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Summary in Dutch (Samenvatting) 

Titel: Anti-apartheidstheologie in de Nederduitse Gereformeerde Familie van 
Kerken. Een dieptehermeneutisch onderzoek 

Deze thesis biedt een analyse van het theologische discours tegen de apartheid 
zoals dit zich ontwikkelde binnen de verschillende kerken van de Nederduitse 
Gereformeerde Familie van Kerken in Zuid-Afrika. Hiertoe behoren de NG Kerk 
(NGK), de voormalige NG Sendingskerk (NGSK), de NG Kerk in Africa (NGKA), 
de Reformed Church in Africa en de Verenigende Gereformeerde Kerk van Suider 
Afrika (VGKSA).  

Aangezien de anti-aparheidstheologie een reactie was op de etnische differentiatie 
van de apartheidstheologie biedt hoofdstuk één een conceptuele analyse van de 
termen etniciteit, identiteit en ideologie. Verschillende opvattingen van etniciteit 
worden besproken, namelijk primordialisme (etniciteit als tijdloos gegeven a-
priori), instrumentalisme (etniciteit als functie van de sociaal-politieke belangen 
van een groep a posteriori) en constructivisme (etniciteit als sociaal-historisch 
gegeven, dat voordurend gereconstructureerd wordt). De laatstgenoemde 
opvatting kan worden verhelderd door het concept sociale identiteit. Identiteit, 
hetzij collectief of individueel, behelst een dialectiek van interne en externe 
identificering. Dit is volgens de Britse socioloog Richard Jenkins een voortgaande 
en gelijktijdige synthese van (interne) zelfidentificatie en (externe) definities van 
het zelf door anderen. Identiteit is dus niet een statisch gegeven maar het behelst 
een proces van symbolische constructie. Derhalve laat de definitie van Jenkins toe 
dat de rol van macht en institutionele overheersing in de identiteitsvorming in 
rekening gebracht kan worden. Etnische identiteit als een specifieke vorm van 
groepsidentiteit is dus eerder een proces van interactie dan een statisch gegeven. 
De Noorse sociale antropoloog Frederik Barth definieert etniciteit als sociale 
organisatie van culturele verschillen. Dit gaat niet zozeer over de culturele 
kenmerken van een groep, maar over de instandhouding van de grens die leden 
van een groep onderscheiden van andere etnische groepen. Zo kan etniciteit 
(oftewel in- en uitsluiting) makkelijk voor politieke doeleinden gemobiliseerd 
worden.  

Gegeven de vatbaarheid van etniciteit voor politieke mobilisering en dus voor 
machtsoverheersing door en onderdrukking van de ene etnische groep door een 
andere is de volgende stap, dat er aandacht geschonken wordt aan de rol van 
ideologie binnen etniciteit. Ideologie wordt in de lijn van de Britse socioloog John 
Thompson in een kritische zin gebruikt, namelijk waar er sprake is van 
overheersingsrelaties. Betekenis wordt volgens Thompson gedragen door 
symbolische vormen (verbale en niet- verbale communicatie, symbolen, beelden, 
tekens, riten enzovoort). Wanneer symbolische vormen binnen bepaalde sociaal-
historische omstandigheden betekenissen dragen die systematisch asymmetrische 
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machtsverhoudingen bewerkstelligen of handhaven, dan is er sprake van 
ideologie. Waar onderdrukking in termen van etnische onderscheiding 
functioneert, heeft men te maken met een etnische ideologie. Apartheid is hiervan 
een voorbeeld.  

Thompson stelt een driedelige methode voor om ideologische vormen bloot te 
leggen. Hij noemt dit dieptehermeneutiek. Hierbij worden symbolische vormen 
geanalyseerd om de betekenis, die ze binnen een bepaalde context hebben, te 
interpreteren. Alvorens deze analyse te doen, is het belangrijk de algemeen 
aanvaarde betekenis van de symbolische vormen binnen de context waarin zij 
functioneren, te onderzoeken. Hierna volgen drie stappen die ten doel hebben de 
betekenis van de symboolvormen te interpreteren, namelijk (1) een sociaal-
historische analyse (waarbij de context, waarbinnen de symbolische vormen 
functioneren, geanalyseerd wordt); (2) een formele of discursieve analyse (waarbij 
verschillende aspecten van de symbolische vormen zelf geanalyseerd worden); en 
(3) een interpretatie of herinterpretatie van de mogelijke betekenis van de 
symbolische vormen. Deze derde stap is de creatieve fase van de 
dieptehermeneutiek. Hier wordt dikwijls een betekenis aan de symbolische 
vormen gegeven die contrasteert met de algemeen aanvaarde betekenis daarvan. 
Hier wordt ook mogelijke ideologische betekenissen onthuld aan de hand van een 
aantal typische kenmerken van ideologische vormen. Het waardevolle van 
Thompson’s methode is dat deze toegepast kan worden op alle symbolische 
vormen om hun betekenis te analyseren. Het is niet alleen van toepassing op de 
interpretatie van ideologie, aangezien de ideologie pas geïdentificeerd wordt nadat 
de betekenis is geïnterpreteerd.  

De methode van Thompson wordt vervolgens gebruikt om de anti-
apartheidstheologie binnen de NG Kerkfamilie te interpreteren. Waar de algemeen 
aanvaarde betekenis van anti-apartheidstheologie dikwijls gekoppeld wordt aan 
concepten zoals bevrijdingstheologie en Afrikatheologie – concepten die vreemd 
zijn aan de Reformatorische traditie – biedt deze thesis een herinterpretatie van de 
anti-apartheidstheologie binnen de NG Kerkfamilie, die juist het Reformatorische 
erfgoed waaruit zij put beklemtoont. De drie stappen van Thompson’s 
dieptehermeneutiek worden over drie hoofdstukken verdeeld. (1) Hoofdstuk twee 
biedt een historisch overzicht over het ontstaan van etnisch onderscheiden kerken 
binnen de NG traditie in Zuid-Afrika. (2) Hoofdstuk drie, dat het hart van dit 
onderzoek vormt, biedt een analyse van het theologische discours tegen de 
apartheid zoals die zich ontwikkeld heeft binnen de verschillende kerken in de NG 
Kerkfamilie. (3) Hoofdstuk vier biedt een herinterpretatie van de anti-
apartheidstheologie, gebaseerd op de voorafgaande analyses. Ter afsluiting biedt 
hoofdstuk vijf een reeks gedachten van respectievelijk methodologische, 
theologische en hermeneutische aard.  

De sociaal-historische omstandigheden waarbinnen de etnische ideologie van de 
apartheidstheologie is ontstaan, wordt in hoofdstuk twee op chronologische wijze 
besproken. Na een overzicht van de eerste twee eeuwen van het bestaan van de 
NG Kerk in Zuid-Afrika wordt specifiek aandacht gegeven aan de groeiende 
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etnische differentiatie binnen de kerk vanaf de vroege negentiende eeuw. Het blijkt 
dat rassenvooroordelen de overwegende factor was bij de stichting van aparte 
gemeentes voor zwarte lidmaten. De aanloop tot het bekende synodebesluit van 
1857 wordt besproken, zowel als de uiteindelijke stichting van een aparte kerk 
voor niet-blanke NG leden aan het einde van de 19e eeuw. Dit patroon van aparte 
NG Kerken voor de onderscheiden etnische groepen is voortgezet tijdens de 
twintigste eeuw en het tijdperk van de apartheid. De uiteindelijke doorbraak van 
deze zogenaamde ‘dochterkerken’ met de hereniging van twee van deze kerken in 
1994 vormt de laatste afdeling van dit hoofdstuk.  

Hoewel de apartheid veel van de sociaal-historische omstandigheden van het 
ontstaan van aparte etnische kerken in de NG Kerk heeft bepaald, vormt apartheid 
als ideologie en theologie pas in hoofdstuk drie het spilpunt van de analyse. De 
apartheidstheologie heeft zich aangesloten bij de sociaal-politieke formule van 
‘afzonderlijke ontwikkeling’. De vooronderstelling was dat de leden van een 
etnische groep hun potentieel maximaal zouden ontwikkelen indien zij onder alle 
omstandigheden afgezonderd zouden worden van leden van andere etnische 
groepen. Deze theologische inkleding argumenteerde vanuit de 
scheppingsverhalen (vooral het verhaal van de toren van Babel) en enkele Nieuw 
Testamentische teksten, die de godgegeven ordening van aparte etnische groepen 
of ‘volken’ beklemtoonden. Hierin heeft men aansluiting gevonden bij het concept 
van de scheppingsordeningen van de Nederlandse theoloog Abraham Kuyper, 
waarin “het volk” als zo’n scheppingsordening wordt gezien. De gevolgtrekking 
was dat etnische groepen, ook wat hun geestelijke ontwikkelingen betreft, 
gescheiden moesten worden door hen in afzonderlijke kerken onder te brengen.  

De kerkstrijd tegen apartheid in Zuid-Afrika richtte zich aanvankelijk op het 
overtuigen van de onrechtmatigheden van apartheid in de kerk en in de 
samenleving. De Cottesloe Convensie van 1960 en het vroegere werk van het 
Christelijk Instituut (onder leiding van Beyers Naudé) en de Zuid-Afrikaanse Raad 
van Kerken volgden deze weg. Toen bleek dat apartheid niet op deze wijze 
afgebroken zou worden heeft het Christelijk Instituut en de Zuid-Afrikaanse Raad 
van Kerken hun gewicht in de schaal geworpen ter ondersteuning van de 
pogingen van de zwarte leiders van de Zwart Bewustheidsbeweging (Black 
Consciousness Movement) in hun strijd om bevrijding van de onderdrukking. Een 
verschuiving van theologische argumentatie naar politieke actie vond plaats in de 
kerkstrijd. De oproep van het Kairos Document (1985) aan christenen om actief 
deel te nemen in de strijd tegen apartheid maakte dit accent duidelijk.  

Binnen de NG Kerkfamilie is het theologische debat tegen apartheid echter verder 
gevoerd. In de NG Kerk waren het enkele individuen die aan dit debat deelnamen, 
terwijl de jongere NG Kerken (de NGSK, NGKA en RCA) vanaf midden jaren 
zeventig daadwerkelijk vorm begonnen te geven aan het theologische discours 
tegen de apartheidstheologie. De eerste theologen in de NGK die zich tegen de 
bijbelse rechtvaardiging van apartheid en tegen rassen-vooroordelen uitspraken 
waren onder meer Ben Marais en B.B. Keet in 1950. Voor Keet was de enige 
maatstaf voor lidmaatschap van de kerk geloof en niet kleur of etniciteit. Zij waren 
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ook twee van de elf Afrikaanse theologen die de publikatie Delayed Action! 
publiceerden over de eenheid van de kerk. Deze ecclesiologische nadruk zou een 
kenmerk worden van de anti-apartheidstheologie in de NGK. Het was vooral 
Willie Jonker die de praktijk van etnisch gescheiden kerken binnen één familie als 
onaanvaardbaar heeft beklemtoond. De ecclesiologische argumenten zijn 
mettertijd aangevuld met verwijzingen naar verzoening en gerechtigheid zoals in 
de jaren 80 in het document Stormkompas en Kerk en Samelewing zou blijken. Van 
een expliciete Christologische benadering van het discours tegen de apartheid en 
een daadwerkelijke afwijzing van apartheid als zonde was er echter geen sprake in 
de NGK. Dit zijn thema’s die in de jongere kerken ontwikkeld zouden worden.  

Na aanvankelijke bezwaren in de NGSK in verband met de apartheidswetgeving 
in de late jaren 40 en 50 kwam er verder weinig kritiek op apartheid vanuit de 
jongere NG Kerken. Pas in 1975 maakte de NGSK een doorbraak door een reeks 
thema’s toe te voegen aan het discours tegen apartheid, vooral door de verwijzing 
naar het koninkrijk van God. Dit stond in contrast met de klemtoon van de 
apartheidstheologie op de schepping van God. De heerschappij van Christus over 
alle levensgebieden en Christus’ verzoening zou mettertijd een centraal thema 
worden in de jongere kerken. Het werk van de Belijdende Kring toonde dit aan, 
zoals de reeks gebeurtenissen tussen 1978 en 1982 in de NGSK. In 1982 had de 
Wereldbond van Gereformeerde Kerken een status confessionis tegen apartheid 
uitgesproken: de NGSK had dit besluit beaamd en als reactie daarop de belijdenis 
van Belhar opgesteld. Belhar kan beschouwt worden als de culminatie van het 
theologische discours tegen apartheid in de jongere kerken. De driedeling van de 
belijdenis van kerkeenheid, verzoening in Christus en Gods gerechtigheid biedt 
een goed overzicht van de belangrijkste thema’s van anti-apartheidstheologie 
binnen de NG familie van kerken.  

Hoofdstuk twee en drie vertegenwoordigen dus de eerste twee stappen van 
Thompson’s dieptehermeneutiek. De derde stap, namelijk (her)interpretatie van de 
fundamentele betekenissen van de anti-apartheidstheologie wordt in hoofdstuk 
vier aangepakt door te vragen naar de motieven die ten grondslag liggen aan het 
discours van de NG Kerken tegen apartheid. Een aantal seculaire motieven wordt 
overwogen, namelijk etniciteit, mensenrechten, of enige opvallende ideologische 
motieven. Uit deze analyse blijkt echter dat deze dingen geen overwegende 
factoren waren in de NG anti-apartheidstheologie. Waar begrippen, die typerend 
waren voor de mensenrechten verschenen, werd dit altijd aangeboden in bijbelse 
termen. Het zoeken naar leiding vanuit de Schrift als vertrekpunt en norm voor het 
hele leven blijkt uiteindelijk de meest doorslaggevende factor te zijn in het discours 
tegen apartheid. Drie van deze theologische motieven worden geïdentificeerd, 
namelijk Gereformeerd evangelicalisme, kritisch realisme en Schrifttheologie. 
Respectievelijk zouden deze drie motieven vorm geven aan anti-
apartheidstheologie in de NG familie van kerken.  

Het Gereformeerd evangelicalisme in de NG Kerk vindt volgens David Bosch zijn 
oorspong in de evangelische vroomheid, die door Schotse predikanten zoals 
Andrew Murray werd ingevoerd. In sommige van deze evangelische kringen was 
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er een sterke nadruk op zending en dus op sociale betrokkenheid bij de levens van 
zwarte mensen in Zuid-Afrika. Deze betrokkenheid opende de ogen van mensen 
voor de praktische gevolgen van de apartheid en zorgde voor een grotere 
bewustwording van de sociale omstandigheden en geschiedenis van het land. De 
bijbel werd niet gelezen als een reeks tijdloze beginsels, maar als deel van een 
zoeken naar concreet ingrijpen in de levens van mensen. Dit theologische motief 
was beperkt tot een aantal individuen binnen de NG Kerk, van wie Beyers Naudé 
waarschijnlijk de meest uitgesproken persoon was.  

Het tweede motief – ook beperkt tot de NG Kerk en andere Afrikaanse kerken – 
was wat Ferdinant Deist het kritisch realisme noemt, ter onderscheiding van het 
naïef realisme. Kritisch realisme meent dat geen enkele persoon direct of volledig 
toegang heeft tot de werkelijkheid en dat kennis – ook kennis van God – daarom 
altijd voorlopig is. Waar de gereformeerde orthodoxie de Schrift beschouwde als 
openbaring van een reeks tijdloze waarheden, erkent het kritisch realisme (in het 
spoor van de Reformatie) dat de Schrift een historisch document is, dat vertelt over 
de (beperkte) ervaring van mensen van de goddelijke openbaring. Na de 
rechtszaak tegen Johannes du Plessis in de jaren 30 werd het naïeve realisme de 
dominante leer in de NGK. Dit zou uiteindelijk leiden tot het gesloten en rationele 
karakter van apartheidstheologie. Opnieuw waren het enkele individuen die een 
meer kritische leer voorstonden, onder andere Marais en Keet. Sedert de jaren 60 
en vooral de jaren 70 vond er, in aansluiting bij de opkomst van de historische 
kritiek en de literaire theorie, een merkbare verschuiving plaats van het naïeve 
naar het kritische realisme onder Zuid-Afrikaanse Bijbelgeleerden. 

Het Gereformeerd evangelicalisme en kritisch realisme verklaart veel van de 
kritiek op de bijbelse rechtvaardiging van apartheid. Uit hun kritiek volgt de 
afwijzing van scheiding op grond van etniciteit en de oproep tot kerkeenheid in de 
NG Kerkfamilie. Dit ecclesiologische argument was het zwaartepunt van de anti-
apartheidstheologie in de NGK. Dit verklaart echter nog niet de aandrang 
waarmee theologen in de jongere NG Kerken hun theologische verzet tegen 
apartheid naar voren brachten. Deze dringendheid volgde namelijk uit de 
overtuiging dat apartheid een bedreiging voor het hart van het evangelie 
betekende. De overtuiging dat de Schrift een centrale boodschap, focus, richting of 
skopus heeft, noemde Willie Jonker Schrifttheologie. Deze scopus duidt op de 
betekenis die de incarnatie van Christus en zijn sterven en opstanding heeft voor 
mensen die hun levens op verschillende plekken en in verschillende tijden als 
zondaars coram Deo leven. Dit veronderstelt een hermeneutische omgang met de 
Schrift als een levend Woord, wat lijnrecht tegenover apartheidstheologen staat die 
de Schrift rationalistisch en exclusivistisch gebruiken. De thesis van deze studie is 
dan ook dat Schrifttheeologie, die in het licht staat van het onderscheid tussen 
credenda (een systeem van leerstellige waarheden) en doctrina (het levende Woord 
dat tot het geloof spreekt), het meest grondliggende motief was voor de anti-
apartheidstheologie in de NG familie van kerken. Om deze reden was de centrale 
leerstelling in dit theologische discours tegen apartheid niet in de eerste plaats de 
ecclesiologie maar de Christologie.  
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Het slothoofdstuk biedt allereerst een reflectie op de methodologie door de 
gebruikte definitie van etniciteit en de toepassing van Thompson’s 
dieptehermeneutiek in ogenschouw te nemen. Voorstellen voor een meer passend 
verstaan en gebruik van beide termen, etniciteit en ideologie, worden gedaan. Ten 
tweede wordt een aantal theologische kwesties die door deze studie zijn 
opgeroepen, aangeraakt, namelijk de kwestie van de verhouding tussen kerk en 
volk en de kwestie van de verhouding tussen geloof en geschiedenis (of meer 
specifiek: hoe christenen bij processen van sociale transformatie betrokken 
raakten). De derde en laatste afdeling van dit hoofdstuk introduceert het 
theologische debat rondom de retorische hermeneutiek als een logische en 
belangrijke piste waarlangs het theologische discours tegen apartheid (of tegen 
enige vorm van theologisch absolutisme) verder gevoerd kan worden in de context 
van post-apartheid. 


