Dit laat hom insien dat die distorsies wat die ideologie van
Afrikanernasionalisme veroorsaak aanleiding gee tot sosiale en ekonomiese ongeregtigheid - en dat
dit nie net 'n rassestryd ontlok nie, maar inderdaad aanleiding gee tot 'n klassestryd in Suid-Afrika
(sien Hoofstuk 5.5.13). Dit het groter momentum gegee aan die kritiek wat hy gelewer het, nie net
in woord nie maar veral in daad (sien Hoofstuk 5.5.11-18).

Uit hierdie samevatting blyk dit duidelik dat Naudé mettertyd beter insig verwerf het in die
distorsies wat Afrikanernasionalisme in apartheidsteologie veroorsaak het. Namate hy dieper insig
verwerf, lewer hy skerper kritiek (in woord en daad) op die stelsel van rasse-apartheid en die sosio-
ekonomiese ongeregtigheid wat dit veroorsaak.

6.4.4 Samevatting

Marais se intuïtiewe hermeneutiek van suspisie vanweë sy ongemak met die teologie wat rasse-
apartheid regverdig, het hom in staat gestel om die oorsaak van die distorsie in die teologie van
apartheidsteoloë te identifiseer en te ontleed. In sy ondersoek identifiseer hy die rol wat
Afrikanernasionalisme in apartheidsteologie gespeel het. Hy toon aan dat hierdie ideologie
apartheidsteoloë genoop het om teologiese gronde en Bybelse regverdiging vir die ideologie van
rasse-apartheid te vind en dat dit aanleiding gegee het tot die verskeurdheid van die Ned GerefKerk
en rasseskeiding in die burgerlike samelewing.

Naudé se insig in die sosiale en ekonomiese ongeregtigheid wat deur rasse-apartheid veroorsaak is,
kan eweneens toegeskryf word aan sy intuïtiewe hermeneutiese suspisie. Vanweë verskeie faktore
wat hom beïnvloed het, het hy eerstens krities geraak ten opsigte van die distorsies wat
Afrikanernasionalisme veroorsaak het in sy eie teologiese denke. Hierdie insig het hom ook krities
gemaak ten opsigte van dieselfde distorsies wat hierdie ideologie in apartheidsteologie veroorsaak
het. Dit dring tot hom deur dat hierdie verwronge teologie regverdiging bied vir die stelsel van
rasse-apartheid, wat afgedwing word op die Suid-Afrikaanse kerklike, sosiale en ekonomiese
sektore. Hy besef dat dit die belange van die Afrikaner verskans en gevolglik gelei het tot
ongeregtigheid binne al hierdie sektore en aanleiding gegee het tot beide 'n rasse- en 'n klassestryd.

Hierdie aanwesigheid van 'n hermeneutiek van suspisie by Marais en Naudé en die afwesigheid
daarvan by apartheidsteoloë bevestig dat hier sprake is van 'n tweede punt van verdeling wat in dié
verband geïdentifiseer kan word.
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6.5 Verskillende analises van die samelewing

6.5.1 Inleiding

Die aanwesigheid van 'n hermeneutiek van suspisie by Marais en Naudé het saamgeval met
radikaal verskillende analises van die uitdagings wat die Suid-Afrikaanse konteks aan kerk en
teologie gestel het. In hermeneutiese teorieë word ems gemaak met die rol wat analises van die
eietydse konteks in teologiese interpretasie speel.

Ter wille van hierdie bespreking word kortliks aandag gegee aan die eise wat gestel word vir 'n
meer toereikende analise. Volgens Conradie moet die analise relevant wees vir 'n spesifieke
konteks." Hy toon aan dat toereikende teologiese interpretasie slegs moontlik is as rekening gehou
word met die vrae, behoeftes en probleme van sodanige konteks. In enige analise van die sosiale
konteks is dit uiteraard nodig om al die sektore van die samelewing in ag te neem - ekonomies,
polities, militêr, opvoeding, regspraak, media, kultuur, godsdiens - om verskillende invalshoeke in
ag te neem en die rol wat 'n wye verskeidenheid dissiplines kan speel, te verreken. Dan is dit ook
nodig om verskillende denkskole in elke dissipline in ag te neem. In die geval van teologiese
interpretasie gaan dit tipies nie soseer oor spesifieke aspekte van die sosiale problematiek nie, maar
eerder daaroor om 'n greep op die geheel te kry. Gegewe die kompleksiteit van so 'n analise is dit
uiteraard geen eenvoudige taak nie. Meer nog, Conradie wys tereg op die gevaar dat tydens 'n
analise van 'n spesifieke konteks só gefokus kan word op een probleem dat die totale konteks
gereduseer word tot daardie probleem ofbehoefte.

Met inagneming van hierdie veranderlikes word vervolgens aandag gegee aan die analise wat die
apartheidsteoloë aan die een kant en Marais en Naudé aan die ander kant gemaak het van die
kontemporêre konteks.

6.5.2 Apartheidsteoloë

Apartheidsteoloë het in hulle analises gefokus op die sosio-ekonomiese en kultuur-politieke
omstandighede van veral die armblankes en die bedreigings wat hulle ervaar het as gevolg van
Britse imperialisme, die proses van verstedeliking en die getalleoorwig van die swart deel van die
Suid-Afrikaanse bevolking (sien Hoofstuk 2.1)

Uiteindelik het die apartheidsteoloë al hierdie omstandighede gereduseer tot die sogenaamde
armblankevraagstuk en die "naturelleprobleem" en daarop gefokus in die analise wat hulle gemaak
het van die sosiale konteks van daardie tyd (sien Hoofstuk 2.1.2). Dit is opvallend dat
apartheidsteoloë besondere moeite gedoen het met hierdie aspek van teologiese interpretasie. Die
Carnegie-verslag (sien Hoofstuk 2.2.3) en Kerk en Stad (sien Hoofstuk 2.2.3) is beide voorbeelde
van die spesifieke analises wat apartheidsteoloë gemaak het. Uit beide hierdie dokumente kan
afgelei word dat die apartheidsteoloë gefokus het op die armblankeprobleem in Suid-Afrika, terwyl
die ekonomiese krisis van swart en bruin mense veel erger was.

Hierdie spesifieke fokus tesame met die "naturelleprobleem" was bepalend vir die analises wat
apartheidsteoloë gemaak het tydens konferensies en kongresse in verband met rasseverhoudinge
(sien Hoofstuk 2.3.7). Ook by hierdie geleenthede is dus eensydig op bepaalde vraagstukke en
behoeftes gefokus. In hierdie verband kan gelet word op die burgerlike wette waarvoor die Ned
Geref Kerk gepleit het sodat die stelsel van rasse-apartheid wetlik afgedwing kon word - 'n stelsel
wat die Afrikaner moes beskerm (en bevoordeel) teen bepaalde sosio-ekonomiese
(armblankevraagstuk) en kultuur-politieke ("naturelleprobleem") bedreigings (sien Hoofstuk 2.3.2).

39 Sien Conradie (2008: 86ev) se identifisering en bespreking van hierdie vereistes.
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6.5.3 Marais

In Marais se analise van die eietydse konteks het hy gefokus op rassespaning wat aanleiding gegee
het tot verdeeldheid in beide die kerk en die burgerlike samelewing. In die ondersoek na Marais se
bydrae tot die kritiese stem was dit opvallend dat hy homself reeds gedurende sy kinder- en
studentejare onderskei het as iemand wat niks op sigwaarde aanvaar het nie en 'n skerp analitiese
oog vir 'n situasie het (sien Hoofstuk 4.3 en 4.4). Sy analitiese benadering is voortgesit en verskerp
gedurende sy professionele loopbaan as predikant en akademikus.

Marais het telkens 'n indringende analise gemaak ván die samelewing voor hy hom uitgespreek het
oor enige kerklike, sosio-ekonomiese en politieke saak. Dit sien ons in Marais se deurdagte
uitsprake oor die gevare wat Afrikanernasionalisme vir die kerk inhou en sy artikels en boeke wat
kritiek lewer op die apartheidsteoloë se Skriftuurlike regverdiging van rasse-apartheid in die kerk
(sien Hoofstuk 4.6.5) - en later ook in die bedenkinge wat hy uitgespreek het oor afsonderlike
ontwikkeling (sien Hoofstuk 4.7.3).

Marais se boeke Die Kleur-krisis en die Weste (sien Hoofstuk 4.6.7), en The Two Faces of Africa
(sien Hoofstuk 4.7.6) asook sy bespreking van die Tomlinson-verslag (sien Hoofstuk 4.7.3) bied
voorbeelde van die analise wat hy gemaak het van die Suid-Afrikaanse en Afrika-samelewing
gedurende die 1950's en 1960's. In hierdie analises het hy gefokus op die rassespanning en -
verdeeldheid in beide die kerk en die burgerlike samelewing in Suid-Afrika.

In Die Kleurkrisis en die Weste (1952) maak hy 'n analise van die eietydse konteks om vas te stel
wat aanleiding gee tot rassespanning en verdeeldheid in kerk en samelewing in Suid-Afrika. Marais
analiseer eers bepaalde internasionale faktore wat 'n invloed op die denke binne die Ned Geref
Kerk gehad het. Vervolgens bespreek hy die faktore wat in die Suid-Afrikaanse konteks van daardie
tyd 'n rol gespeel het - soos dit onder andere na vore kom in mites en "geykte" oortuigings van
lidmate van die Ned GerefKerk.

Marais maak in sy boek The Two Faces of Africa (1964) nie net 'n analise van Suid-Afrikaanse
samelewing nie, maar ook van die breër Afrikakonteks. In sy ontleding identifiseer hy die
denkverskuiwing in verband met die rassevraagstukke in Afrika. Hy kom tot die gevolgtrekking dat
die koloniale tydperk verby is en dat Afrika die era van universele geskiedenis betree het. Met
hierdie insigte ontleed hy die implikasies van hierdie verskuiwing vir die rassebeleid in die Ned
Geref Kerk en die samelewing in Suid-Afrika. Hy kom tot die gevolgtrekking dat hierdie beleid
rassespanning en verdeeldheid sou laat eskaleer in die toekoms.

Uit Marais se bespreking van die Tomlinson-verslag (1956) kan afgelei word dat hy in sy analise
van die eietydse konteks ál skerper gefokus het op die rassespaning en verdeeldheid as gevolg van
die staatkundige bedeling in Suid-Afrika. Hy analiseer die beleid van totale gebiedskeiding in die
lig van die eise van die Evangelie - in verband met naasteliefde - en identifiseer die selfsug en
eiebelang van wit mense as die diepste motief vir hierdie beleid. In sy ontleding identifiseer hy ook
die rol wat sogenaamde algemene, altydgeldende beginsels speel in die apartheidsargitekte se
rasionalisering oor die wenslikheid van sodanige beleid. Sy analise oortuig hom dat die voorstelle in
die Tomlinson-verslag nie volhoubare antwoorde bied vir die rassevraagstuk in die kerk en die
samelewing in Suid-Afrika nie.

6.5.4 Naudé

In sy analise van die kontemporêre konteks het Naudé aanvanklik, soos die apartheidsteoloë,
gefokus op die armblankevraagstuk en die "naturelleprobleem". As gevolg van verskeie invloede
(sien Hoofstuk 5.4) verskuif sy fokus mettertyd weg van die armblankevraagstuk en die
"naturelleprobleem" en lees hy die eietydse konteks met 'n ander bril as die apartheidsteoloë. Die
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toenemende ekumeniese blootstelling het hom in staat gestelom telkens skerper te fokus op die
spesifieke aspekte van die Suid-Afrikaanse problematiek waaraan apartheidsteoloë klaarblyklik nie
aandag gegee het nie.

Naudé het die noodsaaklikheid van 'n deeglike sosiale analise besonder goed raakgesien. Dit blyk
uit sy betrokkenheid by die Christelike Instituut en Pro Veritate (Hoofstuk 5.5), by die opstelling
van The Message to the people of South Africa (sien Hoofstuk 5.5.8), die Programme to Combat
Racism (sien Hoofstuk 5.5.8) en veral by Sprocas, wat juis gefokus het op 'n analise van die sosio-
ekonomiese omstandighede in Suid-Afrika in die vroeg-1970's.

Naudé het juis bekendheid verwerf vir sy vertroudheid met die dinamiek wat op gegewe tydstippe
in die samelewing geheers het. Hy het nie net die politieke beleidsveranderinge skerp raakgesien nie
_ vanaf die beleid van segregasie, na die bestel van politieke apartheid; na die beleid van
afsonderlike ontwikkeling in 'n konstellasie van Suider-Afrikaanse state; na 'n sisteem van die
onderdrukking van politieke verset; tot by 'n verskansing van staatsekuriteit. Hy het ook die
dinamiek van die stryd teen apartheid van binne uit geken en pastoraal saamgeleef met die
frustrasies, lyding en bitterheid wat daarmee saamgehang het.

Naudé se analise van die samelewing het dus verskuif na aanleiding van veranderinge in die Suid-
Afrikaanse konteks. Hy het raakgesien dat daar nie net sprake is van spanninge tussen
bevolkingsgroepe wat ook in die kerk neerslag gevind het nie. Hy het toenemend meer vertroud
geraak met die ongeregtighede in die samelewing en dit al hoe meer in terme van 'n klassestryd
verstaan (sien Hoofstuk 5.5.13). Hy was ook intens bewus van die wyse waarop weerstand teen
hierdie ongeregtighede onderdruk is deur 'n uitgebreide netwerk van veiligheidsmagte. Hy het
hierdie dinamiek verstaan in terme van die spiraal van geweld - van strukturele geweld, die
gewelddadige reaksie daarop en die onderdrukking daarvan.

Hierdie analises van die samelewing, van wat op grondvlak gebeur en ook wat ondergronds broei,
het uiteraard Naudé se pastorale respons in 'n groot mate gestempel. Sy unieke bydrae tot die stryd
teen apartheid kan trouens verstaan word as 'n deurlopende teologiese kommentaar op spesifieke
ontwikkelinge binne die Suid-Afrikaanse konteks.

6.5.5 Samevatting

Apartheidsteoloë het in hulle analise van die sosiale konteks gefokus op die armblankevraagstuk en
die "naturelleprobleem". Die resultate hiervan kan gesien word in die verskansing van die kerklike
en sosio-ekonomiese belange van die Afrikaner.

Marais het in sy analise van die samelewing gefokus op die rasseproblematiek in sowel die kerk as
die samelewing. Hy het die samelewing gelees deur die bril van rassespaning en -verdeeldheid.
Naudé het gekonsentreer op ongeregtigheid en onderdrukking in sy analise van die Suid-Afrikaanse
samelewing. Daarmee identifiseer hy die gebrek aan geregtigheid en sosio-ekonomiese gelykheid as
die diepste oorsaak van rassekonflik en die klassestryd.

Hoewel die belang van so 'n sosiale analise in altwee denkrigtings deeglik ingesien is, is die kern
van die problematiek heel uiteenlopend verstaan. Dit bevestig dat hier sprake is van 'n verdere punt
van verdeling tussen die apartheidsteoloë en die kritiese stem van Marais en Naudé. Hulle
verskillende analises van die veranderende sosiale konteks in Suid-Afrika het gespruit uit die
hermeneutiek van suspisie (of die gebrek daaraan) wat by hulle aanwesig was en het uiteraard die
wyse waarop hulle daarop gereageer het, in 'n bepaalde rigting gestuur.
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6.6 Die gebruik van Bybelse gegewens

6.6.11nleiding

In hierdie hoofstuk word gebruik gemaak: van 'n hermeneutiese analise ten einde die punte van
verdeling tussen apartheidsteologie en die kritiese stem daarteen te identifiseer. Dit gaan hier nie
soseer oor Bybelse hermeneutiek in die sin van verskillende denkskole wat die sleutel tot 'n
toereikende verstaan van die Bybeltekste op verskillende punte lokaliseer nie.4o Dit gaan eerder oor
teologiese hermeneutiek as die poging om na te dink oor die boodskap van die Christelike
Evangelie binne 'n bepaalde konteks en/of die implikasies van die Christelike geloof vir die
Christelike lewe.

Nietemin kan die rol wat die lees en interpretasie van die Bybel in dié verband gespeel het, nie buite
rekening gelaat word nie. In die geval van apartheidsteologie hang dit saam met die wyse waarop 'n
Bybelse regverdiging vir die beleid van apartheid in kerk en samelewing aangebied is. As
Christelike denkers was apartheidsteoloë uiteraard betrokke by die lees en oordenking van die
Bybel, maar hier was eerder sprake daarvan dat die Bybel as't ware agterna bygehaal is om 'n
voorafbepaalde ideologie te rugsteun. Juis vanweë hierdie Bybelse regverdiging kon die kritiese
stem teen apartheidsdenke nie anders as om aandag te gee aan die wyse waarop Bybelse gegewens
aangewend is nie.

In hierdie afdeling word vervolgens gewys op die selektiewe wyse waarop Bybeltekste deur
apartheidsteoloë benut is, en die andersoortige seleksie van relevante tekste by verteenwoordigers
van die kritiese stem. Dit gaan dus nie hier soseer oor 'n verrekening van talle ander faktore wat by
'n geldige lees van die teks vereis word nie.41

6.6.2 Apartheidsteoloë

Die seleksie wat apartheidsteoloë gemaak het van spesifieke Bybeltekstef word vroeg reeds
waargeneem in die Sendingbeleid van 1935, Koers in die Krisis en Die Gereformeerde Vaandel.
Hierdie tekste word versamel en bespreek deur JD du Toit (Totius) tydens die Volkskongres van
1944 (sien Hoofstuk 2.3.7). Hy doen dit ter stawing van die teologie van rasse-apartheid en die
identifisering van Skriftuurlike geloofsbeginsels waarmee rasse-apartheid geregverdig word (sien
Hoofstuk 2.3.7). Vanweë die apartheidsteoloë se gebrek aan 'n historiese en hermeneutiese
bewussyn word hierdie tekste direk toegepas op die eietydse konteks van die Afrikaner.

Eerstens word tekste geselekteer waarin die mens opdrag ontvang om die aarde te bewoon, te
bewerk en te heers oor die ganse skepping. Dit het by apartheidsteoloë bekend gestaan as die
sogenaamde "kultuurgebod". Vir hierdie doel word tekste soos Gen 1: 28 en 9: 1 aangehaal wat die
mens beveel om te vermeerder en die aarde te bewoon. Hand 17: 26 word ook in hierdie verband
aangehaalom te bevestig dat God voor die skepping van die mens reeds bepaal het hoe lank elke
nasie sal bestaan en waar hulle grondgebied is. Volgens die apartheidsteoloë word die beginsel van
skeiding reeds in die kultuurgebod aangetref, want Gen 1: 28, 9: 1 is 'n oproep tot nasiewording -
afsonderlike nasies.

40 Sien Jonker & Lawrie (2005: 7ev) se bespreking van die verskillende strategieë van interpretasie.
Inhierdie verband wys Conradie (2008: 56-63) veralop die rol wat taal, genre, litêrere kenmerke, literêre konteks
en vertalings speel in die "wêreld van die teks" en gevolglik ook by die lees van Bybeltekste. Die rol van die
historiese konteks waarbinne die tekste ontstaan het en die literêre geskiedenis van die teks is vir die doeleindes
van hierdie bespreking van minder belang (sien Conradie 2008: 64-71).

42

41

Verskeie navorsers het reeds die tekste wat die apartheidsteoloë geselekteer het, geïdentifiseer en 'n analise
gemaak van die wyse waarop hulle met hierdie tekste gewerk het. In dié verband kan gelet word op die werke van
onder andere Lombard (1981: 38ev), Botha, Al (1984: 453ev), Loubser (1987) - sien Hoofstuk 4-5.
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Apartheidsteoloë haal Gen 11: 1-9 en 15: 19, Am 9: 7, Hand 2: 6, 8, 11 en 17: 26 aan omdat hierdie
tekste volgens hulle voorskrifte bevat in verband met die toekenning van 'n spesifieke en
afsonderlike grondgebied aan elke volk. Hierdie tekste bevestig ook vir hulle dat God self
verskillende nasies geskep en vir hulle afsonderlike tale, geskiedenis en selfs 'n eie Bybel en kerk
gegee het.

Volgens dié teoloë word die beginsel van skeiding nêrens beter belig nie as in Gen 11: 1-9, wat
handeloor die Toring van Babel, waar die "Skeidingmaker" ingryp en die sonde van eenheid
afweer. Die gebeure op die vlakte van Sinear word só gesien as 'n model vir die verhouding tussen
volke en nasies. Dit word selfs letterlik toegepas op die Groot Trek, wat volgens hulle 'n daad van
gehoorsaamheid aan God se skeppingsordinansie was - wat verskeidenheid beklemtoon en skeiding
voorgeskryf het. Dit word mettertyd die Skrifbeginsels waarop die apartheidsparadigma berus. In
Hand 2: 6, 8, 11 - wat handel oor die Pinkster-gebeure waar elkeen gehoor het hoe in hulle eie taal
gepraat word - vind hulle die Nuwe Testamentiese bevestiging van hierdie beginsel. Dit bevestig
vir hulle dat Jesus en die apostels ook hierdie beginsel aanvaar. Hulle haalOp 5: 9 aan omdat
hierdie teks die sogenaamde goddelike beginsel verwoord wat enige vermenging van verskillende
stamme, tale en nasies verbied. Apartheidsteoloë maak veral gebruik van tekste soos Joel 3: 12, Mat
24: 7 en 25: 32, Op 20: 8 en Op 21: 26, omdat hierdie tekste elkeen op 'n besondere manier die
beginsel van skeiding verwoord.

Gen 15: 19 en Am 9: 7 bevestig vir hulle dat die verskeidenheid van rasse en volke gegrond is in die
"voorbestemming" van God. Alhoewel hierdie tekste aan die een kant bevestig dat die menslike
geslag 'n lewende organisme is, meen die apartheidsteoloë dat dit aan die ander kant benadruk dat
hulle hul funksie op aarde vervul as verskeidenheid. Laastens word Filp 3: 4ev aangehaal as bewys
dat die Nuwe Testament nasionalisme en volkstrots aanmoedig.

Apartheidsteoloë steun swaar op tekste soos Hand 17: 26 en Deut 32: 8, omdat dit die goddelike
beginsel in verband met 'n biologiese en geografiese gedifferensieerdheid bevestig. Volgens hulle
bevestig hierdie tekste dat 'n metafisiese eenheid wel bestaan, maar dat 'n fisiese diversiteit op
aarde voorkom. Diversiteit word hiervolgens selfs in 1 Kor 11: 2-16 tussen man en vrou
gehandhaaf. Hulle is oortuig dat hierdie differensiasie mettertyd aanleiding gegee het tot
verskillende geestelike en fisiese eienskappe by die verskillende rasse. Om die aarde te vul, beteken
gehoorsaamheid aan die opdrag van God om te trek - daar moet weggetrek word - en trek beteken
nasiewording; en só loop die mens in verskillende volkstipes uiteen.

Verskeie ander tekste word mettertyd bygevoeg by dié wat aanvanklik gebruik is om apartheid te
regverdig, terwyl die tekste wat reeds aangehaal is, meer volledig bespreek en toegepas word.

Apartheidsteoloë vind die sogenaamde Bybelse voorskrifte in verband met die sogenaamde
volkeretafel in Gen 10: 5,20,31. Deut 32: 8 bevestig dat hierdie voorskrif "ononderhandelbaar" is
omdat God sélf die skeiding teweeggebring en sélf die grense van die volke bepaal het.

Matt 24: 7 en Op 21: 24 word aangehaal as bewys dat God in sy voorsienigheid (kragtens sy
algemene genade) vir elke nasie 'n roeping gegee het. Hierdie tekste dien as bewys dat God die
Babiloniese beginsel van eenheid tussen alle nasies verwerp. Hulle haal Deut 22: 9-11 en Lev 19:
19 aan as bewys dat die goddelike beginsel van verskeidenheid ook toegepas word op die natuur.

Volgens die apartheidsteoloë verbied God Israel in Deut. 7: 3 en Jos 23: 12-13 om met die
heidennasies in Kanaan te vermeng. In Esra 9 en 10 word die goddelike beginsel wat verbastering
verbied, aan die orde gestel. Volgens hulle bewys hierdie tekste dat die Israeliete tot orde geroep
word omdat hulle gedurende die ballingskap met die heidennasies ondertrou het. Israeliete word
verbied om te vermeng met heidense volke, omdat hulle die heilige geslag is. Volgens die
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apartheidsteoloë word drastiese maatreëls wat getref is om die suiwerheid van die volk te verseker,
in Esra 10: 9, 10, 14, 17 uiteengesit. Ook Neh 13: 23ev word in dieselfde verband aangehaal. In
Nehemia vind hulle ook die goddelike beginsel in verband met taalsuiwerheid wat Israel vermaan
om hulle eie taal in stand te hou en dit nie te vermeng nie. Hierdie tekste word direk op die
Afrikaner as "uitverkore" volk van God toegepas (sien Hoofstuk 2.2.1 en 2.2.3).

Gen 4: 9, Matt 25: 31ev en 1 Kor 7: 18-24 word voorts aangehaal ter bevestiging van die beginsels
wat onderhorigheid, sosiale gesag en verskeidenheid van staat en status voorskryf. Hierdie tekste
word ook gebruik om die praktyk van sogenaamde Christelike voogdyskap te regverdig.

Namate skerper kritiek uitgespreek is teen die keuse en toepassing van hierdie tekste, het die
apartheidsteoloë die vermelde tekste meer genuanseerd toegepas en gebruik gemaak van ander
tekste, maar steeds dieselfde gevolgtrekkings gehandhaaf.

Die keuse en interpretasie van hierdie tekste het direk verband gehou met die teologie en
Skriftuurlike regverdiging van rasse-apartheid (skeiding). Dit is voorts opvallend dat die
geloofsbeginsels letterlik geïnterpreteer en direk toegepas word deur die apartheidsteoloë juis as
gevolg van die afwesigheid van 'n historiese ofhermeneutiese bewussyn.

6.6.2 Die kritiese stem

a) Marais

Marais het veel minder Bybeltekste aangehaal as die apartheidsteoloë en meestal kritiek gelewer op
hulle keuse van tekste en die wyse waarop hulle hierdie tekste gebruik het om rasse-apartheid te
regverdig. In die kritiek wat Marais gelewer het op die apartheidsteologie het hy juis gefokus op die
Skriftuurlike regverdiging van apartheid (sien Hoofstuk 4.6.1, 4.6.3 en 4.6.5).

Sonder om na spesifieke tekste te verwys, spreek Marais sy bedenkinge uit oor die apartheidsteoloë
se beroep op tekste in die Ou Testament ter regverdiging van die beleid van rasse-apartheid. Hy
toon aan dat die voorskrifte wat aan Israel gegee is ten opsigte van apartheid, nie direk toegepas kan
word op die Afrikaner nie. Volgens hom was die kriteria wat die eenheid van Israel bepaal het, nie
ras of biologies van aard nie, maar wel hulle gemeenskaplike godsdiens. Al het die Moabiete 'n
gemeenskaplike taal met Israel gedeel, al was die Edomiete met bande van bloed aan Israel verbind
en al het die Kanaániete dieselfde land as Israel bewoon, was daar geen eenheid tussen hulle nie.
Terwyl elkeen hulle eie god gedien het, was daar geen sprake van eenheid nie. Hy herinner die
apartheidsteoloë daaraan dat die Gibeoniete Israeliete geword het toe hulle Yahweh aangeneem het.
Die groot getal proseliete wat Israel uit alle nasies gemaak het, bevestig ook dat geloof die kriterium
vir eenheid was. Voorts toon Marais aan dat die Hebreërs die begrip nasie gebruik het om mense te
beskryf wat dieselfde God aanbid, terwyl die moderne mens onder volk 'n groep mense verstaan
wat onder een regering versamel is.

Om die verbod in verband met ondertrouery toe te lig, haal Marais Deut 7: 3-5 en Jos 23: 12 aan.
Volgens hom is hierdie verbod om godsdienstige redes ingestel en nie vanweë rasse- of biologiese
eienskappe nie. Volgens hom was Israel 'n unieke volk omdat hulle deur God uitverkies is om
draers te wees van sy openbaring. Daarom het hulle as nasie 'n spesiale posisie beklee met 'n
unieke roeping. Marais haal Rom 9: 7-8 aan as bewys dat daar selfs binne Israel verskille was
tussen die kinders van die vlees en dié van die belofte. Volgens Marais was dit sonde as hulle hul
godsdiens prysgee en nie omdat hulle vermeng met 'n ander volk nie. Volgens hom is daar geen
tekste oor die posisie van Israel wat beginsels bied in verband met rasseverhoudinge in die
algemeen nie.

Hy bevraagteken ook die gebruik van tekste soos Deut 32: 8 as bewys dat God self die mens in
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volke en nasies verdeel het, met hulle eie woonplek. Volgens Marais is daar geen sprake van 'n
beginsel op grond waarvan God oorspronklik 'n verdeling tussen volke en rasse gemaak het nie.
Daar is eerder betroubare bewyse dat nie een volk of ras vandag onvermeng is nie. God het juis
deur vermenging die ryke verskeidenheid van nuwe volke deur die eeue tot stand gebring. Om die
verdeling van volke reg aan die begin as ewiggeldende beginsel te aanvaar op grond waarvan 'n
verbod op alle rassevermenging geplaas word, vind Marais bedenklik.

Volgens Marais is daar geen tekste in die Nuwe Testament wat rasse-apartheid regverdig nie. Selfs
die Ou Testament se verbod wat tot die Jode gerig was om nie met die vreemdelinge te vermeng
nie, word nie meer in die Nuwe Testament aangetref nie. Voorts toon hy aan dat dit in die
Christelike broederskapsleer gaan oor God wat die Vader is van alle mense, en dat almal
gelykwaardig is voor Hom. Marais haal Mat 16: 26 aan om die menswaardigheid van elke mens as
skepsel van God te bevestig. Die kriteria vir broederskap vind hy in Mat 12: 50, naamlik kindskap
van God as Vader, want as iemand kind van God is, is hulle ook broers van mekaar. Daar is geen
sprake in hierdie teks dat enige ander kriteria aangelê word vir broederskap nie - nie familiebande,
ras, taal, nasionaliteit, vriendskap of bloed bepaal dit nie. Omdat God die Vader van alle mense is,
is die voorwaardes vir kindskap (in die Christelike sin) vir almal dieselfde en val die rassevoorkeur
in die Judaïstiese sin weg.

Hy haal Gal 6: 10 aan in sy bespreking van die praktiese eise wat aan die broederskap van
gelowiges gestel word. Hy toon met hierdie teks aan dat nie net gelowiges mekaar se naaste is nie,
maar dat dit selfs die ongelowige insluit, omdat God die Vader is van beide gelowige en
ongelowige.

Marais bespreek ook die besondere kenmerke van die sosiale etiek. Hy haal1 Kor 7: 20ev en Ko13:
22 aan as tekste waarin beveel word dat die status quo gehandhaaf word sodat die bestaande sosiale
orde in stand gehou kan word. Aan die ander kant haal hy Kol 3: gev en Gal 3: 26ev aan as tekste
wat die sosiale orde bevraagteken, omdat dit nie aan die eise van die tyd voldoen nie en vervang
moet word. Aan die hand van die begrippe konserwatief en radikaal wy Marais 'n volledige
bespreking aan die sosiale ordes. Sonder om spesifieke tekste aan te haal, toon hy aan dat
voorskrifte in die Bybel gevind word wat gelowiges vermaan om hierdie ordes te gehoorsaam, maar
ook op besliste wyse vermaan om dit nie te verabsoluteer ofte vergoddelik nie (sien Hoofstuk 4.5).

Dit is dus opvallend dat Marais deurgaans met tekste en teenargumente gewerk het wat die beginsel
van rasseskeiding verwerp. Voorts is dit duidelik dat hy 'n intuïtiewe historiese en hermeneutiese
bewussyn gehad het wat voorkom het dat hy tekste direk van toepassing maak op die kontemporêre
konteks.

b) Naudé

Naudé het aanvanklik met dieselfde tekste as die apartheidsteoloë gewerk. Hy het egter mettertyd 'n
hermeneutiek van suspisie ontwikkel (6.3), wat hom anders na die Skrif laat kyk en gevolglik ook
met ander tekste laat werk het. Tydens Naudé se studietoer in verband met jeugwerk in Duitsland en
Noord-Amerika is hy gekonfronteer met vrae wat hom gedwing het om krities te dink oor die tekste
wat die apartheidsteoloë gebruik het om apartheid Skriftuurlik te regverdig (sien Hoofstuk 5.4). Sy
kritiek teen hierdie keuse en interpretasie van bepaalde tekste het verdiep toe hy met die denke van
Marais, Keet en die ekumene gekonfronteer is (sien Hoofstuk 5.4.5).

Naudé gebruik 1 Kor 2: 2 in 'n preek in 1962 om die verskil tussen die apartheidsteoloë se
teologiese denke en syne uit te spel (sien Hoofstuk 5.4.6). Volgens hom word die gelowige in
hierdie teks opgeroep tot absolute lojaliteit teenoor Christus en die Woord. Alle ander maghebbers
(insluitende die leiers van die Ned GerefKerk) moet hulle aan hierdie primêre gesag onderwerp. Hy
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verstaan hierdie teks as 'n oproep om die hoogste lojaliteit aan Jesus Christus te betoon - 'n
lojaliteit wat huisgenote, land, volk en wêreld te bowe gaan. Hy spel dan uit wat hierdie lojaliteit in
die praktyk vir gelowiges beteken.

Volgens hom is daar geen twyfel nie dat hierdie teks die gelowige oproep tot absolute
gehoorsaamheid aan Christus se eis in verband met die sigbare eenheid van die kerk. Met hierdie
teks toon hy aan dat die beginsel van gedwonge skeiding waarmee die apartheidsteoloë werk, 'n
skepping van die mens is. Die eenheid kom volgens die Skrif tot uitdrukking in die nagmaal
waarvan geen gelowige van watter aard uitgesluit mag word nie. Volgens hom vereis die Skrif dat
gelowiges in hulle betoning van naasteliefde niemand mag uitsluit of eksklusiewe regte mag opeis
vir hulleself op grond van ras, stand of kleur nie. Ook alle wetgewing wat die beroep op
naasteliefde en geregtigheid tussen mense, soos verwoord in hierdie tekste, dwarsboom, is in stryd
met die wil van God.

Toe Naudé sy besluit bekend maak in verband met sy aanvaarding van die posisie as redakteur van
Pro Veritate (1963) - 'n besluit wat hy geneem het ten spyte van die kerklike owerhede se eis dat
hy dit nie aanvaar nie - het hy Hand 5: 2gev gekies as teks vir sy preek in die gemeente Aasvoëlkop
(sien Hoofstuk 5.4.6). Hierdie tekste stem grootliks ooreen met 1 Kor 2: 2 en handelook oor
gehoorsaamheid aan God. 'n Appel word op gelowiges gemaak om God te gehoorsaam bo alle
owerhede en magte. Volgens hom moet hierdie teks vir die kontemporêre tyd geïnterpreteer word.
Hy gebruik hierdie tekste om die apartheidsteoloë aan te spreek omdat hulle volgens hom hulle
gesag as owerhede van die Ned GerefKerk misbruik en hulle gesag bo dié van God verhef.

Naudé kies Jer 23: 29 ("Is my woord nie só, soos vuur nie, spreek die Here, en soos 'n hamer wat 'n
rots vermorsel nie?") vir sy afskeidspreek in die gemeente Aasvoëlkop (1963) (sien Hoofstuk
5.4.6). Hy verduidelik eers wat hierdie teks binne die historiese konteks van Israel en die profeet
Jeremia beteken. Dan bespreek hy Jeremia se gebed in Jer 20: 7, 9 en wys op Jeremia se insig in die
roeping wat hy van God ontvang het (sien Jer 23: 29). Jeremia worstel met hierdie roeping omdat
God, wat sterker is as hy, hom verplig om iets te doen wat 'n bespotting van hom maak. Daar is vir
hom geen uitkoms nie, want God verplig hom om 'n boodskap te verkondig wat teen sy en die volk
se belange ingaan. Hy besef egter dat die Woord van God aan die een kant vernietigende gevolge
het, maar aan die ander kant vernuwe en herbou.

Naudé toon aan dat Israel op die tempel, volk en tradisie vertrou en hulle godsdiens beperk het tot
die Sabbatdag en die geestelike wêreld - sonder dat dit enige praktiese betekenis vir hulle lewe
gedurende die res van die week gehad het. Hy herinterpreteer telkens hierdie tekste vir sy eietydse
konteks.

Vir sy toespraak oor kerk en politiek (1965t3 haal Naudé aan uit 1 Sam 15: 22 en 1 Kon 13. In
hierdie tekste vind hy 'n boodskap vir die wetgewers, die toepassers van beleid en dié wat moet
waak oor reg en geregtigheid. Volgens hom moet die kerk in hulle politieke betrokkenheid ander
motiewe en maatstawwe hê as die wêreld. God stuur naamlik profete om die konings aan te spreek
oor hulle magsmisbruik ter bevordering van eiebelang. Voorts haal hy Mark 12: 17 aan wat
gelowiges oproep om aan die keiser te betaal wat hom toekom en aan God wat God toekom en pas
dit toe op die eietydse konteks van magsmisbruik en onderdrukking. Naudé haal 1 Tim 2: 1-2 aan
wat die kerk oproep tot voorbidding vir die owerheid, maar hy haalook Op 13: 1-18 aan as
korrektief op enige magsmisbruik deur die owerheid. Hy gebruik Rom 13 om te bevestig dat
gelowiges gehoorsaam moet wees aan die owerheid, maar toon ook aan dat die owerhede hulle
gesag van God ontvang en dus as dienskneg van God hulle taak moet verrig. Hulle mag is dus

43 Naudé, 1995: 162ev.
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relatief. Hy beklemtoon ook dat die owerheid in gehoorsaamheid aan God moet toesien dat
geregtigheid geskied ten opsigte van ál hulle onderdane.

In Naudé se intreerede as direkteur van die Christelike Instituut gebruik hy 2 Kor 5:14ev as teks wat
handel oor versoening. Volgens hom beskryf hierdie teks versoening as 'n opofferrende daad van
God se liefde waarmee God die verhouding tussen God en mens en mense onderling herstel (sien
Hoofstuk 5.3.5). Hy werk die praktiese implikasies daarvan uit in sy rede. Volgens hom is
versoening 'n daad wat konkrete historiese gestalte aanneem. Dit kan gesien word in die konkrete
werklikheid van die geïnkarneerde Christus se kruisiging ter wille vanversoening tussen God en
mens en mense onderling. Volgens hom is hierdie offer van God nie net vir Christene nie, maar vir
die hele wêreld en mag die mens dit nie beperk deur mure van skeiding op te bou nie.

In Naudé se verklaring aan die Schlebusch-kommissie getiteld "Divine or civil obedience" (sien
Hoofstuk 5.3.4) haal hy 1 Pet 3: 15 aan, wat handeloor die deursigtigheid van gelowiges. Volgens
sy interpretasie van die teks moet gelowiges eerlik en openhartig weier om hulle samewerking te
gee aan die owerheid as dit hulle oortuiging is dat die saak waarmee die owerhede besig is, on-
Christelik is.

In Naudé se keuses van tekste poog hy nie om, soos Marais, die keuses en interpretasie van die
apartheidsteoloë te weerlê nie. In sy keuse van tekste gaan dit inderdaad oor die relatiewe mag van
die owerhede en die morele beginsels van geregtigheid en gelykwaardigheid. Hy verskil nie net van
die apartheidsteoloë ten opsigte van tekskeuses nie maar ook vanweë sy historiese bewussyn wat ter
sprake kom by die interpretasie van tekste vir die eietydse konteks.

6.6.3 Samevatting

Wat die seleksie, verstaan en toepassing van tekste betref, is daar opvallende verskille tussen die
apartheidsteoloë en die kritiese stem van Marais en Naudé. Apartheidsteoloë het tekste gekies
waarmee hulle die "beginsels" rondom skeiding (apartheid) kon regverdig. Hulle het die betrokke
tekste gebruik om die gemelde ewiggeldende, universele en a-historiese goddelike beginsels te
regverdig en het dit dan direk op die eietydse konteks toegepas.

Marais bevraagteken die voorveronderstellings wat die apartheidsteoloë se keuse van Bybeltekste
beïnvloed en weerlê hulle toepassing daarvan. Sy eie keuse van spesifieke tekste word beïnvloed
deur sy oortuiging in verband met broederskap, menswaardigheid en sosiale etiek. Naudé se keuse
van Bybeltekste word beïnvloed deur sy morele oortuigings in verband met ongeregtigheid,
onderdrukking en gehoorsaamheid aan God as die hoogste gesag. Alhoewel Marais en Naudé nie
noodwendig probeer wegkom het van die identifisering van geloofsbeginsels nie, het hulle tog op 'n
ander wyse omgegaan met die Bybel. Beide het vanweë hulle intuïtiewe historiese en hermeneutiese
bewussyn gepoog om die geselekteerde tekste te herinterpreteer in en vir hulle eietydse kontekste.

Uit die bespreking in hierdie afdeling blyk dit dus dat die uiteenlopende keuse van spesifieke
Bybeltekste en die toepassing daarvan aangemerk kan word as nog 'n opvallende punt van
verdeling tussen die apartheidsteoloë en die kritiese stem van Marais en Naudé.

6.7 Die rol van tradisie en die retoriese konteks

6. 7.1 Inleiding

In hermeneutiese analises van veranderlikes wat 'n rol speel by teologiese interpretasie, word
gewoonlik ook gewys op die sogenaamde "wêreld voor die teks", oftewel op die rol wat die tradisie
van interpretasie speel. In hierdie verband kan gewys word op die invloed van Christelike
aanbidding, die vorming van die kanon, die vorming en gesag en impak van belydenisskrifte, die
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institusionele invloed van denominasionele tradisies en bepaalde teologiese denkskole, elkeen met
hulle eie interpretasie-strategieë en hermeneutiese sleutels." Hierbenewens wys Conradie ook op
die rol wat die retoriese konteks speel in teologiese interpretasie." Interpretasie vind naamlik nie in
'n lugleegte plaas nie - die vraag is wat die konteks van die bron is, aan wie teologiese diskoers
gerig is en met watter beoogde impak. Dit is immers van deurslaggewende belang om te kan vasstel
of 'n bepaalde standpunt die heersende diskoers van die addressaat probeer bevestig, versterk,
verder voer, uitdaag, konfronteer of verwerp. Hierdie meer spesifieke retoriese konteks kan dus
onderskei word van die breër eietydse konteks waarbinne interpretasie plaasvind.

In hierdie afdeling kan die rol van die tradisie van interpretasie en die retoriese konteks bymekaar
gevoeg word ten einde te let op die belangrikste gespreksgenote wat respektiewelik by
apartheidsteoloë en by die stemme van Marais en Naudé geïdentifiseer kan word.

6.7.2 Apartheidsteoloê

In die analise wat gemaak is van apartheid (sien Hoofstuk 2), is die spesifieke tradisie van die
apartheidsteoloë en die retoriese konteks breedvoerig ontleed en sal dus nie herhaal word nie, maar
slegs aangewend word om die bespreking hier te bevorder.

Die spesifieke tradisie wat 'n rol gespeel het in die analise wat die apartheidsteoloë gemaak het,
word volledig bespreek in Hoofstuk 2, waar aangetoon is hoe die Princetonse fundamentalisme
(sien Hoofstuk 2.4.2), Amsterdamse neo-Calvinisme (sien Hoofstuk 2.4.2), Romantiese
Volksbegrip (sien Hoofstuk 2.4.2) en die Sendingkunde van Warneck (sien Hoofstuk 2.4.2) deur die
Oupajane verder gevoer is totdat dit saamgesmelt het (sien Hoofstuk 2.4.3). Voorts is aangetoon
hoe Stoker 'n omvattende teologiese kosmologie voorsien het vir die teologie wat die Oupajane
bedryf het (sien Hoofstuk 2.4.4). Laastens is aangetoon hoe hierdie strome, tesame met Stoker se
kosmologie, deur die Oupajane gebruik is om beslag te gee aan die Suid-Afrikaanse neo-Calvinisme
- wat dikwels ook beskryf word as 'n vorm van gereformeerde ortodoksie (sien Hoofstuk 2.4.4).
Hierdie Suid-Afrikaanse neo-Calvinisme het die dogmatiese sleutels voorsien vir die teologiese
standpunte wat die apartheidsteoloë ingeneem het.

Die Suid-Afrikaanse vorm van neo-Calvinisme kan dus verstaan word as 'n bepaalde voortsetting
van die gereformeerde ortodoksie en van 'n vorm van Nederlandse neo-Calvinisme. Dit kan beskou
word as 'n poging om hierdie tradisie binne die Suid-Afrikaanse konteks te vestig en te
kontekstualiseer. Indien 'n mens op grond hiervan vra na die teologiese gespreksgenote van
apartheidsteologie, is dit besonder opvallend in watter mate hier van isolasie en selfs selfisolasie
sprake was. Die bande met sekere groeperinge in gereformeerde denominasies in Nederland en die
VSA is wel behou, maar van 'n kritiese interaksie met ander Europese of Amerikaanse strominge
was daar nie veel sprake nie.

Meer nog, die wyse waarop apartheidsteologie gefokus het op die kulturele selfhandhawing en
politieke selfbeskikking van Afrikaners, het spoedig gelei tot vervreemding van ander
gereformeerde kerke in die Suid-Afrikaanse konteks, van die breër ekumeniese beweging in Suid-
Afrika en al hoe meer ook van die res van die familie van Ned GerefKerke. Die kritiek wat vanuit
ekumeniese geledere teenoor die apartheidsteologie uitgespreek is, het hierdie tendens tot
selfisolasie net versterk. Uiteindelik is apartheidsteologie gekenmerk deur afsondering en
eksklusiwiteit en deur die laertrek-mentaliteit, die eiewillige geslotenheid wat so tipies van
Afrikanernasionalisme was. Op hierdie wyse het apartheidsteoloë hulle in wese afgesluit van die
groter Christelike tradisie. Hulle kommunikasie was al hoe meer na binne gekeer, terwyl die

44 Sien bespreking in Conradie, 2008: 72ev.
45 Sien bespreking in Conradie, 2008: 101ev.
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gespreksgenote waarna hulle wel geluister het, al hoe meer geselekteer geraak het. As gevolg van
die gebrek aan openheid vir kritiek van buite - en die demonisering van daardie kritiek - kon (wou)
apartheidsteoloë nie raaksien in watter mate die Evangelie misverstaan is en ook nie hoe kerklike
praktyke aan ideologiese destorsie onderhewig was nie. Tragies genoeg het presies hierdie
selfisolasie hulle daarvan weerhou om die kritiek van stemme soos dié van Marais en Naudé uit eie
geledere in ag te neem. Hier was broeders wat binne hoorafstand gestaan het, maar die
apartheidsteoloë wou hulle nie hoor óf verstaan nie. Hiermee is 'n stapsgewyse proses van
selfisolasie voltooi - beginnende by modernistiese strominge in Europa, die wêreldwye ekumeniese
beweging, ekumeniese stemme in Suid-Afrika, ander gereformeerde kerke in Suid-Afrika, ander
lede van die familie van Ned GerefKerke en uiteindelik van die kritiese stem uit eie geledere.

6. 7.3 Die kritiese stem

Vervolgens word aandag gegee aan die teologiese stroom waarin Marais en Naudé gestaan het, die
verdere gespreksgenote wat hulle gehad het en die wyse waarop die retoriese konteks hulle
beinvloed het.

Dit is belangrik om rekening te hou met die diversiteit van die tradisies (strome) waardeur Marais
en Naudé beïnvloed is. Alhoewel die gereformeerde ortodoksie nie in dieselfde mate 'n invloed
uitgeoefen het op Marais (sien Hoofstuk 4.2-4) as op Naudé (sien Hoofstuk 5.3.1) nie, het dit wel in
'n mindere mate 'n rol gespeel in die standpunte wat hulle (aanvanklik) ingeneem het. In Hoofstuk
4 en 5 is daar genoegsame voorbeelde wat bevestig dat hulle vroeg in hulle loopbaan op 'n indirekte
wyse beïnvloed is deur die Utrechtse stroom (denkskool) van Doedes en Van Oosterzee, soos
oorgeneem in Suid-Afrika deur Hofmeijr en Murray (sien Hoofstuk 2.4.2). Hierdie invloed kan
teruggevoer word na hulle aanvanklike ervaring van die stryd tussen die Oupajane en Du Plessis, in
die besonder deur die persoonlike kontak wat hulle met laasgenoemde gehad het.

Daar is reeds aangetoon dat daar inderdaad sterk bande was tussen die voorstanders van die Skotse
Evangeliese-piëtisme (sien Hoofstuk 2.4.2) en die stroom afkomstig van Doedes en Van Oosterzee
in Suid-Afrika (sien Hoofstuk 2.4.2). Hierdie strome is gekontinueer deur Du Plessis en Keet, wat
nie deel geword het van die konserwatiewe gereformeerde ortodoksie nie en is meestal voortgesit in
die gereformeerde evangeliese stroom. Beide Marais en Naudé het intuïtief aansluiting gevind by
hierdie teologiese denkstroom.

Benewens die vermelde stroom is Marais (sien Hoofstuk 4.6.3) en Naudé (sien Hoofstuk 5..4.5) ook
via hulle betrokkenheid by die ekumene blootgestel aan ander Christelike kerke in 'n internasionale
en in die Suid-Afrikaanse konteks. In Marais se geval kan hier gewys word op sy ekumeniese
studietoere en sy bywoning van die Tambaran-konferensie (1938). In Naudé se geval kan gewys
word op sy bywoning van die Cottesloe-beraad en die Gereformeerde Ekumeniese Sinode in
Potchefstroom (1950's), die vorming van die Christelike Instituut, sy betrokkenheid by onder
andere die Message, Programme to Combat Racism, sy rol as sekretaris-generaal van die SARK en
uiteindelik sy voortgesette betrokkenheid saam met Wolfram Kistner via die Ecumenical Advice
Bureau. In albei gevalle is hulle toenemend beïnvloed deur verskeie nuwe gespreksgenote namate
hulle ekumeniese blootstelling toegeneem het.

Hierdie ekumeniese blootstelling het hulle gehelp om deur die oë van andere te kyk na die Suid-
Afrikaanse konteks, na die Ned Geref Kerk, na die Bybel en na die eise van die Evangelie en die
Christelike geloof binne die Suid-Afrikaanse konteks. Meer nog, dit het by hulle 'n sensitiwiteit
aangewakker vir die wyse waarop die beleid van apartheid en die ideologieë van rassisme,
klassisme en elitisme wat daarmee gepaard gegaan het, elke aspek van kerk en samelewing
binnegesypel het. Dit is op grond van hierdie blootstelling en kontak met 'n wyer verskeidenheid
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van gespreksgenote dat hulle kritiek kon lewer ten opsigte van die Skriftuurlike regverdiging van
apartheid (Marais), die wyse waarop apartheid as 'n kwasi-soteriologie en pseudo-evangelie
gefunksioneer het (Bosch, Durand en Naudé) en die teologiese legitimering van 'n stelsel van
politieke onderdrukking (Naudé).

6. 7.4 Samevatting

Een van die diepste punte van verdeling tussen apartheidsteoloë en die kritiese stemme van Marais
en Naudé lê juis op hierdie punt. Hoewel hulle almal vanuit die breër gereformeerde tradisie van,
hoofsaaklik Nederlandse oorsprong kom, het hulle nie by dieselfde Nederlandse teologiese
strominge aansluiting gevind nie en hulle by verskillende gereformeerde groeperings in Suid-Afrika
tuisgevind. Belangriker nog is die verreikende verskille ten opsigte van ekumeniese blootstelling en
die verskeidenheid gespreksgenote wat apartheidsteologie en die kritiese stemme daarteen so
duidelik onderskei. Die wyse waarop sowel Marais as Naudé hulle teologie beoefen het - selfs
binne die geledere van hulle eie kerke en konteks - was deur breër ekumeniese tendense in ag te
neem en deur teologiese standpunte in te neem in doelbewuste gesprek met gespreksgenote binne en
buite die Ned Geref Kerk en binne en buite die grense van Suid-Afrika. Hierdie verskil in modus
van teologiebeoefening karakteriseer by uitnemendheid die verdeling tussen apartheidsteologie en
die kritiese stem.

6.8 Interpretasie as die integrasie van al hierdie veranderlikes

6.8.1 Inleiding

Conradie toon aan dat interpretasie per definisie toepassing/toeëiening, oftewel 'n bepaalde respons
behels. Vir die doeleindes hier gaan dit dus oor die wyse waarop apartheidsdenkers en die kritiese
stem uiteindelik die implikasies van die Christelike geloof vir die Suid-Afrikaanse konteks verstaan
en uitgeleefhet. 46

Conradie gebruik in dié verband die begrip "spiraal van interpretasie" omdat interpretasie, nie net 'n
eenmalige proses is wat op enige gegewe oomblik afgehandel is nie. Hy toon aan dat interpretasie
'n voortgaande proses is wat verskeie aspekte insluit. Dit gaan nie bloot oor die verstaan van die
inhoud van 'n bepaalde boodskap nie, maar ook die wyse waarop mense steeds op daardie boodskap
reageer. Interpretasie sluit daarom altyd die aspekte van toepassing en toeëiening in. Hy wys daarop
dat interpretasie nog nie plaasgevind het as die leser van 'n teks net op 'n kognitiewe wyse kennis
neem van die implikasies wat dit vir hulle inhou nie. Daar is nie sprake van interpretasie voordat die
teks 'n lewensveranderende effek op die leser het nie.

Die leser moet dit vir hom- ofhaarselftoeëien; die betekenis daarvan moet geïntegreer word in die
"horison" van die interpreteerder. Hierdie "moet" is nie hier bedoel as 'n morele imperatief nie; die
punt is eerder dat dit noodwendig gebeur, dat ons steeds reeds op boodskappe gereageer het voordat
ons opnuut daaroor begin nadink. Dit is hierdie dimensie van toeëiening wat beskryf word as 'n
spiraal wat teks en konteks aan mekaar verbind en wat 'n dinamiese en voortgaande proses ontsluit
_ wat geskiedenis stig. Dieselfde geld die interpretasie van ander gegewens, insluitende kunswerke,
bepaalde persoonlikhede, historiese gebeure en ook van die betekenis van die Christelike geloof in
die Suid-Afrikaanse konteks - waaroor dit hier gaan.

Die vraag is egter hoe hierdie interpretasie - byvoorbeeld die integrasie van die teks en kontempo-
rêre konteks - plaasvind. Conradie vind hier aansluiting by David Tracy, wat aantoon dat dit by

46 Sien volledige bespreking in Conradie, 2008: 41ev en 88ev.
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wyse van die "analogiese verbeelding" plaasvind.Y Hy meen dat interpretasie slegs kan plaasvind
as bepaalde analogieë - dit wil sê ooreenkomste te midde van verskille - geïdentifiseer kan word
tussen die Christelike tradisie en die kontemporêre konteks. Op watter punt kan so 'n analogie
bespeur word? Conradie (in aansluiting by HW Rossouw) bespreek veral drie strategieë
waarvolgens dit gebeur:48 Aan die hand van die eerste strategie soek die interpreteerder (in die
Bybel) na ewiggeldende geloofswaarhede wat direk toegepas word op die kontemporêre wêreld. In
die tweede strategie word gesoek na tipiese voorbeelde van situasies, gebeure, verhale en figure in
die Christelike tradisie. Daar word dan ooreenkomste (te midde van verskille) raakgesien met
situasies in die eietydse konteks sodat die destydse boodskap opnuut toegeëien kan word. In die
derde strategie word bepaalde beloftes in die teks geïdentifiseer. Op grond daarvan word gevra na
die wyse waarop hierdie beloftes telkens opnuut in die eietydse konteks in vervulling gaan."

Al drie hierdie strategieë is egter relatief ontoereikend, omdat dit die analogieë op een punt vaspen
_ onder andere waarhede, morele beginsels, morele opdragte, situasies, kapstokke, beloftes en
voorspellings. so 'n Meer toereikende verstaan van die wyse waarop toeëiening plaasvind, is alleen
moontlik wanneer rekening gehou word met die uitermate kompleks wyse waarop die sogenaamde
"wêreld" van die interpreteerder gekonstitueer word.

Dit is nie hier nodig om hierdie "wêreld" van die interpreteerder in meer besonderhede te ondersoek
nie." Dit is voldoende om te fokus op die rol wat gevestigde teologiese tradisies, bepaalde
dogmatiese sleutels en trajekte van interpretasie speel om die identifisering van 'n verband tussen
teks en konteks te fasiliteer. Die identifisering van sodanige ooreenkomste berus naamlik nie op
toevallighede nie, maar berus tipies op wat Conradie "dogmatiese sleutels" noem.

Gegewe die kompleksiteit van die wyse waarop interpretasie plaasvind - in die alledaagse lewe,
maar ook die interpretasie van die Bybel, die boodskap van die Evangelie en van die Christelike
geloof - is dit verstaanbaar dat mense strategieë sal vind om hierdie kompleksiteit hanteerbaar te
maak. Hiervoor word bepaalde modelle en grondmetafore tipies benut. Hierdie modelle help mense
om 'n punt van vergelyking te vind op grond waarvan interpretasie in die eerste plek moontlik
word. Conradie gebruik in dié verband die begrippe "heuristiese sleutels" of ook "dogmatiese
sleutels" om te wys hoedat sekere konsepte in die Christelike tradisie aan bepaalde groepe
hulpdiens verleen het.

Hierdie dogmatiese sleutels berus op die dominante geloofsoortuiging, waardes, gebruike en
gewoontes van geloofsgemeenskappe en tradisies. Binne die Christelike tradisie is hierdie
dogmatiese sleutels tipies van 'n soteriologiese aard. Hulle verwoord die wyse waarop hele kerklike
en teologiese tradisies oor eeue heen die Evangelie vertolk en die Christelike geloof verstaan en
uitleef. Daar is talle voorbeelde hiervan, soos:

• Vir die vroeë Christelike kerk was dit die "broederskapsleer" wat die dogmatiese sleutel gebied
het waarmee ooreenkomste in die Bybel en die Christelike tradisie gesoek is.

• Vir Calvyn was dit die erkenning van die "soewereiniteit van God" in elke sfeer van die
samelewing.

• Daar is ook interpreteerders wat gebruik maak van "bevryding" as dogmatiese sleutel - naamlik
God se daad van bevryding van die armes, onderdruktes en gemarginaliseerdes binne hulle

47 Conradie, 2008: 98-99.
48 Conradie, 2008: 91-97.
49 Conradie, 2008: 91-96.
so Conradie, 2008: 91-96.
SI Conradie, 2008: 98-101 enConradie, 2001: 333ev.
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spesifieke kontemporêre konteks. Diegene wat met hierdie denkbeeld werk, verstaan Jesus
Christus as die bevryder .

• Vir ander is dit "bekering" soos dit onder andere gevind word in Hand 9, toe Paulus op pad na
Damaskus kragdadig tot bekering gekom het.

• Daar is ook die interpreteerders wat soek na ooreenkomste ten opsigte van "morele beginsels".

Volgens Conradie het sodanige dogmatiese sleutels 'n drieledige funksie ten opsigte van teologiese
interpretasie: dit voorsien 'n strategie om beide die "betekenis" van die kontemporêre konteks
asook dié van die Christelike tradisie te identifiseer. Derdens stel dit die interpreteerder in staat om
'n verbinding te vind tussen die teks en die kontemporêre konteks. Sodanige dogmatiese
konstruksies identifiseer nie net bepaalde ooreenkomste nie, maar (indien nodig) konstrueer dit
sodanige ooreenkomste.

Vir hierdie studie is die begrip "dogmatiese sleutels" besonder nuttig. Die vraag is naamlik watter
dogmatiese sleutels in apartheidsdenke in die Ned Geref Kerk benut is. Watter dogmatiese sleutels
is daarenteen veronderstel in die kritiese stemme van Marais en Naudé? Kan die verskille tussen
hierdie sleutels 'n mens help om die diepste punte van verdeling in die verband te artikuleer? In die
bespreking hieronder word vervolgens in meer diepte by hierdie vrae stilgestaan.

6.8.2 Apartheidsteoloê

Uit die analise wat gemaak is van die pragmatiese en teologies/ideologiese legitimering van
apartheid in die Ned GerefKerk (sien Hoofstuk 2) blyk dit duidelik dat die apartheidsteoloë meer as
een dogmatiese sleutel ingespan het in die interpretasie wat hulle gemaak het. Die dogmatiese
sleutels waarvan die apartheidsteoloë gebruik gemaak het, het mettertyd verander na gelang van die
omstandighede waarin die Afrikaners hulleself bevind het. Elke spesifieke sleutel het dus op 'n
gegewe tyd 'n meer dominante rol gespeel. Alhoewel die vorige sleutels nie meer so 'n
oorheersende rol gespeel het nie, het dit steeds 'n invloed uitgeoefen.

Die eerste sleutel wat 'n bepalende rol by Afrikaners gedurende die koloniale tydperk gespeel het, is
dié van selfbeskikking. Alhoewel dit ter sprake gekom het voor die tydperk waaroor hierdie
proefskrif handel, sal ek daarbyaansluiting vind. Hierdie sleutel word gedurende die derde dekade
van die 20ste eeu toenemend vervang met die idee van "bevryding", waarna "skeiding" en
"isolasie" groter voorhang geniet het.

"Roeping" en "selfbeskikking" was denkbeelde wat tydens die koloniale bewind aan die Kaap reeds
'n belangrike rol gespeel en ná 1824 toenemend die denke oorheers het. Kultuur-godsdienstig het
die Afrikaners hulleself verstaan in terme van die kultuur wat voortgevloei het uit die Corpus
Christianum (sien Hoofstuk 2.1a). As direkte afstammelinge van die Wes-Europeërs en erfgename
van hierdie kultuur het hulle hullself beskou as die draers van die Christelike "beskawing". Dit is
juis hierdie kultuur wat aanleiding gegee het tot die oortuiging dat hulle die uitverkore volk van
God is wat geroep is om as God se uitverkore werktuig aan die suidhoek van "donker Afrika"
draers te wees van die "lig van die evangelie" na die "heidene". Die Afrikaners het dit toenemend
beleef dat hierdie roeping wat hulle ontvang het, bedreig word, veral ná die vrystelling van die
slawe aan die Kaap - wat benewens ander faktore, aanleiding gegee het tot die Groot Trek (vanaf
1834).

Dit was juis die Afrikaners wat deel van die Groot Trek was, wat 'n intense vrees gehad het dat
hulle hulle meerderwaardige posisie teenoor die "heidene" sou moes prysgee en daarmee saam
hulle roeping en reg tot selfbeskikking. Gedurende hierdie tydperk vind hulle 'n Bybelse analogie in
die wel en weë van Israel, wat as uitverkore volk van God deur God self beskerm word sodat hulle
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hulle roeping kan vervul. God ken aan hulle die beloofde land (Israel) toe en verseker dat hulle
veilig daar aanland en behoue bly te midde van die aanslae van die "heidene". Hierdie sleutel was
ook bepalend vir die interpretasie wat die Afrikaner gemaak het tydens die Suid-Afrikaanse oorloë
(1872-1884 en 1899-1902) - toe dit weer eens gegaan het oor hulle sogenaamde roeping en
derhalwe selfbeskikking. Gedurende hierdie tydperk is die Britse imperialiste verstaan as die
"farao" wat hulle bedreig, en die swart volke as die "heidense magte" teen wie hulle moet veg om
selfbeskikking sodat hulle hulle roeping kan vervul.

". Die Afrikaner vind 'n ooreenkoms, eerstens in die posisie van Israel, maar ook in die geskiedenis
van hulle voorouers, die Watergeus, Hugenoot en Voortrekker, wat ook ter wille van hulle roeping
getrek het na die "beloofde" land en hulleself daar gehandhaaf het.

Dit is opvallend hoe hierdie denkbeelde toenemend oorheers word deur die idee van "bevryding".
Dit gebeur veral ná 1902, toe die Afrikaners se omstandighede verander en hulle hulself in 'n ander
sosio-ekonomiese en kultuur-godsdienstige konteks bevind (sien Hoofstuk 2.2.3). Die Afrikaner,
wat ingestel was op selfbeskikking, word oornag in 'n ekonomiese en maatskaplike krisis gedompel
as gevolg van die Britse verskroeide-aardebeleid, die wêreldwye depressie (1929), droogte (1930)
en verstedeliking. Die Afrikaners bevind hulleself as armlastiges in die stede waar hulle hulleself
beleef as die onderdruktes en gemarginaliseerdes in Suid-Afrika. Gedurende hierdie tydperk het die
Ned Geref Kerk die kerk vir die Afrikanervolk geword, in só 'n mate dat beswaarlik onderskei kon
word tussen kerk en volk (sien Hoofstuk 2.3).
Die eerste tekens van die Afrikaner se stryd om bevryding het gemanifesteer in die rebellie van die
Afrikanermynwerkers onder aanvoering van genl Christiaan de Wet. Hy het ook ander groepe
Afrikaners, veral dié wat werkloos was, betrek by die stryd - aan die begin van 1922 was tussen
75% en 90% Afrikaners betrokke. Die Britse imperialiste en sogenaamde "swart massas" is
geïdentifiseer as die magte waarvan die Afrikaner bevry moet word. Teen 1929 het die Ned Geref
Kerkleierskap hulle toenemend geskaar by die stryd van die onderdruktes en gemarginaliseerde
Afrikaner. Hierdie stryd teen onderdrukking word dikwels verwoord, maar nêrens beter aan die
orde gestel as in die Sendingbeleid van 1935 nie (sien Hoofstuk 2.3.4,5).

Weer eens vind die apartheidsteoloë 'n analogie in die Bybel, naamlik dat God aan die kant van die
verdrukte en gemarginaliseerde Israeliete was deur hulle van die farao in Egipte te verlos. Hierdie
opvatting van die Afrikaners as die "onderdruktes" was nie beperk tot die eerste vier dekades van
die 20ste eeu nie, maar het (minder sentraal) nog baie dekades in die geheue van die volk en kerk
bly voortleef. Namate die verdrukkende magte gerelativeer is deur die verwerwing van politieke
mag - en as gevolg daarvan ekonomiese bevoordeling - het hierdie sleutel vervaag.

Derdens het apartheidsdenkers gewerk met die dogmatiese sleutel van "skeiding". Dit was eers
onderliggend by die sinodesitting van 1857 toe die pragmatiese besluit geneem is in verband met
afsonderlike dienste vir verskillende rassegroepe (sien Hoofstuk 2.1b). Hierdie pragmatiese besluit
van skeiding is tydens die sinode van 1880 vasgelê as 'n beginsel wat gelei het tot die stigting van
die Ned Geref Sendingkerk as afsonderlike denominasie. Die wortels van "skeiding" as ideologie
kan reeds gesien word in die tydperk voor 1948, toe segregasie deur die Britse imperialiste ingevoer
is. Die Afrikaner en die apartheidsteoloë in die Ned Geref Kerk het aansluiting gevind by hierdie
beleid en het dit verder gevoer deur onder andere druk te plaas op die regering om wetgewing te
aanvaar wat skeiding (tussen rasse) afdwing, veral ná 1948 (sien Hoofstuk 2.2a en b). Hierdie
opvatting van "skeiding" is deur die apartheidsteoloë uitgewerk in verskeie dokumente (sien
Hoofstuk 2.3.2) waarin apartheid teologies begrond en later Skriftuurlik geregverdig word.

Dit is egter opvallend hoe die apartheidsteoloë skeiding met voogdyskap verbind om sodoende 'n
morele basis daaraan te verleen (sien Hoofstuk 2.3.7). Voogdyskap was deel van hulle sogenaamde
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roeping wat hulle ontvang het en wat hulle verstaan het as opdrag van God om die
"minderwaardige" rasse by te staan op elke terrein van hulle samelewing totdat hulle
selfstandigheid bereik en as onafhanklike volk vir hulleselfkon sorg.

In afdeling 6.6.2 is die spesifieke Bybeltekste bespreek waarmee die apartheidsteoloë gewerk het en
wat reeds in die Sendingbeleid van 1935, Koers in die Krisis en Die Gereformeerde Vaandel gevind
word en later versamel en bespreek is tydens die Volkskongres van 1944. Hierdie tekste is
deurgaans deur die apartheidsteoloë gebruik om rasse-apartheid te regverdig. In die vermelde
afdeling is aangetoon hoe hulle Bybelse ooreenkomste in verband met skeiding vind in hierdie
tekste. Skeiding het verband gehou met apartheid, wat deur die apartheidsteoloë beskou is as die
enigste wyse waarop mense hulle eie identiteit kan behou.

Die hele samelewing, dit wil sê op sosio-ekonomiese, kultuur-politieke en godsdienstige terreine,
word op grond hiervan gestruktureer aan die hand van hierdie interpretasie van skeiding.

'n Vierde kenmerkende sleutel waarmee die apartheidsteoloë gewerk en wat aansluiting gevind het
by die eerste en die tweede, is die motief van "isolasie". Hierdie sleutel het vroeg reeds 'n rol
gespeel en word ook in die Sendingbeleid van 1935 op meer sistematiese wyse aangewend - nêrens
word hierdie idee beter verwoord as in die bekende slagspreuk "in isolasie lê ons behoud en ons
redding" nie (sien Hoofstuk 2.2.4).

Die wyse waarop hierdie dogmatiese sleutel gefunksioneer het, word duidelik gedemonstreer in die
gebeure tydens en na afloop van die Cottesloe-kerkeberaad, toe die meeste lidmate en leiers van die
Ned Geref Kerk en die NP laer getrek en hulle selfs afgeskei het van die ekumene en die breër
Christelike tradisie (sien Hoofstuk 2.3.11). Vir hierdie soort reaksie vind die apartheidsteoloë 'n
analogie in die Bybel waar Israel as uitverkore volk opgeroep word om hulleself af te skei van die
ander volke - in die besonder deur gehoorsaam te wees aan die beginsels wat verbastering met
ander volke verbied (soos reeds in afdeling 6.6.2 bespreek). Ook hierdie interpretasie word
deurgevoer en toegepas deur middel van wette wat verseker dat die Afrikaner en lidmate van die
Ned GerefKerk geïsoleert kan voortbestaan sodat hulle eie identiteit gehandhaafkan word. Hierdie
skeiding wat aanvanklik toegepas is ten opsigte van ander volke en rasse en vroeg reeds in die kerk
waargeneem word, het aanleiding gegee tot 'n laermentaliteit (sien 6.6) en totale isolasie.

Hierdie denkbeelde naamlik van skeiding, isolasie en selfbeskikking het ten diepste verband gehou
met verskeie ander motiewe. Skeiding en isolasie was inderdaad denkbeelde wat 'n bepalende rol
gespeel het in die Afrikaner se ervaring van bedreiging en verswelging deur die "see van
barbarisme". Daarom is afskeiding gesien as die enigste "redding" in hierdie omstandighede. Dit
het immers hulle unieke identiteit en suiwerheid as Afrikaners verseker en hulle in staat gestelom
hulle blanke "beskaafde" standaarde in stand te hou. Voorts het dit hulle in staat gestelom hulle die
sosiale meerderwaardigheid te handhaaf. Isolasie het op soortgelyke wyse redding gebied, want
daardeur kon die Afrikaners op grond van groepskohesie oorleef en hulleself in die bedreigende
omstandighede handhaaf. Hierdie denkbeelde het dus verband gehou met redding en oorlewing en
het in die proses inderdaad vir die Afrikaner 'n kwasi-soteriologie geword (Naudé en Durand - sien
Hoofstuk 2.2.4).

6.8.3 Die kritiese stem

a) Inleiding

Die kritiese stemme wat Marais en Naudé teen apartheidsdenke in die Ned GerefKerk laat hoor het,
het juis op die dogmatiese sleutels onderliggend aan apartheidsdenke gefokus. Hulle het die impak
daarvan op kerk en samelewing in Suid-Afrika telkens in veranderende omstandighede aan die kaak
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gestel (sien die afdeling oor hulle hermeneutiek van suspisie in 6.4.2 en 3).

bj Marais

Alhoewel daar minder prominente dogmatiese sleutels was wat by Marais 'n rol gepeel het, blyk dit
uit die analise wat van sy denke in Hoofstuk 4 gemaak is dat "gemeenskaplikheid" en in samehang
daarmee "broederskap" 'n bepalende rol in sy denke gespeel het.

Marais se idee van gemeenskaplikheid - ten spyte van ras, nasionalisme en klas - blyk veral uit sy
bespreking oor die waarde van die mens asook die mense se posisie en rol in die heelal (sien
Hoofstuk 4.6.4). Volgens Marais is hierdie insigte van wesenlike belang omdat dit die vertrekpunt
bied vir enige ondersoek in die Skrif. Hy toon dan aan dat alle mense - afgesien van hulle verskille
- hulle waarde, posisie, doel en verwantskap eerstens daarin vind dat hulle aan God, hulle skepper,
behoort. Tweedens is elke mens na die beeld van God geskape. Hulle vind hulle eenheid nie in die
menslike natuur nie, maar deur Adam is daar ook 'n genetiese en genealogiese eenheid tussen alle
mense. Vir hierdie idee vind hy 'n ooreenkoms in Paulus se uitsprake dat God uit een bloed al die
nasies van die mensdom gemaak het om oor die hele aarde te woon (Hand 17: 26). Derdens werk hy
met die waarde van elke mens as volgende faktor wat hulle gemeenskaplikheid bepaal. Daarvoor
vind hy 'n analogie in Matt 16 :26 waar die waarde van elke mens bó die van die hele materiële
wêreld gestel word omdat alle mense voor God gelykwaardig is. Marais vind dus prototipes vir sy
idee van gemeenskaplikheid in die Bybel. Dit oortuig hom dat alle mense, afgesien van hulle
verskille meer in gemeen met mekaar het as dit wat hulle van mekaar skei.

Marais vind voorbeelde van 'n Christelike "broederskapsleer" in die Christelike tradisie - in die
besonder in die vroeë kerk en in die eietydse ekumeniese beweging waarby hy betrokke was.
Hierdie broederskapsleer hang vir hom saam met die Vaderskap van God en die broederskap van
Christus want "wie kinders van God is, is ook broers van mekaar". Hierdie broederskap word deur
geen ander bande - of dit nou familie, ras, taal, bloed, nasionaliteit ens is - bepaal nie. Hy vind
hiervoor ook getuienis in die Bybeltekste, veral in die inhoud van die leer van Jesus (Matt 12: 50).
Hy vind dit ook in die vroeë kerk (sien Hoofstuk 4.6.4) en in die ekumene (sien Hoofstuk 4.6.2). Dit
was juis op grond van hierdie sleutels dat hy die gronde gevind het om indringende kritiek te lewer
op die apartheidsteoloë se idees van selfbehoud, skeiding en isolasie.

Vir Marais het die broederskapsleer nie net teenoor apartheid gestaan nie, maar inderdaad 'n
korrektief daarop gebied. Dit het hom in staat gestelom nie net die dogmatiese begronding van
apartheid indringend te bevraagteken nie, maar veral die Skriftuurlike regverdiging daarvan - in die
besonder ten opsigte van die seleksie van Skriftekste deur apartheidsteoloë. As gevolg van insig in
die broederskapsleer het hy daarin geslaag om die distorsies van rasse-apartheid te identifiseer, te
analiseer en die nodige kritiek daarop te lewer. Voorts het dit hom in staat gestelom in sy analise
van sy eietydse konteks te fokus op die wesenlike problematiek - naamlik die rassevraagstuk.

Hierdie dogmatiese sleutel het dus 'n belangrike rol gespeel by Marais se insig in die problematiek
van rasse-apartheid en die wyse waarop dit die Ned Geref Kerk en die burgerlike samelewing in
Suid-Afrika beïnvloed het. Die kritiek wat Marais gelewer het (sien Hoofstuk 4.7.3b-e), word
gekenmerk deur deeglikheid - en vanweë sy besondere persoonlikheid, deur diplomasie. Vir die
apartheidsteoloë binne die Ned Geref Kerk (wat geen teenstand geduld het nie) was hierdie kritiek
'n ongewone bedreiging, omdat dit afkomstig was van een van hulle "eie broeders" (sien Hoofstuk
4.6.3). Vir die NP het dit ook 'n bedreiging ingehou, omdat hierdie gegronde kritiek teen die beleid
van apartheid en afsonderlike ontwikkeling vanuit eie geledere, naamlik vanweë hulle noue
verbintenis met die Ned Geref Kerk, gekom het (sien Hoofstuk 4.7.3 c). Die ironie was dus dat
Marais se eie "broers" binne die Ned Geref Kerk sy verstaan van broederskap misken het. Vir die
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Engelssprekende kerke en die ekumeniese bewegings was Marais se denmke egter 'n teken van
hoop omdat hy daarin geslaag het om deur sy interpretasie van die Christelike geloof 'n profetiese
stem te laat hoor binne sy eie kerklike en sosiale geledere.

Dit was juis as gevolg van hierdie sleutels waarmee Marais die Christelike geloof geïnterpreteer het,
dat hy telkens kon aantoon dat rasse-apartheid vir die Ned Geref Kerk méér geword het as net 'n
stelsel wat die Afrikaner se sosio-ekonomiese posisie verskans. Marais het juis daarin geslaag om
die kontras tussen die Evangelie soos hy dit geïnterpreteer het, en apartheidsteologie te ontmasker.
Apartheidsteoloë het apartheid ten diepste verhef tot die "goeie boodskap" - naamlik tot 'n pseudo-
evangelie waarin hulle meer geglo het as in die Evangelie van Jesus Christus.

cj Naudé

Naudé het aanvanklik van dieselfde dogmatiese sleutels as die apartheidsteoloë gebruik gemaak -
Mettertyd het hy egter vanweë sy verskuiwing in denke ander sleutels gebruik. Tydens die vroeë
verskuiwing in sy denke het "ongeregtigheid", veral vanweë "magsmisbruik", 'n beslissende
invloed gehad op sy standpunte. As gevolg van die verdere verskuiwings wat sy denke gekenmerk
het, het ander dogmatiese sleutels telkens by hom gefunksioneer, naamlik "versoening" asook
"bevryding" van politieke en ekonomiese onderdrukking.

Naudé was reeds gedurende sy kinderjare, studentejare (1915-1939) en sy vroeë bediening (1940's)
intens bewus van "ongeregtigheid" en "magsmisbruik" (sien Hoofstuk 5.3.1) wat hy soms aan eie
lyf ervaar het. As kind beleef hy dit in sy ouerhuis, op skool (sien Hoofstuk 5.3.1d) asook ten
opsigte van die onreg wat die Britse imperialiste die Afrikaner aangedoen het (sien Hoofstuk 5.3.1).
As student sien hy hoe die Oupajane hulle mag misbruik om Du Plessis te onderdruk omdat hy nie
saamstem met hulle teologiese denke nie (sien Hoofstuk 5.3.2 b). In sy vroeë bedieningsjare het
hierdie denkbeelde op 'n intuïtiewe wyse gefunksioneer toe hy eerstens bewus geraak het van die
klasseverskille tussen die wit lidmate van die Ned Geref Kerk aan die een kant, en die "bruin"
lidmate van die NGSK aan die ander kant (sien Hoofstuk 5.4.2). Tweedens is hy gekonfronteer met
armoede in 'n bruin woonbuurt buite Loxton (sien Hoofstuk 5.4.3).

Dit was egter eers tydens Naudé se bedieningsjare in Pretoria en Potchefstroom - toe apartheid en
die gevolge daarvan hom ontnugter het - dat hy besef het die beleid van apartheid het aanleiding
gee tot magsmisbruik en onreg waaronder die swart bevolking in Suid-Afrika ly (sien Hoofstuk
5.4.5i). Dit het verdiep tydens die gebeure van Sharpeville en veral tydens die Cottesloe-beraad en
die afloop daarvan (sien Hoofstuk 5.4.6). Terwyl verskeie ander faktore aanvanklik 'n rol gespeel
het, was dit inderdaad hierdie gebeure wat 'n bepalende invloed op hom gehad het. Die spesifieke
teologiese stroom wat by hom voorkeur geniet het, asook die inklusiewe retoriese konteks
waarbinne hy gefunksioneer het, het toenemend 'n rol gespeel in sy denkverskuiwing (sien
Hoofstuk 5.5.2, 5.5.8 en 5.5.9).

Hier kan onder andere verwys word na Naudé se preek in die Ned Geref Gemeente Aasvoëlkop op
22 September 1963, toe hy bekend gemaak het dat hy die aanstelling as redakteur van Pro Veritate
aanvaar. Dit was ten spyte van die druk wat die kerklike owerheid op hom geplaas het om die
aanbod van die hand te wys. Naudé kies Handelinge 5: 29 - "Ons moet God meer gehoorsaam wees
as die mense" - as teks vir hierdie geleentheid. Aan die hand van hierdie teks spreek hy homself uit
teen die kerklike owerheid se magsmisbruik. Hy is oortuig dat hulle deur magsmisbruik wil
voorkom dat hy sy roeping vervul, naamlik om standpunt in te neem teen die onreg wat die swart
gelowiges aangedoen word (sien Hoofstuk 5.4.6). Hierdie motief blyk ook uit sy afskeidspreek in
dieselfde gemeente toe hy Jer 23: 29 as teks kies om die oppergesag van God te bevestig bó dié van
onderdrukkende magte. Een van die redes waarom hy die Belydende Kerkbeweging in Suid-Afrika
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geïnisieer het, is juis om nie net kerklike nie, maar veralook politieke ongeregtigheid aan te spreek
(sien Hoofstuk 5.5.6).

Dat Naudé met die gebruik van hierdie motiewe - naamlik geregtigheid en magsmisbruik - die
mees sensitiewe senuwee van die heersende kerklike en politieke magte aangeraak het, blyk uit die
hewige reaksie wat dit ontlok het by die owerhede, naamlik die Ned Geref Kerk, die NP en AB
(sien Hoofstuk 5.4.6 en 5.5.). Dit was juis sy dogmatiese sleutel wat hierdie hermeneutiek van
suspisie ontsluit en hy die ideologiese distorsies van die Suid-Afrikaanse neo-Calvinisme
geïdentifiseer het. Daardeur het hy die heersende ideologie van rassisme en verskansing van
politieke en ekonomiese mag (klassisme) aan die kaak gestel.

As gevolg van Naudé se worsteling met ongeregtigheid en magsmisbruik het hy toenemend bewus
gerword van die rol wat rasse-apartheid gespeel het in die polarisering van bevolkingsgroepe binne
die kerk en die burgerlike samelewing in Suid-Afrika. Dit ondermyn "versoening" in Christus
omdat (rasse- )skeiding vir apartheidsdenkers van wesenlike belang is - rasse-apartheid het enige
hoop op versoening tussen volke verydel. Hierdie klem blyk eerstens uit Naudé se intreerede as
direkteur van die Christelike Instituut op 15 Desember 1963, toe hy 2 Kor 5: 14-21 as teks gebruik
het om die praktiese betekenis van versoening te beklemtoon. Hy toon aan dat versoening 'n unieke
kenmerk is van die Christelike geloof en bespreek dan die praktiese implikasies wat dit inhou vir
die kerk en die burgerlike samelewing (sien Hoofstuk 5.5.4).

Versoening as dogmatiese sleutel het 'n bepalende rol gespeel in Naudé se inisiëring van die
Belydende Kerkbeweging in Suid-Afrika (sien Hoofstuk 5.5.6). Hy wou daarmee nie net 'n bydrae
lewer tot versoening binne die familie van Ned GerefKerke nie - wat verskeurd was vanweë rasse-
apartheid - maar ook tussen rasse binne die burgerlike samelewing. Versoening was die hooftema
van die dokument Message to the people of South Africa, wat Naudé help opstel het (sien Hoofstuk
5.5.8d). Hierdie dokument was die resultaat van 'n ekumeniese konferensie wat gehandel het oor
die onderwerp van 'n pseudo-evangelie waar rassisme en apartheid geïdentifiseer is as 'n valse
Evangelie wat gevestig is in talle Christelike gemeenskappe in Suid-Afrika. Naudé het hierdie
dokument aangewend om nie net versoening te verkondig nie maar om alternatiewe kerklike en
samelewing strukture te ontwerp wat versoening bevorder. Vir hierdie doel gebruik hy die Sprokas
projek (sien Hoofstuk 5.5.d).

Uiteindelik het Naudé as gevolg van sy indringende analise van sy eietydse konteks 'n finale
teologiese verskuiwing gemaak - toe hy hom solidêr verklaar het met die onderdruktes en
gemarginaliseerdes, naamlik die swart samelewing in Suid-Afrika (sien Hoofstuk 5.5.9) Vervolgens
sou hy die klem laat val op "bevryding". Hierdie beklemtoning word juis waargeneem in sy
betrokkenheid by die swartbewussynsbewegings (sien Hoofstuk 5.5.9) en simpatie met swart en
bevrydingsteologie. Met hierdie verskuiwing het hy gepoog om 'n bydrae te lewer tot die bevryding
van die onderdrukte swart en gemarginaliseerde bevolking. Die invloed van hierdie sleutel blyk
eerstens uit Naudé se betrokkenheid by die bevordering van swartbewussynsbewegings - waarmee
gepoog is om swart mense te bemagtig (sien Hoofstuk 5.5.9). Meer nog het dit geblyk uit sy
standpunt ten opsigte van die moontlikheid van gewetensbesware en burgerlike ongehoorsaamheid.
Hy het geweld verstaan as 'n uiterste maatreël wat ingespan moet word om die onderdruktes te
bevry (sien Hoofstuk 5.5.11).

Die kontras tussen apartheidsdenke in die Ned Geref Kerk en die kritiese stem daarteen vanuit Ned
Geref Kerkgeledere blyk nêrens sterker as juis hier nie. Dit is miskien juis hier waar die diepste
punt van verdeling geïdentifiseer kan word. Terwyl apartheidsteoloë skeiding op grond van ras as
noodsaaklik geag het vir die politieke, ekonomiese, sosiale en kulturele behoud van die belange van
Afrikaners (vir hulle "redding"), het Naudé 'n totaal ander dogmatiese sleutel benut om die
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betekenis van die Evangelie vir die Suid-Afrikaanse konteks te vertolk. Hiervolgens het redding
eerder te make met die bevryding van verontregtes vanuit die sisteem wat ontwerp is om sulke
Afrikanerbelange te handhaaf. Ten spyte van hierdie skerp kontras was Naudé nietemin van mening
dat hy hiermee 'n sekere kontinuïteit gehandhaaf het met die hermeneutiese sleutel wat Afrikaners
self benut het in hulle stryd teen Britse imperialisme. Hy het dit meer konsekwent deurgevoer deur
sy analise van die identiteit van onderdruktes in 'n veranderende konteks.

6.8.4 Samevatting

In hierdie afdeling waar aandag gegee is aan die laaste faktor van die hermeneutiese padkaart -
naamlik interpretasie as die integrasie van al hierdie veranderlikes - is aangetoon hoe diep die punte
van verdeling tussen die apartheidsteoloë en die kritiese stemme van Marais en Naudé was.

Die dogmatiese sleutels van die apartheidsteoloë het die klem laat val op die Afrikaner se
sogenaamde unieke en eksklusiewe posisie in Suid-Afrika ten opsigte van beide kerk en
samelewing. Dit blyk veral uit hulle denkbeelde in verband met hulle eksklusiewe "roeping", hulle
goddelike reg tot "skeiding" en "isolasie" waar rasse-apartheid vir hulle nie net 'n pseudo-evangelie
geword het nie, maar in werklikheid soteriologiese afmetings aangeneem het. Anders as die
apartheidsteoloë, het Marais met dogmatiese sleutels gewerk wat die waardigheid van al die
bevolkingsgroepe beklemtoon het en wat eenheid wou bevorder binne die Ned Geref Kerk
("broederskap") en die burgerlike samelewing ("gemeenskaplikheid"). Dit is opvallend hoe hy juis
gebruik gemaak het van hierdie sleutels om aan te toon hoe relatief die verskille van ras, klas, status
is - eerstens in die Bybel maar ook in die Christelike tradisie (die vroeë Christelike
broederskapsleer).

Die dogmatiese sleutels waarmee Naudé gewerk het, het net soos dié van Marais indringend verskil
van die apartheidsteoloë s'n. Deur die gebruik van "geregtigheid" en "onderdrukking" het hy juis
die ongeregtigheid en magsmisbruik wat geassosieer is met die unieke en eksklusiewe denke van
die apartheidsteoloë, uitgelig. Met die sleutel van "versoening" het die klem vir hom - anders as die
apartheidsteoloë - geval op die aftakeling van rassisme en klassime. Met "bevryding" het hy
gepoog om die onderdruktes te bevry sonder om die ander bevolkings te marginaliseer.

6.9 Algemene Samevatting

In hierdie hoofstuk is in navolging van teoloë binne die Ned Geref Kerk van 'n hermeneutiese
analise gebruik gemaak om die diepste punte van verdeling tussen die apartheidsteoloë aan die een
kant en die kritiese stemme van Marais en Naudé aan die ander kant, te identifiseer en te ontleed.
Hierdie metodiek het die ondersoeker in staat gestel om die analise wat gemaak is van die
ontwikkeling en vestiging van rasse-apartheid (sien Hoofstuk 2); die oorsprong, ontwikkeling en
resepsie van die kritiese stem in Suid-Afrika (sien Hoofstuk 3); asook die spesifieke kritiese stemme
van Marais (sien Hoofstuk 4) en Naudé (sien Hoofstuk 5) te benut om hierdie punte te identifiseer
en te analiseer.

Op grond hiervan is die volgende punte van verdeling geïdentifiseer:

• Die aan- of afwesigheid van 'n historiese en hermeneutiese bewussyn;

• Die aan- of afwesigheid van 'n hermeneutiek van suspisie;

• Die verskille in die analise wat gemaak is van die eietydse samelewing;

• Die verskille ten opsigte van die gebruik van Bybelse gegewens;

• Die verskille ten opsigte van die spesifieke tradisie en retoriese konteks;
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• Die verskille ten opsigte van die interpretasie wat gemaak word.

Hierdie 6 punte van verdeling wat in Hoofstuk 6 geïdentifiseer is, bied dus 'n antwoord op die
navorsingsprobleem wat in hierdie proefskrif aan die orde gestel word, naamlik die identifisering
van die punte van verdeling tussen die apartheidsdenke in die Ned GerefKerk (soos verwoord deur
die Suid-Afrikaanse neo-Calvinisme) en die kritiese stem binne die geledere van die Ned Geref
Kerk (soos verwoord deur Ben Marais en Beyers Naudé).
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Hoofstuk 7

Epiloog

7.1 Inleiding

In hierdie epiloog word 'n samevatting gegee van die ondersoek na die kritiese stem teen
apartheidsteologie in die Ned GerefKerk (1905-1974), met spesifieke verwysing na die bydraes van
Ben Marais en Beyers Naudé. Tweedens word na aanleiding van hierdie navorsing enkele
opmerkings gemaak oor die nadraai van die apartheidsdenke in die Ned Geref Kerk ná 1974 (die
sperdatum wat vir hierdie studie gestel is). Die vraag is: Wat het van die dogmatiese sleutels
geword wat tot en met 1974 dominant binne die Ned Geref Kerk was? Het hulle steeds 'n bepaalde
invloed bly uitoefen? Het ander dogmatiese sleutels dalk na vore getree? Is hulle eweneens aan
kritiek onderwerp vanuit dieselfde of ander geledere? Hoe beïnvloed dit die verhoudings tussen die
Ned GerefKerk en die res van die Ned GerefKerk-familie?

Dit moet duidelik gestel word dat hierdie opmerkings hoofsaaklik op persoonlike aanvoeling berus
wat daarom nog die toets van kritiese gespreksvoering moet deurstaan. Die opmerkings berus veral
op persoonlike ervarings vanuit die Wes-Kaapse konteks en geld nie noodwendig vir elders in Suid-
Afrika nie.

7.2 Die reis met en gevolgtrekking oor die ondersoek

Die aanvanklike navorsingshipotese en -prosedure het inderdaad 'n belangrike rol gespeelom
rigting te gee ten opsigte van elke onderafdeling wat nagevors moes word. Dit het die ondersoeker
in staat gestelom 'n geïntegreerde antwoord te bied op die aanvanklike probleemstelling, naamlik
"Hoe het Barend Jacobus Marais (1909-1999) en Christiaan Frederick Beyers Naudé (1915-2003)
die verdelingspunt( e) tussen hulle eie teologiese oortuigings en die formulering van die
apartheidsteologie tot uitdrukking gebring in hulle (geskrewe) nalatenskap?"

In Hoofstuk 2 is die konteks geanaliseer waarin apartheid as pragmatiese en later as teologiese
ideologie ontwikkel het. Daar is ondersoek ingestel na die rol wat die Ned GerefKerk en Afrikaner-
nasionalisme daarin gespeel het. In die eerste deel van hierdie analise is aangetoon hoe die
Afrikaner se voortbestaan gedurende die eerste drie dekades van die 20ste eeu as gevolg van sosio-
ekonomiese en kultuur-politieke omstandighede bedreig is. Hierdie bedreiginge het daartoe
aanleiding gegee dat leiers binne die Ned Geref Kerk en Afrikanergeledere - wat mettertyd die
politieke mag verwerf het - op pragmatiese wyse die samelewing sosio-ekonomies gemanipuleer
het in belang van die Afrikaner. Dit het die aanvanklike beleid van segregasie bevorder waaruit eers
die stelsel van apartheid ontwikkel het, daarna afsonderlike ontwikkeling en uiteindelik
"pluralisme" .

In die tweede deel is aangetoon hoedat teologiese en Skriftuurlike regverdiging gevind is vir
pragmatiese apartheid. In die analise is aangetoon hoe verskeie teologiese strome geïntegreer het
om beslag te gee aan die Suid-Afrikaanse vorm van neo-Calvinisme. Só is aangetoon hoe hierdie
stroom die aanvanklike Utrechtse tradisie afkomstig van Doedes en Van Oosterzee - soos
geresepteer deur Hofmeijr en Murray - verdring het in die Ned Geref Kerk. Ook is aangetoon hoe
die Suid-Afrikaanse neo-Calvinisme die denkraamwerk gebied het om die stelsel van apartheid
teologies te begrond en Skriftuurlik te regverdig. Laastens is aangedui hoe die pragmatiese en
teoretiese denke in verband met apartheid inmekaar gevloei het tydens die opstel van die Ned Geref
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Kerk se rapport Ras, volk en nasie en volkereverhoudinge in die lig van die Skrif(1974). In hierdie
deel van die ondersoek is aangetoon dat die gemelde rapport die kulminasie van die Ned GerefKerk
en die Afrikaner se denke in verband met die stelsel van rasse-apartheid is.

Die primêre doel van hierdie hoofstuk is dus om eerstens 'n analise te maak van die praktyk en
teorie wat beslag gegee het aan die stelsel van rasse-apartheid - wat die sosio-ekonomiese en
kultuur-politieke lewe binne die Ned Geref Kerk-familie en in die Suid-Afrikaanse samelewing
gestempel het. Hierdie analise lewer tweedens 'n bydrae om beter insig te kry in die pynlike
gevolge wat sodanige stelsel tot gevolg gehad het: eerstens - en primêr - vir die slagoffers daarvan,
maar ook vir diegene wat hierdie stelsel geïmplementeer en afgedwing het. Derdens beskryf dit die
konteks waarbinne die kritiese stemme teen die stelsel van rasse-apartheid hulle taak vervul het.

In Hoofstuk 3 is die kritiese stem ontleed deur na te gaan hoe dit ontstaan en mettertyd ontwikkel
het, eers in die Ou en Nuwe Testament en daarna in die kerkgeskiedenis. Voorts is aangetoon dat
hierdie stem 'n weg gevind en 'n bepalende rol gespeel het in Suid-Afrika, die Ned Geref Kerk-
familie en laastens binne die Ned Geref Kerk. Hierdie kritiese stem is kenmerkend van die
Christelike tradisie, veral wanneer die kerk ontrou raak aan hulle unieke roeping en taak. Marais en
Naudé was deel van hierdie tradisie.

Vervolgens is 'n analise gemaak van die bydrae wat Marais en Naudé gelewer het tot die kritiese
stem binne die Ned GerefKerk.

In Hoofstuk 4 is die bydrae van Marais ontleed en aangetoon hoe hy reeds in sy kinderjare 'n
predisposisie ontwikkel het wat sy kritiese denke gedurende sy studentejare gestimuleer het. Daar is
aangetoon hoe hy vroeg in sy professionele loopbaan reeds die teologiese en Skriftuurlike
regverdiging van segregasie en later rasse-apartheid en afsonderlike ontwikkeling bevraagteken het
- veral ten opsigte van die Skriftuurlike regverdiging daarvan. Voorts is aangetoon hoe sy
betrokkenheid by die ekumene en internasionale teologiese wêreld, asook sy eie teologiese insigte
en bydrae, 'n bepalende rol gespeel het om sy kritiek op die stelsel van rasse-apartheid te slyp. Ten
slotte is die lig laat val op die wyse waarop hy as profeet homself te midde van die stroom van
Afrikanernasionalisme - veral binne die Ned GerefKerk - met integriteit gehandhaaf en uiteindelik
erkenning ontvang het vir sy bydrae, selfs binne Ned GerefKerk- en Afrikanergeledere.

In Hoofstuk 5 is 'n soortgelyke analise gemaak van die ontwikkeling van Naudé se denke en
aangetoon dat hy deel was van die kritiese stem teen die stelsel van rasse-apartheid. Ons het gesien
hoe hy as kind reeds beïnvloed is deur bepaalde gewaarwordinge wat toenemend 'n rol gespeel het
om sy eie aanvanklike patriotiese Afrikanerskap te bevraagteken. Daar is aangetoon hoe verdere
invloede op hom ingewerk en hoe hy uiteindelik daartoe gekom het om as gelowige sy morele
beginsels van geregtigheid en versoening toe te pas op die totale samelewing in Suid-Afrika. Voorts
het ons gesien hoe hy vanweë hierdie insigte en blootstelling aan die ekumene en internasionale
teologiese wêreld - te midde van ambivalente gevoelens - gebreek het met die laer waarbinne die
Ned GerefKerk en die Afrikaner hulle bevind het.

Inhierdie analise is aangetoon hoe Naudé sy kritiek verskerp het namate hy vanweë blootstelling en
sy eie toenemende insigte verskeie teologiese denkverskuiwings ondergaan het. Dit het hom in staat
gestelom ál skerper te fokus en kritiek te lewer, in woord en daad, op die ideologie van rasse-
apartheid, wat ontwerp, gevestig en afgedwing is deur die NP-owerhede in samewerking met die
owerhede van die Ned Geref Kerk. Verder is aangetoon dat hy die wrange vrugte van hierdie
stelsel, naamlik ongeregtigheid, onversoenbaarheid en 'n klassestryd in Suid-Afrika, geïdentifiseer
en sy kritiek daarop gefokus het. Voorts is die lig laat val op die onverskrokke wyse waarop hy
volhard het met sy kritiek ten spyte van die drastiese optrede van Afrikaner-instellings soos die Ned
Geref Kerk, AB, NP en die pers. Laastens is ook melding gemaak van die wyse waarop hy
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uiteindelik aanvaar en gevindikeer is deur dieselfde Afrikaner-instellings wat hom dekades lank
verguis het.

In Hoofstuk 6 is na die aanvanklike probleemstelling teruggekeer om 'n antwoord te bied oor die
verdelingspunt( e) tussen die teologie van die apartheidsteoloë en dié van die kritiese stemme
daarteen. In die analise is aansluiting gevind by die benadering van teoloë wat die hermeneutiek
benut het om meer krities ondersoek in te stel na die apartheidsteologie. Hierdie tipe ondersoek stel
jou in staat om die diepste punte van verdeling te identifiseer. Dit het die ondersoeker se oë geopen
vir die gebrek aan 'n historiese (hermeneutiese) bewussyn by die apartheidsteoloë, terwyl dit
opvallend is dat sodanige bewussyn (hoewel meestal intuïtief) by Marais en Naudé geïdentifiseer
kan word.

Hierdie insigte kan teruggevoer word na die analise waarin aangetoon is dat 'n hermeneutiese
vakuum in die Ned Geref Kerk ná die Du Plessis-saak ontstaan het as gevolg van die teologie
waarmee die Oupajane en later die Suid-Afrikaanse neo-Calviniste gewerk het. Hierdie analise het
gelei tot die besef dat daar 'n gebrek aan 'n historiese (hermeneutiese) bewussyn by die
apartheidsteoloë was.

Die aanwesigheid van sodanige bewussyn kan waargeneem word in die hermeneutiek van suspisie
wat deel was van die kritiese stem van Marais en Naudé. Deur middel van 'n hermeneutiese analise
kon vasgestel word dat daar ook verskille was in die ontleding wat hulle gemaak het. Hulle het
naamlik verskiloor die Bybeltekste waarmee hulle gewerk het, asook die wyse waarop hulle die
tekste toegepas het. Hulle het ook die tradisie verskillend verstaan en in 'n ander retoriese konteks
geïnterpreteer. Laastens is aangetoon dat 'n verskil geïdentifiseer kan word ten opsigte van die rol
wat dogmatiese sleutels gespeel het by die apartheidsteoloë enersyds, en die kritiese stemme van
Marais en Naudé andersyds.

Daar kan dus ses punte van verdeling tussen die apartheidsteoloë en die kritiese stemme van Marais
en Naudé onderskei word, naamlik:

• Die aan- of afwesigheid van 'n historiese en hermeneutiese bewussyn;

• Die aan- of afwesigheid van 'n hermeneutiek van suspisie;

• Die verskillende analises wat hulle van hulle kontemporêre konteks gemaak het;

• Die verskille in die seleksie van Bybeltekste;

• Die invloed wat verskillende tradisies en retoriese kontekste in dié verband gehad het;

• Die rol van dogmatiese sleutels in die integrasie van al hierdie veranderlikes.

Hierdie resultate is die vrug van die studie wat onderneem is en wat hopelik 'n bydrae saliewer tot
nuwe insigte sodat verdere navorsing daardeur gestimuleer kan word.

7.3 Ned GerefKerk-teologie ná 1974

In Hoofstuk 6.8 is aangetoon dat "selfbeskikking", "bevryding", "skeiding" en "isolasie" die
dominante dogmatiese sleutels voor en tydens die era van apartheidsteologie in die Ned GerefKerk
was, dit wil sê tot 1974. Vervolgens sal enkele opmerkings gemaak word oor wat sedertdien gewerd
het van hierdie sleutels. Speel hulle steeds 'n rol in die Ned Geref Kerk en in Afrikanergeledere, of
het hulle intussen verdwyn of van gedaante verander?

a) Die eerste sleutel, naamlik "selfbeskikking" (en daarmee saam "roeping"), het begin verdwyn
namate Afrikaners vanweë politieke mag en ekonomiese selfbeskikking hulle voortbestaan verseker
het. Dit het nie werklik ná 1994 teruggekeer nie, behalwe dat dit nog bly voortleef onder 'n klein
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minderheidsgroep en op 'n beperkte terrein. Die reste van hierdie sleutel kom waarskynlik die
duidelikste na vore by die Volkstaat-entoesiaste en by taalstryders. Dat die drang na selfbeskikking
egter bly voortleef, blyk uit 'n onlangse artikel van Boesak in Die Burger. Hy analiseer die reaksie
van die Afrikaner ten opsigte van die gebrek (onder andere) aan dienslewering deur die "regerende
swart establishment".

Hy meen daar is weer eens 'n "Afrikaner-etniese mobilisering" ter wille van selfbeskikking. Boesak
het nie besware dat daar opstand is teen hierdie gebreke en wandade nie, maar wel teen die wyse
waarop die Afrikaner reageer. Hy beskryf hierdie reaksie as 'n nuwe aktivisme van die Afrikaners
waardeur hulle hulleself weer eens afskei van die swart bevolking. Vir hulle is die optrede van die
huidige owerhede onaanvaarbaar. Die probleme word nie gesamentlik aangepak nie, maar op hulle
eie, ter wille van selfbelang en met 'n eiesoortige agenda.'

b) Die oorheersende rol wat die idee van "bevryding" gespeel het gedurende die 1930's en 1940's-
toe die Afrikaners hulleself beskou het as die onderdruktes en gemarginaliseerdes - het ook getaan.
Namate die beweegredes vir hierdie sleutel- naamlik die ervaring van onderdrukking onder Britse
imperialisme, die bedreiging wat die getalle-oormag van die "naturelle" ingehou het, asook die
sosio-ekonomiese en kultuur-politieke krisis - ná 1948 vervaag en verdwyn het, het hierdie soeke
na bevryding afgeneem. Die drang na bevryding het eerder ander vorme aangeneem, naamlik in die
stryd teen die "totale aanslag" en in die aandrang op "staatsekuriteit" (sien hier onder).

Ná 1994 kon "bevryding" as 'n politieke ideaal nie langer as 'n dominante dogmatiese sleutel in die
Ned Geref Kerk funksioneer nie. Dit leef nietemin voort in die wyse waarop Afrikaners reageer op
die omvang van huisbraak, verkragting, gewapende roof, motorkapings en plaasmoorde. Hiermee
verskuif die klem egter na 'n sosiale vorm van bevryding, naamlik in terme van die beskerming van
die lewe en besittings van families. Dit kom ook tot uitdrukking in die psigologiese drang daarna
om te ontsnap aan die reële bedreiging, asook die gevoel van voortdurend bedreigdheid. Bevryding
beteken in só 'n konteks daarom dikwels emigrasie.

c) Die begrippe segregasie en later skeiding het ná 1948 al hoe meer as die dominante dogmatiese
sleutel in die Ned GerefKerk gefunksioneer. Dit het gebeur namate die apartheidswette stelselmatig
geïmplementeer is (sien Hoofstuk 2.3.9). Dit het amptelik 'n hoogtepunt bereik toe apartheid
dogmaties gelegitimeer en Skriftuurlik geregverdig is in Ras, volk en nasie en volkereverhoudinge
in die lig van die Skrif(1974). Hierdie sleutel was egter veel meer as 'n beleidsdokument. Dit het
die basis gevorm vir die wyse waarop apartheid as 'n pseudo-evangelie en kwasi-soteriologie
gefunksioneer het, naamlik deur skeiding te bring op elke terrein van die samelewing - polities (in
terme van rasseklassifikasie en tuislande), ekonomies (in terme van instromingsbeheer en
grensnywerhede), sosiaal (in terme van groepsgebiede en rasseklassifikasie), kultureel (in terme van
die verbod op gemengde huwelike) en kerklik (in terme van afsonderlike kerke vir verskillende
rasse).

In retrospek is dit egter duidelik dat ekonomiese skeiding nooit werklik haalbaar is nie aangesien
goedkoop arbeid nodig is vir die ontwikkelende Suid-Afrikaanse ekonomie. Namate Afrikaners
verstedelik geraak het, het die insig toenemend posgevat dat ekonomiese skeiding op die lang duur
onhaalbaar en onwenslik is. Gegee die geïntegreerde aard van die Suid-Afrikaanse ekonomie het die
politieke model van skeiding (van Verwoerd en andere) reeds teen 1976 in 'n doodloopstraat
beland. Sosiale skeiding het steeds op talle terreine bly voortbestaan, maar het teen 1990 met die
afskaffing van die Groepsgebiedewette en die integrering van skole en sport ook begin taan. Terwyl
kerklike skeiding selektief deurbreek is, het kulturele skeiding bly voortleefby Afrikaners wat hulle

Sien Boesak, 2010: 5.
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sogenaamde Westerse lewenswyse en "beskaafde standaarde" [sic!] vertroetel het? Hierdie model
van skeiding kom tans die beste na vore in die vorm van sekuriteitskomplekse met omheinings en
wagte om die veiligheid van inwoners te verskans - ook om hulle, ten minste wat hulle
woongebiede betref, van die wêreld daar buite te isoleer.

Die vraag is of die besluit in verband met skeiding tussen rasse in die Ned Geref Kerk - wat in die
19de eeu deur die sinode van die Ned Geref Kerk geneem is en later in dieselfde eeu aanleiding
gegee het tot afsonderlike kerke vir verskillende rasse (sien Hoofstuk 2.1b) - steeds teoreties en
prakties van krag is. Gedurende die laat 1980's en 1990's is verskeie besluite geneem tydens
sinodesittings (op streekvlak en nasionaal), asook op ander ekumeniese byeenkomste", in verband
met strukturele eenheid en versoening in die Ned GerefKerk-familie. Tot op datum het niks gekom
van hierdie besluite nie - hoewel kerkvereniging tussen die Ned Geref Sendingkerk en die Ned
Geref Kerk in Afrika intussen plaasgevind het - omdat nuwe probleme telkens geïdentifiseer word
wat eenheid onmoontlik maak.

d) Die oortuiging "in isolasie lê ons behoud" (versinnebeeld deur die motief van die "laer" en in 'n
"laertrekmentaliteit") het 'n hoogtepunt bereik tydens Verwoerd se breuk met die Statebond, die
Republiekwording in 1961 en, op ekumeniese terrein, die Cottesloe-gebeure. Hierdie radikalisering
van die motief van "skeiding" was teen die 1980' s egter nie meer haalbaar nie. Die rol wat hierdie
sleutel gespeel het binne die Ned Geref Kerk en in Afrikanergeledere, is mettertyd doodgesmoor
vanweë faktore soos verstedeliking, die rol van televisie, informasietegnologie, kulturele
globalisering en die moontlikheid wat Afrikaners ná 1990 (met die beëindiging van die kulturele
boikot) gehad het om vrylik kontak met hulle eweknieë in Westerse lande te maak. Binne só 'n
konteks is self-isolasie net nie meer so aantreklik nie - behalwe in die vorm van omheinde
sekuriteitskomplekse.

7.4 Alternatiewe dogmatiese sleutels
Op grond van die waarnemings hier bo is dit duidelik dat die dogmatiese sleutels wat teen 1974
steeds dominant was binne die Ned Geref Kerk, daarna nie meer dieselfde invloed uitgeoefen het
nie of van gedaante verander het. Die vraag is: watter dogmatiese sleutels het dan wel 'n dominante
rol binne die Ned GerefKerk ná 1974 begin speel?

In die bespreking hier onder sal 'n aantal sodanige sleutels geïdentifiseer, die kenmerke van elkeen
kortliks bespreek en die winspunte daarvan uitgewys word. Daar salook gewys word dat hierdie
dogmatiese sleutels nietemin ook nuwe vorme van kritiek opgeroep het. Die kritiese stem teen die
apartheidsdenke in die Ned Geref Kerk tot en met 1990 het daarna nuwe, soms verrassende,
gestaltes aangeneem. Dit moet weer eens beklemtoon word dat hierdie slegs die ondersoeker se eie
waarnemings uitdruk en nie op enige volledigheid aanspraak maak nie. Hierdie waarnemings
behoort daarom deur middel van kritiese gesprek verder uitgeklaar te word.

7.4.1 Staatsekuriteit
Die drang na politieke bevryding het in die 1970's 'n nuwe gestalte aangeneem, naamlik in die
vorm van die handhawing van politieke mag teen bedreigings van binne en van buite. Onder BJ
Vorster se bewind is die begrip "totale aanslag" gebruik om die bedreiging van kommunisme in
Suider-Afrika te beskryf. Dit is versterk deur die angs wat gewek is vir die sogenaamde "totale

2 Die Ned Geref Kerk het amptelik weinig hieroor gesê of gedoen om lidmate wat geveg het of wat seuns in die
oorlog verloor het, te help om te verstaan wat gebeur het. Sien onder andere die reaksie van Chris Louw (Louw
2001: 7ev) in sy ope briefaan Willem de Klerk met die titel "Boetman is die bliksem in".
Sien The Saga of Vereeniging (1989: 7) en die Rustenburgberaad (Heaney 2994: 19).3
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aanslag", oftewel die gevaar van kommunisme, en die proses van dekolonialisering in Zimbabwe,
Namibië, Angola en Mosambiek. Dit was relatief maklik om te wys op die invloed van Rusland,
China en Kuba in die bevrydingsbewegings in hierdie lande. Afrikaners is daarom opgeroep om
weerstand te bied teen hierdie "totale aanslag" en seker te maak dat Suid-Afrika nie ook 'n
"slagoffer" daarvan word nie. Die oorlog op die grens van Namibië en Angola was die belangrikste
vorm wat hierdie weerstand aangeneem het. Die Ned Geref Kerk het die beskerming van die
landsgrense en die offensiewe wat daarmee gepaard gegaan het, oorweldigend gesteun omdat
lidmate se kinders wat vir militêre diensplig opgeroep is, hierby betrokke was.

Die politieke weerstand teen apartheid binnelands kon gerieflik binne hierdie konteks geïnterpreteer
word. Dit is tussen 1976 en 1988 telkens bevestig as gevolg van die Soweto-onluste en die
noodtoestande wat herhaaldelik in die 1970's en 1980's afgekondig is. Die "bevryding" wat
politieke mag ná 1948 gebring het, moes daarom gehandhaaf en gewaarborg word te midde van
hierdie bedreigings. Die weerstand teen apartheid het aanleiding gegee tot 'n reeks politieke
hervormings in die 1970's en 1980's, waarvan die ontwerp en implementering van die
driekamerstelsel die belangrikste was. Hierdie proses het gelei tot hernieude verset, wat tot 'n
spiraal van geweld aanleiding gegee het. Die noodtoestande wat tussen 1976 en 1988 afgekondig is,
was inderdaad die uitstaande kenmerk van hierdie periode.

Die onderdrukking van politieke weerstand teen apartheid het uitgemond in 'n omvattende
staatsekuriteitstelsel wat aan die stemgeregtigde publiek voorgehou is as noodsaaklik ter wille van
wet en orde en die handhawing van ekonomiese en kulturele belange. Binne hierdie stelsel is
vermeende aktiviste soms gekoopteer om deel van die sekuriteitsnetwerk te word. Dit het gelei tot
groot konflik in swart woongebiede ten einde informante en vigilantes te ontmasker. Die berugte
"necklace" -moorde was 'n simptoom van hierdie interne konflik.

Hierdie stelsel is geïnternaliseer in wat as 'n "ideologie van staatsekuriteit" beskryf kan word.
Volgens hierdie ideologie vorm die handhawing van die staat (die grondwet, die regering, die juris-
diksie van die howe, die toepassing van wet en orde) die noodsaaklike voorwaarde vir ekonomiese
en sosiale welsyn. Juis omdat die staat van buite en van binne "bedreig" is, is die rol van die
instansies wat die "sekuriteit" van die staat beskerm, as van kardinale belang geag - soveel so dat
alle ander oorwegings hieraan ondergeskik gestel is. Meer spesifiek is die rol van die staatsveilig-
heidstelsel (bestaande uit die Staatsveiligheidsraad en 'n uitgebreide netwerk van plaaslike
afdelings), nasionale intelligensie en die veiligheidspolisie beklemtoon.

Hierdie ideologie het inslag gevind op grond van die oortuiging dat hierdie instansies oor inligting
beskik wat daarop dui dat die veiligheid van die staat wesenlik bedreig word; dat hierdie inligting
uitermate sensitief is en nie aan die breër publiek beskikbaar gestel kan word nie; dat hierdie
bedreiging talle maatreëls noodsaak; en dat die nodige mag, jurisdiksie en middele toegeken moet
word aan die instansies wat hierdie maatreëls moet toepas. In leketaal gestel: "Gewone mense weet
nie in hoeverre die staat bedreig word nie, hulle hóéf ook nie te weet nie en dit sou trouens
gevaarlik wees om te weet. Daar is wel mense wat van die volle gevaar bewus is, oor uitgebreide
inligting daaroor beskik en daarvoor verantwoordelikheid dra. Hierdie agente kan vertrou word om
na die belange van die breë publiek om te sien." Die ideologiese aard van hierdie denkpatroon blyk
daaruit dat hierdie vertroue gelegitimeer is sonder dat dit op inligting berus het wat in openbare
debat krities ondersoek kon word.

In hierdie tydperk het die Ned Geref Kerk die beleid van die Nasionale Partyregering steeds bly
ondersteun. Hulle het die reg van die owerheid om talle drakoniese maatreëls af te kondig en af te
dwing ondersteun en enige kritiek, veral vanuit eie geledere, skerp veroordeel. Dit is opvallend dat
kritiek teen apartheid (veral as 'n staatkundige beleid) teen die middel-1980's reeds wydverspreid
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binne die Ned Geref Kerk voorgekom het. Die bestaande apartheidswette, of ten minste die
toepasing daarvan, is meermale gekritiseer. Nietemin was daar steeds oorweldigende steun vir die
handhawing van politieke mag en veral vir die handhawing van staatsekuriteit teen vermeende en
werklike bedreigings van binne en van buite. Die Ned Geref Kerk het ook op godsdienstige en
pastorale vlak 'n bydrae tot die stryd van die militêre en beskermingsdienste gelewer deur 'n
uitgebreide stelsel van kapelaansdienste. Binne hierdie konteks is die ideologie van staatsekuriteit
dus teologies gerugsteun en gehandhaaf.

Die ideologie van staatsekuriteit het om verstaanbare redes stemme van-kritiek vanuit ekumeniese
geledere ontlok." Die bydraes van teoloë soos Albert Nolan,s Lois Law," Desmond Tutu/ Jaap
Durand8 en Charles Villa- Vicenci09 kan in hierdie verband genoem word. Dit was egter opvallend
dat hierdie stemme van kritiek baie minder uitgesproke was. Dit is sekerlik verstaanbaar, gegee die
wyse waarop die staatsveiligheidstelsel op enige vorm van kritiek gereageer het. Binne die geledere
van die Ned GerefKerk het bloedweinig mense raakgesien in watter mate hier 'n verskuiwing in die
dominante dogmatiese sleutel na vore getree het. Diegene wat teen die middel-1980's reeds teen
apartheid gekant was (omdat dit toe alreeds relatief maklik was), het nie noodwendig hierdie
ideologiese verskuiwing raakgesien nie. Dit was alleen diegene wat ekumeniese kontakte behou het,
wat enigsins sensitiefhiervoor was."

Ben Marais (NGK), wat dikwels as enkeling sy kritiese stem laat hoor het teen apartheid (sien
Hoofstuk 4), het hierdie verskuiwing waarskynlik nie raakgesien nie en homself gedistansieer van
die kritiek wat Beyers Naudé (NGKA) uitgespreek het.ll Naudé, wat noue bande met die SARK
behou het, was een van diegene wat dit duidelik raakgesien en inderdaad kritiek daarop gelewer het.
Dit kan veral waargeneem word in sy nadenke en gevolgtrekking rondom die gelowige se standpunt
oor geweld (sien Hoofstuk 5.5.11) - toe hy tot die gevolgtrekking gekom het dat dit as 'n "uiterste
maatreël" geregverdig kan word. Hierdie kritiek blyk ook uit sy standpunt teen diensplig (by
Hammanskraal in 1974) en die kritiek wat hy gelewer het oor die eensydige rol van kapelane (sien
Hoofstuk 5.5.14).

Hierdie stemme van kritiek teen staatsveiligheid as dogmatiese sleutel het die duidelikste tot
uitdrukking gekom in die kritiek teen "staatsteologie" in die Kairos-dokument (1985).12 In hierdie
dokument word 'n analise gemaak van die verskillende teologieë wat 'n bepalende rol gespeel het
in Suid-Afrika gedurende hierdie tydperk. Die eerste sodanige teologie word getipeer as "staats-
teologie" ("state theology"). Uit die analise van staatsteologie is die heersende teologie van die Ned
GerefKerk aan die kaak gestel as synde lojaal aan die ideologie van staatsveiligheid.

7.4.2 Die uniekheid van die kerk

Die "uniekheid van die kerk" is 'n dogmatiese sleutel wat sedert 1978 prominensie in die Ned Geref

4 Elphick en Davenport (1997: 168)wys daarop dat die fokus van die stryd teen apartheid in hierdie tydperk verskuif
het: "The escalating protest against the goverment's proposed 'tricameral' constitution in 1983 overtook the
'apartheid is a heresy' debate. The church struggle now focused specifically on the struggle for the liberation of
South Africa."
Sien Nolan, 1987: 20gev.
Law, 1987: 281ev.
Sien Tutu, 1987: 71ev.
Sien onderandere 1987a: 117-125; 1987c: 131-140; 1987e, 1987: 31-50; 1988: 121-138.

S

6

7

8

9 Sien Villa-Vicencio, 1987: 233ev.
10 'n Tydperk toe die SARK die staat verklaar het as "a tyrannic regime" (sien Elphick en Davenport 1997: 168).
11 Sien bespreking inMaritz, 2004: 156ev.
12 Sien bespreking van hierdie dokument in Elphick en Davenport (1997: 168-169). Sien "The Kairos Document".
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Kerk begin geniet het. Hierdie beklemtoning kan veral toegeskryf word aan die stryd om 'n
gereformeerde identiteit vir die Ned Geref Kerk te vestig.l ' Dit kom na vore in die werke van teoloë
soos David Bosch,I4 Johan Heyns,I5 Willie Jonker'", Piet Meiring, Henry Lederle17 en Flip
Theron.Is Hulle was van mening dat 'n verandering in die kerk ook 'n invloed op die res van die
Suid-Afrikaanse samelewing sal hê.I9

Gedurende hierdie tydperk het dit vir hierdie teoloë inderdaad oor die karakter en identiteit van die
kerk, en veraloor die verhouding tussen die eenheid en die pluriformiteit van die kerk, gegaan. Dit
het verband gehou met die konteks waarbinne hulle hulle teologie bedryf het, naamlik in 'n tyd toe
talle debatte gevoer en kritiek gelewer is op die ekklesiologie soos verwoord in Ras, volk en nasie
en volkereverhoudinge in die lig van die Skrif (R VN). In debatte tussen Heyns aan die een kant en
Theron en Jonker20 aan die ander kant, het dit gegaan oor die vraag of 'n toepaslike ekklesiologiese
vertrekpunt in die skepping of die herskepping gevind moet word. Heyns het 'n vertrekpunt gevind
by Stoker se skeppingsidee wat 'n teologie van die koninkryk vooropgestel het, terwyl Jonker erken
het dat hy voortdurend gestry het teen die Ned Geref Kerk se volkskerkdenke, wat syns insiens die
identiteit van die kerk as kerk van Christus bedreig het." Volgens Jonker is die kerk nie net - soos
Stoker beweer - nog 'n samelewingsverband soos volk en staat nie. In Christus, as Sy liggaam, is
die kerk uniek.22 Vir Theron is die kerk 'n teken van die eschaton waar "inkarnasie", en nie die
"nasie" nie, die bloed van Christus meer as die bloed wat in ons are vloei, die "Heilige Gees" en nie
die "gees van kultuur" nie, die nuwe "volk" van God bepaa1.23

Hierdie klem op die uniekheid van die kerk kan waarskynlik (onder andere) toegeskryf word aan
die invloed wat Karl Barth op die ekklesiologiese denke in die Ned GerefKerk begin uitoefen het.24

In Jonker se teologie blyk dit duidelik dat hy inderdaad meer aandag gegee het aan die ekklesiologie
as aan die wêreld buite die kerk. Vir hom was die uniekheid van die kerk van wesenlike belang.
Hierdie gesprek oor die uniekheid van die kerk het diepgang verleen aan die stryd teen die
apartheidsdenke in die Ned GerefKerk.

Die klem wat op die uniekheid van die kerk as dogmatiese sleutel geplaas is, het weliswaar ook
kritiek uitgelok. Hierdie kritiek het saamgehang met die vraag na die toepaslike verhouding tussen
die kerk, die staat en die burgerlike gemeenskap. Indien die vreemdheid van die kerk eensydig
beklemtoon word, roep dit die vraag op hoe die kerk se verhouding tot die samelewing verstaan
moet word. Dit is daarom nie verbasend nie dat die Ned GerefKerk teen die laat-1980's opnuut oor

13

14

15

16

Sien Naudé, 2004: 32ev.
Sien Bosch, 1982c.
Sien Heyns, 1977 en 1978.
Sien Jonker & Theron, Vreemde Gemeenskap (1979), waar die klem val op die lidmate van die kerk as "Bywoners
en vreemdelinge"; "Die gemeenskap van die heiliges"; "In die wêreld - nie van die wêreld nie" en "God se
Herskepping". Van Wyk (1989: 74ev) toon aan dat die ekklesiologie Jonker se totale teologie gestempel het.
Sien Meiring & Lederle (1979) (Die Eenheid van die Kerk).17

IS Sien Theron (1978) (Die Ekklesia as Kosmies-Eskatologiese Teken).
19 Sien De Gruchy, 1979: 70.
20 Sien Jonker, 1994: 16-19.

Sien Jonker, 1991: 121.
Sien Jonker, 1977b: 4-13.
Sien Theron, 1988: 170.

21

22
23
24 Dat Barth 'n invloed op teoloë soos Jonker en Theron gehad het, word deur Smit (2009c: 275ev) beklemtoon. Oor

die vraag of dit inderdaad hulle siening van die kerk beïnvloed het, loop die menings egter uiteen. Teoloë soos
Durand (1985: 40 en 1988: 121-123) het aangetoon dat die gereformeerde ortodoksie in die Afrikaansprekende
kerke (1930-1960) beslis nie die kritiek van Barth ten opsigte van natuurlike teologie gehoor of ernstig opgeneem
het nie. Selfs Heyns kon dit nie raaksien en waardeer nie (Jonker 1998: 133-134).
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hierdie vraag moes besin, naamlik in die verskillende weergawes van die beleidstuk Kerk en
samelewing (1986, 1990).

Die punt van verdeling wat in hierdie verband ter sprake is, kom miskien die duidelikste na vore in
'n gesprek tussen David Bosch en Flip Theron in die bundel Perspektief op die Ope Brief (1982).
Bosch vra hier of Theron nie die vreemdheid van die kerk eensydig beklemtoon nie. Hy meen dat
Theron se verstaan van die "vreemdheid" van die kerk daartoe aanleiding gee dat die kerk gesien
word as losstaande van die samelewing. Gevolglik kan die kerk weinig of geen direkte invloed op
die samelewing uitoefen nie. Hy meen dat só 'n aksent die gevaar loop om dosetiese trekke te
ontwikkel.f Volgens Bosch skuil 'n wesenlike gevaar in hierdie beskouing van die kerk omdat
"mense nou alte maklik die samelewing aan sy eie wetmatigheid gaan prysgee ... Die samelewing,
die politiek, word outonoom. Dáár heers ander norme en waardes - dié van die kerk is immers té
vreemd, ver weg en onimplementeerbaar" _26 Volgens Bosch hou hierdie eensydige standpunt die
gevaar in dat die kerk "volledig religieus" verstaan word en gevolglik selfs kultiese trekke vertoon.

Hierdie klem op die uniekheid van die kerk is ook bevraagteken onder diegene wat in die 1980's
reeds 'n vorm van publieke teologie beoefen het. In die Wes-Kaapse konteks (vanuit die geledere
van die Ned Geref Kerk self) is die belangrikste voorbeelde hiervan miskien te vinde in die
publikasies van die Sentrum vir Kontekstuele Hermeneutiek onder die leiding van Bernard
Lategarr'" en Johann Kinghom." Hierin word die apartheidsdenke deurbreek deur die opsie vir 'n
inklusiewe demokrasie te ondersoek. Dit is nietemin opvallend dat hierdie stemme steeds in daardie
tyd in die Ned Geref Kerk gemarginaliseer is en buite die amptelike teologiese instellings van die
kerk (met name die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van Stellenbosch) na vore gekom het.

7.4.3 Versoening

"Versoening" as toepaslike dogmatiese sleutel het ál skerper in die kollig gekom in die middel-
1970's, veral in die Ned Geref Sendingkerk (NGSK). Voor die Algemene Sinode van die NGSK in
1978 is reeds tydens debatte en redenasies - veralonder teologiese studente van die NGSK onder
begeleiding van Jaap Durand - gefokus op die noodsaaklikheid van versoening (sien Hoofstuk
3.5.5). Tydens hierdie debatte kom hulle tot die gevolgtrekking dat die apartheidsideologie (en -
teologie) met die voorveronderstelling werk dat mense in beginselonversoenbaar is.29 Hulle is
oortuig dat hierdie vertrekpunt teenoor die Evangelie staan, wat juis die versoening van alle mense
in Christus beklemtoon.

Dit het weer 'n belangrike rol gespeel in die afkondiging van 'n status eonfessionis en die opstel
van die Konsepbelydenis tydens die Algemene sinode van die NGSK in September 1982 (sien
Hoofstuk 3.6.2). Die oorheersende rol wat "versoening" as dogmatiese sleutel gespeel het, blyk
daaruit dat dit een van die drie kerntemas is wat in hierdie belydenis aan die orde gestel word.
Versoening, ook versoening tussen die NGKA en die NGSK, vorm steeds die spil waarom talle
teologiese gesprekke in die Verenigende Gereformeerde Kerk draai. 30

Die National Initiative for Reconciliation (NIR) het van 1985 af 'n belangrike rol gespeel in die
voortgaande beklemtoning van versoening. Die kompleksiteit van die tema van versoening en die

25 Bosch reageer op Theron (1982: 123-133) se standpunte oor die "vreemdheid" van die kerk. Sien volledige
bespreking en kritiek in Bosch (1982b: 134-142).

26 Sien Bosch, 1982b: 139.
27 Lategan, 1984 en Lategan et al. 1987.
28 Kinghorn, 1986, 1990 en 1997: 135ev.
29 Botman en Peterson, 1996: 39-40.
30 Sien Botman, Petersen & Robin, 1996.
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implikasies daarvan binne die Suid-Afrikaanse konteks van daardie tyd is in verskillende
byeenkomste van die NIR ondersoek. Dit was ook die tema van 'n belangrike publikasie van die
NIR, naamlik The cast of reconciliation (1988).31 Hierbenewens kan die belangwekkende
konferensie van die Institute for Theological Research (by Unisa) onder die tema "Reconciliation
and construction: Creative options for a rapidly changing South Africa" ook genoem word.32

Die organisasie Koinonia het 'n belangrike rol gespeel in die voortgaande beklemtoning van
versoening vanaf die middel-1980's tot die vroeë 1990's - selfs in die Ned Geref Kerk. Hierdie
beweging het mense uit die wit samelewing blootgestel aan die gemarginaliseerde swart deel van "
die bevolking. Hiermee het hulle gepoog om die mites in verband met die swart samelewing, hulle
leiers en verwagtings te relativeer. In die proses het Koinonia die onderdrukkers gekonfronteer met
die gevolge van apartheid en staatsekuriteit. Dit was hierdie tipe blootstelling wat versoening
bevorder het, omdat dit die klimaat geskep het waarin verhoudinge oor verdelende grense heen
gesmee kon word.

Dieselfde rigtinggewende teoloë wie se posisie gerig is deur 'n waardering vir die uniekheid van die
kerk, het ook gebruik gemaak van "versoening" as dogmatiese sleutel in die Ned Geref Kerk vanaf
die middel-1970's tot laat 1980's. Die prominensie van versoening as dogmatiese sleutel kan
toegeskryfword aan hierdie teoloë se reaksie teen "skeiding" as dominante sleutel in die Ned Geref
Kerk (sien Hoofstuk 2.4.4). Dit het versoening binne 'n diverse samelewing onmoontlik gemaak-
ook in die Ned Geref Kerk-familie, waar 'n afsonderlike kerk vir elke ras gestig is. Rasseskeiding
het juis mense van verskillende volke van mekaar vervreem en in die Ned Geref Kerk-familie is
lidmate as gevolg van kerklike strukture verder van mekaar vervreem.

Die invloed van hierdie sleutel kan op verskeie vlakke waargeneem word in die Ned Geref Kerk -
onder andere in bepaalde kerklike dokumente. Dit ten spyte van die invloedryke reste van Suid
Afrikaanse neo-Calvinisme. Hier kan gewys word op 'n geleidelike verskuiwing in denke wat ná
die verskyning van RVN (1974) in die Ned GerefKerk waargeneem kan word. Terwyl institusionele
eenheid in RVN bevraagteken word, het die 1986-uitgawe van Kerk en Samelewing" onder die
opskrif "Die Kerk as 'n versoende gemeenskap" ten minste die ruimte geskep vir gesprek en
selfondersoek.

Dit was veral teoloë soos Jonker en Theron wat 'n bepalende rol gespeel het om nadenke oor die
belang van versoening in die Ned Geref Kerk aan te wakker. Hulle was uitgesproke oor die belang
van sigbare en konkrete versoening. Dit is weerspieël in hulle publikasies, tydens kerklike
byeenkomste en teologie-konferensies.i" Hierdie invloed het mettertyd deurgewerk na hulle
studente en verskeie predikante wat die betekenis daarvan in hulle bediening en veral in hulle
prediking ondersoek het.

Hierdie aksente het 'n bepalende rol gespeel in die beplanning en gebeure tydens die Kerkeberaad
in Vereeniging in Maart 1989. Hierdie beraad (wat te midde van erge spanning plaasgevind het) kan
inderdaad beskou word as deel van die gesprek in verband met versoening tussen die Ned Geref
Kerk en die res van die "familie". By hierdie geleentheid het die afvaardiging van die Ned Geref
Kerk (wat versoening ernstig opgeneem het) amptelik aangekondig dat die Ned Geref Kerk die
sisteem van apartheid veroordeel en verwerp. Die afvaardiging van die Ned Geref Kerk het sonder
enige voorbehoud erken dat die stelsel van apartheid sondig is en het hulle verbind tot die soeke na
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31 Sien Niimberger & Tooke, 1988.
32 Sien Vorster, 1986.
33 Sien Kerk en Samelewing, 1986: 14.
34 Sien onder andere "Die gemeenskap van die Heiliges" en "Die Kerk is bloedfamilie" (Jonker en Theron: 1979: 6ev
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een, verenigde, nie-rassige gereformeerde kerk en 'n oop, nie-rassige, demokratiese gemeenskap.Y

Hierdie beklemtoning van versoening het 'n klimaat geskep wat die Rustenburgberaad (1990)
moonlik gemaak het. Dit was 'n ekumeniese beraad waarby 230 kerkleiers van 40 kerke betrokke
was." Dit was as gevolg van sodanige worsteling met versoening dat aandag tydens die beraad
gegee kon word aan 'n belydenis oor die onreg wat gepleeg is in die apartheidsera.f Dit was by
hierdie ekumeniese beraad waar Willie Jonker namens homself, die Ned Geref Kerk en die
Afrikaners skuld bely het.

Die invloed van die Suid-Afrikaanse neo-Calvinisme kon nietemin steeds waargeneem word toe
skerp kritiek uit regse Afrikanergeledere gevolg het. Volgens hulle was die Rustenburgberaad 'n
aanslag op die Afrikanerdom. Daar is 'n beroep gedoen op teoloë om saam te werk teen hierdie
aanslag."

Die dokument Reis met apartheid.Ï' wat in 1997 opgestel en uitgegee is deur die Ned Geref Kerk,
roep hierdie kerk - vanuit die geledere van hulle eie leierskap - op tot sigbare versoening.Ï'' Ten
spyte van pogings om bepaalde praktyke soos die rol van die kapelaansdienste te rasionaliseer, dien
dit ook as 'n voorbeeld van die invloed wat versoening op die leierskap van die Ned Geref Kerk
gehad het.

Stemme van kritiek teen hierdie wyer aandrang op versoening het weliswaar nie uitgebly nie.
Volgens die opstellers van die Kairos Dokument (1985) het dit naamlik nie ver genoeg gegaan nie.
In hierdie dokument word die aandrang op versoening as 'n verskuiwing van "staatsteologie" na
"kerkteologie" getipeer. Hierdie kritiek is veral teen Engelssprekende hoofstroomkerke gemik. Die
teologiese veronderstellings van hierdie aandrang op versoening en vrede kom hier onder die loep.
Hoewel die kerk hiermee die skyn van morele integriteit kon handhaaf, was dit alte maklik om nie
daarmee saam die bestaande onreg te besweer en op toepaslike restitusie aan te dring nie.

Diegene wat hierdie tipe teologie ondersteun het, het hulleself wel gedistansieer van staatsteologie,
maar onverbonde geblyaan die stryd van die onderdruktes en gemarginaliseerdes vir politieke
seggenskap." Swart teoloë soos Itumeleng Mosala en Tinyiko Maluleke42 het in hulle kritiek teen
hierdie tipe versoening selfs verder gegaan as die skrywers van die Kairos Dokument. Volgens
hulle is swart mense in Suid-Afrika eerstens vervreem van hulle basiese bestaansmiddele - naamlik,
hulle land (grondgebied), vee en arbeid - en moet hulle eers daarmee versoen word. Alleen op
daardie basis kan die weg vir versoening met wit mense gebaan word.

Die kontras tussen die aandrang op versoening en die kritiese stemme daarteen het nêrens beter na
vore gekom as in die verrigtinge van en die openbare debatte rondom die Waarheid-en-
versoeningskommissie (WVK) nie. Hoewel die WVK (en veral die moontlikheid van amnestie vir

35 Sien "The Saga ofVereeniging" 1989: 7.
36 Hierdie beraad is bygewoon deur onder andere Naudé, as raadgewer van die Ned GerefKerk in Afrika (sien Naudé

1995: 137); die interim-komitee van die Gereformeerde Ekumeniese Raad; afgevaardigdes van die Ned Geref
Kerk-familie, naamlik die Ned Geref Kerk, die Ned Geref Sendingkerk, die Ned Geref Kerk in Afrika en die
Reformed Church in Afrikca.
Sien Heaney, 2004: 19.
Sien Louw Alberts & Frank Chikane, 1991: 92 en Beeld, 19 Augustus 1991.

37
38

39 Sien Gaum, 1997.
40 Hierdie dokument (sien Gaum 1997) is goedgekeur vir verspreiding deur die dagbestuur van die algemene sinodale

kommissie waarop proff. PC Potgieter, P Coertzen, drs. FM Gaum, WJ Burger, WJ Botha, di. F Swanepoel, PS
Striimpfer en LM Meyer gedien het.
Sien The Kairos Document, 1986: 10 en Schreiter (1992: 25), wat beklemtoon dat versoening nie moontlik is
sonder bevryding nie.
Sien Mosala, 1987: 1gev en Ma1u1eke, 1999: 103.

41

42
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polities-gemotiveerde skendings van menseregte) alleen verstaan kan word in die lig van die
politieke skikking wat die eerste demokratiese verkiesing in 1994 voorafgegaan het, was dit
klaarblyklik wel gemik op 'n vorm van nasionale versoening. Dit het die geleentheid gebied vir
slagoffers van menseregteskendings om hulle verhale in die openbaar te vertel en daarmee saam
aansoek te doen vir restitusie. Hierdie verhale het 'n vorm van katarsis moontlik gemaak waarin die
konkrete interaksie tussen skuldiges en slagoffers telkens 'n simbool van versoening geword het te
midde van die onderliggende spanning tussen die verskillende sektore in die Suid-Afrikaanse
samelewing. Die kwytskelding van skuldiges en die gebrek aan toepaslike vorms van restitusie
illustreer waarom hierdie klem op versoening soveel kritiek ontlok het. Dit is daarom nie verbasend
dat die verrigtinge van die WVK binnelands soveel kritiek ontlok het nie.

Die weerstand van die Ned Geref Kerk om heelhartig by hierdie proses betrokke te raak,
beklemtoon dat hulle nie die rol wat geregtigheid en restitusie in versoening speel, kon of wou
verreken nie. Die analise van kerkteologie in die Kairos Dokument bied waarskynlik steeds 'n
akkurate beskrywing van die dominante denkpatrone in die Ned GerefKerk rondom versoening.

7.4.4 Gemeentebou

Britz en Erasmus43 toon aan dat "gemeentebou" reeds teen 1970 'n rol gespeel het binne die Ned
Geref Kerk. Teen 1985 het dit reeds een van die dominante dogmatiese sleutels binne hierdie kerk
geword. Die wortels van hierdie hermeneutiese sleutel moet gesoek word in die sterk evangeliese
stroom binne die Ned GerefKerk (sien Hoofstuk 2.4.2) wat 'n sleutelrol gespeel het in die smee van
bande tussen die Ned Geref Kerk en ander evangeliese bewegings. Hier kan onder andere melding
gemaak word van die invloed van bewegings soos die American Evangelism-in-Depth Beweging,
Campus Crusade for Christ, die Jeug-tot-Jeug-aksie, asook die invloed van McGavern se konsep
van "church growth" - wat die klem laat val het op 'n sogenaamde strategiese oriëntasie binne die
hoofstroomkerke." Hierdie strominge word in die besonder gekenmerk deur 'n neo-evangeliese
ekklesiologie."

In die vroeë fase van gemeentebou-teologie is gefokus op spirituele vernuwing en op die nodige
toerusting wat die individuele lidmaat bemagtig om uit te reik na andere in 'n program wat as 'n
persoon-tot-persoon-aksie verstaan is. Die vernuwing wat met hierdie bewegings gepaard gegaan
het, is aanvanklik opgevang in parakerklike selgroepe. Hierdie groepe is soms beskou as 'n
manifestasie van die kerk in eie reg waarin daar ruimte was vir gewone lidmate om tydens
byeenkomste die leiding te neem.

Die aantrekkingskrag van hierdie vorm van spirituele vernuwing het egter ook binne die konteks
van hoofstroomkerke tot uiting gekom, naamlik in die vorm van gemeentebou. Hier het dit
inderdaad gegaan oor die institusionalisering van hierdie vernuwingsbeweging. Die klem op
gemeentebou het 'n era ingelui waarin voorstedelike makrogemeentes gevorm is, elkeen met 'n
uitgebreide gebouekompleks en aantreklike programme, om aan die behoeftes van lidmate in
daardie konteks te voldoen. Binne hierdie gemeentes is 'n groot verskeidenheid bedieninge
ontwikkel sodat lidmate se gawes tot hulle reg kon kom. Daar is wegbeweeg van die sogenaamde
herder-kuddemodel waarin die rol van die predikant (en daarmee saam die funksies van prediking,
huisbesoek en pastoraat) beklemtoon is. Die taak van leierskap is nou eerder verstaan in terme van
die toerusting van lidmate ten einde hulle onderskeie bedieninge uit te oefen. Hoewel hierdie aksent
op die funksionering van die liggaam van Christus aantreklik is, het dit ironies genoeg gou gelei tot

43 Britz & Erasmus, 1994: 74.
44 Naudé, 2004: 36.
45 Sien Breytenbach & Pieterse, 1992.
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'n beklemtoning van alternatiewe leierskapstyle en die wyse waarop makrogemeentes effektief
bestuur kan word. Daar word tipies kers opgesteek by die korporatiewe wêreld waar nagedink word
oor suksesvolle strategieë vir die bestuur van 'n organisasie. Leierskap word só geassosieer met
visionering en die formulering van 'n toepaslike missie. Hoewel beide hierdie begrippe aan die
Joods-Christelike tradisie ontleen is, word dit hier ingeklee in taalontleen aan die korporatiewe
wêreld.

Die aansluiting by die etos van sukses in die korporatiewe wêreld, die invloed van die
. verbruikerskultuur onder lidmate in voorstedelike gemeentes en die opbloei van die
welvaartsevangelie impliseer dat die aandrang op gemeentebou maklik daartoe kan lei dat
godsdiens gekommersialiseer word. Kerke word só 'n verskaffer van godsdienstige produkte en
dienste om die spirituele behoeftes van lidmate te bevredig. Gemeentes ding met mekaar op die
markplein mee ten einde 'n groter "markaandeel" te verkry. Lidmate is daarop ingestelom 'n
gemeente te vind waar hulle behoeftes inderdaad bevredig sal word, waar hulle liturgies kan
tuisvoel en waar hulle hulle vorm van spiritualiteit tot uitdrukking kan bring."

Die mees ekstreme vorm van hierdie kommersialisering van godsdiens kan in die verkondiging van
die welvaartsevangelie gesien word.47 Hier word voorspoed verstaan as teken van God se
goedkeuring en seën. Vir diegene wat mildelik hulle bydraes maak, "draai God die sluise van die
hemeloop". Voorts word dit gekenmerk deur die soeke na "godsdienstige opwinding" wat gebied
word deur charismatiese sprekers en meevoerende programme. Lidmate vloei gevolglik van een
kerk na 'n ander op soek na godsdienstige vermaak. Hierdie soort aksent word ook gevind in die
konteks van gemeentes in die familie van Ned Geref Kerke, waar 'n legitimering van die "upward
social mobility" van die laer-middelklas bespeur kan word.

Daar kan talle ander punte van kritiek teen hierdie aksent op gemeentebou ingebring word. Dikwels
lei dit tot 'n gerigtheid na binne, na die opbou van gemeentes en die interne behoeftes van die
gemeente. Dit word ook weerspieël in die finansiële besteding van makrogemeentes. Hierdie na-
binne gerigtheid word egter ook bevraagteken in kringe waar gemeentebou as dominante
dogmatiese sleutel funksioneer. Dit gee weer aanleiding tot 'n aksent op sending en die
ondersteuning van sendingwerk in ander dele van die wêreld (sien hier onder). Die na-binne
gerigtheid word ook gekorrigeer en aangevul deur gemeentelike uitreikveldtogte in die plaaslike
konteks. Dit gaan meermale gepaard met projekte rondom barmhartigheid, maatskaplike dienste en
vorms van ontwikkeling. Dit is nietemin opvallend dat makrogemeentes hierin telkens die leiding
neem en tipies van die veronderstelling uitgaan dat hulle meer het om te gee aan ander as dit wat
hulle van ander kan leer of ontvang. Juis daarom ly baie van hierdie soort projekte op lang termyn
skipbreuk of bly dit van 'n ad hoc-aard. Die ekonomiese, politieke en ekologiese komplikasies wat
tipies is van die ekumeniese diskoers rondom "ontwikkeling", word selde verreken.

Dit is duidelik dat 'n bepaalde verdieping tans binne die Ned Geref Kerk plaasvind namate die
aanvanklike visie vir gemeentebou met 'n breër teologiese visie verbind word." Dit maak dit
moontlik om eensydige aksente te bevraagteken. Dit bly nietemin 'n vraag of die sterkpunt van
gemeentebou as dogmatiese sleutel, naamlik die ekklesiologiese konsentrasie wat daarin te vinde is,
nie ook die swakpunt daarvan is nie. Net soos in die geval waar die uniekheid van die kerk beklem-
toon word, roep die aksent op gemeentebou spoedig vrae op oor die verhouding tussen kerk en
wêreld, die kerk en die burgerlike samelewing, asook kerk en staat. Die vraag is naamlik of hierdie
aksent op gemeentebou vir lidmate 'n verantwoordbare etiek bied om hulle roeping in die

46 Sien Conradie, 2009: 176ev.
47 Sien volledige bespreking in verband met die verbruikerskultuur in Conradie (2009).

Sien Nel, 1986.48
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sameweling - ook buite die strukture van die kerk om - te vervul. Bied hierdie dogmatiese sleutel
die etiese gereedskap om na te dink oor ekonomiese, politieke en sosiale vraagstukke waarby
Christene immers ook betrokke moet wees?

Daar is egter nog meer op die spel. Die vraag is naamlik hoe hierdie spesifieke ekklesiologiese
fokus verband hou met die temas van skepping en herskepping. Waar die Suid-Afrikaanse vorm van
neo-Calvinisme 'n soteriologie en 'n ekklesiologie gestruktureer het op die basis van 'n bepaalde
skeppingsteologie, is daar in kontekste waar "gemeentebou" as dominante dogmatiese sleutel
funksioneer, die neiging om die skeppingsteologie te marginaliseer. Dit beteken dat die vorming
van die kerk, die kerk se bedieninge en sending nie meer ingebed word binne die spanning tussen
skepping en herskepping nie.

Die oorheersing van gemeentebou as dominante dogmatiese sleutel het weliswaar verreikende
gevolge. Dit kom veral tot uiting in die huidige onvermoë binne die Ned GerefKerk om in die reine
te kom met vraagstukke waar 'n bepaalde verstaan van God se skepping (as creatura) onvermydelik
op die spel is: in gesprekke rondom geloof en wetenskap, in 'n verstaan van verskille rondom
geslag en ras, in debatte rondom seksualiteit en met name homoseksualiteit, saamwoon, in
ekologiese vraagstukke en gesprekke rondom natuurrampe, en met betrekking tot die noodsaaklike
dialoog met ander godsdienstige tradisies. Die gebrek aan die nodige teologiese gereedskap om oor
hierdie vraagstukke na te dink, lei daartoe dat hierdie onderwerpe óf vermy word óf dat lidmate
hulle wend tot suiwer sekulêre argumente in die verband. Tipies bly die kerklike diskoers in dié
verband ongenuanseerd en daarom blootgestel aan ongekorrigeerde vorms van biblisisme en
fundamentalisme.

7.4.5 Sending

Gemeentebou het 'n belangrike rol gespeel in die ontwaking van 'n nuwe sendingywer waar die
klem val op "sending na buite".49 Dat sending een van die dominante dogmatiese sleutels geword
het, blyk veral uit die sogenaamde sending-ontwaking wat beskryfword as 'n derde golf in die Ned
GerefKerk se sendingvisie.i" Alhoewel talle gemeentes 'n bydrae maak tot hierdie nuwe golf, is dit
die makrogemeentes binne welvarende gemeenskappe wat leiding neem in dié verband. Hier kan
onder andere melding gemaak word van een van die gemeentes in Pretoria in 'n welvarende
gemeenskap wat in 2004 reeds 30 buitelandse sendelinge uitgestuur en onderhou het. 51 Hierdie
beweging het weliswaar ook 'n visie vir barmhartigheid en ontwikkeling gestimuleer. Dit kan egter
geïnterpreteer word as 'n vorm van ontvlugting, omdat dit die aandag aflei van 'n moeiliker taak-
naamlik die kerk se verantwoordelikheid om aandag te gee aan binnelandse konflik, politieke en
ekonomiese vraagstukke en versoening met die res van die sogenaamde familie van Ned Geref
Kerke (bv die VGKi2.

Teoloë in die Ned Geref Kerk soos Bosch, Saayman en JJ Kritzinger.t' wat 'n multi-dimensionele
begrip van sending veronderstel, het hierdie klem op sending krities in oënskou geneem. Hulle het
raakgesien dat hierdie beweging - ten spyte van die lof wat dit ontvang - iets weerspieël van 'n
opvatting van voogdyskap (sien Hoofstuk 2.3.7d) - waar dit gaan oor 'n tipe barmhartigheid wat
gekenmerk word deur 'n hoogmoed afkomstig van die Westerse Corpus Christianum (sien
Hoofstuk 2.1 a).

49 Naudé, 2004: 36.
50 Kritzinger, 2004: 265.

Kritzinger, 2004: 265.51

52 Kritzinger, 2004: 274.
53 Bosch (1992), Saayman (1991) en Kritzinger (1982 en 1992).
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Klippies (INJ) Kritzinger - 'n deeltydse leraar van die VGK - gee voorbeelde van sy persoonlike
ervaring van paternalisme en meerderwaardigheid komende van verteenwoordigers van hierdie
beweging binne die Ned GerefKerk. Kritzinger'" toon eerstens aan dat daar steeds in die Ned Geref
Kerk 'n gebrek is aan 'n "African-and-Reformed" identiteit. Dit kan veral waargeneem word in
hierdie kerk se weerstand teen die Belhar-belydenis. Volgens hom is 'n tamheid te bespeur ten
opsigte van hulle verhouding met die mense van Afrika en in die besonder met die VGK. Tweedens
toon hy aan dat hulle begrip van die missio Dei 'n duidelike gebrek aan 'n trinitariese teologie
vertoon. Derdens laat hy die lig val op die kenmerkende paternalisme binne die Ned Geref Kerk -
soos dit weerspieël word in die besluit van die sinode van 1857 (sien Hoofstuk 2.1b) - wat steeds
bly voortleef.

7.4.6 Psigose van behoud

Verskeie faktore het aanleiding gegee tot wat beskryf kan word as 'n psigose van behoud/bewaring
in die Ned Geref Kerk. In hierdie verband kan eerstens melding gemaak word van die impak van
sosiale en politieke transformasie en die traumatiese ervaring daarvan by talle lidmate. Hier kan
gewys word op verskeie bedreigende uitvloeisels van hierdie transformasie. Dit sluit in: die beleid
en praktyk van regstellende aksie, wat ekonomiese oorlewing bedreig; die verlies aan politieke
seggenskap, met die gepaardgaande verlies aan mag; die kwesbaarheid van eksklusiewe en
meerderwaardige sosiale en kulturele waardes; asook die traumatiese ervaring van misdaad, wat
lewe en eiendom bedreig. Al hierdie faktore het Afrikaners opnuut na binne laat keer.

Die Ned Geref Kerk het vir talle Afrikaners die laaste bastion geword wat 'n veilige hawe kan bied.
Dit is vir baie lidmate die plek waar, te midde van die aanslae van buite, hulle identiteit gewaarborg
en hulle selfbehoud verseker word. Vander Borgt, wat 'n onlangse analise gemaak het van die rol
wat die Ned Geref Kerk in die lewe van (die meeste) Afrikaners speel, bevestig dat hierdie kerk
steeds die laaste bastion is wat die identiteit van die Afrikaner wearborg.f In dié verband wys
Nicol daarop dat die etniese karakter van die Ned Geref Kerk ná 1990 bly voortleef, en selfs
uitgebou word. Hy is van mening dat die aanvaarding van die Belhar-belydenis nie die strewe na
eenheid sou kortwiek as dit nie vir hierdie psigose van behoud en bewaring was nie.

Die dominerende emosie van die Afrikaner is dat dit reeds pynlik genoeg is om 'n politieke eenheid
met die res van die land te vorm waar "die swartes" "klaaglik misluk" in die bestuur van die land.
Daarom weier hulle om die kerk ook prys te gee aan dieselfde "wanbestuur'V" Die Ned GerefKerk
weerspieël en bevestig meestal hierdie psigose van die Afrikaner en begelei nie werklik hulle
lidmate om daarmee in die reine te kom nie, gevolglik word hierdie sentimente gesanksioneer.
Opvallend dat hier sprake is van 'n kontinuering van een van die dogmatiese sleutels wat tipies was
van apartheidsdenke in die Ned GerefKerk, naamlik dié van isolasie (sien Hoofstuk 6.8.2).

Daar kom wel kritiese stemme binne die Ned Geref Kerk na vore wat die wyse waarop hierdie
dogmatiese sleutel in die kerk funskioneer, deeglik raaksieo.Y Hulle toon aan dat hierdie sleutel
heel tipies daartoe aanleiding gee dat die Ned Geref Kerk steeds nie die nodige begeleiding aan
hulle lidmate bied om deel te word van die samelewing in die "nuwe Suid-Afrika" nie. Die gebrek
aan entoesiasme vir kerkeenheid met die res van die "familie" en 'n daadwerklike betrokkenheid by

54 Sien Kritzinger (2004: 275-280) se volledige bespreking van die identiteit, triniteit en paternalisme binne die Ned
GerefKerk.
Van der Borgt (2009: 13) laat hom soos volg uit oor die rol wat die Ned Geref Kerk speel: "One can fear that
Sunday morning will continue to be the most segregated hour in South Africa as well as America for a long time
coming."

56 Sien Nicol (2004: 120) se volledige bespreking in dié verband.
57 Nicol,2004: 120ev en De Villiers, 2004: 233ev.
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die ekumene (veralop plaaslike vlak) IS gevolge wat voortvloei uit hierdie onwilligheid om
begeleiding te bied.58

7.5 Invloed op die verhouding binne die Ned GerefKerk-familie

Watter invloed het hierdie spesifieke dogmatiese sleutels, veral die laaste vier, op die verhoudinge
binne die Ned Geref Kerk-familie? Eerstens is die herinnering aan die pynlike verlede nie
afgehandel nie en bly dit steeds voortleef binne die meeste kringe in die VGK. Tweedens is dit 'n
vraag of die Ned Geref Kerk daarmee rekening hou dat versoening nie moontlik is sonder dat
daadwerklike geregtigheid saam met die gepaardgaande eis om restitusie geskied nie. Die
hovaardigheid waardeur die Ned Geref Kerk se pogings tot barmhartigheid gekenmerk word, is
dikwels steeds 'n struikelblok (sien 7.4e). Die kerk neem telkens weer die inisiatief oor en poog
meestalom elke situasie te beheer, terwyl skuldbelydenis daardeur vertroebel word.

Alhoewel daar inderdaad in bepaalde kringe toenadering was as gevolg van die klem op die eenheid
van die kerk en versoening, is dit uit die huidige stand van sake duidelik dat hierdie toenadering nie
volgehou word nie. Dit spreek vanself dat min entoesiasme oorbly om aan gekompliseerde
verhoudinge aandag te gee. Dit kan toegeskryf word aan die wyse waarop gemeentebou, sending na
buite, die psigose van behoud en bewaring en die welvaartsteologie die agendas van die Ned Geref
Kerk bepaal. Die vermelde kwessises sloop die energie van die leraars en lidmate (sien 7.4). Hierdie
dogmatiese sleutels wat sedert 1975 domineer, skep dus 'n problematiek wat voorkom dat die
belange van "ander" ernstig opgeneem word.

Dit het nuwe struikelblokke veroorsaak wat verhoed dat ernstig en onvoorwaardelik gesoek word na
versoening en kerkeenheid - in 'n soeke wat gepaard gaan met geregtigheid en restitusie.
Waarskynlik speel die invloed van laasgenoemde vier sleutels op die denke en praktyk binne die
Ned Geref Kerk 'n oorheersende rol. Hierdie rol is selfs belangriker as die aanvaarding van die
Belhar-belydenis in die voortgaande vervreemding tussen hulle en die res van die "familie".
Laastens is dit ironies dat die welvaartsteologie die mees waarskynlike punt is waar aanvaarding en
herstel van verhoudinge moontlik is en waar die lidmate mekaar kan vind. Dit is trouens hier waar
dié wat reeds het, gelegitimeer word, terwyl die "upward social mobility" onder dié wat hoop om
dit te verkry, in dieselfde mate gelegitimeer word.

7.6 Slotwoord

Hierdie navorsing het die ondersoeker die geleentheid gebied om morele en teologiese vrae
waarmee op pragmatiese wyse geworstel is, wetenskaplik uit te klaar. Tydens hierdie ondersoek is
opnuut waardering gekry vir die rol wat teologiese navorsing speel. Daarom moet dank en
waardering uitgespreek word vir die begeleiding wat (kritiese) wetenskaplike teoloë bied om op
verantwoorde wyse hierdie vrae uit te klaar.

Met die navorsing is ook lig gewerp op die redes en veral die wyse waarop die Ned Geref Kerk
inisiatief geneem het in die ontwerp, regverdiging en vestiging van die apartheidsideologie (-
teologie) as 'n pseudo-evangelie. Dit het verklaar hoe teologiese dwalinge en verdraaiings die Ned
Geref Kerk tot só 'n mate verblind het dat hulle 'n stelsel van ongeregtigheid kon ontwerp,
regverdig en verdedig.

Die studie het ook gelei tot insig in daardie faktore wat 'n rol speel in die vorming van diegene wat
- ten spyte van die omstrede teologiese keuses wat hulle tydgenote verblind het - draers geword het
van die kritiese stem. Hierdie navorsing het die ondersoeker in staat gestel om die diepste punte van

58 Sien onder andere Kritzinger, 2004: 273ev.
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verdeling tussen die apartheidsdenkers en die draers van die kritiese stem te identifiseer.

Laastens het hierdie ondersoek gelei tot die besef dat die Ned Geref Kerk voor die uitdaging staan
om as kerk van Jesus Christus hulle integriteit te herwin. Daarom is dit (vandag nog) nodig om met
aandag te luister na die profetiese stemme van Marais en Naudé, wat juis daarin geslaag het om die
teologiese distorsies wat die Ned Geref Kerk op 'n dwaalweg geplaas het, te identifiseer. Die vraag
is egter of daar leiers is wat soos Marais en Naudé die profetiese visie en geloofsmoed het om die
huidige dwalinge (wat weer eens aanleiding gee tot 'n pseudo-evangelie) te identifiseer en kritiek
daarop te lewer. Daar word vandag gesoek na soortgelyke "profete" wat kan "raaksien", wat 'n
betroubare analise kan maak sodat hulle die "ware woord vir die regte oomblik" kan verkondig:
profete wat ook as bewoë "priesters" hulle lidmate wat deur traumatiese omstandighede gaan,
dikwels juis omdat hulle getrou wil blyaan die evangelie, kan begelei.

Sulke profete sal waarskynlik vir die Ned Geref Kerk uitwys dat hulle nie kan volhard met 'n
omstrede en eensydige "kerkteologie" nie, maar dat hulle versoening moet soek en bedien waarvan
geregtigheid en restitusie 'n inherente deel is. Hulle sal moet help dat die Ned Geref Kerk daardie
teologiese besware en psigose wat tans nog verhoed dat hierdie kerk onvoorwaardelik deel word
van die res van die "familie" van Ned Geref Kerke, finaal kan oorkom en besweer. Ten slotte sal
hulle die kerk moet inspireer om nie 'n laaste bastion vir die Afrikaner se identiteit te wees nie,
maar 'n bruikbare instrument in God se hand waardeer lidmate gemotiveer kan word om met
blydskap deel te word van die groter ekumene en daarmee saam ook van die nuwe samelewing in
Suid-Afrika.

Ek dank die Here vir die profetiese visie van die kritiese stemme deur die eeue, en in die besonder
vir dié van Ben Marais en Beyers Naudé wat ten spyte van hulle eie gebreke, trou gebly het aan die
evngelie. Sonder hierdie stemme sou dit die leiers van die kerk en staat - en selfs die konserwatiewe
en liberaaldenkende teoloë, predikante en lidmate - veel langer geneem het om raak te sien dat
apartheidsteologie beslag gegee het aan 'n stelsel wat ongeregtigheid sanksioneer en versoening
onmoontlik maak. Moontlik kan hierdie navorsing 'n bydrae lewer tot die bemagtiging van die
kritiese stem wat steeds 'n belangrike rol in die Ned GerefKerk moet speel.
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