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SUMMARY 

Interaction between South Africa's government policy and the Nederduitse Gereformeerde Kerk's 

mission policy from 1948 tot 1954 were analysed. This interaction proved simbiotic. To meet 

black people's needs - seen as disrupted through straying from their ancestry - and to prove the 

credibility of apartheid, government appointed the Tomlinson Commission. They found christian 

mission to do wonders towards changing black people's so called attitude of obstinacy and 

therefore proposed a vital role to christian mission in realization of the Bantu Development 

Programme. Thus government and church became team members defining christian mission as 

answering to a Godly call to custodianship over black people seen as of a lesser race. 

Custodianship ends when black people reached a stage of self sufficiency. Meantime church 

members were challenged to bring offerings of missionary acts. This call resulted in missionary 

involvement of many church members and stirred a missiological revival in the N G Church. 

KEY TERMS : Apartheid, Bantu, Custodianship, Development, Homelands, Ideology, 

Integration, Nationhood, Revival, Simbiosis 

OPSOMMING 

Interaksie tussen Suid-A:frikaanse staatsbeleid en Nederduitse Gereformeerde Kerk-sendingbeleid 

tussen 1948 en 1954 is geanaliseer. Hierdie interaksie is simbioties bevind. Om swartmense -

gesien as ontwrig weens vervreemding van hulle afstamming - se behoeftes aan te spreek asook die 

kredietwaardigheid van apartheid te bewys, benoem die owerheid die Tomlinsonkommissie. Hulle 

bevind christelike sending doen wonders om swartmense se sogenaamde onwil te verander en 

verleen daarom aan christelike sending 'n sleutelrol in die Bantoegebiede-ontwikkelingsgprogram. 

Sodoende word kerk en staat spanmaats en word sending gedefinieer as 'n Godgegewe roeping tot 

voogdyskap oor swartmense wat as 'n mindere ras gesien is. V oogdyskap eindig wanneer 

swartmense selfstandigheid bereik het. Tussentyd word lid.mate opgeroep tot sendingofferdade. 

Hierdie oproep het tot grootskaalse sendingbetrokkenheid en sendingherlewing in die N G Kerk 

gelei. 
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HOOFSTUK 1 

INLEIDING 

1.1 Die Fokus van die Studie 

Die kerk en staat vorm in Suid-Afrika nie 'n antitese nie. Inteendeel. die een is spanmaat van die ander. 
In Suid-Afrika is hulle beslis die een op die ander aangewese, veral wat die geestelike en tydelike ophef
fing van die Bantoe betref Goeie sendingbeleid is goeie staatsbeleid in Suid-Afrika. Dit vorm die basis 
van 'n gesonde rassebeleid (Tomllnsonverslag 1954:161- Mykursivering). 

Hierdie aanhaling is tiperend van die Tomlinsonverslag (TV) se beskouing van die verhouding 

tussen kerk en staat Kerk en staat staan in 'n spanverhouding. 'n Span wat ten nouste moet 

saamwerk vir die bevordering van die swartmense se geestelike en materiele heil. In hierdie 

samewerkingsooreenkoms kan daar nie 'n "antitese" wees nie, maar moet daar by implikasie 'n 

sintese wees in die beleidsrigtings wat die kerk en die staat onderskeidelik volg in hulle "opheffing" 

van die swartmense. Sou die kerk daarom 'n "goeie sendingbeleicf' volg, kan die staat 

dienooreenkomstig 'n "goeie staatsbeleid" aan die dag le. Hierdie kerk-staatsvennootskap is dan 

volgens die TV, op sy beurt, die grondslag vrr 'n "gesonde rassebeleid". 

Die fokus van hierdie verbandeling is die verhouding tussen kerk en staat in Suid-Afrika en heel 

spesifiek die wisselwerking tussen die kerk se sendingbeleid en die owerheidsbeleid, soos uitgedruk 

deur TV van 1954. Ofskoon daar in die TV na die kerk in die algemeen verwys word, is daar met 

die keuse van prof C H Badenhorst van die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK) as kerklike 

verteenwoordiger op die Tomlinsonkommissie reeds aangedui dat die NGK 'n bepaalde 

bevoorregtingsposisie inneem. Verder behels ook my eie verbintenis tot die NGK dat die verwysing 
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na "kerk" in hierdie studie hoofsaaklik op die NGK betrekking bet. Daarteenoor dui die "staat" op 

die Suid-Afrikaanse apartheidsregering vanaf bewindsaanvaarding in 1948 tot in die laat 

vyftigerjare. 

As primere historiese verwysingsbron bet my keuse om drieerlei redes op die TV geval : Eerstens, 

omdat ek van oortuiging is dat die TV as bloudruk van apartheid beide aan die kerk- en 

owerheidsbeleid in die jare 1948-54, maar ook aan die historiese ontwikkeling van die blanke 

Afrikaner gedurende hierdie tydvak die beste uitdrukking verleen. Die owerheid bet nie al die 

aanbevelings van die TV aanvaar nie en daarbenewens was die Tomlinsonkommissie se "vlerke" 

ook "geknip" in die sin dat : "The Commission has done the research and provided the factual 

material which must now be made to fit into the policy previously fixed by the Government'' 

(Matthews 1957:13). Dit verminder egter nie die historiese waarde van die dokument nie. Die . 

hoofsake van die owerheidsbeleid van apartheid soos die vestiging van "Bantoetuislande'', die 

absolute skeiding tussen die sogenaamde "blankes" en "nie-blankes" op alle lewensterreine en die 

absolute beskerming van blanke belange is nogtans met die implementering van die TV gerealiseer. 

Die tweede rede vir die keuse van die TV as primere verwysingsbron is die belangrike bydrae wat 

dit tot die buitengewone sendingopbloei in daardie jare gemaak bet. V eral jongmense is aangegryp 

deur die sendingoproep wat daarin op hulle gemaak is. Predikante, onderwysers en verpleegsters 

bet hulle blanke sekuriteite prys gegee om hulle deel op die "sendingveld" te gaan doen - soms 

onder baie moeilike omstandighede. 

Derdens, is die TV tot dusver nog nie indringend as 'n "sendingdokument'' in eie reg bestudeer nie. 

Meesal word daar slegs indirek en terloops en dan ook bloot as agtergrond na die dokument 



3 

verwys. Sodoende kon navorsers in baie missiologiese studies nooit die voile impak. van hierdie 

verslag op die sending van die NGK peil nie. 

1.2 Relevansie 

Om die verhouding tussen staatsbeleid en sendingbeleid in die TV te verstaan, is dit nodig om die 

aanloop tot die verslag sedert 1948 na te gaan. Die jaar 1948, met die bewindsaanvaarding van 

die Nasionale Party en daarmee saam die wettiging van die tradisionele Suid-Afrikaanse 

segregasiebeleid tot apartheid, is die afsluiting van 'n "tydperk van onsekerheid maar ook 

beslissing" (Brits 1994:ix). Die jaar 19541 is weer die jaar waarop die apartheidsbloudruk, die TV 

insak.e die sosio-ekonomiese ontwikkeling van die "Bantoegebiede" in die Unie van Suid-Afrika 

ingehandig is. Die TV het dan ook veel te make gehad met wat Kinghorn (1986:87) noein die 

"groeisintese" tussen teologie en die sosiaal-politiese gebeure in die vyftigerjare. Hierdie tydperk 

van ses jaar, waarin apartheid polities beslag gekry het, was interessant genoeg ook 'n tyd van 

ongekende oplewing2 in sendingbelangstelling en - aktiwiteit. In hierdie jare het jong predikante, 

sendelinge, verpleegsters en onderwysers in groot getalle hulleselfvir die sending beskikbaar gestel. 

'n Herderlike brief van 1948 gerig aan NGK gemeentes van daardie dae bevestig hierdie 

dringendheid tot sending : "[Sending]roeping [verleen] aan ons voile die reg van bestaan en 

voortbestaan en ... di~ nak.oming van hierdie roeping [beteken] vir ons die lewe, en die afwyking 

daarvan die dood" (Die Kerkbode 1948:1081). 

1 Die TV is op 1 Oktober 1954 ingehandig. Daarmee was die dokument afgehandel. maar nog nie 
redaksioneel afgewerk nie en moes daar ook nog besluit word in watter formaat dit beskikbaar gestel gaan 
word - in die oorspronklike of in 'n verkorte vorm. 
2 'n Belangrike vraag is: Het die TV hierdie oplewing veroorsaak of is dit maar bloot aangehe/p 
daardeur? Met ander woorde watter motiveringsrol bet die TV in die sendingoplewing van daardie jare 
gespeel? 
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Aan die begin van 1.2 is slegs gese dat dit nodig is om die aanloop tot die TV sedert 1948 na te 

gaan sonder om dit te motiveer. Kan so 'n aanloop binne hierdie studie wat uitsluitlik oor die TV 

handel enige doel dien? Daar moet egter in gedagte gehou word dat die TV nie 'n geisoleerde 

dokument is wat in 'n lugleegte ontstaan het nie. Bowenal is die TV grootliks 'n kulmineringspunt 

van gedagtes, idees en oortuigings wat reeds lank in die gemoed van witmense3 geleef het. Die 

Tomlinsonkommissie (TK) se verslag is nie net 'n verslag van navorsingsresultate nie, maar is in 

der waarheid ook 'n skriftelike beleidstuk, 'n verklaring of manifes, teenoor die "vyandige" en 

"onkundige" wereld wat in die land se huishoudelike sake wou inmeng.4 Derhalwe ag ek dit as 

gebiedend noodsaaklik om die TV binne die onmiddelike historiese konteks daarvan te bestudeer. 

Wat maak dit nodig om die TK se verslag opnuut onder oe te neem? Met die toetrede tot die post-

apartheidsera het dit gebiedend noodsaaklik geword vir kerk en staat om terug te loop op spore van 

apartheid uit die verlede. V eral dan ook om diir te gaan loop waar die spore die diepste getrap is, 

naam1ik in die apartheidshoogty en - wordingsjare waarop hierdie studie fokus. Piet Muller 

(Rapport 1995:22), wys tereg op die dringende noodsaaklikheid vir kritiese denke in die ''Nuwe 

Su}d-Afrika" ashy herhinner aan : "Hoe die geslag na 1948 soos apostels uitgetrek het om die 

nuwe burgerlike godsdiens van apartheid te verkondig. En hoe ons daardeur verblind is". Maar 

terselfdertyd waarsku hy in dieselfde rubriek : "Reeds sien 'n mens tekens van 'n nuwe 

staatsgodsdiens wat vorm aanneem. Hoe die ideologie van apartheid vervang word met 

3 Die begrip "witmense" word bier gekwalifiseerd gebruik. Dit verwys nie na die hele corpus witmense 
nie, maar hoofsaaklik na die Afiikaanssprekende deel wat aan die drie sogenaamde "susterskerke" behoort 
het. 
4 Die owerheid het binnelandse kritiek (uit Engelse en swart geledere), maar veral vanuit die buiteland 
teen hulle apartheidsbeleid afgemaak as die van onkundiges en oningeligtes. Dit is egter ook beskou as 
een van die wesenlike gevare of vraagstukke wat die land bedreig! 
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'n nuwe slopende ideologie van gesamentlikheid-ten-alle-koste"{Rapport 1995:22). Dure lesse is 

uit die foute van die kerk,..staatverhouding van die verlede geleer. Juis dit, meen Frits Gaum (Die 

Algemene kerkbode 1995:13), noop die kerk tot verantwoordelikheid teenoor die staat: 

Die kerk mag nie 'n werktuig van 'n politieke party en van 'n regering wees nie, is Jl'.lOS die les wat ons 
almal geleer het. Maar die kerk mag ook nie eenkant bly staan en nie sy verantwoordelikh~id nakom 
ten opsigte van regeringsplanne en - programme waar die kerk 'n taak het nie. 

Ek wil ook aan Saayman (1991:xi) gelyk gee ashy 'n "herwinning" van sen~ing propageer uit 'n 

verlede waar sending gekoppel is aan 'n politieke stelsel en verskraal is tot 'n blote evangeliserende 

sielewennery. Om bloot net terug te gryp na die praktyke en houdings van die verlede sal uit 

hierdie studie blyk 'n futiele praktyk te wees. Daar kan ook nie 'n beleid gekonstrueer word deur 

ons bloot te verlaat op die kontemporere sekuler-populer'e sendingidees nie. Wat ons ~der noclig 

het, is: 

... a new vision to break out of the present stalemate toward a different kind of missionary involvement 
- which need not mean jettisoning everything generations of Christians have done before us or 
haughty condemnations of all their blunders (Bosch 1991:7). 

Inderdaad is daar '"n poging tot hersiening van sending vir ons tyd en ons situasie in Suid-Afrika 

[nodig]"(Saayman 1991:xi). Maar terselfdertyd is daar myns insiens ook 'n hersiening van die 

verhouding tussen kerkbeleid en staatsbeleid vir ons dag binne die NGK nodi~. So 'n hersiening 

sal beslis nie die missiologiese relevansie van die TV - missiologies sowel as teologies - buite 

rekening kan laat nie. 'n Hernude studie van die TV sal ons nie net help om uit die foute van die 

verlede te leer nie, maar ook om die regte koers met betrekking tot die toekoms in te slaan. Met die 

TV staan ons immers voor 'n missiologies-onverklaarbare verskynsel : Enersyds staan dit in 'n 

noue verband tot 'n sendingherlewing in die middel vyftigerjare, maar andersyds is Qaar in hierdie 

selfde periode van die grofste foute in die kerk se sendinggeskiedenis gemaak! 
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1.3 Metodologie 

1.3.1 Benadering tot die TV as Bron 

In samehang met die historiese aanloop, is daar vanuit die gesigshoek van die missiologie na die 

TV as 'n "sendingdokument" gekyk. Uit die naam van die TV, naamlik dat dit 'n "sosio

ekonomiese" ondersoek is, word aangedui dat dit nie bedoel was om 'n sendingdokument te wees 

nie, maar wel 'n geesteswetenskaplike ondersoek. In die TV word daar egter bepaalde eksplisiete 

en nie-eksplisiete uitsprake gemaak wat in direkte verband tot die kerk en sending staan. Daar word 

namens kerk en sending opgetree, besluite geneem en voorskrifte gemaak wat die missiologie noop 

om dit uiteindelik as 'n sendingdokument te benader. 

Soos 'n ui afgeskil word, is die TV "geeksegetiseer". Ter orientering is na die dokument as geheel . 

gekyk waarna die drie "kerklik-godsdienstige" hoofstukke (5, 14 en 40) noukeurig nagegaan is. 

Nadat al die "skille" afgeskil is, is daar teen die einde ses spesifieke sentrale temas gereduseer wat 

met die grootste prominensie binne die dokument figureer. 

1.3.2 Konteks 

Soos reeds aangedui, is di~ '.fV nie 'n onafhanklike dokument wat vry van bepaalde historiese 

invloede tot ons gekom het nie, maar het dit gegroei eq. staan dit binne 'n ooglopende "teelaarde" 

geplant. Hierdie "teelaarde" kan onder die een begrip - apartheid - tuisgebring word Derhalwe 

word daar in diepte na die hele historiese opbou tot die verskyning van die TK se ondersoek gekyk. 

Daar word nagegaan hoe apartheid en sending in staat en kerk aan mekaar die hande gereik het; 



7 

hoe die NGK 'n "apartheidsbybel" begin lees het en hoe die Kerklike Kongres van 1950 uiteindelik 

op die vooraand van die Tomlinsonondersoek die staat met 'n volledige motivering gedien het dat 

daar van praattyd tot daadtyd oorgegaan moet word deur 'n ondersoek te loods aan die hand 

waarvan die beleid van "eiesoortige ontwikkeling" geimplementeer kan word. 

1.3.3 Bronne 

Hierdie studie is uitsluitlik 'n literatuurstudie wat benewens die TV as primere bron ook die 

Kerkhodes uit die 1948-54 periode in die argief as agtergrondstudie ontsluit het. Daarbenewens is 

die verslag van die 1950 Kerklike Kongres indringend bestudeer as deel van die historiese aanloop 

tot die TV. V oorts is ook ander relevante literatuur geraadpleeg waaruit verskeie faktore wat die 

TV beinvloed het, blootgele is. 

1.3.4 Tenninologie 

Dit is nodig dat daar terwille van duidelikheid 'n verduideliking gegee word van die rasseverwy

sings wat daar in hierdie verhandeling gebruik word. Deurgaans word in die verhandeling gepraat 

van blankes en witmense as wisselterme asook van swartmense en bruinmense. In die TV word 

egter van Bantoes (met 'n hoofletter) gepraat wanneer na swartmense verwys word en Kleurlinge 

( ook met 'n hoofletter) w~eer van bruinmense gepraat word. Daarbenewens praat die TV ook 

van Nie-Blankes as 'n kollektiewe begrip vir mense wat nie blank van kleur is nie. Witmense in die 

TV word Blankes (met 'n hoofletter) genoem. Wanneer ek in die hoofstuk oor die TV die Verslag 

se eie rasse-aanduidings gebruik, skryf ek dit ook met hoofletters, sonder aanhalingstekens. As 

standaardverwysing is daar in die TV ook van die Kerk en Staat met hoofletters gepraat. Des-
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gelyks maak ek in Hoofstuk 3 ook van dieselfde boofletters, sonder aanbalings, gebruik. Hiermee 

identifiseer ek myself egter nie met die TV se rassistiese taalgebruik nie, maar bloot om die 

lastigheid van aanhoudende aanhalingstekens te vermy. 

1.4 Sentrale Temas 

Op grond van my analise van die TV wil ek ses sentrale temas identifiseer wat die inhoud van die 

TV weergee, naam1ik : 

1.4.1 'n Volkekundige Vertrekpunt 

1.4.2 Die Bantoe se "Uitwissingsmotief' 

1.4.3. Die Kerk en Staat is "Spanmaats" 

1.4.4 Blankes word voor 'n Onafwendbare Keuse Gestel 

1.4.5 Blanke Voogdyskap oor die Bantoe 

1.4.6 'n Oproep tot Opoffering vir Sendingwerk 

In die benadering tot hierdie studie is daar van die standpunt uitgegaan dat die medewerkers aan die 

TV hierdie ses temas nie uit die lug gegryp bet nie, maar bepaald histories daarin beinvloed is. 

Benewens hierdie ses temas bet daar egter 'n bele aantal ander ook in 'n mindere tot 'n meerdere 

mate 'n rol gespeel. Hierdie temas word slegs in die verbygaan aangedui. 

1.5 Hoofstukindeling 

Hierdie verhandeling se vier boofstukke bestaan uit twee kernhoofstukke (twee en drie) en die twee 

kortere inleidings- en slothoofstuk. Die twee kernhoofstukke word onderskeidelik gewy aan die 

historiese deel (die "teelaarde" van die TV) en die TV self. 
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HOOFSTUK 2 

DIE TEELAARDE VAN DIE TOMLINSONVERSLAG IN DIE JARE 

1948TOT1954: ONTSTAAN VAN APARTHEID 

2.1 lnleiding 

Die Tomlinsonvers/ag het nie net uit die niet verskyn nie, maar is die produk van die apartheidsiclee 

met 'n eeuelange voorgeskiedenis. Daarom word daar voordat daar aandag aan die TV self gegee 

word eers 'n oorsig gegee van die "teelaarde" waaruit die dokument gegroei het sodat dit binne 

konteks verstaan kan word. Die apartheidsgedagte het by beide die blanke landsburger en die 

blanke kerklidmaat geleef, want die blankes wat in 1948 na die stembus gegaan het, was dieselfde 

mense wat Sondae op die kerkbanke gesit het. Die oorgrote meerderheid lojale blanke Afrikaner 

landsburgers was terselfdertyd ook vrome en toegewyde kerkmense en ook andersom. Dit is dus te . 

wagte dat die heersende staatsbeleid van daardie jare en die kerkbeleid van die dag bepaalde 

ooreenkomste sou toon. 

2.2 Die Periode voor 1948 

Die 25ste Mei 1948 met die verrassende oorwinning van die Herenigde Nasionale Party en Arbei

dersparty-alliansie van DF Malan oor die Verenigde Party van Jan Smuts, staan in baie historiese 

annales opgeteken as die wordingsjaar van apartheid. Diesulkes wil dit he dat apartheid plotseling 

en revolusioner oornag verskyn het. Uit die geskiedenis leer ons egter juis die teencleel, naamlik dat 

binne die kerk sowel as op sosiaal-maatskaplike terrein : " ... daar 'n proses van skeiding tussen 

Blank en Nie-Blank in die Kaapse samelewing ontwikkel wat meegewerk het om 
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die skeiding wat op kerklike terrein ontwikkel het, verder te bevorder"(Smith 1980:39). Hierdie 

"proses" waarna Smith verwys en wat hy verder uitspel, dui op 'n evolusionere ontwikkelingsgang 

van apartheid waarvan die wortels so ver terug as selfs tot by die aankoms van van Riebeeck aan 

die Kaap teruggevoer kan word. Smith (1980:39-64) onderskei drie stadia van 

apartheidsontwikkeling, wat op die volgende neerkom : 

a) Van godsdienstige tot rasgebaseerde I informele skeiding 

b) Van informele skeiding tot wetlike segregasie 

c) Van wetlike segregasie tot apartheid 

Vir die eerste kwarteeu ken die Kaapse nedersetters maar net een vorm van skeiding - die tussen 

Christen en nie-Christen (Smith 1980:40). Weens die kontak-ervaring met die Kaapse bewoners 

het daar egter spoedig 'n soort informele skeiding tussen nedersetters en inheemse bewoners van die 

Kaap ontstaan. Tydens hierdie informele skeidingsperiode is proklamasies teen "rassevermenging" 

uitgevaardig, maar dit is nie streng toegepas nie. 

Gedurende die agtiende eeu begin die "boere" van blanke af'k.oms met hulle vee die binneland intrek 

waar hulle in afsondering gaan leef en onstaan daar wat Brits (1994:2) "n bewuswording van 

kleuronderskeid met gepaargaande rassemeerderwaardigheid" by hulle. Weens toenemende 

veediefstalle, die vrystelling van slawe en die Britse owerheid se onvermoe om kontrole uit te oefen, 

trek die ontnugterde boere weer verder. Onder hierdie omstandighede begin swartmense toenemen~ 

vir die witmense die gedaante van "heidene" - "Garn se geslag" - aanneem en begin witmense hulle 

segregeer van swartmense. 
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Met Uniewording in 1910 is segregasie 'n voldonge feit wat steeds duideliker bevestig word deur 

toenemende wetgewing ten ongunste van swartmense. V oortaan sou elke regering tot 1948 die 

segregasiekonsep as staatsbeleid neem. J B M Hertzog was egter die eerste staatsman wat na 'n 

"omvattende 'oplossing' van die rassevraagstuk gesoek bet" (Brits 1994:127). In 'n gedenkboek 

ter ere van Hertzog krediteer M D C de W Nel vir Hertzog as by se : "Die suksesvolle volvoering 

van die beleid van Afsonderlike Ontwikkeling bet ons vandag te danke aan die fondamente gele 

deur generaal Hertzog" (Nienaber et al.1965:230). Hertzog se steun uit blanke Afrikanergeledere 

bet egter spoedig begin taan weens teenkanting uit twee oorde: Die intellektueel-liberales binne die 

Verenigde Party en D F Malan se Nasionale Party. Laasgenoemdes bet gemeen dat die 

Hertzogresolusie van 1936 rasseskeiding nie streng genoeg implementeer nie. 

In die veertigerjare word die rasseprobleem egter 'n kwessie wat al duideliker deur toenemende 

verstedeliking en politieke ontwaking van die swartmense deur die wit Afrikaner se aandag opgeeis 

word. Spoedig is wit Afrikanerleiers uit verskeie sfere van die volkslewe by die rassedebat betrek. 

Die begrip "apartheid" is dan ook terstond aanvaar as, soos Geoff Cronje (1945:20) dit noem : 

"die historiese en tradisionele rassebeleid van die Afrikaner". Verskeie faktore bet hierdie proses 

gefasiliteer. As die boere tussen die dertig- en veertigerjare weens depressie, droogtes en pessiektes 

van bulle plase na die .. ,stede uitgedryf word, maak bulle weereens kontak met die 

swart(stads)mense. In hierdie rondte moet bulle as ongeskooldes kompeteer met die goedkoper 

ongeskoolde swartwerkers om werk, maar vind bulle ook verstedelikte swartmense wat bepaalde 

politieke aspirasies koester. In hierdie jare breek 'n kritieke tyd vir die blanke Afrikaner aan. 

Blanke selfbeboud bet nou vir bulle 'n obsessie geword. Aanvanklik sou bulle politieke aspirasies 

verwesenliking vind in Hertzog se segregasiebeleid, maar spoedig raak bulle gefrustreer omdat die 



12 

beleid nie die wit Afrikaner se belange genoegsaam koester nie. Dit laat toenemend wit leiersfigure 

uit verskeie terreine - akademiese, kerklike, politiese en ander - na vore tree om die filosofie van 

apartheid uit die reeds bestaande segregasiebeleid daar te stel. 

Uit hierdie kort oorsig oor gebeure voor 1948 is dit duidelik dat apartheid nie aan die uitslag van 

die 1948-verkiesing alleen gewyt kan word nie. Ook nie net aan die Europees-kolonialistiese 

standebewussyn of slawerny van die vorige twee eeue nie, maar bet evolusioner-prosesmatig oor 'n 

tydperk van meer as drie eeue uit die Suid-Afrikaanse bodem gegroei. 

2.3 Apartheid en Sending in die NGK 

2.3.1 Inisiator en Prokurator van Apartheid 

Reeds sedert die vroegste kontak tussen die oorspronklike bewoners en die Europese nedersetters · 

bet die apartheidsgedagte by die Kaapse nedersetters posgevat. Daarmee is egter nog nie die voile 

verhaal vertel nie. Daar moet historiese redes bestaan vir die meer as drie eeu se voortbestaan en 

seifs verskerping daarvan by die blankes. Dit is daarom vervolgens nodig om hierdie 

apartheidsdraende historiese gebeure kursories na te gaan. 

In sy redaksionele kommentaar in Die Kerkbode gee TN Hanekom (1948:664) die eer aan die 

NGK as by se : "[Daar] kan met reg gepraat word van apartheid as 'n kerklike beleid". Hy 

motiveer sy stelling deur daarop te wys dat die NGK lank tevore reeds, voordat daar politiese en 

maatskaplike bemoeienis met rasseprobleme gemaak is, na 'n oplossing vir hierdie knellende 

probleem gesoek is. Smith (1980:258) steun Hanekom in hierdie oortuiging as by die NGK die 

"inisiator ..• van die beleid van afsonderlike ontwikkeling" noem : "Die kerk [het] horn 
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geroepe geag om hierin leiding te neem, aangesien daar van owerheidswee geen duidelike weg of 

positiewe beleid vir die verhouding tussen Blank en Nie-Blank uitgewerk is nie ... " 

Dit is myns insiens egter uit die gegewens tot ons besfikking duidelik dat die NGK nie slegs die 

inisiator van apartheid genoem kan word nie, maar ook die prokurator - dit is om met gesag beklee 

te wees om namens iemand anders op te tree. Die kerk het deur die jare nog altyd tot die vrome 

geloofsgemoed van die deurshee wit Afrikaner gespreek. Die kerk is vertrou vir leiding en bystand. 

Daar het dus geen rede bestaan waarom die kerk nie ook aan lidmate die regte pad sou wys met 

betrekking tot die knellende probleem van rasseverhoudings nie. 

Die NGK het dan ook deur die jare hierdie geeerde rol van prokurator getrou nagekom. So vind 

ons reeds in die vroegste NGK-sendingbeleid van 1926 dat daar gepraat word van : "Politieke 

voogdyskap van blank teenoor naturel; maatskaplike skeidslyne en ekonomiese samewerking" (du 

Toit 1948:206). Dit is ook waar van die sendingbeleid van 1935 waarin onder invloed van die 

Vrystaatse sendingbeleid begrippe ras en volk 'n baie ster~ inslag het. Die 1935-sending-beleid is 

in 194 7 effens gewysig waarna dit nog tot in 1962 in die oorspronklike vorm voortbestaan het. 

Die rol van die 1935-sendingbeleid kan nouliks oorskat word. Dit het benewens die riglyn vir 

sending, ook gedien as kri~~um vir die beoordeling van politieke idees waaronder apartheid ook 

getel het (Kinghorn et al. 1986:87). Daarbenewens hanteer die beleid begrippe soos nasionalisme 

en die "tradisionele vrees by die Afrikaner vir 'gelykstelling' tussen swart en wit ... gebore uit sy 

afkeer van die idee van rassevermenging" (Kinghorn et al. 1986:87). 
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Naas die senclingbeleid, figureer die Federate Sendingraad (FSR) ook prominent in die jare 1948 

tot 1954. Die FSR kom in 1942 tot stand uit die Naturellesakekommissie van die Federate Raad. 

Vanaf 1943 word dit 'n permanente kommissie vir die studie van rasse-aangeleenthede. Heel gou 

dien dit as motivering vir die totstandkoming van die latere invloedryke Suid-Afrikaanse Buro vir 

Rasse-aangeleenthede (SABRA) waarin GBA Gerdener 'n leidende rol sou speel. Van SABRA 

skryfGerdener (1950:849) self later: "[Dit is] 'n bondgenoot in sending [en] word deur een sinode 

na 'n ander aanvaar as bondgenoot vir ons strewe om die evangelie te verbrei". Met die stigting van 

die FSR is dit dadelik duidelik wat die oogmerke van die Raad is : Dit moes as mondstuk van die 

NGK dien tydens afvaardigings na die owerheid in sake die brandende "natu-rellekwessie". In 

hierdie hoedanigheid gaan spreek die FSR en die Federate Armesorgraad (FAR) dan ook die 

regering in 1942 oor drie belangrike kwessies: Gemengde huwelike, "naturellekwessies" en aparte 

universitere opleiding vir swart studente (Kinghorn et al. 1986:91 ). Gedurende die volgende jaar is · 

dit weer dieselfde FSR-F AR-afvaardiging wat die regering oor dieselfde aangeleenthede gaan 

spreek - die keer kom daar egter 'n nuwe saak by, naamlik die kwessie van aparte nywerhede 

(Kinghorn et al. 1986:91). 

2.3.2 'n Verenigde Volk en 'n Verdeelde Kerk 

Die wit Afrikaners wat op 26 Mei 1948 hulle stem gaan uitbring het, het vir "'n omvattende 

Afrikaneridee gaan stem - nie net vir apartheid nie" (Brits 1994:126). Blanke Afrikaners is die dag 

rondom 'n uitvoerige Afrikanerbelangepakket verenig. Daarmee is ook die "Smuts-liberale

alliansie" hok geslaan. Wat waar was van die volkekundige scenario, kon egter nie van die NGK 

gese word nie. Hulle het nog steeds geworstel met sinodale eenwording sedert die breuk van 1862 
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toe die Kaapse liberales 'n hofsaak gewen het oor die 1843 wetlike bepaling wat kerkstigting buite 

die Kaapse grense verbied het en derhalwe ook die sittingsreg van "lid.mate" afkomstig uit die 

binneland Om hierdie nou so nodige kerklike eenwording te bewerkstellig, was die F ederale Raad 

van NG Kerke steeds sedert 1905 met bemiddelingspogings besig. Prakties gesproke het die NGK 

dus op hierdie stadium nie uit een mond gepraat nie. Die enigste skakeling tussen tussen die 

onderskeie sinodale gebiede was die FAR en die FSR. Sinodale eenwording sou eers 'n eeu na die 

skeuring (in 1962) 'n werklikheid word- maar steeds met die behoud van streeksinodes. 

Sinodale verdeeldheid sou egter nie die NGK verhinder om in hierdie jare as die getalrykste 

Afrikaans "blankekerk" 'n beslissende se in die apartheidsdebat te he nie. Kinghorn (1986:3) skryf 

hierdie feit toe aan die rol van die Federale Raad as "die belangrikste invloedsgroep binne die 

NGK". Daarbenewens mag daar ook nie uit die oog verloor word dat die NGK op hierdie stadium 

die status van Afrikaner-"volkskerk" geniet het nie (Brits 1994:94). Dit was 'n ereposisie verwerf 

deur identifikasie, nie alleen met apartheid as kerkbeleid nie, maar ook met die wel en wee van die 

verstedelikte lid.mate. Dan was daar ook die teologiese inslag van die NGK - veral met betrekking 

tot die sogenaamde Bybelse fundering van apartheid deur NGK teoloe, EP Groenewald en AB du 

Preez, wat die blanke christelike gewete in hierdie jare sou help stil. 

2.3.3 Gedryf deur 'n Sendingdringendheid 

Die FSR bedien die kerk op 'n tydstip waarin die kerk in die laat veertigerjare sending as 'n 

dringende prioriteit op die agenda van kerklike werksaamhede plaas. So skryf die bekende stigter 

van garagedienste in Pretoria, WAT Theron (1947:738), in Die Kerkbode: ''Elke regdenkende 
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persoon [moet] vandag erken dat [dit] deur Sending en die Sending alleen is dat ons grootste 

probleem, nl. die van die nature!, opgelos kan word''. 

Eerw. JH van Schalkwyk (1948:119) skryf ook in Die Kerkbode : 

Ons leef in 'n baie kritieke oomblik van die geskiedenis van die koninkryk van die Here onder die 
naturelle. Hulle vertrou ons nog [met uitsonderinge]. Ek glo dat dit nou die sielkundige oomblik vir 
ons Boerevolk is om hulle te verseker van ons goedertrou. Hulle weet dat, al staan ons vir apartheid, ons 
dit opreg met hulle bedoel. 

Ds RJ Raath (1948:410) word in dieselfde trant deur Die Kerkbode aangehaal : 

Dit word tyd dat ons, ons Kerk, ons volk, ons blanke ras, gereed moet wees om honderde duisende 
ponde te bestee om ons saak te stel . . . As ons met sendingwerk besig is . . . werk ons met ons 
allerbelangrikste lewensvraagstuk. En as ons nie vandag gereed is om geld te stort nie, dan sal die dag 
aanbreek dat ons gereed sal moet wees om b/oed te stort vir ons saak. 5 

Uit aanhalings soos hierdie is dit duidelik dat die NGK van daardie jare met 'n eiesoortige sending-

definisie gewerk het waarin dit nie net om die verlossing van swartmense in 'n christelike geloofssin 

gegaan het nie, maar ook (miskien veral) die redding en behoud van die blanke Afrikanerdom.. 

Hulle sendinggerigtheid "na buite" op die swartmense uit hoofde van Mat 28.19 was nie eerstens · 

soseer 'n gehoorsaamheid aan die Here se roepstem, soos wat hulle graag wou glo nie, as wat dit 'n 

reaksie was op die blanke noodkreet om voortbestaan. 

Die NGK se gretige sendingbewussyn van die jare 1948-54 was dus duidelik 'n integrerende deel 

van 'n selfreddingspo~g. Selfs die "eerste Afrika-wye konferensie van sendelinge" van 16 Maart 

1948 met die treffende leuse van" Afrika vir Christus" blyk by nadere ondersoek ook nie veel meer 

as 'n selfgerigte poging te wees nie. Enersyds moes dit dien as 'n sendingtentoonstelling van die 

NGK se sendingbetrokkenheid in Afrika en andersyds as "die antwoord op die .. skeltende 

aantuigings van oorsee teen ons volk en ons kerk" (Die Kerkbode 1947:992). Op hierdie 

konferensie, wat gereel is deur die Sendelingevereniging (gestig te Bloemfontein op 18 

5 Die enigste alternatief vir sending is 'n "bloedbad". Raath gebruik bier die onderliggende vreesmotief 
vir die swart "gevaar" by blanke Afrikaners om die dringendheid van sending te stel. 
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Maart 194 7), het daar nie veel gekom van die doelwitte wat by die stigting van die V ereniging 

daargestel is nie, naamlik : 

Om sendingwerk van die NGK geestelik en wetenskaplik te bevorder - binne en buitelands - deur studie 
van probleme en koordinasie van kennis, ondervinding en aktiwiteite van diensdoende en emeriti 
sendelinge van die NGK (Die Kerkbode 1947:1105). 

2.3.4 Knelpunte in die Sendingwerk 

Die NGK moes in hierdie jare te midde van hulle opgeskerpte sendingbewussyn knellende probleme 

in die gesig staar. Benewens die "rasseprobleem" was daar ook nog die teestanders van apartheid 

asook die nypende tekort aan finansies wat voortdurend gedreig het om die NGK se sendingpogings 

in die wiele te ry. Om die kerk se sendingkrisis in die algemeen die hoof te probeer bied, word 

lidmate op 16 April 1950 tot 'n biddag opgeroep om in die lig van die groot sendingnood te bid dat 

jong manne en vroue van die kerk die roepstem van die Here mag gehoorsaam en hulleself vir 

sending aanbied (Die Kerkbode 1950:539). Twee jaar later, in 1952, word die kerk eweneens, om 

Saam te val met die 300-jarige van Riebeeckfeesvierings, opgeroep om vir 'n volle maand lank op 

die "buitengewone" te let - buitengewone seeninge, moontlikhede en behoefte (Die Kerkbode 

1952:21). Aan die einde van daardie sendingmaand vra Gerdener (Die Kerkbode 1952:407): "Sal 

die stroom van gawes, gebede en lewens van hierdie maand voortduur?" 

Betreffende die teenstanders van apartheid, het die NGK die rol van kampvegter en verdediger 

ingeneem teenoor die: 
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buitewereld [wat] nou sy neus in hierdie saak ingesteek het ... Buitelandse bemoeisiekheid mag ons nie 
van koers af bring nie. Dit het tyd geword om posisie in te neem en met ferme hand 'n deurtastende 
oplossing aan te bied (Gerdener in Die Kerkbode 1947:576). 

Hierdie selfopgelegde taak spreek ook duidelik uit die besluite van die NH of G 

Kerkkonferensievan 6 Maart 1947 waar proff JH Krizinger, Gerdener, dr BJ Marais6 ends JH 

Stofberg die woord voer en 150 predikante, sendelinge en teologiese studente besin oor "Ons Kerk 

en die Kleurvraagstuk" (Die Kerkbode 194 7 :519). Die besluite was soos volg : 

• Die VVO se besluite teen Suid-Afrika se rasseverhoudings berus op onkunde en vooroordeel 

• Rasse-apartheid is in ooreenstemming met die Skrif 

• Rasse-apartheid is christelik en spreek van 'n grootmoedige gesindheid 

• 'n Intensiewe studie van en 'n kerklike beleid oor die rassevraagstuk is nodig 

• Genoegsame en doelmatige nie-blanke gebiede moet voorsien word vir selfbestuur en -

ontwikkeling 

• Die evangelie aan die nie-blanke in ooreenstemming met die kerklike (apartheids)beleid is in die 

lig van die jongste gebeure gebiedend noodsaaklik . 

Prof T N Hanekom, wie se doktorale studie oor die liberale denkrigting gehandel het, ontmasker die 

teenstanders van apartheid wat gelykstelling aanhang as n6g skriftuurlik n6g christelik : "Dis 

hierheen oorgebring deur sommige filantropiese, eintlik hberalistiese geeste - mense wat die gesag 

van die Heilige Skrif op 'elke terrein verwerp" (Die Kerkbode 1948:724). Nog later koppel 

Hanekom (Die Kerkbode 1952:1061) die begrip "gelykskakeling" met die Nazi-woord 

' . 
"Gleichschaltung" wat, volgens horn "die grondbeginsel van kommunisme" is. Die Kerkbode se 

6 Ben Marais sou beslis nie met hierdie besluite saamgestem het nie! 
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redaksionele kommentaar (1948:725) skryf die goedkeuring en medewerking van apartheid aan die 

kant van die "nie-blankes" toe aan "die feit dat in die tyd toe hierdie beleid in die praktyk toegepas 

is, die hedendaagse kommunistiese agitators nie daar was om die nie-blankes op te rui nie". 

Onder die talle argumente wat in daardie tyd ten gunste van apartheid ingespan is, was daar ook 

die sogenaamde "unieke posisie"7 waarin Suid-Afrika in daardie tyd sou verkeer het. Nadat Ben 

Marais 'n studiereis in die Amerikas onderneem het, maak hy in sy boek, Die Kleurkrisis in die 

Weste (Marais 1947:3), die volgende opmerking : "Die kleurprobleem is myns insiens nerens op 

aarde so 'n donker skaduwee as in Suidelike Afrika nie en tref 'n mens nerens elders die probleem 

in dieselfde harde, skril kleure as bier nie". Hanekom (Die Kerkbode 1948:664) praat van die 

"onbenydenswaardige uitsonderingsposisie van die Suid-Afrikaanse bevolkingsvraagstukke". 

Gerdener (Die Kerkbode 1953:530) weer wys daarop : " ... as daar 'n basterbevolking in ons land 

kom, sal die Engelse taal en kultuur nie in gedrang kom nie, maar ons Afrikaans wel ... Is dit nie 

juis waar ons posisie uniek is nie?" Hierdie selfkonsep is ook verder bevestig deur die 1953 besoek 

van Prof J H Bavinck, die bekende Nederlandse sendingwetenskaplike, toe hy onder andere beweer 

het dat Suid-Afrika die moeilikste sendingveld aan horn bekend is (Die Kerkbode 1953:530). 

'n Ander geliefkoosde argument wat in daardie tyd deur die NGK teen die opponente van apartheid 

gebruik is, is die verweer dat die swartmense self na apartheid vra. J A Greyling (Die Kerkbode 

1950:731) wys byvoorbeeld op die dualistiese beskouing tussen onderskeidelik die teorie en 

praktyk van apartheid by swartmense. Die teorie van apartheid is vir hulle "vreesaanjaencf' deur 

7 Die vraag is natuurlik of Suid-Afrika se posisie wel so "uniek" was. Was dit nie eerder 'n negatiewe 
seIJpersepsie wat blanke Afrikaners oor 'n tydperk van hulleself gernstitusionaliseer het nie? Kragtens die 
"skeppingsordonnansie" (om hulle eie ideologiese taal te gebruik) is elke omstandigheid tog uniek! Dit 
was egter duidelik dat hulle deur s6 'n beeld uit te stuur nie soseer 'n feitlikheid wou bekend maak as om 
simpatie en begrip by 'n - veral buitelandse - kritiese wereld te gaan wek nie. 
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die toedoen, van wat hy noem, "politieke drywers [en] gewetenlose agitators". Maar "ten spyte van 

dit alles vra hulle nog om apartheid omdat hulle die waarde daarvan insien, want die praktyk lyk 

vir hulle mooi en goed". 

'n Ander probleem waarmee die NGK in die jare 1948-54 geworstel het, is meer van 'n materiele 

aard, naamlik 'n kroniese tekort aan fondse. So word daar gedurende Meimaand in Die Kerkbode 

van 1950 berig dat daar 'n sendingtekort van £40,000 bestaan. In die lig daarvan word die 

gemeentes uitgedaag om soos 'n Nehemia van ouds te begin meemaak aan die "opbou van 'n 

sendingmuur". 'n Doelwit van £50,000 is met die sluitingsdatum op 20 Desember van daardie jaar 

gestel. Toe die doelwit teen die verstreke tyd nog nie bereik is nie, is die insameling tot die eerste 

helfte van die volgende jaar uitgestel. Op Sondag 3 Mei 1951 word dan na die bereikte oogmerk as 

dankdag in die gemeentes gevier. 

2.3.5 'n Huwelik tussen Volk en Kerk 

Die omvattendste en verreikendste krisis vir die NGK was minwetend nog in aantog vir die kerk. 

Wat teoreties na 'n logiese oplossing vir die land se unieke rasseprobleme gelyk het, het gans 

anders in die praktyk verloop. Skaars '.n dekade later sou die rooiligte vir apartheid ernstig begin 

flikker toe die land gedompel is in 'n bloedbad8 van wit-teenoor-swartgeweld te midde van die 

ontwakende politieke aspirasies van die swartmense. Hierdie gebeure het nie net die owerheid, maar 

8 Van Schalwyk (Mfh-verhandeling 1990:67) dui aan hoe die Sharpeville en Langa bloedbaddens in 
1960 die hoogtepunt was van 'n toenemende vlaag van swart versetveldtogte o.l.v. die ANC en PAC in die 
jare 1951-53. Hierdie toedrag, meen van Schalkwyk (1990:67), is toe te skryf "aan die 
bewindsaanvaarding van die Nasionale Party en die toenemende implementering van apartheid, waardeur 
daar in 'n nog groter mate as voorheen teen swartmense gediskrimineer is .•. " 
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ook die NGK as mede-argitek van apartheid, onder ernstige verdenking geplaas. Hoe kan kerk-

wees wat liefde, vrede en versoening moet verkondig aandadig wees aan sulke onmenslikhede? 

Hoe het dit gebeur dat die NGK hulleself in so 'n netelige posisie kon bevind? Om hierdie 

ingewikkelde gebeure te verwoord, is geen eenvoudige saak nie. Dit sou vergelyk kon word met 'n 

gewone huweliksluiting : Twee persone wat mekaar al 'n geruime tyd ken, maar elkeen hulle eie 

gang gaan, besef op 'n goeie dag hulle is net vir mekaar bedoel Hulle ontdek in mekaar gedeelde 

belangstellings, strewes en ideale. In 'n uur van groot passie omhels hulle mekaar en daar word om 

die bruid se hand gevra. Ook die ouers-vra verloop, behalwe vir 'n paar enkelinge wat die 

wenslikheid van die huwelik bevraagteken, heel vlot. Dan word die huwelik luisterryk gevier. Die 

pas-getroudes begin hulle huwelikslewe en koester mekaar - so intens, dat die wereld om hulle maar 

kan vergaan. Niemand, behalwe hulle eie belange, word raakgesien en gehoor nie! 

Deur hierdie huweliksmetafoor kan die gekompromitteerde situasie9 van die NGK in die jare 1948 · 

tot 1954 myns insiens goed raakgevat word Tereg praat Kinghorn (1986:87) van 'n "sintese" 

tussen die twee uiteenlopende entiteite van teologie en die sosiaal-politiese. Bewus van mekaar, 

maar elkeen nog in hulle eie wereld, het die NGK en die staat nog so vroeg terug as die 

twintigerjare geen noemenswaardige gemeensaamheid in mekaar gesien nie. Die staat het op tipies 

"ambivalente" wyse voortgegaan om staatsake te hanteer (Kinghorn et al. 1986:86), terwyl die 

NGK, simplisties gestel, onder Skotse invloed en in die Andrew Murray-gees missionerend besig 

was om verlore siele vir die koninkryk te wen. Maar eensklaps, in die dertigerjare, breek, wat 

9 In die sestigerjare (en die jare daarna) sou hierdie situasie tot 'n skaakmatsituasie oorgaan waar die 
grense tussen kerk en staat feitlik uitgewis is. 



22 

Loubser (1987:27) die "Afrikanerperiode" noem, aan. Die NGK se segregasiegedagtes word 

toenemend vanuit die Engelssprekende sowel as die ontwakende swartmense se kerke met skerp 

kritiek onder verdenking geplaas sodat die kerk verplig word om hulle kerksegregasiefilosofie 

openlik te verduidelik. Sodoende is die 1935-sendingbeleid gebore - nie in die eerste plek as 'n 

sendingdirektief nie, maar eerder as 'n eksplikasie van kerkbeleid (Loubser 1987:30). Maar tesame 

met hierdie beleidsverklaring, word die open.like romanse tussen kerk en staat meteens duidelik as 

die NGK en die owerheid gedeelde wit Afrikanerlojaliteite in mekaar ontdek. As die FSR die 1935-

beleid goedkeur, is dit asofkerk en staat uit dieselfde mond praat (Loubser 1987:30-32): 

• Die volksmotief, die volk se "tradisionele vrees'', neem die Bybel se plek in 

• Die praktyk, soos met die bekende 1857 sinodebesluit, word kritiekloos as prinsipe aanvaar 

• Die beginsel van blanke voogdyskap tot seljbeskikking vir swartmense geformuleer in terme 

van die drie-self-resep van Venn en Anderson word aanvaar 

• Die beginsel van geen gelykstelling volgens die volk se wens, word ipso facto aanvaar 

• Die beginsel van segregasie vervang die Gereformeerde beginsel van institusionele eenheid 

As in gedagte gehou word, soos reeds vermeld, dat die 1935 sendingbeleid (benewens geringe 

wysigings in 1947) tot in 1962 net so bly voortbestaan het, word die intensies van die kerk

staatromanse nou baie duidelik - daar is 'n huwelik in die vooruitsig! Hierdie vermoede word 'n 

eksplisiete werklikheid met die totstandkoming van die FSR in die vroee veertigerjare as die kerk 

onbeskaamd by monde Van hulle Raad die owerheid gaan konfronteer oor "volkssake" soos onder 

andere gemengde huwelike. Heel gou gebruik die verliefdes ook dieselfde liefdestaal van apartheid 

soos geblyk het uit die besluite van die NH of G Kerk se kleurvraagstukkonferensie op 6 Maart 
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1947. Dieselfde tendens sal ook uit die resolusies van die 1950 Kerklike Kongres in hierdie studie 

aangetoon word. Met die verskyning van die Tomlinsonkommissie se verslag in 1954 sal die kerk

staathuwelik myns insiens egter finaal voltrek wees. 

Wat die NGK ter ere na gegee kan word, is egter die feit dat die kerk soos enige eerbare huweliks

genoot nie van plan was om in die voorgenome huwelik hulle identiteit prys te gee nie. Terwille 

van kerk-wees in die Gereformeerde sin van die woord word die Bybe~ weliswaar 'n 

"apartheidsbybel" (Loubser 1987:ix e.v.), nadergehaal. Ofskoon daar, soos later in hierdie studie 

aangedui gaan word, ernstige kritiek teen die NGK se Skrifbenadering van daardie jare ingebring 

kan word, is dit vervolgens nodig om te let op die hooflyne van skriftuurlike argumentasie wat 

gebruik is ter verdediging van apartheid. 

2.4 Met Apartheid na die Bybel 

2.4.1 E P Groenewald en A B du Preez 

Die hoofouteur van die NGK se bybelse fundering vir apartheid was die nuwetestamentikus, E P 

Groenewald. Nadat sy uiteensetting, Die Apartheid van Nasies en Hu/le Roeping Teenoor 

Mekaar (Vgl Loubser 1987:61-69), deur die Federate Raad van Kerke in 1947 aanvaar is, is dit in 

1948 eers voor die Trarisvaalse en toe voor die Kaapse sinodes gele waarna dit, hoewel nie sonder 

kritiek nie, met akklamasie aanvaar is. 

Die antler belangrike eksponent van dieselfde gedagterigting in hierdie jare vind ons in die persoon 

van A B du Preez. Sy bevindings stem grootliks ooreen met die van Groenewald - behalwe dat hy 

die gedagte van die "verdeling van die menslike geslag in rasse, volke en tale [as] 'n 
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doelbewuste daad van God" vercler uitwerk. 'n Samevatting van sy studie word in drie dele in Die 

Kerkbode in Maart 1950 onder die opskrif: Die Skrif en Rasseverhoudings gepubliseer 

By beide hierdie teoloe word die Skrif as die hoogste norm aangegee - soos du Preez (Die 

Kerkbode 1950:502) dit stel: 

As christelike vollc glo ons dat ons by die probleem alleen deur Gods geopenbaarde Woord as deurslag
gewende norm gelei moet word. Ons kan en mag geen apartheids- of enige ander beleid voorstaan alleen 
uit "praktiese oorwegings" nie . • . - want dit sa1 in die 1aaste instansie tog neerkom op kleinlike, 
selfSugtige seUhandhawingpoginge wat gebou is op menslike oorweginge en wat vreemd is aan die wil 
van God. 

Eweneens begin Groenewald sy diskoers deur te konstateer dat hy nerens in die Bybel enige 

teespraak teen die gedagte van totale apartheid en voogdyskap kon vind nie. Word beide hierdie 

teoloe se wyse van Skrifhantering ten opsigte van apartheid egter bekyk, is dit voor die hand 

liggend dat met hUlle benadering byna enigiets uit die Bybel bewys kan word! Die Bybel is vir 

hulle nie 'n teologiese eenheid nie, maar losstaande teksverse. 

2.4.2 'n Drievoudige Denkskema 

Beide Groenewald en du Preez konkludeer 'n drievoudige denkskema uit die Skrif: a) Die 

verdeling van die mensdom; b) die eenheid van die mensdom enc) een volk is voog van 'n ander. 

Onder die mensdom as geheel is daar naamlik 'n verdeling, maar terselfdertyd ook 'n eenheid 

Daarbenewens ken die Skrif ook, volgens hulle mening, aan die sogenaamde sterkere volkere 'n 

verantwoordelikheid van voog-wees toe teenoor die swakkere volkere. Binne hierdie verdeling-

eenheid-voogdyskap-raamwerk sien hulle ook 'n interaksie tussen God en mens raak. God skenk 
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bepaalde voorregte soos · 'n eie volksidentiteit10
, maar terselfdertyd roep Hy die bevoorregte11 tot 

verantwoordelikheid op om identiteit te bewaar. Die bevoorregte volksgenoot se visie moet egter 

verder as die volkseie strek en ook manifesteer in 'n dankbare uitreik na die sogenaamde 

minderbevoorregte en swakkere volke. Elkeen van hierdie drie elemente verdien vervolgens 

vollediger aandag : 

2.4.2.1 Die Verdeling van die Mensdom 

a) God Verdeel : Terwille van Sy groot majesteit het God dit gewil dat Hy deur 'n groot 

diversiteit van mense verheerlik sou word Hiervan is die volkeretafel in Gen 10 en 11 'n 

bevestiging. As die mens probeer om na die sondvloed met die bou van die Babeltoring hierdie 

verdeeldheid op te hef en terug te keer na die oorspronklike eenheid voor die sondeval, voltooi God 

sy verdelingswerk deur die spraakverwarring. Vir du Preez (1950:503), op voetspoor van Kuyper, 

is die spraakverwarring van deurslaggewende betekenis, want : "hierdoor [komt] de indeeling van 

de menscheid in volken, natien en Staten". By laasgenoemde geleentheid verdeel God nie net die 

mensdom nie - "Hy ken ook 'n spesifieke woonarea aan elke stam toe". 

God se verdelingswerk word deur die Pinkstergebeure sowel as die laaste opdrag van Mt 28.19 in 

die Nuwe Testament beJ<ragtig. Op Pinksterdag bewys God dat Hy verskillende tale in diens van 

die evangelieverkondiging .~ stel, terwyl Mt 28.19 weer die bestaan van verskeie nasies 

veronderstel wat tot by die wederkoms van Christus sal voortbestaan. 

10 Groenewald en du Preez werk hier met die etnosteorie uit die "Volkekunde" van daardie jare op 
voetspoor van die Duitse antropologie wat geleer het dat elke volk 'n etnos het waarbinne lede van die 
betrokke volk gesosialiseer word en wat uiteindelik geld as die belangrikste invloed in mense se lewens. 
11 Slegs blankes word blykbaar so bevoorreg t 
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Wat vir Groenewald en du Preez belangrik is, is om raak te sien dat dit God is wat hierdie 

verdelingswerk tussen volke bewerkstellig het en dat dit nie uit die sondige mens opgekom het nie. 

Derhalwe wil God sy werk bestendig. In plaas van 'n saambindende taal het daar deur die velerlei 

tale 'n skerp begrensde verdeling gekom. 'n Andersheid en vreemdheid tussen volke wat as 

'n diepgewortelde rassegevoel sielkundig vasgele is. 

Uit hierdie chaotiese verwildering is daar egter ook 'n seen vir die volkere gebore. State met 'n eie 

owerheid kom tot stand waarsonder die wereld 'n loutere hel sou gewees bet. Daarbenewens kon 

daar onder elke volk 'n nasionale kultuur ontwikkel wat nie moontlik sou gewees het onder 'n 

kosmopolitiese eenheid van volke nie. Sodoende kan elke volk op hulle beurt weer die mensheid as 

geheel verryk. 

b) Die Mens Moet Bewaar : Die Godgegewe verdeling tussen volkere mag nie deur die mens 

opgehef word nie. Wie die grense tussen volkere tot niet wil maak, handel humanisties en teen die ·· 

Skri£ God wou dat die Suid-Afrikaanse inheemse volke aparte volke sal wees. Gelykstelling met 

hulle kom neer op 'n opdringing van ons Westerse kultuur aan hulle ten koste van dit wat God aan 

hulle gegee het. Gelykmaking beteken om te weier om te wees wat God van jou gemaak het. 

In die lig van bogenoemde feite maak Groenewald en du Preez dan die gevolgtrekking dat apartheid 

as 'n voortdurende verpligting geld. Uit eerbied en dankbaarheid vir God se beskikking moet die 

eiesoortige volkskarakter en kultuurtipe lojaal in stand gehou word deur sosiaal terug te trek tot die 

eie aparte kring. God se opdrag dat Israel nie met die omringende nasies mag vermeng nie (Deut 

7.2-4), is nog steeds normatiefvir al die volke van vandag. 
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Wat vir die sosiale lewe geld, geld ook vir die nasionale lewe. Israel is soos 'n wingerd uit Egipte 

in Palestina geplant. Rondom die wingerd is 'n sterk heining gebou om hulle nasionale identiteit te 

behou. Dieselfde is waar van Jesus en Sy dissipels - hulle beywer hulle nie vir 'n nuwe soort 

burgerskap om die bestaande een mee te vervang nie. Ook Paulus se dat hy vir die Jode soos 'n 

Jood geword het, maar laat na om dieselfde van die Grieke12 te se omdat hy getrou wil bly aan sy 

eie nasionaliteit. 

Maar Israel moes ook op godsdienstige gebied 'n nie-vermengingsbeleid volg. Van God se 

ernstigste vermanings tot Sy volk le op die vlak van die godsdienstige lewe. In Jesus se bediening 

bly hierdie beginsel geld. As die Samaritaanse vrou 'n christen word, bly die grense tussen haar 

volk en die antler volke voortbestaan. God wil dus he dat daar 'n totale apartheid gehandhaaf moet 

word. Dit is ondenkbaar dat God verskillende nasies sou skape met die bedoeling dat hulle met 

verloop van tyd weer sou saamsmelt God se verbondsvolk het hulle identiteit bewaar en daardeur 

kon hulle hulle goddelike roeping vervul. Soos 'n individu moet 'n volk ook heilig wees, dit wil se 

hulleself onttrek - dan eers kan hulle vir God diensbaar wees. Dan seen God so 'n volk. 

Uitwissing van grense, daarenteen, loop uit op God se vloek. Ook die geskiedenis bevestig dit : 

Volke wat hulle identite~t verloor het, is vernietig. 

2.4.2.2 Die Eenheid van die ·Mensdom 

a) 'n Geestelike Eenheid : Ten spyte van die diversiteit van mense is daar tog in Christus 'n 

eenheid soos in Gal 3.28 vermeld word. Hierdie eenheid is egter 'n geestelike eenheid, gebore uit 

12 Klaarblyklik het Groenewald en du Preez net tot by 1 Kor 920 gelees. Twee verse verder se Paulus 
eksplisiet: "Vir alma/ het ek alles geword ... " 
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die gemeenskaplike ervaring van Christus se genade en die inwoning van die Heilige Gees. Die 

nasionale skeidings waarna in Gal 3 .28 verwys word, word nie by die aanvaarding van christen

skap opgehef nie, maar hulle word deel van 'n hoer geestelike eenheid tussen gelowiges. 

b) 'n Eskatologiese Eenheid : Dit is ydelheid en 'n sondige vooruitgrype na die nuwe hemel en 

aarde om nou reeds 'n volkere-eenheid te wi1 he. Eers wanneer die sonde teen die eindtyd oorwin 

is, sal daar sprake kan wees van 'n eenheid tussen volke. In hierdie bedeling waar sonde nog 

hoogty vier, sal daar altyd verdeling wees, maar sal daar ook altyd 'n strewe na 'n volkere-eenheid 

bly soos tydens die Franse Revolusie of met die opkoms van kommunisme en humanisme. 

2.4.2.3 Een Volk is Voog van 'n Ander 

a) 'n Meerdere teenoor 'n Mindere: In Gal 4.1,2 waar sprake is van die voogdyskap van 'n pa 

teenoor 'n minderjarige kind, meen Groenewald dat dit eksegeties toelaatbaar is om uitsprake ten 

opsigte van individue ook op volkere (asook omgekeerd) van toepassing te maak. Die Bybel erken 

dus die voogdyskap van 'n meerdere teenoor 'n mindere op volkeregebied. Ook die Bybelse 

verwysing na houthakker- en waterdraerstatus van die Gibeoniete teenoor die Israeliete bevestig die 

feit van een volk wat ondergeskik is aan 'n antler. 

Dit is egter nie die Bybel se bedoeling om bloot te wys op die onderdrukking en onderdanigheid van 

volkere nie, maar dui ook op die eb en vloedgety van elke volk. Histories sal daar dus altyd 

meerderes en minderes wees en derhalwe ook altyd 'n verpligting op die meerdere rus om om te. 

sien na die mindere. Die meerdere moet die mindere liefhe en versorg met die wete dat God teen die 
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eindtyd volkere sal oordeel volgens die mate, maar ook gesindheid, waarin hulle hierdie 

voogdyskap uitgevoer het. 

In die Suid-Afrikaanse opset is die blanke Afrikanervolk as christenvolk deur God as voog aange-

stel oor die swakkere, "nie-blanke", volkere. Die blankes moet hierdie voogdyskap erken en in 

nederigheid aanvaar. 

b) 'n Tydelike Voogdyskap : V oogdyskap beteken egter nie dat die volk aan wie hulp verleen 

word altyd passief moet bly nie. Hierdie voogdyskap is alleen 'n tydelike reeling tot tyd en wyl die 

swakkere/mindere gelykwaardig aan die sterkere/meerdere geword het. 

2.5 Bybelse Begronding van Apartheid onder die Spervuur13 

Dit is op hierdie tydstip nodig om Marais en Keet se kritiek teen apartheidsteologie te bespreek, 

want hulle kritiek maak deel uit van die "teelaarde" van die TV, maar dra ook by tot 'n beter 

begrip van die TV. Die NGK-owerheid- alliansie kon nie maar net hulle apartheidsbenadering tot 

die rasseprobleem ongestoord toepas nie. Daar was voortdurende venynige aanvalle daarteen - nie 

net van oorsee nie, maar ook uit plaaslike oorde deur Engelse en swart kerke. Daarbenewens was 

daar ook persone, soos Marais en Keet, wat die moed van hulle oortuiging aan die dag gele het om 

, die kerk van binne te probeer "suiwer". Al hierdie kritiek het beide kerk en staat tot aksie - van 'n 

aanvanklike defensiewe houding tot offensiewe optrede - gedwing. Daar moes iets aan die saak 

13 Marais en Keet was nie die enigste vorm van grofgeskut waarmee die NGK te doen gehad het nie. 
Daar was ook ander kritiek vanuit die Engelse kerke en swart kerkleiers. In sy boek "Naught for your 
Comfort" maak Vader Trevor Huddleston van die Church of England bv. 'n vurige aanval teen apartheid, 
maar ook teen die kerk as hy se : "Afrikaner theology ... created a situation in which men, made in the 
image and likeness of God, are treated as inferior because they are of a different race and colour from their 
rulers" (1956:231) 
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gedoen word - die dae van praat is verby. Die slotsom is : Daar moet 'n wetenskaplike ondersoek14 

geloods woord - dit sou die nodige erkenning ontvang asook die verlangde sanksie bewerkstellig 

om op die apartheidsweg te kon voortgaan ! 

2.5.1 B J Marais en B B Keet 

Die apartheidsoplossing vir die rasseprobleem was vir beide kerk en staat in daardie jare 'n 

utopiese droom, 'n lugkasteel gebou deur kansel- en katedersegsmanne en geverf deur 

welmenende wit Afrikanervolksgenote en kerklidmate! Hierna verwys A J vd Merwe (Die 

Kerkbode 1953:613) as uittredende voorsitter van die Raad van Kerke by sy uittreerede op 22 

April 1953 as hy se : "Ek wi1 alleen maar waarsku teen die moontlikheid dat ons so dronk kan 

word van idealisme dat ons met die onvolmaakte nie genoegsaam rekening hou nie". Die 

"onvolmaakte" waarvan vd Merwe praat, was onder andere die groot heersende nood van swart- en · 

bruinmense wat beide die kerk en die staat in hulle idilliese huweliksromanse misgekyk het en vir B 

B Keet (1955:44) laat se het: 

Apartheid in al sy vorms is 'n ontvlugting van ons christelike roeping, wat ons verplig om nie alleen 
met gelykgesindes en gelykontwikkeldes saarn te leef nie, maar ook en veral vir die minderbevoorregtes 
in te tree, hulle laste te dra en hulle te help om 'n menswaardige bestaan te bereik. · 

Almal was egter nie met dieselfde "blindheid" geslaan nie. Daar was uit sekere bekommerde 

kringe ernstige kritiek uitgespreek nie net teen die apartheidsfenomeen nie, maar veral teen 

14 Daar bestaan 'n hipotese dat die Camegie-ondersoek in die dertigerjare 'n sterk motivering tot hierdie 
stap kon bygedra bet. Die groot verskil is : Toentertyd was dit "blanke" Amerikaanse geld wat ten 
behoewe van armblankes aangewend is - nou gaan "blanke" geld tot voordeel van beide swart en wit 
gebruik word. Die welwillendheidsmotief van die TV gaan dus die van die Camegie-ondersoek oortref r 
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die gebruik van die Skrif as bewysboek vir apartheid. Dit was die twee naamgenote - Ben Marais 

en Bennie Keet - wat moedig hierdie koers van veral die NGK skerp bevraagteken het. 

Marais was die eerste persoon in die kerk om so vroeg as 10 April 1940 sy bedenkinge in Die 

Kerkhode te opper. Daarna sou hy in 1947 by 'n predikantekonferensie sy voorbehoude herhaal 

wat agterna in die tydskrif, Op die Horison, van Juniemaand 1947 gepubliseer is. In 1952 verskyn 

sy boek, Die Kleurkrisis in die Weste, waarin hy na 'n omvattende studiereis deur die Amerikas 

met praktiese voorbeelde sy menings oor apartheid probeer staa£ 

In 1956 verskyn daar uit die pen van Keet 'n boek met 'n veelseggende titel : Suid-Afrika -

Waarheen? waarin hy ernstige bedenkinge uitspreek oor die wyse waarop die NGK apartheid wil 

regverdig. Hierdie boek is voorafgegaan deur 'n reeks Kerkhode-artikels in 1949 asook 'n lesing 

by 'n interkerklike konferensie by die Federate Raad van Kerke in 1953 waartydens hy dieselfde 

sentimente uitspreek. 

2.5.1.1 Twee Hoofpunte van Kritiek 

V ervolgens gaan eerstens gelet word op Marais en Keet se twee hoofpunte van kritiek teenoor 

(veral kerklike) apartheid en daarna op hulle onderskeie alternatiewe voorstelle vir apartheid (Vgl 

Loubser 1987:71-74). 

a) Die Uniekheid van Israel se Posisie 

Om tussen God se verbondsvolk en die blanke Afrikanervolk 'n ooreenkoms te tref, is kontra God 

se bedoeling. Israel se roeping was uniek. Hulle moes om suiwere godsdienstige redes hulle 
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identiteit bewaar. Daarbenewens was Israel self nie 'n "suiwer" voile nie. Hulle waterdraers en 

houthakkers, die Gibeoniete, het byvoorbeeld agterna Jahweh aangeneem en deel van die Joodse 

voile geword Buitendien het alle verbiedinge om met heidenvollce te vermeng in die Nuwe 

Testament verval. 'n Bybelteks soos Gal 3.28 wat deur Groenewald as bewysplaas vir vollcerever

deling aangegee word, dui bloot op die differensiasie van vollce. 

b) Die Edele Motiewe van Kerklike Apartheid Bevraagteken 

Die sogenaamde Bybelse regverdiging van apartheid mag edel voorkom, maar setel in werklikheid 

in niks meer as 'n diepe kleurgevoel by die blanke nie. Kerklike apartheid het nie om edele 

Bybelse gronde of om kerkhistoriese redes, maar sedert 188115 om bloot praktiese redes die NGK 

se beleid geword Vir Marais en Keet is apartheid nie die oplossing vir die land se rasseprobleem 

nie, maar kan hoogstens as 'n tydelike tussentydse maatreel, nie as 'n beginsel nie, maar bloot uit 

praktiese oorwegings toegepas word Daarnaas mag die kerk se apartheidsbeleid en die van die · 

staat ook nooit gelykluidend word soos in Suid-Afrika waar die staat eenvoudig die kerkbeleid 

oorgeneem het nie. 

W aar Groenewald en Du Preez 'n saak probeer uitmaak vir verskeidenheid en eenheid as twee 

teen-oorgesteldes, is dit . .veral Keet wat dit bevraagteken. Vir horn is dit nie twee teenoorgestelde 

begin-sels nie, maar twee ~~ van dieselfde muntstuk. Apartheid wil klem le op verskeidenheid 

waar-deur die evangeliese klem op eenheid verlore gaan. Hy verwerp ook die gedagte dat eenheid 

suiwer geestelik of eskatologies is. 

15 Dit is die datum waarop die N G Sendingkerk vir bruinmense gestig is. 
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2.5.1.2 Alternatiewe vir Apartheid 

a) Marais : Konserwatief en Radikaal Wees 

In sy kritiek teen die Kuyperiaanse gedagte van skeppingsordeninge aanvaar Marais (1952:296-

297) sulke ordeninge, maar nie as iets onaantasbaars nie. Soos alles in die skepping is dit ook 

deur sonde besoedel en voldoen derhalwe hoegenaamd nie meer aan God se oorspronklike 

bedoeling daarmee nie. Dit sou egter onbybels wees om net teen die realiteit van die sondige werk

likheid vas te kyk. Hy vind dan dat Paulus, benewens met die realiteit, ook met die ideaal werk. Op 

voetspoor van die apostel meen Marais behoort ons ook met beide beginsels te werk - die 

konserwatiewe (realiteit) en die radikale (ideaal). Wie net vir die radikale kies, is fanaties en wie 

net die konserwatiewe kies, ontken weer die moontlikheid tot vernuwing in Christus. 

b) Keet : Apartheid of Samewerking 

In die sesde hoofstuk van sy boek, Suid-Afrika - Waarheen?, beklemtoon Keet (1956:75) die feit 

dat ons in die Suid-Afrikaanse konteks seker moet maak dat ons in d~e regte rigting beweeg, want 

"ons rigting bepaal on5 bestemming". In ons rigtingbepaling moet ons waak teen blote "abstr~

sies" wat nie met die werklikhede rekening hou nie, asook 'n "simplisisme" wat die oplossing van 

die rasseprobleem voorstel as 'n saak van of integrasie of apartheid. Die "alternatief . . . is nie 

apartheid of samesmelting nie, maar apartheid of samewerking" (Keet 1956:78). Hierdie same

werking V'ra 'n "radikale verandering in ons hele lewenshouding", maar ook "naasteliefde" en 

"geloofsmoed" en die instelling dat daar "geen leant en klare antwoord" is nie (Keet 1956:91-94). 

In die begrip "samewerking" le dan die sleutel vir Keet (1956:83) waarmee weggekom word van 
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die "Rip van Winkeldroom" dat "volkome apartheid" werkbaar is in 'n situasie waar die westerse 

kultuur reeds die stamlewe van die verlede verdryf het. 

2.5.1.3 Waarom die Marais-Keet-Offensief nie Geslaag bet nie 

Om retrospektief na die Ben-tweeting te Iuister, klink baie aktueel. Dit bring die besef dat hulle 

miskien hulle tyd bykans 'n halwe eeu voor was. Waarom hulle egter nie duideliker in hulle tyd 

gehoor is nie, kan nie ten voile verklaar word nie. 

Allereers kan beweer word dat hulle profeties opgetree het. Profeet-wees, beteken meermale 

alleenwees. Dit beteken ook, soos inderdaad in hulle geva4 om teen die bestaande orde en 

denkwyse te gaan staan. Om 'n stem roepende in die woestyn te wees waarna baie mense nie wil 

luister nie. 

Tweedens, moet in gedagte gehou word dat alle denke en persone wat in die hoogbloei-apartheids

tyd kontra-apartheid gepraat het, as liberaa4 kommunisties en oningelig gebrandmerk is. Derhalwe 

is diesulkes soos melaatses uitgedryf en buite die kerk en staat se hoofstroom gerangeer. 

Derdens, is die Marais-Keet-rigting self nie deur 'n sterk teologiese basis ondersteun nie, terwyl die 

oorheersend Kuyperiaanse -d~igting te sterk gevestig was onder die kerk se intelligentia-elite. 

Enige "vreemde" gedagtes wat van hulle sieninge afgewyk het, is met groot agterdog bejeea 

Vierdens, is Hanekom (Die Kerkbode 1952:1055) se kritiek teen Marais se boek, Die Kleurkrisis 

in die Weste, in 'n mate regverdig, as hy Marais beskuldig van "historiese misvattings", "een

sydige voorstellings" en 'n "gebrek aan kritiese besinning". In sy boek beroep Marais horn 
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inderdaad te1kens ongekwalifiseerd op die sogenaamde "wetenskap" en gee verbatim Jang 

gesprekke weer wat hy met persone in die Amerikas gevoer het, sonder om hierdie menings met die 

van antler persone te toets. Dit laat 'n vraagteken oor die hele werk hang wat geensins sy saak teen 

apartheid bevorder het nie. 

Dit ten spyt, kan die Marais-Keet poging nie as totaal futiel beskryf word nie. Hulle het hulle 

standpunt gestel en kan ten minste nie daarvan beskuldig word dat hulle ontrou aan hulle eerlike 

oortuigings was nie! Loubser (1987:75) merk ten slotte van hulle op : "[They] kept a flame 

burning which later became the focal point of renewed insights into the need for visible unity of the 

church". 

2.6 Die Kerklike Kongres van 1950 

Tot hiertoe is die faktore wat tot die ontstaan van TV gelei het in bree trekke bespreek. Op hierdie 

tydstip is dit egter nodig om vir die res van die hoofstuk 'n analise van die "geboorteplek" van die 

TV te maak, naamJilc die Kerk/ike Kongres oor die Naturellevraagstuk wat van 4 tot 6 April 1950 

te Bloemfontein gehou is. 

2.6.1 Aktualiteit en Omvang 

In die 1948-54 era was groot kerklike kongresse met die bedoeling om daardeur die owerheid te 

beinvloed, algemene praktyk (Loubser 1987:29). In hierdie opsig was die Kerk/ike Kongres (KK) 

dan ook geen uitsondering nie. 
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Oor die tydigheid en omvang van die KK vir daardie jare bestaan daar geen twyfel nie. Loubser 

(1987:77) gaan so ver om dit die "finale bloudruk vir totale apartheid" te noem. Dit is myns 

insiens egter nodig om hierdie beskrywing van die KK teen die agtergrond van die TV verder te 

kwalifiseer. Die KK en die TV is albei finale bloudrukke vir totale apartheid - elkeen egter op 'n 

eie terrein. Die KK sou die finale teologiese bloudruk genoem kon word en die TV die finale 

volkekundige bloudruk. Die rede vir hierdie onderskeiding is gelee in die feit dat die TV teologies 

geen nuwe deurbraak gemaak het nie. Die TV werk met dieselfde teologiese beginsels as die KK, 

maar omdat die TV onder die pretensie van 'n "wetenskaplike" ondersoek werk en Volkekunde en 

teologie, soos hierdie studie later gaan aandui, geintegreer word, het dit van die TV missiologies 'n 

meer invloedryke dokument gemaak. 

In omvang was die KK beperk tot die NGK-familie, te wete die vier NG Kerke en die drie 

Sendingkerke sowel as die twee Afrikaanse Gereformeerde susterskerke. Hierdie nege kerke het 

600 afgevaardigdes na die driedaagse konferensie gestuur wat deur die FSR gereel is. 

Daarbenewens het JC Hoekendijk, sekeretaris van die Nederlandse Sendingraad en van die 

Kommissie vir Evangelisasie van die Wereldraad van Kerke, dit ook bygewoon. 

2.6.2 Geestesklimaat 

Ten einde 'n korrekte interpretasie van die KK te maak, is dit myns insiens uiters belangrik om die 

geestesklimaat waarin die hele kongres afgespeel het, op te vang. Gerdener beskryf die atmosfeer 

in die "voorberig" van die KK-verslag as "n Nebukadneseroond16 wat sewe maal warmer is as op 

16 Vader Huddleston (1956:9) praat van Suid-Afrika in daardie jare as 'n "smeltkroes". Omstandighede 
in die land was inderdaad warm weens die vurige kole van buitelandse en binnelandse kritiek ! 
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enige plek". 'n Maand voordat die KK sou plaasvind, gee die Kerkboderedakteur (1950:378) 'n 

uiters realistiese, dog beklemmende, beskrywing van die uiterste dringendheid om sake plaaslik, 

maar veral teenoor die buiteland, nou vir eens en vir altyd reg te stel : 

Dit is Suid-A:frika se [rasse]vraagstuk en moes syne alleen gebly het, dan sou ons veel makliker tot 'n 
oplossing gekom het ... Ons moet aan die wereld se dat daar by die Afrikaner en sy kerk geen sprake 
van onderdrukking van die naturel of van ander gekleurde rasse is nie. Ons moet aan die begrip 
apartheid die positiewe inhoud gee wat ons daarin sien - wat nie neerkom op miskenning of 
verontregting nie, maar op 'n eie, selfstandige ontwikkeling van die nie-blanke volgens sy eie volksaard 
en behoeftes. Dit moet buite ons kring bekend wees dat ons hierdie vraagstuk nie wil oplos langs die 
weg van sosiale gelykstelling of vermenging nie, wat noodlottig sou wees vir die b/anke beskawing in 
ons werelddeel, maar langs wee wat rekening hou met die besondere omstandighede van Suid-Afrika 
met inagneming van die eise van Gods W oord (My kursivering - Pm. 

2.6.3 Agenda 

Die agenda van die KK het bestaan uit ses referate - elkeen met eie bevindings deur die 

referaatleier17 gestel en, daarbenewens, besluite deur die vergadering geneem. Met hierdie twee 

stelle bevindings en besluite is daar teen die einde ook sewe algemene bevindings en besluite gestel 

Die KK wou die rassevraagstuk van Suid-Afrika holisties bekyk vanuit kerklik-godsdienstige, 

opvoedkundige, sosiaal-maatskaplike, ekonomiese, staatkundige sowel as mecliese oogpunt. Om 

binne die beperkte omvang van hierdie studie 'n volleclige weergawe van die referate, die 

bevindings en die besluite volleclig weer te gee, sou 'n onbegonne taak wees .. Derhalwe gee ek slegs 

die hoofsake weer wat na ni~ mening relevant tot hierdie studie is. (Die bladsyverwysings na die 

· KK-verslag word as (KK:p) aangegee ). 

17 Die name van die referente word nie vermeld nie. 
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2.6.3.1 Die Kerklik-Godsdienstige Aspek 

Evangelieverkondiging is die hoofsaak van sendingwerk, maar ook die enigste blywende oplossing 

vir die rasseprobleem. Die doel van evangelieverkondiging is voorts primer "die insameling van 

siele vir Gods Koninkryk" (KK.:7). Ander aspekte soos sosiale opheffing, mediese dienste, die 

aanleer van handvaardighede en onderwys word slegs as aanvullend18 gesien. 

Met betrekking tot kerklike apartheid, verskil die bevindings van die referaat en die van die 

kongres. Die referaat se bevinding is : "Ons Kerke [is] vandag beslis meer om praktiese redes as 

om beginsel-redes apart georganiseer"(l 7), terwyl die besluit van die kongres gelui het : "Die 

kongres [verklaar] dat hy oortuig is dat daar wel grondliggende beginsels is wat ons huidige 

kerklike beleid tot grondslag dien, veral die beginsel van verskeidenheid by eenheid, asook die van 

roeping en bestemming" (Geen bladsynommer - einde eerste referaat). 

Die referaat is van oortuiging dat kerklike apartheid beslis 'n "goeie uitwerking" gehad het. Wat as 

'n "verbygaande toegewing" in 1857 gegeld het, toe daar "ten gevolge van de zwakheid van 

sommigen" kerklike apartheid as 'n vergunning en nie as 'n beginsel in die kerk toegelaat is, het tog 

vir die kerk vrugbare gevolge.gehad. Daarbenewens bestaan daar grondige redes waarom kerklike 

· apartheid wel toegepas moet word (KK.: 16-17) : Elke volksgroep het naamlik die reg oni hulle - (a) 

op eie kerklik-godsdienstige gebied uit te lewe; (b) deur hulle eie mense bedien te word; (c) 'n eie 

belydenis op eie wyse te formuleer en dit is ( d) die enigste manier hoe die "nie-blanke" tot hulle reg 

18 In die TV word hierdie aktiwiteite beskou as deel van die kerk se sosiale rol binne die Bantoe
ontwikkelinsgprogram. 
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en hulle drang tot selfuiting en - uitlewing kan kom. Ter stawing van die laaste punt wys die 

referaat op kerke waar "nie-blankes" op "dwingende en sentimentele" wyse met blankes "gelyk 

geskakel" is, hulle m die reel "op die agterste plekke sit [en] weinig of geen seggenskap m die 

kerklike bestuur het". 

2.6.3.2 Die Opvoedkundige Aspek 

Hierdie referaat stel as uitgangspunt : "Slegs onder 'n eerlike beleid van apartheid kan opvoeding 

tot sy reg kom" (KK:33). Hierdie uitgangspunt word as volg gemotiveer: 

Die wederkerige afhanklikheid van blankes en naturelle in ons huidige samelewing staan ... in die pad 
van doeltreffende opvoeding, [want] egte opvoeding is ... eintlik net moontlik binne 'n vry en selfver
sorgende gemeenskap (KK:33). 

Die referaat stel derhalwe 'n "konstruktiewe program" voor waarm onder andere die : 

Staat self: en nie die verskeidenheid van kerke nie, die voog van die naturellegemeenskap is . . . 
Kerklike beinvloeding van kinders ... kan weer ingehaal word deur meer doeltreffende sondagskool
reelings en ander gemeentelike dienste (KK:33). 

Wat die "aard en strekking" van die onderwys aan swartmense aanbetref, meen die referent dat die 

~derwys rekening moet hou met die "aanleg en behoeftes van die Bantoe"en dat dit nie net" 'n 

blinde navolging ... van die tradisonele ..• blanke patroon [behoort te wees] nie" (KK:34). Die 

beleid moet " 'n kort nuttige en afgeronde opvoedingskursus vir almal wees [ eerder] as 'n lang 

vaagomlynde skoolopleiding vir 'n minderheid" (KK:35). Dit is ook die referent se mening dat 

. "naturelle-onderwys" m die verlede " 'n skadelike navolging van die Europese stelsel" was en stel 

voor dat dit nou beeindig word (KK:35). Daarnaas het die onderwys aan kerkskole "eerder tot 

verbrokkeling as tot opbou van die naturellegemeenskappe gelei'' (KK:42) en word die owerheid 
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versoek "om die beheer van naturelle onderwys van die onderskeie kerkliggame waaraan dit tot 

hiertoe toevertrou was, oor te neem" (KK.:43). 

2.6.3.3 Die Sosiaal-Maatskaplike Aspek 

Die referent onderskei tussen 'n subjektiewe en 'n objektiewe benadering van die naturellepro-

bleem. 'n Subjektiewe benadering bekyk die probleem vanuit die blanke se kant - dit is om die 

probleem slegs as 'n bedreiging vir die blanke voortbestaan te sien (KK.:46). In teestelling daarmee 

propageer die referent 'n objektiewe benadering - dit is : 

[om te] besien ... wat presies die probleme is wat vir die Bantoesamelewing ontstaan ten gevolge van 
daardie samelewing se bemvloeding deur die blanke en die Westerse beskawing waarmee dit in 
aanraking gekom het (KK.:46). 

Objektief gekyk na die naturellevraagstuk beskryf die referent dan die "kern van die sosiale aspek 

van die naturellevraagstuk" as : Die Bantoe se botsing met die blankes waardeur die "oorspronklik 

eie instellings, lewensbeskouings en reels ... hulle krag verloor het [en tot] disintegrasie van die 

groepe [en tot] sosiale wanorde" by die Bantoe aanleiding gegee het (KK.:47). In hierdie opsig 

word die sending as die groot sondebok aangedui wat die tradisonele sosiale struktuur van die 

Bantoe as heidens beskou het wat dan veroorsaak het dat wanneer 'n swartmens 'n christen geword 

bet s6 'n persoon se "stamgebondenheid" verbrokkel het (KK.:61). Daarbenewens het ook die 

persoonlike19 aard van die christelike godsdiens die individualisering van die Bantoe en 'n 

gevolglike selfgerigtheid teweeggebring - kortom, " 'n algehele verandering van lewensbeskouing 

en mentaliteit" (KK.:61). Die sendeling het die plek van die kaptein as 

19 Die Christelike godsdiens is natuurlik nie individualisties nie, maar die soort Christendom wat deur die 
sendelinge gepreek is, bet die individu sterk op die voorgrond geplaas. 
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stampriester en gesagsfiguur ingeneem (KK.:62). Maar ten slotte het die sending ook die fondament 

van die hele sosiale orde, naamlik voorouerverering, as die "hoofskyf' van hulle sendingwerk kom 

vervang met die ideate van die christelike lewe (KK.:62-63). Desnieteenstaande dit alles spreek die 

referaat tog ook waardering uit vir die "heilsame invloed van sendingaksie" (KK.:63 ). 

Ten slotte word daar dan vanuit die referaat ses aanbevelings (KK.:79) gedoen oor hoe hulle meen 

die sosiale disintegrasie van die swartmense teegewerk kan word : (a) Nie-integrasie in die 

ekonomiese sfeer van die blanke; (b) verbetering van stedelike woonomstandighede; ( c) 

maatskaplike werkers uit die swart gemeenskap self; (d) instromingsbeheer; (e) eie nasionale 

tuistes en veral(t) religieuse sanksies moet weer in die stamorde in werking gestel word. 

Die referaat gee toe dat die christelike boodskap ook 'n "sosiale betekenis" kan he -. mits : "daarin 

geslaag word om dit so te bring dat <lie nature! dit ... geheel en al sy eie kan maak en dit nie sal 

sien slegs as die blanke godsdiens wat vir horn moontlik beskaaf kan maak en voordeel kan hied 

nie" (KK.:79). 

2.6.3.4 Die Ekonomiese Aspek 

Vir die opstel van hierdie · r~~aat is daar van 'n volkekundige gebruik gemaak, omdat, soos die 

referent dit self motiveer : "die Volkekunde die lewe van 'n volk as 'n samehangende geheel 

[beskou]" (KK.:84). 

Die referaat oor die ekonomiese aspek van die rasseprobleem is 'n uiters omvattende verslag wat 

uiteindelik die hele kompleksiteit van die probleem onder twee sake wil saamvat : 
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(a) Wat moet met al die Bantoe's aangevang word sodat hulle gelukkig kan lewe? en (b) Wat moet 
gedoen word om die naturelle-arbeiders wat uit blanke diens getrek word, te vervang op so 'n wyse dat 
die blanke ekonomie nie totaal ontwrig word nie? (KK: 107) 

Die wortel van die land se rasse-ekonomiese probleem le in die "proses van samegroeiing" wat uit 

gunstige historiese omstandighede ontwikkel het : (a) Die Bantoe se ekonomiese struktuur stort in 

duie voor die W esterse ekonomie en lei daartoe dat (b) naturelle oor 'n lang tyd deel word van die 

"blanke volksorganisasie" waarop hulle "verwoestend" inwerk. Uit eie "selfbeskerming" het die 

blanke oorgegaan tot "werksreservering" wat weer die swartmense in hulle aspirasies gestrem en 

tot vyandigheid en botsing aanleiding gegee het (KK.:103-104). 

Die "kern" van die vraagstuk is die nature! wat "weer tot ontplooiing" moet kom, want die swart-

mense bevind hulle in 'n skaakmatsituasie : Dit is vir hulle onmoontlik om n6g in hulle gebied n6g 

in die van die blankes 'n deeglike bestaan te vind (KK.:104). Derhalwe is dit gebiedend 

noodsaaklik : 

dat die keuse en geleentheid die naturel gegun sal moet word om ekonomies te ontwikkel ... Dis ons 
dure plig as blankes om die naturelle nie meer net vir ons doeleindes uit te buit nie, maar om hulle 'n 
geleentheid tot volle lewe te gee (KK:104). 

Die referent oorweeg dan vervolgens die drie moontlike wee waarlangs hy meen die swartmense 

weer tot ekonomiese "ontplooiing" kan kom, naamlik (a) totale integrasie, (b) gedeeltelike skeiding 

(integrasie) en (c) totale apartheid (104). Totale integrasie is 'n onhoudbare oplossing aangesien 

dit juis die beleid van ons voorvaders was wat tot die huidige "impasse" gelei het : "Ons kan nie 

die naturelle in diens hou, hulle opvoed en ontwikkel en hulle vaspen op die ongeskoolde beroepe 

nie" (KK.:105). Daar moet eerder vrye ekonomiese ontwikkelingsmoontlikhede wees. Die tweede. 

oorweging wil dit he dat swartmense ekonomies ingeskakel, maar staatkundig en maatskaplik 
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geskei word. Benewens die feit dat die voorstanders van hierdie opsie nie se hoe ver die inskakeling 

by die blanke ekonomie moet strek nie, gaan dit ook op die lange duur tot spanning en botsing lei. 

Die derde, en enigste, opsie wat oorbly, is die van totale apartheid : "Daar is geen ander uitweg as 

om die naturelle op die duur algeheel te skei nie ... Dit is die dure plig van die blankes as voogde 

van die naturelle" (KK: 106). lndien die witmense nie kans sien vir s6 'n ontwikkeling binne blanke 

gebied nie, moet die bodem gevind word "waar hy vry sal wees om daardie natuurlike ekonomiese 

ontwikkeling te he" (KK: 106). 

Die referent besef die geweldige finansiele implikasies van s6 'n beleid. Daar bestaan, volgens 

horn, egter geen ander moontlikheid nie - "Dit moet in die gees aanvaar word dat ekonomiese 

sekuriteit niks sonder rasse-sekuriteit, beide vir wit en swart, in hierdie land beteken nie" 

(KK: 106). Dit is geen "nuwe tegniek tot onderdrukking van die Bantoe" nie, maar die enigste weg 

tot voortbestaan van die blanke en rassevrede in Suid-Afrika (KK:106). 

Die groot vraag rondom die praktiese uitvoerbaarheid van s6 'n beleid vereis dat dit "langsaam en 

planmatig" deurgevoer moet word. Die swartmens moet "geintegreer" word in die nywerheid deur 

'n proses van "uitskakeling" en "inpassing". Die swartmense moet "uitgeskakel" word uit die 

blanke nywerhede en "ingeskakel" word by hulle eie industriee. Daarvoor is 'n hele "reorientasie" 

van die naturelle-ekonomie nodig : Genoegsame grondgebied vir die onderskeie nasionale Bantoe

groepe, gebruikmaking en ontwikkeling van reeds beskikbare naturellegebiede, streeksontwikke

lingskoOperasies, bestryding van primitiewe landboumetodes ens. (KK:l 19). Terselfdertyd moet 

daar "inpassing" van blanke arbeid plaasvind : Blanke bevolkingsaanwas, jeug-landsdiensspanne, 

produktiewe insakeling van armblankes, meganisering, opleiding en ko0peratiewe arbeid in die 



44 

landbou (KK: 118). Twee faktore sal bepaal of totale apartheid deurgevoer gaan word al clan nie : 

"(a) of die blankes bereid sal wees om stelselmatig van naturelle-arbeiders af te sien en blankes in 

diens te neem, en (b) of die Bantoe in staat sal wees om hulle primitiwiteit af te skud ... (KK: 115). 

Ten slotte beveel die kongres clan by die regering aan : 

Om 'n saamgestelde kommissie van ondersoek te benoem bestaande uit deskundiges op verskillende 
terreine van die vraagstuk (godsdienstig, opvoedkundig, sosiaal, ekonomies, staatkundig, regterlik en 
medies) met die opdrag om feite te versamel oor, ondersoek in te stel na en aanbevelings te doen oor alle 
aangeleenthede wat verband mag he met die beplanning en deurvoering van so 'n beleid van eiesoortige 
ontwikkeling (KK: 117). 

Uit hierdie aanbeveling is die Tomlinsonkommissie gebore. 

2.6.3.5 Die Staatkundige Aspek 

In hierdie referaat word die staatkundige lewe van blankes as 'n vaste gegewene beskou en 

derhalwe word daar uitsluitlik na die staatkundige lewe van swartmense gekyk en wel onder twee 

hoofde, naamlik (a) Die toekoms van die Bantoe en (b) die kommunisme en die naturel. Vir die 

oplossing van die rasseprobleem word dit toenemend uitsluitlik 'n staatkundige aangeleentheid : 

... die kwessie van politieke regte en algemene staatkundige toekoms van die Bantoe [is 'n saak] wat 
vinnig ontwikkel tot die vernaamste bronaar van die hele [rasse]vraagstuk, [want] die nature! [is] diep in 
sy gemoed oortuig dat by vanuit die politieke terrein die beste in staat sal wees om volle ontplooiing aan 
sy nasieskap op elke gebied van sy volkslewe te gee (KK: 121 ). 

In die eerste deel van die referaat word allereers die "Christelike beginsels van eerlikheid, regver-

digheid en billikheid" van apartheid as staatsbeleid gestel (KK: 123 ). Die Afrikaanse kerke was vir 

die staat hierin tot 'n voorbeeld deurdat hulle die grondslag van die beleid gele het · deur onder 

andere die stigting van die "Bantoekerk" wat die referent uitsonder as 'n gebaar van "goedertrou, 

vertroue, moed en geloof' (KK.:123). 
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Die swartmens "beleef 'n gevoel van frustrasie [omdat] hy nie weet wat die staatkundige bestem-

ming van sy voile is nie" (KK:126). Dit is daarom gebiedend noodsaaklik dat die naturel se "eie 

stelsel as grondslag [moet] dien", want die fout wat in die verlede begaan is, was om " 'n 

bestuurstelsel aan die nature! op te dring wat vreemd aan sy gemoed was" (KK:127). As 

alternatief stel die referaat dan 'n "herstel [van die] stamregering van ellce stam" voor (KK:129). 

Prakties moet dit dan daarop neerkom dat ellceen van die vier groot etniese groepe 'n eie volksraad 

. sal he en daar uiteindelik een volksraad vir die swartmense in hulle eie staat sal wees. 

V erteenwoordigers uit hierdie swart vollcsraad moet slegs "indirekte verteenwoordiging", dit is 

beperkte stemreg, binne die blanke senaat geniet waar laasgenoemde 'n vetoreg met betrekking tot 

"vollcskadelike en landsgevaarlike besluite" kan uitoefen (KK:129-130). 

In die tweede deel van die referaat antwoord die referent eerstens op die bewering dat apartheid 

kommunisme sou bevorder. Die oorsaak van "onrus" kan nie voor die deur van apartheid gele 

"'.Ord nie, maar moet eerder by die "propagandiste" gesoek word. Hierdie "propagandiste" is van 

huis uit "kommunisties" georienteerd en is mense wat hulle vir "rassegelykheid binne die blanke 

gebied beywer". Hulle "[stel] die voors~ders van apartheid [voor] as vyande van die nie-blanke? 

as uitbuiters en onderdrukkers" (KK:148). Daarbenewens is die hele Suid-Afrikaanse samelewing 

eintlik te blameer vir die natµi:el se vatbaarheid vir kommunisme : 

Op groot skaal is ons daarmee besig om die nature! te laat ontstam, denasionaliseer en die rug op die eie 
te draai ... En dit is die nature! se ontstamming en verwestering, die ontruk uit eie bodem, wat hulle die 
maklikste vatbaar vir Kommunistiese propaganda maak (KK:l49). 

En otndat ons voog is van die naturel, die "mindere, ... [is] dit ons taak om die naturel terwille 

van homself teen die Kommunis te beskerm" (KK:144). Die nature! ken nie die kommunistiese 

strategiee en slenters nie. Daar moet 'n alternatiefvir kommunisme aan die swartmense gebied 



46 

word deur "ontwikkelingsgeleenthede ... [en die] vrees [te] ontneem dat ons net daarop uit is om 

hulle polities te domineer, ekonomies as arbeiders te eksploiteer en geestelik met westerlike vernis 

van hulle wese te vervreem" (KK.:146). 

Die swartmense gaan al hoe meer eise om gelykstelling stel - eise wat die blanke op die lange duur 

nie sal kan weerstaan nie. Die kommunis weet dit en daarom "moedig [hy] hulle aan om hierdie 

eise steeds sterker en sterker te stel Hy weet van die ... moontlike botsings wat ... mag kom [en] 

hy [berei] horn voor ... vir ... die groot oomblik" (KK.:147). Vir hierdie dreigende gevaar is daar 

naas kerstening20 net een uitweg : "Apartheid is die enigste oplossing van ons vraagstuk en die 

enigste antwoord op die Kommunistiese agitasie" (KK: 14 7). 

2.6.3.6 Die Mediese Aspek 

In 'n kort referaat word gestel : "Die mediese wetenskap [was] nog altyd 'n waardevolle bond-

genoot van die sending" en dit is 'n vraag "of die Kerk sy sendingwerk doeltreffend kan voortsit 

sander om kuratiewe geneeskundige werk te kan doen" (KK.:153). 

2.6.3. 7 Oproep tot 'n Sendingdaad 

In die slotbevindings van 4i~ KK word al die kerke van die "Afrikanervolk" opgeroep "tot 'n 

vernude, kragdadige alles opofferende sendingdaad" (KK: 170). Hierdie ernstige oproep word 

gedoen in die lig van die "ontsettende toestande onder die Bantoebevolking". Hierdie toestande op 

geestelike, sosiale, ekonomiese en morele gebied is "gevaarlik" en die "enigste redmiddel is in die 

20 Die KK sien sendingwerk ook as 'n middel om kommunisme tee te werk. As swartmense gekersten 
word, sal hulle ook weerbaar wees teen skadelike kommunistiese invloede. 
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Kruis van Christus [en die] verkondiging van die V erlossingsboodskap" (KK: 170). Die 

"opofferende sendingdaad"21 waartoe die kerk en volk opgeroep word, le daarin dat "elke lid van 

die kerk en volk alles moontlik op die altaar sal le om die Evangelieboodskap tot elke heidenhart te 

bring" (KK: 170). 

2.6.3.8 Slotsom 

Dit is duidelik dat die KK nie net meer met tradisionele segregasiegedagtes werk nie, maar met die 

omvattende agenda waarmee hulle in debat gegaan het, hulle visier op totale apartheid gestel bet. 

Daarmee het die kerk onvermydelik met die rasseprobleem ook die politieke terrein betree - iets wat 

hulle voor die KK ten alle koste wou vermy (Kinghorn et al. 1986:98). Met die multidimensionele 

blik op die rasseprobleem het die KK namens die NGK-familie en die susterskerke verklaar dat die 

probleem te omvattend is om in eie kring op te los. Dit het nou 'n dringende prioriteit geword dat · 

kerk en staat 'n werksooreenkoms sluit en in vennootskap soek na 'n oplossing vir die probleem. 

Die enigste vertrekpunt vir 'n oplossing van die rasseprobleem is vir beide kerk en staat die beleid 

van apartheid. Vir die kerk is apartheid nie maar net 'n praktiese reeling nie, maar 'n beginselsaak. 

Eweneens is daar vir die owerheid ook geen antler koers as 'n staatsbestel van apartheid nie. 

Apartheid moet op al die t~eine van die samelewing geld - kerklik-godsdienstig, opvoedkundig, 

sosiaal-maatskaplik, ekonomies, staatkundig sowel as die mediese wetenskap. Vir die implemen-

21 Die gedagte dat seniling 'n blanke "offer" is, kom ook in die TV voor. Seniling is m.a.w. nie 'n 
vreugdeswerk nie, maar 'n sware las wat vir blankes met groot opofferings - finansieel sowel as uiterste 
inspanning - gepaard gaan. 
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tering van apartheid op die onderskeie terreine, identifiseer die KK probleemareas en dui terselfder-

tyd beleid vir kerk en owerheid aan binne die bree raamwerk van apartheid (Vgl Tabel 1 wat 'n 

diagrammatiese voorstelling van 2.6.3.1 tot 2.6.3. 7 is). 

Tabel 1 : DIE KK SE VOORGESTELDE KERK.-OWERHEIDSBELEID MB.T. GEIDENTIFI
SEERDE PROBLEEMAREAS VAN DIE SAMELEWING 

TERREIN KERNPROBLEEM VOORGESTELDE BELEID 
KERKLIK-GODSDIENSTIG "Gevaartike" Toestande* Blanke sendingoffers 

OPVOEDKUNDIG Blank-Europese Stelsel Ontwikkeling/Staatsbeheer 
SOSIAAL-MAA TSKAPLIK Disintegrasie Objektiwiteit 

EKONOMIES lntegrasie Uitskakeling/lnpassing 
STAATKUNDIG Onsekerheid Herstel van Stamregering 

MEDIESE WETENSKAP Buite Staatsbeheer Bondgenoot van Sending 

(*Swartmense verkeer in gevaar weens kommunisme, maar is ook 'n gevaar weens hulle ongekerstenheid) 

V anuit die kerklike terrein beskou die KK sendingwerk as evangelieverkondiging met die doel om 

"siele in te samel" as die beslissende bydrae tot 'n permanente oplossing van die rasseprobleem. In 

die lig van laasgenoemde feite sowel as die haglike omstandighede van die swartm~e word daar · 

'n dringende appel tot die blanke Afrikanervolk se kerklidmate gemaak om alles feil te he vir 

sendingwerk. 

2. 7 Die Periode oa 1950 

2. 7 .1 Twee Apartheidsideologiee 

Sedert die veertigerjare was daar twee politieke gedagterigtings in blanke Afrikanergeledere : 

Diegene met 'n pragmatiese of aanpasbare uitkyk asook diegene met 'n starre of geslote 

opvatting. Beide groepe het 'n ideologiese mening oor apartheid nagehou gehad Die pragmatiese 

denkrigting, soos by DF Malan, het met werkbare proposisies gewerk. Daarom het Malan 

(Kinghorn et al. 1986:99) toentertyd as volg oor die KK-verslag in die parlement gereageer: 
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Wat hulle toe daar besluit het, is dat jy algehele apartheid moet he. Wei, as jy algehele apartheid sou 
lean kry, as dit prakties uitvoerbaar sou wees, dan sou elkeen erken dat dit 'n ideale toestand is. Dit sou 
'n ideale toestand wees, maar dit is nie die beleid van ons party nie ... Dit is nie uitvoerbaar nie en dit 
help nie vir enige party om die onmoontlike te probeer verkry nie (My kursivering - PIT). 

Ondersteuners van hierdie gematigde groep het byvoorbeeld die neo-Nazi Ossewabrandwag-

beweging (OB) as volksvreemd beskou. Daarteenoor was daar hulle wat star of geslote in hulle 

uitkyk was en nie noodwendig na die werkbaarheid van proposies gevra het nie. Onder hulle tel 

persone soos N Diederichs, B J Vorster, P J Meyer en Geoff Cronje wat almal OB-lede was. 

Hierdie twee gedagterigtings het ook in die NGK bestaan. Hulle uitgangspunte is egter deur 

kompromiee besleg (Loubser 1987:78). Die geslote ideologiese gedagterigting het nietemin bly 

groei totdat hulle oortuigings in die bevindings van die Tomlinsonverslag en die "afsonderlike 

ontwikkelingsbeleid" van H F V erwoerd volle uitdrukking kon vind Allengs, namate apartheid in 

die loop van die vyftigerjare geradikaliseer is, het die geslote apartheidsdenkers naas die 

pragmatiste 'n al stewiger staanplek binne die strukture van die NGK begin vind 

2.7.2 Beter Verhoudings met die "Dogterkerke" Nagestreef 

Tesame met die toenemende radikalisering van apartheid het daar egter ook vanuit die NGK 'n al 

sterker pleidooi vir "gesonde christelike verhoudinge" met die swart en bruinmense uitgegaan. So 

pleit A J vd Merwe (Die Kerkbode 1953:623) vir wat hy noem" 'n nouer aanraking" tussen 

blankes en "gekleurdes". As voortvloeisel van die KK is daar ook van 26-28 Junie 1951 'n 

konferensie oor die rassevraagstuk met 200 leiers uit die swart gemeenskap in Bloemfontein gehou 

(Die Kerkbode 1951:1335). Die becloeling van die konferensie was om die NGK se standpunt "in 
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'n helder lig te stel" om sodoende "regte verhoudinge te bevorder [en] om hulle [die naturelleleiers] 

te oortuig dat ons die beste vir hulle soek". 

Op die FSR-sitting van Augustus 1951 te Kaapstad het die saak van selfstandigwording van die 

sendingkerke as die belangrikste saak op die agenda gedien : 

Ons se die mense moet hulle eie Kerk he, maar ons huiwer om hulle in daardie Kerke die voortou te gee 
asof dit nie hulle Kerke is nie ... [Moenie die swartmense] onnodig lank aan die leiband van 
onderhorig-heid hou en allengs 'n gevoel van verydeling en verbittering voed (Die Kerkbode 
1951:448). 

Vroeer, in Meimaand van dieselfde jaar, het die Sendelingevereniging ook 'n konferensie oor self-

standigwording van die NG Sendingkerke gehou en onder andere tot die slotsom gekom: "Die idee 

wat steeds deur ons vyande gewek word dat ons Sendingkerk maar tog tot in die oneindige 'n 

aanhangsel van die moederkerk sal bly moet met wortel en tak uitgeroei word" (Die Kerkbode 

1951:134). 

Die hele uitreikaksie van die NGK na die "dogterkerke" in hierdie jare was egter nie 'n poging tot 

strukturele eenwording nie. Eerder was dit binne die klimaat van die al sterker wordende apart-

heidsidee deel van die "terugstuuraksie" van die swart en bruinmense na hulle eie stamwortels van 

bestaan. Die NGK se verhouding tot die "dogterkerke" word raak beskryf in die woorde van A J 

vdMerwe(1953:623): 

As die tyd daarvoor ryp is, laat ons mekaar desnoods af en toe wedersyds by die erediens besoek, nie as 
'n geleentheid vir die blankes om sy neerbuigendliefde teenoor die gekleurde te demonstreer nie, ook 
nie as 'n geleentheid vir die nie-blanke om sy aanspraak op sosiale gelykheid te laat geld nie, maar as 'n 
middel om ons gemeenskaplike liefde te bely teenoor Hom, in Wie ons tog een is in watter opsigte ons 
ook al op sosiale gebied nog mag geskei wees, solank as ons bier op die wereld in die greep van 'n harde 
werklikheid gevange sit. 
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2.7.3 Teologiese Stryd om Apartheid 

Teen die middel-vyftigerjare is daar ook teologies besin oor die wenslikheid van 'n apartheidsteo-

logie en het die NGK daarmee saam "die terrein geword van die teologiese stryd om apartheid" 

(Kinghorn et al.1986:116). Ernstige kritiese vrae is aan en oor die kerk gevra oor die kerk as een 

liggaam van Christus wat tog nie net 'n geestelike eenheid kan en mag wees nie. Tesame met 

hierdie positiewe teologiese besigwees van die kerk, het daar ongelukkig ook die negatiewe tot 

stand gekom : Allereers is die kerk verpolitiseer - daar is nie meer 66r die politiek gesels nie, maar 

saam met die politiek! Tweedens, het die NGK se persoonlike agenda soveel energie opgeeis dat 

daar weinig geesteskrag oor was vir die sosiale nood van swart en bruinmense. W anneer dit egter 

wel raakgesien is, is daar bloot deur 'n "geestelike" bril daarna gekyk en is die nood eenvoudig 

getransendeer en die noodbehoewendes gedevalueer tot slegs "heidene" wie se siele van die verderf 

gered moet word! 

2.8 Gevolgtrekking 

In hierdie hoofstuk is die teelaarde waaruit die TV ontstaan het nagegaan.. Die relevant historiese 

gebeure22 wat op die· kerk-staatverhouding gedurende die jare 1948 tot 1954 betrekking het, is 

bepaal. Die metode wat gevolg is, was om progressief van die algemene na die meer spesifieke te 

beweeg. As vertrekpunt iS. ~llereers die bree basis van gebeure rondom die wisselwerking tussen 

apartheid en sending in die NGK geneem. Daarna is die teelaarde van die TV gekoppel aan 'n 

22 Twee belangrike mylpale waaraan nie aandag gegee is nie, is die 300 jarige feesvierings van 1952 in 
die NGK waartydens die kerk-staatband nogeens verstewig is. In die jaar daarna bet die Nasionale Party 
tydens die algemene verkiesing hulle meerderheid nog verder vergroot 
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toespitsing op die beslissende Kerklike Kongres van 1950 waardeur kerk en owerheid as vennote in 

die "apartheidsoplossing" die Suid-Afrikaanse rasseprobleem die stryd aangese het. As afronding, 

asook om die dekor reg te skuif vir TV is die fokus ten slotte verskuif na die res van die 

vyftigerjare waar dit geblyk het dat die meer radikale ideologiese drukgroep binne die kerk en staat 

besig was om die oorhand oor die meer gematigde pragmatiste te kry. 

Uit hierdie ondersoek het daar myns insiens sewe duidelike tendense na vore getree : 

1. Die NGK is geidenti:fiseer nie net as die inisieerder nie, maar ook as die voortsetter van apart

heid Wat aanvanklik in 1857 as praktiese kerkreeling gegeld het en in 1881 met die stigting van 

die eerste "dogterkerk" amptelike beleid geword het, het nou gevorder tot 'n kerklike beginsel wat 

Bybels gefundeer is. 

2. Met die bewindsoorname van die Nasionale Party in 1948 word, soos met die segregasiebeleid · 

van die verlede, die kerkbeleid van apartheid ook die staatsbeleid Beleidskonsensus het egter ook 

met 'n wedersydse samewerking gepaard gegaan. Ten spyte van sinodale verdeeldheid praat die 

NGK in hierdie jare uit een mond met die owerheid deur die Federate Raad van Kerke, die FAR, 

maar veral deur bemiddeling van die FSR. Afvaardigings van die FSR gaan gereeld met 

rassekwessies na die owerheid en konferensies word gehou om die regering te beiilvloed. Hier

onder tel die KK van 1950 as die invloedrykste. 

3. Betrokkenheid by die blanke Stadsafrikaner se wel en wee en identifikasie met apartheid maak 

van die NGK in hierdie jare 'n "volkskerk''. Die verhouding tussen kerk en staat begin die vorm 

van 'n simbiotiese aangewesenheid op mekaar aanneem wat in hierdie hoofstuk met 'n huwelik 

vergelyk word 
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4. Ten spyte van knelpunte, soos die voortdurende gebrek aan fondse en die argwaan van die tee-

standers van apartheid, beleef die kerk in hierdie jare 'n sendingdringendheid. 'n Eiesoortige 

sendingdefinisie is in werking gestel wat gerig is op die sieleredding van die swart heidendom en 

waarin sending gesien is as die enigste oplossing van die "naturelleprobleem" sowel as die enigste 

versekeringspolis vir die behoud van die blankedom. 

5. V anwee druk van buite en van binne is die kerk in hierdie jare genoodsaak om apartheid wat nie 

langer as net 'n praktiese reeling beskou is nie, maar nou as 'n omvattende beginsel gegeld het, 

teologies te begrond. 'n Bybelse triade van verdeling-eenheid-voogdyskap van volkere word 

deur EP Groenewald en AB du Preez in hulle "apartheidsbybel" gelees. Die profetiese stemme 

van BJ Marais en BB Keet teen die Kuyperiaanse teologie en die kerk se wyse waarmee met die 

Skrif omgegaan word, vind nie aank1ank nie en word as deel van die humanisties-liberale 

aanslag teen Suid-Afrika verwerp. 

6. Soos in die staat, figureer daar ook in die kerk in hierdie jare twee apartheidskole, te wete die 

pragmatiese en die ideologiese. Die meer konserwatiewe pragmatiese groep gryp saam met DF 

Malan nog terug na die gematigde segregasiebeleid van voor 1948, terwyl die meer radikale 

ideologiese groep hulle visier op totale apartheid gestel het. Die pragmatiese skool begin dan 

ook om gaandeweg plek te maak vir die ideologiese. 

7. In hierdie jare is daar van 'n praattyd tot 'n doentyd - van konferensie-hou tot 'n aksiekomitee

tyd - beweeg. In die dringende gees van dat daar vir eens en vir altyd tot aksie oorgegaan moet 

word, beveel die KK 'n omvattende kommissie-ondersoek by die regering aan as 'n eerste stap tot 
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die implementering van "eiesoortige ontwikkeling". Hiermee is die grand voorberei vir die 

Tomlinsonkommissie se "Sosio-ekonomiese ondersoek na Bantoegebiede in Suid-Afrika". 
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HOOFSTUK 3 

DIE TOMLISONKOMMISSIE SE VERSLAG 

3.1 Inleiding 

Soos reeds in 3.5.3.4 aangetoon is, was dit die KK. wat by die owerheid aanbeveel het: "Om 'n 

saamgestelde kommissie van ondersoek te benoem bestaande uit deskundiges . . . om feite te 

versamel oor, ondersoek in te stel na en aanbevelings te doen oor ... 'n beleid van eiesoortige 

ontwikkeling" (KK: 117). In die lig van D F Malan se voorbehoude oor die praktiese uitvoerbaar

heid van die KK.-aanbevelings is hierdie aanbeveling waarskynlik vertolk as 'n objektiewe wyse om 

die praktiese uitvoerbaarheid van totale apartheid in die praktyk te gaan toets. Gevolglik is daar 'n 

tienmanskommissie onder leiding van prof F R Tomlinson benoem om aan die toentertydse goewer

neur-generaal se opdrag uitvoering te gee : "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" (TV: xviii- Bladsyverwysings na die TV word (TV:p) aangedui- PIT). 

Die skopus van die opdrag aan die Tomlinsonkommissie (TK - Volledige naam: Die Kommissie 

vir Sosio-Ekonomiese {}ntwikkeling van die Bantoegebiede binne die Unie van Suid-Afrika) is 

deur die TK vertolk as 'n "~o. wyd as moontlike studie ... Dit is gedoen omdat die Kommissie baie 

gou besef het dat die probleme verbonde aan die Bantoegebiede-ontwikkelingprogram (BOP) slegs 

behoorlik ontleed en bestudeer kan word in die lig van die wyere ekonomiese, sosiale en 

staatkuD(lige raamwerk van die Unie van Suid-Afrika" (TV :xviii). Met bierdie uitgangspunt bet dit 

dan die TK en nog verdere vyf deskundige navorsers en hulle hu1p bykans vyf jaar geneem om na 
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verskeie besoektoere, die inwin van skriftelike en mondelinge getuienis asook omvattende en 

intensiewe navorsing, 'n 3 755 bladsy verslag tesame met 598 tabelle en 66 landkaarte te voltooi. 

Van hierdie volledige verslag het die TK self 'n opsomming van 214 bladsye en 64 kaarte gemaak. 

(In hierdie verhandeling word daar van die verkorte weergawe gebruik gemaak - PIT). 

3.1.1 Benadering 

In die benadering tot die TV is in hierdie studie gepoog om twee slaggate te vermy : Om enersyds 

in 'n doolhof van die geheel te verdwaal, maar om andersyds weer so met die spesifieke gerigtheid 

van die studie besig te wees dat die breere konteks van die TV buite rekening gelaat word. 

Derbalwe glo ek word die logiese benaderingswyse gevolg, naamlik om gaandeweg van die 

algemene makrogegewens na die meer spesifieke mikrofeite te beweeg. Dit beteken dat voordat 

daar aandag gegee word aan die ses sentrale temas binne die TV, daar allereers ter orientering 'n 

kursoriese geheelbeeld van die verslag gegee moet word. Daarna word meer spesifieke aandag aan · 

die vier "godsdienshoofstukke" gewy met besondere verwysing na die rol van kerk en sending binne 

die voorgestelde BOP. 

3.1.2 Die Ondersoek 

Die TK se uiteindelike aanbevelings aan die owerheid was gegrond op 'n vierdelige ondersoek : 

a) Die Breere Verband : Hierdie eerste deel van die ondersoek moes dien as 'n agtergrond en 

basis vir die res van die ondersoek. Die TK dui naamlik aan dat die hele rasseverhoudingsproble

matiek binne die Suid-Afrikaanse konteks te wyte is aan die "aanraking" tussen die Blanke en die 

Bantoe. Wat egter bedoel was om 'n bloot beskrywende agtergrondstudie te wees, het uiteindelik 
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gelei tot 'n duidelike standpuntinname deur die die TK. Soos later in hierdie hoofstuk aangedui 

gaan word, vereenselwig die TK hulle met 'n bepaalde beskouing van die volkekunde om die 

rasseverhoudingspatroon en - vraagstuk te verklaar. 

b) Die Bantoegebiede : In hierdie afdeling word die ontstaan van sogenaamde Bantoegebiede 

histories nagegaan en geografies beskryf. Daarbenewens word die stand van die Bantoegebiede op 

die terrein van gesondheidsorg, maatskaplike lewe, administrasie, grondbesit, landbou, mynbou, 

sekondere bedrywe, tersiere bedrywighede, arbeid, inkomste en lewenspeil nagegaan. 

c) Onwikkeling van Bantoegebiede: Hierdie deel vorm die kern van die hele ondersoek. Aller-

eers word die twee beleidsrigtings van integrasie ("evolusionere ontwikkeling tot 'n eenheidsge-

meenskap") en afsonderlike ontwikkeling as twee uiterstes teenoor mekaar gestel. Afsonderlike 

ontwikkeling is volgens die TK se bevinding egter in die lig van die sogenaamde voordele wat dit 

vir beide die Blanke en die Bantoe sou inhou, die enigste en "aangewese weg". In die lig van 

hierdie vertrekpunt is die BOP derhalwe gebiedend noodsaaklik - met die verstandhouding dat dit 

volgens die sewe "basiese uitgangspunte" geskied soos dit deur die TK neergele is. In hierdie 

uitganspunte kry die Bantoe se welsyn voorkeur en word die ontwikkeling van die Bantoegebiede 

as die Bantoe se eie verantwoordelikheid en in samewerking met die Blankes gesien. Hierdie 

ontwikkeling "moet ewewigtig in omvang en tempo" 23 (TV:l 13) en 'n integrale deel van die res 

van die Unie se ontwikkeliiii wees. Teen hierdie agtergrond word dan vervolgens ontwikkelingswee 

23 Met hierdie begrippe bedoel die TK 'n gebalanseerde ontwikkeling van 'n gedifferensieerde ekonomie. 
Menslike hulpbronne moet in die regte verhouding tot mekaar, teen die snelste tempo en tot die hoogste 
voordeel van die Bantoe ontwikkel word (TV:ll3) 
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op prim.ere vlak (landbou, bosbou en mynbou), sekondere vlak (nywerhede en stedelike 

ontwikkeling), tersiere vlak sowel as sosiale vlak (kerk en sending, gesondheid, welsyn en 

onderwys) aangedui. 

Twee verdere aangeleenthede wat 'n inherente deel van die hele voorgestelde afsonderlike ontwik

kelingsbeleid vorm, is die van administrasie en voorligting en die konsolidering van die Bantoege

biede. Die funksie van administrasie en voorligting berus by die Departement van 

Naturellesake.Hierdie departement van die owerheid moet deur die geskrewe woord, rolprente, 

radio en skoue 'n inligtings - en opvoedingsrol speel, maar ook administratief betrokke wees by die 

hele ontwikkelingsproses. Die administratiewe werksaamheid moet egter gaandeweg afgeskaal 

word tot die rol van "adviseur" en die Bantoe moet stelselmatig self die "akteur" word . Vir die 

effektiewe administrasie van die ontwikkelende Bantoegebiede is dit vir die TK egter gebiedend 

noodsaaklik dat die "versnipperde" Bantoegebiede op kultuur-historiese grondslag gekonsolideer 

moet word tot sewe administratiewe blokke - elkeen met 'n "hartland" as kern. Hierdie 

voorgestelde verdeling sou beteken dat ongeveer 47% van die Unie se grondgebied Bantoegebied 

gaan wees en die res Blanke gebied. 24 

d) Die Uitvoering van die Ontwikkelingsvoorstelle : In hierdie studieafdeling gaan die TK 

daartoe oor om praktiese voorstelle aan die hand te doen met betrekking tot die implementering van 

die streeksontwikkeling van die sewe Bantoegebiede of - blokke. In die lig van die "betreu-

24 Hierdie berekening is gegrond op die grondallokasie van "Brits-Suid-Afrika" van 1902 (TV:l85) 
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enswaardige toestand waarin die Gebiede vandag verkeer [en wat] getuig van 'n huidige onvermoe 

om enige betekenisvolle ontwikkeling teweeg te bring en selfs om agteruitgang te verhoed" 

(TV:187), stel die TK bepaalde organisatoriese verbeterings voor. Organisatories sou dit dan 

daarop neerkom dat alle ontwikkeling sowel as die koordinasie van sodanige ontwikkelings onder 

'n Minister van Naturellesake moet resorteer wat op sy beurt geadviseer word deur 'n aangewese 

lid van die Naturellesakekommissie. Benewens die Minister moet daar binne die Departement 

Naturellesake ook 'n adjunk-sekretaris (Bantoegebiede) aangewys word wat met die uitbouing en 

herorganisasie van die Departement besig sal wees. Naas die Departement moet daar ook twee 

verdere liggame aangestel word, te wete die Ontwikkelingsraad en die Ontwikkelingskorporasie. 

Die Raad se funksies "sal wees om voortdurende navorsing en opnames te onderneem" (TV:189), 

terwyl die Korporasie opgesaal is met die ''verheffing van die ekonomiese en sosiale 

lewenstandaarde ... deur die aanmoediging en bevordering van Bantoeondernemings" (TV:190). · 

Hierdie voorgestelde organisatoriese struktuur, genaamd die "meganisme'', vertoon 'n eenheid en 'n 

elastisiteit wat volgens die mening van die TK beide "hanteerbaar" en "effektief' gaan wees. 

Aangesien die TK aan die beginjare verskeie "aanpassingsprobleme" in die onderontwikkelde 

Bantoegebiede voorsien, wil hulle "nie 'n alte ambisieuse program vir hierdie tydperk" aanbeveel 

nie. Gevolglik is die TK s~ ~beveling baie tentatief as 'n nie-finale en voortdurend hersienbare 

tienjaarprogram voorgestel word waarvan die totale berekende kostes onmoontlik is om te bepaal. 

Die TK stel dan voor dat die finansiele bydraes tot die BOP aanvanklik klein sal wees, maar 

~ 

gaandeweg verhoog word "namate die aktiewe samewerking van die Bantoe sodanige toename 

regverdig" (TV:195). 
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3.1.3 Aanbevelings 

Die TK se aanbevelings aan die owerheid word deur die TK self in twaalf punte saamgevat 

(TV:209-210). Kortliks kom dit op die volgende neer: 

(i) Die Suid-Afrikaanse bevolking word voor die imperatief van 'n keuse tussen twee uiterstes 

gestel - Of volledige integrasie Of afsonderlike ontwikkeling. Nadat die TK al die faktore oorweeg 

het, beveel hulle afsonderlike ontwikkeling aan. 

(ii) Die praxis van afsonderlike ontwikkeling begin en le opgesluit in die volskaalse ontwikkeling 

van Bantoegebiede. 

(iii) Bantoegebiede-ontwikkeling moet ekonomies-gediversifiseerd wees, met inbegrip van primere, · 

sekondere en tersiere ontwikkeling. 

(iv) Ten einde die Bantoe in die geleentheid te stel om hulle plek in die Gebiede in te neem en tot die 

hoogste sporte te kan laat klim, is die mensfaktor-ontwikkeling 'n uiters noodsaaklike vereiste. 

(v) As voorvereiste vir 'n gediversifiseerde volkshuishouding stel die TK die ontwikkeling van 'n 

"ware" Bantoeboereklas gevestig op boerderyeenhede binne die Gebiede voor en daarmee saam die 

ontwikkeling van 'n "ware" stedelike bevolking rondom nywerhede en tersiere bedrywe. Die 

gedagte is dat gesinne op die plase 'n volle bestaan kan voer en dat die stedelike ontwikkeling 'n 

heenkome kan hied vir die surplusbevolking van die plase. 
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(vi) 'n Veranderde stelsel van grondbesit geskoei op privaateiendomsreg is nodig om aan die 

Bantoe die nodige sekuriteit te hied. 

(vii) Die ontwikkelingsprogram moenie net ekonomies van aard wees nie, maar ook gebalanseerd 

in die sin dat dit ook sosiale fasette van mensontwikkeling insluit 

(viii) Die TK. projekteer dat daar binne 25 tot 30 jaar JO miljoen Bantoes binne die Gebiede 

gevestig sal wees waarvan 80% vir hulle bestaangoedere van bedrywe binne die Gebiede afbanklik 

sal wees en die res van die Blanke sektor. Sonder Bantoegebiede-ontwikkeling sal die Blanke 

sektor teen die einde van die eeu ongeveer 17 miljoen Bantoes moet huisves. 

(ix) Weens die omvang van die ontwikkelingsprogram bepleit die TK. 'n reorganisasie en uitbouing 

van die Departement Naiurellesake, sowel as die daarstelling van 'n Ontwikkelingsraad (vir 

navorsing en beplanning) en 'n Ontwikkelingskorporasie (vir die bevordering van 

Bantoeondernemings ). 

(x) Die Naturelletrust sal nie meer uitvoerende funksies he nie, maar die Naturelletrustfonds sal as 

die sentrale skatkis vir die Bantoegebiede dien. 

(xi) Vir die eerste tienjaarprogram begroot die TK £104 miljoen waarvan net meer as die helfte uit 

die privaatsektor verhaal ~ word en die res uit die staatskas wat beteken dat die Departement 

Naturellesake se begroting in hierdie tydperk sal moet verdubbel 

(xii) Weens die geografiese versnippering van die Bantoegebiede stel die TK. 'n konsolidering van 

die Gebiede voor volgens die beginsel van "histories-logiese tuisgebiede" vir etniese groepe. 
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Uit hierdie aanbevelings is dit duidelik dat die voorgestelde BOP van die TK ingrypende 

implikasies vir beide blankes en swartmense ingebou bet. Implikasies waarvan die voile impak 

onmoontlik nie deur deur die bloot teoretiese papierwerk van die TV voorsien kon word nie. Dit 

bet die TK wel deeglik voorsien en derhalwe die sukses van die program afhank1ik gestel van die 

van die Bantoe se "samewerking" in die praktyk. Die TK bet dikwels die vraag gestel of die 

Bantoe wel die ontwikkeling sal kan "absorbeer . . . of by voldoende snel by die ontwikke-ling van 

die vereistes van ontwikkeling kan aanpas om dit uit eie krag en inisiatief te kan voortdra" 

(TV:212). Wat die implikasies vir die blanke aanbetref word van bulle gevra "dat die 

ontwikkelingsprogram aangepak moet word in die gees van 'n geloofsdaad . . . Die keuse is 

duidelik : of die uitdaging moet aanvaar word of die noodwendige gevolge van die integrasie van 

Bantoe- en Bla:nke bevolkingsgroepe tot een gebeei moet verduur word" (TV:213). 

3.1.4 Die Roi van Kerklike Sending in die TV 

Dat kerk en sending 'n primere rol in die BOP gaan speei is vir die TK 'n uitgemaakte saak. Die 

inset van die kerk en sending vorm 'n onmisbare skakel in wat die TK " 'n totale benadering [tot 

die] Naturellevraagstuk" noem (TV:195). Die TK bet om spesifieke redes "besondere aandag" aan 

sendingwerksaamhede spandeer : "Weens die aard van sy werk en die belangrike invloed wat die 

Cbristelike kerk op die Bantoe uitoefen" (TV:202). 

V oordat die TK se voorstelle (in Hoofstuk 50) aan die owerheid maak oor die sosiale diensterol wat 

die kerk en sending in die BOP behoort te speei word daar allereers in drie hoofstukke aandag aan 

kerk en sending gewy : 
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a) In Hoofstuk 5 word 'n historiese analise gemaak van die Christelike sendingwerk onder die 

Bantoe tot en met die 1946-sensus. 

b) In Hoofstuk 14 word die sendingresultate wat met die Bantoe bereik is, ontleed en 'n beknopte 

weergawe gegee van die totale slagvaardigheid van die sending onder die Bantoe. 

c) In Hoofstuk 40 word voorstelle gemaak oor die toekomstige taak van die kerk sowel as die 

rigting waarin kerklike ontwikkeling behoort te beweeg in hulle benadering tot die Bantoe. 

3.1.4.1 'n Historiese Analise van Sendingwerk onder die Bantoe 

Sendinginvloed op die "heidense deel" van die bevolking geld reeds sedert die vestiging van die 

"Christelike Blankedom" aan die Kaap in 1652. Met verloop van tyd het hierdie invloed in sowel 

omvang as intensiteit toegeneem. Benewens hierdie "onoffisiele" en "onsistematiese" sendingwerk 

waarvan daar moeilik 'n waardebepaling gemaak kan word, het daar egter ook vanuit plaaslike · 

kerkwee 'n doelgerigte kersteningsproses van heidene plaasgevind Daarbenewens is daar ook 

sendingwerk deur buitelandse kerke en sendinggenootskappe gedoen. Van hierdie werk is George 

Schmidt van die Morawiese Sendinggenootskap die baanbreker en voorloper ashy in 1774 sy werk 

alhier begin. 

Vroee omstandighede, soo~. c;tie vestiging van Blanke gesag en die feit dat die Blankes merendeels 

Protestantse Christene was, het veroorsaak dat sendingwerk plaaslik kon floreer soos in min ander 

lande ter wereld Hierdie gunstige omstandighede het egter 'n "stormloop" van . buitelandse 

sendingliggame veroorsaak wat tot "gapings" en "oorvleueling" van werksaamhede en gebiedebe

besetting aanleiding gegee het. Hierdie toedrag van sake het die owerheid genoop om 'n radiusreel 
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in te stel om sodoende administratief orde te bring. V anwee die owerheid se beleid van godsdiens-

vryheid en finansiele vrygewigheid teenoor die sending het sendinghospitale en -skole spoedig die 

meerderheid van hospitale en skole uitgemaak. 25 Uit hoof de van hierdie feite verklaar die TK dat 

"die sendingaktiwiteit van die kerke ... 'n diepgaande en wydomvattende uitwerking gehad [het] 

op die lewe van die Bantoe van Suid-Afrika" (TV:20). 

As deel van die historiese analise van die sendingsituasie maak die TK ten slotte ook 'n ontleding 

van die sensussyfers van 1946 om die bree kerklik-godsdienstige verband van die sending in Suid-

Afrika aan te dui. Hierdie ontleding toon onder andere dat die "Christelike Blok" in Suid-Afrika 

65,2% uitmaak teenoor die 34,8% van die "nie-Christelike Blok". Van laasgenoemde groep maak 

die Bantoes die grootste deel uit, naamlik 32,5%, wat beteken dat hulle die grootste "sendingveld" 

in die land is. Verhoudingsgewys dra Natal egter die grootste kwota nie-gelowiges26 en derhalwe 

behoort die antler drie provinsies hulle by te staan in die nakoming van hulle sendingverpligtinge. 

Statistiek uit hierdie jare toon egter ook dat daar 'n direkte verband bestaan tussen die resultate van 

sending en die toename van sendingwerkkragte. Tussen die jare 1936 tot 1946 het daar 'n dating 

gekom in die aantal heidene van 50,4% tot 42,2% en die Separatiste van 16,5% tot 9,6%. 

T erselfdertyd het daar van~~ 1911 tot 1946 'n vermeerdering van sendingwerkkragte, wat in 

25 Sendinghospitale het vanaf 1944 van 62 hospitale met 2 805 beddens tot 75 hospitale met 3 986 bed
dens in 1949 toegeneem, terwyl 4 961 van die Bantoeskole, d.i. 84,5%, onder kerkbeheer gestaan het 
(TV:20). 
26 Natal het twee maal soveel nie-gelowiges in hulle midde as Transvaal en Kaapland en vier maal soveel 
as die Oranje-Vrystaat (TV:21). 
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die geval van die Rooms Katolieke Kerk as "fenomenaal" beskryf word, gekom. In die lig van 

hierdie feite bevind die TK dat sendingwerk onder die Bantoes wel resultate oplewer en beveel 

aldus aan dat sendingwerk onder leiding van die Blankes sal voortgaan en die Bantoes self as 

"kontakpunte met die massa" gebruik word, terwyl hulle "stelselmatig opgelei en ook in hoer poste 

gebruik word" (TV:22) 

Die TK toon ook aan dat die Bantoe se affiniteit in 'n groter mate by die Suid-Afrikaans georien-

teerde kerke le as by die oorsese. 27 Daarbenewens is dit die TK se oortuiging dat daar geen 

behoefte meer aan buitelandse sendingkragte is nie aangesien die Suid-Afrikaanse kerke saam met 

die Bantoes en Kleurlinge heeltemal by magte sal wees om die plaaslike sendinguitdaging te kan 

hanteer indien hulle hulle sendingroeping sou nakom. 

Volgens die statistiek is die sterkteverhouding tussen christen en nie-christen in Suid-Afrika 63,2% · 

teenoor 36,8%. Van die 63,2% Christene maak die Bantoes 36,1 % uit, terwyl daar 32,5% "Ban-

toe heidene" is. Die TK wil dit dan aan die 63% christene opdra om die 36% nie-christene so 

spoedig as moontlik te kersten! 

Die roeping van die 63% Christene van Suid-Afrika strek egter ook verder tot die res van Afrika, 

want byna die helfte van <l:ie.Blankes van Afrika woon in Suid-Afrika. Die TK noem Suid-Afrika 

"die sleutel tot die res van Afrika" asook die "buffergebied" tussen Wes en Oos, demokrasie en 

kommunisme asook die Christendom en nie-Christendom (TV:22). Terselfdertyd moet die 

27 Daar is meer as twee-en-'n-halfmaal soveel Bantoe-aanhangers van die SA kerke as buitelandse kerke 
(TV:22). 
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"W ereldchristendom" opgeroep word om hulle swaartepunt van Suid-Afrika na die res van Afrika 

te verskuif om saam met Suid-Afrika 'n "gesamentlike wydomvattende sendingaksie van stapel [te] 

stuur"(TV:23). 

3.1.4.2 Die Slagvaardigheid28 van die Sending onder die Bantoe 

In die TK se ondersoek na die totale slagvaardigheid van die sending onder die Bantoe word slegs 

'n bondige prentjie geskilder. Hulle het dit onmoontlik gevind om 'n definitiewe skeiding tussen die 

sogenaamde Bantoe en nie-Bantoegebiede te tref, maar het tog gepoog om meer klem op die 

werksaamhede in die nie-Bantoegebiede te le. Die begrip "sending" is in 'n bree sin verstaan en 

sluit behalwe die suiwer kerklike aspekte van sending ook die opvoedkundige, mediese, algemene 

dienste en finansiele aspekte in. 

Wat die suiwer kerklike werkkragte aanbetref onderskei die TK tussen die geordendes en ongeor-

dendes. In die totale gebied van ondersoek (dit is die Protektorate en Suidwes-Afrika ingesluit) tel 

die aantat29 Blanke geordende sendelinge 1 529 (898 Protestante en 631 Rooms-Katolieke), terwyl 

die Bantoegeordendes in dieselfde areas 2 255 tel (2 208 Protestante en 47 Rooms-Katolieke). Die 

Protestante maak dus baie meer van inheemse werkers gebruik as die Rooms-Katolieke Kerk wat 

hulle meer op die Blank~ yerlaat. Binne die Unie van Suid-Afrika self waar 1 246 Blanke 

geordende sendelinge (820 Protestante en 426 Rooms-Katolieke) en 2 079 Bantoegeordendes (2 

044 Protestante en 35 Rooms-Katolieke) werksaam is, word dieselfde tendens aangetre£ Die 

28 Steeds kom die "sendinglas" gedagte van die KK na vore. Hier word sending i.t.v. 'n militere term 
gedefinieer. Kerk en staat is nie net "spanmaats" nie, maar dus ook "peletonmaats" wat sy aan sy in 'n 
oorlog gewikkel is ! 
29 Aile statistiek in die TV is volgens 'n opname wat in 1951 gemaak is. 
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aantal geordendes van 3 325 wat binne die Unie werksaam is, is bereken teen 'n kwota van 750 

Bantoes per geordende egter heeltemal ontoereikend en projekteer die TK dat daar nog 8 000 

geordende werkers dringend benodig word : "Die Kommissie wil dit sterk stel dat die kerke, gesien 

die onberekenbare betekenis van hierdie manne in alle opsigte, hulle daarop moet toele om· meer 

sendelinge en veral meer Bantoeleraars in die veld te stoot" (TV:56). 

V ergeleke met die geordendes is daar ongeveer tien keer soveel ongeordendes in die "Bantoe-

sendingveld" werksaam, naamlik 32 810 in die Unie en 34 765 binne die totale gebied. Tesame 

met die geordendes is daar dus altesaam 36 135 suiwer kerklike werkkragte in die Unie werksaam. 

Naas die suiwer kerklike werkers is daar ook 5 955 onderwysers in nie-Bantoegebiede en 7 700 in 

Bantoegebiede binne die Unie werksaam. Van hierdie groottotaal van 13 655 is een-sesde in diens 

van die Rooms-Katolieke Kerk. Daar is altesaam 73 sendingdokters werksaam (37 in Bantoe - en · 

36 in nie-Bantoegebiede). Die totale aantal verpleegsters tel 1 233 (478 in Bantoe - en 755 in nie-

Bantoegebiede). Van die mediese personeel is byna 'n derde in diens van die Rooms-Katolieke 

Kerk, naamlik 436 (420 verpleegsters en 16 dokters). 

Tabel 2 : DIE TOTALE SENDINGPERSONEEL ONDERDIE BANTOE IN DIE UNIE (1951) 

Geordendes 3325 
Lekewerkers 32810 
Onderwysers 13655 
Mediese Personeel .. 1311 

Totaall . 51101 
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Met betrekking tot die lande van herkoms van die sendelinge is 68,6% van buitelandse afkoms. Dit 

interpreteer die TV soos volg: "Die leeue-aandeel van sendingwerk in Suid-Afrika word dus deur 

oorsese sendelinge gedoen ... Die seuns en dogters van Suid-Afrika moet derhalwe opgeskerp 

word tot die besef dat dit in die eerste instansie hulle taak is om die Bantoe van hul land te 

evangeliseer"(TV:56). Buitelandse sendelinge bet egter, volgens die TK, steeds binne- sowel as 

buitelands 'n belangrike rol om te vervul Binnelands moet hulle hulle "inleef' in die plaaslike 

konteks om goeie verhoudings tussen Blank en Bantoe te help bewerkstellig, terwyl hulle buitelands 

help om "wanvoorstellings [te] bekamp om Suid-Afrika se saak sodoende in die regte lig te stel"30 

(TV:56). 

Die meer as twee miljoen aanhangers van die Afrikaans- en Engelssprekende Protestantse kerke in 

Suid-Afrika bet proporsioneelgewys negentien maal minder sendelinge opgelewer as die Rooms-

Katolieke Kerk. Sou die Protestantse kerke sendelinge lewer teen dieselfde tempo as die Rooms- · 

Katolieke Kerk bereken die TK dat daar 2 913 meer sendelinge in die veld gestoot kan word. In die 

lig van hierdie binnelandse potensiaal is die verdere inset van buitelandse sendelinge oorbodig. 

Die TK bet bevind dat al die sendelinge van die Rooms-Katolieke Kerk ten minste een van die 

inheemse swarttale magtig is, terwyl slegs 68,3% van die Protestantse sendelinge dieselfde 

vaardigheid bet. Die TK ~t~l dit dan as 'n voorvereiste dat alle sendelinge die een of ander 

Bantoetaal magtig moet wees. Hierdie leemte kan onder andere aangevul word deur ·Bantoetale 

reeds op hoerskool as verpligte of ten minste 'n keusevak aan te hied. 

30 Sendelinge van oorsese afkoms word dus ook "aangestel" as buitelandse "ambassadeurs" wat die 
oningeligte en bevooroordeelde kritici aangaande Suid-Afrika se "unieke" posisie moet gaan inlig. 
Waarskynlik het hierdie "aanstelling" nie vir alle buitelandse sendelinge in die land gegeld nie, want vele 
was self heftige kritici van die landsbeleid ! 
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Al die kerke plaas 'n hoe premie op die opleiding van sendelinge. Dit is veral die geval by die ou 

gevestigde kerke waar nie net Blankes nie, maar ook Bantoekandidate vooraf deeglik gekeur en 

opgelei word om hulle vir die sendingbediening te bekwaam. 

Daar bestaan in totaal 12 008, wat die TK noem, "sendinginrigtings" - dit is fasiliteite soos 

kerkgeboue, opvoedkundige inrigtings, hospitale, klinieke, gemeenskapsentrums, biblioteke ens.-

wat in die verhouding een "inrigting" vir elke 700 Bantoes vir hulle toeganklik is. "Al hierdie reeds 

bestaande fasiliteite moet net gekoordineer en gemobiliseer word ten einde die slagvaardigheid van 

die Christelike sending nog effektiewer te maak ... "(TV:58) 

Met betrekking tot die "sendingfinansies" het die TK bereken dat die Blankes in 1951 in die Unie 

slegs 5s gemiddeld per lidmaat bygedra het. Finansieel "doen die Rooms-Katolieke Blankes na 

verhouding [ egter] veel meer vir die Sending onder die Bantoe as die Protestantse Blankes" · 

(TV:58). Daarbenewens is "die Suid-Afrikaanse Staat uiters welwillend31 gesind ... teenoor die 

Christelike Sending" soos weerspieel word deur die meer as £7 miljoen wat gedurende 1951 aan die 

Bantoe spandeer is (TV:58). Die "indiwiduele kerklidmaat se vrywillige geldelike bydrae" verge-

lyk baie "ongunstig" met die van die owerheid en daarom sa1 hulle bydraes "aansienlik mOet: vet-

hoog" (TV:58). 

Ten slotte het die TK na die mate van selfstandigheid van die "sendingkerke" en die Blanke se 

onmisbare rol as draers van die "Christelike Godsdiens" en "Christelike beskawing" gaan kyk. 

31 Die finansiele "welwillendheid" van die staat teenoor die swartmense was deel van die owerheid se 
totale strategie om dm.v. die TV die "vyandiges" van die apartheidsregering se eerbare bedoelinge te 
oortuig en uiteindelik ook apartheid te kondoneer. 
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Daar is met vier-en-veertig "sendingkerke" onderhoude gevoer. Drie-en-dertig van hierdie kerke 

was onder Blanke beheer. Tien van die kerke was selfonderhoudend, vier feitlik selfonderhoudend, 

terwyl nege nog glad nie hulleself kan onderhou nie. Op 'n vraag : "W anneer meen u om aan die 

Bantoe die volle beheer van u sendingkerk( e) te oorhandig?" was die oorgrote meerderheid se 

antwoord : "Nie nou of in die afsienbare toekoms nie". Aan kerke is ook die vraag gevra : "Sou 

die Westerse beskawing en Christendom kon voortbestaan in Afrika indien die Blankes uit Afrika 

sou padgee?" Op hierdie vraag bet al die kerke eenstemmig geantwoord dat die Blankes se teen

woordigheid 'n moet is. Blankes is die vernaamste draers van die Christendom en beskawing. 

Die Blanke het kragtens die Christelike Godsdiens en etiek as "hoerstaande volk" 'n roeping ten 

opsigte van die "onder-ontwikkelde volke" teenoor wie hulle die rol van "Christelike voogde" moet 

vervul. "Christelike voogdyskap" is 'n Bybelse beginsel waaraan beide kerk en Staat moet beant-. 

woord, maar waarin die kerke, die Staat sowel as die Bantoe "mekaar moet vind". "Saam moet 

hulle voortbeweeg op hierdie grondslag totdat die Bantoe in alle opsigte hulle volle ontwikkeling 

bereik bet. Dit hang grootliks van die Bantoe self af hoe lank dit sal duur"(TV:59). 

3.1.4.3 Voorstelle vir Kerklike Ontwikkeling met betrekking tot Sending onder die Bantoe 

Hoofstuk veertig van die TV is die kerklike beleidshoofstuk. Met die nodige historiese agter

grondskennis en die estimasie van die kerke se sendingkrag tot hulle beskikking kom die TK. met 

duidelike rigtingwysers aan die kerke oor hoe hulle betrokke moet raak in die owerheid se BOP. 

Om hulle beleidsvoorstelle te motiveer, wys die TK allereers op die sendingsukses met die Bantoe : 
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a) Geestelike Resultate- Die "Wonderkrag" van die Evangelie 

Die "grootste en moeilikste probleem" waarteen die TK hulle telkens vasgeloop het, is die soge-

naamde "onwil"32 van die Bantoe. "Hoe om hierdie onwil te omskep in spontane en doelgerigte 

aksie, is die kernvraagstuk" (TV:155). Uit navraag by die onderskeie kerke het die TK tot die 

konklusie gekom dat die evangelie 'n natuurwetenskaplik onverklaarbare "bonatuurlike - en 

wonderkrag" is wat nie net "diep ingryp" in die Bantoes se lewens nie, maar ook 'n "ommekeer" 

bring op liggaamlike, intellektuele, morele, huislike en familielewe sowel as in hulle stam - en 

staatkundige lewe. Uit hoofde van hierdie resultate "spreek dit vanself dat die kerke met alle mag 

moet voortgaan met hulle sendingwerk in Suid-Afrika" (TV:155). Die "kragdadige" voorsetting 

van sendingwerk is die enigste versekering teen die heidendom en barbarisme. Dit is derhalwe 

noodsaaklik dat die kerke deel word van die owerheid se BOP veral ten opsigte van "mense-

ontwikkeling" van die Bantoe. 

b) Toekomstige Ontwikkeling 

Benewens die suiwer geestelike aspek van hulle sendingwerk, word kerke opgeroep om in die 

toekoms ook opvoedkqndig asook ten opsigte van mediese dienste en algemene dienslewering 

betrokke te wees in die reg~~g van die dag se Bantoeprogram. 

Op geestelike terrein moet kerke 'n "intensiewe sendingveldtog" handhaaf. V eral die Protestantse 

Kerke moet toesien dat hulle op dieselfde peil as die Roomse-Kerk die vereiste aantal sendelinge 

32 Die persepsie van witmense is dat swartmense nie hulle samewerking wil gee nie. Slegs deur hulle 
samewerking sal blankes nie altyd hulle voogde hoef te bly nie. Die evangelie bring by hulle 'n gees van 
samewerking en daarom moet evangelieverkondiging die hoogste prioriteit in die BOP kry. 
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lewer.
33 

Daarbenewens moet kerke toesien dat hulle sendelinge die allerbeste opleiding ontvang. 

Gewone Blanke lidmate (ongeveer twee miljoen in getal) moet "opgewek" word tot betrokkenheid 

in die "sendingveldtog". Dieselfde geld egtet ook vir die Bantoelidmate. Daar is 'n tekort van 

8000 Bantoeleraars. Kerke moet self inisiatief neem in verband met die finansiering van die op lei-

ding van sendelinge, maar moet ook by die Staat aanklop om subsidiering van die kostes. 34 

Al sou die Staat die beheer van skole oomeem ,35 mag die kerke nie hulle invloed op die opvoed-

kundige terrein verloor nie. Hierdie invloed moet in skole sowel as opleidinginrigtings vir 

onderwysers geskied deur middel van "behoorlike" Bybelonderrig en geestelike bearbeiding van 

toekomstige personeellede. Gedagtig aan die feit dat 4 7 ,4 % van die Bantoes nog ongekersten is, 

sal die kerke nie net hulle geestelike bearbeiding moet verskerp nie, maar ook in vennootskap met 

die Staat "'n totale benadering" moet volg in die "rypmaking" van die Bantoe vir die ontwikkeling . 

van hulle eie gebiede. Die kerke is "van die magtigste pedagogiese instellings wat bestaan [en] hul 

invloed [gaan] dieper en verder as bloot die verstandelike ontwikkeling van die mens - dit raak die 

h~le karakter en persoonlikheid ... " (TV:157). 

Op mediese gebied moet daar 'n duidelike werksverdeling bestaan : Die Staat behartig die 

liggaarnlike versorging, ~~ die kerke na die geestelike bearbeiding van beide pasient en 

33 D.i. om 3 051 sendelinge te lewer i.p.v. die 260 Protestantse sendelinge wat toe in diens was(TV:l56). 
34 Kostes word bereken teen £100 per student p.j. vir vier jaar. 'n Mikpunt van 4 000 studente vir die 
eerste tien jaar word gestel wat die kostes op 'n totaal van £ 160 000 te staan bring (TV: 156). 
35 Die meerderheid was ten gunste van die oorname van die onderwys (sowel as mediese dienste) met 

sekere voorbehoude: Die oorname moet vir alle kerke geld; godsdiensonderrig in skole moet behou 
word en daar moet streng geestelike toesig in skole en hospitale - ook oor die personeel - wees (TV: 156) 
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personeel omsien. Daarbenewens behoort kerke ook op hospitaalrade te dien en Bantoe-owerhede 

byte staan. 

Ten opsigte van die item "algemene dienste" word 'n wye spektrum van moontlikhede deur die TK 

aan die hand gedoen : Gemeenskapsentrums, drukperse, rolprentdienste asook verskeie sending-

liggame in die vorm van rade, korporasies, 'n inligtings - en persburo asook 'n waaksaamheids-

komitee - alles om die sendingsaak te bevorder. 

c) Struikelblokke 

Die struikelblokke wat kerke veral in stedelike en Bantoegebiede ervaar, maak die "spoedige en 

algehele ontwikkeling van Bantoegebiede gebiedend noodsaaklik . . . ten einde die proses van 

integrasie met sy nasleep van euwels sover moontlik teen te werk" (TV:158). Die TK onderskei 

twee kante van die BOP, te wete die program self asook die Bantoe se gewilligheid om betrokke te 

raak. Die program behoort planmatig, geintegreerd en volgens 'n vooropgestelde omvattende 

skema geimplementeer te word. Daarmee saam moet daar egter ook by die Bantoe 'n wil tot 

"selfhelp" bestaan: 

Die Bantoe moet gelei word om op sy eie bodem, in sy eie milieu en uit sy eie siel en krag sy eie 
huishouding op te bou, en volgens die tempo van sy eie ontwikkelingsvermoe voortbeweeg op die pad 
van sy eie beskawing (TV: 158). 

Ter wille van "deeglike geestelike bearbeiding [en die] handhawing van die reg van godsdiensvry-

heid" (TV:158), stel die TK die afskaffingvan die sogenaamde radiusreel36 voor en dat in die plek 

daarvan dat die aansoeke om kerkterreine voortaan "nie-arbitrer" en volgens "meriete" moet 

36 Dit is die beperking dat 'n denominasie nie 'n skool ofkerkgebou mag oprig binne 'n straal van vyf 
myl van 'n bestaande skool ofkerkgebou van 'n ander denominasienie (TV:158). 
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geskied. Die TK is van oortuiging dat hierdie toegewing die "risiko van bandeloosheid op gods-

dienstige gebied" kan voorkom. 

Die geweldige aanhang wat die sektariese en separatistiese groepe37 onder die Bantoe geniet, is 

volgens die oordeel van die TK "nie net vir die Christelike Sending nie, maar ook vir die algemene 

ontwikkeling van die Bantoe nadelig" (TV:158). Ten einde hierdie "nadelige" invloed suksesvol te 

bekamp, word voorgestel dat daar van beide staats- en kerkwee, maar ook van die kant van die 

Bantoe self doelbewuste afweermaatreels in werking gestel word. 

Van die Staat word gevra om verdere aansoeke om kerkerkenning (deur Blankes en Bantoes) te 

staak en slegs selfstandige sendingkerke te erken wat uit die reeds erkende 78 kerke mag ontwikkel 

en alleenlik van "ontwikkelde en goedgesinde Bantoepredikante" van erkende kerke gebruik te 

maak in byvoorbeeld Bantoe-owerhede. Die Staat word ook versoek om strenger toesig oor 

sektebedrywighede te hou. As 'n verdere teenvoeter vir die sektarisme/seperatisme word geldelike 

steun vir die opleiding van sendelinge uit staatserkende kerke gevra. Terselfdertyd word die Staat 

versoek om voomemende kerklike werkers onder die Bantoe te lisensieer38 nadat 

opleidingsertifikate en ·betroubare getuigskrifte ingedien is, want "die klerikale drag is soms 'ri 

skuilbos39 
••• vir toord~kters, uitbuiters ofkommuniste" (TV:159). 

37 Daar is 761 000 aanhangers en 1 286 hangende aansoeke om staatserkenning (TV:158). 
38 Hierdie aanbeveling van die TV is volgens Wilson (1956:13) nie deur die owerheid aanvaar nie. Tog 
dui dit op die hele instelling van die TV - selfs mense se gewetensvryheid word nie gespaar nie! 
39 Waarskynlik verwys die "kommuniste" in die "skuilbos" na Engelse - en sommige swartkerke wat die 
apartheidsbeleid met hand en tand beveg het Die "toordokters" verwys na alle waarskynlikheid na die 
sinkretisme binne inheemse Afrikagodsdienste. 
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Van die kerke word verwag om die Staat in hulle opvoedings- en ontwikkelingspogings van die 

Bantoe te ondersteun - "Kerke en Staat moet in geslote geledere optree" (TV:159). Verder word 

kerke gevra om voort te gaan om die "heidene kragdadig te evangeliseer"; om sendelinge en 

Bantoeleraars op te lei; om die proses van selfstandigwording en konsolidering te bespoedig; om 

'n ekumeniese gees aan te wakker en om as gevestigde kerke hulp te verleen aan die erkende Ban-

toekerke. 

Die Bantoe self moet bewus gemaak word van die noodsaaklikheid van kerklike eenheid asook om 

die Blanke se hulp en leiding te aanvaar. Sektes moet by reeds erkende kerke aansluit en "afsplits-

beweginge" binne erkende kerke moet voorkom word. Staatserkenning is nie die belangrikste oor-

weging nie, maar dit gaan om "baie belangriker oorweginge [wat] op die spel is" (TV:159) 

d) Onderlinge Kerklike Verhouding 

Aan die die hand van etlike vrae40 aan die onderskeie kerke asook die Naturellekommisarisse maak 

die TK. twee aanbevelings : (i) Kerklike eenwording en (ii) samewerking ten opsigte van vyf 

aspekte van hulle werk. 

In verband met kerklike eenwording, is die TK. se aanbeveling kort en saaklik : Die "totstand-

brenging van kerklike eenwording sover moontlik". Wat hulle teologies-struktureel onder "kerklike 

eenwording" verstaan, word nie gese nie. Uit die vrae wat hulle aan die respondente gestel het, is 

dit egter duidelik dat hulle bloot 'n praktiese eenheid in gedagte gehad het - dit wil se 'n eenheid ter 

wille van samewerking. Die TK. wou dus nie aanbeveel hoe die kerklike eenheid bewerkstellig 

40 Die vrae het rondom drie aspekte gedraai, nl. : Die redes vir samewerking tussen kerke; die mate van 
kerklike samewerking wat reeds bestaan en die standpunte van kerke oor samewerking (TV:159). 
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moes word nie, maar bloot dat daar 'n eenheid van kerklike kragte sal wees terwille van hulle 

suksesvolle medewerking aan die owerheid se BOP. 

V ervolgens is daar etlike voorstelle oor 'n bree terrein van werksaamhede aan die hand gedoen : 

geestelike, opvoedkundige, mediese, welsyns en algemene diensteterrein. Om die samewerking op 

hierdie onderskeie terreine prakties te implementeer, word van kerke gevra dat hulle konferensies 

sal hou waar hulle kan beraadslaag oor die onderskeie terreine van samewerking. · 

e) Die Kerk tot Staatverhouding 

Die TK het die verhouding tussen kerke en die Staat vanuit twee hoeke bekyk. Allereers is die 

historiese agtergrond en die algemene verhoudingsbeginsels nagegaan. Daarna is bepaal wat die 

verpligtinge van die kerk teenoor die Staat is. Hieruit is gekonkludeer dat die kerke nie net . 

bepaalde verpligtinge teenoor die Staat het nie, maar dat die Staat ook sekere verpligtinge teenoor 

die kerke het. 

Die kerke se verpligtinge teenoor die Staat word in vier woorde saamgevat : Konsolidering, kers

tening, samewerking en ondersteuning. Terwille van "makliker" medewerking met die Staat moet 

daar 'n konsolidasie op kerklike front wees. Die Bantoe wat in staat van "ontwrigting" is, moet 

holisties gekersten word sodat hulle 'n "nuwe sielsfondament" en 'n "vaste lewenskoers" sal vind 

sodat die "regte leiers" uit hulle kan voortkom. Die Staat moet ook van die kerke samewerking kan 

verwag in dieselfde sake waarin die kerke onderling saamwerk. Terselfdertyd verlang die Staat die 

kerke se ondersteuning in hulle oorname van die onderwys en later ook die mediese dienste. Die 

Staat ontneem niks van die kerke nie. In die lig van die feit dat die Staat 'n Christelik-demokratiese 
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bestel is, kom dit daarop neer dat die kerke steeds die onderwys en mediese dienste deur die Staat 

gaan beheer. 

Van die Staat se kant beveel die TK. aan dat daar binne die Departement van Natureilesake 'n 

spesiale afdeling genaamd "Kerk en Sendingsake" ingestel word Daar word ook aanbeveel dat die 

Staat 'n registrasie41
, permit en lisensiestelsel sal invoer vir sendingwerkers en - genootskappe. 

Daarnaas sal die Staat van huile kant aanstellings maak van "onderlegde" sendingwerkers op 

ontwikkelinsgrade. 

Ten slotte stel die TK. dit as ideaal vir die kerke/Staat alliansie dat ''voile seggenskap oor eie sake" 

en die ''voile kerstening'' van die Bantoe tegelyk bereik sal word 

t) Die Kerke en die Bantoe 

Nasies en voJkere moet die Goddelike Voorsienigheid dank vir beide huile bestaan en hulle ver-

skillend-wees van mekaar. Derhalwe het die Bantoe ook 'n behoefte aan 'n eie Bantoebeskawing 

met 'n eie uitlewingsvorm van huile Christenskap. Desgelyks is daar ook by huile 'n behoefte aan 

die verhasing van die kerklike selfstandigwordingsproses. In hierdie proses het die "onmondige" 

Bantoe egter vir die huidige· die Christelike voogdyskap van die Blanke uiters nodig. Trouens, die 

hele Afrika is ter wille van die voortbestaan van die W esterse beskawing en die Christendom op die 

41 Alie kerke en sendinggenootskappe moet her-registreer word om verwarring te voorkom. wie geregi
streer is en wienie (TV:160). 
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Blanke se aanwesigheid aangewese. Sendelinge sal hulle egter moet orienteer in verband met die 

taal en kultuur van die Bantoe en die nodige onderskeidingsvermoe aan die dag moet le ten opsigte 

van die "onwenslike" en "wenslike"42 elemente binne die Bantoekultuur. 

g) Die Kerke en die Ontwikkeling van die Bantoe en Bantoegebiede 

Oat die Bantoe-ontwikkelingsprogram van die Staat prakties uitvoerbaar is, word bevestig deur die 

proe:fueming op die Zebedielalandgoed in die Potgietersrusdistrik. Die TK wys op die groot sukses 

wat aldaar behaal is met die "totaliteitsbenadering'"'3 van die Bantoewerkers. Hier is "in [die] 

miniatuur [getoon] wat op nasionale grondslag kan geskied" (TV:161). Hierdie "aanskouingsles" 

het onteenseglik bewys dat daar nie gebiedsherwinning sonder mensherwinning kan plaasvind nie 

en dat sendingwerk 'n integrerende deel van s6 'n ontwikkelingsprogram moet wees en dat die Ban-

toe, Staat en kerke almal daarby betrek moet word. 

By die Bantoe moet daar 'n trots en 'n bewustheid vir hulle volkseie aangekweek word. Vir hierdie 

taak is die kerk met hulle prediking en bearbeiding by uitnemendheid geskik. Die Bantoe moet ook 

"eie inisiatiet: durt: daadkrag en deursettingsvermoe aan die dag le ... 'the helping hand they need 

42 Die onwenslike elemente is daardie dinge wat in stryd is met die Christelike Godsdiens - soos toordery . 
en uitru.ilpraktyke. Die wenslike dinge is die "goeie in die ou Bantoekultuur soos bv. handvaardigheid en 
hulle taal". Die kapteinstelsel kan ook met sekere voorbehoude behou word, nl. dat hulle h~riesterlike 
status i.v .m. voorvaderaanbidding, reenmakery en inisiasie sal verdwyn en dat hulle opleiding sal ontvang 
en in stamrade sal dien (TV:160-161). 
43 Daar is gesorg vir die Bantoewerkers se ekonomiese, liggaamlike, mediese, opvoedkundige, maatskap
like sowel as geestelike behoeftes (TV:I61). 
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is at the end of their own right arm' "(TV:161). Daar is geen ander moontlikheid as om dit langs 

die weg van die "skeppingsordonnansie" van selfaktualisering te doen nie waardeur hulle nie 

"slingerplante" nie, maar "hoe bome" kan word. Die TK stel dit ook dat hierdie selfontwikkeling 

"in harmonie en parallel met die Blankes" moet plaasvind (TV:161). 

Van die kerke word gevra om die Blanke tot 'n "offerdaad te besiel". Die Blanke word tot offers 

uitgedaag - nie net wat hulle vermoens en vaardighede betref nie, maat les bes ook hulleself. Uit die 

twee-en-'n-half miljoen Blankes word die beste seuns en dogters opgeroep om as sendelinge - nie 

net Bantoe-ontwikkeling en -selfverwesenliking te inisieer nie, maar ook om die voortgang daarvan 

te handhaaf. Die Christelike Blankedom moet immers besef dat hulle teenwoordigheid in Suid-

Afrika nie maar bloot 'n toevalligheid is nie, maar dat hulle bier geplaas is met " 'n hoe en verhewe 

doel". Naas die Blankes word die hele Suid-Afrikaanse Christendom ten slotte uitgedaag om as 

kerke hulle belydenis in die lewenspraktyk uit te leef: 

Naamlik dat daar geen lewe is sonder offer nie, geen oorwinning sonder kru.is nie, en dat 'n voll< sonder 
roeping 'n voll< sonder toekoms is, maar dat 'n voll< wat sy roeping vervul, onvernietigbaar is, want " .. 
. die wereld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig" 
(1Joh2:17) (TV:161). 

Behalwe dat die kerke 'n besielingsrol bet om te vervul ten opsigte van Blanke-offers en Bantoe-

selfaktualisering, is dit ooknodig dat die kerke sal besef dat hulle werk in Suid-Afrika nie in 'n 

antitese tot die Staat staan nie. Hulle is as "spanmaats" aangewese op mekaar. In Suid-Afrika is 

'n goeie sending- en staatsbeleid sinoniem aan mekaar. Hierdie oorvleueling dien as die grondslag 

van wat die TK 'n "gesonde rassebeleid" noem. 
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3.1.5 Aanbevelings met betrekking tot die Sosiale Diensterol van die Kerk en Sending 

In Hoofstuk 50, in die slotafdeling van die TV, resorteer die kerke en sending onder "sosiale 

dienste" en word dit saamgroepeer met welsyn, onderwys, gesondheid en voeding. Die motivering 

vir hierdie indeling moet gesien word teen die agtergrond van die TK se siening dat kerke 'n 

besondere rol speel in die kardinaal belangrike mensontwikkeling van die Bantoe in die beoogde 

ontwikkelingsprogram van die Staat. 

Die TK het om tweerlei redes "besondere aandag aan die werksaamhede van die Sending bestee" : 

(i) Weens die aard van die kerke se werk en (ii) die invloed wat hulle op die Bantoe uitoefen 

(TV:202). Dit noop die TK om by die owerheid aan te beveel dat kerke "doelbewus ingeskakel" 

word by die ontwikkelingsprogram. 

Ten slotte word die owerheid dan van twaal:f'4 aanbevelings deur die TK bedien oor hoe die kerke 

deur hulle sendingwerk ingeskakel moet word by die program : 

KERKE SE AKSIE 
Konsolidasie 
Konferensies 
lnheemse sendelinge vermeerder 
Bantoeleraars I -evangeliste vermeerder 
Selfstandigmaking van Bantoekerke 
'n Bantoe-christelike uitleWirigsvorm 

DIE STAAT SE AKSIE 
'n Afdeling Kerk - en Sendingsake 
Registrasie 
Lisensiering 
Subsidiering van opleiding 
Geen nuwe kerke word erken 
Afskaffing van die radiusreel 

44 Aangesien die TK se aanbevelings nie logies uiteengesit is nie en die aanbevelings reeds vroeer in 
hierdie studie volledig bespreek is, gee ek bier terwille van duidelikheid slegs 'n skematiese uiteensetting 
met 'n kort verduideliking om die onderskeie rolle van die kerk en staat in die BOP aan te dui. 
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a) Kerke se Aksie 

(i) Konsolidasie: Terwille van "samewerking op gesonde grondslag" tussen kerke en die Staat 

moet die kerklike front gekonsolideer word 

(ii) Konferensies : Kerke moet beraadslaag oor hoe hulle hulle taak in die ontwikkelingsprogram 

gaan uitvoer. 

(iii) Inheemse sendelinge vermeerder: Ter wille van die "mensfaktorontwikkeling" is dit nodig 

dat daar in die toekoms 'n groter persentasie sendelinge van Suid-Afrikaanse agtergrond en 

opleiding sal wees. 

(iv) Bantoeleraars I - evangeliste vermeerder: Daar is veels te min leraars en evangeliste om die 

Bantoekerke tot selfstandigheid te help lei. 

(v) Selfstandigmaking van Bantoekerke : Blanke hulp en leiding is noodsaaklik in die kerke, 

maar dit is uiters noodsaaklik dat kerklike selfstandigwording verhaas word 

(vi) 'n Bantoe-christelike uitlewingsvorm : Kerstening van die Bantoe met hulle eie kultuur en 

leefwyse hoef nie noodwendig voorafgegaan te word deur verwestering nie. Hulle behoort uit

eindelik hulle "eie uitlewingsvorme van die Christelike Godsdiens" te he. 

b) Die Staat se Aksie 

(i) 'n Afdeling Kerk - en Sendingsake : Daar moet 'n spesiale afdeling vir Kerk - en Sending

sake binne die Departement Naturellesake ingestel word 
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(ii) Registrasie : Alie kerke en sendinggenootskappe wat onder die Bantoes werk moet opnuut 

deur die Staat geregistreer word. 

. 
(iii) Lisensiering : Alie sendelinge, priesters, Bantoepredikante en - evangeliste sowel as 

sendingwerkers wat in Bantoegebiede wil gaan werk moet eers die owerheid se toestemming 

daartoe ontvang. 

(iv) Subsidiering van opleiding : As deel van hulle welsynsprogram subsidieer die Staat die 

opleiding van Blanke sowel as Bantoe geestelike en sendingwerkers. 

(v) Geen nuwe kerke word erken: Vir 'n onbepaalde tyd erken die Staat, behalwe in hoogs uit-

sonderlike gevalle, geen nuwe kerke meer nie. 

(vi) Afskaffing van die radiusreel : In die plek van die radiusreel kom 'n nuwe prosedure vir die 

toekenning van kerkterreine aan erkende kerke. 

3.1.6 Gevolgtrekking 

In hierdie inleidende orienteringstudie van die TV is kortliks na die sosio-ekonomiese deel van die 

Verslag gekyk en meer indringend na die kerklik-godsdienstige deel. Word die TV nou na hierdie 

voelvlug ter wille van 'n geheelbeeld globaal beskou, is dit die geweldige omvang van die onder-

soek wat onmiddelik opval. Die TK se eie vooruitsig om nie te "ambisieus" te wees nie, het 

ontaard in 'n ondersoek wat by wyse van spreke byna geen steen onaangeroerd gelaat het nie! . In 

hulle "totale benadering" tot die sosio-ekonomiese studie van die "Bantoegebiede" met die oog op 

'n ontwikkelingsprogram vir die gebiede word die begrip "ontwikkeling" in 'n holistiese sin 
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verstaan. Dit is nie net 'n ontwikkeling van buite (deur die witmense vir die swartmense nie), maar 

ook 'n ontwikkeling van binne (deur die swartmense vir die swartmense). Die mens (en derhalwe 

ook die swartmense) is kragtens 'n "skeppingsordonnansie" verbind tot selfaktualisering van 'n 

Godgegewe volkseie. Die swartmense se naaste hulp is hulle hand aan hulle regterarm, is gese. 

Die ontwikkeling van die "Bantoegebiede" moet dus ook noodwendig gepaardgaan met die 

swartmense se mensontwikkeling - gebiedeherwinning is nie moontlik sonder mensherwinning nie. 

Die TK het bevind dat die swartmense ontredderd leef as gevolg van die verlies van beheer oor 

hulle tradisionele familiebande en strukture van beheer uit hulle kontak met blankes en verhuising 

na die stede. Daarom wi1 die TK hulle primer op mensontwikkeling rig waardeur hulle "hoe 

borne" en nie "slingerplante" kan word Dit is dan in hierdie verband waar die TK aan die kerke 'n 

sleutelrol toeken : Deur die gebruikmaking van die "wonderkrag" van die evangelie vervul die 

kerke 'n unieke rol wat onmisbaar sou wees in die beoogde ontwikkelingsprogram. Die aksie van . 

die kerk waar hierdie "wonderkrag" uitgeoefen word, noem die TK "sendingwerk": Die swartmens 

se natuurlike "onwil" word op 'n onverklaarbare wyse omgebuig en 'n merkbare ommekeer en 

gematigdheid tree by die blootgestelde na vore wat nie voorheen bestaan het nie. 

Die geestelike dimensie van sendingwerk is, ofskoon dit 'n uiters belangrike aspek is, volgens die 

opvatting van die TK egter maar net die een kant van sending. Sending is vir die TK voorts ook 'n 

inklusiewe begrip wat die sosiale aspekte van onderwys, welsyn en mediese dienste insluit. Van die 

kerk word wel nie verwag om in hierdie verband dieselfde aktiewe rol SOOS in die geval van hulle 

geestelike werk te vervul nie, maar om hulle eksplisiet met die owerheidsprogram te vereenselwig; 
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dit openlik te propageer; op owerheidsrade te dien en lidmate aan te moedig om deel te neem daar

aan. Dit is opvallend dat hierdie inklusiewe sendingdefinisie uiteindelik by die finale twaalf aanbe

velings van die TK aan die staat voorkeur kry. In die laaste instansie is dit nie meer die evange

liese dunamis wat deur die kerk ontketen moet word nie, maar die kerk se besondere aandeel in die 

kerk-staatvennootskap wat die deurslag gee as die kerk se roeping gedevalueer word tot bloot die 

van 'n sosiale diensleweringsinstansie! 

In die TV word die kerk opgeroep tot "kragtige" evangelisasie van die swartmense. Die gesindheid 

waarmee hierdie uitreikingsaksie gedoen moet word, is egter nie die van 'n bedelaar wat aan 'n 

medebede-laar vertel waar om brood te kry nie, maar van 'n meerdere blanke "voog" wat aan 'n 

mindere swartmens leiding en rigting moet gee. Die blanke doen hierdie werk vanuit 'n posisie van 

en tot die behoud van die "Christelike Godsdiens en - beskawing". Die blanke aan die suidpunt van 

Afrika staan aldus in 'n onmisbare posisie en beklee daarmee 'n uiters hoe roeping om die fakkel · 

van die evangelie en beskawing aan die brand te hou! Die ontwortelde swartmens het vanwee hulle 

"kontak" met die blankes hulle volkseie prysgegee en dit is die blanke "voog" se taak om weer by 

hulle 'n nasietrots aan te wakker en familiestrukture heringestel te kry. Hierdie hele proses van 

''voogdyskap" is 'n tydelike maatreel wat beeindig moet word wanneer swartmense op die punt van 

selibeskikking gekom het. W anneer hierdie tydstip bereik gaan word, is in hulle eie hande. 

Ten einde die geantisipeerde resultate met die voorgestelde ontwikkelingsprogram te behaal, is twee 

middele uiters noodsaaklik - dit is genoegsame sendingwerkkragte en die nodige fondse vir oplei

ding en die daarstelling van fasiliteite (genoem "sendinginrigtings"). Die blanke seuns en dogters 

van Suid-Afrika moet besef dat sendingwerk alhier in die eerste plek hulle verantwoordelikheid is 
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en nie die meerderheid buitelandse sendelinge s 'n wat op die land toegesak het nie. Die Rooms 

Katolieke Kerk se "fen.omen.ale" opgang word as maatstaf vir die Protestantse kerke voorgehou wat 

die lewering van sendelinge sowel as die voorsiening van sendingfondse aanbetref. Derhalwe word 

die Protestantse kerke uitgedaag om die nodige blanke en swart sendelinge te lewer teen dieselfde 

tempo as die Roomse Kerk en om ook baie meer as die 5s gemiddeld vir die sending by te dra. 

Met betrekking tot die finansiering van sendingwerk was die staat die saak nog altyd goedgesind. 

Die TK. wil die staat daarom weer versoek om as deel van hulle welsynsbegroting voort te gaan om 

die sending te subsidieer. 

Vir die TK. is dit egter ten slotte die alliansie van kerk en staat wat die uiteindelike sukses van die 

hele ontwikkelingsprogram gaan bepaal Kerk en staat is rondom een gemeenskaplike doelwit van 

die sosio-ekonomiese ontwikkeling van die afgebakende sogenaamde "Bantoegebiede" verenig. 

Binne hierdie konteks is die beleidsrigtings van die kerk en staat volgens die TK nie in 'n "antitese" . 

tot mekaar nie. Met hierdie beskouing wil die TK dit dus by implikasie he dat die kerk en staat se 

onderskeie sending - en rassebeleide in 'n sintese tot mekaar moet staan. Dat daar 'n simbiose 

tussen kerk en staat moet wees. Hulle moet as "spanmaats" aan dieselfde kant speel In die lig van 

hierdie vertrekpunt word die onderskeie aksies van kerk en staat baie duidelik uitgespel in die 

slotaanbevelings van die TK aan die owerheid : Die onderskeie kerke moet 'n eenheidsfront vorm 

en saam beraadslaag oor .. h.oe hulle betrokkenheid in die regering se ontwikkelinsgprogram. 

Daarbenewens moet hulle voortdurend hulle sendingkorps aansienlik uitbrei en in hulle 

sendingwerk die swartmense kerklik tot selfstandigheid en tot 'n eiesoortige . christelike 

uitlewingsvorm lei. In hierdie werksaamhede sal die regering hulle uit die Kerk - en 

Sendingafdeling van die Departement Naturellesake op allerlei wyses ondersteun deur registrasie 



86 

van kerke en genootskappe, die lisensiering van werkers en die subsidiering van opleiding. Om te 

verseker dat die "regte" kerke (en nie sektes en separatiste nie) ondersteun word, word geen verdere 

erkenning aan nuwe kerke gegee nie en ook die radiusreel afgeskaf. 

Met die voorstelle in sake kerklike ontwikkeling en die koers wat die kerk behoort in te slaan op die 

regeringstafel van die dag is die bloudruk vir kerk en staatsamewerking binne die totale apart

heidsbestel vasgele. Hoe hierdie voorstelle deur die parlement ontvang is en hoedanig dit in die 

praktyk sou realiseer, is 'n studie op sy eie en word uiteraard nie binne die beperkte skopus van 

hierdie verhandeling nagegaan nie. 

3.2 Die Sentrale Temas 

Tot hiertoe is hoofsaaklik na 'n makrobeeld van die interaksie tussen kerkbeleid en staatsbeleid 

gekyk. Daar is myns insiens egter ook, soos in die eerste Hoofstuk aangedui is, ter wille van 'n 

volledige beeld ook 'n mikro-ontleding van die dokument nodig. Ten grondslag van die TV is daar 

bepaalde invloede en beskouings wat tot dusver net in die verbygaan aangeraak is en nou van 

naderby verken moet word. Soos in 1.4 aangedu4 is daar ses temas wat uitstaan in die TV, 

naamlik : a) 'n Volkekundige vertrekpunt; b) die Bantoe se "uitwissingsmotief'; c) die kerk en 

staat is "spanmaats"; d) blankes word voor 'n onafwendbare keuse gestel; e) Blanke voogdyskap 

oor die Bantoe en f) 'n oproep tot opoffering vir sendingwerk. 
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3.2.1 'n Volkekundige Vertrekpunt 

"Volkekunde" is 'n akademiese dissipline wat aan Afrikaanse sowel as "etniese" universiteite binne 

die sogenaamde Bantoetuislande gedoseer is. Sedert prof W W M Eiselen die hoof van die eerste 

Volkekundedepartement in 1928 aan die Universiteit van Stellenbosch geword het, het daar nooit 

werklik ernstige akademiese kontak en uitruil van kennis tussen Volkekunde en Antropologie aan 

die Engelssprekende universiteite plaasgevind nie. John Sharp (1981 :16-36) wat 'n insiggewende 

artikel oor die wortels en ontwikkeling van die Volkekunde geskryf het, wys op verskeie oorsake 

daarvoor, maar sonder tog 'n "emosioneel-intellektuele antipatie" by hulle Engelse Antropologie

kollegas uit. 'n Antipatie wat onstaan het as gevolg van 'n dubbele lojaliteit by die Afrikaanse 

volkekundiges - enersyds aan hulle vak, maar andersyds ook aan volksdiens. In laasgenoemde 

hoedanigheid raak hulle betrokke in die artikulering van 'n "volksdogma" waardeur Volkekunde 'n 

uitgroeisel van die blanke Afrikaner se Christelik-Nasionale ideologie word. 

Volkekunde werk met die etnos-teorie. Die wyse waarop die etnos-teorie binne die Volkekunde 

figureer is egter 'n "modiftkasie van die [oorspronklike] bronne" (Sharp 1981:33) waarop 

volkekundiges sterk steun. Die bronne waaraan hulle 'n plaaslike kleur gegee het, is onder andere 

die werk van Kuyper, Fichte en Miihlmann (laasgenoemde via Shirokogoroft). 'n Voorbeeld van 

so 'n gemodifieerde etnos-teor.i~ is die van Coertze45 wat se dat die mensdom in onderskeie volkere 

- elkeen met 'n eie kultuur - verdeel is. 'n Etnos is 'n groep en hulle kultuur wat oor 'n tydperk in 

verhouding tot hulle fisiese en sosiale omgewing die "lewensproses" vonn waarbinne individue 

bestaan. 'n Individu word binne 'n bepaalde volk gebore en daarna word 'n persoon binne die 

45 Sharp laat ham hierin lei deur P J Coertze se Inleiding tot die Algemene Vo/kekunde (Jhb 1973). 
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kultuur van die betrokke vollc gesosialiseer om saam met die ander lede van die vollc 'n bepaalde 

vollcspersoonlikheid te ontvang. Hieruit volg dit dat die belangrikste invloed van enige individu 

binne enige sosiale konteks die persoon se etnoslidmaatskap is. 

Sharp (1981:32) kom uiteindelik tot die konklusie dat Vollcekunde met tydsverloop 'n beslissende 

rol gespeel het ten opsigte van twee sleutelbegrippe binne die vollcsideologie, te wete volkseie en 

volkereverhoudings. Vollcekunde het 'n deurslaggewende bydrae gelewer om die geist van die 

blanke Afrikaner te definieer, maar ook om die uitreiking van die self na ander etnisiteite te beskry-

we. 

Die Vollcekunde se belangstelling in die etnos was egter nie net 'n interne akademiese aangeleent-

heid nie, maar was deel van ~n breere inter-dissiplinere betrokkenheid wat meegewerk het aan die 

vollcsideologisering van die blanke Afrikaner - om maar 'n paar name te noem : H G Stoker, P J 

Meyer, N Diederichs en H F Verwoerd. Brits (1994:81) praat in hierdie verband van die 

"Afrikaner-akademici [wie se werk] van besondere belang in die uitkristallisering van apartheid 

[was]". 'n Akademikus wie se leiding in hierdie jare egter sterk nagevolg is, was die sosioloog 

Geoff Cronje. Hy is veral deur sy skryfwerk 46 nagevolg waarin sy radikale benadering tot 

apartheid op die spits gedryf is. Sy oplossing vir die rasseprobleem is : "gebiedskeiding, aparte 

ontwikkeling en gelykwaardi_g~ selfbeskikking" (Cronje 1947:156). 

46 Sy eerste bode, 'n Tuiste vir die Nageslag (1945), was die eerste skriftelike uiteensetting van apartheid 
in daardie jare. In 1947 volg Regverdige Rasse-Apartheid en in 1948 Voogdyskap en Apartheid 
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Met hierdie agtergrondkennis is die volkekundige invloed op die TV uiters deursigtig. Benewens 

die Volkekunde-terminologie wat deurlopend gebruik word, is die Volkekunde-teorie ook merkbaar 

ingewerk in die TV. Sou hierdie beinvloeding van suiwer akademiese oorsprong gewees het, sou 

daar nie veel kritiek ingebring kon word nie. Maar helaas was hierdie volkekundiges asook hulle 

kollegas uit ander dissiplines nie altyd vakgetrou nie. O'Meara (in Sharp 1981:27-29) het 

byvoorbeeld in sy studie oor die Broederbond in die jare 1920-50 die aktiewe betrokkenheid van 

veral die volkekundiges in die hoogste hierargie van die Bond aangedui. V eral was die naam van P 

J Coertze, hoof van die Volkekundedepartement aan die Universiteit van Pretoria, prominent 

gedurende die jare van die TK se ondersoek. 

Soos die meerderheid van die Volkekunde-ondersoeke uit daardie jare is die Bantoe ook in die TV 

as 'n bepaalde etnos met 'n kultuurgegewene tot 'n objek van studie gemaak en wel 'n studie wat 

uitsluitlik deskriptief van aard was. Die swartmense was hoogstens respondente wat op vraelyste . 

moes antwoord. Dit was dus nie vir die swartmense beskore om mee te spreek aan die TV nie. In 

hierdie gees laat die TV allereers die leser kennismaak met die swartmens deur hulle vernaamste 

etniese groeperings en instellings oorsigtelik te verken. Daarna word die sogenaamde "aanrakings

proses" tussen Blank .en Bantoe in detail nagegaan - eers hoe dit histories verloop het en dan word 

die proses self geanaliseer. V ervolgens word die TV se beskrywing van die "aanrakingsproses" in 

bree trekke weergegee : 

Die kontak tussen die Blanke en die Bantoe op politiese, ekonomiese en godsdienstig-opvoedkun

dige terrein was histories gesien beide positief en negatief van aard. Die positiewe sy van die 
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kontak is in die Blanke se oordrag van hulle godsdiens en kultuur op die Kaapse inboorlinge toe die 

witmense voet aan wal gesit het in die Kaap. Slawe en bediendes word van die begin af ingeroep 

tydens huisgodsdiens en sodoende word die nedersetters eintlik die eerste sendelinge in Suid-Afrika. 

Daarbenewens is sendelinge in die reel verwelkom en ondersteun in hulle werk - behalwe waar 

hulle met die politiek ingemeng het. "Bantoe-onderwys het [ egter] hand aan hand gegaan met die 

ontwikkeling van die sending"(TV:8). 

Vir die res het die Blanke-Bantoekontak egter 'n negatiewe uitwerking gehad Hierdie kontak het 

die Suid-Afrikaanse samelewing voortdurend blootgestel aan die "onverbiddelike gang van 

integrasie" wat volkekundig een van drie bestemmings kan he, naamlik dat die "swakkere" deur die 

"sterkere" volk of verdring word, Of opgeneem word, Of aanleiding kan gee tot 'n nuwe eenheid 

Daar word in hierdie verband ook gewys op die wesenlike gevaar van die "proses van assimilasie" 

wat begin met kulturele assimilasie en gaandeweg langs die weg van ekonomiese en sosiaal

politiese uiteindelik termineer in biologiese assimilasie. 

Van al die relevante faktore binne die proses van aanraking word die "getalleverhouding [as] die 

enkel faktor wat die s"Waarste weeg" (TV:lO) uitgesonder. In teenstelling met Australie en die VSA 

waar die inboorlinge en Negers as kultureel laere volke getalsgewys in die minderheid is, is die 

Bantoe as die "kultureel laere groep" binne die Suid-Afrikaanse konteks in die meerderheid. Hier

toedrag kan veroorsaak dat die Blanke minderheid deur die Bantoe meerderheid opgeneem kan 

word wat weer 'n ineenstorting en 'n terugval na die swakker meerderheid kan veroorsailk. 
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Die TV onderskei vier fases in die proses van aanraking : 'n Pre-kontak - , 'n breekontak - , 'n 

verstedelikings - en laastens 'n reaksiefase. In die eerste, pre-kontakfase, vind daar sporadiese 

kontak deur pioniers, jagters en reisigers met die Bantoe plaas. Die Bantoe was in hierdie fase 

sterk gebonde aan hulle stamhoof en derhalwe kon die Blankekultuur geen ingang vind by die 

Bantoe nie. In die tweede, breeicontakfase, tydens die 19de eeu tree daar uitdelgingsoorloe en 

gevolglike disintegrasie by die Bantoe in wat dit vir nedersetters, amptenare en sendelinge maklik 

maak om hulle lewensfeer binne te tree. In die derde fase van verstedeliking ontstaan daar 'n 

behoefte by die Bantoe aan Blankemiddele en - kultuurgoedere waartydens die Bantoe in groot 

getalle die Blankegebiede binnestroom om werksgeleenthede te soek. As gevolg van die kulturele 

afstand tussen wit en swart weier die Blanke dat Bantoes toegang kry tot die kern van hulle 

lewensfeer en word die Bantoe onvermydelik Blanke-athanklike "plakkers" binne Blankegebied. 

Ten slotte tree daar nou die reaksiefase in waartydens die gefrustreerde Bantoe met stakings, 

verset, boikotte en geweld die Blankesfeer probeer binnedring. Nasionalistiese bewegings word op 

die been gebring om "lewensruimte vir die Bantoe teenoor die Blanke [te skep] . . . [Hierdie] 

nasionalistiese reaksiewyse ... openbaar horn veral op kerklik-godsdienstige terrein" (TV:13). 

Maar wat is die Blanke se reaksie tydens hierdie aanrakingsproses? Hulle word voortdurend voor 

twee keuses gestel : Hulle kan Of die Bantoe toelaat om hulle sfeer binne te dring, Of naas (nie 

teenoor) hulle aan die Bantoe·"volle geleentheid tot positiewe ontplooiingverskaf' (TV:13). 

Die proses van aanraking het vir beide Blank en Bantoe bepaalde gevolge gehad. Vir die Blanke 

indirekte en vir die Bantoe direkte gevolge. Om hierdie gevolge te beskryt: maak die TV van 
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tipiese Volkekundeterminologie uit daardie jare gebruik as hulle aandui : Die Blanke as "groei

ende volksorganisme" met hulle W esterse lewensvorm is nie werklik beinvloed deur die Bantoekul

tuur nie. Wat hulle egter wel gedoen het, was om die Bantoe in hulle ekonomiese aktiwiteite toe te 

laat "en het so vir sy bestaan athanklik geword van die dienslewering en medewerking van 'n groot 

aantal kultuurvreemde en rasvreemde Bantoe-indiwidue" (TV:14). Hierdie toelating het tot 

gevolg gehad dat 'n industriewese met ongeskoolde arbeid opgebou is; dat die arbeidsmoraal 'n 

ernstige knou toegedien is en dat "n klein getal Blankes [wat] vanwee die groot getalle kultureel

agterlike Bantoe 'n swaar opheffings - en dienslas te tors het, swaarder as ander lande wat uitsluit

lik Blanke bevolkings het"(TV:l6), die wa deur die drif moes trek. 

Die Bantoe is egter op 'n bree terrein kultureel. ekonomies, maatskaplik, religieus-esteties, polities 

sowel as sielkundig op 'n direkte wyse beinvloed. Kultureel het daar 'n verwestering ingetree. 

Ekonomies is hulle gedwing om van hulle eenvoudige bestaansekonomie af te sien en hulle vee, . 

akkerbou en jag- en versamelbedrywe as middele vir lobola, rituele en slegs vir eie gebruik in te 

ruil as lewensnoodsaaklike bestaansmiddele. Ekonomies het 'n ''athanklike Bantoe" na vore getree 

Wa.t in die plek van die stamhoof en vader van die verlede in die "Goewerment 'n nuwe Vader 

[gevind het] en na horn word nou die hande uitgesteek ... " (TV: 15). Maatskaplik het daar veral in 

die huweliks- en gesinslewe ingrypende veranderings gekom : Lobolohuwelike word deur kerklike 

huwelike en poliginie deur ·monogamie en voorkeurhuwelike met huwelike oor etniese grense heen 

vervang. Die sterk "komm.unegees" wat maatskaplik as 'n sterk bindingsmiddel gedien het word 

toenemend verdring deur individualisering. Die feit dat groot getalle Bantoes aan kerke behoort en 

daar ook vele geordende en lekewerkers uit hulle geledere kom, bevestig die Blanke se religieuse 

invloed. Kontak met die Blanke het by hulle polities 'n dualisme veroorsaak : Enersyds is daar 

.. 
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diegene wat aan die tradisionele bestel voorkeur gee, terwyl daar weer ander is wat neo-Westerse 

idees het en wat deur die ANC en vakbonde hulle politieke ideale revolusioner wil bereik. 

Sielkundig het die Bantoe geindividualiseerd geraak. In besluitneming oefen volwassenes al meer 

keuses uit ongeag hulle ouers en meerderes se mening. Maar daarbenewens beleef die Bantoe 

teenoor die Blanke 'n "sterk gevoel van atbanklikheid [as die] kenner van die nuwe en onbekende" 

(TV:l6). 

3.2.2 Die "Uitwissingsmotief' by die Bantoe 

Daar is reeds in 3.2.1 aangedui dat die TV die kontak tussen die Bantoe en die Blanke histories

volkekundig met 'n vierfasige model wil verklaar. In hierdie afdeling gaan daar nadere aandag aan 

die vierde, die sogenaamde reaksiefase, gewy word 

Die vierde reaksiefase word ingelui deur 'n "frustrasie" by die Bantoe gebore uit die Blankes se . 

weiering om hulle tot die Blankelewensgebied toe te laat. Op hierdie Blanke-uitsluiting en eksklusi

visme reageer die Bantoe dan op drieerlei wyse : Allereers kan hulle hulle wend tot stakings, 

boikotte, versette en geweld Maar tweedens mag hulle ook deur middel van "nasionalistiese bewe

gings" poog om vir hulleself 'n "lewensruimte" teenoor die Blanke te probeer skep. · Hierdie 

"lewensruimte" is in die praktyk merendeels 'n kerklik-godsdienstige staanplek of basis waarvan

daan op 'n uiters subtiele en··reaksionere wyse gepoog word om die Blankelewensfeer "uit te wis". 

'n Derde moontlikheid is om sonder meer te ontvlug. Hierdie reaksiewyse is egter net tydelik van 

aard en tree in wanneer 'n persoon voor 'n keuse gestel word om te identifiseer met een van twee 

groepe - Of die "assimilasioniste" (die indringers), of die "nasionaliste" (die uitwissers). 
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Die TK is uiters vaag (of versigtig) in hulle omskrywing van die Bantoe se kerklik-godsdienstige 

lewensruimte wat nasionalisties funksioneer. Tog maak hulle geen geheim daarvan dat hulle 'n 

vraagteken wil plaas agter die motiewe van sekere kerklik-godsdienstige groeperings onder die 

swartmense. In werlikheid is hulle niks meer as wolwe in skaapsklere wat besig is om die land se 

ondergang te beplan! 

Hierdie ontmaskering van sekere swart kerklik-godsdienstige groeperingsse "uitwissingsmotief sou 

as 'n manifestasie aangedui kon word van 'n tradisionele vrees wat histories deurlopend deel 

uitmaak van die blanke Afrikaner se wordingsgeskiedenis. Hierdie tendens stel Keet (1955:45) 

duidelik aan die kaak as hy die blanke Afrikaner se "vrees vir uitwissing" as beide die oorsprong en 

voortsetting van apartheid tipeer : "Dit is ... die strekking van apartheid; dit vind sy oorsprong 

en sy voort- setting in die vrees dat die blanke beskawing uitgewis sal word. Daarom moet die nie

blanke sy heil onder sy eie mense uitwerk ... " 

Geoff Cronje antisipeer in die nabye toekoms van 1947, wat hy noem, 'n "dodelike botsing" tussen 

swart en wit in die land. "Soos ons nou bestaan, is ons geheel en al aan die genade van die 

naturelle oorgegee" en daarom meen hy moet daar spoedig 'n regverdige rasse-apartheid kom : 

"V oordat hulle van hulle mag misbruik maak - 'n mag wat hulle verkry het omdat ons die grootste 

deel van ons ongeskoolde ~dewerk aan hulle toevertrou het" (1947:37-38). Die swartmense se 

ekonomiese bedingingsmag wat hulle verwerf het uit 'n blanke ekonomie wat geskoei is op 

goedkoop swart arbeid, is volgens G D Scholtz histories een van die groot foute wat ons voorouers 

begaan het : "lndien die volksplanting slegs met blanke arbeid begin is, sou die huidige geslag van 

Afrikaners met baie minder moeilikheid te kampe gehad het [en] sou die Afrikaanse volk se bestaan 
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vandag ... minder bedreig gewees het ... " (1954:75). 

Benewens die vrees vir 'n "dodelike botsing" vanuit die ekonomiese sfeer, was daar ook steeds die 

vrees vir swart geweld vanuit die getalle-oorwig van die swartmense. Cronje stel die saak s6 aan 

die orde: 

[Die blankes sal] as klein minderheid op die lange duur na alle waarskynlikheid hulleself nie ... kan 
handhaaf nie teenoor die groot massa nie-blankes wat in die toekoms . . . steeds meer aanspraak op 
gelykstelling en medeseggenskap sal maak en wat bes moontlik sal trag om, wanneer nie aan hulle eise 
voldoen word nie, die oppergesag van die witmense met geweld omver te werp (1947:132). 

Dit was vir die blanke steeds belangrik om die "oppergesag" in die landsbestuur te he, want daar-

deur sou die voortbestaan van die Christelike beskawing in Suid-Afrika verseker wees. Enige 

poging tot gelykstelling tussen wit en swartmense, het die verslag van die KK (1950:122) gelui 

:"sal die gesag van die witman stelselmatig ondergrawe ... totdat dit uiteindelik vernietig sal word 

en daarmee kan onberekenbare skade aan die Christelike beskawing in Afrika toegedien word". 

Derhalwe was die KK (1950:128) van oortuiging dat die stedelike swartmense die status van 

"besoeker in blankes se gebied" te alle tye moes behou ten einde "bittere botsings op politieke 

terfein" te vermy. 

3.2.3 Die Kerk en Staat is "Spanmaats" 

Die grootste en moeilikste probleem" wat die TK in verband met die voorgestelde BOP geidentifi-

seer het, was die sogenaamde "onwil van die Bantoe" (TV:155). Dit het die vraag laat onstaan of 

die Christelike godsdiens en opvoeding nie miskien 'n groter samewerking van die Bantoe se kant 

kon bewerkstellig nie. Aan die hand van 'n vraelys is toe vasgestel dat "die Christelike Godsdiens 

inderdaad 'n wonderkrag is wat diep ingegeryp het in die lewens van die Bantoe op so 'n wyse dat 
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daar vir die ommekeer wat daar in hulle lewens plaasgevind het, nie 'n natuurwetenskaplike verkla

ring gevind kan word nie" (TV:155). Hierdie unieke inset van die kant van die kerk het die TK laat 

besef: "Dit [is] noodsaaklik dat die kerke doelbewus ingeskakel word in die hele ontwikkelings

program van die Bantoegebiede" (TV:156). 

Die vraag was natuurlik : Op watter wyse gaan die kerk en staat met hulle antitetiese werks

terreine by mekaar inskakel? Op hierdie moeilike teologiese vraag, sou die TK egter 'n eenvoudige 

antwoord gee: "Die kerke en Staat vorm in Suid-Afrika nie 'n antitese nie. Inteendeel, die een is 

spanmaat van die antler" (TV:l61). Die metafoor "spanmaat" om die kerk-tot-staatverhouding te 

omskrywe, is veelseggende beeldspraak. In een woord vat dit die resultaat van hierdie hele verhan

deling saam. Kerk en staat speel aan dieselfde kant in dieselfde span. Hulle speel volgens dieselfde 

reels van die spel. Hulle het dieselfde opponente en jaag in die nouste en heelhartigste samespel 

dieselfde doelwit na. As daar mense is wat sou aanvoer dat sodanige samewerking nie prakties 

mo<;mtlik is nie, word die geslaagdheid van die Zebediela-eksperiment met die holistiese bantering 

van swartwerkers se behoeftes as 'n "aanskouingsles [en] miniatuur ... wat op nasionale grond

slag kan geskied", voorgehou (TV:161). 

Soos reeds in 3.1.5 aangatui is, het die TK eksplisiet die onderskeie aksies van kerk en staat uitge

spel. Binne die raamw~k viui die TV-aanbevelings kom dit daarop neer dat van die kerk verwag 

word om "sendingvaardig" te bly, terwyl die staat die rol van wegbereider speel. bnder sending

vaardigheid word verstaan die lewering en opleiding van genoeg sendingwerkkragte asook die 

besig-wees met kragtige evangelisasie van die swartmense, terwyl daar in 'n ekumeniese gees na 

kerklike samewerking en - eenheid gestrewe word. Die staat se rol as wegbereider was ingestem op 
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die verwydering van struikelblokke in die weg van sendingwerk soos die gebrek aan fondse, die 

vermenigvuldiging van sektariese en separatistiese groepe asook ongewenste persone wat by 

sending onder die swartmense betrokke wil raak. 

Hierdie voorafgaande beskrywing van die band tussen kerk en staat in Suid-Afrika is nie vreemd 

aan die algemene kerkgeskiedenis nie. Die Edik van Milaan in 313 nC word beskou as die troudag 

van die "gerieflikheidshuwelik" tussen kerk en staat en daarmee saam die ineenstrengeling van die 

Westerse beskawing en kerklike gesag (Commission of World Mission and Evangelism 1980:115). 

Die kerk-staat-maatsweesmodel van die TV korrespondeer egter grootliks met die Konstantynse 

denkmodel waarin "die staat die veiligheid en die rol van die kerk [waarborg en] van die staat ver

wag word om sekere wette te maak waardeur 'n bepaalde Christelike etiek in die samelewing wet

lik afdwingbaar gemaak word" (Gaum 1995:13). Die Suid-Afrikaanse kerk-geskiedenis, en dan in 

besonder die van die NGK, kon dan uiteraard ook nie vanwee hulle Westerse verbintenis aan 

hierdie tendens ontkom nie! 

Oppervlakkig beskou, klink die kerk-staatverbintenis soos dit uit die TV na vore tree na 'n onskul

dige verbintenis waar die staat bloot die meriete van Christelike sending as 'n hulparm en 'n 

"wonderkrag"ingesien bet in hulle eerlike soeke na 'n dringende oplossing vir 'n ingewikkelde 

rasseprobleem. Dit klink ook of die staat gehoor gegee het aan 'n oproep van J H Bavinck tydens 

sy besoek aan Suid-Afrika in 1953 : "Eigenlijk geloof ik, dat de Regering van Zuid-Afrika wel zou 

doen, wanneer ze op groter schaal gebruik zou maken van de mogelijken, de Zending kan bieden" 

(Gerdener1953:858). Ongelukkig was die kerk-staatverhouding soos dit volgens die TV se 

voorstelle geiinplementeer is die direkte oorsaak van "onheilige kompromiee" tussen (veral) die 
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NGK en die owerheid. Die NGK het 'n "bevoorregte posisie" geniet en die teologies-etiese nonne 

van die NGK het dan ook "in 'n groot mate neerslag gevind in die manier waarop die staat deur 

wetgewing die samelewing georden het" (Gaum 1995:13). Hierdie toedrag van sake is reeds 

duidelik weerspieel in die redaksionele kommentaar van Die Kerkbode (1948:1369) binne die 

volgende weke nadat die 1948 verkiesingsuitslag bekend geword het : 

[In die verkiesingstyd het] ons Christelike voll< ... soveel nader geskuif aan die stembus en aan die 
Parlementshuis ... Hierin [het ons] 'n voorsmaak gehad van die besondere krag en bekoring van die 
Christelike getuienis ook op staatkundige terrein . . . [Mag] kerk en Parlementshuis nog nader aan 
mekaar skuiwe. 

Nie net hierdie amptelike berig van die NGK nie, maar ook die feit dat 'n oud-leraar van die NGK 

in 1948 premier word, was nie 'n blote toevalligheid nie, maar het simbolies daarop gedui dat 'n 

era aangebreek het waarin kansel en kateder inderdaad baie na aan mekaar gaan skuiwe. Die kerk-

staatsimbiose wat in die TV voorgestel is, was inderdaad vir twee spelers in dieselfde span wat vir 

baie jare om te kom nog na hartelus sou saampseel! 

3.2.4 Blankes word voor 'n Onafwendbare Keuse Gestel 

Gedurende die 1948-54 periode het daar 'n byna fatalistiese dringendheid rondom die implemen-

tering van totale apartheid ontstaan. Die blanke Afrikaners was in hulle gemoed daarvan oortuig 

dat daar vir hulle geen ander opsie as algehele apartheid bestaan het nie. Die waterskeidng het nou 

aangebreek. Tyd vir talm Js .. daar nie meer nie. Die rede vir hierdie dringendheid is reeds uit die 

TV aangedui : Daar is onder die Bantoegeledere nasionalistiesgeorienteerdes wat vanuit 'n pseudo 

kerklik-godsdienstige basis besig is met 'n opmars na die Blanke vesting met die doel om dit uit te 

wis! 'n Defensiewe houding sat nie meer help nie - die uur van offensiewe optrede het nou aange-

gebreek! 
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Dit was egter nie net die uitwissingsmotief van die Bantoe wat die Blanke tot aksie moes dwing nie, 

maar ook 'n verdeeldheid van oortuiging binne eie Blanke geledere. Te midde van die die aanra-

kingsproses het daar onder Blankes "twee gedagtepole ontstaan [te wete] enersyds die bandhawing 

van 'n eiesoortige bestaan en andersyds die samesnoering van alle vorme van bestaan binne 

dieselfde lewensgrense" {TV:l6). Tussen hierdie twee ekstreme is daar weliswaar "tussen 

skakelings", maar die optrede van studente aan Blanke universiteite asook die standpunte van 

opkomende politieke partye bevestig egter die bestaan van bogenoemde twee uiteenlopende 

menings. 

Met die volgende woorde laat die TV (: 17) die witmense op 'n kruispad staan waar gekies moet 

word In die keuse laat die TV die blankes egter geen alternatief nie : 

Die Blanke het voor 'n keuse gekom wat onafwendbaar is. 'n Groot aantal Blankes soek veiligheid in 
'n middeweg wat minstens nie tydens hulle lewensduur by 'n uitdraaipad sal kom nie. Die leiersgroepe 
aan die spits van die twee vormende pole, wat vandag genoem. word 'apartheid' aan die een kant en 
'liberalisme' aan die ander kant, getuig daarvan dat in hul gees die tyd van keuse tussen afsonderlike 
handhawing of samegroei aangebreek het, tussen die tradisioneel Suid-Afrikaanse en die neo-westerse 
Iewensbeeld. 

Hierdie koorsagtige ems tot 'n keuse wat uitgeoefen moet word, word veral in die werk van Geoff 

Cronje aangetref. Met die volgende stelling wil Cronje (1947:39) daarop wys dat indien die wit-

mense in 'n ander rigting as totale apartheid gaan beweeg hulle basies hulle verlede, hede en 

toekoms oorboord gaan gooi : 

Die nugterheid en realisme skrywe ••• voor dat ons die enigste beleid sal volg wat ons beleid van rasse
apartheid sal eerbiedig, wat ons Cbristelike gevoel van regverdigheid en liefde sal bevredig en wat vir 
ons nageslag 'n toekoms as 'n Europese ras sal verseker, die weg van volkome afskeiding deur 
territoriale segregasie. 
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Cronje (1947:21) wys vercler daarop dat die onafwendbaarheid van die witmense se keuse nie 

eerstens in 'n dwang van buite, soos 'n "vrees vir verswelging in die swart see", gelee is nie, maar 

dat dit 'n innerlike dwang is : "Die heiligheid van die volksbestaan as 'n skepping van God wat 

met 'n bepaalde doel geskied het, dwing ons reeds om daardie bestaan te beveilig''. 

3.2.5 Blanke Voogdyskap oor die Bantoe 

Opvallend in die TV is dat die begrip "voogdyskap" slegs in die verbygaan in 'n hoofstuk wat oor 

die Christelike sending handel (Hoofstuk 14), eksplisiet vermeld word. Die hele TV handel egter 

oor die saak van blankevoogdyskap oor die swartmense. Die hele gedagte van 'n ontwikkelings-

program vir swartmense bet sy oorsprong in die blankegeroepenheid teenoor die minderbevoorregte 

swartmens. Blankes het bulleself deur die geskiedenis been as onmisbaar op die hele Suid-Afri-

kaanse toneel, selfs ook binne die Afrikakonteks, geag. So word die vraag in die TV (:59) gevra: 

Sou die Westerse beskawing en Christendom kon voortbestaan in Afrika indien die Blankes uit 

Afrika sou padgee? waarop die volgende antwoord gegee word : 

Die Blankes moet in Afrika bly as die vernaamste draers van die Christelike Godsdiens en die 
Cbristelike beskawing. Die Blankes moet bier wees ook terwille van die inboorlinge van Afrika. Dit is 
hulle roeping. Al die verantwoordelikheid wat aan so 'n roeping verbonde is, rus op die skouers van die 
Blankes. Die voortbestaan van Blanke voogdyskap met alles wat dit impliseer, is 'n uitgemaakte saak •. 

Voogdyskap word voorts duidelik gekwalifiseer as 'n "Christelike voogdyskap [wat] op Bybelse 

gronde [berus]" (TV:59). Voogdyskap bebels met ander woorde nie net bumanitere bulpverlening 

deur 'n bevoorregte aan 'n minderbevoorregte nie, maar is die uitoefening van 'n Bybels-Christe-

like eis. 

Ofskoon voogdyskap 'n Christelike roepingsvervulling is, dra die gelowige voog nie alle verant-

woordelikheid daarvoor nie. "Die kerke, die Staat en die Bantoe sal mekaar hierin moet vind 
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Saam sal hulle moet voortbeweeg op hierdie grondslag totdat die Bantoe in alle opsigte hulle volle 

ontwikkeling bereik het. Dit hang grootliks van die Bantoe self af hoe lank dit sal duur"(TV:59). 

V oogdyskap is met antler woorde 'n vennootskap en 'n gedeelde verantwoordelikheid. 

Daarbenewens is voogdyskap ook nie bedoel om ad infinitum voort te duur nie. Dit is bedoel om 

mense te help om hulleself te help. En wanneer daardie stadium bereik sal word, hang uitsluitlik af 

van diegene aan wie hulp verleen word. 

Daar kan met reg beweer word dat die gedagte van Christelike voogdyskap in die sentrum van die 

apartheidsidee staan. Aanvanklik was dit niks meer as 'n blote besorgdheid uit menslike oorwe-

gings nie. As E P Groenewald egter poog om apartheid Bybels te fundeer, kry voogdyskap in die 

proses ook 'n Bybelse geladenheid. Uit hoofde van 'n enkele teks, te wete Gal 4.2, maak Groene-

wald 'n eksegetiese sprong 47 om voogdyskap Skri:ftuurlik te verantwoord. Hierdie gedagte het 

egter reeds vroeer in 1944 by die Bloemfonteinse volkskongres aanklank gevind toe daar volgens 

Cronje (1947:42) verklaar is: "Dit [is] die Christelike plig van die blanke om as voog oor die nie-

blanke rasse op te tree tot tyd en wyl hulle die peil bereik het om oor hulle eie sake self te kan beslis 

... " Aldus Cronje (1947:42) is dieselfde gedagte op die Johannesburgse volkskongres van 1947 

herhaal toe voogdyskap beskryf is as "christelik" en as die "beskerming, leiding en materiele steun" 

aan swartmense totdat hulle -"~elfstandig en verantwoordelik" is 

47 Vir Groenewald (Cronje 1947:62) is hierdie sprong egter "[binne] die beginsels van 
Skrifverklaring,[naamlik om l uitsprake wat op enkelinge betrekking bet, van toepassing te maak op volke 
en omgekeerd". 
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Vir Cronje (1947:122-143) is voogdyskap egter nie net uit Christelike oorwegings noodsaaklik nie, 

maar bestaan daar ook sosiologiese redes daarvoor. Hy verklaar dat dit 'n sosiologies feit is dat 

swartmense witmense se mindere is. Vanuit die voog se Cbristelike geroepenheid mag voogde 

egter nie hulle meerdere posisie teenoor God se skepsels misbruik nie, maar moet hulle vier oog

merke in hulle verhouding tot die swartmense nastreef, naamlik : beskerming, leiding, ontwikkeling 

en selfbeskikking. Die bereiking van hierdie doelwitte kan slegs binne die kader van apartheid 

bereik word en derhalwe sien Cronje apartheid as die keersy van voogdyskap. V oogdyskap le ook 

nie volgens sy mening op 'n persoonlike vlak - dit wil se van persoon tot persoon nie, maar is 'n 

aksie wat van die blankes as 'n groep na die swartmense as 'n groep uitgaan. Swartmense wat 

reeds 'n hoe peil van ontwikkeling en beskawing bereik het, moet ook 'n inset lewer ten opsigte van 

die opheffing en selfstandigmaking van hulle eie mense. Ten slotte is voogdyskap vir Cronje 

(1947:64) nie 'n rede tot selfverheffing en meerderwaardigheid nie, maar moet dit ''veeleer 

[geskied] uit dankbare erkentlikheid vir voorregte wat die Here geskenk het en uit die opregte 

bedoeling om die verantwoordelikheid, wat hierdie voorregte meebring, te aanvaar". 

Op die keper beskou, was die uitgangspunte en oogmerke van voogdyskap uiters prysenswaardig. 

Die twee hoofkritici van totale apartheid, Ben Marais en Bennie Keet, het egter beide profetiese 

waarskuwings in verband ~et voogdyskap laat hoor wat ook 'n ander blik op voogdyskap gewerp 

het. Ben Marais (1952:298) verneem na die ware motief agter voogdyskap ashy dit stet: "Ons is 

Christelike voogde. Laat ons eerste oorweging nie wees : Hoe kan ek sekere regte en voorregte 

van die blanke groep beveilig en bestendig nie, maar hoe kan ek in hierdie tydsbedeling en in die 

gees van die Skrif my verpligtings as christelike voogd nakom?'' Die vraag kan met reg gevra 
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word : Was dit nie tog maar die eintlike motief wat uiteindelik in die die meerderheid blanke 

voogde se agterkoppe geleefhet nie? 

Bennie Keet (1955:44) het weer 'n ander kant van voogdyskap belig ashy hom uitspreek oor die 

duur van voogdyskap : "Ons blanke voogdyskap [is 'n] prysenswaardige idee, mits daarby nie 

veronderstel word dat die voog altyd voog sal bly nie. Daar kom 'n tyd dat die kind mondig word 

... " Oor die beeindiging van voogdyskap sou geeneen van die voorstanders daarvan debatteer nie. 

Die sleutelvraag het egter gebly : W anneer hou voogdyskap op? En wie gaan besluit wanneer het 

die swartmense die beoogde peil van ontwikkeling bereik? En les bes - watter maatstaf van ont

wikkeling word gebruik waaraan die swartmense se ontwikkelingspeil gemeet kan word? 

3.2.6 'n Oproep tot Opoffering vir Sendingwerk 

Die TV het aangetoon dat 68,8% van die sendingwerkers van buitelandse afkoms was, terwyl slegs 

31,4% in Suid-Afrika gebore is. In die lig van hierdie feite moet : "Die seuns en dogters van Suid

Afrika .•. opgeskerp word tot die besef dat dit in die eerste instansie hulle taak is om die Bantoe 

van hul land te evangeliseer" (TV:56). Hierdie selfde oproep word reeds in die dertigerjare deur 

prof J du Plessis (1932:283) in sy boek, Wie sal Gaan?48
, gemaak as hy se : "Die sending het 

regmatige aanspraak op ons beste, knapste en mees toegewyde jongelinge en jongedogters". Sy 

motivering vir hierdie uitdaging is omdat die werk volgens sy mening in die sendingveld veel 

ingewikkelder, die geleentheid veel belowender en die nood veel dringender is. 

48 Hierdie werk bet vir baie lank as sendingwerkhandleiding in die NGK gedien. 
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In die volgende dekade, in die laat veertigerjare, berig Die Kerkbode (1947:934) dat Sondag 16 

November 1947 uitgeroep is as 'n biddag om meer sendingwerkers. In die verband maak die FSR 

'n oproep op die "jongeliede" wat bewys het dat hulle "gees van heroisme nog nie dood is nie". 

Noodkrete soos hierdie het in daardie jare dikwels opgegaan in die lig van die sogenaamde 

"Roomse gevaar", toenemende sekularisasie en die feit dat soveel buitelandse sendelinge 

"ingevoer" moes word. 

W aar die uitdagings aan die jeug in die dertiger - en veertigerjare nog met sporadiese reaksie 

begroet is omdat sending nog grootliks aan buitelandse inisiatief oorgelaat is, tref 'n mens 'n gans 

ander reaksie in die vyftigerjare met die oproep van die TV aan! Die NGK is meteens met 'n nuwe 

sendingywer besiel en talle jongmense en volwassenes het na vore gekom om hulle vir sendingwerk 

aan te bied. Selfs leraars van die "moederkerk" het uit hulle gemeentes bedank, soos proff Carel 

Boshoff en Nico Smith, om hulle in die "sendingvelde" voltyds aan die sending te gaan wy. 

3.2. 7 Gevo)gtrekking 

In hierdie slotgedeelte van Hoofstuk 3 is 'n mikro-analise van ses sentrale temas binne die TV 

gemaak. Daar is aangedui dat hierdie temas inderdaad die sluitstene is waarom ·die TV 

gekonstrueer is. Uit hierdi~ i:µikro-ondersoek het die volgende vier sake na vore getree : 

3.2.7.1 Volk tot Volk 

Die aksentuering van die volksgedagte bewys die duidelike inspraak van die Volkekunde in die TV. 

Die potensiaal van die individu word verswelg deur die volk. Die belange van die volk of etnos 
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staan voorop. Alles word in <liens gestel tot behoud van die beskawing en godsdiens van die blanke 

vollc. Ook die swartvolk het hulle volksidenteit as skeppingsgegewene van God ontvang. Derhalwe 

moet ook hulle hulle volkseie wat hulle in die tussentyd prysgegee het weer herwin binne hulle eie 

gebiede. Hierin neem sending 'n primere rol in om dit aan hulle uit te wys en hulle te lei tot 

selfverwesenliking. 

3.2.7.2 Die Hoofrolspelers 

Daar is drie hoofrolspelers in die TV, te wete : a) Blankes, b) 'n program en c) swartmense. 

a) Die blankes is as staat en kerk in 'n span verenig rondom 'n gemeenskaplike doelwit - 'n 

program van ontwikkeling vir swartgebiede. Die uitvoering van hierdie program is deel van die 

blanke Afrikaner se selfpersepsie van geroepenheid en onmisbaarheid binne Suid-Afrika sowel as 

die res van Afrika. 

b) Deur die implementering van die Bantoegebiede-ontwikkelingsprogram beantwoord blankes aan 

hulle Bybels-goddelike roeping van voogdyskap teenoor die swartmense wat gelei, beskerm en 

ontwikkel moet word tot selfaktualisering. Daarbenewens is voogdyskap die keersy van apartheid. 

Sonder voogdyskap is apartheid nie moontlik nie en sonder apartheid kan voogdyskap nie tot sy reg 

komnie. 

c) Swartmense is geidentifiseer as gefrustreerde mense wat besig is om vir hulleself 'n lewensfeer 

teenoor die blanke lewensfeer te realiseer. In werklikheid wil hulle nie 'n nuwe sfeer vir hulleself 

skep nie, maar eerder blankes s'n inneem en uitwis. Daarvoor gebruik hulle die kerklik

godsdienstige basis vanwaar hulle hulle vernietigingswerk wil loods. 
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3.2.7.3 Kontraste 

In die optrede van die drie rolspelers dui die TV implisiet 'n kontras van motiewe en doelwitte 

tussen witmense en swartmense aan. Daar is twee teenoorgestelde magte of pole tussen wit en 

swart aan die werk. Die witmense wil opbou - die swartmense wil vernietig. Die blankes stuur 'n 

opbouprogram van stapel, terwyl die swartmense 'n "uitwissingsprogram" in gedagte het. Die 

blankes werk met 'n openlike program - die swartmense met 'n "geheime" agenda. 

3.2.7.4 Die Blanke se Enigste Keuse Vra 'n Prys 

In die lig van die swartmense se bedekte motiewe bly daar vir blankes maar net een keuse - en dit is 

om onvoorwaardelik vir afsonderlike ontwikkeling te kies. Hierdie keuse laat nie ruimte vir 

alternatiewe of tussen-moontlikhede nie. Hierdie keuse kan ook nie hal:fhartig uitgeoefen word nie, 

maar vra van blankes 'n hoe prys van offervaardigheid. Vir die kerk beteken dit dat daar vir 

sending finansieel baie meer bygedra moet word, maar dat daar ook baie meer sendelinge 

uitgestuur sal word In hierdie verband word daar veral op die jeug 'n oproep gemaak ! 
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daar vir die ommekeer wat daar in hulle lewens plaasgevind het, nie 'n natuurwetenskaplike verkla

ring gevind kan word nie" (TV:155). Hierdie unieke inset van die kant van die kerk het die TK laat 

besef: "Dit [is] noodsaaklik dat die kerke doelbewus ingeskakel word in die hele ontwikkelings

program van die Bantoegebiede" (TV:156). 

Die vraag was natuurlik : Op watter wyse gaan die kerk en staat met hulle antitetiese werks

terreine by mekaar inskakel? Op hierdie moeilike teologiese vraag, sou die TK egter 'n eenvoudige 

antwoord gee: "Die kerke en Staat vorm in Suid-Afrika nie 'n antitese nie. Inteendeel, die een is 

spanmaat van die antler" (TV:161). Die metafoor "spanmaat" om die kerk-tot-staatverhouding te 

omskrywe, is veelseggende beeldspraak. In een woord vat dit die resultaat van hierdie hele verhan

deling saam. Kerk en staat speel aan dieselfde kant in dieselfde span. Hulle speel volgens dieselfde 

reels van die spel. Hulle het dieselfde opponente en jaag in die nouste en heelhartigste samespel 

dieselfde doelwit na. As daar mense is wat sou aanvoer dat sodanige samewerking nie prakties 

m09ntlik is nie, word die geslaagdheid van die Zebediela-eksperiment met die holistiese bantering 

van swartwerkers se behoeftes as 'n "aanskouingsles [en] miniatuur ... wat op nasionale grond

slag kan geskied", voorgehou (TV:161). 

Soos reeds in 3.1.5 aangedui is, het die TK eksplisiet die onderskeie aksies van kerk en staat uitge

spel. Binne die raalllw!!fk van die TV-aanbevelings kom dit daa,-op neer dat van die kerk verwag 

word om "sendingvaardig" te bly, terwyl die staat die rol van wegbereider speel. bnder sending

vaardigheid word verstaan die lewering en opleiding van genoeg sendingwerkkragte asook die 

besig-wees met kragtige evangelisasie van die swartmense, terwyl daar in 'n ekumeniese gees na 

kerklike samewerking en - eenheid gestrewe word. Die staat se rol as wegbereider was ingestem op 
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die verwydering van struikelblokke in die weg van sendingwerk soos die gebrek aan fondse, die 

vermenigvuldiging van sektariese en separatistiese groepe asook ongewenste persone wat by 

sending onder die swartmense betrokke wil raak. 

Hierdie voorafgaande beskrywing van die band tussen kerk en staat in Suid-Afrika is nie vreemd 

aan die algemene kerkgeskiedenis nie. Die Edik van Milaan in 313 nC word beskou as die troudag 

van die "gerieflikheidshuwelik" tussen kerk en staat en daarmee saam die ineenstrengeling van die 

Westerse beskawing en kerklike gesag (Commission of World Mission and Evangelism 1980:115). 

Die kerk-staat-maatsweesmodel van die TV korrespondeer egter grootliks met die Konstantynse 

denkmodel waarin "die staat die veiligheid en die rol van die kerk [waarborg en] van die staat ver

wag word om sekere wette te maak waardeur 'n bepaalde Christelike etiek in die samelewing wet

lik afdwingbaar gemaak word" (Gaum 1995:13). Die Suid-Afrikaanse kerk-geskiedenis, en dan in 

besonder die van die NGK, kon dan uiteraard ook nie vanwee hulle Westerse verbintenis aan 

hierdie tendens ontkom nie! 

Oppervlakkig beskou, klink die kerk-staatverbintenis soos dit uit die TV na vore tree na 'n onskul

dige verbintenis waar die staat bloot die meriete van Christelike sending as 'n hulparm en 'n 

"wonderkrag"ingesien het in hulle eerlike soeke na 'n dringende oplossing vir 'n ingewikkelde 

rasseprobleem. Dit k1ink ook of die staat gehoor gegee het aan 'n oproep van J H Bavinck tydens 

sy besoek aan Suid-Afrika in 1953 : "Eigenlijk geloof ik, dat de Regering van Zuid-Afrika wel zou 

doen, wanneer ze op groter schaal gebruik zou maken van de mogelijken, de Zending kan bieden" 

(Gerdener1953:858). Ongelukkig was die kerk-staatverhouding soos dit volgens die TV se 

voorstelle geiinplementeer is die direkte oorsaak van "onheilige kompromiee" tussen (veral) die 



98 

NGK en die owerheid Die NGK het 'n "bevoorregte posisie" geniet en die teologies-etiese norme 

van die NGK het dan ook "in 'n groot mate neerslag gevind in die manier waarop die staat deur 

wetgewing die samelewing georden het" (Gaum 1995:13). Hierdie toedrag van sake is reeds 

duidelik weerspieel in die redaksionele kommentaar van Die Kerkhode (1948:1369) binne die 

volgende weke nadat die 1948 verkiesingsuitslag bekend geword het : 

[In die verkiesingstyd het] ons Christelike voile . . . soveel nader geskuif aan die stembus en aan die 
Parlementshuis ... Hierin [het ons] 'n voorsmaak gehad van die besondere krag en bekoring van die 
Christelike getuienis ook op staatkundige terrein . . . [Mag] kerk en Parlementshuis nog nader aan 
mekaar skuiwe. 

Nie net hierdie amptelike berig van die NGK nie, maar ook die feit dat 'n oud-leraar van die NGK 

in 1948 premier word, was nie 'n blote toevalligheid nie, maar het simbolies daarop gedui dat 'n 

era aangebreek het waarin kansel en kateder inderdaad baie na aan mekaar gaan skuiwe. Die kerk-

staatsimbiose wat in die TV voorgestel is, was inderdaad vir twee spelers in dieselfde span wat vir 

baie jare om te kom nog na hartelus sou saampseel! 

3.2.4 Blankes word voor 'n Onafwendbare Keuse Gestel 

Gedurende die 1948-54 periode het daar 'n byna fatalistiese dringendheid rondom die implemen-

tering van totale apartheid ontstaan. Die blanke Afrikaners was in hulle gemoed daarvan oortuig 

dat daar vir hulle geen ander opsie as algehele apartheid bestaan het nie. Die waterskeidng het nou 

aangebreek. Tyd vir talm ,is, daar nie meer nie. Die rede vir hierdie dringendheid is reeds uit die 

TV aangedui : Daar is onder die Bantoegeledere nasionalistiesgeorienteerdes wat vanuit 'n pseudo 

kerklik-godsdienstige basis besig is met 'n opmars na die Blanke vesting met die doel om dit uit te 

wis! 'n Defensiewe houding sal nie meer help nie - die uur van offensiewe optrede bet nou aange-

gebreek! 
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Dit was egter nie net die uitwissingsmotief van die Bantoe wat die Blanke tot aksie moes dwing nie, 

maar ook 'n verdeeldheid van oortuiging binne eie Blanke geledere. Te midde van die die aanra-

kingsproses het daar onder Blankes "twee gedagtepole ontstaan [te wete] enersyds die handhawing 

van 'n eiesoortige bestaan en andersyds die samesnoering van alle vorme van bestaan binne 

dieselfde lewensgrense" (TV:16). Tussen hierdie twee ekstreme is daar weliswaar "tussen 

skakelings", maar die optrede van studente aan Blanke universiteite asook die standpunte van 

opkomende politieke partye bevestig egter die bestaan van bogenoemde twee uiteenlopende 

menings. 

Met die volgende woorde laat die TV (:17) die witmense op 'n kruispad staan waar gekies moet 

word. In die keuse laat die TV die blankes egter geen alternatief nie : 

Die Blanke bet voor 'n keuse gekom wat onafwendbaar is. 'n Groot aantal Blankes soek veiligheid in 
'n middeweg wat minstens nie tydens bulle lewensduur by 'n uitdraaipad sal kom nie. Die leiersgroepe 
aan die spits van die twee vormende pole, wat vandag genoem word 'apartheid' aan die een kant en 
'liberalisme' aan die ander kant, getuig daarvan dat in hul gees die tyd van keuse tussen afsonderlike 
bandhawing of samegroei aangebreek bet, tussen die tradisioneel Suid-Afrikaanse en die neo-westerse 
lewensbeeld. 

Hierdie koorsagtige ems tot 'n keuse wat uitgeoefen moet word, word veral in die werk van Geoff 

Cronje aangetref. Met die volgende stelling wil Cronje (1947:39) daarop wys dat indien die wit-

mense in 'n ander rigting as totale apartheid gaan beweeg hulle basies hulle verlede, hede en 

toekoms oorboord gaan gooi : 

Die nugterbeid en realisme skrywe .•. voor dat ons die enigste beleid sal volg wat ons beleid van rasse
apartheid sal eerbiedig, wat ons Cbristelike gevoel van regverdigheid en liefde sal bevredig en wat vir 
ons nageslag 'n toekoms as 'n Europese ras sal verseker, die weg van volkome afskeiding deur 
territoriale segregasie. 
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Cronje (1947:21) wys verder daarop dat die onafwendbaarbeid van die witmense se keuse nie 

eerstens in 'n dwang van buite, soos 'n "vrees vir verswelging in die swart see", gelee is nie, maar 

dat dit 'n innerlike dwang is : "Die beiligheid van die volksbestaan as 'n skepping van God wat 

met 'n bepaalde doel geskied bet, dwing ons reeds om daardie bestaan te beveilig". 

3.2.5 Blanke Voogdyskap oor die Bantoe 

Opvallend in die TV is dat die begrip "voogdyskap" slegs in die verbygaan in 'n boofstuk wat oor 

die Christelike sending handel (Hoofstuk 14), eksplisiet vermeld word Die bele TV handel egter 

oor die saak van blankevoogdyskap oor die swartmense. Die bele gedagte van 'n ontwikkelings-

program vir swartmense bet sy oorsprong in die blankegeroepenheid teenoor die minderbevoorregte 

swartmens. Blankes bet bulleself deur die geskiedenis been as onmisbaar op die hele Suid-Afri-

kaanse toneel, selfs ook binne die Afrikakonteks, geag. So word die vraag in die TV (:59) gevra: 

Sou die Westerse beskawing en Christendom kon voortbestaan in Afrika indien die Blankes uit 

Afrika sou padgee? waarop die volgende antwoord gegee word : 

Die Blankes moet in Afrika bly as die vernaamste draers van die Christelike Godsdiens en die 
Christelike beskawing. Die Blankes moet hier wees ook terwille van die inboorlinge van Afrika. Dit is 
hulle roeping. Al die verantwoordelikheid wat aan so 'n roeping verbonde is, rus op die skouers van die 
Blankes. Die voortbestaan van Blanke voogdyskap met alles wat dit impliseer, is 'n uitgemaakte saak .. 

Voogdyskap word voorts duidelik gekwalifiseer as 'n "Christelike voogdyskap [wat] op Bybelse 

gronde [berus]" (TV:59). Voogdyskap behels met ander woorde nie net humanitere hulpverlening 

deur 'n bevoorregte aan 'n minderbevoorregte nie, maar is die uitoefening van 'n Bybels-Christe-

like eis. 

Ofskoon voogdyskap 'n Christelike roepingsvervulling is, dra die gelowige voog nie alle verant-

woordelikheid daarvoor nie. "Die kerke, die Staat en die Bantoe sal mekaar hierin moet vind 
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Saam sal hulle moet voortbeweeg op hierdie grondslag totdat die Bantoe in alle opsigte hulle volle 

ontwikkeling bereik het. Dit hang grootliks van die Bantoe self af hoe lank dit sal duur"(TV:59). 

V oogdyskap is met antler woorde 'n vennootskap en 'n gedeelde verantwoordelikheid. 

Daarbenewens is voogdyskap ook nie bedoel om ad infinitum voort te duur nie. Dit is bedoel om 

mense te help om hulleself te help. En wanneer daardie stadium bereik sal word, hang uitsluitlik af 

van diegene aan wie hulp verleen word. 

Daar kan met reg beweer word dat die gedagte van Christelike voogdyskap in die sentrum van die 

apartheidsidee staan. Aanvanklik was dit niks meer as 'n blote besorgdheid uit menslike oorwe-

gings nie. As E P Groenewald egter poog om apartheid Bybels te fundeer, kry voogdyskap in die 

proses ook 'n Bybelse geladenheid. Uit hoofde van 'n enkele teks, te wete Gal 4.2, maak Groene-

wald 'n eksegetiese sprong 47 om voogdyskap Skriftuurlik te verantwoord. Hierdie gedagte het 

egter reeds vroeer in 1944 by die Bloemfonteinse volkskongres aanklank gevind toe daar volgens 

Cronje (1947:42) verklaar is: "Dit [is] die Christelike plig van die blanke om as voog oor die nie-

blanke rasse op te tree tot tyd en wyl hulle die peil bereik het om oor hulle eie sake self te kan beslis 

... " Aldus Cronje (1947:42) is dieselfde gedagte op die Johannesburgse volkskongres van 1947 

herhaal toe voogdyskap beskryf is as "christelik" en as die "beskerming, leiding en materiele steun" 

aan swartmense totdat hulle,"~elfstandig en verantwoordelik" is 

47 Vir Groenewald (Cronje 1947:62) is hierdie sprong egter "[binne] die beginsels van 
Skri:t\rerklaring,[naamlik om] uitsprake wat op enkelinge betrekking het, van toepassing te maak op volke 
en omgekeerd". 
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Vir Cronje (1947:122-143) is voogdyskap egter nie net uit Christelike oorwegings noodsaaklik nie, 

maar bestaan daar ook sosiologiese redes daarvoor. Hy verklaar dat dit 'n sosiologies feit is dat 

swartmense witmense se mindere is. Vanuit die voog se Christelike geroepenheid mag voogde 

egter nie hulle meerdere posisie teenoor God se skepsels misbruik nie, maar moet hulle vier oog

merke in hulle verhouding tot die swartmense nastreef, naam1ik : beskerming, leiding, ontwikkeling 

en selfbeskikking. Die bereiking van hierdie doelwitte kan slegs binne die kader van apartheid 

bereik word en derhalwe sien Cronje apartheid as die keersy van voogdyskap. Voogdyskap le ook 

nie volgens sy mening op 'n persoonlike vlak - dit wi1 se van persoon tot persoon nie, maar is 'n 

aksie wat van die blankes as 'n groep na die swartmense as 'n groep uitgaan. Swartmense wat 

reeds 'n hoe peil van ontwikkeling en beskawing bereik het, moet ook 'n inset lewer ten opsigte van 

die opheffing en selfstandigmaking van hulle eie mense. Ten slotte is voogdyskap vir Cronje 

( 194 7 :64) nie 'n rede tot selfverheffing en meerderwaardigheid nie, maar moet dit ''veeleer 

[geskied] uit dankbare erkentlikheid vir voorregte wat die Here geskenk het en uit die opregte 

bedoeling om die verantwoordelikheid, wat hierdie voorregte meebring, te aanvaar". 

Op die keper beskou, was die uitgangspunte en oogmerke van voogdyskap uiters prysenswaardig. 

Die twee hootkritici van totale apartheid, Ben Marais en Bennie Keet, het egter beide profetiese 

waarskuwings in verband 11!~ voogdyskap laat hoor wat ook 'n ander blik op voogdyskap gewerp 

het. Ben Marais (1952:298) verneem na die ware motief agter voogdyskap ashy dit stel: "Ons is 

Christelike voogde. Laat ons eerste oorweging nie wees : Hoe kan ek sekere regte en voorregte 

van die blanke groep beveilig en bestendig nie, maar hoe kan ek in hierdie tydsbedeling en in die 

gees van die Skrif my verpligtings as christelike voogd nakom?" Die vraag kan met reg gevra 
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word : Was dit nie tog maar die eintlike motief wat uiteindelik in die die meerderheid blanke 

voogde se agterkoppe geleefhet nie? 

Bennie Keet (1955:44) het weer 'n ander kant van voogdyskap belig ashy horn uitspreek oor die 

duur van voogdyskap : "Ons blanke voogdyskap [is 'n] prysenswaardige idee, mits daarby nie 

veronderstel word dat die voog altyd voog sal bly nie. Daar kom 'n tyd dat die kind mondig word 

... " Oor die beeindiging van voogdyskap sou geeneen van die voorstanders daarvan debatteer nie. 

Die sleutelvraag het egter gebly: Wanneer hou voogdyskap op? En wie gaan besluit wanneer het 

die swartmense die beoogde peil van ontwikkeling bereik? En les bes - watter maatstaf van ont

wikkeling word gebruik waaraan die swartmense se ontwikkelingspeil gemeet kan word? 

3.2.6 'n Oproep tot Opoffering vir Sendingwerk 

Die TV het aangetoon dat 68,8% van die sendingwerkers van buitelandse afkoms was, terwyl slegs 

31,4% in Suid-Afrika gebore is. In die lig van hierdie feite moet: "Die seuns en dogters van Suid

Afrika ... opgeskerp word tot die besef dat dit in die eerste instansie hulle taak is om die Bantoe 

van hul land te evangeliseer" (TV:56). Hierdie selfde oproep word reeds in die dertigerjare deur 

prof J du Plessis (1932:283) in sy boek, Wie sa/ Gaan?48
, gemaak ashy se : "Die sending het 

regmatige aanspraak op ons beste, knapste en mees toegewyde jongelinge en jongedogters". Sy 

motivering vir hierdie uitdaging is omdat die werk volgens sy mening in die sendingveld veel 

ingewikkelder, die geleentheid veel belowender en die nood veel dringender is. 

48 Hierdie werk bet vir baie lank as sendingwerkhandleiding in die NGK gedien. 
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In die volgende dekade, in die laat veertigerjare, berig Die Kerkbode (1947:934) dat Sondag 16 

November 1947 uitgeroep is as 'n biddag om meer sendingwerkers. In die verband maak die FSR 

'n oproep op die "jongeliede" wat bewys het dat hulle "gees van heroisme nog nie dood is nie". 

Noodkrete soos hierdie het in daardie jare dikwels opgegaan in die lig van die sogenaamde 

"Roomse gevaar", toenemende sekularisasie en die feit dat soveel buitelandse sendelinge 

"ingevoer" moes word. 

W aar die uitdagings aan die jeug in die dertiger - en veertigerjare nog met sporadiese reaksie 

begroet is omdat sending nog grootliks aan buitelandse inisiatief oorgelaat is, tref 'n mens 'n gans 

ander reaksie in die vyftigerjare met die oproep van die TV aan! Die NGK is meteens met 'n nuwe 

sendingywer besiel en talle jongmense en volwassenes het na vore gekom om hulle vir sendingwerk 

aan te hied. Selfs leraars van die "moederkerk" het uit hulle gemeentes bedank, soos proff Carel 

Boshoff en Nico Smith, om hulle in die "sendingvelde" voltyds aan die sending te gaan wy. 

3.2. 7 Gevolgtrekking 

In hierdie slotgedeelte van Hoofstuk 3 is 'n mikro-analise van ses sentrale temas binne die TV 

gemaak. Daar is aangedui dat hierdie temas inderdaad die sluitstene is waarom die TV 

gekonstrueer is. Uit hierdit! tµikro-ondersoek het die volgende vier sake na vore getree : 

3.2. 7 .1 Volk tot Volk 

Die aksentuering van die volksgedagte bewys die duidelike inspraak van die Volkekunde in die TV. 

Die potensiaal van die individu word verswelg deur die volk. Die belange van die volk of etnos 
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staan voorop. Alles word in diens gestel tot behoud van die beskawing en godsdiens van die blanke 

volk. Ook die swartvolk het hulle volksidenteit as skeppingsgegewene van God ontvang. Derhalwe 

moet ook hulle hulle volkseie wat hulle in die tussentyd prysgegee het weer herwin binne hulle eie 

gebiede. Hierin neem sending 'n primere rol in om dit aan hulle uit te wys en hulle te lei tot 

selfverwesenliking. 

3.2. 7 .2 Die Hoofrolspelers 

Daar is drie hoofrolspelers in die TV, te wete: a) Blankes, b) 'n program enc) swartmense. 

a) Die blankes is as staat en kerk in 'n span verenig rondom 'n gemeenskaplike doelwit - 'n 

program van ontwikkeling vir swartgebiede. Die uitvoering van hierdie program is deel van die 

blanke Afrikaner se selfpersepsie van geroepenheid en onmisbaarheid binne Suid-Afrika sowel as 

die res van Afrika. 

b) Deur die implementering van die Bantoegebiede-ontwikkelingsprogram beantwoord blankes aan 

hulle Bybels-goddelike roeping van voogdyskap teenoor die swartmense wat gelei, beskerm en 

ontwikkel moet word tot selfaktualisering. Daarbenewens is voogdyskap die keersy van apartheid. 

Sonder voogdyskap is apartheid nie moontlik nie en sonder apartheid kan voogdyskap nie tot sy reg 

komnie. 

c) Swartmense is geidentifiseer as gefrustreerde mense wat besig is om vir hulleself 'n lewensfeer 

teenoor die blanke lewensfeer te realiseer. In werklikheid wi1 hulle nie 'n nuwe sfeer vir hulleself 

skep nie, maar eerder blankes s'n inneem en uitwis. Daarvoor gebruik hulle die kerklik

godsdienstige basis vanwaar hulle hulle vernietigingswerk wi1 loods. 
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3.2.7.3 Kontraste 

In die optrede van die drie rolspelers dui die TV implisiet 'n kontras van motiewe en doelwitte 

tussen witmense en swartmense aan. Daar is twee teenoorgestelde magte of pole tussen wit en 

swart aan die werk. Die witmense wil opbou - die swartmense wil vernietig. Die blankes stuur 'n 

opbouprogram van stapel, terwyl die swartmense 'n "uitwissingsprogram" in gedagte het. Die 

blankes werk met 'n openlike program - die swartmense met 'n "geheime" agenda. 

3.2.7.4 Die Blanke se Enigste Keuse Vra 'n Prys 

In die lig van die swartmense se bedekte motiewe bly daar vir blankes maar net een keuse - en dit is 

om onvoorwaardelik vir afsonderlike ontwikkeling te kies. Hierdie keuse laat nie ruimte vir 

alternatiewe of tussen-moontlikhede nie. Hierdie keuse kan ook nie halfhartig uitgeoefen word nie, 

maar vra van blankes 'n hoe prys van offervaardigheid. Vir die kerk beteken dit dat daar vir 

sending finansieel baie meer bygedra moet word, maar dat daar ook baie meer sendelinge 

uitgestuur sal word. In hierdie verband word daar veral op die jeug 'n oproep gemaak ! 
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HOOFSTUK4 

SLOTSOM 

4.1 lnleiding 

In hierdie verhandeling is daar op die hele verhoudingsproblematiek tussen kerk en staat op die 

vooraand van die apartheidshoogbloeitydperk gekonsenteer. Die twee historiese bakens van die 

ondersoek was die bewindsaanvaarding van die eerste apartheidsregering in 1948 en die voltooiing 

van die Tomlinsonkommissie se verslag in 1954. Uiteraard, weens die "pionierstudie" van die 

T omlinsonverslag, is hierdie studie baie oorsigtelik en merendeel deskrlptief van aard. In hierdie 

opsig was die studie onbevredigend, maar hopelik sal dit inspirasie en motivering skep tot verdere 

diepte-navorsing, oor talle vrae wat uit hierdie studie onbeantwoord gelaat is. 

4.2 Die NGK steekdie Rubicon oor 

Met die verkenning van die teelaarde waaruit die Tomlinsonverslag gegroei het, is bepaal dat die 

NGK in die jare waaroor hierdie studie gaan die Rubicon tussen kerk en staat oorgesteek het Vir 

baie jare is die oortuiging eerbiedig dat kerk en staat hulle met hulle eie sake bemoei. In die 

vyftigerjare het dit egter al duideliker begin word dat daar besig is om 'n grensskending in te tree. 

T oenemend het die F ederale Sendingraad en die F ederale Armesorgraad hulle in volksbelang tot die 
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owerheid begin wend Met hulle identifikasie met blanke Stadsafril<aners het die NGK die stempel 

van "volkskerk" gedra en as sodanig die mondstuk van blanke Afril<anerbelange geword. Gereeld 

is daar op inisiatiefvan die NGK groot volkskongresse saamgetrek en voorstelle geformuleer met 

die doel om druk op die regering te plaas. Die laaste en invloedrykste kongres van so 'n aard was 

die Kerklike Kongres van 1950 oor die ''Naturellevraagstuk". Op hierdie kongres is daar holisties 

aan die hand van verskeie referate gekyk na die hele spektrum van die probleem. Met die sosiaal

maatskaplike referaat ter tafel is daar aan die regering voorgestel dat hulle 'n multi-dissiplinere 

sosio-ekonomiese ondersoek na die rasse-aangeleentheid sal loods. Hierdie voorstel het die saad 

geplant, nie net vir die aanstelling van die Tomlinsonkommissie nie, maar ook vir die simbiotiese 

band tussen kerk en staat. 

4.3 Die Pretensies van die Tomlinson-Ondersoek 

Met die loodsing van die Tomlinsonkommissie se ondersoek, is die gedagte van grootsheid behou. 

In die verlede is groot konferensies gehou om agterna te kon se : "Die volk se s6!" In hierdie 

selfde gees moes daar ook nou 'n ondersoek na die haalbaarheid van Bantoegebiede-ontwikkeling 

onderneem word Die NGK en staat moes toenemende druk van binne, maar veral van buite, op 

hulle apartheidsbeleid hanteer. Die kredietwaardigheid en uitvoerbaarheid van apartheid was in die 

lig van bloedvergieting en die onwaardige hantering van swartmense deur veral die polisie onder 

ernstige verdenking. Die kerk en staat moes dus hulle saak aan die kritiese wereld bewys. 

Derhalwe moes die blanke Afril<aner lidmaat en landsburger uit een mond praat. Die kerkbeleid 

moes staatsbeleid wees en die staatsbeleid kerkbeleid 'n Sintese, en nie 'n antitese, tussen 



109 

kerkbeleid en staatsbeleid was onder hierdie omstandighede nodig, is daar geglo. Kerk en staat 

moes spanmaats en vegmaats word - wat nie net aan dieselfde kant speel nie, maar ook aan 

dieselfde front veg. 

Daar is egter ook besef dat hierdie pretensie van grootsheid alleen nie die nodige deurslag sou gee 

nie. Dit moes ook aan die eise van empiriese wetenskaplikheid voldoen. Die bevindinge van die 

ondersoek moes op feitlikhede gebaseer wees. Alleen sulke resultate sou vir die kritici ontvanklik 

wees. In die lig daarvan is studiereise onderneem en aan die hand van vraelyste talle onderhoude 

gevoer waarvan die gegewens uiteindelik wetenskaplik verwerk is. Hierdie pretensie het egter nie 

almal oortuig nie. Molteno (1956:3) verwerp dit as 'n "muddled and unscientific documenf' in die 

lig daarvan dat hulle met bepaalde vooropgestelde proposisies werk - soos byvoorbeeld hoe groot 

die Suid-Afrikaanse populasie aan die einde van die eeu gaan wees en hoeveel die hele · 

ontwikkelingsprojek gaan kos. Daarbenewens meen Molteno ook dat die Kommissie doelbewus 

bepaalde onverteerbare feite geignoreer het 

Daar was egter ook 'ti derde pretensie wat op die gevoelsvlak gele het, naamlik die pretensie van 

welwillendheid. In die lig van ongelukkige gevolge van apartheid moes die owerheid en kerk 

meermale hoor dat hulle liefdeloos optree en onaangeraak is deur die minderbevoorregte 

swartmense se lewensomstandighede in die land. Die Tomlinson-ondersoek moes die teendeel 

bewys. Om hulle goeie bedoelings te staaf: word enorme bedrae geld genoem wat reeds spandeer is 

aan swartmense se ontwikkeling. Om hulle humanitere intensies finaal as onweerlegbaar te bewys, 

word al die hulpverlening aan swartmense onder die gemene deler van "sending" geplaas. Geboue, 
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skole en hospitale word onder andere as "sendinginrigtings" geetiketteer. Van sending word 'n 

inklusiewe begrip gemaak waarby letterlik alles wat vir swartmense gedoen is en nog gedoen gaan 

word as "sending" bestempel is. 

4.4 Die Holistiese Benadering van die Tomlinsonverslag 

Die ondersoek is gedoen met die oog op die bevrediging van die totale behoeftes van swartmense. 

Hierin moes die mate van sukses op die Zebedielalandgoed wat met so 'n totaliteitsbenadering tot 

swartwerkers behaal is as maatstaf <lien vir die hele land. Swartmense word as totale mense gesien 

wat nie net behoefte aan die stoflike het nie, maar in die geval van swartmense besonder aangewese 

is op die geestelike inset van die kerk en sending. Daar word by implikasie beweer dat indien die 

"wonderkrag" van die evangelie swartmense verander het, die verandering oorspoel op hulle hele · 

lewensterrein. Hierdie oorkoepelende invloed is egter nie net van geestelike aard nie, maar 

verander swartmense tot suksesvolle mense op alle lewensterreine. Die Tomlinsonplan van aksie 

het gevolglik swaar gesteun op die kerk se inset om die swartmense se totale behoeftes te ontmoet 

4.5 Die Roi van Sending in die Tomlinsonverslag 

Om tweerlei redes het die T omlinsonkommissie 'n primere rol aan sending binne die 

Ontwikkelingsprogram toegeken : Weens die aard van sending en weens die invloed wat sending 

op swartmense uitoefen. Soos reeds genoem, is sending binne die V erslag as inklusief gesien. Dit 
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is meer as net die tradisionele "wen van siele". Sending is bedoel vir siel en liggaam. Per definisie 

is sending dan beskou as blanke God-geroepe voogde wat hulle onmisbare posisie inneem deur met 

die wonderkrag van die evangelie hulleself op ontwrigte swartmense te rig met die doel om hulle 

onwil te buig en om swartmense terwille van hulle mensontwikkeling te help, te beskerm en tot 

selfstandigheid te lei Die invloed van sending het die V erslag bevind, is wetenskaplik 

onverklaarbaar, maar die heilsame invloed daarvan is wel op alle lewensterreine duidelik 

waarneembaar. 

Binne bogenoemde definisie van sending beteken dit prakties dat daar 'n behoefte aan baie meer 

sendelinge is (8 000 in getal). Om hierdie tekort uit te wis, is nie net die taak van die kerk wat 

meer sendelinge moet werf: oplei en onderhou nie, maar le ook voor die deur van die staat om as 

deel van hulle welsynsprogram 'n bydrae te maak in die vorm van subsidies, die voorsiening van · 

infrastruktuur en bepaalde administratiewe reelings waardeur sendingwerk ongehinderd kan 

voortgaan. 

Deur die Tomlinsonverslag het daar 'n groot sendinguitdaging tot die kerk in die algemeen - en die 

NGK in besonder, gekom. 'n Uitdaging wat nie op dowe ore geval het nie, maar aanleiding gegee 

het tot 'n sendingherlewing in daardie jare! 
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4.6 'n Waardering van die Tomlinsonverslag 

4.6.1 As Geheel 

In die loop van hierdie studie is daar beelwat opmerkings oor die meriete van die V erslag gemaak. 

Hierdie opmerkings kon die indruk laat dat daar slegs 'n negatiewe kant aan die V erslag verbonde 

is. As daar net vir 'n oomblik na die positiewe sy gekyk word, moet erken word dat daar tog ook 

positiewe dinge uit die ondersoek gebore is. Vireers is dit waar dat hierdie ondersoek dit reggekry 

bet om die blankes van die land rondom 'n toekomsvisie te verenig. Blankes bet meteens ervaar : 

Daar is tog hoop! Vir baie lank is witmense deur die negatiewe verenig rondom die sogenaamde 

"vraagstukke" van die land - die Roomse vraagstuk. die kommunistiese vraagstuk en les bes die 

"Naturellevraagstuk". Blanke Afiikaners het weer hulle slap hande en lam kniee opgerig en· 

vorentoe gebeur. Die nuwe uitdagings van die Verslag bet weer nuwe lewenssin en koers aan 

blankes kom gee. 

4.6.2 As Sendingdokument 

Sending figureer in 'n primere sin in die Tomlinsondokument. Alhoewel daar teen die 

sendingdefinisie van die V erslag heelwat kritiek ingebring kan word, moet erken word dat dit nie 

"volmaakte" sendingdefinisies is wat die kerk laat sendingwerk doen nie. Sendingherlewings is nie 
?'\-

afbanklik van hoe ons teksboeke mense lei nie, maar allereers hoe die Heilige Gees mense lei ! Aile 
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menslike sendingpogings is ten slotte onvolmaak. Die Tomlinsonkommissie se uitdaging het 'n 

tydvak ingelui waar sendingwerk met groot ywer, moeite en toewyding gaan doen is ! 

4. 7 Verdere Studie 

Hierdie verhandeling het baie onbeantwoorde vrae gelaat wat ernstig vra na missiologiese 

antwoorde. Allereers dring die vraag aan ons op: Watter invloed het die Carnegie-ondersoek van 

die dertigerjare na die armblankes op die Tomlinsonkommissie uitgeoefen? Was dit nie dalk bedoel 

as 'n teevoeter daarvoor nie? Of miskien was dit die model waarop die Tomlinsonondersoek 

geskoei is. Nerens in die dokument word daar na sodanige verbintenis verwys nie - tog is sodanige 

verbintenis nie uitgesluit nie. 'n Ander vraag wat uit die studie na vore getree het, is : Wat was die 

nawerking van die Kommissievoorstelle? Hoeveel daarvan het uiteindelik gerealiseer? En die 

sleutelvraag : W aarom het die sendingherlewing as gevolg daarvan uiteindelik tot stilstand gekom? · 
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