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TRANSFORMASIE EN DIE KERK . 

DIE KERKLIKE HANTERING VAN EIETYDSE TRANSFORMASIE DEUR MIDDEL VAN 

NYWERHEIDSBEDIENING. 

 

OPSOMMING VAN DISSERTASIE 

 

Hierdie studie ontleed die eietydse industriële, politieke en kerklike  transformasieprosesse ten einde die 

kerklike hantering van hierdie eietydse gebeure sodanig te ontleed dat die kerklik-teologiese gebreke 

daarmee aangetoon en van daaruit die belangrike rol van Nywerheidsbediening tydens die kerklike 

hantering van transformasie duidelik sal word. Hierdie doelstelling lei eventueel tot die formulering van 'n 

Arbeidpsigologiese Nywerheidsbedieningsmodel waarmee die kerk transformasie beter kan ontleed, 

verstaan en hanteer. In die proses is die kerklike probleme tydens transformasie ontleed, 'n prakties - 

teologiese gerigtheid as 'n oplossing vir die bestaande knelpunte bepaal, die toepaslike wetenskaplike 

metodes vir die analisering van die transformasiegebeure omskryf en die noue relasie tussen die 

transformasieprosesse aanvaar.    

 

Die industriële transformasieprosesse is as 'n wêreldgebeure tipeer omdat die nywerheidsomgewing 

planmatig 'n nuwe ekonomiese wêreldbedeling d.m.v. strategiese globaliseringsprosesse vestig. Vanuit 

hierdie soort aktiwiteite realiseer 'n nuwe binnelandse nywerheidsbedeling wat ingrypende invloede op die 

Suid-Afrikaanse samelewing uitoefen. Die politieke transformasieprosesse stimuleer die binnelandse 

veranderinge verder en wel omdat die politieke hantering van die internasionale politieke invloede sedert die 

Tweede Wêreldoorlog, die politieke bevryding in Afrika en die bestaande Suid-Afrikaanse sosio-politieke 

probleme eventueel in 'n nuwe demokratiese politieke bestel uitkulmineer. Die kerk reageer op beide 

ontwikkelinge deur vanuit die Ekumeniese Teologie 'n eie Kontekstuele fokus te vestig waarmee politieke 

verandering in Suid-Afrika bevorder of teengestaan word. Naas hierdie politieke gerigtheid realiseer ook 'n 

fokus op die nywerheidsgebeure waartydens 'n kerklike vernuwingsproses en 'n nuwe  kerklike 

Nywerheidsbedieningsbeleid uitkristaliseer. Vanuit laasgenoemde ontwikkel die behoefte na 'n beter 

Nywerheidsbedieningsmodel waarmee die kerk die voortgaande transformasieprosesse kan hanteer.  

 

Met die ontwerp van die Arbeidpsigologiese model is beide internasionale gebruike  en die bestaande 

Nywerheidsbedieningstruktuur en beleid benut. Van daaruit is die nuwe bedieningsmodel as 'n 

Woordgebeure en 'n spesifieke pastoraat omskryf in 'n poging om 'n noodsaaklike nuwe dimensie aan die 

kerklik-teologiese hantering van eietydse transformasie te verleen.  Aan die einde geskied 'n refleksie oor 

die bevindinge en volg enkele waarskuwings oor die negatiewe kerklike resultate wat vanuit 'n foutiewe 

kerklik-teologiese die hantering van die eietydse transformasieprosesse sal realiseer. 
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TRANSFORMATION AND THE CHURCH. 

THE HANDLING BY THE CHURCH OF CONTEMPORARY TRANSFORMATION BY MEANS OF 

INDUSTRIAL MINISTRY. 

 

 

SUMMARY OF DISSERTATION 

 

 

This study investigates the contemporary industrial, political and church transformation processes in order to 

indicate the existing defaults in the church's handling of change and to underline the important role of  

Industrial Ministry during transformation. The final findings inspired eventually the formulating of a work 

psychological model to support the church in the analysis and handling of the ongoing change within South 

Africa. The Practical Theology approach and the use of scientific research methods underlined the close 

relationship between the transformation processes which is accommodated as such. 

 

The Industrial transformation is a world phenomena resulting from the industrial striving for a new 

economical dispensation and the strategic advancement of globalisation. This international process 

established a new national industrial dispensation causing enormous socio-economic problems. Political 

transformation stimulated this process by accommodating the international political developments since 

World War II, the political advances on the African continent and the final establishing of a new democratic 

political dispensation within South-Africa. The church reacted on both these developments with the 

accommodating Ecumenical Theology and the structuring of an own contextual theological approach to 

assist the socio-political developments. The reaction of the church to the Industrial process ended in a 

striving for church renewal and the structuring of a new Industrial Ministry structure and policy. Both these 

church reactions indicated the need for a new Industrial Ministry model to direct the church during its future 

dealing with the ongoing transformation processes.  

 

The contents of existing international and the national Industrial Ministries were accommodated during the 

formulating of a new Industrial Ministry model with Word preaching and Christian counselling as the 

foundation of such a ministry. This was done to give a new dimension to Industrial Ministry and to assure a 

more workable church analysis of transformation. The final reflection on the findings of the study ended in a 

clear warning to the church to understand and to handle transformation properly or otherwise to suffer  

under some dire negative effects. 
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HOOFSTUK 1 

TRANSFORMASIE EN DIE KERK 

IDENTIFISERING, BEWUSWORDING EN OMSKRYWING VAN DIE TERSAAKLIKE PROBLEME . 

 

Ten einde die tersaaklike probleme te hanteer, word 'n algemene inleiding eers gebied. Daarna volg 'n 

uiteensetting van die eksplorasie-, integrasie-, beplannings- en toepassingsfases. Hierdie gegewe 

wetenskaplike fokus word met die samevatting van die Hoofstuk afgesluit. 

 

A. ALGEMENE INLEIDING. 

 

1. DOEL VAN DIE STUDIE. 

 

Die doel van die studie behels vier mikpunte. 

 

Eerstens word beklemtoon dat die kerklike hantering van die eietydse transformasiegebeure (in die sin van 

ingrypende verandering) d.m.v. Nywerheidsbediening meer gerig kan geskied. Die benadering lei eventueel 

tot 'n ontleding van die industriële, politieke en kerklike stimulasie van verandering en die nasionale 

(binnelandse) kerklike hantering van die drie genoemde stimulasieprosesse. Met die benadering kom die 

eietydse kerklike bediening onder die loep ten einde 'n prakties -teologiese hantering van die bestaande 

eietydse transformasiegebeure en 'n gekose Nywerheidsbedieningsmodel daar te stel. Hierdie 

bedieningsmodel behels 'n Christelike Arbeidspsigologiese benadering wat die kerk se hantering van die 

veranderinge in die industriële, politieke en kerklike omgewings tot groter begrip daarvoor, 'n beter 

gerigtheid daarop en eventueel na 'n meer gefokusde hantering daarvan kan begelei. 

 

Tweedens word 'n wetenskaplike ontleding van die eietydse transformasiegebeure gepoog. Vanuit die 

gerigtheid word die empiriese resultate van die industriële omgewing benut sonder om 'n eie empiriese 

projek te doen. Ten einde die legitimiteit van die industriële bevindinge egter te vestig, word die nywerhede 

se empiriese prosesse omskryf. Verder word die analitiese wetenskaplike prosesse van die politieke 

waarnemers sonder enige verdere evaluering benut. Die benadering is moontlik omdat die resultate van die 

waarneem en ontleed van gebeure, die analiseer van oorsaak en gevolg en die omskrywing van die 

realiteite met die sigbare politieke werklikhede van die dag volledig korrespondeer. Daarom word die 

bevindinge aanvaar en word met die gegewe politieke analise volstaan. Ten einde 'n teologies -

wetenskaplike fokus in lyn met bogenoemde wetenskaplike optredes te bring, is 'n teologiese 

wetenskapsteoretiese ontleding van die kerklike stimulasieprosesse gemaak. Die metode is toegepas omdat 

die gegewe kerklike insigte, gebeure en inhoude ‘n teologiese wetenskapsteoretiese benadering 

genoodsaak en ook moontlik gemaak het. Die wetenskaplike proses word ook later omskryf ten einde die 

bevindinge oor die kerklike hantering van verandering binne die nodige wetenskaplike perspektief te plaas. 

 

Derdens word die noue relasie tussen die industriële, politieke en kerklike stimulasie van verandering 

deurgaans gehandhaaf. In wese beleef elke individu eietydse veranderinge wat vanuit die drie 

stimulasiegebeure op een of ander wyse in persone se lewe reflekteer word. Die realiteit word erken en wel 
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omdat die nywerhede se empiriese navorsing, die politieke waarnemers se wetenskaplike analise en die 

teologiese wetenskapsteoretiese bevindinge so 'n soort gebeure aantoon. Vanuit hierdie relasie word ook 

die waarde en rol van Nywerheidsbediening duidelik en wel omdat die soort bediening  op die individuele 

behoeftes fokus, die kerk se hantering van die eietydse transformasieprosesse vestig en ook deel van die 

kerklike stimulasieprosesse van transformasie is. Verder speel godsdiens in al drie die stimulasieprosesse 'n 

bepaalde rol wat kerklike aandag genoodsaak. 

 

Laastens dek hierdie studie die tydperk vanaf 1974 tot 2006 en omsluit sodoende drie dekades se inter- en 

nasionale navorsing en wel sodanig dat die mees tersaaklike bevindinge oor transformasie met die kerklik-

teologiese omgewing gedeel word. Die literatuurlys is genoegsame aanduiding van die omvange en inhoude 

van die akademiese fokus wat daarmee gepaard gegaan het. Vanuit hierdie poging om die kerklik-

teologiese omgewing tot diens te wees, word die literatuurlys volledig gebied ten einde enersyds die 

gegewens te staaf en andersyds die kerklik-teologiese literatuur oor transformasie vanuit ander bruikbare 

bronne aan te vul. 

 

Ten einde hierdie doelstellings te verwesentlik is bepaalde navorsingsfases toegepas. 

 

2. TOEPASLIKE NAVORSINGSFASES. 

 

Die vestiging van die omskrewe doelwit realiseer d.m.v. 'n eksplorasie-, integrasie-, beplannings - en 

aksiefase. Daarmee is die navorsingsmodel van Bullock & Batten (1985: 383-412) as bruikbaar geag. 

 

2.1. EKSPLORASIEFASE. 

 

Die eksplorasiefase omskryf die bewuswordingsproses van die tersaaklike probleme. Dit behels 'n breë 

omvang en omsluit dus ook die begrensing van die ondersoek ten einde die bevindinge binne hanteerbare 

wetenskaplike perimeters te hou. Die ingewikkelde eietydse veranderingsprosesse vra ook vir die 

verantwoording en toepassing van bepaalde waarnemingsmetodes waarmee die industriële en politieke 

transformasieprosesse en veral die interrelasie tussen die kerk en transformasie ontleed en die mees 

bruikbare kerklik-teologiese hantering van verandering daaruit geïdentifiseer kan word. 

 

Tydens die ontdekking van die probleme is 'n wye veld van invloede, aksente en tydsgebeure vanuit die 

industriële (Hoofstuk 2), politieke (Hoofstuk 3) en kerklike (Hoofstuk 4) stimulasie van transformasie 

waargeneem. In die proses is die belangrikheid van die eietydse transformasiegebeure en ook die noue 

wisselwerking tussen die industrie, die politiek en die kerk ontdek. Werkbare sinteses wat die tersaaklike 

navorsingsvrae, probleme, behoeftes en doelwitte kan aanspreek, is vervolgens ontwerp en wel sodanig dat 

die belangrikste veranderingstendense geïdentifiseer en die kerklike hantering daarvan deur die proses 

evalueer kon word. Die gegewe tendense omsluit egter wêreldgebeure, uiteenlopende denkinhoude en talle 

veranderingsrealiteite wat elk 'n ingewikkelde ontstaansgeskiedenis en omvang handhaaf en dus 'n 

omskrewe wetenskaplike hantering- en afbakeningsisteem genoodsaak. 
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Al bogenoemde diagnostiese resultate is die eindproduk van bruikbare blootstellings en van empiriese, 

literatuur en navorsingsontledings. Vanuit die toepassing van die gekose wetenskapsmetodes het ook die 

omvange en inhoude van die eietydse transformasiegebeure duidelik geword. Daarom het die 

eksplorasiefase direk tot die integrasiefas e aanleiding gegee. 

 

2.2. INTEGRASIEFASE. 

 

Die integrasiefase is 'n wetenskaplike noodsaaklikheid en is die gestruktureerde resultaat van die 

eksplorasiefase. Daartydens is al die bevindinge wetenskaplik verwerk, en die doelstelling van, die mikpunte 

met, die teologiese fundering tydens en die konseptuele raamwerk van die studie gevestig. 

 

Die soort wetenskaplike aanbieding is gevolg ten einde die tersaaklike probleme te omskryf, die kerklik-

teologiese aandag op die veranderingsaktiwiteite tydens eietydse transformasie te vestig en 'n prakties -

teologiese oplossing vanuit bruikbare inhoude en aksente te motiveer. Die proses is noodsaaklik omdat 

tydens die verskillende stimulasieprosesse radikale gebeure en gepaardgaande inhoude vrygekom het wat 

die nasionale samelewingsomvange geïntegreerd verander het (Hoofstuk 2-4). Juis hierdie eietydse 

veranderingsgebeure bevestig die noodsaaklikheid van 'n groter kerklike fokus op Nywerheidsbediening en 

daarom word 'n nuwe benadering in die verband bepleit (Hoofstuk 5). 

 

Die strukturering van die bevindinge vanuit 'n enkelvoudige teologiese gerigtheid (prakties -teologiese) en 'n 

meervoudige navorsingsomvang (industrie, politiek en kerk) het 'n omskrewe beplanningsfase genoodsaak. 

 

2.3. BEPLANNINGSFASE. 

 

Die beplanningsfase omsluit die program van ondersoek. Daarmee is die identifiseringe van die 

eksplorasiefase en die fundering van die integrasiefase sodanig gesinkroniseer dat 'n logiese volgorde 

geskep, die nodige wetenskaplike prosesse gehandhaaf en die bevindinge vanuit die gegewe wetenskaplike 

benaderinge duidelik geformuleer kon word. 

 

Die beplanningsfase bied ook die nodige riglyne vir die aksiefase. 

 

2.4. AKSIEFASE. 

 

Die aksiefase is in wese 'n toepassingsfase en behels die omskrewe uiteensetting van die wetenskaplike 

waarnemings van, bevindinge oor en oplossings vir die geïdentifiseerde probleme. In die proses is al die 

waarneembare stimulasie-aktiwiteite en gepaardgaande invloede daarvan gestipuleer, die bestaande 

kerklike hantering van die industriële, politieke en kerklike stimulasieprosesse d.m.v. wetenskaplike 

waarnemingsmetodes ontleed en 'n nuwe en meer bruikbare prakties -teologiese hantering d.m.v. 

Nywerheidsbediening ontwerp.  

 

Ten slotte is die implikasies van die bevindinge sodanig deurgetrek dat bepaalde kerklik-teologiese 

ontdekkings en aanpassings gemaak kan word (Hoofstuk 5). 
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Vervolgens word aandag aan die inhoude van die eksplorasiefase gegee. 

B. EKSPLORASIEFASE. 

 

1. OMVANG VAN DIE EKSPLORASIEFASE. 

 

Die omvang van die eksplorasiefase is wydlopig, belangrik en krities van aard. Hierdie wetenskaplike 

aktiwiteit behels die bewuswordingsproses van die tersaaklike probleme, die omskrywing van die area van 

belang en die beklemtoning van die aktualiteit van die eietydse transformasieprosesse. Verder gaan dit om  

die nodige begrensing van die studie-omvang, die benut van bruikbare wetenskaplike ondersoekmetodes en 

die vestiging van 'n aktuele prakties -teologiese benadering. 

 

Die bewuswordingsproses is die eerste faset van die eksplorasiefase. 

 

2. BEWUSWORDINGSPROSES. 

 

Die bewuswording van die eietydse transformasieprobleme oorspan 'n tydperk van drie dekades (1974 -

2006) en is die direkte resultaat van die blootstelling aan wydlopige industriële, politieke en kerklike gebeure 

en die doen van teologiese en ander toepaslike wetenskaplike navorsing oor die inter- en nasionale 

stimulasie van transformasie. 

 

Tydens hierdie bewuswordingsproses is die noue relasie tussen die eietydse industriële aktwiteite, politieke 

ontwikkeling en veral die kerk se onsuksesvolle pogings in die hantering van verandering as 'n gegewe 

realiteit bevind. Vanuit die gepaardgaande waarnemings is die bestaande kerklike rol tydens transformasie 

teologies wetenskapsteoreties geëvalueer en is die behoefte na 'n gegewe kerklik-teologiese 

bedieningsmodel (wat die kerklike hantering van transformasie kan begelei) ontdek. Beide hierdie 

wetenskaplike prosesse het die bruikbaarheid van Nywerheidsbediening tydens die kerklike hantering van 

transformasie al meer beklemtoon en sodoende die daarstel van 'n Arbeidspsigologiese bedieningsmodel 

inspireer. Die bewuswordingsproses het ook die eise vir 'n omvattende kerklik-teologiese ontleding van die 

binnelandse transformasieprosesse en die gepaardgaande stimulasie aktwiteite daartydens duidelik 

uitgespel. Vanuit die bevindinge is die wetenskaplike lewensvatbaarheid van, die kerklike behoefte na en die 

teologiese waarde van die soort studie vir die kerklik-teologiese omgewing geïdentifiseer. 

 

Ten einde 'n wetenskaplike produk te kan verseker, is die area van belang bepaal. 

 

3. AREA VAN BELANG. 

 

Die area van belang setel in die stelling (en die wetenskaplike verdedig daarvan) dat die binnelandse 

kerklik-teologiese omgewing die eietydse transformasieprosesse nie volledig verstaan en vervolgens 

voldoende hanteer nie. Die situasie realiseer omdat die geïntegreerde verhouding tussen die industriële, 

politieke en kerklike stimuleringsprosesse nie duidelik genoeg binne die kerklike bediening erken, verwerk 

en akkommodeer word nie. 
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Hierdie kerklik-teologiese gebrek realiseer vanuit die onvoldoende kontak met en begrip vir die industriële 

wêreld, die verlies aan kerklike insette binne die nuwe politieke bedeling en 'n eensydige fokus op 'n kerklike 

vernuwingsproses wat hoegenaamd nie genoegsaam met die realiteite van die dag rekening hou nie. Die 

onaanvaarbare resultaat van die proses is die verlies aan kerklike invloed en dit terwyl die mees kirtiese en 

radikale veranderinge in die binnelandse industriële (Hoofstuk 2), politieke (Hoofstuk 3) en kerklike 

(Hoofstuk 4) omgewings realiseer het. Juis die gebrekkige kerklike fokus op Nywerheidsbediening het 

verder meegebring dat die noue relasie tussen die industriële en politieke veranderinge dikwels deur die 

kerk onderskat is en dat die effek van 'n unieke, dinamiese en gans nuwe industrialisasieproses op die 

binnelandse bevolking daarmee kerklik verkeerdelik evalueer word. Juis daarom is die omvange, tempo, 

inhoude en implikasies van die eietydse stimulasieprosesse nie altyd teologies hanteer, die konsekwensies 

nie genoegsaam kerklik deurgetrek en die bedieningspatrone nie voldoende aangepas nie. Daarby is die 

realiteite van die bestaande en toekomstige uitdagings aan die kerk nie voldoende ontdek nie, skep die 

gebreke in die bestaande kerklike Nywerheidsbediening 'n reeks lapsus wat die knelpunte met die kerklike 

hantering van transformasie verbreed en ontbreek die nodige kerklike aanpassings wat tred kan hou met die 

eise van 'n gans nuwe wêreldbedeling (Hoofstuk 2-4). Juis daarom word 'n nuwe kerklike 

Nywerheidsbedieningsmodel bepleit wat die kerklike hantering van transformasie kan dien en rig (Hoofstuk 

5). 

 

Hierdie vestiging van die area van belang impliseer 'n wetenskaplike gerigtheid op die eietydse 

transformasiegebeure en daarom is die beklemtoning van die aktualiteit van die eietydse 

transformasieproses nodig. 

 

4. AKTUALITEIT VAN DIE EIETYDSE TRANSFORMASIEPROSES. 

 

Die aktualiteit van die eietydse transformasieproses kan om twee redes kortliks afgehandel word en wel 

omdat die res van die studie-inhoud hierdie faset omvattend onde rskryf en ook omskryf. 

 

Eerstens is verandering orals binne die wêreld (en spesifiek in die Suid-Afrikaanse samelewing) 'n sigbare 

en deurlopende waarneembaarheid. 

 

Tweedens het die kerk op transformasie reageer (Hoofstuk 4). Daarmee is die werklikheid van verandering 

binne die ekonomiese, politieke en kerklike omgewings aanvaar en die realiteite wat die eietydse 

transformasieproses binnelands oorkoepelend rig, stimuleer en aktiveer, probeer hanteer. Die kerk het 

daarmee erkenning gegee aan veranderingsgebeure wat ook die kerklik-teologiese omgewing omvattend 

raak. Argumente oor die realiteit en aktualiteit van die eietydse transformasiegebeure is dus kerklik-teologies 

oorbodig. 

 

Die aktualiteit van die eietydse transformasiegebeure word dus as 'n gegewe werklikheid aanvaar en 

vervolgens as sulks wetenskaplik hanteer. Juis daarvoor is afbakening nodig ten einde die mees tersaaklike 

tendense vanuit die uiteenlopende veranderingsgebeure te identifiseer, die hantering van die wye omvange 

van transformasie te beperk en die mees kritiese inhoude vir die kerklike bediening te spesifiseer. 
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5. BEGRENSING VAN DIE NAVORSINGSOMVANGE. 

 

Afbakening van 'n studieveld is 'n gevestigde wetenskaplike gebruik binne alle navorsingsvelde, 'n 

voorvereiste vir die voorberei van 'n navorsingsvoorstel, die beperking van die navorsingsomvang, die rig 

van die navorsingsproses en die vestig van 'n navorsingsproduk binne spesifieke parameters (Mouton, 

2001: 44-136). 

 

Sodanige afbakening geskied vervolgens in die titel, die terminologie wa t in die titel vervat is en die 

aanwending van 'n gegewe kerklike bedieningsperspektief. 

 

5.1. AFBAKENING D.M.V. DIE TITEL. 

 

Die titel 'TRANSFORMASIE EN DIE KERK: DIE KERKLIKE HANTERING VAN EIETYDSE 

TRANSFORMASIE D.M.V. NYWERHEIDSBEDIENING' omsluit vier vorme van afbakening. 

 

Eerstens begrens die titel die doelstelling van die studie. Die hoofdoel is om aanpassings in die bestaande 

kerklike Nywerheidsbediening sodanig te bewerkstellig dat die kerk d.m.v. 'n nuwe bedieningsproses tot ‘n 

beter kerklik-teologiese hantering van transformasie begelei kan word. Die doel realiseer omdat navorsing 

omvangryke gebreke in die kerklike hantering van verandering uitgewys het. Die kerklik-teologiese 

omgewing het nie genoegsaam van die industriële (Hoofstuk 2) en politieke (Hoofstuk 3) stimulasieprosesse 

kennis geneem nie en vervolgens ontoereikend op die transformasiegebeure reageer (Hoofstuk 4: D.3.2). 

Om die lapsus te oorbrug word die gebeure in die industriële en politieke omgewing vanuit 'n kerklik-

teologiese invalshoek ontleed ten einde die nuwe Nywerheidsbedieningsmodel binne die nodige perspektief 

te plaas (Hoofstuk 5). 

 

Tweedens vestig die titel die aandag op die eietydse transformasieproses. Die begrensing omsluit die 

eietydse (in die sin van huidige) Suid-Afrikaanse samelewingsinhoude, gebeure en verandering soos dit 

veral sedert die Tweede Wêreldoorlog binne die Republiek van Suid-Afrika tot ontplooiing gekom het. Die 

tersaaklike ontwikkelingsgeskiedenis bied ook die nodige insig oor die mees dinamiese dryfkragte wat 

verandering die laaste dekades stimuleer het en plaas verder die gepaardgaande kerklike reaksies binne die 

gegewe historiese milieu. Die wydlopigheid van transformasie word ook in die proses begrens en wel omdat 

slegs die mees kritiese elemente van die nasionale veranderingsprosesse uitgelig word. 

 

Derdens verseker die titel die nodige fokus op die industriële omgewing. Hierdie gerigtheid is nodig omdat 

die resultate van die politieke stimulasieprosesse grootliks binne die nywerheidsomgewing realiseer, die 

industriële stimulasie die grootste invloed op die eietydse transformasiegebeure uitoefen en die vestiging 

van 'n nuwe Nywerheidsbedieningsmodel vir die kerklike hantering van transformasie aangebied word. In 

die proses word bruikbare nywerheidsinsigte benut om die verbreding van die bestaande kerklike 

Nywerheidsbedieningsmodel te help aktiveer (Hoofstuk 5: A.2.2). 
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Vierdens is bevind dat die kerk 'n eensydige kontekstuele benadering m.b.t. die politieke (Hooftsuk 4: D.2) 

en ‘n inwaartse vernuwingsprogram m.b.t. die hantering van industriële transformasie (Hoofstuk:4:D.3) 

toepas. Die bedieningsfokus skep egter soveel leemtes dat na 'n nuwe bedieningsproses gevra moes word. 

Omdat die politieke ontwikkelinge die meeste in die industriële omgewing reflekteer en die industriële 

transformasieprosesse die lewens van die lidmaat tot in sy wese raak, is op Nywerheidsbediening gefokus 

omdat daardeur die grootste kerklike trefruimte verseker word. Die eiesoortige strewes na kerklike 

vernuwing op internasionale sowe l as nasionale vlak word wel inkorporeer, maar slegs om die bevindinge 

oor die gebrekkige kerklik-teologiese hantering van transformasie duidelik uit te wys en die gekose 

Nywerheidsbedieningsmodel te motiveer (Hoofstuk 5: A.1). 

 

Hierdie afgebakende gerigtheid vra egter ook vir 'n duidelike omskrywing van die tersaaklike terminologie 

wat juis 'n verdere vorm van afbakening behels. 

 

5.2. AFBAKENING D.M.V. DIE TERMINOLOGIE. 

 

Die afbakening d.m.v. die terminologie geskied deur die gebruik van vier kritiese terme t.w. transformasie, 

kerklike hantering, eietydse tydsdimensie en Nywerheidsbediening. Ter wille van duidelikheid is die 

definiëring van die toepaslike begrippe belangrik en wel volgens die volgorde wat in die titel gebruik is. 

 

5.2.1. TRANSFORMASIE. 

 

Die eietydse transformasieprosesse omsluit 'n wêreldwye ontwikkeling en omgewing wat in die binnelandse 

industriële (Hoofstuk 2), politieke (Hoofstuk 3) en kerklike (Hoofstuk 4) omgewings weerklank vind. Daarom 

vereis die omskrywing van die begrip transformasie dat vyf eietydse fasette akkommodeer word. 

 

Eerstens word die begrip 'transformasie' (as sinoniem vir die woord verandering) as gevestigde terminologie 

aanvaar. Twee realiteite gee tot die keuse aanleiding. 

 

Enersyds het die Engelse woord 'transformation' die mees omskrewe en werkbare term vir die omskrywing 

van die eietydse veranderingsgebeure geword. 'n Enkele blik na stellinge soos 'Transformation and the 

decline of Organization' (Kimberley & Miles, 1980), 'Transformation of Industrial Relations' (Kochan, Katz & 

McKersie, 1986), 'Transforming the organization' (Kelly, 1995), en 'Transformational leaders' (Anderson & 

Ackerman, 2001) wys dat die aanvaarding van die woord binne die nywerheidswêreld reeds oor dekades 

heen strek. 'n Duidelike kerklik-teologiese geneigdheid, om dieselfde trant te volg, is meer resent 

waarneembaar o.a. Cochrane, De Cruchy & Petersen (1991) se 'social transformation', Kraybill (1996) se 

'transformation impact' Farley (1997) se 'transforming a lukewarm church', en Herrington, Bonem & Furr 

(2000) se duidelike omskrewe 'transformational journey'. Die benutting van die gevestigde term word 

nagevolg. 

 

Andersyds ontsnap die begrip 'transformasie' talle terminologiese knelpunte. Daarmee word die geneigdheid 

van die antropologiese wetenskappe om veranderingstydperke 'n eie beskrywende naam te gee (Müller, 

1961: 24-52) en die gepaardgaande vestiging van talle eensydige ideologiese begripsinhoude, 
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terminologiese twiste en verskillende stellingverwarringe vermy. Verder word ook buite post-modernistiese 

tiperinge (Vorster, 1996) en Heyns (1975: 1-2) se onderskeid tussen die begrippe 'evolusie, mutasie, 

reformasie, transformasie, restourasie en revolusie' gebly. Daarom word ook nie aan die eindelose 

terminologiese worsteling (binne die nywerheidsomgewing) rondom begrippe soos o.a 're-engineering, 

cultural change, re-invention, flexibility, agility ' en talle andere (Ulrich, 1997: 11) meegedoen nie. Die 

bestaande en erkende term 'transformasie' word eenvoudig as voldoende omskrywing van die eietydse 

veranderingsbeure aanvaar. 

 

Tweedens omsluit die begrip 'transformasie' 'n wêreldgebeure. Die term 'globalized transformation' (Held, 

McGrew, Godblatt & Perratyon, 1999) deurbreek talle enge grense van lokalisering (binne 'n land, kontinent, 

maatskappy of samelewingstruktuur) en omskryf die veranderingsgebeure van veral die laaste drie dekades 

omvattend. Globalisering geskied egter nie lukraak nie en wel omdat die eietydse wêreldgebeure deur 'n 

dinamiese reeks kragte gedryf word (Kotter, 1996: 18). Daarom is die 'global village not longer on the 

horizon' maar hier en nou (Ulrich, 1997: 2). Globalisering is dan ook 'n belangrike en 'n kritiese aspek van 

transformasie omdat die proses die ganse samelewing in sy totaliteit raak, beïnvloed en verander (Hoofstuk 

2:B.3.2 en 2:B.4.1). Die kerk is nie in die globaliseringsproses uitgesluit nie (Hoofstuk 4: D.3.2.3) en daarom 

geld die oorkoepelende begrip 'transformasie' ook binne die kerklik-teologiese verbande. 

 

Derdens betrek die begrip 'transformasie' 'n wye spektrum van samelewingsomvange. In die proses staan 

industriële, politieke en kerklike gebeure in noue relasie met mekaar omdat die voortgesette tegnologiese 

ontploffing, internasionale kommunikasieverkeer, sosio-kulturele tradisies van volkere, die politieke 

magstryd van partye en die ekonomiese bedryf in sy totaliteit geen deel van die moderne mens se bestaan 

onaangeraak laat nie (Smit & Cronje, 1997: 259-260). Heyns (1975: 1) beweer dan ook tereg: 'Dit sou 'n 

kleine moeite wees om 'n imposante lys op te stel van die veranderinge op bv. die mediese gebied, tegniese 

gebied, politieke, sosiaal-maatskaplike, en selfs kerklik-teologiese gebied.' Transformasie verwys dus na 'n 

wydlopige veranderingsgebeure wat die samelewing in sy totaliteit beïnvloed. 

 

Vierdens omskryf die begrip 'transformasie' die radikale ingrype in die mens se persoonlike en gefokusde 

lewensingesteldheid. '…. wat óók tiperend van ons tyd is, is die algemene gevoel dat die mens besig is om 

sy greep op die veranderinge wat die lewe so fundamenteel bepaal, te verloor. …. En terwyl die vloedgolf 

van verandering bruisend oor die lewe heenspoel, word dieselfde noodkreet van oraloor gehoor: ons word 

bedreig; ons kultuurpatroon, ons denkstyl, ons lewenswyse - alles is in gevaar.' Heyns (1975: 1). Juis die 

industriële wêreld deel die siening met stellinge soos 'radical change', 'dramatic change curve' en die weg 

beweeg vanaf 'terra firma to terra incognita' (Gibson, 1997: 3-7). Die Duitse industrie sien 'transformation' 

selfs as 'n persoonlike ommekeer in lewensbestaan en as 'n georganiseerde herstrukturering van die mens 

se samelewing, werksomgewing en individule lewensomvange waarin die beleid, bedrywe en strukture van 

instansies, regerings en organisasies die individu tot in sy wese raak (Hirth, Sattelberger & Stiefel, 1987; 

Freiling & Sonntag, 1999). 'Transformasie' omsluit dus die belewenisse van elke individu binne 'n 

veranderende lewensopset. 

 

Laastens verwys die begrip 'transformasie' na 'n sisteem van voortdurende verandering. In die proses 

s inkroniseer inter- en nasionale gebeure sodanig dat omvattende invloede oor 'n wye spektrum wêreldwyd 
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en ook plaaslik binne die industriële (Hoofstuk 2) en politieke (Hoofstuk 3) asook kerklike (Hoofstuk 4) 

omgewings realiseer. Hierdie gebeure en gepaardgaande invloede is sodanig gevestig dat die beste van 

wetenskaplike (en teologiese) aandag hieraan noodsaaklik is omdat transformasie nooit finaal afgehandel 

word nie (Beckhard & Harris, 1987). 

 

Om wêreldwye verandering rondom 'n enkele woord te omskryf, om die wydlopige gebruik van die begrip 

'transformasie' te ondervang, om die radikale ingrype van verandering in die eietydse wêreld te beklemtoon 

en om die konstantheid van verandering te akkommodeer, word die begrip 'transformasie' vir die doeleindes 

van die studie vervolgens as volg gedefinieer: 

 

Transformasie behels die wêreldwye en konstante veranderingsprosesse wat die 

mens en sy eietydse samelewing oor 'n wye spektrum radikaal raak. Vanuit die proses 

word die bestaande lewenstrukture omvattend aangepas ten einde 'n gegewe, sinvolle 

en bruikbare lewensvoortbestaan te waarborg. 

 

5.2.2. KERKLIKE HANTERING. 

 

Die kerklike hantering van transformasie raak in wese die kerklike bediening wat vanuit sewe teologiese 

aksente omskryf word. 

 

Eerstens omsluit die begrip 'kerklike hantering' die sigbare kerk in aksie. Volgens die gebruiklike teologiese 

terminologie behels die sigbare kerk die kerk as instituut en as organisme. Die kerklike bediening is 'n 

werksaamheid van die kerk (as instituut) waartydens die kerklike aktiwiteite, beleid, besluite, metodes en 

optredes binne gemeentelike en breë kerklike verbande bedryf word. Die kerk is dus die gegewe instrument 

om die Evangelie se plasing in, uitreiking na en hantering van die wêreld te vestig. Die konsep 'organisme' 

behels die posisie, rol en invloed van die gewone Christen in die wêreld en wel enersyds as verlengstuk van 

die kerk as instituut en andersyds as die werklike ontmoetingspunt tussen die kerk en die wêreld 

(Bavinck,1911(4): 295-482). 

 

Tweedens betrek die begrip 'kerklike hantering' die teologiese aktiwiteit van die kerk. Daarmee word die 

teologie gesien as die spesifieke denkarbeid in, van, vir en deur die kerk, as 'n duidelike en 

gesistematiseerde omskrywing van die geloofsinhoude van die kerk en as die teoreties-wetenskaplike 

onderbou van alle kerklike aktiwiteite. Die tersaaklike fokus val op Praktiese Teologie en wel omdat die 

genoemde vertakking van die teologie spesifiek 'in diens van die gemeente en van alle lidmate van die 

gemeente staan' (Heyns, 1998: 2). Daarom behels die teologiese fundering 'n praktiese bydrae en wel deur 

die kerklik-teologiese rol binne 'n veranderde wêreld vanuit 'n omskrewe Nywerheidsbedieningsmodel te 

bepaal, te rig en te verbreed. 

 

Derdens omsluit die begrip 'kerklike hantering' die kerklike aktiwiteite van die kerk in sy wêreldverbande. Die 

teologie het reeds vir dekades aandag gegee aan die noue relasie tussen die kerklike bediening en 

wêreldverandering deur die dinamiese effek van invloede buite die kerk op gebeure binne die kerk uit te 

spel. So beskou Troeltsch (1922: 112) alle wêreldveranderinge as 'n langsame geskiedenisverloop wat die 
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kerk raak en reken Schumann (1929: 1) dat die 'neuen Geistes' invloed op die kerk uitoefen. Kraemer (1956: 

1) aanvaar dat die gebeure in die Christelike en nie-Christelike omgewings kerklike aktiwiteite 'between the 

times' aktiveer en Tillich (1956: 32) beklemtoon enersyds dat 'every present movement is a wave which has 

been raised by the waves of all the past' en andersyds dat juis hierdie eindelose proses die kerk tot in sy 

wese raak. Müller (1961: 23-52) praat selfs van die snelle opeenvolging van 'skokke' tydens die laaste 

honderd jaar wat die Westerse wêreld sedert die middeleeue getref, verandering 'n integrale deel van die 

Westerse mens se ontwikkeling gemaak en die kerklike bediening vervolgens opgeroep het om 

wêreldinvloede vanuit 'n Christelike perspektief aan te spreek. Die gekose Arbeidpsigologiese gerigtheid 

vestig juis 'n Nywerheidsbedieningsmodel wat die kerklike hantering van wêreldtransformasie kan help 

begelei (Hoofstuk 5). 

 

Vierdens behels die begrip 'kerklike hantering' die bevordering van die Christelike godsdiens binne die 

moderne samelewing. Die benadering vra vir 'n kerklik-teologiese herwaardering van die godsdienstige 

belewenisse van die eietydse mens en veral vir 'n herdefiniëring van die waarde van godsdiens tydens 

verandering. Dekker (1975) se siening, dat die instandhouding van die samelewing geen godsdiens meer 

nodig het nie (omdat die selfstandige mens genoegsame middele en vindingrykheid ontwikkel het om sy 

lewensfunksies sonder 'n vertikale dimensie te doen) en Louw (1985a: 21) se oordeel dat Godsdiens in die 

moderne Westerse samelewing nie meer 'n deurslaggewende faktor is nie, is juis deur die kerklidmaat se 

betrokkenheid binne die Suid-Afrikaanse veranderingsbedeling onhaalbaar bewys. Godsdiens is wel vir die 

eietydse mens van wesentlike belang, maar die kerk en die kerklike bediening is nie en wel omdat die kerk 

faal om sy eie tyd te verstaan (Hoofstuk 4: D.3.2.1). Vanuit die bevindinge word 'n nuwe kerklike 

nywerheidsfokus bepleit omdat die behoefte na 'n Christelike sosiaal-etiese gerigtheid (Hoofstuk 5: C.1.1) en 

veral die noue verhouding tussen Godsdiens en werk (Hoofstuk 5: C.1.2) die godsdienstige uitlewing van 

lidmate tot in hulle wese beïnvloed en vervolgens bepaal. Juis die kerklike gebreke in die verband omsluit 

een van die grootste bedreiginge van die eietydse kerk en sy bediening (Hoofstuk 5:E). 

 

Vyfdens akkommodeer die begrip 'kerklike hantering' 'n kosmologiese perspektief. Daarmee word erken dat 

alle kerklike aksies nooit van die engere verhouding kerk en maatskappy amputeer kan word nie en dat die 

teologiese insigte (en gepaardgaande denkmodelle) in die verband reeds 'n wye keuse bied (Theron, 1985: 

43). Die begeleiding van wêreldverandering vanuit 'n Godgerigte perspektief is ook 'n lidmaat-wekroep en 

daarom is die herbevestiging van 'n breë kosmies -universele perspektief, waarin die hele wêreld as terrein 

van God se aksie en Christus as 'der Herr der Welt' tipeer word (Wingren, 1955: Kol 1:18), 'n eietydse 

noodsaaklikheid. Die kerklike hantering van transformasie en die gepaardgaande kerklike 

bedieningspatrone omsluit dus die kerk se verantwoordelike optrede binne sy eie ruimtekaders. Die proses 

is egter nie gelokaliseer nie maar handhaaf juis 'n wye wêreldverband en wel omdat globalisering die kerk 

omvattend raak (Hoofstuk 4: D.3.2.3). 

 

Sesdens word die begrip 'kerklike hantering' vanuit 'n Koninkryksperspektief gedefinieer. Hoewel die 

bediening op die wêreld gerig is en in die wêreld geskied, word God nooit wêreldgebonde gemaak nie. Die 

Koninkryk van God is wel 'n teenswoordige en toekomstige Goddelike ingrype in die wêreld maar nooit kan 

die Godsryk gelyk gestel word aan een of ander vorm van aardse lewe nie. Die insig is nodig omdat 'it 

(Godsryk) refers to the operation of the divine word in this world'. Daarmee bly die persoonlike verlossing en 
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geestelike verdieping van die mens wel sentraal (en wel omdat die Koninkryk binne individuele lewens 

realiseer) maar mag die kerklike hantering van en bediening in die wêreld nie verwaarloos word nie. Beide 

aktiwiteite moet egter d.m.v. die middele wat God aan sy kerk vir die spesifieke doel toebedeel het, geskied 

(Ridderbos, 1962: 103-106, 144). Hiervan is juis die Christelike Woordgebeure (Hoofstuk 5: C.1) en 

pastoraat (Hoofstuk 5:C.2) ‘n integrale deel. 

 

Laastens betrek die begrip 'kerklike hantering' beide 'n interkerklike en intergodsdienstige omgewing. Die 

interkerklike aksent is nodig omdat ekumenisiteit enersyds 'n moderne kerklike aktwiteit in die uitreik na die 

wêreld geword het (Johnston & Mandryk, 2000) en omdat anderyds dit 'n gegewe voorkeur van die 

industriële omgewing vir enige kerklike aktiwiteit binne die industriële werksplek is (Hoofstuk 4: D.3.4.3). Die 

intergodsdienstige omvange hou weer rekening met die veranderde godsdienstige bedeling in Suid-Afrika 

waarin die vorige bevoorregte posisie van die Christelike godsdiens afgeskaal en 'n nuwe andersoortige 

godsdienstige pluralisme binne die Suid-Afrikaanse samelewing opgeskaal is. Van hieruit is 'n nuwe tipe 

godsdienstige verdraagsaamheid ontwikkel wat 'n geneigdheid tot 'n vergelyking tussen godsdienste en 'n 

vermenging van geloofsaksente laat vrykom het. Hierdie soort godsdienstige bedreiging realiseer 

omvangryk binne die werksbedeling en daarom is die kerk se nywerheidshantering 'n bruikbare antwoord 

teen die afwatering van die Christendom. Daarvoor is 'n ekumeniese kerklike uitreik na die industriële mens 

juis nodig maar sonder die vervreemding van individue binne die intergodsdienstige omgewing. Die talle 

internasionale Nywerheidsbedieningsmodelle ag die dimensie van omvattende belang (Hoofstuk 5: B.2.1). 

 

Vanuit die bogenoemde vertrekpunte word 'kerklike hantering' as volg vir die doeleindes van die studie 

gedefinieer: 

 

Die kerklike hantering van verandering is deel van die kerklike bediening wat die 

sigbare georganiseerde aksie van die Christelike kerk behels. In die kerklike 

hanteringsprosesse word die eietydse invloede van transformasie sodanig kerklik-

teologies akkommodeer dat 'n noue relasie tussen die Christelike inhoude en die kerk 

gevestig en 'n sinvolle wêreld -verandering en vernuwing omvangryk nagestreef word. 

Verder word 'n nuwe persoonlike verdiepingsomvang en hoopdimensie bevorder ten 

einde 'n bedieningsuitreik in 'n nuwe pluralistiese gemeenskap vanuit ekumeniese 

samewerking en 'n Koninkryksperspektief spesifiek d.m.v. 'n duidelike omskrewe  

Nywerheidsbedieningsmodel te verseker. 

 

5.2.3. EIETYDSE TYDSDIMENSIE. 

 

Alle veranderingsprosesse is wel 'n voortgaande dinamiese gebeure wat oor dekades heen strek, maar 'n 

tydsafbakening is nogtans noodsaaklik. Die tydsafgrensing geskied met die begrip 'eietydse' wat 'n bepaalde 

tydsdimensie, tydperk en tydsgebeure omsluit. 

 

Eerstens behels die term 'eietydse' 'n tydsbegrip. Die meting van tyd (bv. ure, maande, jare) geld wel, maar 

twee tydsperspektiewe verbreed die aangewende konsep. 
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Enersyds word met 'n heilshistories -eskatologiese perspektief gewerk. Daarmee word alle vorme van tyd 

binne die Christelike heilsgebeure geplaas en wel omdat geloof in die Ewige God die ewigheid as 'n tydlose 

dimensie vestig. Vanuit hierdie eindelose tydsdimensie handhaaf die heilsgebeure 'n eie tydsverloop binne 

die gewone sekulêre geskiedenisproses en wel omdat Christus die tydsontwikkeling van die eeue in twee 

tydsone (van vóór en ná Christus) verdeel het (Cullman, 1971). Hierdie tydsperspektief vestig ‘n soort 

hoopdimensie wat beide 'n nuwe betekenis aan die sosiaal-etiese behoeftes van die eietydse mens bied en 

ook die nodige heilshistoriese inhoude in die pastorale hantering van die moedelose mens, wat binne die 

moderne tydsgebeure bestaan, verseker (Hoofstuk 5: B.2.2). 

 

Andersyds word ook historiese tyd betrek waarmee 'n sekere tydperk in die geskiedenis van die wêreld 

bedoel word. Daarom val die fokus op die jare direk na die Tweede Wêreldoorlog en op die eerste dekade 

van die nuwe millenium. Die 'eietydse' behels dus 'n terugblik oor ontwikkelinge in die nabye verlede en 'n 

duidelike vooruitblik oor moontlike nuwe gebeure in die nabye toekoms (Hoofstuk 5: E). Eersgenoemde 

verwys na 'n gevestigde geskiedenis (wat vanuit 'n eie verstaansproses geïnterpreteer word) en 

laasgenoemde vra om 'n visie wat juis vanuit die afleidings van die verlede gemaak is. Oorsaak en gevolg 

word dus akkommodeer, maar wel sodanig dat bepaalde voorspellings in lyn met Sunter (1992: 5) se 

waarskuwings gewaag word: '… future research is a very risky business. The world is not a laboratory where 

you can repeat and experience over and over again to establish a pattern and derive probablities. History 

happens only once and then its gone.' Maar 'It is more useful to be vaguely right than precisely wrong. The 

basis axiom of scenario planning is: accept uncertainty graciously.' 'Eietydse' beteken dus (naas die 

onafgebakende tydperk van die heilshistoriese verloop van God) ook 'n afgebakende tydperk binne die 

sekulêre lewensverloop van die mensdom. 

 

Tweedens behels die begrip 'eietydse' 'n bepaalde aktiewe tydperk in die menslike lewe. Omdat spesifiek 

op.die nywerheid gefokus word, staan die werkstydperk van die normale individu voorop wat hoofsaaklik 

tydens die lewensjare 20–65 realiseer  (Avery & Baker, 1990;  Bergh & Theron, 1999: 89).  Die keuse geval 

logies omdat die normale individu minstens 'n derde van 'n gewone lewensdag in werksaksies betrokke is 

(Moos, 1986; Gerdes, Moore, Osche & Van Ede, 1988) en omdat werkstyd reeds 'n dinamiese tydsingreep 

in die alledaagse bestaan van die mens behels. Daarom omsluit die begrip 'eietydse' die werks lewe en ook 

die dienstydperk van die normale ekonomies -aktiewe mens. 

 

Derdens betrek die begrip 'eietydse' 'n omskrewe tydsgebeure. Afgebakende tyd spreek van 'n noue relasie 

en verbondenheid tussen tyd en handelinge en wel omdat alle tydsgewrigte deur deurlopende 

oorgangsfases gekenmerk word. Tillich (1955: 260) sien selfs die radikale verskuiwing tussen generasies as 

'the living between two periods of history', terwyl die interrelasie tussen die verlede (stimulante), hede 

(belewenisse) en toekoms (verwagtinge) juis 'n verdere liniêre dimensie aan die eietydse 

transformasieprosesse verleen. Daarom is gebeure nie 'n tydlose entiteit nie, maar 'n tydsgerigte 

gebeurtenis met 'n eie inhoud, 'n siklus van handelinge en 'n reeks van eiesoortige verlopingsprosesse wat 

as 'the present, transitional and desired state' tipeer kan word. Hierdie tydsgebondenheid impliseer egter nie 

omgewingsgebondenheid nie, omdat die bestaande tydsdimensies juis alle menslike grense konstant 

deurbreek (Conner, 1992: 87-88). Die begrip 'eietydse' omsluit dus 'n spesifieke wêreldtydperk waarin 

eiesoortige gebeure die inhoude bepaal. 
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Vanuit bogenoemde beklemtoning, dat die begrip 'eietydse' 'n tydsdimensie, 'n lewensomvang asook 'n 

wêreldtydperk vervat, word die begrip 'eietydse' as volg gedefinieer. 

 

Met die begrip 'eietydse' word 'n beperkte en omskrewe deel van die geskiedenis van 

die wêreld bedoel waarin die meelewende mens in sy werksleeftyd bepaalde gebeure 

ervaar wat sy bestaande lewensomvange binne 'n afgebakende tydsomvang sodanig 

ingrypend transformeer dat die behoefte na 'n heilshistoriese perspektief 

waarneembaar is. 

 

5.2.4. NYWERHEIDSBEDIENING. 

 

Die begrip 'Nywerheidsbediening' word benut omdat die kerklike term 'Arbeidsbediening' te veel 

wanbegrippe buite die kerklike omvange skep en omdat daarmee die georganiseerde uitreik van die kerk na 

en in die nywerheidsomgewing die beste verwoord word (Hoofstuk 5: A.2.1). Die soort gespesialiseerde 

kerklike bediening behels 'n bepaalde, geordende en gerigte kerklike aktiwiteit binne 'n bepaalde 

werksmilieu wat as die nywerheidsomgewing bekend staan. Die begrip 'nywerheid' omsluit nie slegs die 

fabrieks - en vervaardigingsbedryf nie, maar word egter ook as 'n versamelnaamwoord benut 'waaronder alle 

bedrywe in hul onderlinge verskeidenheid saamgevat word' (Marais, 1969: 15). Twee verdere aksente oor 

die nywerheidsomgewing is ook van tersaaklike belang. 

 

Eerstens word Nywerheidsbediening binne 'n duidelike afgebakende werksomvang bedryf. Binne die 

nywerhede omsluit hierdie spesifieke werksmilieu 'purposeful and meaningful activities which people 

execute in order to meet and fulfil various physical and psycho-social needs' (Bergh & Theron, 1999: 471). 

Binne die kerklik-teologiese omgewing behels die werksmilieu egter ook 'n Goddelike inhoud. Hoe wel die 

Roomse Kerk die werksmilieu slegs tot direkte kerkdiens beperk het, het juis die Reformatore die talle 

werksomvange gesien as alle areas, plekke en gebiede waar die mens sy Goddelike opdrag om die wêreld 

te verbeter, tot uitvoering bring. Daarom is  alle werkstake as 'n Goddelike roeping en ook as 'n aardse 

beroep omskryf waarin eersgenoemde diens aan God en laasgenoemde diens aan die wêreld beteken. 

Arbeid is ook as noodsaaklik gesien want 'the life God wants most people to lead is the life of daily work, 

and therefore such a life is holy and sacred and fully pleasing to God' (Hart, 1995: 14). So gesien is arbeid 'n 

daaglikse horisontale daad wat vanuit 'n vertikale Goddelike roeping, onder Goddelike leiding, vanuit 

Goddelike ondersteuning en volgens  Goddelike voorbeeld geskied. Hoewel die industriële omgewing 'n 

werksplek is waar individue bepaalde opgeleide funksies binne 'n afgebakende werksomgewing sodanig 

verrig dat die persoonlike behoeftes bevredig word, vestig Nywerheidsbediening juis die Goddelike opdrag 

tot arbeid as 'n bydraende werksmotief binne die individu se lewe. Met beide hierdie fasette van werk moet 

Nywerheidsbediening dus mee rekening hou (Hoofstuk 5: C 1.2). 

 

Tweedens opereer Nywerheidsbediening binne 'n georganiseerde werksomgewing wat 'n reeks eiesoortige 

werksbedrywe handhaaf. Hierin is twee aksente van wesentlike belang. 
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Enersyds word die nywerheid se werksomgewing (soos reeds genoem) veel breër getipeer as 'n masjien en 

sy produk. Die interrelasie tussen ekonomiese werksaamhede en vervaardiging word tans as die somtotaal 

van ekonomiese aktiwiteite gesien. Die insig realiseer omdat die nywerheidsomgewing ander werke en 

beroepe sodanig stimuleer dat alle voortvloeiende werksbedrywe ook as die nywerheidswêreld tipeer word. 

Die nywerheidsomgewing is derhalwe 'n omskrywingsnaam vir alle soorte ekonomiese aktwiteite waarin die 

eietydse mens aktief leef en bestaan. (Davidow & Malone, 1992; Holman & Devane, 1999). 

 

Andersyds word die industriële omgewing as 'n bedreigde wêreld gesien. Die sogenaamde 'Third Industrial 

Revolution' en gepaardgaande 'Third Wave of Change' (Toffler, 1981) het die huidige omvange van die 

werksplek so radikaal verander dat werksbehoud 'n kritiese dimensie geword het. Die geoutomatiseerde 

toekoms, die verdere ontwikkeling van die informasie- en kommunikasietegnologie en die vestiging van 'n 

globaliseerde wêreld-ekonomie het nie die utopia van meer vrye tyd nie, maar eerder die bedreiging van 

werksverliese meegebring (Rifkin, 1996). Daarmee word beide werksposte en werk as sulks in 'n 

oorlewingstryd geplaas wat die betekenis en belangrikheid van werk radikaal verander het. Tom Peters ('n 

wêreldkonsultant oor die eietydse transformasieproses) het na ’n wêreldtoer en tydens 'n lesing te 

Vodaworld, Johannesburg (Tom Peters, Vodaworld 1999, 17/08/1999) die werksituasie van die een-en-

twintigste-eeu as volg tipeer. 'We live in a time where brainstormers rethink the future, restucture 

paradigmas, and also re-identify work. It is time to accept the challenges of the global workplace, to be more 

result-orientated, to search diligently for real options, to improve performance, while applying an own dose of 

disruption analysis. This type of approach is vital because jobsecurity is not anymore in your own or even 

other people's  hands. Your work, and future, had become only a number in a computor - a number which 

can be deleted within seconds because it only needs the pressing of one single button.' Die 

nywerheidsomgewing behels dus 'n uitgelewerde lewensomgewing waarin die stryd om ekonomiese 

voortbestaan en die behoud van werk 'n daaglikse realiteit binne die sekulêre bestuurstelsels geword het 

(Hoofstuk 2: B.4.3.2). 

 

Vanuit hierdie omskrywing van die werksmilieu, werk en die aksente op die breëre omvange en bedreigde 

situasie van die werksomgewing word Nywerheidsbediening as volg omskryf: 

 

Nywerheidsbediening is die kerk in aksie binne die nywerheidsomgewing wat as 'n 

geïntegreerde ekonomiese maar ook bedreigde werksgebied tipeer word. Die 

ekonomiese faset omsluit die betree van werknemers van 'n bepaalde werkplek om 

aldaar gespesifiseerde en opgeleide take sodanig te verrig dat sy psigiese en psigo-

sosiale behoeftes daardeur bevredig kan word en hyself en die betrokke industrie 

waarin hy werksaam is deurlopend ekonomies kan oorleef. Eietydse transformasie 

versteur hierdie normale prosesse egter sodanig dat die kerklike Nywerheidsbediening 

binne 'n bedreigde milieu werksaam moet wees. 

 

5.3. AFBAKENING D.M.V. 'N GEGEWE BEDIENINGSPERSPEKTIEF. 

 

Die voorstelde Nywerheidsbedieningsmodel vir die hantering van transformasie (Hoofstuk 5) omsluit 'n 

gekose bedieningsperspektief wat vanuit vier aksente inspireer is. 
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Eerstens behels die bedieningsperspektief 'n direkte fokus op die kerk se nywerheidsgerigtheid. In die 

proses word veral die N.G.Kerk se sinodale beleid akkommodeer wat sedert 1994 dinamiese en bruikbare 

inhoude vir die kerklike hantering van transformasie gevestig het. Die proses realiseer vanuit die verslag van 

Leer en Aktuele Sake wat tydens die N.G.Kerk se Algemene Sinode (N.G.Kerk, Agenda, 1994: 94-98) die 

kerk aktiveer om die veranderde werksituasie (wat juis deur die nasionale transformasieprosesse 

veroorsaak is) indringend te ontleed en te hanteer. By dieselfde Sinode (N.G.Kerk, Agenda, 1994: 218-224) 

dien 'n verslag van ISWEN waarin die Evangeliebediening in die arbeidslewe vanuit 'n nuwe 

bedieningsperspektief hersien en omskryf word. In die verslag word die vorige Nywerheidsbediening tot 

Arbeidsbediening herdoop en word omvattende riglyne gebied waarin Arbeidsbediening as  'n verlengstuk 

van die gemeentelike bediening tipeer word. Hierdie riglyne bied 'n duidelike bedieningsmodel waarmee die 

kerk die resultate van die nasionale transformasiegebeure kan evalueer en akkommodeer. Hierdie 

inklusiewe benadering behels beide 'n vernuwingsproses van die vorige Nywerheidsbediening asook die 

begeleiding van die gemeentelike kerklike aktwiteite vanuit 'n gespesialiseerde bedieningsperspektief. Juis 

hierdie benadering word ten volle onderskryf en wel omdat daarmee 'n bruikbare bedieningsgerigtheid 

geskep is waarmee die kerk die resultate van die eietydse transformasiegebeure sinvol kan hanteer 

(Hoofstuk 5). 

 

Tweedens is 'n bedieningsmodel nodig om aan die gegewe bedieningstruktuur momentum te gee. Met die 

filosofiese, ideologiese en teologiese verskuiwings in die denke oor die mens en sy omgewing het die 

vestiging van denksisteme vir die nodige struktuurontleding en sisteemaanpassing van alle institusies, 

instellings en organisasies dringend noodsaaklik geword. Juis die vorderinge in maatskappykritiek, 

bestuursverbetering en ‘n transformasiefokus het die proses radikaal gerig en daarom is werkbare 

perspektiewe ontwerp (en verwerp) ten einde 'n ideaal-tipiese denkskema te skep waarmee die wetenskap, 

tegniek en menslike kennis gesinkroniseer en die makro-verbande van die individuele mens in sy nuwe 

wêreldomgewing vanuit steeds verbredende insigte evalueer kan word (Esterhuyse, 1974: 267-280). Hierdie 

sinkronisering van die mens met sy arbeidswêreld en tydsbedelinge is reeds deel van die sekulêre 

bestuurstelsels binne die nywerheidsomgewing (Hoofstuk 2:B.4.3) en ook van die kerklike riglyne m.b.t. 

Arbeidsbediening (N.G.Kerk, 1994, Agenda: 218-224). Daarom word die aksente akkommodeer juis in 'n 

poging om onnodige wydlopighede, verwarringe en doellooshede te vermy en 'n nuwe en nodige stukrag 

aan die kerklike hantering van die eietydse transformasieproses te gee. Ten einde die doel te probeer 

vermag, word 'n nuwe Nywerheidsbedieningsmodel gebied waarmee die bestaande kerklike verwerking van 

verandering vanuit 'n gegewe bedieningsperspektief beter ontleed en hanteer kan word (Hoofstuk 5).  

 

Derdens waarborg 'n duidelike bedieiningsmodel dat noodsaaklike keuses gemaak word. Transformasie 

beteken in sy wese dat die resultate van historiese gegewenhede tydens die mens se hantering van sy 

omgewing geweeg en oorweeg word. Beide reformasie en revolusie kulmineer vanuit hierdie soort 

evalueringsprosesse en wel omdat 'n bepaalde gebeure-perspektief die noodsaaklikheid van aanpassings 

beklemtoon, die denkrigting vir verandering bepaal en nuwe denkinhoude inspireer. Juis hierdie soort 

funksies help om definisies en begrippe te formuleer, om sin en inhoud aan 'n bepaalde denksisteem te 

verleen en om die veranderingsmetodes en motiewe agter 'n bepaalde perspektief aan die hand van 

gegewe waardes te toets (Floor, 1974: 11-13). Die tersaaklike bedieningsmodel behels sodanige keuses juis 
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omdat beide negatiewe en positiewe invloede die kerklike hantering van transformasie beïnvloed het. 

Daarom te meer word 'n meer gerigte kerklike hanteringsmodel (t.w. 'n Christelike Arbeidpsigologiese 

bedieningsmodel) vir die kerklik-teologiese verwerking van die eietydse tranformasieprosesse bepleit 

(Hoofstuk 5). 

 

Vierdens verseker die gekose bedieningsmodel verantwoordbare bedieningsgebruike. Die dinamiese 

omvange van eietydse verandering maak dit vir die kerklik-teologiese omgewing moeilik om tradisionele 

gestaltes, inhoude, gebruike en sisteme te bly handhaaf en dit terwyl radikale denke en gebeure eietydse 

transformasie op die kerk afdwing. Die handhaaf van gesaghebbende norme en bruikbare kernbronne moet 

juis tydens verandering die bediening begelei of anders word in willekeur verval wat net verder verwar en 

ontstig (Rossouw, 1974: 48-49). Die genoemde kerklike bedieningsmodel vestig juis 'n spesifieke 

bedieningsbenadering waarmee die normale gemeentelike bedieningsinhoude verbreed word en wel omdat 

bruikbare riglyne vir die kerklike hantering van die eietydse transformasiegebeure vanuit die proses 

realiseer. Die bepaalde bedieningsmodel impliseer egter nie 'n geslotenheid teenoor die ander 

bedieningsinhoude nie, maar eerder die vestiging van 'n nuwe bedieningsperspektief waartydens die 

kerklike Nywerheidsbediening die nodige verbreding van die kerklike hantering van eietydse transformasie 

inisieer. Die benadering is noodsaaklik om gebreke in die kerklike verwerking van die eietydse 

transformasiegebeure te ondervang en vanuit die hantering van 'n gegewe sinodale bedieningsperspektief 

(oor Arbeidsbediening) tot beter bedieningsprosesse te begelei (Hoofstuk 5: D). Daarom word ook die begrip 

Nywerheidsbediening gebruik.  

 

Hierdie gegewe bedieningsmodel moet egter kerklik-teologies realiseer en juis daarvoor is aanvaarbare 

wetenskaplike metodes nodig waarmee die eietydse transformasieproses en inhoude ontleed, die 

gepaardgaande kerklike probleme geïdentifiseer, die voorgestelde oplossings gespesifiseer en die integriteit 

van die bevindinge wetenskaplik en kerklik-teologies gevestig kan word. 

 

6. AANWENDING VAN WETENSKAPLIKE METODES. 

 

Voordat die betrokke wetenskaplike metodes omskryf word, is die vestiging van vyf vertrekpunte 

noodsaaklik.  

 

Eerstens is tydens die eksplorasiefase die empiriese metodes binne die nywerheidsomgewing omvattend 

waargeneem en is die resultate vanuit die prosesse as bruikbare inhoude bevind. Die insig kon realiseer 

omdat die nywerhede se empiriese bevindinge by die empiriese gerigtheid in die Praktiese Teologie 

(Heitink, 1991; Van der Ven, 1983, 1988, 1990) en by die strewe na teologiese wetenskaplikheid (Scholtz, 

1971; Sauter, 1975) aanklank vind. Daarby is die voorgestelde Christelike Arbeidpsigologiese model van 'n 

'qualitativen Befragungsmethoden' ten volle afhanklik. (Freiling & Sonntag, 1999: 74-78). Die industriële 

empiriese bevindinge is egter so omvattend wetenskaplik gerig dat geen poging aangewend is om 'n eie 

empiriese ondersoek te doen nie. Die benadering was moontlik omdat voldoende en betroubare inligting oor 

die rol van godsdiens, die invloed van die kerk tydens transformasie en veral die reaksies va n lidmate oor 

die kerklike hantering van verandering beskikbaar gekom het. Geen empiriese projek in die nywerhede 

fokus spesifiek op die verkry van die soort data nie, maar verhoed ook nie dat die geloofsinhoude, 
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oortuigings en reaksies van individuele persone spontaan tydens die navorsingsgeleenthede na vore kom 

nie. Die gebeure ontvou juis omdat godsdiens spesifiek binne die Suid -Afrikaanse leefwyse 'n belangrike rol 

oor die totale spektrum van die samelewing speel. Daarom word met oortuiging en deurlopend van die 

industrie se empiriese bevindinge gebruik gemaak. 

 

Tweedens is gevind dat politieke gebeure die beste d.m.v die normale navorsingsprosesse van 

waarneming, ontleding en evaluering hanteer word en wel omdat ‘n politieke beleid omskrywend in 

wetgewing vergestalt word. Daarby oorheers sigbare politieke gebeure en wel omdat die politici die hede 

vanuit die prosesse, gebeure en inhoude van die verlede en die toekoms vanuit die konstante aanpassing in 

politieke beleid, rig en bepaal. Politieke gebeure is  dus reaksionêr van aard en duidelik ontleedbaar en juis 

daarom het politieke analiste vir dekades lank die politieke prosesse d.m.v. die gewone navorsingsprosesse 

hanteer (Apter, 1977; Beer & Ulan, 1958; Braibanti, 1969; Chamberlain, 1980; Cooper, 2002). Die 

bevindinge wat gebied word, is juis die resultaat van die soort analitiese arbeid. 

 

Derdens het die eensydige kerklike hantering van transformasie 'n omskrewe teologiese 

wetenskapsteoretiese benadering genoodsaak ten einde 'n aanvaarbare kerklik-teologiese ontleding van die 

gegewe kontekstuele teologiese modelle te vestig. Daarby verseker 'n teologiese wetenskapsteoretiese 

benadering dat die metafisiese karakter van die teologie gehandhaaf en dat die beklemtoning van die kerk in 

die verband erken, benut en respekteer word. 

 

Vierdens was die drie keuses logies omdat empiriese navorsing binne die nywerhede, wetenskaplike 

navorsing binne die politieke en 'n teologiese wetenskapsteoretiese benadering binne die kerklik-teologiese 

omgewing reeds as aanvaarbare navorsingsprosesse figureer. Al drie die genoemde metodes bied dan ook 

bruikbare data en vestig ook die nodige betekenis, waarde en aanvaarbaarheid van die bevindinge. 

 

Laastens is 'n bepaalde wetenskaplike benadering gevolg. 'n Wetenskaplike ontleding van die normale 

navorsingprosesse binne die politieke omvange is nie nodig nie bloot omdat die navorsingsgebruike 

grootliks op oorsaak en gevolg fokus. Die empiriese gebruike in die nywerhede is egter so geïntegreerd, 

deeglik en omvangryk dat aandag daaraan volg te meer omdat die kerk ‘n groot leemte in empiriese 

navorsing ervaar. Verder word slegs enkele fasette uit die teologiese wetenskapsteoretiese raamwerk as 

bruikbaar benut en daarom val die fokus op die tersaaklike omvange. 

 

Die empiriese en teologiese wetenskapsteoretiese metodes handhaaf egter eiesoortige prosesse wat elk ter 

wille van wetenskaplike korrektheid omskryf moet word. 

 

6.1. EMPIRIESE NAVORSING BINNE NYWERHEDE. 

 

Die omvange en inhoude van empiriese navorsing binne die nywerheidswêreld is wydlopig en daarom is 

drie inleidende gedagtes noodsaaklik. 

 

Eerstens beweeg die nywerhede met die benutting van empiriese prosesse verder as blote teoretisering oor 

die transformasiegebeure. Die proses realiseer omdat die werkgewer en werknemer in sy werksmilieu 
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konstant aan 'n wetenskaplike ontledingsproses blootgestel word. Tydens die proses word die wye 

navorsing oor transformasie met navrae oor persoonlike waarnemings, belewenisse en inhoude aangevul. 

Daarmee word 'n menslike fokus gehandhaaf wat veel verder as net die ontleding van sisteme, stelsels, 

strukture, strategie en beleid strek. Juis die industrie se menslike gerigtheid maak die versamelde data van 

wesentlike belang vir die kerk. 

 

Tweedens raak hierdie empiriese prosesse die kerk indirek en wel op tweërlei wyse. 

 

Enersyds is die meeste lede van die totale Suid-Afrikaanse werkerskorps ook lidmate van verskillende 

Christelike kerke. Vanuit hierdie kerklike verbondenheid lewer gelowiges 'n geloofsbydrae in die nywerhede 

se empiriese optredes. Die gebeure verseker dat geloofsinsette (direk en indirek) tydens empiriese projekte 

'n rol speel en dat van daaruit talle bruikbare bevindinge vir die kerklike hantering van transformasie 

beskikbaar kom. 

 

Andersyds vul die industriële empiriese sisteme 'n leemte in die kerk aan. Tydens die eksplorasiefase is 

gevind dat die kerklik-teologiese omgewing nie genoegsaam van empiriese ontleding gebruik maak om die 

kerklike hanteringsprosesse tydens transformasie te rig en te stimuleer nie. Daarom gebruik die kerk eerder 

bepaalde teologiese norme om die transformasiegebeure te ontleed en word dikwels die volle omvange, 

inhoude en betekenis van verandering gemis. Van die sisteem en meegaande gebreke is Sinodale 

kommissies reeds van bewus (N.G.Kerk, Algemene Sinode, Agenda, 1994: 94-95). Die lapsus word oorbrug 

omdat die nywerhede se empiriese bevinding benut word om die kerklike insigte oor transformasie te 

verbreed. Verder bied die nywerhede se empiriese bevindinge ook die inhoud en motivering vir die nodige 

aanpassings in die kerklike hantering van die industriële wêreld (Hoofstuk 4: D.3). 

 

Derdens is afbakening noodsaaklik. Die nywerhede se empiriese navorsingsisteme is wydlopig, ekonomies 

gefokus, strategies gerig en hoofsaaklik toepasbaar binne 'n breë spektrum van nywerheidsaktiwiteite. Talle 

van hierdie data is nie vir die kerk van belang nie en daarom word slegs die mees bruikbare en tersaaklike 

gegewens vanuit die empiriese prosesse benut ten einde die kerklike hantering van transformasie te 

begelei. 

 

Vir die nodige kerklik-teologiese aanvaarding van die toegepaste industriële empiriese metodes (en veral die 

gegewe resultate daarvan) is dit egter nodig dat die oorsprong en die vestiging van die empiriese prosesse 

asook die wetenskaplike gebruike van die nywerhede se toegepaste empiriese metodes die nodige aandag 

geniet. Daarna word die bevindinge oor die gebreke in die kerklik-teologiese empiriese sisteme uitgewys ten 

einde die waarde van die nywerhede se empiriese bevindinge in perspektief te plaas. 

 

6.1.1. AGTERGROND VAN TOEGEPASTE METODES. 

 

Die motivering vir die bedryf van die industriële empiriese metodes realiseer vanuit ‘n bepaalde agtegrond. 

Vanuit ‘n lang en deurlopende geskiedenis van aanpassings by veranderde eise het die behoefte en strewe 

na 'n wetenskaplike ontleding van die tersaaklike probleme gegroei. Tydens die soeke na die beste 

bruikbare navorsingsmetodes het die nywerheidsomgewing eventueel op die benutting van empiriese 
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navorsing besluit. Vanuit die gebeure is bepaalde wetenskaplike prosesse en gebruike geskep wat 

vervolgens (ter wille van duidelikheid) kortliks aandag kry. 

 

6.1.1.1.  STREWE NA WETENSKAPLIKE ONTLEDING. 

 

Binne die nywerheidsomgewing word konstant erkenning verleen aan en gefokus op persoonlike 

waarnemings van gebeure, ontwikkelinge en veral die resultate van prosesse en sisteme binne die 

werksomgewing. Die soort waarnemings skep egter die behoefte na 'n wetenskaplike fundering van die 

persoonlike persepsies en juis van hieruit word die waarde van empiriese navorsing vanuit twee algem ene 

wetenskaplike insigte binne die nywerhede erken. 

 

Eerstens substansieer empiriese navorsing die talle persoonlike insigte. Daarom is wetenskaplike 

ondersoekprogramme 'n normale nywerheidsgebruik juis omdat aanvaar word dat 'n navorsingsidee vanuit 

'your own experience and reflections about things around you' realiseer (Mouton, 2001: 27). Empiriese 

navorsing rig dus vae waarnemings binne 'n wetenskaplike proses en daarom lewer die nywerheidsgebruike 

talle aanwendbare resultate spesifiek ook vir die kerk. Die benutting van die soort empiriese opset kan 

geskied omdat die kerklik-teologiese omgewing die soort benadering onderskryf. Ook vir die teologie is die 

alledaagse ervaringe van die mens in sy omgewing deel 'van die empiriese proses van die wetenskap, 

insluitende die Praktiese Teologie' (Pieterse, 1998: 74).  

 

Tweedens aktiveer die nywerhede bruikbare wetenskaplike metodes. Ekonomiese beginsels staan in die 

proses voorop en daarom word aanvaar dat slegs gesubstansieerde feite wetenskaplikheid verseker. 

Individuele teoretisering oor die transformasieprosesse geskied wel, maar word eventueel slegs as 

subjektiewe waarnemings, enkelvoudige ontledings, oppervlakkige konklusies en onhaalbare oplossings 

hanteer. Daarom te meer word na korrekte feite gevra omdat daardeur diepsinnige analise, sinvolle 

afleidings en bruikbare antwoorde grootliks verseker word. Die soort bruikbare situasie kan egter slegs deur 

die regte kwalitatiewe waarnemingsmetodes verkry word (Barnes, 1987; Davenport & Prusak, 1997). 

Empiriese navorsing voldoen aan die vereistes en daarom word die gegewe feite oor transformasie vanuit 

die nywerheidsomgewing as gesubstansieerde bevindinge gebied. 

 

Hierdie twee wetenskaplike insigte verleen nie slegs aan die persoonlike waarnemingsgebeure die nodige 

wetenskaplike dimensie nie, maar verseker ook die benutting van erkende navorsingsmetodes wat juis 

aanvaarbare bevindinge vir die nywerheidsomgewing kan bied. Die regte resultate is egter slegs moontlik 

omdat die nywerhede gevestigde, erkende en suksesvolle empiriese gebruike aanwend. 

 

6.1.1.2.  BENUTTING VAN EMPIRIESE GEBRUIKE. 

 

Veral vier empiriese gebruike word in die nywerheidsomgewing toegepas. 

 

Eerstens is empiriese metodes 'n erkende bestuursmiddel juis tydens die hantering van transformasie. Die 

benadering realiseer omdat korrekte data as die hartaar vir organisasievernuwing (Steyn, 1993), vir die 
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vermindering van konflik in die globaliseringsprosesse (Moreels, 1997) en vir sinvolle strategiese beplanning 

tydens veranderingsdruk (Gitt, 1997) deurlopend gesien en aanvaar word. 

 

Tweedens word die beste empiriese resultate vanuit ‘n menslike fokus verseker. Juis tydens die 

herstrukturering van inter- en nasionale nywerheidsmaatskappye figureer die menslike dimensie sterk en 

daarom word beide terapeutiese berading asook groepsdinamiese byeenkomste in die werksomgewing 

konstant benut om die gevolge van die veranderingsgebeure verder te analiseer. In die proses word die talle 

terapeutiese beginsels (Hansen, Stevic & Warner, 1986; Brammer, Abrego & Shostrom, 1993; Patterson & 

Weifel, 1994; Gladding, 2000) en groepsdinamieka prosesse (Bonner, 1959; Cartwright & Zander, 1968; 

Dunette, 1976; Shaw, 1981) aangewend om verdere objektiewe data te verseker, die emosionele element 

met rasionale denkelemente te sinkroniseer, die gevaar van subjektivisme te verminder en kontroleerbare 

bevindinge vir strategiese beplanning beskikbaar te stel. Die hoofdoelstelling is om individue vanuit hulle eie 

insigte en insette te begelei om transformasie te verwerk. Hierin word die nuutste personeel 

bestuurbeginsels toegepas ten einde te verseker dat transformasie deurdag, georden en met die minste 

menslike ontwrigting moontlik hanteer en verwerk kan en sal word (Ulrich, 1997). 

 

Derdens word empiriese kontrole wetenskaplik bedryf. In die proses word alle empiriese bevindinge getoets, 

vergelyk en evalueer. Daarmee word gestandaardiseerde en aanvaarde diagnostiese metodes (Harrison, 

1990: 34-42), groepsdinamiese navorsing en teorie (Cartwright & Zander, 1968), psigometrika en statistiese 

sielkundige analise (Ferguson, 1959; Anastasi, 1968; Smit,1991) en kwantitatiewe en kwalitatiewe 

metodologieë (Mouton, 1983; Ferreira, Mouton, Puth, Schurink & Schurink, 1988; Van Schalkwyk, 1990) 

sodanig toegepas dat aksienavorsingsprogramme (Beukes, 1989; Alberts, 1992) deurlopend kan realiseer. 

Met hierdie prosesse word die denke oor (Beckhard & Harris, 1987), die moeilike ontwikkelingsoptredes 

tydens (Beer & Walton, 1987), die eksperimentele benadering met (Harvey & Brown, 1992), die 

gestruktureerde bes tuur rondom (Connor & Lake, 1988) en die akkommodering van die menslike 

belewenisse tydens transformasie (French & Bell, 1990) almal benut. Hierdie soort bevindinge gee 

aanleiding tot die ontwikkeling van leierskapspotensiaal (Kotter, 1990; Charlton, 1992), die vestiging van 

waardegerigte beginsels binne bestuursomvange (Covey, 1992), die bevordering van die dinamiek van 

strategiese verandering (Hinnings & Greenwood, 1988) en die beplanning van veranderingsbestuur as sulks 

(Lawler, 1996). Die menslike element binne die nywerheidsomgewing word juis in die prosesse deurlopend 

beklemtoon en wel sodanig dat die paradoks tussen finansiële en mensgerigte bestuur makliker oorbrug kan 

word (McGregor, 1966). Daarmee verkry die empiriese sisteme 'n menslike gerigtheid wat die hantering van 

transformasie veel meer maak as net die aanpassings in bestuurstyl, die herskryf van besigheidsplanne en 

bedryfstrategieë en die najaag van ‘n winsmotief sonder enige gevoel oor die pynlike resultate van die 

aanpassingsprosesse wat dikwels ekonomiese oorlewing moet verseker (Fitz-enz, 1990). 

 

Vierdens word die meeste empiriese navorsing d.m.v. gestandaardiseerde vraelyste gedoen wat tydens 

persoonlike onderhoude hanteer word. Hierdie metode van dataversameling word sodanig saamgestel dat 

die bepaalde doelstellinge van die betrokke maatskappy tydens die transformerende proses bereik kan 

word. Daarom fokus hierdie navraagsisteem op die individuele begrip van die eie emosionele belewenis 

tydens en toekomsverwagtinge vanuit die betrokke veranderingsgebeure in die maatskappy. Die 

wetenskaplike proses word gevolg in 'n poging om die ondersteuningsonderbou van elke individu in die 
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betrokke instansie wetenskaplik te toets, te bepaal, aan te pas en eventueel maksimaal te bedryf. Die 

hoofdoel is en bly egter om 'n proses van 'ongoing improvement' te verseker en wel deur elke element van 

'performance management' sodanig aan te wend dat 'the achievement of objectives, observing core values, 

personal qualities' en die meegaande 'potential' van elke werknemer tydens transformasie konstant benut 

word. Dwarsdeur die proses word menslike reaksie op verandering van wesentlike belang geag (Philpot & 

Sheppard, 1997: 98-115). 

 

Hierdie strewe na wetenskaplike ontleding en die gepaardgaande benutting van empiriese metodes kry 

egter binne die nywerhede slegs waarde omdat bepaalde, aanvaarbare en bruikbare wetenskaplike 

uitgangspunte en gebruike deurgaans tydens die empiriese bedrywe toegepas word. 

 

6.1.2. TOEPASSING VAN WETENSKAPLIKE METODES. 

 

Daar is reeds daarop gewys dat die toepassing van die empiriese metodes in die nywerhede nie 'n lukraak 

gebeure is nie. Eerder word die empiriese navorsingsprosesse binne die nywerhede vanuit 'n werkbare 

wetenskaplike uitgangspunt, die sinkronisering van die teorie-praxis ve rhouding en die versekering van die 

legitimiteit van die empiriese bevindinge deurlopend bedryf. Al drie hierdie wetenskaplike sisteme is ook 

binne die kerklik-teologiese omgewing van wesentlike belang en daarom is die nywerhede se wetenskaplike 

resultate as benutbaar en bruikbaar vir die kerklik-teologiese omgewing geag en as sulks hanteer.  

 

6.1.2.1.  WERKBARE WETENSKAPLIKE UITGANGSPUNT. 

 

Sonder 'n werkbare wetenskaplike uitgangspunt kan geen omskrewe metodologiese proses en 

wetenskaplike doelstelling verwesentlik word nie (Patton, 1980; Mouton, 1983: 126-131; Van Schalkwyk, 

1990). Daarby realiseer navorsingsbevindinge hoofsaaklik vanuit die waarnemingsmetodes wat weer die 

hulpmiddele vir, die prosedures met en die doelstellings van die navorsingsprojek bepaal (Mouton, 2001: 

56). Hierdie soort navorsingsbeginsels vorm om twee redes die hartaar van die empiriese prosesse in die 

nywerheidsomgewing. 

 

Eerstens openbaar empiriese prosesse die werklikhede van die dag. In kontras daarmee skep ander 

metodes dikwels  spekulasies, gissinge, afleidings en subjektiewe ingesteldhede wat meestal vanuit 

bepaalde voor- of afkeure opereer, wat 'n ideologiese onderbou bokant wetenskaplike ordening verkies, wat 

korrekte bevindinge ter wille van geslote agendas ignoreer en wat die hantering van verandering eventueel 

onmoontlik maak (Lombard, 1998: 1-6). Nywerhede figureer egter grootliks rondom die eietydse 

omstandighede en daarom word alle strategiese evaluasies konstant op 'n situasie analisie baseer 

(Wheelen & Hunger, 1987: 139-164). 

 

Tweedens verseker empiriese sisteme dat met primêre data opereer word. Hieroor handhaaf die nywerheid 

'n sterk standpunt omdat korporatiewe vernuwing (Beer, Eisenstadt & Spector, 1990), die vestiging van 'n 

suksesvolle organisasie (Beckhard & Harris, 1987) en enige vorm van sinvolle toekomsbeplanning (Sunter, 

1992) sonder korrekte data onmoontlik is. Daarby skep onvoldoende data onbruikbare strukture (Bentler, 

1990), foutiewe bedryfsbeginsels en eventueel onsuksesvolle praktyke (Burke, 1982). Aan die einde stort 'n 
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aanwendbare kenniskonteks eenvoudig in duie (Cohen, 1998) en word 'n 'ongoing process of discovery' 

verbeur (Jick, 1993: 201). 

 

Al bogenoemde empiriese sisteme geld egter ook vir die kerk. Daarom word Burger (1991: 80) se versoek 

opgevolg en gepoog om die kerk se ongekontroleerde aannames oor 'n situasie met 'n korrekte analise te 

vervang. Vanuit die fokus word van die nywerhede se empiriese data en bevindinge gebruik gemaak te 

meer omdat sodanige gegewens binne die kerklike verbande onvoldoende is. 

 

Empiriese sisteme benodig ook die noodsaaklike sinkronisering van teorie en praktyk. 

 

6.1.2.2.  SINKRONISEER VAN TEORIE-PRAXIS VERHOUDING. 

 

Binne die nywerhede is 'n gesonde teorie-praxis verhouding noodsaaklik omdat die teorie die bestaande 

praktyke toets en rig en praktyke weer die teorie tot sinvolle omskrywing en denkaanpassings begelei. Beide 

die nywerheid en kerk handhaaf hieroor bruikbare aksente. 

 

Eerstens is veral twee nywerheidstandpunte benutbaar. 

 

Enersyds is die verhouding tussen teorie en praxis binne die nywerheid onvervreembaar. Omskrewe denke 

(teorie) moet altyd besluitneming (praxis) voorafgaan en besluitneming (praxis) verkry slegs rondom 

denkinhoude (teorie) werklik sin (Beckhard & Harris, 1987; Beer, Eisenstat & Spector, 1990). Verder skep 

die kombinasie teorie-praxis die stukrag vir innovasie (Burns & Stalker, 1961), 'n werkbare ontledingsisteem 

waartydens menslike behoeftes omvattend hanteer kan word (Carrell & Kuzmitz, 1982; Crane, 1982) en 'n 

basis vir korrekte bestuursbeginsels (Blanchard & O'Connor, 1997). 

 

Andersyds is die teorie-praxis verhouding deel van 'n geheel. Beide teorie en praktyk is die hartaar van 

aanpassingsprosesse en die nodige dryfkrag agter 'experiental' aktiwiteite (Martin, 1991). Die verhouding 

verseker ook 'double loop learning' waartydens vanuit sirkeldenke tot progressiedenke gevorder, 

verruimingsaksente gebou en teorieë aan praktiese realiteite getoets word (Argyris, 1997). Sonder die 

teorie-praxis proses geskied skewe reflektering oor interne en eksterne realiteite, onvoldoende disseminasie 

van die ervaringsprosesse, gebrekkige innovasie en ontleding en bly 'continuous improvement' in die slag 

(Martin, 1991: 407-429). Eventueel eindig alle aktiwiteite by 'half-life measurements' wat 'n verenging in 

denk- en aksiekurwes meebring (Garvin, 1993). Sonder teorie is daar ook geen visie nie en sonder visie 

misluk die praktyk. Daarom bly die sleutelwoord in die nywerhede in die verband: 'Control your own destiny 

or someone else will' (Tichy & Sherman, 1993). 

 

Tweedens sluit kerklik-teologiese aksente juis by bogenoemde uitgangspunte aan. 

 

Enersyds bied die teorie-praxis verhouding antwoorde vir die kerklike bediening (Klosterman & Zerfass, 

1974; Heyns, 1998: 26-33; Van der Ven, 1983; Ploeger, 1989; Pieterse; 1993: 169-190). Aan die teologiese 

debatte in die verband word nie deelgeneem nie bloot omdat Nywerheidsbediening ‘n sterk teorie-praxis 

interrelasie reeds handhaaf (Hoofstuk 5: A. 4.2). Verder is Van der Ven (1988: 7) se waarskuwings 
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ondervang en is verhoed dat die teorie-praktyk relasie 'n struikelblok in die benutting van empiriese 

navorsing word. In Nywerheidsbediening word die teorie en praxis juis nie as 'n paradigma teenoor mekaar 

afgespeel nie, maar eerder in die nouste relasie met mekaar sodanig hanteer dat die teorie die praxis kan 

kritiseer, ontwikkel, verander, aanpas en omgekeerd (Mette, 1978). Sonder hierdie soort gerigtheid sal die 

werk in die nywerheidsomgewing eenvoudig stagneer. 

 

Andersyds handhaaf juis die Praktiese Teologie 'n benutbare teorie-praxis verhouding wat ten volle in 

Nywerheidsbediening aangewend en vervolgens later omskryf en onderskryf word.  

 

Die nywerhede se benutting van die teorie-praxis verhouding verleen aan die tersaaklike empiriese 

bevindinge die nodige legitimiteit. 

 

6.1.2.3.  WAARBORG VAN LEGITIMITEIT. 

 

Die legitimiteit van bevindinge is binne die nywerheidsomgewing letterlik geld en tyd werd bloot omdat geen 

behoorlike, suksesvolle en deeglike beplanning daarsonder kan realiseer nie (Sunter, 1996). Die 

aanwending van die tersaaklike empiriese bevindinge sal egter vir die kerk slegs aanvaarbaar wees indien 

die legitimiteit daarvan kerklik-teologies erken word. Hierin behoort enkele insigte oor die nywerheidsywer in 

die verband die nodige positiewe kerklike erkenning te verseker. 

 

Eerstens aanvaar die nywerheid die legitimiteit van hul eie empiriese bevindinge. Die kerk kan die voorbeeld 

om twee redes navolg. 

 

Enersyds staan die nastrewe, vestiging en konstante handhawing van legitimiteit in die nywerheid voorop. 

Ten einde die mikpunt te verseker word juis empiriese metodes as 'n integrale deel van talle ander erkende 

en toegepaste navorsingsisteme binne die nywerheidsomgewing benut. Daarmee word die waarde en veral 

korrektheid van vorige bevindinge bevestig of verwerp. Hierdie soort resultate het ‘n lang geskiedenis van 

suksesvolle aanwending van empiriese metodes gevestig omdat geordende toetsing bruikbare bevindings 

bied. Daarom word die beginsel gehandhaaf dat slegs behoorlike, getoetse en korrekte navorsing die nodige 

fondasie vir 'n suksesvolle onderneming kan lê. Die toepassing van korrekte data is dus geen keuse nie, 

maar 'n bedryfsnoodsaaklikheid (Peters & Waterman, 1984: 119-155). Juis die soort benadering vestig 'n 

erns oor legitimiteit. 

 

Andersyds word die legitimiteit van die bevindinge deur die menslike reaksies op verandering verseker. 

Tydens die empiriese proses word 'n tydsgerigte en tydsgebonde fokus gehandhaaf wat meebring dat die 

eietydse mens op sy spesifieke eietydse probleme kan reageer. Hierin speel die menslike verstaan, 

verwerking en hantering van transformasie 'n dominante rol omdat daarmee ‘n bruikbare aktualiteitsfokus 

gebied word. Daarom figureer ‘n mensgerigte benadering so omvattend omdat die bestuur van die menslike 

reaksies op transformasie vanuit hierdie soort benadering vergemaklik word (Fitz-enz, 1990). 

 

Tweedens verseker Nywerheidsbediening die legitimiteit van die gegewe empiriese bevindinge en wel 

weens die toepassing van twee beginsels.  
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Enersyds benut Nywerheidsbediening die gegewe em piriese data omvattend en met gunstige gevolge. Die 

gebeure realiseer omdat die gekose Arbeidpsigologiese model dieselfde soort menslike fokus as die 

nywerhede handhaaf en sodoende toegang na empiriese data vir kerklike gebruik verkry. Daarmee word die 

geleentheid vir die inisiëring van ‘n kerklik-teologiese fokus op die individu geskep wat dan ook direk tydens 

die nodige aansluiting by die wêreldwye Employment Assistance Program (EAP) implementeer word 

(Hoofstuk 5: B.2.3). In die proses word die kritiese i ngesteldhede teenoor die kerk grootliks besweer omdat 

die kerklik-teologiese en nywerheidsinsette oor die menslike hantering van transformasie aanvullend tot 

mekaar benut word. Vanuit hierdie soort vertrouensatmosfeer word Nywerheidsbediening met empiriese 

data vertrou wat beide die waarde van die kerklike bediening verhoog en die benutting van empiriese 

gegewens binne die kerklike bediening moontlik maak. Daarmee word Nywerheidsbediening in staat gestel 

om die kerklike hantering van transformasie vanuit die aanwending van empiriese data te hanteer en 

sodoende ongegronde kerklike voorveronderstellinge en voorkeure te vermy. Tydens die gebeure is die 

waarde, betekenis en korrektheid van die nywerheidsbevindinge sodanig eerstehands ervaar dat die 

legitimiteit daarvan onderskryf is. Hierdie bedieningsituasie impliseer dat die legitimiteit van die tersaaklike 

empiriese gegewens reeds binne Nywerheidsbediening aanvaar is, wat ‘n bruikbare voorbeeld aan die 

kerklik-teologiese omgewing stel. Vanuit hierdie bedieningsituasie kan die kerklik-teologiese hantering van 

eietydse transformasie ook tot beter insigte begelei word en wel omdat die aanwending van legitieme 

empriese data reeds in Nywerheidsbediening suksesvolle resultate lewer. Die gebrekkige kerklike erkenning 

van die soort leiding skep egter soveel probleme dat die beskikbare legitieme empiriese data oor die kerk vir 

die kerk verlore gaan (Hoofstuk 5:E.1). Hierdie studie poog om hierdie lapsus te ondervang deur die 

bestaande empiriese bevindinge (oor spesifiek die rol van godsdiens en die kerk tydens transformasie) 

vanuit die nywerheidsomgewing te analiseer en vir die kerklik-teologiese omgewing teologies wetenskaplik 

aan te bied (Hoofstuk 5: E.2). 

 

Andersyds bevorder Nywerheidsbediening die gegewe Christelike invalshoek wat dikwels tydens empiriese 

projekte aktiveer word. Die proses realiseer omdat talle Christen bestuurslui hulle werk vanuit Christelike 

beginsels bedryf en dus met dieselfde soort geestelike inhoude as die kerk opereer. Daarmee word die 

kerklike ywer oor die bevordering van die Evangelie voortgesit en word die kerklike belange indirek met die 

uitleef van die persoonlike Christenskap binne die werksverband subtiel gedien. Tydens die soort gebeure 

word die menslike behoeftes binne die nywerheid dus  vanuit 'n soort kerklike fokus hanteer en word ‘n 

vertikale dimensie aan die horisontale sekulêre metodes verleen. Hierdie individuele pogings om 

godsdienstige omvange te bevorder gaan egter met talle individuele spanninge tydens selfbestuur gepaard 

(Coetzee, 1990b: 25) en daarom is die suksesse daarvan dikwels beperk. Nywerheidsbediening 

akkommodeer egter hierdie opset deur geloofsdimensies tydens die gesamentlike hantering van die 

empiriese resultate te handhaaf en vanuit ‘n gegewe nywerheidsfokus te benut. Tydens die gebeure word 

Tom Peters (Peters, Vodaworld 1999) onderskryf: ‘What you believe will decide who you are, and who you 

are will direct what you do' Vir die kerklik-teologiese omgewing behoort die gegewe empiriese bevindinge 

oor geloofsdimensies dus aanvaarbaar te wees, bloot omdat in die proses die menslike resepsie, respons 

en reaksie op die gekommunikeerde Woord persoonlik verwoord en as sulks hanteer is. Die situasie 

realiseer omdat die persoonlike Christelike getuienis as ‘n Woordgebeure in 'n gegewe, onbetwisbare en 

sigbare realiteit vergestalt wat vervolgens as menslike gedrag ondersoekbaar is. 'n Mens kan immers 'die 
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kommunikatiewe geloofshandelinge van mense waarneem, hul houdings en gevoelens en ervaringe 

opteken, en die effek van hul funksionering meet, toets en evalueer. Die empiriese metodologie is hiervoor 

uiters geskik' (Pieterse, 1998: 70). Hierdie empiriese proses het binne die nywerheidsomgewing reeds 

realiseer en daarom word die tersaaklike insette oor die geestelike dimensies binne die 

nywerheidsomgewing as legitiem erken en as sulks benut. 

 

Derdens vestig wetenskaplike toetssisteme die betroubaarheid en vervolgens legitimiteit van die nywerhede 

se empiriese bevindinge. Vanselfsprekend is geen navorsingsisteem (weens die menslike element daarin 

vervat) foutloos nie, maar dit hef nie die verantwoordelikheid op om die waarde van die eie 

ondersoeksisteme te evalueer nie. Vir die nywerhede is toetssisteme juis van kritiese belang (veral tydens 

die hantering van die werker as mens) en daarom word sosiaal -wetenskaplike toetsprosedures deurlopend 

benut. Daarmee word gepoog om risikos te beperk (Huysamen, 1990: 23-33). Daarom word metingsteorieë 

en kriteria wat reeds dekades lank geëvalueer, hersien en aangepas is (Smit, 1991: 10-18), aangewend ten 

einde die wetenskaplike ontleding van sosiale gedragsmotiewe sodanig te verbeter dat emosionele 

gesondheid daarmee bevorder kan word (Anastasi, 1968; Brunstein, Lautenschlager, Nawroth, Pöhlmann & 

Schultheiss, 1995). Daarby omsluit die toegepaste sielkundige toetsinge 'n lang geskiedkundige verloop 

waarin die strewe na die beste wetenskaplike metings - en ontledingsmetodieke voorop staan en 

navorsingsgebreke tot die minimum beperk word (Du Bois, 1970; Bentler, 1990; Smit, 1991). Die vestiging 

van navorsingsbetroubaarheid tydens die toegepaste empiriese sisteme het dus reeds binne die nywerhede 

geskied en daarom behoort die gepaardgaande bevindinge vir die kerk aanvaarbaar te wees en wel totdat 

die gegewens radikaal teologies anders bewys word. Sodanige proses sal egter slegs realiseer indien die 

prakties -teologiese aksente oor empiriese navorsing daadwerklik gehandhaaf en die beginsels daarin vervat 

vervolgens binne die kerk toegepas word (Pieterse, 1998: 73-84). Intussen word die nywerhede se 

bevindinge as legitiem, bruikbaar en betroubaar benut en wel omdat die nywerheid die kerk in die 

navorsingsproses vooruit is. 

 

Vierdens onderskryf die sigbare realisering van transformasie die korrektheid van die nywerhede se 

empiriese bevindinge. Die volgende Hoofstuk (Hoofstuk 2) bied juis die nywerhede se empiriese bevindinge 

(oor die inter- en nasionale ontwikkeling en bedrywe tydens eietydse transformasie) en toon duidelik dat die 

empiriese gegewens met die eietydse werklikhede korrespondeer. Daarmee is die korrektheid en legitimiteit 

van die bevindinge sigbaar afleibaar. 

 

Hierdie wetenskaplike metodologie het nie net die empiriese hantering van die industriële 

transformasieprosesse gestandaardiseer en gesubstansieer nie, maar het ook duidelik die kerklik-teologiese 

behoefte na die blootstelling aan die soort empiriese sisteme en veral die resultate daarvan duidelik 

uitgewys. Juis daarom word enkele waarnemings oor die kerklike empiriese sisteme genoem ten einde die 

waarde van die gegewe empiriese inhoude weereens te beklemtoon. 

 

6.1.3  BEVINDINGE OOR KERKLIKE EMPIRIESE SISTEME. 

 

Die kerklik-teologiese omgewing gaan mank aan empiriese verwerkinge en daarom word die kerklike 

ontleding van transformasie vertraag, die verstaan daarvan verwar en die hantering daarva n deurgaans 
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bemoeilik. Die finale eindproduk is 'n ontoereikende kerklike ontleding van verandering (Hoofstuk 4: D.3.2). 

Hierdie bevinding word deur veral vier insigte oor die gebrekkige kerklike empiriese sisteme gestaaf wat juis 

deur die toepaslike empiriese prosesse binne die nywerhede ondervang word. 

 

Eerstens word empiriese navorsing in die kerk verwaarloos. Daarom verrig sinvolle argumente oor 

empiriese navorsing (Pieterse, 1986; Van der Ven 1987, 1990; Dingemans, 1990) weinig, word bruikbare 

empiries e interpretasiemodelle (Pieterse, 1993: 19-28) nie voldoende benut nie en word die aanwending 

van strategiese denke (Browning, 1991) en die praktiese bedryf van empiriese navorsing (Van der Ven, 

1983, 1998) omvattend bemoeilik. Vanuit die kerklike lapsus word empiriese bevindinge meer bevraagteken 

as benut, die plek van empiriese ondersoek in die teologie dikwels verwar, die verhouding daarvan tot die 

teologiese teorie problematies gemaak en kreatiewe teologiese refleksie, die stimuleer van nuwe 

praktykteorieë en die verbeter van kerklike praxis benadeel i.p.v. bevorder. (Pieterse 1993: 169-190). 

Daarby word die nodige objektivering, verkenning en verklaring van knelpunte, die gepaardgaande 

sistematiese insameling van data en die toepassing van die vereiste empiriese wetenskaplikheid, 

noukeurigheid en geldigheid deur negatiewe benaderings eerder benadeel as uitgebou (Pieterse, 1993: 26). 

Daarom bestaan die behoefte om beide die kerklike bediening in die konteks van die eietydse 

samelewingsgebeure te deursien (Claessens & Van Tillo, 1990) en ook om 'n tersaaklike kerklike 

bedieningsmodel (veral tydens transformasie) op gesubstansieerde inligting i.p.v. vanuit ongekontrolleerde 

aannames te vestig en te bly handhaaf. Die nuwe bedieningsmodel poog om die kerklike empiriese gebreke, 

eensydige geloofsvertrekpunte en onvoldoende toetsinge van teorieë deur die genoemde benutting van 

bruikbare empiriese bevindinge te ondervang. Sodoende word die kerklike hantering van eietydse gebeure 

vanuit verwerkte en bruikbare perspektiewe en sonder eensydige voorveronderstellinge evalueer en 

deursien (Burger, 1991: 80). Die genoemde nywerheidsgebruike demonstreer juis dat empiriese bevindinge 

'n goeie ontledingsmaatstaf is om bedryfspraktyke te meet en om betroubare data as 'n voorvereiste vir die 

hantering van transformasie te vind (Davenport & Prusak, 1997; Cole, 1998). Hierdie voorbeeld word benut 

omdat die kerklike bediening hiermee faal en dus behoefte het aan 'n Nywerheidsbedieningsmodel wat die 

empiriese resultate vanuit die nywerhede sodanig kan benut dat die kerklik-teologiese omgewing in sy 

totaliteit in die vaart, omvang en inhoude van transformasie meer aktief betrek kan word (Hoofstuk 5). 

 

Tweedens skep onvoldoende empiriese bevindinge 'n gebrekkige antropologiese perspektief. Juis die 

industriële empiriese bevindinge toon dat die kerk weinig van die invloede van transformasie op die eietydse 

mens verstaan (Hoofstuk 4: D.3.2). Weliswaar poog talle kerklike bedieninge om die mens in die konteks 

van sy tyd te hanteer en om die nodige medelye met die vrese, lyding, strewes, soekes en mislukkings van 

die mens in die kerklike prediking en geskrifte te openbaar, maar in wese gaan hierdie kerklike hanteringe 

mank aan 'n holistiese blik waarin die mens se aardsgebondenheid, sy diepgaande onsekerhede oor 'n 

oorlewingstoekoms en sy groeiende soeke na 'n hoopdimensie tydens die Christelike pastoraat hanteer kan 

word (Hoofstuk 5: C.2). Die gebrek word oorbrug deur die kommunikatiewe handelingsteoretiese benadering 

van die Praktiese Teologie te onderskryf omdat daardeur die nodige antropologiese aksente verseker word. 

Daartydens word die verbondsgedagte duidelik beklemtoon omdat God se hantering van die mens en sy 

wêreld voorop staan (Vos & Pieterse, 1992: 151-155; Pieterse, 1993: 164-166) en ook die nodige 

eskatologiese blik op die allesomvattende heerskappy van Gods Koninkryk gebied word (Louw, 1989: 13, 

28; Pieterse, 1993: 163). Ook word die toegewyde lidmate (spesifiek binne 'n bedreigde werksverband) se 
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situasie opgevang omdat 'in 'n tyd van verdeeldheid, geweld, krisis en oorgang is die uitleef van God se 

koninkrykswaardes 'n dure roeping van die verbondskinders van die Christelike geloofsgemeenskap' 

(Pieterse, 1993: 166). Voldoende kerklike leiding aan die lidmaat in sy werksituasie ontbreek egter omdat 

die nodige antropologiese perspektief te eng geestelik en te weinig kosmies gerig is. Die kerk moet egter 

van die situasie bewus gemaak word en juis daarvoor word die nywerhede se empiriese bevindinge benut 

om van daaruit die nodige insiggewende data vir die kerk beskikbaar te stel. Daarvoor is egter ‘n meer 

gerigte nywerheidsfokus nodig wat juis d.m.v ‘n nuwe Nywerheidsbedieningsmodel kan realiseer (Hoofstuk 

5). 

 

Derdens faal die kerklik-teologiese hantering van die transformasieprosesse weens ‘n gebrek aan 

genoegsame data. Naas die gebrekkige kerklike fokus op empiriese metodes is die situasie direk herleibaar 

na onvoldoende interdissiplinêre samewerking waartydens die kerk uitrangeer en vervolgens buitekant die 

sirkel van bruikbare em piriese data beweeg. Die gevaar bestaan wel dat sosiaal-wetenskaplike standpunte 

tydens interdissiplinê samewerking aan die teologie kan voorskryf (Van der Ven, 1990: 107-113) maar 

hierdie probleem kan juis met gerigte teologiese refleksie ondervang word (Pieterse, 1998: 73-84). Daarby 

sal interdissiplinêre samewerking aan die kerk ‘n geleentheid vir ‘n kerklik-teologiese inset bied wat die 

Christelike dimensies binne 'n sekulêre omgewing direk kan vestig en die behoefte (binne die nywerheid) na 

groter kerklike betrokkenheid omvattend kan akkommodeer. Die kerklike onbetrokkenheid tydens 

interdissiplinêre navorsingsprojekte het die ontwerp van ‘n Christelike Arbeidpsigologiese model 

genoodsaak wat wel binne sodanige gebeure ‘n aanvaarbare kerklike funksie vervul en sodoende 

interdissiplinêre data vir die kerk beskikbaar stel. Die gebrekkige kerklike akkommodering van 

Nywerheidsbediening stel egter perke aan die situasie wat meebring dat nóg die kerk nóg die nywerhede se 

behoeftes na 'n meer geestelike hantering van transformasie bevredig word (Hoofstuk 5: D). 

 

Vierdens skep die gebrekkige kerklik-teologiese empiriese sisteme 'n vertrouenskrisis oor die kerk. Lidmate 

leef en oorleef binne hulle werksomgewing rondom empiriese gebruike waartydens korrekte data, 

betroubare bevindinge en gesubstansieerde besluite deel van hulle dagtaak uitmaak (Bentler, 1990: 163 -

173; Foss, 1997; Cole 1998). In die proses demonstreer die nywerhede se empiriese prosesse dat vertroue 

in hanteringsisteme grootliks groei namate die mees bruikbare gegewens uit die hedendaagse 'information 

overload' verwerk en die 'lost in the infobog' vermy word. Mislukking hierin skep slegs botsende standpunte 

omdat verwarrende interpretasies van dieselfde gegewens en vae verwerkings van té veel gegewens (i.p.v. 

geordende konklusies) die pas aangee (Tetzil, 1994). Daarteenoor skep korrekte feite 'n 

vertrouensatmosfeer wat weer 'n 'shared vision' verseker waarsonder eietydse bestuur van verandering juis 

nie kan realiseer nie (Parker, 1999). Lidmate mis hierdie soort gebruike in die kerk en alle teenargumente 

(dat die kerk 'n ander doelstelling, missie en visie as die industrie handhaaf) faal omdat beide die kerk en 

industrie met dieselfde transformasiegebeure worstel. Daarby geld 'n ontleedbare hantering van verandering 

vir alle instansies (die kerk ingesluit) juis omdat korrrekte data vertroue in hanteringstrategieë skep, korrekte 

besluite begelei en die hand op die pols van alle veranderinge en die meegaande ontwikkelinge hou. 

Daarsonder word die gronde, motiewe, sisteme, stelsels en strukture van die kerklike vernuwingsaksies 

wydlopig bevraagteken i.p.v. verstaan, gesteun en aanvaar. Juis hierdie gevaar bedreig die kerk (Hoofstuk 

5:E) 
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Vanuit bogenoemde waarnemings word Van der Ven (1993) en Pieterse (1998: 73-84) se ywer met 

empiriese navorsing ten sterkste onderskryf en daarom word die empiriese gebruike in die nywerhede as 'n 

bruikbare middel vir die verbreding van kerklike visie (veral oor transformasie) aangewend. Soos reeds 

genoem is geen empiriese projek op sy eie derhalwe onderneem nie, bloot omdat enige teologiese poging 

beswaarlik op die bevindinge van die nywerhede kan verbeter. 

 

Juis die aanwendbare empiriese bevindinge oor transformasie (wat vanuit die nywerhede se empiriese 

prosesse vrygekom het) en die gebreke van die kerk in die verband het die noodsaaklikheid van 'n 

wetenskaplike ontleding van die kerklike hantering van die eietydse transformasiegebeure uitgewys. Tydens 

die eksplorasiefase is egter ontdek dat die wetenskaplike ontleding, hantering en evaluering van die 

tersaaklike teologiese modelle 'n andersoortige wetenskaplike metode as die empiriese vereis en daarom is 

'n teologiese wetenskapsteoretiese benadering gevolg. 

 

6.2. TEOLOGIESE WETENSKAPSTEORETIESE BENADERING BINNE KERKVERBAND. 

 

Waar die empiriese metode bruikbaar binne die nywerheidsomgewing is, is ‘n teologiese 

wetenskapsteoretiese invalshoek egter nodig om die kerklike stimulasie van die eietydse transformasie te 

ontleed en om die bestaande kerklike verwerking van verandering van daaruit te evalueer. Die aktivering 

van sodanige teologiese wetenskapsteoretiese benadering vra egter vir die motivering van die gekose 

vertrekpunt asook vir die benutting van bepaalde teologiese wetenskapsteoretiese aksente. Van daaruit 

word die wetenskapselemente duidelik wat ook deurgaans met die evaluering van die kerklike hantering van 

transformasie benut is. Daarby is die tersaaklike kontekstuele teologiese modelle d.m.v. die 

wetenskapsprosesse ontleed (Hoofstuk 4: C) 

 

6.2.1. MOTIVERING VIR TEOLOGIESE WETENSKAPSTEORETIESE BENADERING. 

 

Die motivering vir 'n teologiese wetenskapsteoretiese benadering setel in veral vier perspektiewe. 

 

Eerstens word die wetenskaplikheid van die teologie gehandhaaf. In die proses word die kerklike hantering 

van transformasie teologies fundeer en wel omdat die proses vanuit 'n teologiese wetenskapsteoretiese 

benadering hanteer is. Daarmee word verhoed dat met die benutting van die gegewe empiriese prosesse 

van die nywerheid nie eensydiglik op positivistiese insamelingsmodelle gefokus word nie en wel omdat die 

gevare van 'n subjektiewe en geslote wetenskaplike rasionaliteit binne die teologiese omvange erken en 

akkommodeer word (Koningsveld, 1967: 87). Daarom word alle pogings om empiriese prosesse as die 

enigste wetenskaplike metode op die geesteswetenskaplike terrein af te forseer (McClendon & Smith, 

1975), direk vermy en word die gewone natuurwetenskaplike kritiek op die metafisiese karakter, inhoud en 

sisteme van die teologie verwerp. Eerder word die ontwerp van 'n eiesoortige teologiese wetenskapsfilosofie 

gesteun (Pannenberg, 1967, 1973; Popper, 1963, 1968; Sauter, 1971, 1975; Van Huysteen, 1970, 1978, 

1981, 1983, 1987; Van Niekerk, 1982). Verder word die eie wetenskapsmetode en -teorie van die teologie 

aanvaar (Van Huysteen, 1983: 6-15) en word teologiese teorie as relevant, metafisiese geloofsoortuige as 

noodsaaklik en 'n eiesoortige teologiese wetenskapsteorie (wat radikaal van die eensydige positivistiese 

empiriese metodes verskil) as bruikbaar geag. Daarby word die teologie se verbintenis aan kerk en 
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belydenis, en die gepaardgaande prosesse van analise, teorievorming en wetenskapsvorm, (Scholtz, 1971; 

Sauter 1975) benut en word objektiwiteit nie as 'n teorievrye, agtergrondlose en persoonlose entiteit nie, 

maar wel as 'n menslike denkpoging, wat vanuit 'n persoonlike sosiale en historiese ontwikkeling realiseer 

(Popper 1963: 30; 1968: 59), geag. Enkelsydige positivisme is dus uit, maar sonder om die waarde van 

empiriese sisteme en bevindinge in die proses te misken. 

 

Tweedens word aanvaar dat die teologie 'n eie verpligting tot rasionaliteit het. Hiervoor het die teologie nie 

die ideologie nodig om homself teen kritiek te immuniseer nie, en wel omdat die teologie sy eie model van 

rasionaliteit daar kan stel (Pannenberg, 1967, 1973), sy eie kritiese geloofsverantwoording kan formuleer 

(Van Huysteen, 1987) en 'n eie gespesialiseerde vorm van denkarbeid mag handhaaf. Vanuit die soort 

wetenskaplike proses word die voorveronderstelinge van alle teologiese modelle krities ontleed en as ‘n 

spesifieke onderbou vir teologiese inhoude blootgelê (Van Huysteen, 1983; 10-11). 'n Dialektiese 

benadering word egter vermy omdat die oorbeklemtoning van die unieke gesag en objek van die teologie 

(t.w. God en sy openbaring) nie die teologie tot 'n outonome, eksklusiewe en onaantasbare wetenskap 

verhef nie, maar eerder tot 'n geslote soort wetenskaplike gerigtheid lei wat juis die wetenskaplike waarde 

van die teologie eerder verlaag as vestig (Van Huysteen, 1978: 377-411). Daarom word 'n teologiese 

wetenskapsteorie nagestreef wat die teologie tot sy eie wetenskaplike reg laat kom, wat die rasionaliteit van 

die teologie binne die bestaande teologiese denkarbeid soek, wat die teologiese inhoude as relevant ag en 

wat die kerklik-teologiese stimulasie en die kerklike verwerking van transformasie as 'n gegewe teologiese 

aanbieding deursien (Hoofstuk 4: C). 

 

Derdens verseker 'n teologiese wetenskapsteoretiese vertrekpunt die erkening van 'n geloofstandpunt. Al 

die tersaaklike teologiese modelle waarmee die kerk transformasie hanteer, handhaaf ‘n geloofsinhoud 

(Hoofstuk 4: D.2.3.2). Daarmee is Barbour (1991: 203) se siening oor die rol van godsdiens tydens 

verandering reg bewys: 'We can grant that religion does serve important functions in human life which 

contribute to both stability and change. But this does not mean that religion is just a survival mechanism of a 

purely human creation. At the same time it may have been a response to a transcendant reality.' Juis hierdie 

'response' behels die kerklike reaksie op lewensgebeure maar sonder dat die metafisiese karakter van die 

teologie daardeur in die slag bly: 'Metaphysics is inescapable as soon as one moves from the primary 

language of worship (story, liturgy, and ritual) to theological reflection and doctrinal formulation' (Ibid, 263). 

Reeds hierdie kerklike reaksie moet egter d.m.v. 'n teologiese wetenskapsteoretiese metode ontleed word 

omdat die transendentale aspek van godsdiens (met die gepaardgaande verbintenis aan die onmeet- en 

onbepaalbare) d.m.v. 'n menslike 'commitment' sodanig uitgedruk word dat die gepaardgaande 

geloofsuitlewing daarvan meetbaar word. Daarmee word die bomeetbare dimensies van geloof nie opgehef 

nie en wel omdat 'religious phenomena' 'n reg van sy eie handhaaf (Streng, 1976: 50). Wat wel erken word 

is die wetenskaplike ontleedbaarheid van teologiese arbeid maar wel sodanig dat wetenskaplike oordele en 

geloofsaansprake onderskeie bly omdat: 'Die een is nie na die ander te herlei nie. Geloof wat wetenskap 

probeer wees, word meestal bygeloof. En wetenskap wat geloof probeer wees, word ideologie' (Van 

Niekerk, 1982: 162). Juis daarom word kreatiewe refleksie (soos bv. in teologiese denkmodelle uitgedruk) as 

die ontmoetingspunt tussen geloofsverantwoording en teologiese verantwoordelikheid beskou en wel omdat 

die Christelike geloof 'n tipe van integriteit en uniekheid het 'wat die uiteenlopende dimensies van ons 

moderne ervaring kan integreer, en sodoende daaraan maksimaal sin en betekenis gee' (Van Huysteen, 



 43 

1987: 1) Hierdie vertrekpunt word gehandhaaf omdat slegs 'n geloofsdimensie die soort teorievorming en 

teologiese ontwerp skep wat die rigorisme en onverdraagsaamheid teenoor andersoortige denke kan ophef, 

'n geloofsontleding van gebeure kan vestig en aktueel na die heil van die wêreld kan vra. Met die soort 

strewe word juis van teologiese wetenskapsteoretiese sisteme gebruik gemaak, maar sonder dat 

geloofsinhoude daaronder lei bloot omdat teologiese verantwoordelikheid teenoor lewensgebeure altyd 'n 

geloofsdimensie bly handhaaf (Ibid, 10). 

 

Vierdens word teologiese denke binne 'n veranderingsituasie op tweërlei wyse verantwoord. 

 

Enersyds hef die erkenning van die metafisiese karakter van die teologie nie die noodsaaklikheid van 

werklikheidsbetrokkenheid op nie. Die teologiese kognitiewe werklikheidsbetrokkenheid beklemtoon juis die 

werklikheid van God wat deur teologiese uitsprake onderskryf word, terwyl kontekstualiteit die teologie weer 

laat vra na die konkrete en reële sosio-kulturele konteks of kontekste waarbinne die teologie sy probleme 

moet ontdek, identifiseer en probeer oplos.' (Van Huysteen, 1987: 173, 174-187). Hierdie gegewe  

werklikheidsbetrokkenheid handhaaf egter sy eie konteks van godsdiensbelewenis, kerklike bediening en 

teologiese refleksie omdat die probleme wat spesifiek uitkristaliseer d.m.v. wetenskaplike besinning, kritiese 

analise, probleemidentifikasie en probleemoplossing as geïntegreerde entiteite hanteer word. Juis die 

teologiese refleksie 'keer altyd weer terug na sy herkoms vanuit godsdiensbelewing en die kerk, om juis ook 

daar – individueel en konfessioneel – op 'n werkliksheidsbetrokke wyse geldig en kontekstueel te spreek en 

uiteindelik selfs modelle vir werklike geloofsbelewing en ware kerkwees daar te stel.' (Ibid, 178). Juis hierdie 

soort interrelasie tussen geloof, kerk, wêreld en teologiese denke is ook die hartaar van die tersaaklike 

teologiese modelle wat die eietydse binnelandse veranderinge hanteer het (Hoofstuk 4: D.2.3.2). 

 

Andersyds word die teologiese denke oor die tersaaklike wêreldomvange as 'n eiesoortige wetenskaplike 

bydrae oor wêreldgebeure geag. Hierin speel Christelike geloofsinhoude 'n rol tydens die wetenskaplike 

teorievorming (Botha, 1984), bly die Woord nog steeds deur aktuele Bybeluitleg in beweging (Deist, 1974) 

en is Skrifgesag en die aardse waarhede nie twee teenoorgestelde pole nie, maar 'n gekorreleerde eenheid 

(Du Toit, 1984). Alles in die wêreld is dus nie (soos Newton beweer het) realisties, deterministies en 

reduksionalisties van aard nie en wel omdat die paradigma dat 'change consists in the rearrangement of the 

parts, which themselves remain unchanged' net nie binne die moderne transformasieprosesse haalbaar is 

nie  Daarom kan 'n teologiese denkmodel inderdaad 'n eiesoortige teologiese bydrae tot wêreldverandering 

bied en die kerklike hantering van verandering begelei en wel omdat die inhoud daarvan duidelik d.m.v. 'n 

teologiese wetenskapsteoretiese metode bruikbaar en vervolgens ontleedbaar is (Barbour, 1991: 96). 

 

Ten einde bogenoemde aksente te akkommodeer, word 'n teologiese benadering benut wat 'n bepaalde 

teologiese wetenskapsteoretiese vertrekpunt vestig, die metafisiese karakter van die teologie erken, en die 

noue relasie tussen geloof, kerk, wêreld en teologie handhaaf. Verder word daarmee die kritiese 

geloofsverantwoording van die teologie uitgebou, die Christelike godsdiens as 'n geloofsoortuiging aanvaar, 

die werklikheidsbetrokkenheid van die teologie beklemtoon en die Goddelike hantering van die eietydse 

wêreldprobleme onderskryf. 

 



 44 

Hierdie teologiese wetenskapsteoretiese beginsels kan egter slegs gehandhaaf word indien sekere 

teologiese wetenskapsteoretiese beginsels toegepas word. 

 

6.2.2. AANWENDING VAN TEOLOGIESE WETENSKAPSTEORETIESE BEGINSELS. 

 

Met die ontleding van die tersaaklike Ekumeniese Teologie (Hoofstuk 4: C.3) en die gepaardgaande 

nasionale kontekstuele benadering (Hoofstuk 4: D.2.3) is veral drie teologiese wetenskapsteoretiese 

beginsels benut t.w. die historieuse milieu, die tradisie, en die verantwoording van 'n bepaalde teologiese 

perspektief. 

 

6.2.2.1.  ERKEN VAN HISTORIESE MILIEU. 

 

Die belangrikheid van die historiese milieu van denkrigtings word om twee redes erken.  

 

Eerstens is die agtergrondsmilieu van teologiese denke lankal teologies as belangrik aanvaar (Troeltsch, 

1922: 112) en wel omdat elke huidige moment nuwe momente vir die toekoms vanuit die gebeure van die 

verlede skep (Tillich, 1956: 32). Die historiese klimaat is dus die oorsprongsmilieu van denkontwikkelinge 

waarin akkumulatiewe denkprosesse opeenvolgende denklinies ontwikkel (Kuhn, 1970). 

 

Tweedens verseker die historiese milieu bruikbare insigte oor die gegewe vertrekpunte. Geen denke staan 

van 'n bepaalde sosio-kulturele milieu los nie (Kuhn, 1970; Popper, 1963, 1968), en daarom bied die 

herkoms van denksisteme die nodige insig oor die oorspronge van die betrokke 'teologiese begripapparaat' 

wat in nuwe denkmodelle realiseer (Van Huysteen, 1983: 16). Daarby word vanuit die milieu die toepaslike 

lewens - en wêreldbeskouing verstaan, die waardes en keuses van bepaalde grondoortuiginge ontdek, die 

geloofwaardigheid van die somtotaal gemeet en die tersaaklike geloofsuitgangspunte binne die nodige 

konteks na waarde beoordeel (Stoker, 1941: 145). 

 

Dieselfde soort positiewe insigte geld vir die invloed van die tradisie. 

 

6.2.2.2.  BENUT VAN TRADISIE. 

 

Die tradisie word vanuit vier benaderinge daaroor benut. 

 

Eerstens word 'n tweërlei tradisiekonsep verwerp. 

 

Enersyds word die anti-tradisionaliste (wat juis die waarde van die tradisie as irrelevant ag) afgewys. Die 

aksent dien omdat die tradisie die onbetwisbare beddingsveld van teologiese denke is (Bartley, 1964). 

 

Andersyds word ook teen die pro -tradisionaliste gewaak wat weer bepaalde wetenskapsmodelle van die 

verlede tot maatstaf vir enige nuwe ontwikkeling verhef. Juis denkers soos Popp er (1963: 3-32) en Albert 

(1968: 9-15) ontkom aan 'n uitgediende tradisionele begrondingsmodel deur 'n nuwe dimensie aan die 

strewe na waarheidsaansprake en kennisoordele te gee. Daarmee word 'n radikale breuk met vorige 
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tradisionele insigte, inhoude, konsepte en gepaardgaande bindinge verseker. Die aksente vra vir erkenning 

van die invloed van die tradisie maar sonder dat nuwe denkontwikkelinge vanuit 'n vorm van verstardheid 

beoordeel word. Juis die tersaaklike teologiese modelle soek na nuwe teologiese antwoorde vir 

andersoortige inter- en nasionale transformasieprobleme en maak dan ook deeglik van die intrinsieke 

bydraes van teologiese tradisies gebruik om nuwe inhoude aan teologiese denke en ‘n nuwe betekenis aan 

kerklike betrokkenheid te gee (Hoofstuk 4: D.2.3.2). 

 

Tweedens is die tradisie vir die evaluering van 'n teologiese denksisteem onontbeerlik. Geen denkmodel kan 

volgens Popper (Bertels & Petersma, 1973: 41-43) as 'n losstaande wetenskapsproduk gesien word nie en 

wel omdat die betrokke verlede 'n sekere tradisie van denke skep wat invloed op toekomstige 

wetenskapsarbeid uitoefen. In die teologie bied juis die tradisie oorgelewerde dogma wat deur langdurige 

kerklike hantering tot verantwoordbare ontplooiing gebring is. Juis hierdie kerklike gebruik het die tersaaklike 

kerklike modelle se uiteenlopende teologiese invalshoeke bepaal (Hoofstuk 4: D.2.3.2). 

 

Derdens skep die tradisie orde tydens 'n periode van teologiese denkverwarring. Met die teruggryp na die 

denkpogings van die verlede word werkbare antwoorde vir die hede geformuleer. Daarmee word die waarde 

van vorige wetenskaplike inspanning erken, die bestaande inhoude herwaardeer en 'n progressielyn en 

progressielinie aan nuwe denke gebied. Popper (1968: 47-48) sien die proses as 'n noodsaaklike en 

gegewe vorm van 'creative' or 'inventive thinking' en wel omdat juis die 'clash between ideas, or framework 

of ideas' nuwe denkdeurbrake beteken. Die tradisie van denkinhoude is dus 'n bruikbare middel om nuwe 

denke te rig en andersoortige denkmodelle te ontwerp (Kümmel, 1973: 7-8). Juis die proses realiseer tydens 

die formulering van die kerklike reaksies op transformasie (Hoofstuk 4: C). 

 

Vierdens toon die tradisie die graad van denkbeweeglikheid. Vanuit die bestaande verlede kan die mate van 

afwyking, aanpassing en wysiging in die nuwe denkaanbiedinge gemeet, die raamwerk van tradisionele 

mislukkings of suksesse bepaal, die redes vir onvergenoegdheid met bestaande denkinhoude geïdentifiseer 

en die nuwe insigte met groter duidelikheid geformuleer word. Juis kreatiewe denkrefleksie skep 'n nuwe 

vorm van teologiese arbeid waarin die herstrukturering van idees voorop staan, omdat gevestigde aksente 

as vertrekpunt vir denkhersiening dien (Popper, 1963). Ook die proses realiseer in die gegewe denkmodelle 

waarm ee transformasie hanteer is (Hoofstuk 4: D.2.3.2). 

 

Met die vestiging van hierdie binnelandse kontekstuele denkmodelle realiseer die kerklike stimulasie van 

transformasie wat duidelik aansluiting by buitelandse kerklik-teologiese denksisteme vind. In beide gevalle is 

daadwerklik gepoog om Christelike oplossings vir die mens in sy totaliteit en 'n basis vir die kerklik-

teologiese hantering van uitdagings aktueel te bied. Tydens die gebeure het nuwe vorme van die Christelike 

geloof vanuit 'n eietydse wêreldfokus realiseer en wel omdat die kerk aktueel oor wêreldverandering gedink 

het. 

 

Hierdie soort wetenskaplik insig was slegs moontlik omdat 'n bepaalde teologiese perspektief met die 

ontleding van die tersaaklike teologiese modelle deurlopend benut is. 

 

6.2.2 .3  VERANTWOORDING VANUIT TEOLOGIESE PERSPEKTIEF. 
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Die bestaande binnelandse kerklike teologiese modelle is vanuit twee teologiese perspektiewe beoordeel. 

 

Eerstens is God se wêreldhantering as 'n gegewe realiteit aanvaar (Ps 104; Ps 135; Berkhof, 1963, 168-

178). Daarmee is 'n geloofsdimensie gehandhaaf wat die noue relasie tussen geloof, kerk, teologie en 

wêreld sinkroniseer. Daarby is die rol van die Christelike maatskappyleer in die hantering van eietydse 

wêreldtoestande 'n regmatige plek toegeken juis omdat die paring tussen die menslike arbeid (nywerheid) 

en die etiek (Christelike hantering daarvan) in kerklike aktiwiteite van wesentlike belang is (Brillenburg 

Wurth, 1961: 232-278). Daarom word Christelike etiese beginsels in die voorgestelde 

Nywerheidsbedieningsmodel akkommodeer (Hoofstuk 5: C.1.1). 

 

Tweedens begelei 'n teologiese perspektief die kritiese analise van die bestaande teologiese arbeid. Met die 

wetenskaplike proses is 'n eie rasionele benadering, kreatiewe beoordeling en teoretiese ontleding gepoog 

en wel sodanig dat die inhoud, waarde en betekenis van die spesifieke kerklik-teologiese bydraes (tydens 

die hantering van die eietydse transfomasiegebeure) vanuit omskrewe wetenskapsopvattinge en 'n 

verstaanbare teologiese teorie onder die loep kon kom. Die soort wetenskaplike benadering verseker die 

nodige objektiewe waardering van die betekenis, rol en waarde van 'n teologiese bydrae (Van Huysteen, 

1978: 377-411). Die soort wetenskaplike benadering is met die evaluering van die tersaaklike teologiese 

denkmodelle gevolg (Hoofstuk 4, D:2.3.2). 

 

Die fundering van hierdie teologiese perspektief realiseer vanuit die handhaaf van metode- en 

teorievorming. 

 

6.2.2.4.  HANDHAAF VAN METODE-TEORIEVORMING. 

 

Daar is reeds omvattend beklemtoon dat 'n omskrewe wetenskapsgerigtheid 'n verantwoordbare 

beoordeling van 'n bepaalde denkmodel moet begelei. Bepaalde insigte oor metode- en teorievorming 

asook die aantoon van die bruikbaarheid van beide is vir die vestiging van 'n teologiese 

wetenskapsteoretiese benadering 'n verdere vereiste. 

 

Veral drie aksente oor metodevorming is deurlopend gehandhaaf. 

 

Eerstens verseker metodevorming verdere afbakening. 'n Omskrewe metode bied 'n hanteerbare en 

wetenskaplike ontledingsisteem tydens die evaluering van bestaande denkmodelle . Daarmee word verhoed 

dat in wydlopighede vasgeval word. In die tersaaklike proses moes egter met die uniekheid van die 

transformasie-omgewing en veral die andersoortige inhoude, metafisiese uitbeelding en die wetenskaplike 

verantwoordbaarheid van die teologie tydens die hantering van verandering mee rekening gehou word. 

Sodanige teologiese fokus (Sauter, 1975) is juis gevolg ten einde die transformasiegebeure binne die 

raamwerk van kerklik-teologiese geledere te plaas. 

 

Tweedens waarborg die regte wetenskaplike metode 'n bruikbare toetsingsmodel. Metodevorming verseker 

dat verifieerbare feitemateriaal sodanig gesistematiseerd aangebied word dat die regte bevindinge tydens 'n 
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omskrewe proses verkry kan word. Wetenskaplike metodes stel dus bruikbare wetenskaplike data vry omdat 

die vertrekpunte agter, die waarneembare kenmerke tydens en die gestruktureerde inhoude van 

denkmodelle daarmee toetsbaar geïdentifiseer word. Sodanige wetenskaplike toetsing is verder vir die 

vestiging van legitimiteit nodig (Kaufman, 1975). 

 

Derdens strewe metodevorming na wetenskaplike bruikbaarheid. Sonder 'n aanvaarbare ontledingsmetode 

kan probleme nie geïdentifiseer en oplossings nie benutbaar geformuleer word nie. Met die wetenskaplike 

ontleding van die moderne lewensomgewing en veranderingseise en die gepaardgaande bied van sinvolle 

teologiese antwoorde vir die meegaande geloofsprobleme moet die metodologie die bestaande realiteite 

binne 'n wetenskaplike korrelasie bring. Sonder die integrasie van metode en aktualiteite verloor teologiese 

pogings alle praktiese waarde en staan die bevindinge eventueel onder vraagtekens (Van Huysteen, 1970). 

 

Wetenskaplike teorievorming is die resultaat van die ontleding, waarneming en aanbieding van 

wetenskaplike metodes. Met die gekose teologiese fundering is twee basiese beginsels rondom 

teorievorming toegepas. 

 

Eerstens vra teorievorming vir geloofsverantwoording. Die geloofsverantwoording moet sodanig wees dat dit 

die integriteit en eiesoortigheid van die teologiese boodskap teenoor ander wetenskaplike aanbiedinge kan 

handhaaf. Dit impliseer erkenning aan en ruimte vir die eiesoortige karakter van die geloofsdimensies wat 

naas die kosmiese dimensies die bestaanstotaliteit van die mens uitmaak. Met sodanige teorievorming 

geskied tweërlei fasette. 

 

Enersyds word die dialektiese skeiding tussen teologie en wetenskap verwerp omdat 'n eiesoortige karakter 

aan teologiese navorsing toegesê en gehandhaaf word. Daarmee word wetenskaplikheid gewaarborg omdat 

binne die eiesoortige sfeer wetenskaplik gearbei word (Van Huysteen, 1978). 

 

Andersyds verseker juis 'n bepaalde teorie dat geloofskennis en -feite verantwoordbaar is. Die beoordeling 

van die soort kennis geskied egter vanuit 'n ander model van rasionaliteit as die van ander wetenskappe en 

wel om dat 'n teologiese perspektief oor gegewe feite gehandhaaf word (Van Niekerk, 1982: 150-162). 

 

Tweedens bied teorievorming die nodige waarderingsisteem met die kritiese evaluering van denkinhoude. 

Daarmee word alle voorveronderstellinge, doelstellings en strukture aan die hand van 'n omskrewe 

teoretiese model kontroleerbaar identifiseer, die teoretiese vertrekpunte en meegaande feitemateriaal op 'n 

verantwoordbare wyse analiseer en die nodige insig vanuit die eiesoortige teoretiese hanteringe van 'n 

bepaalde denksisteem geformuleer. Eers daarna kan die betekenis van die betrokke aanbieding na waarde 

geskat word, omdat die teorieë waarmee gewerk word binne sy eiesoortige verband geplaas is. Daarmee is 

ook die kriteria opgevang wat noodsaaklik is vir die vestiging van 'n rasionaliteitsmodel wat beide teologies 

sowel as wetenskapsfilosofies geloofwaardig is (Van Huysteen & Du Toit, 1982: 41-63; Van Huysteen, 1983: 

24-26). 

 

Beide metode en teorievorming kry egter eers sin en waarde wanneer dit werklikheidsbetrokke raak. 

Daarvoor is twee benaderings gevolg. 
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Eerstens geskied 'n rasionele ontleding van die tersaaklike teologiese modelle. Die benadering is nodig 

omdat die nasionale teologiese interpretasie van radikale verandering etlike teologiese modelle inisieer het 

wat talle probleme vir die kerklik-teologiese omgewing geskep het. Die situasie kulmineer omdat 

uiteenlopende idees denkgroepe vorm wat die beskerming en konsolidasie van die eie dikwels voorop laat 

staan (Archer, 1996: 301-315) en omdat enkelvoudige konsentrasie op enkele inhoude talle eensydighede 

skep wat veelsydige probleme meebring (Stewart, 2000:125). Daarom is wetenskaplike kriteria noodsaaklik 

om rasionele en kritiese keuses te vestig en sodanige keuseproses deel van die wetenskaplike oefening te 

maak. Juis die tersaaklike werklikheidsbetrokkenheid vestig aktualiteit en daarom 'n eiesoortige rasionaliteit. 

Die benadering word gevolg omdat rasionaliteit nie net in suiwer wetenskaplike arbeid realiseer nie, maar 

inderdaad ook deel van godsdiens en van die lewensbestaan van mense is (Stenmark, 1995). Daarom is 

met die ontledingsproses die nodige teologiese wetenskapsteoretiese beginsels toegepas en wel omdat 

rasionele ontleding van transformasie vanuit 'n teologiese perspektief inderdaad 'n bruikbare uitgangspunt 

is. 

 

Tweedens open werklikheidsbetrokkenheid die navorsingsoog. Sonder 'n werklikheidsgerigtheid is die 

navors van '… the basic lines of subject matter' net nie moontlik nie (Kümmel, 1973: 7) en word die aktuele 

denk- en gebeuretendense asook die nodige ywer vir wetenskaplike waarneming gemis. Juis die fokus op 

die resultate van metode en teorievorming verseker 'n konstante strewe na die vind van ware feite. 

Eventueel gaan dit om die soek na die waarheid wat slegs realiseer vanuit 'die lig wat ons voortdurend 

ontvang' (Engelbrecht, 1982: 11). Hierdie lig sentreer binne die eise en hanteringsomvange van die kritiese 

en eietydse dimensies en daarom moet die kerklike praktyke en die teologiese inhoude werklikheidsgerig bly 

(Ibid, 12-13). Juis die regte metode en teorievorming kan die teologiese optredes in 'n aktuele rigting rig en 

hou en wel omdat van daaruit 'n bruikbare bedieningsmodel vir kerklike benutting vrykom. Die tersaaklike 

Nywerheidsbedieningsmodelle word juis vanuit 'n werklikheids -kriteria beoordeel en daarmee binne ‘n 

werkbare milieu geplaas (Hoofstuk 5, A:2). 

 

Die toepassing van die teologiese wetenskapsteoretiese beginsels van die historiese milieu, tradisie, 'n 

verantwoordbare teologiese perspektief en die handhaaf van metode-teorievorming kan slegs realiseer 

vanuit 'n teologiese basis. In die geval word vir 'n aktuele benadering gekies wat d.m.v. 'n prakties -

teologiese invalshoek hanteer word. 

 

7. AKTUELE PRAKTIES-TEOLOGIESE BENADERING. 

 

Ten einde die prakties -teologiese benadering te  verantwoord val die fokus direk op die gekose 

interpretasiesiemodel, die gronde vir die keuse, die toepassing van die tersaaklike metodologie en die benut 

van die gepaardgaande teologiese teorie. 

 

7.1. PRAKTIES-TEOLOGIESE INTERPRETASIEMODEL. 

 

Die teologie poog in sy totaliteit om o.a. die Evangelie te verklaar (eksegese), die Skrifwaarhede te orden 

(dogmatiek) en die Skrifinhoud verstaanbaar te verkondig (hermeneutiek). Ten einde die Evangelie in die  
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nywerheidsomgewing te vestig en om 'n geestelike perspektief (naas die sekulêre) binne die eietydse 

transformasieprosesse te laat figureer, is 'n teologiese metodologie nodig wat Woord, wêreld en mens kan 

sinkroniseer (Rossouw, 1974: 47-66). Die kommunikatiewe handelingsteoretiese benadering van die 

Praktiese Teologie is as die beste Evangeliese interpretasiemodel bevind om bogenoemde verhoudinge te 

begelei. 

 

Onder die kommunikatiewe handelingsteorie word 'n prakties-teologiese metodologie verstaan waardeur 

teologiese kommunikatiewe handelinge in diens van die Evangelie geplaas, die dinamiese 

kommunikasiegebeure tussen mense onderling en mens en God binne geloofspraktyke omskryf en die 

ontmoetingsgestaltes en -gebeure van die Goddelike heil binne die leefwêreld van die gemeente en die 

konkrete bestaan van die mens gevestig word. Daarmee word 'n teologiese handelingswetenskap bedryf 

wat juis die eietydse wêreldomvange (vanuit 'n Evangeliese fokus) sodanig ondersoek dat die gelowiges 

hulle lewenswerklikhede sal ken en verstaan. Vanuit sy eie bestaanswêreld kan die individu vervolgens sy  

toewyding aan God onder die direkte leiding van die kerk en teologie uitleef (Pieterse, 1993: 5-19). 

 

7.2. GRONDE VIR PRAKTIES-TEOLOGIESE BENADERING. 

 

Die gronde vir bogenoemde keuse setel in ses bruikbare prakties -teologiese aksente. 

 

Eerstens bevorder die kommunikatiewe model die doelstellings van die studie. Daarmee word die rol, 

waarde en noodsaaklike bydrae van die Praktiese Teologie erken sonder dat aan die indrukwekkende 

debatte (sedert 1774) oor die identiteit en metodologie van die vakgebied en aan die verskillende 

denkstrominge in Duitsland, Nederland, VSA en RSA oor die wetenskaplikheid, metodes en norme daarvan 

deelgeneem word (Burger, 1991: 1-24; Pieterse 1998: 85-94). Die prakties -teologiese fokus op die kerk-

wêreld verhouding, dien die doel van die studie en dit is genoegsame motivering vir die benutting van die 

teologiese dissipline. 

 

Tweedens bied die kommunikatiewe model juis die nodige wêreldgerigte perspektief. Daarmee word 

meegedoen aan die 'wydlopende gevoel dat die Praktiese Teologie moet vrykom van 'n vasgekeerdheid 

binne die grense van die fakties -geïnstitusionaliseerde kerk en ernstiger moet besin oor maniere waarop die 

heil van die Evangelie sy uiteindelike bestemming, naamlik die wêreld kan bereik - desnoods sonder die 

amptelike kerk' (Burger 1991: 30). Die kerklike uitreiking na die nywerheid word egter deur die kerk self 

bemoeilik en daarom moet 'n nuwe bedieningsmodel die nodige bedieningshersiening oor die eietydse 

uitdagings aan die kerk help rig (Hoofstuk 5:D). 'n Wêreldperspektief, wat deel is van die kommunikeer van 

die Evangelie, is hierin onontbeerlik omdat daardeur die globaliseringsinhoude van die eietydse 

transformasieprosesse nie onderskat maar eerder hanteer word (Hoofstuk 4, D:3.2.3). 

 

Derdens sinkroniseer die handelingsteorie die genoemde teorie-praxis verhouding wat bedryf word. 

Daarmee word teologiese teorie gesien as 'n omskrywing van die sintese tussen ervaring en begrip wat 

bewustelik abstraheer word (Van der Ven, 1988: 7), van die kommunikatiewe handelinge van die teologie in 

beide die kerk en die samelewing (Nel, 1991: 23), en van 'n bepaalde denkmodel oor die kerklike praktyk 

(Heyns, 1998: 12-13). Die teologiese praxis word weer beskou as die uitkulminering van die 
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kommunikatiewe handelinge van die Evangelie binne die kerklike bediening, die toepassing van die refleksie 

daaroor en die vestiging van 'n 'praktyk wat gerig is op transformasie van die huidige situasie in die kerk en 

die samelewing aan die hand van die eskatologiese werklikheid van die waardes van die komende 

koninkryk van God' (Pieterse, 1993:173). Die teorie is dus 'n denkrefleksie oor die praktyk en die praktyk die 

toepas van sodanige denkrefleksies. Daarom kan die bestaande Nywerheidsbediening aan die hand van die 

praxis gemeet en die praxis weer d.m.v. 'n nuwe teologiese teorie gerig word (Hoofstuk 5: A.4.1). 

 

Vierdens vestig die handelingsteorie 'n konkrete konteks. Juis die kommunikeer van die Evangelie waarborg 

dat die geloof in spraak, simbool en gedrag omskryf word (Burger, 1991: 32) en dat enige nuwe rasionele 

teorie die kerklike praktyk verbeter (Van Niekerk, 1992: 219). Daarmee word ook verseker dat die Woord 

prakties verkondig, die waarheidskarakter daarvan gehandhaaf en die inhoud binne die eietydse konteks 

van die samelewing (d.m.v. die aanspreek van beide die kerk en samelewing) gehoor word. 'Deur dus 'n 

meer holistiese kyk op die werklikheid vanuit 'n koninkryksperspektief te neem, kan Woord en werklikheid 

saam gesien word. Dit open die moontlikheid om 'n Prakties e Teologie te bedryf waarin teorie en praktyk, 

Woord en werklikheid, in 'n bipolêre spanningseenheid op mekaar betrek kan word.' (Pieterse 1993: 107 -

108). 

 

Vyfdens verseker die handelingsteorie die nodige teologiese trefruimte wat die wye omvange van die 

eietydse transformasieprosesse opeis. Juis die sinkroniseer van die geldige diakonologiese en kontekstuele 

benaderinge verseker dat die bestudeer en aanbieding van die Woord van God as diens van die kerk 

(Jonker, 1981) en as uitlewing vir teologiese sosiale betrokkenheid (Cochrane, De Cruchy & Petersen, 

1991) gesien word. Daarmee word 'n handelingswetenskaplike perspektief sodanig fundeer dat breë 

prakties -teologiese insigte kan realiseer (Pieterse, 1993: Voorwoord). Die kommunikatiewe benadering 

verseker dus 'n wye teologiese visie en trefwydte.  

 

Laastens onderskryf die kommunikatiewe metodologiese instrumentaruim weereens die gekose empiriese 

hantering. Hierdie soort aanslag is o.a. deur Hiltner (1958) in die VSA; Bastian (1968), Otto (1975), 

Greinacher (1974), Spiegel (1974) en Zerfas (1974) in Duitsland; en Firet (1970) en Van der Ven (1983) in 

Nederland reeds vir jare bepleit en veral deur Pieterse (1993) in Suid-Afrika omvattend uitgebou. Daarmee 

word die tersaaklike empiriese bevindinge 'n deel van die verbreding van die prakties -teologiese insigte en 

die benut daarvan 'n bewys van die bruikbaarheid van die soort wetenskaplike navorsingsproses. 

 

Hierdie aanvaarding van die kommunikatiewe handelingsteorie, as 'n werkbare teologiese paradigma, is 

rondom verskillende aksente toegepas. 

 

7.3. TOEPASSING VAN PRAKTIES-TEOLOGIESE METODOLOGIE. 

 

Die toepassing van die genoemde metodologie het die verwerking en aanbieding van die tersaaklike 

bevindinge begelei. 

 

Eerstens is die beoogde teologiese wetenskapsteoretiese fundering met die soort metodologie tweërlei 

gevestig. 
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Enersyds is die kerklike praktyk spesifiek die objek van die Praktiese Teologie (Pannenberg, 1973: 439) en 

daarom kan die optredes van die waarneembare kerk vanuit die praxisbegrip van die Praktiese Teologie (as 

handelingswetenskap) behoorlik teologies beoordeel word (Mette, 1978). Daarby bepaal sodanige analise of 

Godsryk werklik in die sigbare kerk realiseer (Spoelstra, 1995) en word wetenskaplike geloof makliker bedryf 

omdat die teologie juis die uitdrukkingsmodel van die geloof is (Van Niekerk, 1982: 150-165). 

 

Andersyds is gesubstansieerde teologiese selfkritiek nagestreef. Juis kerklike aktiwititeitsaksies genoodsaak 

wetenskaplike suiweringsaksies, te meer omdat die twintigste -eeu se negatiewe ingesteldhede teenoor 

godsdiens deur 'n wetenskaplike hantering van die wêreldproblematieke ondervang moet word (Barbour, 

1991). Daarvoor is 'n model van rasionaliteit nodig waardeur die klassieke wetenskaplike strewe (om 

objektiewe kennis te bekom) akkommodeer word sonder dat normatiewe en subjektiewe inhoude as nie-

rasionele inligting afgeskryf, die unieke wetenskaplike inhoude van die teologie onderskat en die spesifieke 

wetenskaplike raamwerk, waarbinne navorsing oor die eie objek moontlik is (Pieterse, 1991: 38 -51) enigsins 

beperk word. Juis die bestaande prakties -teologiese openheid teenoor selfkritiek, soos bv. die 

epistemologiese van Venter (1995) en die diakonologiese selfbeoordelinge van Van Wyk (1994) en 

Spoelstra (1995), het meegehelp dat nie in formele strukture, eksegetiese eensydighede en konfessionele 

beperkinge vasgeval word nie, maar dat die nodige teologiese wetenskapsteoretiese verantwoording 

realiseer. Hierdie soort arbeid het dan ook die weg vir ‘n eie kritiese gerigtheid en inspanning gebaan. 

 

Tweedens rig die metodologie die hantering van eietydse verandering. Die aktiwiteit realiseer omdat die 

geloofshandelinge en kerklike opset van die mens sodanig binne 'n tersaaklike tydsbestek geplaas is, dat 

van daaruit die bestaande kerklike hantering van die tydsgebeure evalueer kon word. Verder is die prakties -

teologiese formulering van nuwe denke oor die kerklike praktyk nagevolg (Heyns, 1998: 12), juis in 'n poging 

om 'een nieuwe positiebepaling van die kerk in een geseculariseerde sameleving' te verseker (Dingemans, 

1996: 188), om verandering as 'n 'eigenlike interresse van de praktische theologie' te handhaaf (Heitink, 

1993:73) en om die teologie binne 'n wêreldkonteks te plaas en te hou (Ballard & Couture, 1996). Die 

geneigdheid, om van 'applied' na 'practical' teologie te beweeg (Van Wyk, 2000), om empiriese ondersoek in 

die kerklik-teologiese omgewing vanuit 'n bruikbaarheidsperspektief te bevorder (Van der Ven, 2001; 

Pieterse, 1993: 177-178) en om groter strategiese kerklik-teologiese denke juis oor transformasie te 

verseker (Browning, 1991), is as bruikbare vertrekpunte met die teologiese hantering van verandering benut. 

 

Derdens is die prakties -teologiese erns oor kerklike vernuwing aanvaar. Binne die industriële omgewing is 

negatiwiteite oor die kerklike vernuwingsprosesse empiries uitgelig (Hoofstuk,4: D.3.1.1) en daarom is die 

kerk se eiesoortige hantering van verandering onder die loep geplaas. In die proses is Burger (1991: 2) se 

aksent oor sodanige proses (m.b.t. kerklike vernuwing) as bruikbaar bevind: 'Of die kerk die rol sal kan 

speel, hang na my mening in 'n baie hoë mate af van die manier waarop die Praktiese Teologie sy werk 

doen en gaan doen in die toekoms. Dus: nie net ter wille van die vak nie maar ook ter wille van die saak 

waaroor dit ten diepste in die vak gaan, naamlik die kerk (via die kerk ook die wêreld), is dit nodig dat saam 

gesoek word na antwoorde wat ons almal nodig het.' Die soort invalshoek was moontlik omdat die praktiese 

teologie inderdaad 'geen intellektuele spel in 'n ivoortoring -atmosfeer, maar die konkrete saamloop met die 

kerk in sy weg wees deur die wêreld' is (Heyns, 1998: 12 -13). Interdissiplinêre samewerking word dan ook  
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vanuit sodanige vertrekpunt vergemaklik en wel omdat die kerklike betrokkenheid binne die werksplek deur 

'n beter georganiseerde kerklike uitreik na die nywerheid hanteer en 'n groter kerklike fokus op 

transformasie van daaruit duideliker aktiveer kan word (Hoofstuk 5). 

 

Juis bogenoemde prakties-teologiese toepassings het die omskrywing van 'n bruikbare handelingsteorie 

moontlik gemaak. 

 

7.4. BENUT VAN BRUIKBARE PRAKTIES-TEOLOGIESE TEORIE. 

 

Wetenskaplike teorie vestig bepaalde paradigmas wat die beste oplossings vir die tersaaklike probleme bied 

(Mouton & Marais. 1985: 10, 148). Die gekose prakties-teologiese kommunikatiewe interpretasiemodel is 

juis so 'n paradigma (Pieterse, 1993: 1-19) wat egter nie sonder 'n gekose teologiese teorie kan figureer nie 

(Ibid, 48-52). Daarom is vier bruikbare insigte m.b.t. teologiese teorie benut. 

 

Eers tens is teologiese teorie as die teoretiese basis vir die verwerking en aanbieding van die tersaaklike 

nywerheids -empiriese bevindinge aanvaar. Heyns (1998: 19) se siening oor teologiese teorie het die 

benadering begelei. 'Dit is die verantwoordelikheid van die Praktiese Teologie om die prakties -teologiese 

teorieë, wat in die praktyk funksioneer, te identifiseer, krities te beoordeel en indien nodig nuwe teorieë vir 

die praktyk te ontwikkel. Teorie-kritiek en teorie-ontwikkeling is egter van empiriese ondersoeke afhanklik. 

Met empiriese ondersoeke word bedoel 'n analise van die praktyk deur die versamel, beskryf en bewerk van 

empiriese gegewens. Die praxis is daarom vir die praktiese teoloog van die grootste belang. Die 

betrokkenheid by die praktyk staan egter in diens van teorie-kritiek en teorie-ontwikkeling'. Sonder 'n teorie 

is daar dus geen teologiese handeling en juis daarom poog Nywerheidsbediening om 'n gekose 

bedieningsteorie en die bedieningspraktyk binne ‘n bruikbare bedieningsmodel te sinkroniseer (Hoofstuk 5). 

 

Tweedens bepaal die gekose teorie-praxis verhouding 'n prakties -gerigte invalshoek. Die noue interrelasie 

tussen die teorie en praktyk rig juis die nywerheids (Hoofstuk 2), politieke (Hoofstuk 3) en kerklike (Hoofstuk 

4) stimulering van transformasie. In die proses is gevind dat die 'teorie inderdaad 'n bespreking is van en 'n 

besinning en beplanning oor die praktyk' (Heyns, 1998: 25). Dit impliseer dat die teorietiese aanwendinge al 

die praktiese bedryfsisteem tydens transformasie gerig het en wel sodanig dat die kerk van die invloed van 

die teorie op die praxis en omgekeerd tydens die kerklik-teologiese hantering van die eietydse 

transformasieprosesse van kennis sal moet neem. Juis hierin speel die gekose bedieningsmodel 'n 

belangrike rol (Hoofstuk 5). 

 

Derdens is 'n bipolêre benadering met die teorievorming toegepas. So is Heitink (1993: 173) se duidelike 

suggestie oor 'integratieve theorievorming' aanvaar omdat die verskillende teoriestrominge inderdaad 'elkaar 

oproepen, kritiseren en vers terken, waardoor een vruchtbare wisselwerking ontstaat.' Verder is vanuit die 

normatiewe-deduktiewe teoretiseringe van Jonker (1983: 14) se deduktiewe-induktiewe verhouding gebruik 

gemaak en wel omdat die deduktiewe van die teologiese inhoude sinvol met die induktiewe bydraes vanuit 

hulpwetenskappe gesinkroniseer kan word. Daarby is vanuit die hermeneutiese strominge die verbetering 

van die handelingstrategieë van die kerk, die agogiese opleiding van die leraar en die opbou van die 

gemeente met die vestiging van die gekose denkmodel benut. Verder is Pieterse (1993: 154-156) se oproep 
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vir die toepassing van 'n bruikbare eksistensiële perspektief (van waaruit menslike selfverwesentliking kan 

realiseer) tydens die teologiese fundering van Nywerheidsbediening akkommodeer (Hoofstuk 5: A.4.2). 

Vanuit die nywerhede se empiriese-analitiese stroming is Van der Ven (1988) se intradissiplinêre 

benadering, met die benutting van die sosiaal-wetenskaplike metodologie, as bruikbare instrumentarium 

uitgebou en is met die soort ondersoek gepoog om die 'religieuze overtuigingen, opvattingen, beelden en 

gevoelens die onder mense leven te ordenen, te analyseren, te interpreteren en te evalueren' (Heitink, 1993: 

169). Verder is Höfte (1990) se ideologie-kritiese vertrekpunt, met die hantering van veral die Politieke 

Teologie, toegepas en word eventueel 'n pastorale antwoord vir die kerklik-teologiese hantering van 

transformasie bepleit omdat die kommunikatiewe handeling van die pastoraat, sonder die beperkinge van 'n 

kliniese psigologiese model, bruikbaar bevind is (Pieterse, 1993: 160-162; Hoofstuk 5:C.2) Daarmee is die 

talle twisaksente binne die prakties -teologiese strominge (Heitink,1993: 167-173) gelaat omdat eerder vanuit 

elk van bogenoemde insigte die waarheidselemente geneem  is wat die mees bruikbare teoretiese 

vertrekpunte kan bied. 

 

Vierdens impliseer bogenoemde tipe teorievorming dat 'n bepaalde metodologiese vertrekpunt gehandhaaf 

is. Daarmee is 'de analyserende beschrijving van de praktisch-theologische situastie; de onderzoek naar de 

normatieve (theologische, ethische, en sociaal-wetenschappelijke) gezichspunten en het ontwikkelen van 

veranderingsstrategieën op grond van de beschrijving en de normatieve uitgangspunten' (Dingemans, 1996: 

62) gesinkroniseer. Van daaruit is  gepoog dat die gesamentlike hantering van analise, evaluasie en 

strategie sinvolle antwoorde vir die voorgestelde kerklik-teologiese bedieningspatroon kon stipuleer 

(Hoofstuk 5). In die proses gaan dit om 'n analise van die bestaande praktyk, 'n vergelyking daarvan met die 

normatiewe visie en die vestiging daarna van 'n nuwe beleid (Ibid, 78). Dit behels 'n aksie-ondersoek wat nie 

vanuit 'n veilige akademiese afstand uitgeoefen is nie, maar vanuit die hart van die praktyk voortvloei omdat 

die oog op kerklike opbou gefokus bly (Van Kessel, 1989). 

 

Met bogenoemde teoretiese benadering word 'n teologies -teoretiese bydrae gewaag en word die gegewe 

empiriese bevindinge vanuit die nywerheidsomgewing wyer as 'n enge teoretiese omvang (empiries -

analitiese) akkommodeer. Daarby is konstruktiewe en kritiese teologiese refleksie bedryf waarin 

gesistematiseerde teologiese inligting 'n relevante Bybelse insig vir kerk-wees en 'n teologiese praktykteorie 

'n visie vir die kerklike bediening gestimuleer het (Burger, 1991: 83). So verseker die toegepaste teologiese 

teorie die nodige rasionaliteite vir die verbetering van kerklike praktyke, die metodologiese instrumentarium 

vir die verkry van aanwendbare data en 'n gerigte teoretiese onderbou vir die nodige kerk-wêreldfokus. Juis 

die tersaaklike bedieningsmodel poog om hierdie doelstellinge te verwesentlik (Hoofstuk 5). 

 

Sodanige wetenskaplike proses is slegs moontlik indien alle probleme en die hantering daarvan duidelik tot 

'n eenheid integreer word. 

 

C. INTEGRASIEFASE. 

 

Die integrasiefase vloei direk uit die eksplorasiefase voort. Die integreer van probleme is juis 'n 

wetenskaplike noodsaaklikheid omdat daarmee die navorsingsprobleem transkribeer en die navorsingsveld 

geformuleer word (Mouton, 2001: 49). Daarvoor is 'n teologiese fundering en 'n konseptuele 
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navorsingsraamwerk nodig wat die aktualiteit van die studie, die omvang van die tersaaklike probleme en 

die wetenskaplike hantering daarvan belig. 

 

1. TEOLOGIESE FUNDERING. 

 

Die teologiese fundering behels die omskrywing van die studiedoelstelling en die gekose teologiese 

benadering. 

 

1.1. OMSKRYWING VAN HOOFDOELSTELLING. 

 

Ten einde die hoofdoelstelling te vestig, moet die omvang daarvan en die motivering vir die tersaaklike 

wetenskaplike gerigtheid stipuleer word. 

 

1.1.1. OMVANG VAN HOOFDOELSTELLING. 

 

Die omvang van die hoofdoelstelling is drieërlei van aard. 

 

Eerstens word 'n kerklik-teologiese bewusmakingsproses nagestreef. Daarin word die kerk met die invloed 

van transformasie sodanig gekonfronteer dat die eietydse transformasieproses as 'n kritiese gebeure in die 

kerk se bestaansgeskiedenis erken sal word (Hoofstuk 5). 

 

Tweedens word die hersiening van die bestaande kerklike Nywerheidsbediening bepleit. In die proses word 

die bestaande Nywerheidsbedieningsisteme indringend evalueer en wel aan die hand van die nywerhede se 

empiriese bevindinge, die benutting van die resultate van inderdissiplinêre samewerking en die gronde vir 

die vestiging van 'n meer bruikbare Nywerheidsbedieningsmodel (Hoofstuk 5: B:1). 

 

Derdens word 'n nuwe Nywerheidsbedieningsmodel gevestig wat die kerk se hantering van transformasie 

kan begelei (Hoofstuk 5:D). 

 

Juis die wetenskaplike stimulasie van die hoofdoelstelling het tot die soeke na en uitbouing van sodanige 

model aanleiding gegee. 

 

1.1.2. WETENSKAPLIKE STIMULASIE VAN HOOFDOELSTELLING. 

 

Hierdie hoofdoelstelling is wetenskaplik gestimuleer omdat duidelik met die eksplorasiefase bevind is dat die 

kerklik-teologiese ontleding van die eietydse veranderingsomvange te kort skiet, dat die hartklop van die 

lidmaat binne die werksverband nie voldoende gehoor, die kritiese veranderingsgebeure in die eietydse 

milieu misgekyk en die bestaande kerklike hantering van transformasie nie genoegsaam kerklik-teologies 

evalueer word nie. 

 

Vir 'n deurlopende fokus op hierdie hoofdoelstelling is 'n duidelike teologiese benadering geformuleer. 
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1.2 TEOLOGIESE BENADERING. 

 

Die teologiese benadering behels die genoemde prakties-teologiese fokus, die erken van die relevansie van 

verandering, die bevordering van kerklike vernuwing, nastrewe van teologiese aktualiteit en die verbreding 

van die kerklik-teologiese insigte. 

 

1.2.1. PRAKTIES-TEOLOGIESE FOKUS. 

 

'n Prakties -teologiese fokus is reeds tydens die eksplorasiefase bepaal. Tydens die fase is die 

kommunikatiewe interpretasiemodel as bruikbaar tydens die evaluering van kerklike bedieningsinhoude 

bevind (Heyns, 1998: 12-18), empiriese sisteme met dataversameling benut (Pieterse, 1993: 19-40), 

strategiese denke vanuit kerklik-teologiese aktwititeite evalueer (Heitink, 1993: 195-211) en die nodige 

teologiese teoretisering toegepas (Heyns, 1998: 24-33). Hierdie keuses het die teologiese fundering dus 

reeds in 'n gekose teologiese rigting begelei. 

 

Die relevansie van verandering het dieselfde vermag. 

 

1.2.2. ERKEN VAN RELEVANSIE VAN VERANDERING. 

 

Met die ontdek van die aktualiteit van verandering het die relevansie van verandering vir die kerklik-

teologiese omgewing duidelik geword. Met die ontleding van die kerklike hantering van transformasie 

(Hoofstuk 4) is egter gevind dat die kerklik-teologiese omgewing worstel om die belangrikheid van die 

eietydse transformasiegebeure in sy totaliteit te erken en wel omdat twee knelpunte die nodige insigte in die 

verband bemoelik het. 

 

Eerstens gee die kerk nie genoegsame teologiese aandag aan die eietydse transformasiegebeure nie. Veral 

twee waarnemings het hierdie lapsus blootgelê. 

 

Enersyds ontbreek genoegsame teologiese besinning oor transformasie. Enkele gedagtes is wel o.a. oor 'n 

kruiskulturele bediening (Lingenfelder, 1996), oor gemeentelike aanpassings (Herrington, Bonem & Furr, 

2000), oor die rol van godsdiens (Walsh & Kaufmann, 1999) en spiritualiteit (Balke, 1993) tydens 

transformasie en selfs oor globalisering gewissel (WRK, 2001, 2002). Die kerk is ook tot groter 

betrokkenheid in die nasionale herstruktureringsprogram opgeroep (Carolus, 1994) terwyl die effek van 

transformasie op die jeug empiries nagevors is (Van der Ven, Dreyer & Pieterse, 2000). Hierdie teologiese 

aksente realiseer egter onvoldoende binne die gemeentelike bedienin g en daarom worstel die kerk om die 

eietydse veranderingsomvange te hanteer. Juis die omvattende aandag in die ander wetenskaplike 

dissiplines oor inter- en nasionale transformasie is bewys van die kerklike gebreke in die verband (Cf. 

Literatuurlys). Daarom mis die kerk ook die interdissiplinêre insette oor o.a. die politieke fokus op die 

transformasie-invloede op die Afrikapolitiek (Schraeder, 2000) en oor die werklike dryfkragte (naas 

swartmag) in die Afrika veranderingsindroom (Mbigi, 1999). Gebrekkige insigte bestaan ook oor die 

industriële fokus op die transformasie uitdagings (McCarthy, 1994), oor die sosiale fokus op die veranderde 

samelewing (Masilo, 1997) en die gepaardgaande herstrukturering van talle sosiale strukture (New, 2000). 
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Die antroplogiese fokus op die nuwe invloed van rassisme en etnisiteit (Mac an Ghail, 1999) en veral op die 

vrou se eiesoortige sosiale en ekonomiese omgewing (Walby, 1997) figureer ook nie genoegsaam nie. 

Hierdie gebrekkige proses realiseer terwyl die navorsingsinsette van die sosiale en sielkundige 

wetenskappe (oor die kritiese rol van maatskaplike en mannekragbestuur tydens verandering) en die nuwe 

studiekurrikula van die antropologiese vakwetenskappe wat direk op transformasie gerig is (Lombard, 1998: 

137-144) reeds 'n interdissiplinêre klimaat geskep het waarby die teologie maklik aansluiting kan vind. Die 

skakeling is moontlik omdat hierdie soort wetenskaplike arbeid van die genoemde antropologiese 

wetenskappe almal ‘n menslike fokus handhaaf wat die kerk met groot vrug kan benut. Die moontlikheid 

realiseer egter nie voldoende nie. 

 

Andersyds veroorsaak juis gebrekkige teologiese analise kritiese kerklik-teologiese leemtes. Die 

reedsgenoemde gebrek aan groter en genoegsame interdissiplinêre samewerking met die ander 

mensgerigte wetenskappe en die tekorte aan gesubstansieerde empiriese data oor die 

transformasiegebeure skep omvattende probleme vir die kerklike hantering van transformasie. Daarmee 

word die kerklik-teologiese verantwoordelikhede in die verband egter nie op gehef nie en daarom word juis 

die formuleer van 'n nuwe bedieningsmodel en die bevordering daarvan binne die kerklike omgewing 

gepoog (Hoofstuk 5). 

 

Tweedens is die teologiese besinning oor Nywerheidsbediening onvoldoende (Hoofstuk 5:D). Die gebrek 

aan 'n dinamiese teologiese onderbou, aan teoretisering oor die soort bediening en aan die oorbrugging van 

die afstand tussen die kerk en die nywerheid skep eindelose kerklik-teologiese probleme vir die kerk se 

bestaande uitreiking na die nywerheidsomgewing. Die kerk is nie aktueel genoeg gerig op die eietydse 

transformasiegebeure nie en daarom word die eietydse uitdagings en die realiteite van die toekomstige 

veranderingsknelpunte net nie genoegsaam deur die kerklik-teologiese omgewing aangespreek nie 

(Hoofstuk 5). 

 

Bogenoemde kerklik-teologiese gebreke kry deurlopend aandag en wel omdat die aanvul van die bestaande 

teologiese inhoude oor transformasie, en die nastreef van daadwerklike antwoorde vir die leemtes in die 

kerklike Nywerheidsbediening nie net relevante kerklik-teologiese aangeleenthede is nie, maar juis meehelp 

met die verdere bevordering van kerklike vernuwing. 

 

1.2.3. BEVORDERING VAN KERKLIKE VERNUWING. 

 

Die kerk se vernuwingsprosesse is deel van die kerklik-teologiese reaksie op die eietydse 

transformasiegebeure (Hoofstuk 4: D.3.2). Die bepleit van 'n nuwe Nywerheidsbedieningsmodel staan dus 

nie buitekant die kerk se strewe na kerklike aanpassing en aktualiteit nie, maar is reeds deel daarvan 

(Hoofstuk 5). Die nuwe bedieningsmodel kan egter slegs realiseer indien twee geïdentifiseerde knelpunte 

rondom kerklike vernuwing aangespreek word. 

 

Eerstens moet aan 'n nuwe vorm van kerklike verstarring ontkom word. Die kerklike gerustheid oor sy eie 

vernuwingsaksies, die onderskat van die konstante invloed van transformasie en die worsteling om 'n totale 

denkvernuwing te vestig is deel van 'n negatiewe proses en daarom bly Verkuyl (1969: 32) se waarskuwing 
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nog steeds relevant: 'Het antwoord van kerk en theologie op de uitdagingen van de tijd mag niet zijn een 

'theologie van de statuts quo' of een 'restauratie-theologie' of … het verticale gebruikten om het kritiek op de 

sociale ongerechtigheden af te zwakken' omdat die kerklik-teologiese omgewing 'bruchten van 

conservatisme waren.' Die inwaartse opbou van die gemeente is sekerlik van wesentlike belang vir die 

vernuwing van die geloofsdimensies van die lidmaat, maar die slaag daarvan gaan grootliks afhang van die 

uitwaartse uitbou van die kerk binne die sfere waar die eietydse transformasieprosesse die grootste 

invloede uitoefen. Sonder hierdie uitreikingsproses gaan die vernuwingsprosesse onaktief wees en bly 

(Hoofstuk 5). 

 

Tweedens moet die kerklike vernuwing beter met die eietydse transformasie en gepaardgaande 

stimulasieprosesse gesinkroniseer word. Politieke kragte dryf nog steeds nasionale transformasieprosesse 

(Hoofstuk 3) en daarom is groter teologiese gerigtheid op die kritiese politieke bedeling van belang. Dit het 

wel geskied met die daarstel van kontekstuele teologiese modelle (Hoofstuk 4: D.2.2.1) maar die soort 

inspanning is gedane en afgehandelde arbeid. Talle en voorstuwende uitdagings figureer egter nog steeds 

binne die nuwe binnelandse demokratiese bestel en daarom is die kerk se roeping nie afgehandel nie: 'Suid-

Afrika het tans niks nodiger nie as 'n kerk wat sy teokratiese roeping verstaan. So 'n kerk moet sy roeping 

allereers verstaan as diensbaarheid aan die Godsregering in die wêreld, maar 'n enge 

Koninkryksperspektief moet egter vermy word (bv. deur die kerk buite die politiek te hou), want dit moet vir 

die kerk ook daarom gaan dat daar in die volkslewe vir een en almal 'n leefbare en gelukkige bestaan sal 

wees. … Sonder die wet van God en sonder die geregtigheid van Sy koninkryk is die aardse lewe, in engere 

sin en tot in die breedste politieke sin, géén heilsbelewing nie. … Daarom moet hy (bedoelende die kerk) 

hom oor die politieke orde geen minder sorge maak as oor die openbare (of private!) sedes nie. ... Soos die 

volk aan die duiwel oorgelaat word as die kerk hom (bedoelende die volk) aan homself sou oorlaat, so word 

'n owerheid wat geen getuigende kerk langs hom het nie, onvermydelik die prooi van ontaarding. Dan gaan 

hy (bedoelende die owerheid) vreemde here dien in plaas van die lewende God' (Engelbrecht, 1982: 51. 

Kursief tussen hakkies -eie). Enige poging om die kerk van sy politieke verantwoordelikheid te onthef, is 

onaanvaarbaar en juis daarom word 'n nuwe teologiese gerigtheid in die verband bepleit en wel omdat 

politieke stimulasie die nasionale samelewingsordes (waarvan die kerk 'n inherente deel is) tot in sy wese 

raak. Omdat die politieke stimulasie die grootste invloed in die nywerheidsomgewing uitoefen en van daaruit 

die lewensomvange van die lidmaat ingrypend bepaal, word ‘n nuwe  kerklike nywerheidsbediening bepleit 

wat juis die negatiwiteite van die gebeure (o.a. etiese verwarring en 'n verlies aan werk en werksvisie) vanuit 

'n meer gerigte kerklike nywerheidsbetrokkenheid kan ondervang (Hoofstuk 5). 

 

Vanuit bogenoemde aksente is die nastrewe van 'n dinamiese teologiese aktualiteit 'n noodsaaklikheid. 

 

1.2.4. NASTREWE VAN TEOLOGIESE AKTUALITEIT. 

 

Teologiese aktualiteit word vanuit drie aksente nagestrewe. 

 

Eerstens dek die navorsing 'n handelingsgesentreerde veld. Daarom is juis 'n prakties -teologiese aanbieding 

gekies omdat 'Praktiese Teologie is 'n handelingswetenskap omdat die geloofshandelinge van mense en die 

handelingsvelde wat daardeur geskep word, die voorwerp van wetenskaplike studie is' (Heyns, 1998: 40). 
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Daarmee word onderskryf dat die Praktiese Teologie die teologiese teorie vir die kerklik-teologiese 

handelingsisteme vestig (Firet, 1970: 16) en dat sodanige teoretiese onderbou juis vanuit empiriese 

metodologie en die gepaardgaande bevindinge ontwikkel kan word (Van der Ven, 1988: 13-24; Heitink, 

1991). 

 

Tweedens word die interaksie tussen die ideaal en die werklikheid akkommodeer. 'Die situasie waarin ons 

vandag in Suid-Afrika leef, het al die potensiaal om die gaping tussen die ideaal en die werklikheid te 

vergroot. Ons het te doen met 'n snelle verandering van die werklikheid waarin ons lewe. Te midde van 

hierdie snelle verandering raak ons ideaal (soos die Evangelie ten opsigte van elke kommunikatiewe 

handeling oorgedra behoort te word volgens ons praktykteorieë) al gou verouderd en is dit nie meer 

werklikheidsbetrokke nie. Die gevolg is dat die gaping tussen ideaal en werklikheid groter word. Die 

dinamika van die interaksie tussen die twee gaan egter voort. Dit bring frustrasie omdat ons in die praxis nie 

effek sien nie en verleë raak met ons ideale’ (Pieterse, 1998: 65). Hierdie noodsaaklike mikpunt realiseer 

egter nie snel genoeg nie omdat die ideaal maklik deur moeilike gemeenskapsprosesse beperk word 

(Brattinga, 1989: 305), omdat die soort aktiwiteite om 'n voortgangsproses vra wat nie duidelik genoeg 

aktiveer word nie en omdat kerklike voor- en afkeure ook eenstemmigheid oor handelingsmetodes 

bemoeilik. Juis daarom moet die aktualiteit van die eietydse lewensknelpunte oortuig voordat kerklike 

aanvaarding sal volg (Hoofstuk 5).  

 

Derdens word teologiese metodes gesinkroniseer. Daarin word die handelings - en ondersoekmetodes van 

die Praktiese Teologie by mekaar uitgebring. Die handelingsmetodes konsentreer op die modelkonstruering, 

doelstellings, doelwitstellings en strategiebeplanning (Van der Ven 1985: 192). Die ondersoekmetodes is die 

spesifieke wetenskaplike metodes wat aangewend is om juis die handelingsmetodes van die kerk te 

ondersoek en van daaruit die beoogde wysiginge te bevorder. Dit behels die versamel, beskryf, orden, 

analiseer, interpreteer, struktureer en evalueer van die nodige data oor die kerklike praxis en wel deur die 

aanwending van empiriese bevindinge (Pieterse, 1998: 68-72) wat in hierdie spesifieke geval vanuit die 

nywerhede se empiriese ondersoekmetodes vir kerklike gebruik aangewend word. By dieselfde 

ondersoekproses sluit die genoemde teologiese wetenskapsteoretiese benadering aan. 

 

Enige strewe na teologiese aktualiteit lei noodwendig na die verbreding van al die nodige kerklik-teologiese 

insigte.  

 

1.2.5. VERBREDING VAN KERKLIK-TEOLOGIESE INSIGTE. 

 

Gevorderde navorsing maak beslis 'a significant contribution to the existing body of knowledge in a particular 

discipline or field' (Mouton, 2001: xi). Die verbreding van kerklike-teologiese insigte is deel van die 

wetenskaplike proses en daarom is veral vier wetenskaplike aktiwiteite toegepas. 

 

Eerstens is 'n multi -dissiplinêre benadering gevolg. Die tersaaklike bevindinge tydens, die meegaande 

perspektiewe oor en die werkbare oplossings vir die hantering van die eietydse transformasiegebeure is met 

die wetenskaplike bevindinge van o.a. die sosiologie, sielkunde, ekonomie en antropologie gesinkroniseer. 

Hierdie interdissiplinêre aktiwiteit impliseer 'n breë blootstelling aan wetenskaplike prosesse wat die kerklik-
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teologiese hantering van verandering slegs kan verbeter. Daarvan is die interdissiplinêre wydlopigheid van 

die literatuurlys genoegsame bewys. 

 

Tweedens is die nywerhede se hantering van transformasie omvattend benut om van daaruit moontlikhede 

vir die kerklike prosesse te vind. Daarom is die industrie se sekulêre omvange d.m.v. 'n godsdienstige inslag 

aangevul, is 'n sosio-wetenskaplike en metafisiese benadering tydens ekonomiese bestuursontledinge 

gevolg en is die interdissiplinêre hantering van menslike dimensies met 'n teologiese inhoud versterk. In die 

proses is die kerklik-teologiese geleenthede ontdek en het 'n gerigte teologiese perspektief die nodige 

teoretiese onderbou vir 'n nuwe bedieningsmodel gebied (Hoofstuk 5:B.1). 

 

Derdens stel juis die bruikbare industriële insigte die kerklike veranderingsinsigte en meegaande gebreke in 

beter perspektief. In die proses is die eensydige teologiese onderbou van die kerklike veranderingsindrome, 

die duidelik gebrek aan 'n omskrewe sosiaal-etiese gerigtheid en 'n onvoldoende teologiese perspektief oor 

werk, omvattend ontdek. Beide hierdie leemtes het die noodsaaklikheid van 'n kerklik-teologiese bydrae in 

die verband beklemtoon (Hoofstuk 5: C). 

 

Vierdens is na metodes gesoek om die genoemde gebrekkige kerklike empiriese sisteme aan te vul. In die 

proses is ontdek dat die kerk hoegenaamd nie met die nywerheidsomgewing se gevestigde empiriese 

navorsingsmetodes, geïntegreerde inligtingsnetwerke, massale begrotings vir navorsingsdoeleindes, 

geregistreerde institute vir veranderingsbestuur en lang geskiedenis van transformasiehantering kan 

meeding nie. Kerklike integrasie by die sisteme is wel moontlik mits die kerk georganiseerd na die 

nywerheid uitreik en sodoende die nywerheidshantering van transformasie benut. Daarom beteken 'n nuwe 

model vir Nywerheidsbediening nie net die uitbreiding van die kommunikatiewe handelinge van die 

Evangelie na die werksplek nie, maar ook verdere toegang na bruikbare data wat die kerklik-teologiese 

hantering van transformasie net omvattend sal verryk (Hoofstuk 5:D) 

 

Hierdie soort teologiese benadering kan die beste binne 'n konseptuele raamwerk realiseer. 

 

2. KONSEPTUELE RAAMWERK VAN DIE STUDIE. 

 

Oor die konseptuele raamwerk van die studie kan kortliks gehandel word en wel omdat die metodologiese 

benadering, die wetenskaplike omvange en die teologiese fundering reeds 'n konseptuele raamwerk help 

vestig het. Daarom word slegs op die navorsingstrategie en die verwerking van die wetenskaplike 

bevindinge gefokus. 

 

2.1. VESTIGING VAN NAVORSINGSTRATEGIE. 

 

Die navorsingstrategie is rondom vier vertrekpunte gevestig.  

 

Eerstens is operasionele en analitiese ondersoektegnieke gesinkroniseer. 'Die operasionele 

ondersoektegnieke is gerig op die ontwerp van die ondersoek aan die hand van ondersoekontwerpe 

(designs), instrumente vir dataversameling en eksperimentele meting. Die analitiese ondersoek-tegnieke is 
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gerig op die maniere waarop die data ontleed, georden, geïnterpreteer en evalueer word (Pieterse, 1998: 

69). Hierdie soort sinkronisasie het reeds in die nywerhede se toepaslike empiriese metodes geskied en 

daarom word die bevindinge gebruik. 

 

Tweedens is beide deduktiewe en induktiewe denke toegepas. Met die deduktiewe pogings is die algemene 

beginsels en werkbare teorieë van 'n verskeidenheid van bedieningsmoontlikhede geïdentifiseer. Met die 

induktiewe poging is die bevindinge rondom 'n algemene teorie gesinkroniseer ten einde 'n bepaalde model 

te formuleer. Die proses is gevolg omdat die Praktiese Teologie juis van deduktiewe en induktiewe denke 

gebruik maak. 'Deduktiewe denke funksioneer waar die resultate van ander teologiese dissiplines in die 

proses van teorievorming in ag geneem word. Induktiewe denke funksioneer waar empiriese ondersoek 

gedoen word en nuwe teorieë op grond daarvan geformuleer word. Geen voorkeur mag aan die een of die 

ander werkswyse gegee word nie. Die aard van die teorie en die omstandighede sal bepaal watter 

werkswyse gevolg sal word' (Heyns, 1998: 27). Beide hierdie prosesse is gevolg. 

 

Derdens is godsdiens as 'n gegewe menslike fenomeen aanvaar. Daarmee is die sosiaal-wetenskaplike 

waarde van godsdiens erken omdat God beide in die praxis van die kerk, en van daaruit in die handelinge 

van die wêreld teenwoordig is. Die teologie omskryf ook die nodige prakties -kerugmatiese en heilsmatige 

strewe, inhoud, omvang en waarde  van godsdiens (Van der Ven, 1988: 8) en wel omdat die teologie juis tot 

taak het om die menslike handelinge, soos dit in die praxis van God gefundeer is, as menslike ervaring van 

God in 'n bepaalde historiese situasie en op 'n bepaalde plek te beskryf (Sauter, 1971). Hierdie praxis het te 

make met die mensike belewenis en kennis van die teenwoordigheid van God in die wêreld en daarom is 

die objek van die teologie om voortdurend die geloofservaringe en geloofshandelinge van Christene te rig 

(Pieterse, 1993: 41). Vanuit die vertrekpunt is die Christen werker se siening oor godsdiens as sulks en sy 

kerk in die besonder van belang. 

 

Vierdens is 'n multidissiplinêre strukturering van die bevindinge bedryf. 'Hierdie model verloop in twee fases. 

In die eerste fase geskied 'n sosiaal-wetenskaplike ondersoek met die toepassing van eie teorieë en 

metodes. In die tweede fase, word teologies deur die Praktiese Teologie op die resultate gereflekteer' 

(Pieterse, 1993: 36). In die proses is daar inderdaad vele insigte vanuit ander mensgerigte wetenskappe 

verkry, maar sonder enige binnedringing in die teologiese omvange, 'n eensydige afhanklikheid van die 

sosiale wetenskappe en 'n verlies aan 'n teologiese karakter (Ibid, 37). Die benadering was moontlik omdat 

Van der Ven (1990: 117) se intradissiplinêre konsep uitgebrei is deur die teorie, metodes en tegnieke van 

verskillende vakwetenskappe met die van die teologie te integreer. Die gegewe bedieningsmodel is die 

resultaat van die arbeid (Hoofstuk 5). 

 

Juis die verwerking van hierdie navorsingsbevindinge is van wesentlike belang. 

 

2.2. VERWERKING VAN NAVORSINGSBEVINDINGE. 

 

Met die verwerking van die navorsingsbevindinge is veral vyf benaderinge gevolg. 
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Eerstens begelei die genoemde navorsingsmetodes die proses van waarneming. Dit impliseer dat die breë 

skandering van die tersaaklike navorsingsveld eventueel in 'n gerigte fokus op meetbare gebeure en 

omskryfbare metafisiese belewenisse uitkulmineer het. Die bevind van die kerklik-teologiese behoefte na 

empiriese data en die noodsaaklikheid om bestaande teologiese modelle d.m.v. 'n teologiese 

wetenskapsteoreties benadering te ontleed, het die invalshoek geïnspireer. 

 

Tweedens het die tersaaklike navorsingproses by bestaande wetenskaplike aktiwiteite ingeskakel. Die 

nywerheidsomgewing het juis 'n breë wetenskaplike spektrum gebied van waaruit die bevindinge van 

empiriese navorsing, strategiese denke, opgestelde vraelyste, metinginstrumente en interdissiplinêre insette 

vir kerklik-teologiese benutting beskikbaar gekom het. Die tersaaklike politiek-teologiese modelle behels 

weer gevestigde teologiese arbeid. Die insette vanuit beide hierdie omgewings kan teologiese perspektiewe 

ombou, aanvul en help verwerk en wel sodanig dat die geïdentifiseerde toekomstige uitdagings kerklik-

teologies aangespreek kan word. In die proses geskied egter geen kompilatiewe duplisering van die 

bestaande nie, maar wel 'n verwerking van nuwe data vir kerklik-teologiese aanwending. 

 

Derdens het die genoemde navorsingsproses blootstelling aan 'n omvangryke literatuurveld gebied. Daarom 

is die nywerheids en politieke literatuur met die teologiese literatuur gesinkroniseer ten einde die raakvlakke 

rondom behoeftes, insigte, doelwitte en doelstellings in die hantering van die eietydse 

transformasieprosesse te vind. Hierdie konsentrasie sentreer op die nywerheidsaktiwiteite wat transformasie 

voortstu, op die politieke bedeling wat radikale verandering wetmatig rig en op die teologiese insette wat 

transformasie eensydig hanteer. Elk van hierdie stimulasieprosesse is as relevante denke en gebeure binne 

die eietydse historiese veranderingsomvange verstaan en as sulks benut. Juis vanuit hierdie benadering het 

'n literatuurblootstelling kulmineer wat die lapsus in die teologiese literatuur oor transformasie uitgewys, die 

formuleer van bruikbare definisies vergemaklik en die soort bronne vrygestel het wat 'n nuwe kerklik-

teologiese koers kan help identifiseer. 

 

Vierdens het die navorsingsbevindinge spesifiek die behoefte na 'n resente, praktiese en bruikbare 

bedieningsmodel blootgelê. Met die aanspreek van die behoefte is twee wetenskaplike keuses gemaak. 

 

Enersyds is duidelikheid oor die mees bruikbare inhoude van en metodes vir 'n aanwendbare  

bedieningsmodel verkry. In die proses is gevind dat talle vorme van bedieninge oor lang tydperke gepoog 

het om die psigiese en fisiese ekologiese omvange van die mens so te ontleed dat diegene wat bediening 

benodig van daaruit tot 'n nuwe en eie eksistensiële verstaan en bestaan gerig en begelei kan word. Hierin 

het kerklike berading sodanig sentraal gestaan dat 'n indrukwekkende geskiedenis van 

beradingsontwikkeling gevolg het (Aubrey, 1977; Hansen, Rossberg & Cramer, 1994; Nugent, 1994; 

Paisley, 1997; Capuzzi & Gross, 1997) en wel omdat direk op die mees relevante tendense vanuit die 

eksistensiele gebeure, ontwikkelinge en vorderinge gefokus is (Gladding, 2000: 4-25). Juis die soort 

benadering het die belangrikheid van 'n praktiese beradingsmodel gevestig wat sodanig bedryf moet word 

dat die eietydse eksistensiële nood en behoeftes d.m.v. die kerklike bediening hanteer en die nodige kerklik-

teologiese aksente binne die nywerheidswêreld bruikbaar gemaak kan word. Die benadering het vereis dat 

met die professionele beradingsbedrywe selektief te werk gegaan moes word, ten einde sodoende die 

nodige teoretiese onderbou vir die omskryf en vestig van die gekose beradingsmodel te vind. Vanuit die 
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proses is op 'n Christelike Arbeidspsigologiese Nywerheidsbedieningsmodel besluit te meer omdat bruikbare 

teologiese perspektiewe en aktiwiteite, oor die hantering van verandering, die keuse vergemaklik het 

(Hoofstuk 5). 

 

Andersyds is die Christen Arbeidpsigologiese model reeds binne die praktyk toegepas en as bruikbaar 

bevind. Die situasie impliseer dat 'n bestaande wetenskaplike benadering gevolg, getoets en vervolgens 

vanuit die eietydse omvange geëvalueer is. Die mees resente ontwerp, uitbreiding en toepassing van die 

gekose model realiseer spesifiek binne die Duitse industriële omgewing waar die meting van die 

verskillende stres - en traumavlakke van personeel aan die hand van die mees resente sielkundige 

metingskale geskied het, die ontwerp van 'n multi-dissiplinêre terapeutiese beradingsmodel juis vanuit die 

mees bruikbare psigiatriese, sielkundige, maatskaplike beradingsaksente gepoog is en empiriese navorsing 

die nodige riglyne vir die mees toepaslike sisteme verseker het. Die inhoude van die model is deur 

personeelkundiges, wêreldwye konsultante, doserende personeel aan Universiteite, en 'n wye spektrum van 

bedryfkundiges by klinieke, hospitale en inrigtings sodanig getoets dat die omvattende dekking van die 

menslike dimensies daarvan tydens die ontwikkeling en hantering van daaruit aanvaarbaar is. Die 

tersaaklike inhoude is dus nie lukraak ontwikkel nie en daarom word die voorgestelde bedieningsmodel met 

vrymoedigheid gebied.  

 

Laastens het die navorsingsbevindinge 'n spesifieke strategiese benadering gevestig. Met die strategie is 

die uiteenlopende denk- en bestaanswêreld van die nywerheids en politieke bedelinge met die van die kerk 

sodanig gesinkroniseer dat die aanvaarding van die wedersydse beïnvloeding op mekaar, die waarde van 

eiesoortige insigte vir mekaar en die noodsaaklike samewerking met mekaar (in die hantering van 

transformasie) bruikbaar kon vergestalt. In die proses is die tranformasiegebeure buite die kerk vanuit 'n 

teologiese perspektief ontleed ten einde die interrelasie tussen die mees kritiese dryfkragte agter 

verandering vir kerklike gebruik bloot te lê, 'n godsdienstige inhoud aan die sekulêre sisteme te verleen en 

bruikbare analiseprosesse binne die kerklike bediening te vestig. Daarmee is 'n vorm van interdissiplinêre 

samewerking geskep wat die kerk met nuwe oë na die ontwikkeling van en invloede vanuit die eietydse 

transformasiegebeure kan laat kyk. 

 

Ten einde al bogenoemde insigte te orden, was gerigte wetenskaplike beplanning nodig. 

 

D. BEPLANNINGSFASE. 

 

Die beplanningsfase omsluit die program van ondersoek wat die volgende inhoude behels. 

 

In Hoofstuk I is die doel van die studie bepaal en die vier navorsingsfases gespesifiseer. Met die 

eksplorasiefase is die omvang van die studie bepaal, die bewuswordingsproses omskryf, die area van 

belang gevestig, en die aktualiteit van die eietydse transformasieproses aanvaar. Daarna is die studie 

omvange d.m.v. die titel, terminologie en 'n gegewe bedieningsperspektief begrens, die toegepaste 

wetenskaplike metodes omskryf en die prakties -teologiese benadering geïdentifiseer. Met die integrasiefase 

is die teologiese fundering en die konseptuele raamwerk van die studie sodanig gevestig dat die 

beplanningsfase kon volg waarin die program van ondersoek bepaal en die navorsingsbevindinge in 'n 
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toepassingsfase omskryf is. In die hele proses is die probleme wat aangespreek moet word duidelik 

aangetoon. 

 

In Hoofstuk 2 word die industriële stimulasie van die eietydse transformasieproses omskryf. Die omvange 

van verandering het weereens afbakening genoodsaak en daarom is vanuit 'n geselekteerde proses slegs 

op die mees dinamiese internasionale en nasionale industriële stimulasieprosesse gefokus. Tydens die 

industriële stimulasie realiseer die erkenning van die konstantheid van verandering, die hantering van 

geïntegreerde ontwikkelingsprosesse, die aktivering van ingrypende dryfkragte en die verwerking van die 

transformasiegevolge. Die internasionale nywerheidsoptredes aktiveer 'n nuwe nasionale industriële 

bedeling waartydens 'n veranderde binnelandse nywerheidsomgewing sodanig geskep word dat eiesoortige 

oplossings vir die unieke binnelandse ekonomiese en sosio-politieke bedelinge gevind kon word. 

 

In Hoofstuk 3 kom die politieke stimulasie van transformasie onder die loep. Hierdie aandag realiseer omdat 

die noue relasie tussen die industriële, politieke en kerklike stimulasieprosesse spesifiek binne die Suid-

Afrikaanse bedeling erken word. Met die hantering van die politieke stimulasieprosesse val die fokus op die 

rol van politiek in wêreldverandering en word veral vier ingrypende internasionale politieke gebeure uitgelig 

t.w. die rol van die Tweede Wêreldoorlog, die hantering van die koue oorlog, die strewe na politieke 

stabiliteit en die hervestiging van politieke radikalisme. Dinamiese politieke stimulasiedryfkragte vestig die 

politieke gebeure en behels die ontwikkeling van 'n verenigde Europa, die opkoms van die Islamitiese 

magsblok en die invloed van die Amerikaanse neo-konserwatisme. Die fokus val daarna op die Afrika 

politieke ontwikkelinge waarin radikale politieke gebeure rondom die strewe na politieke bevryding in die 

skep van 'n onstabiele politieke kontinent uitrealiseer. Die eiesoortige politieke dryfkragte behels die rol en 

invloed van nasionalisme, die ontwaking van Afrika en die stryd teen kolonialisme. Die betekenis van hierdie 

internasionale politieke stimulasieprosesse word duidelik vanuit die vestiging van die Suid-Afrikaanse 

politieke aanpassings. Ten einde die nasionale politieke prosesse in die nodige perspektief te plaas, word 

eers noodsaaklike insigte oor die binnelandse politieke opset gebied. Daarna verskuif die fokus spesifiek na 

die vestiging van die eietydse binnelandse demokratiese bestel voordat die dinamiese politieke 

stimulasiedryfkragte aan die orde gestel word. 

 

In Hoofstuk 4 skuif die aandag na die kerklike stimulasie van eietydse transformasie. In die proses word 

eers die omvange van kerklike stimulasie bepaal voordat die fokus na die buitelandse kerklike 

stimulasieproses verskuif. Met die ontleding van die internasionale kerklik-teologiese stimulasieprosesse 

word die ondermyning van verligte teologiese denkteorieë as die grondoorsaak vir die kerklike aanvaarding 

van geweldadige revolusie spesifiseer. Daarna word die Ekumeniese Teologie as die bakermat van 'n 

andersoortige kontekstuele gerigtheid en die vestiging van die eietydse bevrydingsteologie beklemtoon. Met 

die ontleding van die Suid-Afrikaanse kerklike politieke stimulasieprosesse word eers die uiteenlopende 

kerklike hantering van transformasie in perspektief geplaas voordat die kerklike reaksie op die politieke 

transformasieprosesse ontleed word. Tydens die kerklike gerigtheid op die binnelandse sosio-politieke 

bedeling oorheers 'n ingewikkelde kerklike betrokkenheid waartydens die Ekumeniese Teologie in spel kom. 

Vanuit die soort fokus realiseer 'n eiesoortige kontekstuele benadering wat tot die bied van enkele 

teologiese modelle aanleiding gee. Naas hierdie pol itieke fokus geskied ook 'n nasionale kerklike hantering 

van industriële transformasie. 'n Ontoereikende kerklike ontleding van eietydse transformasie bemoeilik die 
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kerk se gerigte vernuwingsproses terwyl 'n nuwe fokus op die kerklike rol in die nywerheidswêreld tot die 

vestiging van 'n nuwe Nywerheidsbedieningstruktuur en beleid aanleiding gee. Juis die kerk se 

vernuwingsaksies en industriële fokus inspireer die aanbied van 'n nuwe Nywerheidsbedieningsmodel. 

 

In Hoofstuk 5 word 'n nuwe Nywerheidsbedieningsmodel gevestig. Die proses genoodsaak 'n verkenning 

wat die redes vir die skep en bevorder van so model in perspektief plaas. Daarin is aangetoon dat die 

bestaande Industrial Ministry South Africa (IMSA) 'n bestuurstruktuur en beleid handhaaf waarby die nuwe 

model aansluiting vind en wel omdat daardeur verdere waarde tot die kerklike bediening toegevoeg word. 

Die geleenthede vir sodanige model is vanuit die drie nasionale stimulasieprosesse (Industriële, Politieke, 

Godsdienstige) geïdentifiseer en die vestiging vanuit die bestaande Nywerheidsbedieningsmodelle en ‘n 

bruikbare nywerheidsfokus geaktiveer. Daarna is die model se inhoude gespesifiseer en is 'n sosiaal-etiese 

gerigtheid, die verkondiging van 'n teologie van werk en 'n pastoraal-teologiese toetrede in die 

nywerheidsomgewing as die mees kritiese elemente beklemtoon. Die sinkronisering van hierdie drie 

noodsaaklike kerklike gerigthede geskied binne 'n Christelike Arbeidspsigologiese bedieningsmodel wat 

sodanig gestruktureer is dat die benutting van bestaande industriële prosesse en die handhawing van 'n 

individuele dimensie deurgaans as wesentlike bedryfselemente benut word. Die waarde van die model vir 

die kerklike hantering van transformasie word beklemtoon en wel sodanig dat die bevordering daarvan binne 

die kerklike bedieningstrukture verantwoord kan word. Aan die einde volg 'n refleksie op die kerklike 

hantering van transformasie. Daartydens word die gegewe bevindinge as die finale resultaat van die 

navorsing uitgewys ten einde die implikasies vanuit die navorsingsresultate te beklemtoon. Daarmee val die 

aandag finaal op die kerklike wanbegrippe oor sukses, onderwaardering van empiriese navorsing en  

onderbenutting van Nywerheidsbediening. Die toepassing van die gegewe bedieningsmodel word rondom 

die herevaluering van die bestaande bedieningsfokus, die erkenning van prakties -teologiese insette en die 

konstante uitbreiding van kerklike navorsing bepleit. Die Hoofstuk en die navorsing word afgesluit met die 

duidelike beklemtoning dat die kerklike hantering van die eietydse transformasiegebeure, die toekoms van 

die kerk gaan bepaal.  

 

E. TOEPASSINGSFASE. 

 

Die toepassingsfase van die studie geskied in die verwerking van al die tersaaklike wetenskaplike data in 

Hoofstukke 2-4, in die vestiging van die gekose bedieningsmodel en ook in die finale samevatting en 

bevindinge in Hoofstuk 5. 

 

F. SAMEVATTING VAN HOOFSTUK I. 

 

1. INHOUD VAN HOOFSTUK. 

 

Die inhoud van Hoofstuk 1 is reeds hierbo gebied (Hoofstuk 1.D: getiteld: HOOFSTUK 1). 

 

2. RELASIE MET VOLGENDE HOOFSTUK. 
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In Hoofstuk 1 is die konseptuele raamwerk van die studie reeds bepaal. Deel van hierdie wetenskaplike 

proses is die handhawing van 'n noue relasie tussen opeenvolgende Hoofstukke. 

 

In die volgende Hoofstuk (Hoofstuk 2) word vervolgens gekyk na die industriële stimulasie van die eietydse 

transformasieprosesse. Met hierdie faset van transformasie word begin omdat die meeste kerklidmate direk 

of indirek binne die nywerheidsomvange leef en oorleef. Daarby reflekteer die voortvloeiende invloede 

vanuit die politieke stimulasie van verandering ingrypend in die nywerheidsomgewing. Vanuit die insigte 

word eers die dinamiese omvange van transformasie as sulks beklemtoon voordat die internasionale 

stimulasieprosesse deur die nywerhede sodanig ontleed word dat die vestiging van die nasionale industriële 

bedeling van daaruit beter verstaan kan word. Daarna word die vraag positief beantwoord of die kerk 'n rol 

binne die industriële omgewing te speel het. Laasgenoemde geskied ten einde die redes vir 'n groter 

kerklike fokus op die nywerheidsomgewing in perspektief te plaas. 

 

Met hierdie gerigte fokus is die deur ook geopen om die noue relasie tussen die industriële (Hoofstuk 2), 

politieke (Hoofstuk 3) en kerklike (Hoofstuk 4) stimulasieprosesse sodanig in verhouding tot mekaar te plaas 

dat die kerklike hantering van die invloede van transformasie van daaruit duidelik kan blyk. Hierdie proses 

word gevolg om eventueel die noodsaaklikheid vir en die bruikbaarheid van 'n Nywerheidsbedieningsmodel 

te motiveer. 

 

Vervolgens word na die industriële stimulasie van die eietydse transformasieproses gekyk. 
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      HOOFSTUK 2 

    TRANSFORMASIE EN DIE KERK  

       DIE EIETYDSE TRANSFORMASIEPROSESSE: 

          DIE INDUSTRIëLE STIMULASIE VAN TRANSFORMASIE. 

 

Die industriële stimulasie van transformasie handhaaf ingrypende inter- en nasionale gebeure. Daarom word 

eers aandag gegee aan die dinamiese omvange van transformasie voordat die industriële stimulasie 

daarvan aandag geniet. Die hoofstuk sluit af met die identifis ering van die bedieningsterrein van die kerk 

binne die nywerheidsomgewing en met 'n samevatting van die hoofstuk waarin die belangrike inhoude van 

die industriële stimulasieproses finaal beklemtoon word. 

 

A. DINAMIESE OMVANGE VAN TRANSFORMASIE 

 

1. INGRYPENDE GEBEURE. 

 

Dit is 'n onbegonne taak om die internasionale en nasionale ontwikkeling van transformasie volledig 

teologies te hanteer. Daarvoor behels die eietydse transformasieprosesse te wydlopige ekonomiese, 

politieke, kulturele en godsdienstige wêreldgebeure en is die lewenstrukture, werkstelsels en 

bestaansisteme van die eietydse mens in sy totaliteit te omvattend geraak. Die sigbare realiteite van 

verandering is egter genoegsaam om te aanvaar dat die eietydse transformasieproses inderdaad 'n 

ingrypende gebeure is wat as 'the great transition' van die eietydse lewensomvange tipeer kan word (Martin, 

1995).  

 

Juis hierdie massale omvange van 'n dinamiese wêreldontwikkeling benodig 'n geselekteerde benadering. 

 

2. GESELEKTEERDE BENADERING. 

 

Die studiefokus val slegs op die mees tersaaklike stimulante wat die Suid-Afrikaanse transformasieproses 

tot realisering begelei het. Hierin is drie benaderinge van belange.  

 

Eerstens word begin om die industriële stimulasie van die eietydse transformasiegebeure onder die loep te 

neem voordat die nodige aandag na die politieke (Hoofstuk 3) en kerklike stimulasieprosesse (Hoofstuk 4) 

verskuif word. In die proses geskied 'n begrensing omdat nie alle eietydse veranderingsgebeure 'n relevante 

bydrae lewer nie en omdat bestuursprosesse so deurlopend van aard is dat ‘n wetenskaplike 

afsnydingspunt bepaal moes word. Daarom is eerder na die wese van die toepaslike aktualiteite gesoek 

omdat die volg van die vorderingsgang van die nywerhede se verwerking, hantering en stimulering van 

transformasie om ‘n voortgesette navorsingslinie vra wat nooit ‘n versadigingspunt sal bereik nie.   

 

Tweedens word met die ontleding van die industriële stimulasie van transformasie vanuit 'n wêreldwye 

omvang slegs die spesifieke ontwikkelinge in die nywerheidsomgewing uitgelig wat die kerk se 

Nywerheidsbediening kan en moet hanteer. Daarom word die mees tersaaklike inter- en nasionale 

veranderingstimulante omskrywe, ten einde die maksimum waarde vir die kerklik-teologiese omgewing toe 
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te voeg en die kerklike Nywerheidsbediening vanuit die bevindinge tot 'n beter bedeling te aktiveer (Hoofstuk 

5). Hierin val die fokus op bestuursinsigte, beplanningsaksente en strategiese aktiwiteit wat beide die 

industriële stimulasie-opset en die gronde vir die voorgestelde Nywerheidsbedieningsmodel in die regte 

perspektief plaas. 

 

Derdens word die vorderingsgang in nywerheidsdenke gevolg. Die talle denkontwikkelinge het met die groei 

van die veranderingsprobleme tred gehou en het vervolgens denkkombinasies geskep wat vir jare invloede 

uitgeoefen, verdere denkprikkels gestimuleer en konstante denkaanpassings geïnisieer het. Juis hierdie 

industriële denkproses het een van die mees dinamiese dryfkragte agter internasionale transformasie 

geword (Eisenstadt, 1966). Binnelands verwerk die nasionale nywerhede hierdie internasionale opset en 

akkommodeer ook die radikale politieke transformasiegebeure ingrypend. Vanuit die prosesse is 

veranderinge sodanig gestimuleer dat die lewenstyl van die totale Suid-Afrikaanse bevolking tot in sy wese 

geraak is. Daarom word die industriële stimulasie van transformasie as die belangrikste dryfkrag agter die 

eietydse binnelandse transformasieproses beskou en as sulks hanteer. 

 

B. INDUSTRIëLE STIMULASIE VAN TRANSFORMASIE. 

 

Die industriële stimulasieprosesse geskied in 'n breë nywerheidsomgewing en omsluit wye internasionale 

omvange (Naisbitt & Aburdene, 1990; Peters, 1992; 1994; Berger & Huntington, 2002). Hierdie stimulasie-

aksies ontwikkel nie almal oornag nie, maar toon eerder 'n sterk vorderingslinie namate interne 

nywerheidsaanpassings met eksterne veranderinge in lyn probeer bly het. Tydens die proses oefen 

nywerhede egter omvangryke invloede op die eksterne omgewing uit, bloot omdat nywerhede 'n integrale 

deel van die samelewing uitmaak. Omgekeerd bevorder interne ontleding en verwerking weer op sy beurt 

eksterne transformasie (Bean, 1993.) Hierin speel algemene bestuursbeginsels (Kroon, 1986) en Menslike 

Hulpbronafdelings (Galbraith,1984) 'n belangrike rol.  

 

Tydens hierdie talle nywerheidsaktiwiteite is die benutting van die konstantheid van verandering, die 

hantering van die geïntegreerde ontwikkelingsprosesse, die aktivering van ingrypende dryfkragte en die 

planmatige verwerking van die transformasiegevolge van die mees dinamiese industriële 

stimulasieprosesse. Hierdie vier internasionale stimulasie-aktiwiteite het ook die nasionale 

nywerheidsbedeling met sy eiesoortige inhoude help skep en daarom is hierdie genoemde bestuursoptredes 

vir die kerklik-teologiese en veral vir die kerklike Nywerheidsbediening van kitiese waarde. 

 

1. ERKENNING VAN DIE KONSTANTHEID VAN VERANDERING. 

 

Met die erkenning van die konstantheid van verandering poog die nywerheidsomgewing om die 

voortdurende tempo van transformasie te akkommodeer. Daarom word die konstantheid van verandering 

nie misken nie, maar eerder volledig in talle bestuursprosesse benut (Greiner, 1967; Lawrence & Lorsch, 

1967; Beer, Eisenstat & Spector, 1990; Leonard-Barton, 1992). Hierdie fokus realiseer omdat hierdie faset 

van verandering 'n integrale deel van die komplekse tydsprosesse van elke transformasiebedeling uitmaak 

en sodoende 'n dinamiese dryfkrag agter die bevordering van verandering is (Bean, 1993). Die 

bestuursprosesse as sulks geval egter geensins maklik nie want: 'What the gurus, change practitioners, and  
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changing companies are learning is that sustainable change requires work in all aspects of the system' 

(Holman & Devane, 1999: 4). Met die werksproses word egter veral drie tersaaklike bestuursinsigte binne 

die nywerheidsomgewing toegepas wat die nodige tempo van verandering akkommodeer, aktuele optredes 

verseker en sodoende transformasie bevorder. 

 

Eerstens word aanvaar dat veranderingskonstantheid 'n eindelose voortgang handhaaf. 

Veranderingsaktiwiteite realiseer omdat die konstantheid van verandering deur beide evolusionêre en 

revolusionêre bewegingsprosesse in stand gehou word (Greiner, 1972). Daarom geskied veranderinge 

voortdurend en gaan die miskenning van die realiteit 'n 'future schock' verseker en wel omdat 'n gebrekkige 

hantering van die nimmereindigende transformasieprosesse agterstande skep en handhaaf (Toffler, 1978). 

Hierdie soort beweeglikheid duld ook geen stagnasie nie want die siklusse van aanpassings skep 

standhoudende reekse van veranderlikes wat alle bestaande organisasies binne 'n 'organizational life cycle' 

laat opereer waarin die 'creation' (skep van nuwe) asook die nodige 'transformation' (aanpassing van 

bestaande sisteme) die 'decline of organizations' gaan stuit of bevorder (Kimberley & Miles, 1980). 

Veranderingskonstantheid verseker ook dat transformasie nooit afgehandel is nie juis omdat aanhoudende 

veranderingsprosesse 'n deurlopende effek binne die ekonomiese omgewing en samelewing uitoefen. Juis 

daarom moet die nodige aanpassings in beide die besigheidstrukture en samelewingsomvange ook op 'n 

aanhoudende basis geskied ten einde 'n duidelike aktualiteitsfokus op die konstantheid van verandering te 

vestig (Langeler, 1992). Die aktivering van voortsnellende aktiwiteite deur 'a broad and powerful set of 

forces' verseker juis 'n voorstuwende momentum wat op 'n soortgelyke tempo hanteer moet word (Kotter, 

1996: 18). Die vorderingsprosesse van verandering kan dus nie binne enge tydsgrense, enkelvoudige 

akademiese raamwerke en enkele sosiale ontwikkelinge vasgepen word nie bloot omdat transformasie deur 

duidelike 'barometers of change' voortbeweeg (Sarason, 1996). Daarom is 'human resource champions' 

nodig juis omdat die konstantheid van verandering 'n toekoms geskep het wat in die 1940's ondenkbaar 

was, maar wat in die eietydse bedeling die vestiging van 'n proses van 'global management, organizational 

capabilities, culture change and intellectual capital' en die gepaardgaande 'agendas for competitiveness' 

sodanig inisieer het dat die hantering van die nimmereindigende tempo van verandering noodsaaklik is 

(Ulrich, 1997: ix, 1-21). 

 

Tweedens vereis die konstantheid van verandering voortdurende bestuursaanpassings. Hierin handhaaf 

beide 'n eksterne en interne dimensie wedersydse inwerkinge op mekaar. 

 

Die eksterne vorderingsgange van verandering is onstuitbaar en buite die beheer van enige bestuursproses 

en wel omdat die omvange van die talle gebeure binne die tegnologiese, sosio-kulturele, politieke en 

finansiële omgewings wydlopige veranderinge selfs buite strategiese bestuurshantering voortdryf (Batemann 

& Zeithalm, 1990). 

 

Die interne aanpassings geskied vanuit hierdie konstante eksterne veranderingsontwikkelinge waarin alle 

produksie, ontginnings en ekonomiese stelsels betyds aangepas en die effek van die eksterne aktiwiteite 

deur interne strategiese herstruktureringe ter wille van oorlewing (Zaltman & Duncan, 1977; Schaffer, 1988) 

en ter wille van konstante ekonomiese groei (Prahalad, 1997) verwerk moet word. In die proses is Porter 

(1985) se vroegtydige waarskuwings aanvaar dat sonder bestuursbeweeglikheid 'n 'competitive advantage' 
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in die snelveranderende finansiële omgewing nie gewaarborg en 'superior performance' nie gehandhaaf kan 

word nie. Met die soort bestuursprosesse word egter ook 'n eindelose reeks van aanpassings geskep wat 

persone omvattend affekteer. Daarom is die bestuur van die menslike dimensies binne alle interne optredes 

van belang (Fitz-enz, 1990; Spellmann, 1997: 61 -80) en moet die interne strategiese aktiwiteite en 

meegaande beleidshersieninge mense begelei om die eksterne invloede maksimaal binne die eie omgewing 

te akkommodeer (Bateman & Zeithalm, 1990; Smit & Cronje, 1997: 259-273). Daarby skep tydsgerigte 

bestuursoptredes 'n proses van 'time-based' kompetisie wat die wêreldwye mark konstant herstruktureer en 

bestuursveranderinge vervolgens deurlopend vestig (Stalk & Hout, 1990). Juis daarom is 'n konstante 

sisteem van 'rational approach, effectiveness, efficiency and improvement' noodsaaklik ten einde die 

aanhoudende aanpassings, wat in en vanuit die sogenaamde 'post-capitalist society' realiseer, te hanteer 

(Drucker, 1993). Konstante eksterne veranderingprosesse genoodsaak dus deurlopende interne 

aanpassings omdat daarsonder nie ekonomies oorleef kan word nie (Brunson & Olson, 1993: 16). Daarby 

aktiveer bestuursprosesse talle sikliese stimulasie-aktiwiteite  waarin beide 'invention' en 'innovation' nie 

slegs interne beweging nie, maar ook eksterne invloede binne 'n bepaalde konteks omvattend bedryf. 

Sonder die soort bestuur raak die gevolge van die interne en eksterne vorderingsprosesse eenvoudig 

onhanteerbaar (Teece, 1997). 

 

Derdens verg die veranderingskonstanthede deurlopende verhoging van werksverrigting. Juis die tempo en 

uitdaginge van konstante verandering genoodsaak die aanhoudende hersiening van visies, missies, 

strategieë, mikpunte en standaarde. Hiervoor is metingskale en ontledingsprogramme noodsaaklik ten einde 

die werksywer van individue, groepe en spanne te verbeter, die suksesse van die bedryfsisteme te evalueer, 

die benutting van die volle potensiaal van die werkerskorps te aktiveer en die haalbaarheid van alle 

bestuursmikpunte te toets (Spellman, 1997: 61-62). Juis omdat konstante veranderingsprosesse 'n eie vaart 

handhaaf en dus geen tamheid en swak dienslewering duld nie, moet die aanhoudende verbetering van 

verrigting die hartaar van strategiese beplanning, handhawing en vordering wees en bly (Philpot & 

Sheppard, 1992: 98-115; Rummelt, Schendel & Teece, 1994). Die soort fokus is verder noodsaaklik omdat 

die snelgroeiende informasietegnologie 'process innovation' inisieer wat die 're-engineering' van 

werksisteme so snel voortdryf dat werksaanpassinge en hoër werkverrigting konstant in aanvraag bly 

(Davenport, 1993). Daarby vereis die 'endemic proportions' van verandering die totale hersiening van vorige 

produksiebedrywe en bestuursisteme wat ook groter menslike inspanning opeis. Die verhoging van 

werksverrigting is dus geen keuse nie want sonder inspanning gaan geen vordering volg nie en gaan geen 

instansie in voeling en pas met die konstante veranderingsprosesse bly nie (Cannon, 1996: i-xxii). 

 

Met hierdie akkommodering van die konstante bewegingsprosesse, die handhaaf van noodsaaklike 

bestuursaanpassings en die bevordering van verhoogde werkverrigting kom talle nywerheidsaktiwiteite in 

beweging wat 'n aktualiteitsgerigtheid, aktiewe optredes en omvattende energie genereer. Omdat die 

konstantheid van verandering deel van die transformasieproses uitmaak, gee hierdie soort 

nywerheidsaktiwiteite 'n verdere momentum aan die eietydse transformasie bedeling. 

 

Die hantering van 'n reeks geïntegreerde ontwikkelingsprosesse verbreed die soort nywerheidsaksie en die 

meegaande invloed op verandering. 
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2. HANTERING VAN GEïNTEGREERDE ONTWIKKELINGSPROSESSE. 

 

Met die hantering van die geïntegreerde ontwikkelingsprosesse erken die nywerheidsomgewing die 

ineengeweefdheid van die verskillende fasette van transformasie. Hierdie insig realiseer vanuit dekades  se 

ywer wat die besef gevestig het dat transformasie nie 'n enge geslote eenheid uitmaak of deur 'n aantal 

losstaande gebeure gestimuleer word nie. Die 'inching out of the stone-age' het juis gedemonstreer dat 

transformasie 'n lang, ingewikkelde en dikwels pynlike geïntegreerde ontwikkelingsproses behels waarin 'n 

groot aantal ekonomiese, sosiale, politieke en ideologiese interaksies talle gebeure integreer,  in sy totaliteit 

invloed uitoefen en eventueel talle veranderingsgebeure gefokus en gerig laat uitkristaliseer (Baig, 1993). 

Hierdie geïntegreerde ontwikkelingsproses moet egter sinvol ontleed en bruikbaar hanteer word en daarvoor 

is korrekte diagnose (Weisbord, 1978), konstante sisteemhersieninge (Beer, 1980) en deurlopende 

strategiese akkommodering van 'n wydlopige en ineengeweefde opset noodsaaklik (Quinn, Mintzberg & 

James, 1994). Daarby moet bestuursaanpassings die vaart van hierdie geïntegreerde 

ontwikkelingsprosesse handhaaf, omdat snelle aanpassings 'n integrale deel van die gebeure uitmaak 

(Conner, 1992) en veral omdat die 'essence of change' reeds in die talle interne en eksterne geïntegreerde 

bewegingsaktiwiteite, ontwikkelingsprosesse en veranderde omvange setel. Hierdie ontwikkelingsgang van 

transformasie moet egter vir die bevordering van ekonomiese voordele aangewend word en juis daarvoor is 

belangrike bestuursaksente en bedryfsoptredes nodig (Clarke, 1994). 

 

Hoewel die streng ekonomiese gerigtheid van die nywerheidsomgewing buite die kerklik-teologiese fokus en 

mikpunte val, is die industriële hantering van die geïntegreerde ontwikkelingsprosesse vir beide die 

gemeentelike en Nywerhe idsbediening van kardinale belang. Die stelling is moontlik omdat die 

ineengeweefde ontwikkelingsprosesse deel van die eietydse transformasie omvange uitmaak,die kerk 

dikwels die rol en invloed van die prosesse onderskat en in die proses ‘n reeks van bedreiginge vir die 

bediening misgekyk word (Hoofstuk 4: D.3.1). Daarby genoodsaak juis die geïntegreerde prosesse 'n nuwe 

vorm van Nywerheidsbediening waardeur die spesifieke veranderingsgebeure kerklik-teologies beter 

hanteer kan word (Hoofstuk 5). 

 

Vanuit hierdie invalshoek is dit belangrik om veral vyf tersaaklike bestuursgebruike (waarmee die 

geïntegreerde ontwikkelingsprosesse deur die nywerhede hanteer word) onder die loep te neem. Juis 

hierdie bestuursgebruike vestig en beïnvloed die eietydse transformasieprosesse omvangryk. 

 

Eerstens word die geïntegreerde veranderingsgebeure omvattend akkommodeer. Die benadering word as 

noodsaaklik geag omdat die eksterne stimulasieprosesse binne veelvuldige, aktuele en tersaaklike gebeure 

sentreer wat juis in sy totaliteit 'n vorderingsomvang handhaaf en dus wye invloed uitoefen. Hierdie 

geïntegreerde aktualiteite ontwikkel weens die konflik van belange en raak o.a. ekonomiese kompetisie, 

sosiale opstande, kulturele botsings en godsdienstige verskille (Moreels, 1997). Al hierdie belange skep 

egter 'n transformasieproses wat nie onderskat mag word nie, te meer omdat beide die samelewing en 

nywerheidsinstansies sodanig daardeur geraak word dat 'managing on the edge' 'n konstante bedreiging 

word (Pascale, 1990). Juis daarom vereis die regte hantering van al hierdie geïntegreerde 

veranderingsgebeure interne inisiatiewe en kreatiewe optredes ten einde enersyds winsverhogings te 

verseker en andersyds deurlopende suksesse tydens gekompliseerde veranderingsprosesse te waarborg. 
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Daarby verseker die akkommodering van die eksterne stimulasieprosesse dat alle interne vorme van 

miskenning van en vervreemding vanaf die bestaande veranderingsituasie opgehef word (Majaro, 1992). 

Hierdie soort bestuursaksente is nodig omdat wêreldgebonde en wêreldverbonde aktiwiteite juis nuwe 

bestaanswerklikhede oor 'n geïntegreerde spektrum en talle grense heen inisieer. Daarom moet instansies 

na 'transnational solutions' soek te meer omdat talle dinamiese eksterne aktualiteite uiteenlopende vorme 

van geïntegreerde veranderinge wêreldwyd stimuleer en derhalwe 'n interne proses van 'managing across 

borders' noodsaaklik maak. Daarby is tydsgefokusde denke en gerigte optredes 'n noodsaaklikheid omdat 

talle interaksies voortbeweging en sodoende transformasie konstant stimuleer (Bartlett & Ghoshal, 1992). 

 

Tweedens word die werklike redes vir geïntegreerde veranderinge konstant geïdentifiseer. D.m.v. empiriese 

ontledingsprosesse word aanvaar dat transformasie vanuit die bereik van 'n versadigingspunt stimuleer 

word en wel omdat menslike ontevredenhede oor die bestaande toestande die behoefte na 'n beter bedeling 

skep. Hierdie negatiewe evaluering van toestande is die resultaat van alledaagse individuele belewenisse 

waarin die eietydse wêreldtoestande onuithoudbaar en vervolgens onaanvaarbaar geword het. Juis daarom 

skep persoonlike weerstande 'n klimaat van sosiale opstand wat so aktueel word dat 'n vorm van algemene, 

wydlopige en 'n ongedefinieerde beweeglikheid oor 'n breë spektrum geïntegreerd geskied. Juis hierdie 

ingewikkelde en onstuitbare ontevredenhede inisieer die behoefte na konstante aanpassings wat 

veranderinge verder laat realiseer. Daarom is die identifisering en hantering van versadigingspunte vir 

ekonomiese vordering van kardinale belang omdat die kompleksiteite van verandering van daaruit 

akkommodeer word. Sonder insig oor die transformasieredes word die konstante voortbeweeg van 'complex 

change' misverstaan en kan die nodige 'organizational transitions' nie bestuur word nie (Beckhard & Harris, 

1987). Daarsonder kan ook geen duidelike en behoorlike diagnose gebied en kan vervolgens ook geen 

beplande interne veranderinge konstant begelei word nie. Die gronde vir bestaande verandering moet dus 

reg gelees word indien sukses nagestreef wil word (Harrison, 1990). 

 

Derdens word die vorderingsgang van geïntegreerde verandering gehandhaaf. Juis vanuit jare se empiriese 

projekte is afgelei dat ontwikkelingsprosesse geen stagnasie of sporadiese, lukrake, geslote en uitgediende 

denke duld nie bloot omdat talle gebeurefasette maatskappye en die samelewing konstant betrek en 

sodoende voortdurend verander. Hierdie veranderingsgebeure realiseer vanuit talle  veranderingsaktiwiteite 

wat 'n wydlopige siklus van aksies en reaksies op die verskillende veranderingsprikkels loslaat, wat 

meervoudige gebeure deurlopend op mekaar laat inwerk, wat mislukte entiteite konstant onder 

hersieningsdruk plaas en wat om andersoortige aktiwiteite vanuit 'n nuwe veranderingstrewe vra. Die 

stuwende vordering van hierdie soort stimulasies vorm 'n onstuitbare golf wat weerstand verkrummel, 

aanpassings aktiveer en vernuwing voortdryf (Toffler, 1981). Juis daarom moet hierdie eksterne 

vorderingsprosesse die korporatiewe strategiese bestuur rig om interne aanpassings te maak, te meer 

omdat die vorderingsgang van verandering deel van konstante denkinsette en aanpassingsprosesse 

uitmaak (Ansoff, 1988). Ten spyte dat die massale omvange van die geïntegreerde ontwikkelingsprosesse 

'any persons capacity to absorb all of it' te bowe gaan, moet die tal le vorderingsgange nogtans binne 

bestuursbedrywe en strategiese denke sodanig akkommodeer word dat die resultate van die geïntegreerde 

vorderingsprosesse, ten minste binne die eie parameters, haalbaar beheer kan word (Holman & Devane, 

1999: 4). 
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Vierdens word die ontwikkelingsbedding van die eietydse veranderingsprosesse erken en geken. Ook hierin 

beklemtoon empiriese bevindinge dat die wisselwerkinge tussen verskillende veranderingsgebeure 'n 

historiese aanloop skep wat moeilik ontleedbaar is omdat dikwels  slegs op die 'casual texture' en dus 

huidige omstandighede van 'n instansie gefokus word (Emery & Trist, 1965). Die indrukwekkende 

tegnologiese vorderinge is egter deel van die eietydse geïntegreerde ontwikkelingsprosesse, vervang vorige 

bedryfsisteme teen spoed en vereis daarom 'n breër visie, voortdurende aanpassings en die 

akkommodering van die eietydse industriële en menslike behoeftes wat vanuit die talle geïntegreerde 

vorderingsgebeure realiseer (Gehlen, 1980). In die proses moet egter teen eensydige gerigthede op die 

hede gewaak word, juis omdat die rol van reeds gevestigde veranderingsagente en die motivering vir ‘n 

toekomstige ontwikkelingsverloop nie ignoreer mag word nie. Daarom is die hantering van toekomstige 

ontwikkelingsgebeure haas onmoontlik indien die korrekte insigte oor die ontwikkelingsbedding van die 

teenwoordige stimulasieprosesse ontbreek (De Leeuw, 1982) te meer omdat die vorige ontwikkelingsaksies 

deel van die 'bottom line' van talle korporatiewe kulture uitmaak (Dennison, 1984). Die direkte aandag aan 

die ontwikkelingsprosesse is dus van wesentlike belang vir enige tydsontleding en toekomstige bedrywe 

(Sunter, 1992) omdat die 'trigger events and impact' van die vorige vorderingsgebeure' ... set in motion a 

series of mental shifts as  individuals strive to understand and redefine the situation. By their very nature, 

they unbalance established routines and evokes conscious thought on the part of organizational members' 

(Lynn, 1993: 19). Daarom beklemtoon Handy (1997: 23) dat die 'inventing of the future' en die 'finding of 

sense in uncertainty' nie sonder insig oor die vorige ontwikkelingsomvange kan realiseer nie omdat.' … if 

you dont know where you are coming from you will find it hard to go forward.' Daarby kan geen nuwe 

kennisproses uitkulmineer en binne 'n organisasie sirkuleer sonder dat die vorige ontwikkelingstendense se 

waarde binne die nuwe ontwikkelingsgebeure geplaas en van daaruit as bruikbaar of irrelevant hanteer word 

nie (Ruggels, 1998: 80-89). 

 

Laastens word die eie beperkinge tydens die hantering van geïntegreerde verandering verwerk. Ten spyte 

daarvan dat die nywerheidsomgewing konstant op die ontwikkelingsprosesse in en van transformasie fokus 

en in die proses indrukwekkende hanteringsfunksies en bedryfsaktiwiteite skep, word nogtans erken dat 

sodanige bestuursomvange talle gebreke handhaaf. Hierdie proses toon weereens 'n duidelike lyn van 

progressie namate die uitdagings meer en die soeke na antwoorde dringender geword het. So is bv. 

dekades gelede reeds erken dat selfs die bestuur van innovasie tydens veranderingsontwikkelinge (weens 

menslike tekorte) inperkende grense skep en handhaaf (Burns & Stalker, 1961), dat die 'principles and 

practices' wat die aktiewe 'organization development' moet aktiveer geensins onbeperk is nie (Burke, 1982) 

en dat die talle moderniseringsprosesse dikwels meebring dat gevestigde 'solid' gebruike heel maklik weens 

onvoorsiene aanpassingseise 'melts into air' (Berman, 1983). Verder kan selfs die riglyne vir die strategiese 

waarneming van verandering nie al die fasette van onbeheerbare ontwikkelinge en die meegaande 

ineengeweefde invloede dek nie (Below, Morrisey & Acomb, 1987). Selfs aksienavorsing wat juis op 

meervoudige stimulante konsentreer (Moser, 1975; Alberts, 1992) is nie genoegsaam om al die inhoude van 

die ontwikkelingsprosesse weens die wydlopigheid daarvan te identifiseer nie en wel omdat 'organizational 

evolution' konstant op nuwe rigtings fokus en vervolgens deurlopende aanpassings vereis (Singh, 1990). 

Daarom moet 'n vorm van ve rsigtigheid oorheers en wel omdat die gerigtheid op 'n breë gebeureraamwerk 

soveel ingrypende druk op strategiese bestuursdenke plaas dat van daaruit verwarringe, kortsigtighede en 

eventueel foute kan realiseer (Anshoff & McDonnell, 1990). Daarby skep die vestiging van 'n 'integrated 
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approach' tydens strategiese ontleding (Hill & Jones, 1992) en die pogings om elke werknemer te bemagtig 

(om die ontwikkelingsiklusse van verandering te hanteer) talle lapsus wat meebring dat volkome insig oor 

die onvoorsiene wisselwerkinge tussen aktiewe veranderingskragte en geïntegreerde ontwikkeling haas 

onmoontlik is (Frey, 1993). Die nodige proses van 'gaining of control over major operational change' is ook 

'n foutgenererende taak omdat die eie interne veranderingsprosesse nie altyd so glad verloop nie en 'the 

way we change' ook aan verandering uitgelewer is (LaMarsh, 1995). Selfs die insamel van korrekte inligting 

geval moeilik omdat dinamiese ontwikkelingstendense nie deur enkelgerigte 'organised notions' aktiveer 

word nie, maar eerder deur talle wydlopige stimulasies voortgedryf word wat sodoende die ontleding van die 

werklike ontwikkelingsomvange daarvan omvattend bemoeilik (Ruggels, 1998: 80-89). Daarby inisieer die 

sistematiese konsentrasie op die politieke, ekonomiese en kulturele veranderingsontwikkelinge, wat binne 

'global transformation' werksaam is, veeleisende uitdaginge wat moeilik in al sy omvange ontleed, evalueer 

en hanteer kan word (Held, 1999). 

 

Juis hierdie hantering van die geïntegreerde ontwikkelingsprosesse, die identifisering van die redes vir, die 

akkommodering van die verloop van en die erkenning van die gebreke tydens die bestuur van die 

vorderingsprosesse tydens transformasie skep aksies en reaksies wat 'n verdere vorderingsgang aan 

transformasie ve rleen. Die hele proses word egter verder gestimuleer omdat ingrypende kragte die 

transformasieproses deurlopend voortdryf. 

 

3. AKTIVERING VAN INGRYPENDE DRYFKRAGTE. 

 

Die industriële hantering van die talle ingrypende dryfkragte wat in die transformasiepros es werksaam is, 

genoodsaak vier vertrekpunte. 

 

Eerstens poog nywerhede om die invloede van die eksterne dryfkragte te akkommodeer deur die interne 

dryfkragte sodanig te bestuur dat die voortgang van transformasie ten minste meer hanteerbaar gemaak 

kan word.  In beide hierdie prosesse word egter omvattend aanvaar dat transformasie deur verskillende en 

uiteenlopende dryfkragte gestimuleer en dus nie deur 'n enkele mag geskep word nie. Die insig volg omdat 

die talle dryfkragte agter transformasie in 'n lang reeks van eksterne wêreldprosesse, ontwikkelingsiklusse, 

radikale gebeure en ingrypende inwerkinge setel. Daarom kan en sal die rol en invloed van sodanige 

dryfkragte die interne verwerkinge van die veranderingsprosesse omvattend bemoeilik. Daarby maak die 

breë transformasie-omvange, die ingrypende resultate daaruit en veral die onvoorspelbaarheid daarvan 

enige vorm van eensydige en enkelvoudige beheer (selfs binne die mees dinamiese organisatoriese opset) 

onmoontlik (Kotter, 1978). 

 

Tweedens flikker die industriële erkenning van die dryfkragte agter transformasie 'n duidelike rooilig vir 

sommige kerklike beskouinge oor die gebeure wat transformasie stimuleer. Hoewel die 

nywerheidsomgewing ook van 'a new world order' praat omsluit die soort omskrywing van 

wêreldverandering geen ideologiese inhoude nie. Die spesifieke terminologie verwys eerder na 

besigheidsmagnate en internasionale konglomate wat besigheidsgrense oor 'n wye wêreldspektrum span en 

sodoende 'n nuwe ekonomiese wêreldbedeling skep (Barnet & Cavanagh, 1995). Binne sommige kerklike 

geledere word hierdie werklikheid egter misverstaan en daarom word oormatige erkenning aan 'n soort 
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georkestreerde super-wêreldmag verleen. In hierdie (huidiglik nog onsigbare) georganiseerde 

wêreldliggaam oefen magtige individue (of instansies) soveel invloed uit dat alle vorme van 

wêreldverandering stelselmatig beplan en volkome beheer word. Slegs die eindtyd sal die omvange, 

roekeloosheid en genadeloosheid van hierdie proses openbaar en eventueel vernietig. Die soort aksent is 

eerder vanuit die New Age ideologie geïnspireer (Thompson, 1980; Brooke, 1989; Still, 1990; Roberts, 

1991) en is onrealisties oordrewe en totaal wêreldvreemd. Daarom figureer die soort ideologiese onderbou 

(hoe teologies ookal ingekleur) nêrens in die nywerheidsomgewing nie en word die oormatige, eensydige en 

ongesubstansieerde erkenning van 'n soort ‘globalpower’, wat wêreldverandering bestuur en beheer, nêrens 

in die voorgestelde Nywerheidsbedieningsmodel akkommodeer nie (Hoofstuk 5). 

 

Derdens genoodsaak bogenoemde stelling dat die nywerheidshantering van die talle dryfkragte binne die 

regte omvange, inhoude en gebeure evalueer moet word. Die benadering is nodig omdat die 

nywerheidswêreld die invloed van die talle eksterne dryfkragte d.m.v. wêreldgerigte finansiële strategieë, 

breë inligtingsnetwerke en korporatiewe organisasies sodanig verwerk dat nie op wêreldbeheer nie, maar 

wel op wêreldhantering gefokus word. Die bedryfsbenadering is reeds dekades gelede begin juis vanuit die 

erkenning van die effek van 'n groot aantal stimulerende dryfkragte op 'n instansie en sy mense. Tydens  die 

soort gerigtheid is bestuursgesag en werkersbetrokkenheid binne komplekse organisasies sodanig 

gesinkroniseer dat die meeste vordering tydens verandering verseker kon word (Etzioni, 1961). Verder is 

besef dat die talle inwerkende invloede gereelde evaluering van ekonomiese aktiwiteite, sisteme en 

strukture genoodsaak ten einde die invloed van die talle eksterne dryfkragte op die maatskappyparameters 

en die omsluitende en insluitende werksomgewing te bepaal (Hackman & Suttle, 1977). Met hierdie interne 

proses gaan dit om die  'managing of organizational change' beter te verstaan, te organiseer en eventueel 

toe te pas (Conner & Lake, 1988). Daarom is nuwe ekonomiese sisteme, aangepaste strukture en bruikbare 

aksies voortdurend geskep wat almal transformasie ernstig neem, die volle omvange daarvan akkommodeer 

en die talle eksterne en interne dryfkragte daaragter indringend ontleed, evalueer en verwerk (Nohria & 

Eccles, 1992). 

 

Vierdens is tydens die erkenning van die rol van dryfkragte die industriële behoefte gebore om 'n reeks 

eiesoortige ekonomiese dryfkragte d.m.v. strategiese bestuur te aktiveer.  Die beginsel met die proses is 

duidelik uitgespel: 'The first step in change management is understanding the forces of change and learning 

to use those forces to your advantage' (LaMarsh, 1995: 13). Met hierdie fokus is die vestiging van 'n nuwe 

ekonomiese wêreldbedeling en die bevordering van globalisering as hanteerbare dryfkragte identifiseer en is 

talle kleinere dryfkragte sodanig gesinkroniseer dat 'n beter omsluitende hanteringsproses van transformasie 

verseker kon word. Hierdie soort ekonomiese mikpunt realiseer vanuit die kombinering van die korporatiewe 

kultuur met die uitvoerbaarheid van besluite (Kotter & Heskett , 1992). 

 

Vir die kerklik-teologiese omgewing is hierdie genoemde fasette van veranderingstimulering van wesentlike 

belang juis omdat kerklike wanbegrippe oor 'n nuwe wêreldbedeling en oppervlakkige insigte oor 

globalisering die nasionale kerklike verwerking van transformasie in eensydige kanale gelei en begelei het 

(Hoofstuk 4: D.3.2.3). 

 

Daarom word vervolgens aandag aan die nuwe ekonomiese wêreldbedeling gegee.   
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3.1. NASTREWE VAN NUWE EKONOMIESE WêRELDBEDELING. 

 

Binne die nywerheidsomgewing beteken ekonomiese suksesse die bereik van bestuursmikpunte, finansiële 

groei en veral tydens transformasie ook bedryfsoorlewing (Zaltman & Duncan, 1977). Ten einde hierdie 

bestuursmikpunte te verseker, is die vestiging van 'n nuwe ekonomiese wêreldbedeling van kritiese belang.  

 

Hierdie bestuursprosesse beïnvloed ook die kerklik-teologiese omgewing omdat die kerk vanuit sy 

eiesoortige bedieningsisteme en teologiese inhoude ook na die vestiging van 'n nuwe wêreldbedeling 

strewe, binne die nywerheidsomgewing se nuwe ekonomiese wêreldopset leef en oorleef en die sosiale 

invloede van transformasie die kerklike lidmate omvattend raak (Hoofstuk 4: D.3.2.). Daarom moet die kerk 

kennis neem van veral ses tersaaklike bedryfsaksente wat die nywerheidstimulering van eietydse 

transformasie omvattend vestig. 

 

Eerstens besef die nywerhede dat finansiële sukses slegs vanuit 'n veranderende sosio-ekonomiese 

bedeling kan realiseer (Dahrendorf, 1965). Daarom moet die regte bestuursbeginsels beter ekonomiese 

beheer, groter finansiële winste en sterker bestuursoptredes verseker deur juis 'n hanteerbare wêreldopset 

te skep waarin 'n winsgewende en beherende interrelasie tussen die ekonomiese instansies en die wêreld 

gehandhaaf kan word. Hierin figureer nie net die hantering van die verhouding tussen die industrie en sy eie 

vorme van organisasie nie (Botter, 1975), maar word die handhaaf van gesonde industriële perspektiewe 

oor wêreldverandering ook omvattend nagestreef juis omdat die industrie binne 'n bepaalde samelewing 

opereer (Lauer, 1977). Met die organisatoriese ontwikkelinge is talle hanteringsprosesse gepoog ten einde 

bruikbare beleidsinhoude en bestuursvorme rondom 'organization design' te vestig (Galbraith, 1977) en 

veral om die rol, invloed en die omvang van 'institutional economics' op besigheidsisteme en wêrelddoelwitte 

te verwerk (Basu, Jones & Schlicht, 1987). Die soort gerigtheid is noodsaaklik omdat strategiese denke en 

bedryfsgebruike beide op beskikbare wêreldbronne fokus. Daarom moet 'resource-based' aktiwiteite die 

bestuursprosesse orden en dryf juis omdat die bestaande bronne nie onuitputbaar is nie (Foss, 1997). 

Daarmee het die noue verhouding tussen 'global enterprises' en die gepaardgaande 'world economy' in sy 

volle omvange begin realiseer (Dasbach, 1988). 

 

Tweedens vereis sosiale veranderinge dat alle strategieë tydens organisasieveranderinge (Van Dijk, 1989) 

asook tydens toekomsbestuur (Drucker, 1992a) met die nywerheidsinvloede op die wêreldomgewing 

rekening moet hou. Die aktivering van 'n nuwe ekonomiese wêreldopset bring sosiale ontwrigtinge mee en 

wel omdat die interne organisatoriese aktiwiteite negatiewe en positiewe eksterne invloede in die sosiale 

omgewing uitoefen. Juis daarom moet die bedryfsaksente (wat die nywerheidsomgewing se verhouding tot 

wêreldverandering en die gepaardgaande strewe na 'n nuwe ekonomiese bedeling omvattend bepaal) 

duidelik gemotiveer, wetenskaplik bepaal, mensgerig en ook omgewingsvriendelik gefokus bly. Daarsonder 

is ekonomiese ondergang 'n konstante bedreiging juis omdat sosiale invloede 'n invloedryke en verreikende 

dryfkrag agter transformasie uitmaak (Bergh & Theron, 1999: 183-306). 

 

Derdens ontleed die nywerhede die inwerkinge van die maatskappy en die wêreld op mekaar. Hierin staan 

'n eksterne en interne fokus voorop. 
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Enersyds behels die eksterne faset die hantering van die invloed van die maatskappye op die wêreld. In 

hierdie proses verhef die nywerheidsomgewing homself nie tot 'n soort super veranderingsagent nie, maar 

word eerder die omvange waarbinne nywerhede bepaalde invloede uitoefen, duidelik erken en 

geakkommodeer. Hierdie omvange word vanuit 'n enkele definisie duidelik: 'The external environment (van 

maatskappye) has two parts, task environment and social environment. The task environment includes 

those elements of groups that directly affect and are affected by an organisations' major operations. Some of 

these are stockholders, governments, suppliers, local communities, competitors, customers, creditors, 

labour unions, special  interest groups, and trade associations. The societal environment includes more 

general forces … economic, socio-cultural, technological, and political-legal forces … all in relation to a 

firm's total environment' (Wheelen & Hunger, 1987: 10-11). Die ruimte waarbinne en reikkrag waaruit die 

nywerheidsomgewing invloed in en op die wêreldomvange uitoefen, omsluit dus talle ekonomiese, politieke 

en samelewingsomvange en daarom is die invloed van nywerhede tydens die skep van 'n wye spektrum van 

wêreldveranderinge reeds dekades gelede erken en vervolgens georganiseerd gerig. Juis daarom is 

begeleidingsprosesse geformuleer waardeur die interne ekonomiese omvange met die eksterne 

wêreldgebeure sodanig gesinkroniseer kan word dat die finansiële resultate van daaruit beter hanteerbaar is 

(Beer & Driscol, 1977). Vanuit die fokus is talle werkbare interne stelsels (en substelsels), nuwe 

bedryfstrukture en aangepaste strategieë geformuleer wat die inwerkinge, invloede en resultate op die 

eksterne gebeure sodanig kan ondervang dat die veelvoudige doelwitte van die organisasie konstant binne 

sy eie funksionele omgewing gehandhaaf kan word. In die proses moes juis aangepaste personeelfunksies 

en bedryfsmetodes verseker dat die rol van en effek van 'n instansie op sy mense se omgewing omvattend 

ontleed en konstant beter hanteer word (Andrews, 1985). Bestuursaktiwiteite moet dus die waarneembare 

ekonomiese, sosiale, politieke en tegnologiese invloede van maatskappye op sy eie omgewing 

akkommodeer juis omdat die gebeure daarin en die reaksies daarop (en daartydens) van wesentlike belang 

vir die interne gebeure binne 'n maatskappy is (Gerber, Nel & Van Dyk, 1992: 5). 

 

Andersyds omsluit die interne faset juis die geordende verwerking van die invloed van die omgewing op die 

maatskappy. Die erkenning van wêreldinvloede binne maatskappye is logies omdat die eksterne omgewing 

die leefruimte behels waarbinne 'n organisasie voortdurend finansieel beweeg en sodoende die aktiwiteite 

genereer wat die lewensomvange van beide werkgewers en werknemers omvattend raak. Juis daarom moet 

'n 'down to earth' strategiese benadering die eksterne realiteite omvattend ondervang, die invloede vanuit 

die omgewing duidelik ontleed en praktiese bestuursaanpassings vestig wat 'n 'bias of action' kan inisieer. 

Hierdie bestuursproses moet alle individue (bestuurders en werkers) inspireer om die wydlopige interne 

ekonomiese aanpassings sodanig te verwerk dat die eksterne samelewingseise van daaruit akkommodeer 

kan word (Pascarella, 1984). In hierdie hantering van die eksterne prosesse is konstante beweging egter die 

sleutelwoord. Die maak van foute is ook die leerskool om bestuursgebreke te herstel. Om beide gerigthede 

te vestig, is tydige, korrekte en voldoende waarneming van die eksterne inwerkinge nodig ten einde interne 

reaksies te verhoed wat in visioene en drome verval en sodoende geen substansie vir eksterne 

wêreldhantering bied nie. Die soort bestuursprosesse is noodsaaklik omdat die invloede van die eksterne 

omgewing meebring dat 'n nuwe ekonomiese wêreldbedeling intern nagestrewe word waartydens haalbare 

ekonomiese praktyke sodanig gevestig kan word dat die interne groei met die eksterne eise sinkroniseer 

kan word. Daarom moet die interne doelwitte die nodige aktiwiteite inisieer wat die vestiging van 'n nuwe 

eksterne ekonomiese wêreldbedeling sal help vestig (Peters, 1992: 119-155). 
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Vierdens kan 'n beter ekonomiese wêreldbedeling slegs deur die bedryf van bruikbare ekonomiese stelsels 

aktiveer word. Hierin staan ekonomiese suksesse en groei voorop en daarom moet alle bestuursisteme en 

bedryfstelsels 'supreme performance' nastreef ten einde die nodige 'competitive advantage' te verseker. 

Sonder dié fokus kan 'n nuwe ekonomiese omgewing nie geïnisieer word nie (Porter, 1985). Hoewel 

suksesvolle ekonomiese mikpunte konstant oorheers, het die eietydse veranderingsprosesse egter soveel 

druk op die nywerheidsomgewing geplaas dat finansiële oorlewing die industriële pogings om 'n 

veranderende ekonomiese wêreld te skep al meer begin oorheers het (Harvey-Jones, 1993). Van daaruit is 

gepoog om beide groei en oorlewing te vestig en is vervolgens talle operatiewe en funksionele doelwitte 

bedink waarin die fokus op markontleding, besigheidsplanne, strategiese denke, struktuuraanpassings en 

finansiële doelwitte al meer op die akkommodering van wêreldomvange, gebeure-invloede en ekonomiese 

moontlikhede gekonsentreer het. Daarby het die kompetisie tussen konkurente, oornames deur 

maatskappye, uitfasering van dienste en afskaling in personeel talle nuwe uitdagings, berekende risikos, en 

planmatige verbetering van produkte geskep.  Al hierdie soort ekonomiese gerigthede, het aanpassings in 

besigheidstrukture, bestuurstyle en investeringsbeleid sodanig genoodsaak dat 'n gans nuwe ekonomiese 

wêreldvisie gevorm is. Daarmee gaan dit konstant om 'getting to the economical future first' wat juis geen 

ruimte vir ongestruktureerde optrede, verkeerde denke, uitgediende sisteme, verwarrende stelsels en veral 

vir onsuksesvolle ekonomiese bedrywe laat nie. Ten einde 'n nuwe ekonomiese bedeling en wêreld 

planmatig na te strewe, moet die inisiëring en realisering van ekonomiese mikpunte dus haalbaar word, 

voordat interne nywerheidsbedrywe negatiewe en positiewe eksterne wêreldinvloede kan uitoefen. Die 

hoofaksente is heel logies: vir finansiële sukses binne die wêreld moet intern ekonomies reg beplan word 

(Hamel & Prahalad 1994: 177-196). 

 

Vyfdens moet die nuwe ekonomiese wêreldbedeling konstant ontleed word. Sonder die voortdurende 

ontleding van die interne en eksterne omgewings kan nuwe bestuurspatrone nie aktiveer en 'n nuwe 

ekonomiese omgewing nie reg hanteer word nie (Lickert, 1961). Daarom is 'n wye ontleding van die 

geïdentifiseerde omgewing noodsaaklik, ten einde 'analytical concepts' te formuleer wat duidelike en 

korrekte strategiese optredes moontlik kan maak (Hofer & Schendel, 1978). Hierdie soort ontleding van die 

eietydse wêreldomvange moet egter planmatig geskied. Daarvoor is 'n omskrewe organisasie nodig omdat 

'n omlynde instelling die vermoë het om omvattend te dink en met gesag te doen, want: 'An organisation is 

the planned co-ordination of the activities of a number of people for the achievement of some common 

explicit purpose or goal, through division of labour and function, and through a hierarchy of authority and 

responsibility' (Schein, 1985: 15). Verder verseker spanwerk, netwerke en interdissiplinêre aksies die nodige 

samewerking (Simmons & Mares, 1983) en waarborg slegs 'a culture of enterprise' dat individuele ywer, 

aksente en insigte binne 'n georganiseerde omgewing werklik tot sy reg kom (Ogilvie-Thompson, 1994). In 

die hele proses is 'n holistiese benadering noodsaaklik omdat 'n breë visie (en die gepaardgaande insigte) 

die nodige kultuur en prosesse vestig waarmee doelgerig ontleed en evalueer kan word. Hiervoor is 

effektiewe informasiestrategieë en inligtingsisteme nodig (Davenport & Prusak, 1997) en wel omdat 

insamelingsprosesse die nodige 'shift from knowledge economy to knowledge ecology' vestig. Daarmee 

word verseker dat  die '... essential characteristic of an ecosystem' deurlopend as 'a complex web of 

interdependent parts' en nie as 'a set of independent or loosely related parts' hanteer word. Hierdie soort 

ontleding van die wêreldomvange vestig dus 'a study of the whole' van waaruit die nodige insigte oor die 
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volledige omvange van die bedryfseise en bestaansrealiteite duidelik word (Cohen, 1998: 28). Daarby 

verseker 'n fokus op die ontleedbare gebeure die formuleer van 'new patterns of management' waardeur die 

ontleding van die waarneembare veranderingsbeure 'n deurlopende, duidelike en bruikbare 'learningcurve' 

vestig wat die bereik van die eie doelwitte binne die ekonomiese wêreldomvange makliker help verseker 

(Garvin, 1993). Dit is dan ook hierdie soort bestuursaktiwiteite wat wêreldwye invloede uitoefen en wat 

eventueel 'n nuwe ekonomiese wêreldbedeling tot gevolg het. Die gunstige ekonomiese situasie realiseer 

omdat die aandag aan die hanteerbare interne bestuurstelsels en die sigbare eksterne gevolge 'n groter 

strewe na bestuurs 'excellence' inisieer wat weer op sy beurt groter wêreldbetrokkenheid en vervolgens 

omvangryke ekonomiese wêreldveranderinge aktiveer (Peters & Waterman, 1984: 90-118). 

 

Laastens is 'n mensgerigte bestuursfokus vir die vestiging van 'n nuwe ekonomiese wêreldbedeling 

noodsaaklik. Die mensgerigte fokus binne die nywerheidsomgewing raak talle bestuursbenaderings, 

strategiese insette en verhoudingsaktiwiteite en daarom val die lig op die faset vanuit verskillende 

invalshoeke. Met die nastrewe van 'n nuwe ekonomiese wêreldbedeling staan die invloed van 

nywerheidsoptredes op die mens en ook die bestuurshantering van menslike reaksies voorop. 

 

Enersyds is met die ontleding van die nywerheidsinvloede op die mens die industrialisasieprosesse, die 

groeiende afstand tussen die ontwikkelde en ontwikkelende lande en veral die toenemende 

armoedevraagstuk van die veranderende wêreldomgewing op die eietydse mens sterk deur die nywerhede 

onder die loep geplaas. Die aksent groei juis omdat die ongekende tegnologiese ontwikkeling, die 

nimmereindigende stroom  van groeiende informasie netwerke en die vaartbelyning van ekonomiese data, 

die bestuur van mense tydens die hantering van wêreldtoestande al meer beklemtoon het. Vanuit die besef 

is.toenemende wetenskaplike aandag aan ekonomiese wette, sisteme en stelsels gegee  ten einde die 

resultate van nywerheidsoptredes op die mens uit te lig. Daarmee is bevind dat die kombineer van tegniese 

en menslike vermoëns die druk op die werkseise en lewensomgewing van die individu sodanig verhoog het 

dat wetenskaplike aandag aan die ontwikkeling nodig is. Met hierdie insig het die bestaande antropologiese 

fokus van die psigologiese, sosiologiese en sosio-biologiese wetenskappe die ekonomiese omgewing al 

meer geïnspireer om die mens met sy eie wêreldomgewing te sinkroniseer. Daarmee is aanvaar dat slegs ‘n 

mensgerigte fokus die inwerkende invloede van transformasie op die individu kan ontleed, verstaan en 

verwerk (Cave, 1994: 232-249). Vanuit hierdie toenenemde aandag op die effek van ekonomiese aktiwiteite 

op die mens en sy wêreld het die bestuurshantering van menslike reaksies en optredes al belangriker 

geword. Daarom is die denke (concepts) en die gepaardgaande praktiese optredes (cases) van suksesvolle 

bestuurders al meer ontleed juis om riglyne vir die hantering van die mens like veranderingsoptredes te bied 

(Thompson & Strickland, 1993). 

 

Andersyds is met die bestuurshantering van menslike reaksies die invloed van alle strukturele, sosiale en 

ekonomiese verandering op die werknemer (vanuit die persoonlike reaksie van individue op verandering) al 

duideliker bepaal. Juis hierin speel die genoemde empiriese fokus, sisteme en resultate 'n belangrike rol en 

wel omdat die menslike beleef van wêreldgebeure vir die bestuurkaders van kritiese belang geword het. 

Daarom het die genoemde empiriese navorsingsprosesse al meer binne nywerhede figureer bloot omdat 

sonder gegronde data toekomsbeplanninge vir die individue geen sin binne die eietydse omvange sal maak 

nie (Veldsman, 1996). Daarby is juis die korrekte hantering van die verhouding industrie-wêreld en mens -
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wêreld vir beter arbeidslewering binne die maatskappy noodsaaklik en daarom moet menslike behoeftes en 

vermoëns prominent hanteer word. Verder verseker slegs geordende menslike bestuur beter individuele 

insigte oor die persoonlike toekoms, verhoogde werksbevrediging en die persoonlike aanvaarding van die 

strategiese bestuurshanteringe van verandering. Daarom is die bestuursbeginsel van 'from the ground up' al 

meer nagestreef omdat groter en dinamiese individuele deelname verseker dat die strategiese denke oor 

die organisatoriese aanpassing, die personeelhantering en indiensopleiding, die resultate van 

inligtingversameling en dataverspreiding en veral die bou van 'n kompeterende en suksesvolle 

onderneming, as 'n logiese en verstaanbare proses, deur die betrokke individue beleef en aanvaar word 

(Lawler, 1996). Al hierdie aksente verhoog persoonlike betrokkenheid binne die eie werksruimte en 

lewensomgewing wat weer op sy beurt maatskappyverbetering, lewensaanpassings en vervolgens 

wêreldverandering tot gevolg het. Juis daarom poog die Menslike Hulpbronafdelings van maatskappye om 

dinamiese menslike bestuursprosesse te skep omdat individue as 'change agents' figureer en die hantering 

en absorbering van menslike reaksies as integrale deel van die talle bestuursprosesse beskou en hanteer 

word. Die beste menslike reaksies figureer egter slegs vanuit die individuele verwerking en hantering van 

wêreldgebeure wat weer op sy beurt nuwe menslike aktiwiteite inisieer en van daaruit 'n nuwe ekonomies e 

omgewing en bedeling help skep (Ulrich, 1997: 151-188). 

 

Bogenoemde nywerheidstrewes om 'n nuwe wêreldbedeling deur die bedryf van ekonomiese stelsels, die 

bestuurshantering van die sigbare omgewing, die ontleding van die eksterne en interne prosesse tydens 

wêreldverandering en die fokus op die menslike bydraes in verandering te vestig, was oor 'n wye spektrum 

grootliks suksesvol. Daarmee is 'n nuwe ekonomiese wêreldopset deur bestuursoptredes en beleidsinvloede 

geskep omdat wydlopige gebeure vanuit die prosesse realiseer het. Vanselfsprekend het tydens die 

prosesse 'winners and losers' realiseer, maar selfs hierdie wisselende bedeling het nie die voortbeweeg na 

'n nuwe ekonomiese wêreldomvang gestuit nie (Attali, 1991).  

 

Hierdie vestiging van interne aktiwiteite wat eksterne invloede uitgeoefen het en die verwerking van eksterne 

invloede binne die interne bestuursbedrywe vorm ook 'n integrale, omvattende en oorheersende faset van 

die Suid-Afrikaanse nywerheidsbestuur en is reeds vóór die latere demokratiese aanpassings oor 'n wye 

spektrum as sulks aanvaar en bepleit (Albeidas & Fischer, 1987). Daarom het die nasionale 

nywerheidsbedeling so 'n omvattende bydrae tot die vestiging van 'n gans nuwe binnelandse 

lewensbedeling gelewer, te meer omdat die eksterne gebeure d.m.v. interne aktiwiteite vroegtydig, grootliks 

en omvattend akkommodeer en verwerk is. Juis daarom is dit so noodsaaklik dat die kerk se insigte oor die 

nuwe ekonomiese wêreldbedeling drastiese aandag moet kry omdat wêreldvervreemding deur die kerk 

wêreldverwerping vir die kerk gaan meebring (Hoofstuk 5). 

 

Hierdie nagestrewe nuwe ekonomiese wêreldbedeling het egter ‘n massale globaliseringsproses geïnisieer 

wat op sy beurt transformasie omvattend gestimuleer het. 

 

3.2. BEVORDERING VAN GLOBALISERING. 

 

Die nywerheidsbevorderinge van globalisering fokus direk daarop om 'n 'borderless world' te skep waarin 

ekonomiese aanpassings, voordele, groei en suksesse die talle bestuursaktiwiteite sodanig rig dat die 
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gewone geografiese, kulturele, politieke, internasionale en sosiale grense in die proses doelbewus oorbrug 

kan word (Ohmae, 1995). Globalisering is dus die nywerheidswêreld in beweging want 'globalization is the 

brainchild, the financial heartbeat and the bloodstream of the modern industrial world' (Peters, Vodaworld, 

1999). Die massale hoeveelheid bronne oor globalisering beklemtoon dan ook dat globalisering een van die 

mees invloedryke veranderingsagente tydens die stimulering van die eietydse transformasieproses is juis 

omdat die nywerheidsomgewing die globaliseringsproses oor jare heen planmatig en doelgerig aktiveer het 

(Dicken, 1986; Guile & Brooks, 1987; Gill & Law, 1988; Ross & Trachte, 1990; Belasco, 1992; Kennedy, 

1993; Barnet & Cavanagh, 1995; Naisbitt, 1995). 

 

Die uitlig van tersaaklike bestuursfasette tydens die globaliseringsproses is haalbaar omdat die 

nywerheidswêreld min op teoretiese, ideologiese en etiese evalueringe van globalisering, maar eerder op 

die doelbewuste bevordering daarvan fokus (Thompson, 2000). In die proses is egter oo k bevind dat 

nywerhede die grootste dryfkrag agter die ontwikkeling van globalisering is en dat die kerk weinig in die 

vestigingsprosesse van globalisering figureer. Die kerk erken wel die wydlopigheid en invloede van 

globalisering, maar fokus daarna so eensydiglik op die resultate daarvan (WRK: 1986; 1987; 1988; 1992a; 

1992b; 1993; 1998; 2001; 2002) dat die gebrekkige soort kerklike insigte die kerk net verder van die 

eietydse werklikhede verwyder (Hoofstuk 4: D.3.2.3). Die kerk bestaan egter nie buite maar binne 

globalisering en daarom word die mees tersaaklike nywerheidsoptredes sodanig beklemtoon dat 'n beter 

insig aan die kerk oor die hele globaliseringsproses gebied kan word. Veral vyf bestuursbedrywe verseker 

dat die nywerheidswêreld globalisering (en die meegaande stimulering van transformasie) doelbewus 

bevorder het en nog steeds aktiveer. 

 

Eerstens is erken dat globalisering nie vanself ontwikkel nie. Met hierdie aksent laat die 

nywerheidsomgewing globalisering nie aan willekeur oor nie, maar word globalisering eerder deur 

doelbewuste beplande ekonomiese aktiwiteite sodanig bevorder dat 'n wêreldekonomie binne 'n nuwe 

grenslose wêreld gevestig kan word (Barnet & Cavanagh, 1995: 12-13). Met hierdie stimulering van 

wêreldwye gebeure is nasionalisme deur internasionalisme vervang, regionale bedryfsgrense ter wille van 

groter winste opgehef en die normale perifirieë van denkgebeure en aktiewe optredes deur die integreer van 

veelvuldige wêreldvisies verbreed (Cannon, 1996: 199-218). Verder is globalisering doelbewus (tydens 

dinamiese tydperke) ontwikkel en wel deur die bedryf van 'international money games' wat nasionale grense 

oorbrug (Aliber, 1987), deur die omvattende benutting van die talle internasionale inligtingsnetwerke wat 'n 

gefokusde bestuur van die nuwe 'global economy' vestig (Carnoy, Castells, Cohen & Cardoso, 1993) en 

deur 'n gerigte stimulering van 'n wêreldproses deur wêreldomsluitende ontledinge van die 

globaliseringsinhoude, stelsels en gebeure aan organisasies te bied (Beck, 2000). Vanuit hierdie 

benaderinge realiseer wêreldwye aanpassings waarin nuwe kennisbronne die konstante hersiening van die 

kapitaalfokus, eiendomsbesit (waaronder grond) en arbeidsisteme sodanig uitlig dat die bestaande 

ekonomiese stelsels (soos bv. kapitalisme en sosialisme) onder dieselfde veranderingsdruk geplaas en 

gehou word (Drucker, 1993). Daarby is ook aanvaar dat geldmotiewe globalisering dryf en dat alle 

ekonomiese instellings sodoende verplig word om op 'n globale skaal te dink en te beplan (Barnet & 

Cavanagh, 1995: 18). Die najaag van 'n 'financial euphoria' is egter gedoem tot mislukking omdat valse 

verwagtinge, motiewe en konsepte nie die werklike omvange en inhoude van veranderingsdruk kan 

deurstaan nie (Galbraith, 1993). Juis daarom moet haalbare prosesse realiseer omdat noodsaaklike 
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aanpassings in 'n vinnig veranderende wêreld te veelvuldig, omvangryk en ingrypend vir eensydige 

hanteringe is. Daarby handhaaf globalisering gedwonge veranderinge wat alle vorme van evolusionêre 

verwerking bemoeilik en 'n konstante aanvraag vir snelle aanpassings sodanig skep dat alle 

bestuursbedrywe voortdurend tot wêreldwye hersieninge gedwing word (Cannon, 1996: 266-299). Daarom 

moet alle maatskappye (klein en groot) toenemend op 'n duidelike en noodsaaklike vorm van 'liberation 

management' fokus ten einde die ou prosesse met nuwes  te vervang en die wydste denkbare trefkrag binne 

die geglobaliseerde omvange te verseker. In hierdie hele proses is daar 'no port in this storm' juis omdat 

bestuursbeweeglikhede talle globaliseringsprosesse konstant inisieer en omgekeerd (Peters, 1992: 19 3-

19). 

 

Tweedens word besef dat slegs globalisering die talle beperkende grense doelbewus kan oorbrug. Hierdie 

insig ontwikkel vanuit die dekade lange beplanningsaktiwiteite van multi-nasionale maatskappye waartydens 

'n siklus van aktiwiteite geskep is ten einde die beperking van plaaslike markte en grense d.m.v. 'n strategie 

van 'global reach' te deurbreek (Barnet & Müller, 1974). In die proses is internasionalisme nagestrewe ten 

einde die nodige ontwikkeling in strategiese wêrelddenke met die vestiging van 'n beter ekonomiese 

wêreldtoekoms te sinkroniseer (Easterby-Smith & Davies, 1983). Verder is die 'global factory' aktiveer ten 

einde die vervaardiging van produkte nie meer binne nasionale grense te hou nie, maar juis die nodige 

internasionale uitbreidings, produksieverhogings, bemarkingsgeleenthede en die benutting van goedkoper 

arbeidsones (ter wille van groter winste) sodoende te bevorder (Grunwald & Flamm, 1985). Met die soort 

ontwikkelinge is egter ook toenemend ontdek dat die strewe na 'n grenslose omgewing 'n proses van 'brake-

away thinking' vereis omdat uitgediende en eng denkpatrone nie die breë omvange van globalisering kan 

akkommodeer nie (Mitroff, 1988). Daarby genoodsaak die ekonomiese inter-optredes van talle lande die 

tydige beëindiging van begrensde nasionale produkte, tegnologieë en industrieë. Daarmee word selfs 

nasionale maatskappye deur die soort gebeure gedwing om internasionaal te dink en oor landsgrense heen 

te opereer (Reich, 1991). Verder genoodsaak 'global financial integration' juis die opheffing van vorige 

geografiese beperkinge omdat sonder sodanige beweeglikheid slegs geografiese inperkinge oorheers met 

vernietigende ekonomiese gevolge as die finale resultaat (O'Brein, 1992). Slegs die nastreef van 

ekonomiese interrelasies (binne 'n grenslose finansiële omgewing) vestig die nodige 'global visions' 

waarsonder nie verder as die bestaande geslote sisteme en stelses beweeg sal word nie (Brecher, Childs & 

Cutler, 1993). Daarom moet grensloosheid die fenominale groei van die kultuur van globalisering verder 

help stimuleer omdat die ontwerp en herontwerp van denksisteme en bedryfsmodelle nie langer binne enge 

grense gehou kan en durf word nie, maar juis as deel van die totale proses van wêreldevaluering, benutting 

en verbreding moet figureer (Jameson & Miyoshi, 1998). Al hierdie planmatige en steeds groeiende 

ekonomiese aktiwiteite (oor jare heen) het die eietydse globaliseringsomvang daadwerklik help vestig, 

konstant uitgebrei en daarmee saam alle beperkende grense doelbewus nivelleer. 

 

Derdens word aanvaar dat globalisering die bevordering van snelle aanpassingsprosesse vereis. 

Globalisering genoodsaak vinnige optredes juis omdat alle veranderingsprosesse deur invloedryke, aktiewe 

en gefokusde 'agents of influence' sodanig voortgehelp word dat verandering doelbewus ten spoedigste 

nagestreef moet word (Choate, 1990). Tydens hierdie snelle veranderingsprosesse moet alle verstarde 

weerstand uitgeskakel word omdat remminge slegs belemmeringe skep (Belasco, 1992). Die tempo vereis 

ook konstante hersieninge van strategieë ten einde gevaarlike 'vision traps' te vermy wat slegs kortsigtigheid 
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tydens geleenthede, huiweringe tydens beplanning en gebreke tydens bestuur tot gevolg het (Langeler, 

1992). Daarom is 'n duidelike 'global vision' oor die nuwe wêreldomvange noodsaaklik omdat slegs 'n 

omskrewe visie oor die bestaande realiteite 'n bruikbare koers en rigting vir die bestuur van die nuwe 

uitdagende dimensies kan bepaal (Brecher, Childs & Cutler, 1993). Sonder hierdie soort gerigte fokus op 

aanpassingsprosesse is mislukkings gewaarborg  omdat die eietydse vorderingsaktiwiteite die 

globaliseringsomvange van verandering konstant verveelvoudig (extend) en veral omdat wêreldwye gebeure 

nie meer vanuit 'n enkelvoudig en eensydige 'vortex of realities' verstaan of hanteer kan word nie. Die talle, 

snelle en allesomsluitende veranderingsprosesse dryf dus globalisering en genoodsaak derhalwe konstante 

bestuursaanpassings. Daarom moet besef word dat die ontploffing in die tegnologie 'fibre-optic, computer 

and satelite networks' geskep het wat die ganse aardplaneet so snel oorspan dat 'n 'extreme rate of change' 

daagliks realiseer (Martin, 1995: i-xii, 28-29).  

 

Vierdens word ervaar dat globalisering gestruktureerde beplanning opeis. Slegs georganiseerde beplanning 

verseker deeglike beplanning. Daarsonder kan die nodige korrelasie tussen funksies, die benutting van 

netwerke, die gerigtheid van denke en die vermenigvuldiging van strategie nie realiseer nie en sal 'corporate 

excellence' ook nie bereik word nie (Blake & Mouton, 1978). Beplanning bou en handhaaf ook die regte 

interaksie tussen interafhanklike vervaardigingsisteme en die gepaardgaande bedryfstelsels omdat daardeur 

die nodige 'high-commitment work systems' suksesvol in stand gehou word. In die proses word beplanning 

'n integrale deel van die totale 'organizational life-cycle' van skep en transformeer en van voortbestaan en 

ontwikkelling (Walton, 1980). Beplanning verseker ook die korrekte kombineer van teorie en praktyk wat 

weer aktuele denke en optredes help waarborg (Dale, 1988). Die proses ondervang ook die 'great 

reckoning' omdat 'inefficiency' betyds blootgelê en die verhouding tussen koste, winste en dienslewering 

beter bepaal is (Davidson & Rees -Mogg, 1993). Beplanning waarborg ook suksesvolle produkbemarking 

waarin menslike verwagtinge en korporatiewe dienslewering sodanig gesinkroniseer word dat 'raving fans' 

geskep en behou word (Blanchard & Bowles, 1993). Rondom die hantering van die globaliseringsprosesse 

skep swak (of geen) beplanning juis 'missteps' en 'miscues' wat talle instansies reeds laat disintegreer het 

(Caldwell, 1994). Beplanning omsluit dus die noodsaaklike en suksesvolle bestuur van globalisering. 

 

Vyfdens vra globalisering vir die konstante vermeervoudiging van kennis. Die insig realiseer omdat die 

'global networks of information technology' eietydse veranderinge net so ingrypend dryf as wat 

'manufacturing' dit tydens die ontwikkeling van die vorige industriële era gedoen het (Barnet & Cavanagh, 

1995: 56). Daarby is en bly inligting een van die mees omsluitende noodsaaklikhede van 'the art and 

practice of the learning organization' (Senge, 1990) en verseker slegs kennis 'non-traumatic redesign' en die 

nodige 'fast, fluid and flexible' aanpassings wat juis veranderingsbesluite moontlik maak (Cannon, 1996: 35). 

Globalisering behels ook 'n 'transformation collision process' waartydens die handhaaf of ophef van 

uitgediende entiteite, stelsels en eie voorkeure deurlopende spanninge veroorsaak en sodoende konstant 

om nuwe insigte vra wat sonder inligting nie kan realiseer nie. Sonder die nodige kennis oor die 

globaliseringproses bly alles slegs 'n vae waarneming en daarom sal die konflik en meegaande risiko's wat 

vanuit 'n wêreldgebeure en binne wêreldomvang realiseer, nie beperk word nie (Keller, 1993). Daarby vereis 

die kompleksiteite van vaardighede en die meegaande ontwikkeling van prosesse die aanwending van 

toepaslike en korrekte data ten einde groepsinnovasie en kreatiwiteit sodanig te begelei dat die verdere 

vermenigvuldiging van kennis kan volg (Leonard & Sensifer, 1998). Vanuit hierdie fokus is dan ook nuwe en 
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hoogs ingewikkelde gerekenariseerde bedryfsisteme innoveer wat kan verseker dat die 'physics of 

information' korrek, bruikbaar en deurlopend hanteer en die verbreding en aanwending van kennis konstant 

geaktiveer, gerig en geprogrameer word (Siegfried, 2000). Al hierdie inligtingsprosesse realiseer juis omdat 

globalisering 'n eindelose, opeisende en omvattende proses  van 'knowledge creation' genoodsaak waardeur 

innovasie bevorder, die interne onsekerhede en meegaande konflikte ontlont, die eksterne sosiale invloede 

hanteer en die nodige 'care-based behaviour' verseker word (Von Krogh, 1998: 133-153). Kennis aktiveer 

dus nuwe bestuursaksies wat weer op sy beurt globalisering bevorder. 

 

Al hierdie insigte oor, hantering tydens en bevorderinge van globalisering het die eietydse 

transformasieproses sodanig bevorder dat die behoefte na die planmatige verwerking van die 

transformasiegevolge al meer binne die nywerhede gegroei het. In die proses is die resultate van die 

genoemde prosesse doelbewus evalueer en is die bestuur van globalisering, die oorbrugging van talle 

grense, die bevordering van aanpassingsprosesse, die deeglike beplanning van die talle 

globaliseringsaktiwiteite, die deurlopende ontwikkeling van kennis oor wêreldomvange en die ontleed van 

globaliseringsgebeure sinvol georden en verwerk. 

 

Ook hierdie ingrypende bestuursfase het transformasie stimuleer en daarom word enkele aspekte oor die 

nywerheidsverwerking van die transformasiegevolge uitgelig. 

 

4. VERWERKING VAN TRANSFORMASIEGEVOLGE. 

 

Die planmatige verwerking van die transformasiegevolge behels veral drie tersaaklike bedryfsfunksies t.w. 

die hantering van die globaliseringsinvloede, die skep van ‘n eiesoortige evolusionêre klimaat en die bedryf 

van sekulêre bestuurstelses. Elk van die bestuursprosesse stimuleer transformasie verder en benodig 

vervolgens aandag. 

 

4.1. HANTERING VAN GLOBALISERINGSINVLOEDE. 

 

Die hantering van die globaliseringsinvloede behels veral vier tersaaklike inhoude wat aandag moet kry. 

 

Eerstens word die gevolge van globalisering (soos reeds genoem) nie aan die optredes van 'n enkele 

individu of instansie toegedig nie. Daarom word alle vorme van eensydige en enkelvoudige 

transformasiebestuur bevraagteken (en verwerp) bloot omdat die talle veranderingsaktiwiteite nie binne die 

normale bestuurkaders van 'n enkele individu, groepe van individue, gevestigde direksies of 'n 

georganiseerde instansie hanteerbaar akkommodeer kan word nie. Daarom moet eerder die invloede van 

interne bestuursprosesse (t.w. die benutting van veranderingskonstanthede, die bevordering van 

geïntegreerde ontwikkelingsprosesse en die aktivering van ingrypende dryfkragte) op die eksterne 

omgewing ontleed word. Beide hierdie interne en eksterne stimulasieprosesse is juis waarneembaar en dus 

ontleedbaar en daarom kan die globaliseringsgebeure, die konstante ontwikkelinge daarvan en veral die 

resultate daaruit planmatig verwerk word. Hierdie uitdagende ontledingsfunksie vereis die evaluering van die 

globaliseringsomvange, veranderingsinvloede en veranderingsresulate, maar ook die visionalisering van 
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verdere wêreldontwikkelinge. Sonder sodanige analise is sinvolle en suksesvolle bestuur nie moontlik nie 

(Jick, 1993) 

 

Tweedens word die gevolge van die veelvoudige ekonomiese globaliseringsgebeure op die wêreld en op die 

individu se persoonlike omgewing ontleed. Hierin is twee faktore oorheersend. 

 

Enersyds val die fokus op die argeologiese omgewing. In die proses word aanvaar dat globalisering 

argeologiese gebeure en invloede skep wat bestaansellendes en vervolgens menslike oorlewingskrisisse 

veroorsaak. Van hieruit volg o.a. die aandag op die Derdewêreld pogings om binne die 

globaliseringsprosesse ekonomiese volwassenheid te bereik juis in 'n poging om die 'global rift' wat 

globalisering tussen rykdom en armoede geskep het, te oorbrug (Stavrianos, 1981). Die finale resultate 

hiervan is onrusbarend. Die 'debt boomerang' van die Derdewêreld skep slegs verdere ekonomiese 

agterstande en probleme wat die kontinent se ontwikkeling in die algemeen benadeel (George, 1992) en ‘n 

geografiese vernietiging in besonder aktiveer waartydens aardse bronne ter wille van menslike oorlewing 

omvattend benut en eventueel uitgeput word (Worldbank, 1998; 2000). Naas foutiewe menslike optredes is 

die effek van gemeganiseerde industrialisasie op die geografiese omgewing (veral binne tropiese 

landbougebiede) sodanig dat 'environmental management' ook hierdie vernietigingsproses sal moet 

verminder voordat omvattende geologiese katastrofes wêreldwyd realiseer (Goodland, Watson & Ldec, 

1984). Daarmee val die fokus op die aarde se skeppingsinhoude en die foutiewe menslike hantering 

daarvan. 

 

Andersyds vestig hierdie argeologiese gerigtheid 'n nuwe vorm van menslike federalisme. Van daaruit word 

hoogsgemeganiseerde instansies gedwing om 'n menslike fokus te handhaaf en sodoende ‘n mensgerigte 

organisme te bly. Juis daarom moet vanaf beheerbestuur na fasiliteringsbestuur beweeg word ten einde 

groter menslike betrokkenheid te verseker. Die soort bestuursfunksies laat maatskappye egter op 'the edge' 

opereer bloot omdat konflik dikwels deel van die menslike bestaansomvange uitmaak (Pascale, 1990: 31 -

35) Daarby inisieer die botsende standpunte oor bestuursprosesse 'n 'age of unreason' wat die individu 

meer verwar as inspireer (Handy,1989: 92). Hoewel globalisering indrukwekkende 'global cities' soos New 

York, London en Tokio inspireer om as suksesvolle en magtige geldmekkas selfs tydens transformasie te 

opereer (Sassen, 1991), worstel talle instansies nogtans om tydens 're-engineering' die noodsaaklike 

ekonomiese met die meegaande kritiese sosiale faktore sodanig te sinkroniseer dat die menslike 

voortbestaan in die prosesse s uksesvol hanteer kan word. Deel van die probleem is egter die afstand tussen 

die 'beneficiaries and the excluded' wat al groter en selfs onoorbrugbaar binne die geglobaliseerde 

omgewing geword het (Barnet & Cavanagh, 1995: 18). Daarby het maatskappye nie ‘n vrye hand in die 

hantering van die opset nie en wel omdat die 'consumer society' sy eie grense handhaaf wat dwarsdeur 

maatskappye invloed uitoefen en sodoende beperkinge vestig (Durning, 1992). Daarmee is die effek van 

globalisering op die mens erken en is gevind dat die proses beide 'n erfporsie van ekonomiese sukses maar 

ook van knellende probleme agterlaat het (Hammer & Champy, 1993). 

 

Derdens word die invloed van mense op globalisering erken. Bogenoemde insigte oor menslike optredes en 

die gevolge daarvan realiseer omdat die mens in sy totaliteit as die 'sponsors of change', die 'change 

agents' en die 'targets of change' aanvaar word (LaMarsh, 1995). Daarby is toenemend besef dat die talle 
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en invloedryke kommunikasie netwerke 'n 'planetary conciousness' geskep het waarin biljoene mense 'are 

becomming entangled across great distances in global webs that are transforming their lives'  Juis daarom 

moet 'a renewed focus on humanity' die eietydse strategiese beplanning sodanig rig dat alle organisering, 

motivering en ontwikkeling die nodige 'energizing of people' sal verseker (Martin, 1995: 12). Effektiewe 

veranderingsbestuur moet dus menslike betrokkenheid, akkommodering en hantering vergestalt juis omdat 

globalisering 'n fenominale effek op die mens, sy werk en sy omgewing uitoefen en omgekeerd (Holman & 

Devane, 1999: viii;  Barnet & Cavanagh, 1995). 

 

Vierdens is gerigte bestuur die enigste werkbare metode om die soort globaliseringsinvloede te hanteer. Die 

bestuursbenadering omsluit egter 'n eiesoortige raamwerk van funksies juis omdat die globalisering en die 

gepaargaande gevolge beide mense en maatskappy betrokke kry. Daarmee is aanvaar dat die 'evolving 

nature of change' 'n eindelose siklus van invloede inisieer wat weer die kapasiteit vir beide 'n individuele en 

organisatoriese hantering van verandering skep (Bennet, 2000). Daarom aktiveer die bevordering van 

'global capitalism' (as 'n wêreldwye finansiële sisteem met sy gepaardgaande bedrywe) fenominale 

negatiewe en positiewe gebeure en invloede wat wydlopige, aanpassende, uiteenlopende en konstante 

bestuursreaksies genoodsaak (Gilpen, 2000). Verder skep die wêreldwye politieke en ekonomiese 

interaksie ook nuwe perspektiewe (en beleid) wat waarneming, ontleding en hantering daarvan sodanig 

opeis dat die soort prosesse in die bestuursaktiwiteite akkommodeer moet word (Gilpen, 2001). Die 

inisiëring van 'n steeds groeiende aantal 'economic and business forces that are disrupting the social nature 

of the workplace community' verplig ook die inligtingsgemeenskap om die wêreldgerigte ekonomiese 

bedrywe, gevolge en invloede deurlopend te ontleed ten einde die optimale vloei van korrekte inligting 

tussen die 'knowledge seekers and knowledge providers' te laat realiseer. Die proses is noodsaaklik omdat 

korrekte en beskikbare inligting oor die globaliseringsgebeure (en die meegaande invloede daarvan) 

toepaslike besluite vergemaklik, aanpassings inisieer en maatskappye sodoende binne die linie van 

wêreldwye veranderinge hou (Holtshouse, 1998: 277, 278-280). Wêreldwye verandering skep dus nie net 'n 

reeks van omvangryke gebeure en eindelose invloede nie, maar ook  geordende bestuurstelsels. 

Laasgenoemde moet juis die mens se tegnologie met die mens se strategiese hantering daarvan so 

omvattend 'align' dat die wêreldwye ontwikkelinge en die voortvloeiende invloede daarvan deurlopend deur 

die mens evalueer, akkommodeer, en hanteer kan word (Martin, 1995). 

 

Vanuit al hierdie soort insigte oor die wydlopige resultate van die globaliseringproses ontwikkel die behoefte 

om die globaliseringsgevolge planmatig te verwerk. Met die poging ombou die nywerheidsomgewing 

kleinere invloede tot 'n eenheid en wel omdat ontdek is dat die talle en uiteenlopende ekonomiese, sosiale, 

politieke, tegnologiese en bestuursaanpassings ‘n wisselvalligheid handhaaf wat nie altyd verstaan en 

vervolgens bestuur kan word nie. Juis daarom is eerder na konstante veranderingstendese gesoek wat die 

bestuurshantering van die globaliseringsinvloede kan vergemaklik. In die proses is die onstuitbaarheid van 

verandering, die ophef van isolasie, die konstante druk op die status quo en die opeis van snelle 

tydsbenutting as permanente dinamiese globaliseringsinvloede erken. Die hantering van hierdie tendense 

stimuleer transformasie omvattend. 

 

Hierdie vier konstante globaliseringsinvloede is vir die kerklik-teologiese omgewing van kritiese belang en 

wel omdat die kerk worstel om die werklike globaliseringsinvloede reg te verstaan en te verwerk (Hoofstuk 4: 
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D.3.2.3). Daarom is die nywerhede se siening oor en hanteringe van hierdie tendens vir die  kerklik-

teologiese hantering van dieselfde globaliseringsprosesse, gebeure en resultate van wesentlike belang. 

Daarom word vervolgens aan elk van hierdie vier fasesette aandag gegee. 

 

4.1.1. ONSTUITBAARHEID VAN VERANDERING. 

 

Veral drie aksente oor die onstuitbaarheid van verandering aktiveer die nywerheidswêreld se erkenning en 

hantering van hierdie dinamiese globaliseringsinvloed. 

 

Eerstens is die onstuitbaarheid van verandering 'n gegewe werklikheid: 'Change is an immeasurable, 

incontestable, tempestuous, propulsive, undeniable, and unstoppable reality. Change is also the heartthrob 

of globalization and is therefore simply all around us, all absorbing, all inclusive and all demanding. Modern 

man will find change everywhere - in the executive boardroom, amongst the roaring machines of the 

production plant, along the highways leading to the workingplace, in his office, his house, his environment, 

his education, even in his whole life cycle. Change is therefore part and parcel of the existence of every 

human being, actually of every breath that the individual of our times inhales. All people are aware of 

change but only a few analysts really realise that change is like a volcanic eruption, flooding the whole world 

with destructive power and destroying everything in its way while creating in the process a new demanding 

challenge to build a complete different future out of the ruins of the old (Peters, Vodaworld, 1999). Daarby is 

'change an essential part of life. A look through any historybook shows how everything from fashion to 

attitudes changes through the years. Changes reflect the underlying shifts in the values and expectations of 

their times.' Juis die gevolge van 'sustainable change' toon die werklikheid daarvan bloot omdat: 'Today's 

turbulence makes many of our methods for running organizations and planning communities obsolete' 

(Holman & Devane, 1999: 1,3). Daarom is strategiese beplanning van soveel belang (Fombrun, 1992). 

 

Tweedens maak nimmereindigende menslike strewes verandering onstuitbaar. Hierin speel die menslike 

dimensie 'n aktiveringsrol want: 'Human dissatisfaction about the existing world environment, contents and 

developments and the personal and social results of such happenings are nothing less than an adrenalin 

rush for the intellectual analysis of and practical and energetic action towards the establishing of something 

better' (Peters, Vodaworld, 1999). Juis die strewe na menslike beheer stimuleer prosesse van beplanning en 

herorgansering waardeur sosiale verandering akkommodeer word (Rothman, 1974) en politieke, sosiaal-

maatskaplike en menslike reaksies wat elkeen poog om 'n nuwe toekoms te skep. Daarom is die individuele 

hantering van verandering in wese die oplos van probleme (De Leeuw, 1982: 87-119). Menslike strewes 

veroorsaak ook konflik waartydens interpersoonlike dialoog en arbiteraksies met die hantering van menslike 

behoeftes en verwagtinge voorop staan (Walton, 1987). Veral Toffler (1978: 17-34) beklemtoon dat binne 

die eietydse transformasiegebeure nuutgebore menslike ingesteldhede talle verantwoordelike 

veranderingsaksies aktiveer wat ter wille van 'n meer leefbare en menswaardige omgewing akkommodeer 

moet word. In die proses gaan dit om die ontvouing van 'n nuwe vorm van beskawing, om 'n algemene 

strewe om ekonomiese verval te stuit en om die meegaande probleme sodanig op te los dat 'n nuwe 

bestaanspotensiaal vir die mens na vore kan kom. Hierin word aanvaar dat alle uitgediende vorme van 

bestaan net nie meer binne die eietydse mens se tegnologiese, sosiologiese, informatiewe, biologiese, en 

psigologiese sfere haalbaar is nie en dat 'n geordende akkommodering van alle veranderingskragte 
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noodsaaklik is om die onstuitbaarheid van verandering te hanteer. In die proses staan elke individu sentraal 

omdat elke mens 'n verwerking aktiveer en elke persoon  integraal in 'n veranderende wêreld leef waarin die 

nastreef van 'n hanteer- en leefbare omgewing konstant realiseer. 

 

Derdens dryf ekonomiese oorlewing die onstuitbaarheid van verandering. Ekonomiese sukses vra vir die 

'revitalizing' van instansies wat nooit 'n afgehandelde prosedure mag word nie bloot omdat globalisering 

altyd 'n onstuitbare vorm van aanpassings meebring (Davidow & Malone, 1992.) Daarby vereis onstuitbare 

invloede die konstante hersiening van planne en selfs die vervanging van beplanners juis omdat eindelose 

aanpassings die sleutelwoord in bestuursaktivering is en bly (Mintzberg, 1994). Omdat globalisering 

deurlopend 'n nuwe en andersoortige wêreld skep, is dit van wesentlike belang om binne die steeds 

veranderende omgewing aan te pas. Daarvoor is die konstante hersiening van die strategiese argitektuur 

nodig omdat onstuitbare verandering die meeste vorige gebruike onbruikbaar en selfs onhaalbaar maak. 

Daarom moet die kortste pad tussen vandag en môre gevind, die eie vermoëns tot die maksimum benut en 

die eiesoortige rol binne die veranderde bedeling maksimaal gevestig en bevestig word. Sonder die 

konstante aanwending van bruikbare bestuursbeginsels en menslike hulpmiddele (Slabbert, Prinsloo & 

Backer, 1990) is die snelle en noodsaaklike byhou by konstante verandering onmoontlik en kan die 

voorvloeiende invloede van globalisering nie verstaan en verwerk word nie (Hamel & Prahalad, 1994: 107 -

236). Juis hierdie eise genoodsaak 'n interdissiplinêre benadering omdat slegs 'competitive colloboration' die 

nodige 'continous improvement' binne die eindelose proses van verandering sal verseker (Hamel, 1997). 

 

Dit is juis hierdie aanvaarding van die werklikheid van onstuitbare verandering en van die invloed wat 

menslike optredes en ekonomiese oorlewing in die proses uitoefen wat die besef laat groei het dat die ophef 

van alle vorme van isolasie 'n verdere globaliseringsinvloed uitmaak. 

 

4.1.2. OPHEF VAN ISOLASIE. 

 

Tydens die fenominale groei van globalisering is toenemend besef dat die nywerheidsomgewing se 

hantering van transformasie volgens duidelike metodes moet geskied. Daarmee is aanvaar dat deeglike 

organisasie die beste menslike metode is om die kompleksiteite van transformasie te hanteer (Thompson, 

1967). Die soort insig is noodsaaklik omdat die talle organisasie prosesse diversifikasie, desentralisering, en 

deregulering van die bestuursaktiwiteite dryf en sodoende verseker dat die realiteite van die ekonomiese, 

staatkundige en samelewingsomvange omvattend akkommodeer en georden hanteer word. Hierdie 

organisatoriese prosesse skep egter dinamiese beweeglikhede, bevordering van wêreldwye omvange en 

paradigmasverskuiwings wat almal ‘n inwaartse fokus en ‘n uitwaartse geslotenheid haas onmoontlik maak. 

‘n Proses van sikliese denke skep egter ‘n selfgerigte fokus wat slegs tot ‘n vorm van isolasie lei en dit binne 

‘n omgewing wat konstant om verruiming vra. Isolasie impliseer dus stagnasie wat slegs na degradasie lei 

(Cave, 1994: 27 -280). Vanuit hierdie agtergrond realiseer veral vier tersaaklike aksente waarmee die 

nywerheidsomgewing die deurbrake van isolasie hanteer juis omdat globalisering geen ander keuses laat 

nie. 

 

Eerstens floreer globalisering rondom die ophef van isolasie. Globalisering vestig 'n wê reldbinding tussen 

kontinente, gebeure en denke en wel sodanig dat wêreldinvloede alle beperkinge en grense nivelleer en 



 88 

vervolgens enige vorm van geslotenheid onhaalbaar maak. Juis die nuwe ineengeweefdheid van die sosio-

maatskaplike, kulturele, politieke, finansiële, kommunikatiewe en selfs godsdienstige omgewings hef isolasie 

dan ook so omvattend op dat geen instansie die deurbreek van isolasie kan ignoreer nie. Globalisering ken 

en erken dus geen vorm van isolasie nie en die handhaaf van enige vorm van geslotenheid skep slegs 

gebrekkige insigte en toekomstige knelpunte (Toffler, 1981: 23-24). 

 

Tweedens is die handhaaf van isolasie juis dekades gelede as ekonomiese selfmoord getipeer. 

Geslotenhede skep omgewingsonkunde wat strategiese bestuur benadeel (Miller & Friesen, 1983). Daarby 

is verandering 'n reis sonder end en daarom beteken die handhaaf van isolasie 'n koers 'into oblivion' 

(LaMarsh, 1995: 1). Verder vestig ekonomiese heterogeniteite 'n internasionale werks -etos van verandering 

waarin persone en besture inspireer word om verantwoordelikheid vir die toekoms te aanvaar deur juis van 

alle vorme van isolasie te ontkom. Sonder die ophef van isolasie is mislukking gewaarborg (Cannon, 1996: 

73-78). 

 

Derdens geskied die uitbreek uit isolasie nie vanself nie. Organisasies kom en bly in aksie en wel omdat die 

talle prosesse van outimatisering, produkverbeteringe, teorieëvorming, leierskapsontwikkeling, konflikvrye 

werksverhoudinge en veral die nimmereindigende 'designs to accomplish a goal' die konstante wegbeweeg 

vanaf die bestaande inisieer. Die akkommodering van die tydsvereistes en veral die uitbreek uit die enge, 

knellende en beperkende bande van isolasie is hiervan die gevolg (Regan, 1995: 1-15). Die soort 

bestuursproses geval egter moeilik want die konstante voortbeweeg vanaf 'the current state' na 'the future 

state' met tussenin 'the delta state' behels 'blood, sweat and tears'. Daarom omsluit die uitbreek uit isolasie 

'n moeilike oorgangsproses met 'n gepaardgaande aanpassingsworsteling omdat die konstante deurbreek 

van isolasie inspanninge vereis wat weer spanninge skep (Katzenbach, 1996: 5). Die talle turbulante van 

verandering inspireer egter die identifiseer van geleenthede omdat die vervaag van die isolasiegrense die 

talle 'capabilities' van instansies rigtinggewend aktiveer, talle inisiatiewe vrystel en vermoëns sodanig 

organiseer dat die moderne mens binne 'n verruimde omgewing 'n nuwe heenkome kan vind. Daarom is die 

ophef van isolasie 'n dinamiese veranderingskrag omdat die verbredingsaktiwiteite daarvan konstante 

ontwikkelinge, aanpassings en aktualiseringe verseker. Insigte in die verband vergemaklik die 

georganiseerde hantering van die globaliseringsinvloede (Cannon, 1996: 273-299) en wel omdat die 

deurbreek van isolasie 'n pluspunt in die bestaansomvange van 'n organisasie, sy mense en die 

wêreldomgewing waarin opereer word, is en bly. Daarom is alle persone wat isolasie nog probeer handhaaf 

'old-fashioned, outmoded, obsolete, obstructive, irrational and reactionary' (Brunson & Olson, 1993: 16). 'n 

Allesinsluitende konklusie spesifiseer die eietydse werklikheid van die opset: 'the paradox is that 

circumstances today (globalisering ingesluit) simply do not allow us to hold on to the current position in the 

hope that it can be a way forward'. (Cannon, 1996: 109). Verstarring is bloot geen antwoord nie en wel 

omdat die konstante voortbeweeg na 'n nuwe toekoms en die deurlopende strewe na 'a borderless world' 

reeds isolasie ophef (Ohmae, 1995). 

 

Vierdens verseker slegs vernuwende denke die ophef van isolasie. Die noodsaaklikheid van  deurlopende 

vernuwing is deel van transformasie en daarom is die konstante aanpassing van denke geen keuse nie, 

maar 'n absolute noodsaaklikheid indien 'n vorm van 'sensemaking' binne instansies verseker en 

gehandhaaf wil word (Weick, 1995). Sonder konstante denkaanpassings kan ekonomiese doelwitte ook nie 
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bereik word nie, want denkverstardheid beteken misinterpretasies van wêreldgebeure, swak en verkeerde 

beplanning en eventueel finansiële verliese. Daarom moet oop denksisteme die geslote denksisteme 

deurlopend verander omdat verstarring nuwe idees verwerp, noodsaaklike strategieë ondergrawe en 'n soort 

gekonstitusionaliseerde konserwatisme vestig wat enige vorm van waag, objektiewe waarneming, konstante 

leerprosesse en  bruikbare verstellings ondermyn. Juis die vaspen binne die streng kontrole van 

enkelvoudige denkstrukture skep 'n vrees vir die toekoms, beperk die soeke na bruikbare kennis, verwar die 

definieer van aktuele antwoorde, kyk geleenthede mis en sluit die geledere omdat die bedreiging van die eie 

voortbestaan alles eensydig rig (Hesselbein & Cohen, 1999: 110-207). Uiterlik mag uitgediende denke nog 

steeds in orde lyk (met selfs 'n skyn van beweeglikheid) maar in werklikheid word geen tree vooruit beweeg 

nie omdat 'doing more of the same accelerates the decline in performance'. Verstarring laat instansies 

eventueel net 'in a vicious and potentially terminal circle' beland wat juis die globaliseringsinvloede ignoreer 

(Ibid, 207). 

 

Hierdie insigte dat globalisering isolasie deurbreek, dat die handhaaf van isolasie ondergang beteken, dat 

die uitbreek uit isolasie gerigte bestuursaktiwiteite behels en ook vernuwende denke opeis het juis die 

konstante druk op die status quo as 'n verdere globaliseringsinvloed uitgelig. 

 

4.1.3. KONSTANTE DRUK OP DIE STATUS QUO. 

 

Cave (1994: 61) omskryf die konstante druk op die status quo in 'n enkele opmerking. Tydens globalisering 

'actions are taken and programs put in place to 'unfreeze' people within the organization, to put aside long-

held beliefs and values and to become receptive to a new way of operating, and indeed, of looking at the 

world'. Daarom aanvaar die nywerheidsomgewing omvattend dat verandering die status quo aantas omdat 

'megatrends' juis toenemende druk op bestaande sisteme uitoefen en vir nuwe beplanningsrigtinge vra 

(Naisbitt & Aburdene, 1990). Daarom word die konstante druk op die status quo as 'n verdere 

globaliseringsinvloed aanvaar en vanuit drie tersaaklike bestuursinsigte as sulks hanteer. 

 

Eerstens oefen eksterne wêreldprikkels interne druk op die status quo uit. Binne die nywerheidsomgewing 

word die status quo van hieruit konstant herevalueer en wel omdat die druk van eksterne 

wêreldveranderinge slegs deur interne aanpassings akkommodeer kan word (Regan, 1995). Daarom 

realiseer nuwe bestuursrigtinge, eksistensiële inhoude en ontwikkelingsfasette voortdurend bloot omdat 

tydens wêreldwye globalisering nie met uitgediende nywerheidsgebruike, sisteme en metodes voortgegaan 

kan word nie. Daar word selfs vir 'a deep sense of restlessness with the status quo' gepleit omdat sonder 

sodanige ingesteldheid geen inisiatiewe sal loskom, 'n nuwe toekoms gevestig en die dinamiek van 

wêreldwye verandering verstaan en hanteer kan word nie (Hamel, 1997: 87, 76-92). Die status quo bind ook 

'n instansie aan die uitgediende verlede en daarom word duidelik gewaarsku: 'The future will not be an 

extrapolation of the past. Like a space rocket on the way to the moon, a company has to be willing to jettison 

the parts of its past which no longer contain fuel for the journey and which are becoming, in effect, excess 

baggage' (Prahalad, 1997: 71). Slegs met die interne ophef van die status quo kan instansies die 'underlying 

shifts in values and expectations of their times' akkommodeer en wel omdat die vorige en dikwels 

afgehandelde 'guiding assumptions' net eenvoudig nie meer geldig in die globaliseerde omgewing is nie 

(Holman & Devane, 1999: 1-3). 
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Tweedens plaas wêreldwye denkverskuiwings druk op die status quo. Alle organisasies se transformasie 

aanpassinge benodig die hersiening van bestaande handelinge, middele en sisteme, die heromskrywing van 

stabiele en funksionele betrekkinge tussen individue en georganiseerde groepe en veral die herstrukturering 

van bestaande denkbedelinge ten einde wêreldwye verandering sinvol te akkommodeer (De Leeuw, 1982: 

18). Daarby vereis die diagnoseer van 'n situasie gedurige eksperimentering waartydens die retensie van 'n 

opset sodanig getoets word dat nuwe insigte oor en werkbare veranderingstrategieë vanuit 'n nuwe 

refleksiewe openheid kan realiseer (Mintzberg, 1988: 13-20). In die soort hersieningsproses word juis talle 

variëteite ontdek wat alle vorme van permanensie bevraagteken, probleemoplossings stimuleer en 'n 

duidelike visie oor toekomstige ontwikkelinge help skep (Van Dijk, 1989: 87-119). Die benadering impliseer 

nie dat die ywer van die verlede (om bruikbare stelsels en sisteme te ontwikkel) ignoreer word nie, maar 

eerder dat die vorige en bestaande benut word om die nuwe te vestig. Die proses is moontlik omdat die 

erkende gebruike konstant in 'a state of tension between the need to remain stable and the need to respond 

to time and its inevitable changes' opereer en sodoende 'the movement away from the present' vestig en 

handhaaf. Daarby is selfs die toekoms nooit 'a firm, fixed place in time and definition' nie, maar ook 'an 

elusive target that keeps slipping out of reach.' Daarom omsluit die ophef van die status quo nie net 'n 

eenmalige hersiening van gegewe gebruike nie maar ook die aanpassing van toekomstige beplanninge en 

wel omdat 'structures must be fluid and flexible or the organism will die' (LaMarsh, 1995: 13-17). 

 

Derdens handhaaf wêreldwye bestuursaanpassings konstante druk op die status quo. In 're-engineering' 

gaan dit nie om enkele, eensydige en selfs oppervlakkige 'marginal improvements' nie, maar eerder om die 

noodsaaklike 'hardcore blasting and blowing up of the old'. Die proses kan ook nie lukraak wees nie en wel 

omdat nuwe perspektiewe deeglike deurdagtheid en omvattende ingrypinge vereis (Hammer & Champy, 

1993). Die vestiging van 'major change' is dus nie 'the slow chipping away of minor issues' en 'obsolete calls 

for survival' nie, maar inderdaad die vestig van werkbare antwoorde, die verkry van omvattende kennis oor 

die wêreldwye tye, gebeure en invloede en die handhaaf van 'n gerigte fokus op die eietydse realiteite. 

Bestuurshersieninge is 'n absolute voorvereiste vir voortbestaan en daarom moet die status quo voortdurend 

getoets, aangepas en eventueel opgehef word (Harvey-Jones, 1993). 

 

Hierdie nywerheidsaanvaarding dat globalisering 'n proses van wêreldwye prikkels, denkverskuwinge en 

bestuurswysiging inisieer maak juis die hantering van tydsdimensies van kritiese belang. 

 

4.1.4. OPEISENDE TYDSBENUTTING. 

 

Die soort konstante, voorstuwende en snelle verandering wat globalisering inisieer, plaas nimmereindigende 

druk op tydsbenutting. Daarom figureer tydsdruk sterk in bestuurshanteringe en wel omdat die verwerking 

van hierdie globaliseringsinvloed veral drie tersaaklike insigte geïnis ieer het. 

 

Eerstens vereis bruikbare bestuursaanpassings snelle optredes. Die beplanning van die toekoms is wel 

veeleisend en tydrowend, maar stadige optredes vermag weinig en wel omdat toekomsbeplanning op 

verskuifde aksente berus. Die soort proses realiseer omdat globalisering 'n sisteem van 'changing the nature 

of change' inisieer waarin die voortdurende herfokus op transformasiegebeure groter menslike 
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betrokkenheid en vervolgens vinniger bestuursaksies opeis. Daarom moet burokratiese sisteme met 

spanwerk vervang, moet die nodige 'intelligent empowerment' gevestig en 'high perfomance' konstant 

bevorder word. Die soort bestuursaktiwiteite moet tydsgerig en snel geskied juis omdat globalisering grense 

teen 'n vaart oorsteek, vinnige en ingrypende intrinsieke invloede skep en die verlies aan tydsgerigte 

optredes die lojaliteite van mense onder hewige druk plaas en hou. (Devane, 1999: 323-334). Die hantering 

van tydsdruk verseker ook kreatiwiteit (De Bono, 1992) en figureer daarom as een van die barometers om 

die pas van verandering te bepaal en te handhaaf (Sarason, 1996). 

 

Tweedens moet spoedeisende aksies d.m.v. bedryfsaktiwiteite verseker word. Tyd moet dus bestuur word 

omdat snelle optredes van kritiese belang is, omdat 'n uitgediende strategie oornag verouder en omdat 

tydsverliese 'n korporatiewe toekoms kan verongeluk (Russell, 1981). 'n 'Long view' kan ook slegs 

langtermyn suksesse en maatskappyontwikkelinge verseker indien tydsgerigte aanpassings in strukture, 

denke, beleid en optredes die nodige geordende beweeglikheid na die toekoms verseker (Schwartz, 1991). 

Verder vereis juis die aktuele politieke, ekonomiese en interkulturele gebeure onmiddelike optredes (Martin, 

1991), fokus die gerekenariseerde omgewing op die uitskakel van 'slow and clumsy processes' (Wowack, 

Jones & Roos, 1991) en skep stategiese 'maneuvering' 'n vorm van 'hypercompetition' wat geen 

tydsverspeling duld nie (D'Aveni & Gunther, 1994). Sonder snelle interne en eksterne 'connectivity' met die 

realiteite van die dag kan geen instansie betyds transformeer, die nodige nuwe bedryfsisteme skep en aan 

die bruikbaarheid van vorige hanteringsprosesse 'n nuwe vaart verleen nie (Kelly, 1995: 4-11). Al hierdie 

aksente impliseer egter nie dat snelle optredes die bestaande konsepte, stelsels of entiteite teen 'n 

roekelose vaart afskryf nie, maar dat eerder 'n organisatoriese evolusieproses geskep word waardeur die 

tydseise stelselmatig, deurlopend en betyds binne bestaande asook nuwe bestuurkaders akkommodeer 

word (Singh, 1990). 

 

Derdens is 'n dringendheid oor tydsaanwending noodsaaklik. Tyd en geleenthede vervloei omdat alle 

transformasieprosesse aan tydsversnellinge uitgelewer is. Daarom is die enigste werkbare metode om die 

eietydse tempo te handhaaf tydsgerigte denke (Toffler, 1978: 27-29). Sonder die regte benutting van tyd is 

ekonomiese oorlewing onmoontlik bloot omdat buite die vaart van verandering opereer word (Ansoff & 

McDonnel, 1990; Batemann & Zeithalm, 1990). Daarby vereis ekonomiese aktiwiteite dringende 

tydsbenutting en wel omdat tydsduur nie slegs uitgawes, verdienstes, winste en verliese nie, maar ook die 

invloed van die transformeringsaktiwiteite op organisasies bepaal (Mills, 1991). Daarom moet alle 

tydrowende stelsels opgehef word indien die snelle tempo van verandering oorleef wil  word (Hammer & 

Champy, 1993: 7-14), moet enige vorm van tydsvermorsing as onverantwoordelik tipeer word en moet 

aanvaar word dat slegs 'fluid, flexible, highly adaptive organisations will thrive in the fast-paced global 

economy'. Daarom is tydsbenutting en tydsbestuur 'n noodsaaklike aktiwiteit indien lang, medium en 

korttermynbeplanning, tydige optredes, die insamel van tydsgerigte inligting en snelle besluitneming 

gewaarborg wil word. (Carrell, Elbert, Norbert, Hatfield, Grobler, Marx & Van der Schyf , 2 000: 4-11). 

 

Die onstuitbaarheid van verandering, die ophef van isolasie, die verwerking van die konstante druk op die 

status quo en die handhaaf van aktuele tydsbenutting is duidelik binne die nywerheidsomgewing as 

permanente globaliseringsinvloede verwerk. Vanuit hierdie bestuursprosesse is egter ook 'n eiesoortige 

evolusionêre klimaat geskep waarbinne die omvange en bevordering van globalisering asook die genoemde 
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inwerkende invloede daarvan sodanig akkommodeer kon word dat die bestuur van transformasie van 

daaruit beter kon realiseer. 

 

Juis hierdie bestuursaktiwiteit handhaaf indringende insigte waarvan die kerk kennnis van moet neem te 

meer omdat beide die internasionale en nasionale kerklike stimulering van transformasie ook vanuit 

revolusionêre insigte gerig word (Hoofstuk 4: C.2). 

 

4.2. SKEP VAN EIESOORTIGE EVOLUSIONêRE KLIMAAT. 

 

Die nywerheidsomgewing is reeds vir dekades daarvan bewus dat revolusie een van die mees aktiewe maar 

ook gevaarlikste dryfkragte agter die ontwikkeling van verandering is (Bendor, 1977; Cannon, 1996). Die 

insig is nie verbasend nie omdat hierdie wêreldfenomeen oor baie jare heen vanuit filosofiese (o.a. Stahl, 

1952; Von Kapff, 1957; Bloch, 1964; Lenk, 1967; Ebert, 1968; Oglesby & Shaull, 1969; Marcuse, 1970c) 

teologiese (o.a. Daim, 1967; Cox, 1968a; Verkuyl & Nordholt, 1968; Moltman, 1969; Van Leeuwen, 1970; 

Louw 1972; De Ru, 1974; Heyns, 1975) en ook staatkundige (o.a. Neumann, 1948; Schieder, 1958; 

Johnson, 1964; Friedrich, 1969) perspektiewe as 'n kritiese en ingrypende menslike gebeure omskryf is. 

Vernietigende wêreldrevolusies (wat juis ekonomiese stelsels kritiseer en selfs vernietig) het egter talle 

nywerheidsvrese oor die soort radikale ingrype en veranderingsaktiwiteite geaktiveer. Daarom vorm 

revolusie nie 'n integrale deel van die gewone invalshoeke van die breë nywerheidsomgewing nie. Die fokus 

val eerder op die bestuur van evolusionêre veranderinge juis omdat daarmee ekonomiese chaos vermy en 

bruikbare veranderingsprosesse verseker word (Greiner, 1972; Singh, 1990). Die evolusionêre gerigtheid 

skep egter ingrypende veranderinge wat juis binne die Afrika bedeling dikwels tot revolusionêre gebeure 

aanleiding gegee het (Worldbank, 1994). Die soort ontwikkeling val wel buite die nywerhede se 

doelstellings, maar hef nie die strewe na transformasie op nie. Hier geld Heyns (1975: 3) se stelling dus ook 

vir die bestuurkaders: 'enige persoon wat eenmaal sy ontevredenheid met die bestaande in een of ander 

vorm van protes uitgespreek het, het daarmee vanself blyke gegee van sy intensiewe betrokkenheid by die 

gebeure in die wêreld, en van sy passie vir verandering.' Die nywerheidsomgewing is beslis deel van die 

proses. 

 

Terwyl talle gewelddadige revolusies deel van die wêreldgeskiedenis geword het (Ibid, 3), het die 

nywerheidsomgewing egter radikale veranderinge akkommodeer deur 'n eiesoortige evolusionêre vorm te 

skep waarmee wêreldverandering nagestrewe is. Die proses realiseer omdat gewelddadige revolusie 

verwerp word juis omdat daarmee ekonomiese ondergang i.p.v. die beoogde ekonomiese gelyke 

beregtiging geskep word, die sogenaamde sondebok maatskappye massale finansiële verliese ly en 

radikale ideologiese en politieke aspirasies meestal ekonomiese beginsels en instellings vernietig (De 

Villiers, 1976: 1-27). Daarom verskil die nywerheid se nie-gewelddadige benadering radikaal van alle 

gewelddadige revolusionêre vorme en wel omdat bestuur op die handhaaf van orde en nie die skep van 

chaos fokus. Ten einde die regte soort evolusionêre proses te vestig is 'n andersoortige vorm van 

maatskappy kritiek, die nastrewe van 'n aangepaste bestaanswyse en 'n groter klem op die individule 

verantwoordelikheid bedink en bevorder. Ook hierdie aksente rig en begelei die nywerheidshantering van 

verandering en stimuleer weereens verdere transformasie. Daarby bied hierdie bestuursfasette juis sterk 
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aanknopingspunte vir die kerk omdat die kerklik-teologiese omgewing wel deeglik met die soort gebeure 

worstel. 

 

4.2.1. ANDERSOORTIGE MAATSKAPPY KRITIEK. 

 

Leih (s.j.) toon deurgaans dat maatskappykritiek (deur talle eeue heen) 'n sterk faset van revolusionêre 

optredes is. Die industriële omgewing opereer nie buite hierdie realiteit nie, maar vestig in die proses egter 

drie eiesoortige maatskappykritiese insigte. 

 

Eerstens staan ekonomiese kritiek voorop. Hierdie benadering is logies omdat talle revolusies (regs of links) 

reeds sedert 1789 op snelle ekonomiese veranderinge gerig was. In die drastiese revolusionêre prosesse 

was egter daarna gestrewe om die samelewing en sosiale ordes radikaal by die nuwe ekonom iese 

behoeftes en verwagtinge van die mens aan te pas (Wertheim, 1971). Tydens die eietydse 

transformasiegebeure het weereens 'n nuwe bedeling realiseer waarin 'n georganiseerde materiële 

gerigtheid 'n ekonomiese ontploffing veroorsaak het waartydens alle denkinhoude, lewensverwagtinge en 

bestaansisteme in totaliteit aangetas en verander is (Toffler, 1981: 35-58). Hierin oorheers die mag van die 

tegniek (Müller, 1961: 24-52) omdat tegnologiese aanpassings talle eietydse transformasiegebeure 

stimuleer (Feibleman, 1966; Gehlen, 1980; Lawrence & Dyer, 1983). Met die vestiging van globalisering 

word egter 'n nuwe vorm van maatskappykritiek geskep waarin dit nie soseer gaan om 'n 

'vooruitgangsgeloof en een louter aardsgegerichte verlossingsverwachting' (Leih, s.j : 7) of om 'n 'heilige 

recht van opstand' (Van Schelven, (1920) nie, maar eerder om 'n gematigde vorm van 

veranderingsontleding, wettige menslike optredes, die bedryf van legitieme sisteme en die vestiging van 'n 

bruikbare 'dynamics of strategic change' (Hinnings & Greenwood, 1988). 

 

Tweedens word die menslike reaksies tydens ekonomiese verandering weereens ontleed. Hierin val die 

fokus egter op die vestiging van 'n bruikbare analiseringsproses waarmee verseker moet word dat die 

verskillende, uiteenlopende en ingrypende menslike gedragspatrone (binne en rond0om organisasies), die 

kern van veranderingsgebeure en die gepaardgaande invloede op persone nie misgekyk word nie (Lawler & 

Porter, 1977). Omdat 'people respond to and treat the world as they construe it' 'n daaglikse realiteit is 

waarmee mense onmeetbare, maar tog waarneembare sosiale persepsies skep, is 'n legitieme en 'n 

verantwoordelike en verantwoordbare maatskappy-analise nodig ten einde 'n 'structure of competence' 

d.m.v. nuwe mensgerigte bestuursmodelle te vestig en te verseker (Hall, 1996: 1-18). Tydens die proses 

vorm die nywerhede se maatskappykritiek egter 'n hewige kontras met die eensydige regverdiginge van die 

onwettighede van radikalisme. Daarom gaan dit nie om die vernietiging van persone, instellings, prosesse 

en sisteme nie, maar poog die hoofstrewe eerder om mense tot sinvolle, bruikbare en deurdagte 

aanpassings te begelei. Hierin gaan dit 'to understand that world change is an ongoing and never-ending 

process and that this happening requires a sharp and legitimate analysis, not only of our time, but also of 

our society. This analysis is so important for survival, for prosperity and for constant development that it asks 

for a combined effort in the economical, technological, sociological, pshycological, political and even 

theological areas of life. Our societies are too complicated for anything else than such interdissiplinary 

actions, for anything less than a definite and directed effort by various experts whose expertise can assure 

legitimate and acceptable changing processes and for anything other than correct motives which can direct 
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the decisions of those people that matters. Change is a necessity but so are correct social analysis and 

orderly conduct. Without such a responsible approach chaos will rule supreme and anarchy will destroy our 

world (Peters, Vodaworld, 1999). Daarom is Peters (1988) se ‘thriving on chaos' nie radikale pogings om 

wanorde te skep nie, maar om wel die fenominale en ingrypende eietydse verandering vanuit energieke 

optredes, ‘n geïntegreerde bestuursfokus en die bevordering van ordelike en bruikbare sisteme te hanteer. 

Hiervoor is snel en entoesiatiese menslike reaksies en veral die weiering om van nuwe uitdagings terug te 

deins, ‘n daaglikse noodsaaklikheid.   

 

Derdens vra maatskappykritiek vir 'n andersoortige bestuursfokus. In die proses moet die invloed van die 

interne en eksterne omgewing, die druk vanuit die sosiaal-politieke strukture op ekonomiese sisteme en die 

rol van organisasies tydens transformasie deeglik erken word. Juis menslike reaksies op die eietydse 

kompleksiteite aktiveer organisatoriese ontwikkelinge wat weer meehelp dat die gemeenskap meer 

georganiseerd raak (Thompson, 1967; Van Dijk, 1989). Daarom te meer is korrekte maatskappy-analise 

noodsaaklik ten einde die dryfkragte agter, die inhoude van en die resultate vanuit bepaalde 

veranderingsgebeure beter te verstaan en sodoende die 'agents of influence' tydens die hantering van die 

transformasieprosesse reg te identifiseer (Choate, 1990). Vanselfsprekend staan 'n kritiese benadering 

voorop, maar op sodanige wyse dat maatskappykritiek 'n bedrewe funksie in die verstaansprosesse is.  In 

die proses word die veranderingskompleksiteite sodanig aanvaar en deursien dat die nodige 'redesign' van 

nuwe insigte vir verbeterde hanteringsverrigting sal sorg (Huber & Glick, 1993). Daarom is maatskappy-

analise 'n gegewe vorm van ekonomiese oorlewing omdat 'missteps' en 'miscues' tydens alle vorme van 

'business re-engineering' besighede groot finansiële verliese kan kos (Caldwell, 1994). 

 

Met hierdie soort maatskappy-kritiese benadering rondom ekonomiese kritiek, die ontleding van menslike 

reaksies en die vestiging van deeglike bestuurfunksies word geen plek vir ideologiese wanbegrippe en 

ongegronde drome gelaat nie, maar word eerder gepoog om 'n aangepaste bestaanswyse te vestig waarin 

die werkgewer en werknemer 'n sinvolle bestaan kan beleef. 

 

4.2.2. NASTREWE VAN AANGEPASTE BESTAANSWYSE. 

 

Die vestiging van 'n aangepaste bestaanswyse behels 'n evolusionêre ingryping in die moderne mens se 

bestaansomvange. In hierdie evolusionêre proses figureer nie-gewelddadige metodes en belangrike 

sleutelkonsepte waarmee die strewe na verandering geregverdig, die bestaande ordes hersien, en die nuwe 

bestaansbedeling so ordelik as moontlik gevestig word. Die strewe na 'n aangepaste bestaanswyse skep 

egter 'n siklus van gebeure en 'n eie reeks van probleme en veranderlikes wat bestuur moet word. Die soort 

nywerheidsfokus impliseer dat die nywerheidsomgewing nie buite of bokant die ontwikkeling van ‘n nuwe 

bestaanswyse staan nie, maar eerder ‘n aangepaste, moderne en leefbare opset vir die betrokke personeel 

wil skep. Daarmee word die nastrewe van ‘n aangepaste bestaanswyse ‘n bestuurfunksies wat d.m.v. veral 

sewe tersaaklike bestuursaksente hanteer word. Ook hierdie bestuursfunksies stimuleer verdere 

transformasieprosesse. 

 

Eerstens moet 'n nuwe bestaanswyse planmatig geskep word. Hierdie benadering is logies omdat 

nywerheidsbesture reeds dekades lank met die soort proses besig is. Tot die ontwikkeling dra die gefokusde 
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aandag op die 'social psychology of organisations' en die geïntegreerde verhouding tussen die mens en sy 

eiesoortige omgewing (Katz & Kahn, 1978) en veral die noue relasie tussen korporatiewe kontrole in en mag 

oor menslike reaksies tydens aanpassings by (Herman, 1981). Daarom poog die ontwerp van nuwe 

mensgerigte hanteringsisteme (deur personeelkundiges) om 'functions and issues' sodanig te sinkroniseer 

dat sinvolle leefomvange en werkswyses vanuit aanpassings kan realiseer (Holley & Jennings, 1983). In die 

proses ontwikkel duidelike insigte oor die rol wat 'institutional economics' spesifiek op die 'growth and decay 

of customs' uitoefen (Basu, Jones & Schlict, 1987) en word toenemend aanvaar dat die industriële 

bedryfsisteme talle organisatoriese veranderinge skep wat gepaardgaande menslike ontwikkeling en 

aanpassings stimuleer. Daarom is 'n duidelike psigologiese gerigtheid op die omvange van verandering 

noodsaaklik (Beer & Walton, 1987). Vanuit hierdie menslike fokus poog futuroloë dan ook om talle 

aanpassings in bestuurstelsels so pynloos as moontlik te skep (Sunter, 1992, 1996) en wel omdat sodanige 

bestuursoptredes bestaanswyses raak, die weerstand teen verandering daadwerklik moet oorbrug, die 

aanvaarding van verandering volledig moet motiveer, en die nodige vaartversnellings tydens die 

veranderingsbeure d.m.v. die nodige 'shifting of gears' moet aktiveer. Slegs deur die soort bestuursfokus 

kan die 'thriving in the new economy' konstant bevorder word (Beck, 1992). Daarom te meer is 'n vorm van 

'principle-centered leadership' nodig omdat 'n veranderde bestaanswyse nuwe uitdagings vir die stabilisering 

van hersieningsgebeure bied (Covey 1992). Daarby moet die verwerking, hantering en akkommodering van 

menslike reaksies  deur strategiese menslike bestuursfunksies as 'n integrale deel van die 'total business 

approach' hanteer word en wel omdat sodanige reaksies leefwyses verander wat weer in die ekonomiese 

omgewing gereflekteer word (Armstrong, 1997: 1-3). 

 

Tweedens moet die realiseringsvaart van die nuwe bestaanswyse akkommodeer word. Beweging is een van 

die sleutelkonsepte tydens transformasie en verseker sodoende ‘n tempo van verandering in en buite die 

grense van ‘n instansie. Daarom moet alle vorme van stagnerende denke oor en tydens verandering 

weereens deurbreek word voordat 'n bestaanskrisis die mens en sy samelewing eenvoudig oorval. Die 

moontlikheid bestaan reeds omdat die integreerdheid van die ekonomiese, sosio-psigologiese en 

tegnologiese omgewings elk 'n eie en konstante vaart handhaaf wat meebring dat niemand die 

veranderingstempo durf ignoreer nie (Toffler, 1978). Die insig is noodsaaklik omdat die hoëspoed revolusie 

van die laat twintigste eeu (Third Wave) 'n ander vaart as die van die grondrevolusie (First Wave) en die 

Industriële revolusie (Second Wave) handhaaf. Daarom moet hierdie snelle veranderingsprosesse in alle 

menslike dimensies (ter wille van menslike oorlewing) erken word te meer omdat verandering doelbewus 

deur beide revolusionêres en nie -revolusionêres sodanig planmatig bevorder word dat transformasie 'n 

alledaagse maar ook vinnige fenomeen geword het (Toffler, 1981). Daarom is spoedhandhawing 'n integrale 

deel van die werkbare strategiese prosesse wat 'n nuwe lewensomgewing moet help formuleer om dat: 

'Ages of archeological processes had created our universe, but the birth of our new existence happens at 

the speed of light. Speed is therefore essential for economical survival, financial growth, punctuality, 

actuality and for constant improvement. Slow decisions cause delays and delays create permanent 

backlogs. Speed is the golden rule to move ahead and to stay ahead. The luxury of moving slowly is not the 

privilige of modern man and his integrated society (Peters, Vodaworld, 1999). 

 

Derdens moet die weerstande teen die ontwikkeling van 'n nuwe bestaanswyse verminder word. Die proses 

vra dat die geordende vorderingsprosesse nie as 'n tirannie van radikalisme gehandhaaf word nie, maar 
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eerder 'n verantwoordbare realisme behels waarin verantwoordelike veranderingsaksies aktiveer, 'n meer 

menswaardige bestaanswyse geskep en 'n nuwe vorm van beskawing nagestreef word. Daarom moet teen 

die doelbewuste vernietiging van lewensordes gewaak en eerder kontinuïteit in en aanpassing tydens die 

sinvolle uitbouing van 'n nuwe lewenspotensiaal nagestreef word. Die doodsnikke van 'n uitgediende vorm 

van voortbestaan moet egter aanvaar word juis omdat vorderingsbeheer alle fasette van die samelewing tot 

'n nuwe leefbare entiteit konstant ombou. Hierdie proses is inderdaad 'nothing less than a global revolution, 

a quantum jump in history' en juis daarom is 'n georkestreerde poging nodig vir die geordende hantering 

daarvan. In die proses moet die omvattende eietydse ontwikkelinge georganiseerd benut word en wel omdat 

die talle ingrypende gebeure 'n beherende rol in die bestaanswyses van die eietydse wêreldomgewing 

handhaaf. Enige stuiting van die soort vordering sal net die vernietiging van die huidige samelewing beteken 

omdat die noue relasie tussen verbeteringsaktiwiteite en die aanpassing van die eieytydse lewensomvange 

talle nuwe sisteme, prosesse en uitvindsels behels wat die moderne lewensbestaan beide instandhou maar 

ook verbeter. Daarom moet alle onnodige weerstande, veranderingsvrese en onsekerheidsfrustrasies 

oorbrug word omdat die lewensaktiwiteite van die mens tot 'n nuwe bestaansvorm daagliks omweef word. 

Sonder die nodige aanvaarding van hierdie nuwe lewensopset kan die mens nie meer sinvol leef en die 

maatskappy nie meer suksesvol bedryf word nie (Toffler, 1981: 16, 17-34). 

 

Vierdens is die skep van 'n nuwe bestaanswyse weereens 'n oorlewingsmeganisme. Uitgediende 

ekonomiese prosesse geld nie meer vir instansies nie en uitgediende lewensprosesse nie meer vir die 

eietydse mens nie. Aan beide hierdie bestaansfasette moet bestuur gelyktydige aandag gee omdat: '... 

many seemingly unrelated events and trends are inter-connected. They are, in fact, parts of a much larger 

phenomenon: the death of industrialism and the rise of a new civilization. ... So profoundly revolutionary is 

this new civilization that it challenges all our old assumptions. Old ways of thinking, old formulas, dogmas, 

and ideologies, no matter how cherished or useful in the past, no longer fit the facts. The world that is fast 

emerging from the clash of new values and technologies, new geopolitical relationships, new lifestyles and 

modes of communication, demands wholly new ideas and analogies, classifications and concepts. We 

cannot cram the embryonic world of tomorrow into yesterday's conventional cubbyholes. Nor are orthodox 

attitudes and moods appropriate' (Toffler, 1981: 16). Daarom moet al die vorige ou vorme van industrialisme 

eenvoudig met nuwe vorme vervang word sonder dat 'n variasie van die oue (mutasie), of 'n tydelike strewe 

na vernuwing (reformasie) of die restoureer van die bestaande konsepte (restourasie) hierdie proses mag 

stuit. Daarom moet die verwerking en akkommodering van die invloede van verandering op die mens en sy 

samelewing 'n nuutgefokusde soort personeelbestuur inisieer wat beide die eietydse bedryfsmens na 'n 

proses van beter selfhantering en eventueel bruikbare selfbestuur kan begelei (Ivancevich & Glueck, 1986). 

Daarvoor is 'n nuwe vorm van 'mindfulness' nodig omdat die antisipering van 'n andersoortige en nuwe 

toekoms voorop staan (Langer, 1990) en veral omdat die handhaaf van strategiese denke die nodige 

'competitive edge' binne die ekonomiese, politieke en selfs alledaagse omvange sodanig moet verseker dat 

beide bedryf en mens kan voortbestaan (Dixit & Nalebuff, 1991). Daarom vra die bereken van die 

ekonomiese en sosiale kostes van moderne veranderinge om die nodige 're-energizing' van al die 'mature' 

organisasies ten einde 'n proses van 'renewal' te aktiveer en te bepaal of 'existing mindsets and practices' 

nog in lyn met bestaande behoeftes is. Sonder die fokus kan die 'capacity for change' nie vermeerder word 

nie (Beatty & Ulrich, 1993: 60-77). Die gerigte kombineer van kontrolebestuur en die nodige 'commitment' 

deur almal verseker dan ook die langtermyn en 'sustainable success' wat so noodsaaklik is tydens 
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verandering (Wickens, 1995). Dit is dan ook hierdie konstante kombineer van bestuursfunksies met 

menslike behoeftes wat Peters (1994: viii) inspireer om die sosiale, ekonomiese en menslike stryd om 

oorlewing in 'n enkele dinamiese en veelseggende sin vas te vat: 'to stay on top of this fermenting global 

brew will require people and companies to paddlle like never before ...'  

 

Vyfdens vra die nuwe bestaanswyse om die aanpassing van die erfporsies van die verlede. Dit gaan wel vir 

die nywerhede om die totale verandering van samelewingsordes maar sonder dat onbeheerde en radikale 

sosiale verandering alle bestaande sisteme vernietig (Braunert, 1969). Daarom moet alle voorbereidinge vir 

die toekoms met die sigbare en bestaande werklikhede gesinkroniseer word want daarsonder is geen 

gerigte en suksesvolle gedragsnavorsing oor die huidige opset en die gepaardgaande hersieninge daarvan 

moontlik nie (Kerlinger, 1973). Die hede kan dus nie sonder die aanpas van die verlede uitkulmineer nie en 

juis daarvoor is duidelike diagnostiese sisteme nodig indien 'n werkbare vorm van 'organization dynamics' 

gevestig wil word (Kotter, 1978). Daarmee is en bly die verlede as sulks altyd 'n uitgediende entiteit, maar 

nogtans mag die invloed daarvan nie misken word nie. Die bestaande leefwyses is immers die produk van 

die verlede en daarom moet toekoms-realiserende aktiwiteite die geldende gebruike, sisteme en prosesse 

ombou i.p.v. doelbewus uitfaseer. Daarteenoor slaag die kunsmatige instandhouding van uitgediende 

prosesse ook nie want dit bemoeilik, vertraag en selfs ondermyn bestaansverandering, terwyl die verwerking 

daarvan die teenoorgestelde vermag (Harvey-Jones, 1993). Toekomsvisies is dus altyd nodig, maar selfs 

vooruitbeplanning kan nie sonder die lesse van die verlede realiseer nie. Daarom sal finansiële euphorias 

misluk omdat ongebreidelde verwagtinge 'n kort bestaan handhaaf, alle noemenswaardige suksesse, 

waarde en invloed in die hede ondermyn en die toekoms in die niet laat verdwyn (Galbraith, 1993). Die 

probleme van die verlede plaas juis die behoeftes en vorderinge van die hede sodanig in perspektief dat 

verskuifde aksente korrek inisieer, die grense van beweging erken, bepaal en gehandhaaf en die intrinsieke 

motiveringe vir vordering binne haalbare omvange gehou kan word (Devane, 1999: 323-334). Die 

veranderingsprosesse is dus nie los van die verlede nie, maar deel van 'n voortgaande proses daarvan en 

wel omdat die 'old models don't work anymore, because of the increasing complexity of our human made 

artifacts. And by artifacts I mean the things that we produce, like appliances and gadgets as well as 

institutions and processes. These are all the things humans make. And all these things are becoming 

increasingly complex'. Daarom beteken konstante aanpassings in die sigbare bedeling altyd die beëindiging 

van die uitgediende fasette van die onsigbare ou bedeling (Kelly, 1997: 252). 

 

Sesdens moet elke instansie sy spesifieke rol en plek in die nuwe bestaanswyse ken, erken en 

verantwoordelik hanteer (Bolles, 1991). Die soort benadering is geen keuse nie omdat drastiese, 

onbeheerde, onverantwoordelike en sinlose veranderingshanteringe net selfvernietiging beteken (Caldwell, 

1994). Daarom moet elke instansie sy eie strukture, sisteme en prosesse ten volle benut om verandering 

sodanig te hanteer dat die invloede daarvan binne die eie omgewing verwerk kan word. In die proses bly 

voortbeweging wel sentraal, maar moet alle bestuursfunksies nogtans georganiseerd geskied omdat die 

bestaande infrastruktuur, waardes, sisteme en gebruike nie in die veranderingsproses deur 

onverantwoordelike verwagtinge vernietig mag word nie. Daarom is planmatige wysiginge noodsaaklik ten 

einde die eksterne veranderinge in interne aanpassings te verwerk en wel sodanig dat die eie grense en rol 

deurlopend behoue bly. Dit impliseer dat wêreldbetrokkenheid nie die eie vermoëns mag oorskry nie omdat 

die uitdagings eenvoudig te omvangryk is. In die proses moet egter ook aanvaar word dat 'Deregulation, 
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globalization, fundamental breakthroughs in science, and the strategic importance of information technology 

are blurring boundaries in a wide variety of industries' (Hamel & Prahalad, 1994: 39). Grensvermenging en 

oorskreiding is dus aan die orde van die dag en daarom moet verandering ook doelbewus vanuit en binne 

die eie potensiaal bestuur word. Juis die erkenning van die eie rol, plek en bydrae verseker dat nie 

blindelings rondgetas, rigtingloos voortgeskarrel en buite eie vermoëns opereer word nie. Hierdie beginsel 

geld vir maatskappy en mens (Ibid, 27-48). 

 

Laastens vra die doelbewuste bevordering van 'n nuwe bestaanswyse om die integreer van alle gegewe 

werklikhede. Soos reeds genoem skep die tegnologiese, sosiologiese, informatiewe, biologiese, en 

psigologiese bydraes tot die eietydse wêreldomgewing die nuwe sosiale, maatskaplike, politieke en 

ekonomiese bestaanswyses van die eietydse mens. Hierin speel 'n super-ideologie (wat al die antwoorde vir 

elke probleem kan definieer) 'n minimale rol omdat slegs die praktiese integreer van alle dele, prosesse en 

prinsipes verandering werklik help dryf. Sonder hierdie integrasie van die werklikhede sal die omvange van 

die nuwe bestaanswyses nie verstaan, die noue relasie tussen alle invloede nie erken, die inwerking van 

gebeure op mekaar nie deursien en die aktivering van nuwe veranderingsomvange nie vermag word nie 

(Toffler, 1981: 19). Juis die gebrek aan integreringsaksies laat die 'age of unreason' floreer omdat 

uiteenlopende menslike reaksies op die diversiteite van die nuwe wêreld die pas dan bepaal en eventueel 

chaos i.p.v. orde skep (Handy, 1989). Daarteenoor bied die integreer van veranderingsrealiteite 'n breë visie 

oor die toekoms omdat die invloede van transformasie op die mens van daaruit beter begryp en dus meer 

georden hanteer word. Slegs so word die nodige 'sense in uncertainty' gevind (Handy, 1997) en word die 

noodsaaklike 'human value management' verseker wat die intergreer van alle werklikhede en die nodige 

insig oor die wye spektrum van die menslike bestaanswyse kan bied. Die proses kan slegs rondom die 

sinvolle, georganiseerde en bruikbare hantering van menslike gedragspatrone werklik realiseer (Fitz-enz, 

1990). 

 

Al hierdie insigte oor die doelbewuste skep van 'n nuwe bestaanswyse, die snelle ontwikkelingsvaart 

daarvan, die wegvee van weerstand, die vestig van 'n oorlewingsmeganisme, die hantering van die 

erfporsies van die verlede, die erken van die eie rol en plek en die integreer van gegewe werklikhede kan 

slegs realiseer indien die individu in die prosesse 'n definitiewe bydrae maak. Juis daarom is individuele 

verantwoordelikheid deel van die stimulasieproses van transformasie omdat van daaruit soveel menslike 

energie loskom dat veranderinge moet realiseer.  

 

4.2.3. GROTER INDIVIDUELE VERANTWOORDELIKHEID. 

 

Alle mensgerigte  wetenskappe maak vanselfsprekend veel van die individu. So bv. is die geloofsdimensies 

van die individu vir die Teologie, die plasing van die individu in die samelewingsordes vir die Sosiologie, die 

rol van die individu in kulturele volksverbande vir die Antropologie en die denke van die individu vir die 

Filosofie van belang. Al hierdie uiteenlopende samelewingsfasette van geloof, lewensbestaan, verhoudinge 

en denke dra by tot die vorming van individuele persoonlikhede en verantwoordelikhede (Müller, 1920). 

Hoewel hierdie tipe aksente almal waarheidselemente vervat, konsentreer die nywerheid egter op 

andersoortige insigte waarin juis die rol van die individu binne die nastrewe van ‘n nuwe bestaanswyse van 

wesentlike belang geag word. Met die aksent verkry die mensgerigte fokus van die nywerheidsomgewing 
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talle uiteenlopende fasette (soos reeds deurlopend aangetoon), maar is die hartaar daarvan 'n meer 

persoonlike en verantwoordelike individuele basis wat juis die deure vir 'n nuwe vorm van 

Nywerheidsbediening open (Hoofstuk 5: A.2.2.1). Hierin is veral vier aksente van tersaaklike belang. 

 

Eerstens word die waarde van die individu in die nuwe bestaanswyse hoog geskat. Die 

transformasieprosesse het duidelik die rol van gevestigde en erkende instellings (soos o.a. die regering, die 

wetsordes, die opvoedkundige sisteme, die familie, die werksomgewing en die kerk) ondermyn. Die gevolge 

van die proses is orals duidelik omdat: 'Like ancient rock formations pounded by turbulent seas of change, 

these old sources of authority have been relentlessly eroded by new technologies and ideologies that have 

shifted power irreversibly from the institution to the individual' (Gibson, 1997: 2). Die proses beteken eintlik 'n 

nuwe vorm van revolusionêre evolusie waarin verandering nog steeds van alle kante op die eietydse mens 

toesak, maar waarin talle veranderingsgevolge direk voor die deur van persoonlike verantwoordelikheid gelê 

word. Daarom is individuele optredes van soveel kritiese belang dat selfs 'n 'new breed' van leiers en 

individue doelbewus geskep moet word omdat slegs verantwoordelike persone beide die revolusionêre 

ingrype en evolusionêre wysiginge van bestaande entiteite die beste kan verstaan en eventueel kan 

verwerk. Sonder sodanige individuele verantwoordelikheid is die breë menslike voortbestaan in die 

ekonomiese, sosiale en persoonlike omgewings eenvoudig nie meer moontlik nie. Oor die belangrike rol van 

die individu, in die eietydse veranderingsprosesse, is daar binne die nywerheidsomgewing dus geen twyfel 

nie (Katzenbach, 1996: 7-22). 

 

Tweedens word die individu se magteloosheid teen verandering erken. Waar gewelddadige revolusies deur 

roekelose persone (meestal sonder behoorlike duidelikheid oor die nuwe en geheiligde ideaal) doelmatig en 

gewelddadig nagestreef en radikaal bedryf word, behels die soort optrede meestal 'n soort selfverheffing van 

eie vermoë wat eintlik die wegvlug vanaf die werklikheid na 'n droomwêreld meebring wat eventueel nêrens 

werklik bestaan nie (Leih, s.j: 178). Binne die nywerhede behels die industriële veranderingsevolusie egter 

die deurdagte aanvaar en omskryf van die individu se onvermoë om die eietydse transformasieprosesse ten 

volle te ken en te beheer. Hierdie tipe konklusie is die produk van die genoemde erkenning van die 

werklikheid van verandering en van die ingrypende invloed wat die onstuitbare kragte agter verandering 

uitoefen. In wese impliseer die erkennings dat verandering gebeur ongeag of die mens dit hanteer, want: 

'The single abilities of the individual cannot cope with the present processes of change. Not even extra-

ordinary giftedness, nor brilliant education, or excellent training can safeguard any person against the 

massive onslaught of transformation. The only sensible way of thinking is to accept the own inability to 

understand a worldprocess of immense proportions and to realize that nobody can control the power of 

change, but everybody must experience it.' (Peters, Vodaworld, 1999). Die moderne individu word deur 

verandering dus op sleeptou geneem. 

 

Derdens hef hierdie uitgelewerde situasie nie die individu se bydrae in verandering op nie. Individuele 

behoeftes dryf transformasie juis omdat die inherente menslike verwerkinge van die bestaande 

wêreldomgewing verandering voortdurend stimuleer. Hierin speel die belewenisse van die individu 'n 

dominante rol en daarom is die onstuitbaarheid van verandering nie 'n bedreiging nie, maar juis 'n inspirasie 

om op die mees tersaaklike knelpunte te fokus en te reageer. Hierin staan die menslike ontwerp van 'n nuwe 

wêreld voorop omdat menslike vindingrykheid 'n proses van menslike optredes waarborg. Daarom is die 
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kruising tussen individuele en organisatoriese vermoëns nodig indien 'n 'leading edge' in die hantering van 

verandering verseker wil word (Bennett, 2000). Hierdie invalshoek vra ook dat daar menslik oor menslike 

aktiwiteite gedink word en wel omdat die wese van die veranderingsaktiwiteite nie in die dooie materie (o.a. 

die ekonomie, bestaanstrukture en bedryfsisteme) setel nie, maar veel eerder in die mens se persoonlike 

samestelling, belewenisse, denkinhoude en spesifieke bydrae sentreer. 'Veranderungen unterliegen Wissen, 

Fertigkeiten, Fahigkeiten, Motivationen, Emotionen und Einstellungen, also jenen psychischen un 

physischen Dispositionen, die das Gesamtsystem Persönlichtkeit reprasentieren un steuern.' (Freiling & 

Sonntag, 1999: 163). Sonder die insig bly die fokus op ekonomiese gebeure wat nie naastenby soveel 

invloed uitoefen as die konstante ontwikkeling van die menslike persoonlikheid in sy beroepsomgewing nie 

(Hafeli, Kraft & Schallberger, 1988). 

 

Vierdens benodig die individu spanwerk om te oorleef. Die talle uitdagende resultate van globalisering maak 

spanwerk krities omdat daarmee 'multiple intelligence', 'the right mix of skills' en 'mutual accountability', 

verseker word (Gardener, 1983). Omdat die onstuitbaarheid van verandering die enkelvoudige en 

eenvoudige beheer daarvan bemoeilik, het vanuit die gebeure 'n nuwe insig vrygekom. Binne die normale 

bestuurspraktyke het alles voorheen gegaan om die benut van die arbeider se talente en energie deur die 

skep van orde, die handhaaf van dissipline, die najaag van 'n gemeenskaplike doel en die uitvoer van 'n 

projek wat alle aktiwiteite rig, alle optredes beheer en alle suksesse waarborg (Van Niekerk, 1987). Weens 

die ingrypende invloed van verandering op die individu gaan dit tans oor 'n vorm van 'disorganization to get 

newly organized' en oor 'n soort 'liberation management' wat chaos kan akkommodeer. Hierin vervloei alle 

enkelinge se insigte, bydraes, energie en ywer in 'selfcontaining teams', 'networking' en 'designing groups' 

en wel omdat innovasie en inisiatief nie meer soseer van die goedkeuring van magstrukture, 

bestuurshiërargieë en korporatiewe beheersisteme afhanklik is nie, maar gemeet word aan die spesifieke 

bydrae wat georganiseerde groepe tot ‘n noodsaaklike 'common dominator' lewer. Hierin is die sleutelwoord 

'constant improvement' omdat persoonlike groei die antwoord op 'constant pressure' is. Die vaart van 

verandering is egter van so 'n aard dat die elemente van 'short term' en 'medium term' ondefinieerbaar is juis 

omdat selfs die 'long term' geen uitgerekte dimensies handhaaf nie. Hierdie soort snelheid van verandering 

plaas onhanteerbare druk op die individu en daarom is daar geen plek vir eendagsvlieë en vir 'fashion, fickle 

and ephemeral' nie omdat enkelinge meer geïnspireerd raak wanneer die eietydse werklikhede 

gesamentlike uitdagings word. Inspirasie volg egter slegs na perspirasie en daarom moet elke individu binne 

spanverband sy deel doen want sonder die samewerking tussen individue is die hantering van verandering 

nie meer moontlik nie (Peters, 1992; 189-248). Spanwerk bring ook die nodige denkverbredinge mee van 

waaruit gesamentlike oplossings beter geformuleer kan word (Katzenbach & Smith, 1993). 

 

Hierdie aksente oor die waarde, magteloosheid, bydrae van die individu en inskakeling by 'n span het 

transformasie verder bevorder juis omdat al die fasette 'n integrale deel van die sekulêre bestuurstelsels van 

die nywerheidsomgewing uitmaak. 

 

4.3. BEDRYF VAN SEKULêRE BESTUURSTELSELS. 

 

Drie inleidende gedagtes is eers nodig voordat die mees tersaaklike fasette van die sekulêre bestuurstelsels 

uitgelig word.  
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Eerstens geskied die industriële stimulasie van verandering (soos herhaaldelik genoem) georden en 

georganiseerd. Ten einde bestuursaktiwiteite te rig word egter bepaalde sekulêre bestuurstelsels toegepas 

waarin bestuurshulpmiddele sodanig aangewend word dat die eiesoortige ekonomiese mikpunte suksesvol 

kan realiseer. Hierdie ondersteuningsisteme is wydlopig van aard en omsluit 'n groeiende siklus van 

gebeure. So is daar  o.a. die bestuur van innovasie (Burns & Stalker, 1961), die bevordering van 

korporatiewe denke (Jay, 1975), die handhaaf van etiese standaarde in strategiese denke (Freeman & 

Gilbert, 1980), en die skep van die regte verhouding tussen instansies, vakunies en die regering (Adams & 

Brock, 1986). Later volg die bevorder en instandhou van goeie en gesonde menseverhoudinge deur die 

versekering van die mees bruikbare sisteme vir kliëntediens (Langer, 1990), die noodsaaklikheid van 

agtergrondstudies ten einde 'n vorm van organisatoriese selfontdekking te vestig (Sagan & Druyan, 1992), 

die dryf van organiseringsdinamieke met die oog op die totale herstrukturering van organisasies en veral die 

aanpassings in konstante kwaliteitsverbetering (Henkoff, 1993). Vanuit die proses word die vestiging en 

handhaaf van 'n konstante vorm van 'hypercompetition' (Abegglen, 1994), 'n nuwe vorm van 'organizational 

democracy' (Nel, 1994), en die bevorder van omvattende rekenaargeletterdheid (Carner, 1994) sonder dat 

in die eindelose labirinte en gesukkel van 'information overload' verval word (Tetzil, 1994) van al groter 

belang. Verder fokus die aandag op die versnelde prosesse van produkontwikkeling (Tabrizi & Eisenhardt, 

1994), die deurlopende aktivering en aanwending van innovering juis om in pas met tegnologiese 

ontwikkelinge te bly (Utterback, 1994), die uitbou van groeipotensiaal (Magnet, 1994), die ontwikkel en 

benut van korrekte metodes vir deeglike strategiese beplanning (Quinn, Mintzberg & James, 1994) en die 

planmatige prikkeling, stimulering en aanwending van intelligensiepotensiaal (Bennis, 1996). Vanuit hierdie 

kort oorsig is die omvange van die sekulêre stelsels genoegsaam duidelik. 

 

Tweedens is al hierdie bystandsisteme en gepaardgaande aksente  nie lukraak ontwikkel nie, maar is juis 

die resultaat van interdissiplinêre navorsing ten einde 'n linie van denkontwikkeling te vestig (Maier, 1963: v). 

In die hele proses het die denkpendulum dan ook deeglik tussen hersieninge van en aanpassing in 

organisasies rondbeweeg juis om produkkwaliteite en kliëntediens te verbeter. Die as van hierdie penduIum 

is egter weereens die menslike faktor en daarom het die fokus veral tydens die negentigs (1990-1999) na 

die innove er en inspireer van, die bied van beweeglikheid vir en die benutting en ontwikkeling van die 

individu verskuif. Die resultate van die proses is duidelik. 'Many ingenious managerial tools were and are still 

developed by sharp minds and are constantly managed by searching minds. The only real guarantee for 

success is the utilizing of open minds. But all these activities are the result of thinking minds and that is why 

all plans, systems and processes must acknowledge the human mind. With such an approach success is 

guaranteed, without it failure becomes a daily experience' (Peters, Vodaworld, 1999). Die eindkonklusie vir 

Peters (1994: 47) is eenvoudig en direk 'Remember that business is a human game.' 

 

Derdens is 'n reeks wydlopige bestuurstelsels vanuit die gegewe ontwikkeling benut om die 

transformasieprobleme aan te spreek. Met die proses het ekonomiese oorlewing, die herevaluering van 

werk, die bevordering van leierskap en die herstrukturering van menslike bestuur, die eietydse 

transformasieproses weereens gestimuleer. 

 

4.3.1. STREWE NA EKONOMIESE OORLEWING. 
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Daar is reeds daarna verwys dat die aanvaarding van die konstantheid van verandering, die nastrewe van 'n 

nuwe ekonomiese wêreldbedeling, die bevordering en hantering van globalisering, en die skep van 'n 

eiesoortige evolusionêre klimaat alles nywerheidspogings behels om ekonomiese oorlewing te verseker. 

Hoewel finansiële oorwegings in die prosesse voorop staan, is daar veral vier ander tersaaklike aksente wat 

die nywerheidstrewe na finansiële oorlewing in 'n breëre perspektief plaas. Juis vanuit hierdie dimensies 

word die eietydse transformasiegebeure weereens verder bevorder. 

 

Eerstens aanvaar maatskappye hul verantwoordelikheid teenoor die gemeenskap. Nywerhede figureer 

binne 'n bepaalde sosiale omgewing en daarom is die rol van 'n instansie binne sodanige gemeenskap van 

wesentlike belang. 'When society goes through a deep shift like this (transformasie), we've (nywerhede) got 

to hold the whole thing together or a lot of human misery will result. That is why the business sector is so 

important' (Rose, 1993: 101). Rose verwys verder na Blondell (nog 'n dinamiese wêreldwye 

transformasiekonsultant) wat beweer dat die ekonomiese verantwoordelikheid teenoor die gemeenskap nie 

'week-end transformation' behels nie, maar dat dit in wese gaan om die handhaaf van basiese 

waardesisteme soos 'issues of trust, respect, dignity, commitment, integrity and accountability'. Die rede vir 

die benadering word duidelik gemotiveer 'The world is crying out for these things to become more important'. 

Die soort aksente leef ook in die bestuursbeleid van top bestuurshoofde (bv. Welch van General Electric) 

wat direk beweer dat die ekonomiese wêreld weer 'n etiese siel in die gemeenskap moet laat herleef (Ibid, 

104). Juis die aanvaarding van verantwoordelikheid teenoor die gemeenskap is ook deel van kerklike 

oproepe en daarom staan die deur vir Nywerheidsbediening in die verband wyd oop (Hoofstuk 5: D). 

 

Tweedens vereis gemeenskapsbetrokkenheid dat die ekonomiese gemeenskap as diagnos tiese agente 

moet optree. Talle ander instansies (naas die ekonomiese omgewing) is ook in die prosesse van 

verandering vasgevang en hulle mislukking om die eietydse situasie behoorlik te ontleed kring tot binne die 

bedryfsprosesse van die nywerheidswêreld uit. Weens die interverbondenheid van instansies bemoelik die 

soort gebrek die nywerhede se reoriëntasie tot verandering en juis daarom is reeds dekades gelede gepleit 

vir die ontwerp van diagnostiese modelle wat die totale spektrum van menslike reaksies op transformasie 

kan ontleed (Lawler & Porter, 1977; Nadler & Tushman, 1980). Die benadering impliseer dat maatskappye 

hulle ekonomiese mag, bedryfsisteme, interdissiplinêre navorsingsresultate en strategiese beplanning veel 

wyer as vir eie belange moet aanwend en wel omdat die talle negatiewe gevolge van die kortsigtige 

optredes van ander instansies ook ‘n reeks van 'counterproductive' en 'dysfunctional' reaksies binne die 

ekonomiese omgewing skep. Daarom mag dit in die diagnostiese prosesse nie net om die interne en 

selfgerigte 'organizational frame bending' gaan nie, maar moet die 'many-bullets principle' toegepas word 

ten einde die modifikasie van die talle elemente in die totale omgewing tot die voordeel van interne 

aanpassings te benut. Juis die nodige interne 'implementing of change' kan weer die voorspelbare stadiums 

van eksterne verandering help rig en wel sodanig dat die eksterne omgewing vanuit die interne optredes kan 

baat. Slegs met die bedryf van hierdie breëre diagnostiese funksies sal veranderingshantering 'ultimately 

pay off ' (Nadler & Tushman, 1993: 225-241). Daarom vereis hierdie soort bestuursbenadering dat die 

industriële omgewing wel deeglik kennis neem van die transformasieresultate op ander instansies en dat die 

navorsing en werk in die verband vir ander instansies (insluitende die kerk) beskikbaar is. Die diagnostiese 

funksies word egter nie wydlopig propageer nie en juis daarom is Nywerheidsbediening van soveel belang 
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omdat daardeur toegang vir die kerk na hierdie soort data verkry word. Die aspek stel egter 'n duidelike 

uitreikings uitdaging aan die kerk (Hoofstuk 5). 

 

Derdens aanvaar die nywerheidsomgewing die wydlopige resultate van hul eie optredes. Die invloede vanuit 

maatskappye op die omgewing handhaaf wel grense, maar die siklus  tussen die interne en eksterne 

hantering van verandering skep nogtans spanninge, remminge en aanpassings oor 'n wye bestaanspektrum 

(Kaufmann, 1971). Die wedersydse invloede tussen die nywerheid en die gemeenskap is dus 'n gegewe 

realiteit en wel omdat alle maatskappye 'n deel van die mikro-gemeenskap (waarin opereer word) uitmaak. 

Die omvange van die nywerhede se invloedingsproses, die kragte wat tydens die gebeure realiseer en die 

kompleksiteite van die verskillende gebeure mag verskil, maar in hoofsaak gaan dit vir alle 

gemeenskapsinstansies oor ingrypende aanpassings juis in 'n poging om die 'unpredictable' en 'turbulant 

pressures' sodanig te verwerk dat teen die bedreiginge van 'potent change' oorleef kan word. In die proses 

gaan die nywerheid se gesindheid teenoor verandering die deurslaggewende faktor wees want daardeur 

word bepaal of alles as 'obstacles ór challenges, threats ór opportunities' deur die sosiale omgewing 

identifiseer word. Juis die soort ingesteldheid teenoor transformasie gaan óf 'n vorm van 'elicit of despair' óf 

die 'mobilize of energy' binne die maatskappy self, maar ook in sy eie omgewing meebring en daarom moet 

besigheidsinstansies besef dat hierdie invloede afhang van 'how an organization interprets the forces 

surrounding it, and what it does with it' (Jick, 1993: 1). Die resultate van hierdie wydlopige optredes 

stimuleer veranderingsinvloede en skep selfs interne en eksterne chaos waarop maatskappye kan en moet 

floreer (Peters, 1988: 464). Die openheid impliseer 'n erkenning van die invloed van die 

nywerheidsomgewing op die samelewing (en die eise wat dit stel) en bied die geleentheid vir 'n nuwe 

dinamiese vorm van kerklike Nywerheidsbediening juis omdat die kerk sterk op invloede in en beïnvloeding 

van die gemeenskap fokus (Hoofstuk 5). 

 

Vierdens vereis bogenoemde aanslag dat maatskappye visioenêr moet dink. Collins & Porras (1991: 31-34) 

beweer tereg dat die omskrywing van 'n visie geen maklike taak is nie, maar dat die formuleer daarvan 

nogtans noodsaaklik vir sukses is. Visie is en bly immers die 'genetic code', die 'shaping force' en die 

werklike 'guiding philosophy' wat ‘n duidelike koers bied, planne rig en die gekose bydrae bly handhaaf. 

Daarom moet alle instansies 'visions', 'visionaries' en 'envisioning' as essensiële gebruike en konsepte 

aanvaar juis om 'n 'mature organization' te verseker. Hierdie strewe in die nywerheid realiseer egter nie 

maklik nie juis omdat 'Vision in the non-business world reverberates with contradictions, denoting at the 

same time dreams, impracticability, as well as unusual competence in discernment or perception' (Beatty & 

Ulrich, 1993: 75). Daarom te meer is dit die taak van maatskappye om 'n vorm van 'shared vision' te skep 

waarin gepoog word 'to diagnose and visualize complex organizational interrelationships and thereby think 

more systematically about the organization and its dynamics.' (Parker 1990: 21-22). Die empiriese navorsing 

binne die nywerheidsomgewing sentreer reeds op interdissiplinêre samewerking en daarom bestaan die 

bereidheid om die nywerheid se visioenêre denke met alle instansies (inlsuitende die kerk) te deel juis 

omdat interdissiplinêre samewerking die beste resultate vir alle betrokkenes met die hantering van 

verandering bied. 

 

Vanuit bogenoemde aksente is dit duidelik dat ekonomiese oorlewing veel wyer uitkring as finansies en dat 

maatskappye in die proses ook aanvaar dat die dien van die gemeenskappe waarin hulle opereer deel van 
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die proses uitmaak. Juis daarom bestaan 'n bereidheid om as diagnostiese agente in 'n wye spektrum op te 

tree, die resultate van hulle eie optredes te verwerk en om 'n visioenêre rol te vertolk. Hierdie optredes 

stimuleer transformasie omvattend omdat daarmee die interne aktiwiteite van maatskappye na die eksterne 

omgewing uitkring.  

 

Al hierdie prosesse vra egter om konstante inspanning van waaruit die herevaluering van werk dan ook op 

die agenda gekom het.   

 

4.3.2. HEREVALUERING VAN WERK. 

 

Een van die mees dinamiese gebeure tydens die strewe na ekonomiese oorlewing is die herevaluering van 

werk. Hierdie opset skep totaal andersoortige probleme vir beide maatskappye en ook vir die sosiale 

samelewingsordes. Daarom het die nywerheidsomgewing na nuwe waardesisteme vir die herstrukturering 

van werk as sulks en indiensneming in die besonder deurlopend gesoek (Davis & Gosling, 1986). 

 

Die veranderinge in en aan die werksituasie is egter ook 'n traumatiese ervaring  in die eietydse menslike 

lewensomvange. Die kerk en sy lidmate word juis deur die steeds veranderende werksituasie ingrypend 

geraak en daarom is die aandag aan die industriële belewenisse en hantering van werk vir die kerk van 

kritiese belang. Die formulering en verkondiging van 'n werkbare teologie van werk (juis in die Suid-

Afrikaanse bedeling) vorm vervolgens 'n integrale deel van die voorgestel de Nywerheidsbedieningsmodel 

(Hoofstuk 5: C.1.2). Vir die vestiging daarvan is egter aandag aan veral vyf tersaaklike nywerheidsgebeure 

nodig ten einde die herevaluering van werk binne die nywerheidsomvange binne perspektief te plaas. 

 

Eerstens is die eietydse druk op arbeid geen nuwe ontwikkeling nie. Twee aksente in die verband is 

belangrik.  

 

Enersyds handhaaf die eietydse arbeidsopset 'n intensiteit van sy eie. Daarom gee talle instansies groter 

aandag aan die eeuelange invloede van die ingrypende nywerheidsveranderinge op die lewens - en veral 

arbeidssituasies (Toffler, 1981). Tydens die eietydse proses fokus die nywerhede egter grootliks op die 

ekonomiese fasette in die werksopset juis in 'n poging om groter spoed aan die bedryfsprosesse te verleen 

(Beck, 1992), die druk vir konstante werksaanpassings te akkommodeer (Burdman, 1992), en die 

onsekerhede rondom die ekonomie deur beplanning te ondervang (Drucker, 1992a en b). Verder word ook 

gepoog om die vrese vir verminderde inkomste te verwerk (Marshall, 1993) en die skep en sirkulasie van 

moontlike werksgeleenthede te identifiseer (Richman, 1993). Hierdie soort aksente word sterk gerig deur die 

sosiologiese wetenskappe se beklemtoning (oor dekades heen) van die menslike dimensie rondom werk 

waarin die fokus val o.a. op die rol wat arbeid in die samelewing speel (Oldham, 1950), die interrelasie 

tussen die bedryf en die mens (Argyris, 1957; McGregor, 1966), die psigologiese belangrikheid van 

medeseggenskap van werknemers binne die werksituasie (Lammers, 1965) en veral die belang van psigo -

sosiale bystand binne die steeds veranderende werksomgewing (Arendsberg, 1951; Van Mechelen, 1954; 

Brown, 1958; Van Haller, 1961; Schein, 1985).  
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Andersyds was die kerk ook in hierdie mensgerigte fokus betrokke. Daarom is reeds dekades gelede al 

gewaarsku dat die nywerheidswêreld negatiewe erfporsies vir die mens binne die opeenvolgende industriële 

bedelinge gelaat het en wel omdat die steeds veranderende arbeidsopset die mens liggaamlik, sielkundig en 

godsdienstig tot in sy wese raak (Müller, 1954; Müller, 1961: 23-52). Verder is arbeid ook vanuit 'n psigo -

sosiale invalshoek teoreties ontleed juis om die psigiese bedreiginge en die individuele aanpassings van die 

mens binne 'n nuwe werksomgewing beter in die kerklike pastoraat te hanteer  (Marais, 1969: 59-108). 

Hoewel al hierdie aksente die kerklik-teologiese oog vir die konstante aanpassings binne die 

werksomgewing moes open, het verdere insigte hieroor nie snel genoeg realiseer nie. Daarom is 'n nuwe 

Nywerheidsbedieningsmodel noodsaaklik juis omdat die werksopset een van die grootste bedreiginge vir die 

kerk se ekonomiese voortbestaan en vervolgens vir die handhaaf van die kerklike bediening inhou (Hoofstuk 

5). 

 

Tweedens is die dinamiese waarde van arbeid (in die menslike bestaan) binne die nywerheidsomgewing 

afgewater. Die finale resultaat van hierdie dekade lange ontwikkeling is 'n geleidelike verlies aan 

werksgeleenthede waarin en waartydens weinig van die verwagte en nagestrewe 'technological utopianism' 

realiseer het. Eerder is werksposte, arbeidsomvange en diensinhoude radikaal verminder (Segal, 1985). 

Beide Bridges (1996) en Rifkin (1996) beklemtoon deurgaans dat die nywerheidsomgewing se aktivering, 

benutting van ingrypende dryfkragte en die bestuur van die transformasieprosesse weinig tyd vir 

teoretisering oor arbeid as sulks gelaat het en dit terwyl radikale veranderinge rondom die arbeidsopset 

deurlopend realiseer het. Juis tydens die gebeure het die 'job market' radikaal verander omdat 'global 

economic turmoil has killed job security'. Die proses het egter ook meegebring dat 'n 'independent work 

force is rising from the ashes of corporate downsizing'. Die probleem is egter dat hierdie snelgroeiende 

segment van die arbeidsomgewing weinig leiding ontvang en  daarom is  die herskrywe en hervestiging van 

werk vanuit 'n 'independent' perspektief van wesentlike belang (Brown, 1994: xiii, xiii-xvii). In die verband 

was die filosoof en psigoloog Marcuse (1979: Preface) se waarskuwing (reeds aan die begin van die 

rekenaartydperk) korrek. 'The result (van gerekenariseerde outomatisasie) would be a radical transvaluation 

of values, and a mode of existence incompatible with the traditional culture. Advance industrial society is in 

permanent mobilization against this possibility.' Juis die afskaling en aantasting van werksgeleenthede het 

die kerk inspireer om talle oproepe oor werksverskaffing te maak en daarom word selfs prysenswaardige 

werk gedoen om werklose lidmate te begelei om intrepreneurs en konsultante te word. Die Algemene 

Sinode van die N.G.Kerk het selfs tydens die Leer en Aktuele Verslag (N.G.Kerk. 1994: 94-98) gekyk na die 

verhoogde werkslading wat die bevriesing van poste meegebring het. Al hierdie soort aktiwiteite is eger nie 

genoeg om 'n herwaardasie van die algemene waarde en betekenis van werk te bied nie en daarom is die 

formuleer van 'n nuwe dinamiese teologie van werk vir werkendes sowel as werkloses van wesentlike 

belang (Hoofstuk 5: C.1.2). 

 

Derdens het die nywerheid se bestuursontwikkelinge sy tol geëis. De Sismondi (1991: 563) se blatante en 

onverskillige houding tydens die agtiende eeu dat 'wealth is everything, men are absolutely nothing' het 'n 

soort meganisering, strategiese denke en bestuursprosesse help skep waarin duisende werksgeleenthede 

die afgelope twee eeue verlore gegaan het (Heilbronner, 1996: xi). Die vroegtydige waarskuwings dat die 

maniplueer van kapitaal en arbeid ook die degradering van werk in die twintigste eeu gaan stimuleer 

(Braverman, 1974) is egter nie ernstig genoeg geneem nie. Weliswaar het die nywerheidswêreld oor die 
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laaste dekades heen die mens se werksomgewing drasties verbeter (Feibleman, 1966; Ackhoff, 1981; 

Harvey-Jones, 1993; Bennet, 2000), maar nogtans het die benadeling van die werksituasie van die individu 

voortgeduur. Hierin het al die tegnologiese ontwikkelinge in die nywerheidsomgewing talle negatiewe 

prosesse gestimuleer. In die begin het die tegniese vorderinge wel die proses van werksverliese op 'n 

tydstip omgekeer, maar die groei in die gerekenariseerde wêreld bedreig weereens talle werksgeleenthede 

(Brod, 1984; Wowack, Jones & Roos, 1991; Bradley, 1993). Daarom word tans openlik gevrees dat die 

nuutste tegnologiese metodes die toekoms van werk net al meer gaan ondermyn (Jones, 1990). Daarby het 

die vestiging van 'n 'consumer culture' ook misluk om meer werksgeleenthede te skep. Daarom is talle 

indrukwekkende bemarkingspogings gedoen om die transformasie-invloede te akkommodeer en doelbewus 

gepoog om 'n mark vir produkte (d.m.v. duur advertensie veldtogte en die konstante kweek van die behoefte 

vir sekere middele) te aktiveer. Niks hiervan het werklik die beoogde groei in aanvraag meegebring nie. Die 

gevolge was radikaal want die versadiging van 'n mark, die invloed van inflasie en die groei van 

kopersweerstande het die toename in werksgeleenthede gekelder. Die finale effek van die talle 

bestuursaktiwiteite was derhalwe vrese oor werksverliese, die groei van negatiwiteite teenoor werk as sulks, 

die ondermyning van die roepingsinhoude van werk en veral die degradering van arbeid tot 'n finansiële 

oorlewingsmiddel (Cross, 1993). Al hierdie werklikhede realiseer duidelik omdat miljoene mense wêreldwyd 

werkloos of onderbenut is (VSA, 1994: 11-14). Die Suid-Afrikaanse nywerheidsomgewing het hierdie 

prosesse nie vrygespring nie en daarom is die werksituasie van die individu ingrypend geraak en verander 

(Hoofstuk 2: B.5.1.2). 

 

Vierdens het die eietydse transformasieproses 'n nuwe vaart aan werksverliese verleen. Die afskaling van 

poste was dikwels die aangewese metode vir ekonomiese oorlewing. In die proses realiseer ‘n gebrekkige 

fokus op die omvange, inhoud en waarde van arbeid en wel omdat die vernietiging van werksgeleenthede 

as 'n bestuursfaset gehandhaaf is (Hunnicutt, 1988; Jarrat & Mahaffe, 1990). Die gebeure realiseer omdat 

die radikale aanpassings in die werksomgewing grootliks aan produksie en winste verkoppel is, wat juis 

nuwe en ingrypende veranderinge geskep het: Die reaksie op die gebeure is veelseggend 'We hear that the 

only way to protect our 'jobs' is to increase our productivity, but then we discover that re-engineering of our 

work processes, utilizing self-management teams, flattening our organizations, and turning our routine work 

over to computers always make many jobs redundant'. Die eindresultaat van hierdie doelbewuste uitfasering 

van werksgeleenthede is benouend: ' … what is disappearing today is not just a certain number of jobs, or 

jobs in certain industries, or jobs in one country – or even jobs in the developed world as a whole. What is 

disappearing is the very thing itself: the job' (Bridges, 1996: vii-viii). Die soort prosesse behels dus die 

geboorte van 'n nuwe soort beskawing waarin gesofistikeerde tegnologie 'n 'worker-less' wêreld gaan 

formeer (Rifkin, 1996: xv). Soos reeds genoem het die aanvaarding van ‘n bedreigde werksomgewing 

persoonlike entrepreneurskap as 'n bruikbare oplossing vir individuele ekonomiese oorlewing laat realiseer 

en wel omdat die eie potensiaal daarmee op 'n soekende mark vanuit bestaande ervaring, opleiding, kennis 

en persoonlike kontakte bemark en aangewend kan word (Brown, 1994: 1-204). Hierdie soort persoonlike 

inspanninge is egter nie almal suksesvol nie en daarom verkry en handhaaf werksverliese 'n kritiese 

dimensie waaraan die kerk weinig kan doen behalwe om daadwerklik die nodige pastorale begeleiding aan 

die betrokkenes te bied. Hiervoor is 'n gerigte Nywerheidsbedieningsmodel van kritiese belang omdat 'n 

nuwe sosiaal-etiese fokus juis 'n groter verantwoordelikheid teenoor die samelewing, 'n teologie van werk 

die nodige herwaardering van werk as sulks en 'n pastorale toetrede die hantering van individuele lyding kan 
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vestig (Hoofstuk 5: C). Om hierin te slaag sal die kerk egter meer empiries te werk moet gaan juis omdat 

teoretisering oor die arbeidsituasie weinig vermag (Hoofstuk 5). 

 

Vyfdens soek die nywerheidsomgewing leiding rondom arbeidsbegrippe en inhoude. Die afskaling van 

werksgeleenthede het 'n duidelike aantasting van die werkswaarde inisieer en daarom word dringend binne 

die nywerheidsomgewing na 'n nuutomskrewe definisie en herwaardering van die konsep werk gevra. 

Daarmee word gesoek na metodes om die sin van werk opnuut te versterk, te hervestig en aan te pas (Baig, 

1993; Bleakley, 1993; Church, 1993; Mason, 1993). Daarby vra bedreigde lidmate na vertikale antwoorde 

wat die horisontale pyne kan help hanteer, 'n meer verstaanbare dimensie aan werksverliese kan verleen en 

'n nuwe visie oor die waarde en betekenis van werk kan bied. Die behoeftes realiseer juis omdat bruikbare 

teologiese aksente oor arbeid (binne en buite die industrie) eenvoudig nie verkondig word nie (MacKenzie, 

1997). Daarom toon die nywerheid weinig insig dat werk deel van die skeppingsordonansies is, dat arbeid 

die mens se gehoorsaamheid aan die Goddelike werksopdrag bevredig, dat die Goddelike beroepsetiek 

slegs binne arbeid kan realiseer en dat arbeid die vestiging van menswaardigheid binne die gemeenskap 

verseker (Bavinck & Van Veldhuizen, 1952; Argyris, 1957; Abbing, 1965; Boiten, 1965). Slegs die kerk kan 

hierdie lapsus aanvul en juis daarom vorm 'n teologie van werk 'n wesentlike deel van die voorgestelde 

Christelike Arbeidspisogologiese model (Hoofstuk 5: C.1.2). 

 

Hierdie veranderde werksopset, afwatering van werkswaarde, onverskilligheid teenoor individuele lyding, 

herstrukturering van die werksituasie en die meegaande soeke na leiding oor werksherwaardering het die 

eietydse transformasieproses tot in sy wese stimuleer. Juis daarom het die strewe na ekonomiese oorlewing 

en die gepaardgaande kwellende probleme rondom die hantering van werksgeleenthede die vraag na 

korrekte leierskap tydens transformasie al meer beklemtoon. In die proses is soveel nuwe insigte oor 

leierskap binne die nywerheid geformuleer dat ook hierdie faset 'n bydrae tot die stimulasie van 

transformasie gelewer het. 

 

Die nywerheid se visie oor leierskap kan juis die kerk begelei in die groter vestiging daarvan in eie geledere 

(Hoofstuk 5). 

 

4.3.3. NUWE VISIE OOR LEIERSKAP . 

 

Die aandag aan dinamiese leierskap het in die eietydse nywerheidsomgewing sodanig ontplof dat selfs 'n 

kriptiese oorsig oor hierdie tendens moeilik geval (Kotter, 1988; Bass, 1990; Charlton, 1992; Covey, 1992; 

Kouzes & Posner, 1987, 1993; Linden, Wayne & Stillwell, 1993; Tjosvold & Tjosvold, 1993; Hogan, Curphy 

& Hogan, 1994; Grobler, 1996; Katzenbach, 1996; Kotter, 1988, 1996; Van Schalkwyk, 1997; Essex & Kusy, 

1999; Hesselbein & Cohen, 1999; Anderson & Ackerman, 2001). Die proses het ook snel ontwikkel omdat 

die evaluering van verskillende soorte leiers juis die belangrikheid van leierskap uitgewys het 'because we 

know that without leaders who 'walk the talk' (uitvoer van besluite d.m.v. 'n balans tussen waardes en syfers 

te handhaaf) all our plans, promises and dreams for the future are just that – talk (Welch & Hood, 1993: 105, 

105-106). Toffler (1981: 411-416) praat selfs van 'a cry for leadership' omdat die effek van transformasie die 

tradisionele vorme van outoritêre leierskap onder geweldige druk geplaas het, want 'The leaders of 

tomorrow may have to deal with a far more decentralized and participatory society – one even more diverse  
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than today's. They can never again be all things to all people'. Vanuit hierdie besige nywerheidsagtergrond 

oor leierskap word slegs ses fasette uitgelig wat vir die voorgestelde kerklike Nywerheidsbedieningsmodel 

van belang is (Hoofstuk 5: D.1). 

 

Eerstens kan slegs sterk en gerigte leiers transformasie hanteer. Die nodige georganiseerde ontleding, 

indringende evaluering, strategiese beplanning en die noodsaaklike sleutelstrewe na veranderingsbeheer is 

die spesifieke funksies van leiers wat verandering sistematies moet evalueer en rig (Tichy & Devane, 1986: 

1-18). 'Real change leaders are the linchpins connecting three critical forces for organizational change and 

performance: top leadership inspirations … workforce energy and productivity …. and the marketplace 

reality (Katzenbach,1996: 8). Leiers verbind dus die verskillende magte en strewes binne 'n maatskappy tot 

'n eenheid en juis daarom is enige vorm van 'n 're-engineering process' sonder leierskap gedoem tot 

mislukking (Hammer & Champy, 1993). 'There is no direction without strong leaders and without direction 

there is no accomplishments and without accomplishments there is no future' (Peters, Vodaworld, 1999). 

Bass (1981, 1990) beklemtoon dan ook deurgaans dat leierskap nie bokant veranderinge staan nie, maar as 

integrale deel van die veranderingsproses self opereer. In wese eis veranderinge dus 'transformational 

leaders' wat gevorderde strategieë kan hanteer (Anderson & Ackerman, 2001). Juis daarom is Kotter (1988) 

se pleit vir die vestiging van 'n 'leadership factor' in die hantering van verandering geen keuse nie, maar 'n 

noodsaaklikheid tydens transformasiebestuur. 

 

Tweedens moet leierskap vanuit die erkenning van die onderskeid tussen bestuurders en leiers realiseer. 

Bestuurders word aangestel en fokus op die handhaaf van strukture en sisteme, figureer vanuit 'n 

magsituasie van kontrole, handhaaf meestal die status quo ter wille van die behoud van orde en dink en 

bedryf korttermyn insigte omdat dit 'n veilige proses verseker. Leiers word meestal gebore en is in wese 

oorspronklike innoveerders wat vanuit langtermyn visie korttermyn probleme oplos, die status quo uitdaag 

en volgelinge hoofsaaklik weens hulle gerigtheid op 'n saak, die vestiging van vertroue in hulle denke en die 

nastreef van werkbare oplossings werf (Bennis, 1989: 6-10). Bestuurders laat transformasie dikwels faal 

terwyl leiers die veranderingsprosesse rig en begelei (Kotter, 1995). Fatale bestuursprosesse realiseer juis 

omdat die korporatiewe kultuur bestuurders skep terwyl transformasie eerder om leiers vra wat bokant die 

beperkinge van die bestaande strukture kan uitstyg (Manning, 1990). Daarom is die hersiening van 

korporatiewe stelsels so dringend noodsaaklik omdat enkelvoudige konsepte onnodige beperkinge vestig 

wat aanpassings en die vestiging van leierskap bemoeilik (Pietersen, 1991). Bestuurders mag wel weens 

hulle posisie in beheer blyk te wees, maar leiers rig egter die veranderingsgebeure. Konflik realiseer dikwels 

vanuit en rondom die weerstand teen leiers en daarom behoort bestuurskaders 'n strategie te beding waarin 

die innoverende energie van leiers tot volle ontplooiing kan kom (Bennis & Nanus, 1986). Verder behoort 

bestuurders te leer hoe om leiers te word wat geen maklike aanspassingspros es is nie, maar wel rondom 

basiese, praktiese en benutbare prinsipes vanuit die regte begeleiding tot ‘n mate moontlik is. Daarom moet 

bestuurders toelaat dat leiers hulle lei te meer omdat die eise van die tyd sodanige toegewings regverdig 

(Bennis & Golds mith, 1994) en die eietydse transformasieprosesse buitendien die 'death of bureaucracy' 

meegebring het. Juis daarom moet geniale denke georganiseerd aangewend word ten einde kreatiewe 

prosesse te vestig, die werklike 'intellectual capital' te laat ontluik en noodsaaklike aanpassings vanuit nuwe 

denke te aktiveer (Bennis, 1996). 
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Derdens benodig alle leiers 'n ondersteuningsisteem. Die oorsake, prosesse, gebeure en gevolge van  

verandering is só veel-dimensioneel dat die omvange en inhoud daarvan vanuit verskillende invalshoeke 

deeglik geïdentifiseer, stelselmatig georden en duidelik omskryf moet word indien in die toekoms enigsins 

kompeterend opereer wil word (Hamel & Prahalad, 1994). Juis daarom kan leierskap nie sonder behoorlike 

spanwerk slaag nie te meer omdat spanne 'n breër visie, 'n omvangryker doelstelling en 'n meer energieke 

hantering vir die hantering en bestuur van verandering meebring (Kotter, 1990; Tjosvold & Tjosvold, 1991; 

O'Neill, 1993; Tjosvold & Tjosvold, 1995: 73-92). Daarby is die hantering van verandering so kompleks dat 'n 

enkele individu eenvoudig nie in staat is om die volle omvange van die veelvoudige gebeure te ontleed en te 

verstaan nie. Juis die opset vereis dat leiers 'n netwerk van 'technical, commercial, financial, political, 

ecological and marketing specialists' sal benut ten einde die organisasie se vermoëns sodanig te versterk 

dat toekomstige winsgewendheid en die gepaardgaande groei van 'n maatskappy verseker kan word 

(Lombard, 1998: 148). Slegs 'n realiteitsgerigte en situasiegebonde instansie kan die toekoms met vertroue 

tegemoet gaan en wel omdat 'n samewerkingsisteem 'superior knowledge management' skep waardeur die 

finansiële risiko's korrek evalueer, daadwerklik hanteer en deurlopend beperk word (Marshall, Prusak & 

Shpilberg, 1996). Sodanige samewerking vereis egter dat bestuurders talle funksies na leiers moet 

delegeer, beide verantwoordelikheid en aanspreeklikheid oordra en in wese werksnemers bemagtig om 

vanuit eie inisiatief hulle funksies te verbreed. Sonder delegasie is ondergang 'n gegewe moontlikheid (Frey, 

1993). Juis daarom fokus psigologiese empiriese navorsing op die delikate en steeds ontwikkelende 

verhoudinge tussen leiers en volgelinge omdat die kontrole oor en die ondergeskikte dimensies van 

werknemers intense psigologiese inhoude omsluit en handhaaf (Linden, Wayne & Stillwell, 1993). Die 

proses is nodig omdat die skep van verstaanbare, aanvaarbare en bruikbare gesagsprosesse teenoor 

ondergeskiktes gesonde verhoudinge tussen leiers en volgelinge verseker te meer omdat 'n gebrek in die 

vestiging, uitbouing en handhawing van sodanige samewerking selfs die leierskorps magteloos laat 

(Tjosvold, Andrews & Jones, 1983, 1985). 'The essence of cooperative culture is commitment to each other 

and pursuing each other's interest. However, a cooperative culture does not just happen. It requires 

persistent effort to nurture continually.'Juis daarom moet bestuurders (en ook leiers) alle lede daaraan 

herinner dat 'each person has only a portion of the information, abilities, and resources necessary to 

accomplish the task'. Almal kan en moet dus 'n bydrae lewer (Tjosvold & Tjosvold, 1995: 109,113). 

 

Vierdens is leierskap sonder vaste beginsels onmoontlik. Die bestuur van verandering vra duidelik vir leiers 

met 'boldness and vision' (Andrews, 1988). Slegs betroubare persone kan ‘n strategie in prosesse verander 

(Bartlett & Ghoshal, 1994) en die menslike faktor in die talle bedryfsisteme bly handhaaf (Bartlett & Goshal, 

1995). Al hierdie soort aanpassingsprosesse benodig egter effektiewe leiers en bestuurders wat 'n duidelike 

rigting (tydens chaos) vanuit vaste beginsels kan handhaaf en hou. Handy (1989; 1995; 1997) wys dan ook 

vanuit 'n ekonomies -filosofiese vertrekpunt dat onsekerhede die moderne wêreld sodanig oorheers dat die 

vind van 'n sinvolle toekoms 'n omvattende uitdaging veral vir die leierskorps geword het. Daarvoor is 

toepaslike argumente en haalbare mikpunte oor transformasie wel nodig, maar sonder rigtinggewende 

waardes kan geen sin aan veranderingsbestuur gegee word nie bloot omdat die vestiging van die toekoms 

slegs kan realiseer indien bruikbare waardesisteme die hede leefbaar en die toekoms sinvol maak. Slegs 

vanuit 'n etiese gerigtheid kan gevorder word en wel omdat bruikbare beginsels vanuit aanvaarbare 

prinsipes  geformuleer en hersien word (Handy, 1997: 16 -33). Juis die soort benaderinge het 'n intense 

belangstelling in 'business ethics' (Stevens, 1979; Marsh, 1980; Missner, 1980; Bowie, 1982; Velasquez, 
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1982; Wilbur 1982; Braybrook, 1983; Chewing, 1983; Natale, 1983; Snoeyenbos & James, 1983; Hoffman & 

Mooren, 1984; De George, 1983; Toffler, 1981), in etiese teorie (Beuchamp & Bowie, 1983) en ook in 

morele aangeleenthede (Barry, 1986) in die nywerheidswêreld laat ontplof. Deurlopend in al hierdie insette 

word die belangrikheid van etiesgerigte leiers egter konstant beklemtoon want sonder etiese leierskap bly 

alle waardesisteme vaag, meestal onhaalbaar en laat die soort gebreke eventueel net 'n 'hollow executive' 

oor (Gilbreath, 1987). Hoewel professionele en akademiese waardes dikwels in die nywerheid 'n 

kompeterende omvang toon en selfs spanninge en konflik skep (Harman, 1991), transformeer ingrypende 

veranderingstendense die lewens van mense in sy totaliteit en daarom durf die vraag na waardesisteme 

nooit vervaag nie (Naisbitt, 1984). Daarom moet een van die loopbaanankers juis die ontdekking van 

waardesisteme wees ten einde die eie betekenis en bydrae binne die maatskappy te verseker (Schein, 

1985). Met die vestiging van die soort proses is 'principle-centered leadership' nodig, anders word slegs in 

willekeure verval wat meer verwar as stig, meer rigtingloosheid as rigtingvastheid skep en wat die 

leierkomponent tot verleiers i.p.v. leiers verander. Vanuit die soort insigte verbaas dit nie dat die nywerhede 

'n waardesisteem vir leiers ten sterkste beklemtoon nie: 'Tomorrow's sucessful leaders will value principles 

more than they value their companies'. Die gerigtheid vra vir die skep van 'an empowered workforce around 

a common sense of meaning and vision, around a value system that is principle based' Covey (1992: 34, 35-

46). Die kerk behoort van die soort aksente kennis te neem juis omdat 'n dreigende leierskapkrisis die kerk 

se toekoms bedreig (Hoofstuk, 5:E.1) en etiese waardes 'n belangrike faset van die voorgestelde 

Nywerheidsbedieningsmodel uitmaak (Hoofstuk, 5: C.1.1). 

 

Vyfdens is (meer spesifiek) nasionale leierskap direk aan die unieke Suid-Afrikaanse konteks verkoppel. In 

die proses word al die internasionale aksente oor leierskap wel deeglik akkommodeer, maar skep die unieke 

binnelandse situasie 'n eie waardering van leierskap en die funksies daarvan. Die vraag na die korporatiewe 

sosiale verantwoordelikheid binne die uitdagende Suid-Afrikaanse omgewing (Galombik, 1980) en die 

bestuur van etiese beginsels vanuit 'n interkulturele perspektief (Evans, 1981) staan hoog op die agenda. 

Die vestiging van ekonomiese prosesse wat besigheid na Suid-Afrika sal lok (De Villiers, Marais & Wiehann, 

1986) en veral die noodsaaklikheid om duidelike perspektiewe oor die binnelandse toekomstendense te 

verkry (Marais, 1988) stel alles andersoortige eise aan binnelandse leiers. Daarom vra die hantering van al 

die eietydse ekonomiese, sosiale en menslike dimensies juis om leiers  wat die bestaande situasie kan 

identifiseer, analiseer en sintetiseer. Slegs leiers kan werklik mense beïnvloed om aanpasbare doelstellings 

te bereik en wel omdat diegene die nodige emosionele stukrag en energie besit om verantwoordelikheid te 

aanvaar, uitdagings te erken, dringende en noodsaaklike besluite te neem en onpopulêre rigtings te 

propageer. Al hierdie leierskapfunksies moet  sonder 'n gevoel van skuld, skaamte of huiwering toegepas 

word (Schein, 1985; Lombard, 1998: 151-153). 

 

Laastens kan leierskap slegs realiseer indien werknemers d.m.v. vaste bestuursprosesse hanteer word. 

Veral Tjosvold (1988; 1991; 1993) beklemtoon dat leierskap die deurlopende hantering van mense behels 

en juis daarvoor is 'n mensgerigte bestuursfokus noodsaaklik. Juis hierin speel bestuurstelsels 'n 

deurslaggewende rol en handhaaf die nywerhede se konstante herstrukturering van menslike 

bestuurstelsels 'n verdere stimulasie van transformasie. 

 

4.3.4. HERSTRUKTURERING VAN MENSLIKE BESTUURSTELSELS. 
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Die nywerhede bedryf sekulêre bestuurstelsels waarin die ekonomiese fokus, strategiese denke en 

bestuursfunksies 'n deurlopende horisontale dimensie handhaaf. In die bestuursprosesse is juis 

aanpassings gemaak namate die eietydse transformasieprosesse toenemende invloede uitgeoefen, 

spanninge geskep en groter uitdagings aan die nywerheidsomgewing gestel het. Daarom het die sekulêre 

bestuurstelsels al meer op die hantering van mense begin fokus en wel vanuit die verskillende invalshoeke 

soos reeds genoem. Met hierdie benutting van die menslike faktor is die Menslike Hulpbron Afdelings  (binne 

die Nywerheid tot MH verkort) wêreldwyd getaak om hierdie nuwe en kritiese dimensie binne die 

nywerheidsomgewing te hanteer (Mondy & Noe, 1981; 1996; Carrell & Kuzmitz, 1982, Galbraith, 1984). 

 

Vanuit hierdie gebeure het toenemende druk (veral tydens die tagtiger jare) op MH toegeneem en wel 

omdat die MH afdelings hulleself in die voorste linies van verandering gevind het (Crane, 1982; Kutznuts, 

1982; Megginson, 1982; Holley & Jennings, 1983; Fombrum, Tichey & Devane, 1984; Hall & Goodale,1986; 

Ivancevich & Glueck,1986; Tichy, 1988). Tydens die proses het die ombouing van die bestaande sekulêre 

hantering van, die aanspreek van die persoonlike belewenisse, vrese, en ontberinge van die individu tydens 

en die toepas van nuwe bestuurspraktyke binne 'n eie interne transformasieproses, al meer aan die orde 

van die dag gekom. Die nasionale MH bedrywe het ook deeglik van die ontwikkeling kennis geneem juis om 

die binnelandse transformasiebedeling te hanteer (Slabbert, Prinsloo & Backer, 1990; Gerber, Nel & Va n 

Dyk, 1992; Nel, Gerber, Van Dyk, Haasbroek, Scholtz, Sono & Werner, 2001). Tydens hierdie MH bedrywe 

is egter veral ses deurslaggewende gebeure geskep wat binne die bedryf van die sekulêre bestuurstelsel ‘n 

spesifiek menslike dimensie toenemend gevestig het. By hierdie ontwikkeling vind 'n meer gerigte kerklike 

Nywerheidsbediening aanklank (Hoofstuk 5). 

 

Eerstens het MH geworstel om aan 'n eng ekonomiese gerigtheid te ontkom. Juis die empiriese bevindinge 

oor eietydse transformasiegebeure het bevind dat die nywerheidsomgewing nie genoegsame aandag aan 

die geestelike, morele en geloofsdimensies van die werker gee nie. Daar word wel oor etiese bestuurskodes 

(en selfs die meegaande rol van godsdiens) gedink (Blanchard & Peale, 1988), maar nie voldoende nie en 

dit terwyl empiriese projekte juis hierdie dimensies opgevang en ondervang het. Daarby is in die talle 

werksplekke deurlopend ervaar dat persoonlike geloofsoortuigings en medemenslikheid sterk tydens 

persoonlike krisisgebeures (bv. dood, siektes en werksongelukke) figureer. Hiervan is die MH kaders bewus 

en daarom handhaaf MH personeel dikwels dieselfde soort empatie. Die probleem tydens hierdie menslike 

pogings is egter tydsbestuur juis omdat die talle bedryfsprosesse sodanig funksioneel oorheers dat die 

individu se menslike behoeftes grootliks as 'n ondergeskikte deel van die talle ander omvattende MH 

funksies hanteer word. In die proses word gedwonge op die talle administratiewe take gefokus ten einde al 

die betrokke stelsels, sisteme en veral wetgewing m.b.t. arbeidsfunksies, indiensnemingstelsels, 

salarisskale, gesondheidsversorging en aftredingspakette te handhaaf. Daarby eis deurlopende 

opleidingsprogramme (ten einde werkers verder te bekwaam, leiers te identifiseer en groepsverhoudinge en 

spanwerk te bevorder) gerigte aandag en wel rondom die handhaaf van internasionale diensstandaarde. 

Verder verg die tydrowende instandhouding van 'n volledige informasienetwerk (waarop alle toepaslike data 

van die personeel bygehou word) talle bruikbare ure. Ontduiking is met hierdie funksies nie moontlik nie 

bloot omdat al die fasette die bestuursomvange sinvol moet begelei (Gerber, Nel & Van Dyk, 1992). Die 

individu staan dus in die hart van die MH funksies maar grootliks met die oog op werksplasing en 
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werksbenutting, groter ekonomiese voordele en die bedryf van haalbare bestuurstelsels. Daarmee het die 

individuele versorging van die werker noodgedwonge skade gelei. Van die gebreke het MH egter 

toenemend bewus geword en is al meer vir die verbreding van die rol van MH gepleit ten einde die 

bestuurshanteringe van mense tydens verandering beter te begelei (Ulrich, 1997: 23-52). 

 

Tweedens het hierdie funksieverbreding juis tydens die eietydse transformasieprosesse realiseer. Vroeër 

was MH suiwer as mannekragbestuur gesien en grootliks as volg omskryf: 'Human Resources Management 

is the function performed in organizations that facilitates the most effective use of people (employees) to 

achieve organizational and individual goals' (Ivancevich & Glueck, 1986: 6). In die pros es was die regte 

plasing, korrekte bekwaming en konstante ontwikkeling van die werker nagestreef ten einde verhoogde 

werkverrigting te bevorder. Die afgelope drie dekades is egter insiggewende nuwe insigte gelê waartydens 

personeelhantering en mannekragbestuur sinonieme begrippe geword het juis in 'n poging om die 

mensgerigte dimensie van MH opnuut te omskrywe. In die ontwikkeling is toenemend gepoog om die werker 

as mens te erken en te hanteer. Daarmee het die MH afdelings van maatskappye 'n bloeitydperk beleef wat 

dramatiese nuwe ontwikkelinge in die hantering van persone, die advisering van bestuur in die verband en 

die begeleiding van die werker meegebring het (Beach, 1985; Kutznuts, 1982; Holley & Jennings, 1983; 

Tichy, 1988). Al die vorige MH aktiwiteite is in die proses wel behou, maar die behoeftes van die individu het 

meer tot sy reg gekom. Die reeds genoemde beklemtoning van die verskillende aspekte van die menslike 

fokus toon die suksesse en vordering wat in die verband reeds bereik is. 

 

Derdens is hierdie nuwe benadering deur mentorskapbedrywe daadwerklik gevestig. Mentorskap behels 

nog steeds die verdere bekwaming van individue deur persone met meerdere kennis en ervaring maar ook 

hierin het 'n verbreding plaasgevind. Die individuele werker word tans ook as 'n mens in al sy psigiese, 

psigologiese, sosiale, maatskaplike en persoonlike dimensies deur sielkundige mentors sodanig begelei dat 

werkstres verminder, aanpassing by veranderde omstandighede vergemaklik en deurlopende emosionele 

verbintenis aan die organisasie gehandhaaf kan word. In die ontwikkeling lig hierdie persoonsgerigte 

mentors die topbestuur oor die menslike spanninge, inhoude en belewenisse van die werker (veral tydens 

die transformasie-aanpassings) sodanig in dat die minste menslike ontbering vanuit die nuwe 

bestuursprosesse ervaar (Bell, 1996) en konflik in al sy omvange ontlont kan word (Tjosvold, 1991, 1993). 

Daarmee het die rol van die menslike wetenskappe al meer pertinent geword en dit terwyl talle maatskappye 

juis hul eie maatskaplike en sielkundige poste en funksies verminder het. Vanuit die gebeure is 'n leemte 

gelaat wat daadwerklik deur Nywerheidsbediening gevul kan word juis omdat die aanvraag vir konsultante 

so sterk vanuit die afskalingsproses gegroei het (Hoofstuk 5: D). 

 

Vierdens het die benutting van die individuele vermoëns 'n nuwe dimensie bygekry. Persoonlike sukses 

binne en vanuit die maatskappy is 'n sleutelproses vir elke werker. By hierdie persoonlike ambisie het MH 

aansluiting gevind deur die vestiging, bevordering en handhawing van deeglikheid en hoë kwaliteit tydens 

dienslewering na te streef. Daarmee word toepaslike wetgewing, geordende evalueringskale en programme 

en die konstante herstrukturering van die werksomgewing toegepas. Juis vanuit hierdie stelsels en sisteme 

is nuwe verwagtinge en prosesse geskep wat 'n nuwe vorm van 'workplace management' toenemend 

getoets en in spel gebring het (Coates, Jarratt & Mahaffie, 1989). Daarin het dit al meer om die vestiging van 

'strategic human resource management models' gegaan (Thompson & Strickland, 1993; Bowmaker-
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Falconer & Horwitz, 1994) ten einde juis die gebreke van die verlede rondom die vervulling van 

werksbevrediging uit te skakel (Grobler, 1993). Met 'n meer gerigte fokus op 'n 'search for excellence' het 

die sug na 'n multidissiplinêre struktuur en onderbou daagliks gegroei te meer omdat die vele individuele 

fasette van die werker al sterker akkommodeer is (Grobler, 1996). In die proses is gelyke beregtiging van 

personeel juis toenemend gevestig, gehandhaaf en uitgebou en is die MH afdelings se ontleding en 

hantering van die spesifieke veranderingstendense, die gepaardgaande invloede daarvan op die personeel 

en die resultate daarvan op die nywerheidswêreld se hantering van persone, toenemend erken en benut. 

Hierdie fokus op die individuele strewe en bydrae het ook nasionaal uitgerol: 'The key to South Africa's 

success lies in creating an environment where people strive to do their best, where opportunities are equally 

distributed, where initiative is encouraged - business can't run an economy, but we (MH) can create the 

conditions for success. (Nel, Gerber, Van Dyk, Haasbroek, Scholtz, Sono & Werner, 2001: 8). Die nuwe 

'challenges of organisational democracy' wat nuwe geleenthede en markte kan skep, vereis ook groter 

individuele inspanning te meer omdat die veranderingsomvange in die proses akkommodeer moet word 

(Nel, 1994). Verder vra die unieke binnelandse uitdagings vir 'the creating of a culture of enterprise' (Ogilvie 

-Thompson, 1994) wat juis die 'transforming of the organisation' (Kelly, 1995, 1997) sodanig moet verseker 

dat 'South African companies can cope' (Grobler & Coetzee, !995). Daarmee is die behoefte na breëre 

insigte geskep te meer omdat die nuwe fokus op individuele vermoëns, bydrae en ywer 'n omvattende 

'experiental approach' gevestig het waarin die totale hersiening van 'organization development' 'n nuwe 

bestuursgerigtheid gehandhaaf het. Juis hierdie persoonlike dimensie het 'n groter beweeglikheid en gesag 

aan en waardering vir menslike bestuur verseker (Harvey & Brown, 1992). 

 

Vyfdens het 'n groeiende aantal interdissiplinêre aktiwiteite die mensgerigte fokus egter benadeel. Met die 

ontwikkeling van globalisering is 'n nuwe soeke na die mees bruikbare teorieë (en praktyke) vir die praktiese 

hantering van die eietydse mens in sy totale antroplogiese en ekologiese omvange geïnisieer (Armstrong 

1997). Juis hierin is sielkundige en sosio-maatskaplike dienste al meer benut om duidelike personeel-

strategieë oor die hantering van personeelprobleme en verwagtinge en veral oor die begeleiding van 

individue tydens die hantering van die krisisgebeure (wat vanuit transformasie voortvloei) te help skryf en 

bedryf. Met die strewe na finansiële oorlewing en die gepaardgaande vermindering van hierdie tipe interne 

bystandsdienste, het die groeiende menslike behoeftes vereis dat dienskontrakte met eksterne en privaat 

diensinstansies gesluit moes word ten einde die funksies oor te neem. Vanuit die proses het talle 

hulporganisasies ontwikkel wat orals bystand aangebied het, maar sonder om direk onder die gesag van 'n 

enkele maatskappy te staan. So is binnelands o.a. die Suid-Afrikaanse Employee Assistant Instituut 

(EAPA:SA) gestig om in die voetspore van die Amerikaanse Employee Assistant Program te volg. Talle 

programme is ook deur ander soortgelyke aksies bedryf soos bv. die Individual, Company and 

Organisational Development (ICOD) en die Employee, Well-being and Reshaping Program (EWRP). Binne 

die proses het botsende belange, vreemde en uiteenlopende standpunte en beperkte dienste 

interdissiplinêre samewerking onder vraagtekens geplaas. Tydens die Employee Assistant Instituut (EAI) se 

Internasionale kongres en stigtingsvergadering van die Suid-Afrikaanse EAPA:SA te Johannesburg 

(Oktober 1997), het die talle internasionale afgevaardigdes (vanuit o.a. Amerika, Duitsland, Engeland en 

Australië) juis teen bogenoemde praktyke gewaarsku te meer omdat winsbejag 'n wetenskaplike en werklike 

interdissiplinêre bydrae verlore laat gaan. Daarom is juis van die Suid-Afrikaanse EAP opset verwag om 'n 

uitgebreide akademiese onderbou (tydens die hantering van transformasie) binne die globaliseerde 



 114 

nywerheidswêreld ten spoedigste te vestig en te bedryf. Veral die Duitse afgevaardigdes het hierin duidelike 

riglyne gebied en wel omdat die Duitse akademiese en EAP omgewing reeds binne talle Arbeidsinstitute 

georden en gefokus figureer waartydens ‘n uiters suksesvolle model (Arbeitspsychologie) vanuit 'n sterk 

interdissiplinêre fokus ontwerp is. Juis hierdie model bevat soveel bruikbare prosesse vir die Suid-

Afrikaanse nywerheidsbedeling dat die bedryf daarvan binne die kerklike Nywerheidsbediening bepleit word 

(Hoofstuk 5). 

 

Laastens is talle gelowige MH funksionarisse daarvan oortuig dat die kerk 'n belangrike rol in die vestiging 

van gesonde inter-menslike verhoudinge moet vervul. Juis die bevindinge van 'n RGN werkskomitee (tydens 

1985) het die insig gestimuleer: 'The 1980 census shows that 75% of the population is (nominally) Christian. 

This places a heavy responsibility on the churches to build bridges in a deeply segmented society' 

(Oosthuizen, Coetzee, De Cruchy, Hofmeyer & Lategan, 1985). Daarom verbaas dit nie dat empiriese 

bevindinge in die nywerhede wel godsdienstige dimensies openbaar nie. Juis die gebrek aan geestelike en 

emosionele inhoude binne die ekonomiese bedryfsisteme asook die nuwe beperkinge binne die Suid-

Afrikaanse pluralistiese samelewing (met sy uiteenlopende kulturele gebruike en verskeidenheid van 

geloofsoortuiginge) bemoeilik 'n godsdienstige fokus binne die eietydse transformasiegebeure en dit terwyl 

die geestelike en menslike behoeftes van die werker juis verhoog is (Coetzee, 1990a: 25). Vanuit die proses 

is die behoefte vir 'n Christelike pastoraal-teologiese betrokkenheid in die werksplek geskep. Daarom 

behoort die kerk die bestaande teologiese insigte te onderskryf waarin tereg beweer word dat godsdiens 'n 

dinamiese rol in die vestiging van beide ‘n Afrosentriese en Eurosentriese wêreldbeskouing en ook in die 

bevordering van binnelandse interkulturele kommunikasie moet speel (Saayman & Kritzinger, 1996: 37). Die 

gebrekkige kontak tussen die nywerheid en die kerk skep egter hierin 'n vakuum en daarom word die rol van 

die kerk tydens die eietydse interkulturele oorgangsjare (vanaf die ou na die nuwe Suid-Afrika) nie 

genoegsame ruimte binne die nywerheidsomgewing gegun nie. Die talle Christelike kerke is wel besig om 

die bestaande skeidsmure af te breek en nuwe bestaanswerklikhede op te bou (Hofmeyer (1992: 96-110), 

maar te weinig nywerheidsbestuurkaders is daadwerklik hiervan bewus. Daarom is 'n groter kerklike 

betrokkenheid binne die nywerheidsomgewing van soveel belang. Sodanige betrokkenheid sal egter slegs 

slaag indien 'n praktiese, dinamiese kerklike bediening binne die nywerheidsomgewing gevestig word waarin 

die eise, omstandighede en behoeftes van die nywerheid ten volle akkommodeer, die afstand tussen die 

nywerheid en kerk sinvol en bruikbaar oorbrug en 'n daadwerklike kerklik-teologiese bydrae binne die 

nywerheidswêreld gevestig word. Sonder die benadering gaan die kerk die nuwe bedreiginge vanuit die 

nywerheidsomgewing verder miskyk en die geleenthede vir die vestiging van kerklike invloed in die intense 

nasionale interkulturele en intergodsdienstige omgewing onbenut laat verbygaan. Daarom moet na die 

roepstemme in die verband geluister word: 'If the Christian tradition is to make a positive contribution to the 

future of South Africa, it needs to develop creative symbols of faith for the areas of ecology, land restitution 

and spirituality' (Saayman & Kritzinger, 1996: 50). Juis hierdie missiologiese perspektief behoort in 

Nywerheidsbediening uitgebrei te word te meer omdat die kerk nie kan verwag dat MH teologiese insigte en 

kerklike funksies moet bedryf nie (Hoofstuk 5). 

 

Die benutting van die konstantheid van verandering, hantering van geïntegreerde ontwikkelingsprosesse, 

aktivering van ingrypende dryfkragte en planmatige verwerking van die transformasiegevolge deur die 
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nywerheidsomgewing stimuleer transformasie, stel 'n voorbeeld vir die kerk en vestig ook die eietydse 

nasionale industriële bedeling. 

 

5. VESTIGING VAN NASIONALE INDUSTRIëLE BEDELING. 

 

Hoewel die industriële stimulasie van die eietydse transformasieprosesse 'n omvattende en dinamiese 

internasionale gebeure behels, het die nasionale nywerheidstimulasie van verandering nie agterweë gebly 

nie. Binnelandse aktiwiteite moes en het gevolg en daarom het die binnelandse nywerheidsbedeling van die 

mees ingrypende veranderinge ondergaan. In die proses het die spanninge tussen 'reform, repression or 

revolution' die delikate balans tussen ekonomiese en politieke mag so omvangryk op die agenda geplaas 

dat instansies soos o.a. die Urban Foundation daadwerklik na 'n nuwe vorm van ekonomiese bedryf gestreef 

het. Die vraagstukke rondom die internasionale druk om verandering, privatisering en deregulering, die 

ekonomiese voordele en nadele van verstedeliking en die knellende noodsaaklikheid vir 'n werkbare 

ekonomiese verdeling tussen die verskillende bevolkingsgroepe, het die 'managing of change' hoog op die 

prioriteitslys van die nywerheidsgemeenskap geplaas en gehou (Steyn, 1990). 

 

Vanuit hierdie ontwikkeling is ‘n eiesoortige nasionale nywerheidsbedeling geskep waarin die talle 

genoemde internasionale stimuleringe en gepaardgaande verwerkinge van transformasie, 'n  nuwe 

arbeidsituasie en die druk vanuit binnelandse dryfkragte op die gewone werknemer en bestuurskaders 

omvattend verwerk is. Binne hierdie ontwikkelinge is eiesoortige oplossings vir die Suid-Afrikaanse 

nywerheidsomgewing ontwerp, aangepas en bedryf. Juis met hierdie nasionale ontwikkelinge is nuwe 

veranderingskragte vrygestel wat die kerklike bediening omvattend geraak het en nog steeds beïnvloed. 

Miskenning van die prosesse veroorsaak slegs probleme vir die kerk (Hoofstuk 5). 

 

Daarom volg vervolgens die nodige aandag aan die mees tersaaklike nasionale elemente wat die 

nywerhede in staat gestel het om die binnelandse transformasieproses omvattend te stimuleer. 

 

5.1. SKEP VAN VERANDERDE NYWERHEIDSOMGEWING. 

 

Met die realisering van 'n nuwe demokratiese en ekonomiese bestel binne Suid-Afrika is die jarelange 

voorspellings (dat veranderings in Suid-Afrika 'n gegewe toekomstige realiteit is) omvattend bevestig 

(Scholtz, 1964; Van der Vyver, 1975; Müller, 1977; Dugard, 1978; Nattrass, 1981; Van der Horst, 1981; 

Gillomee & Adam, 1981; Rupert, 1981; Esterhuyse, 1982; Broomberger, 1982; Gillomee & Schlemmer, 

1985; Kinghorn, 1986: 19-22). Met die ontwikkeling van hierdie realiteit is 'n veranderende 

nywerheidsomgewing geïnisieer waarin talle ingrypende bedryfsaanpassings, radikale denkverskuiwings en 

gedwonge aanvaarding van nuwe drastiese arbeidswette die toneel sou betree. Van daaruit sou die totale 

hersieninge van gesagstrukture, vulling van poste weens regstellende aksie en die herskrywe van talle 

strategieë deel word van die hantering van beide die binnelandse en buitelandse ekonomiese uitdagings. 

Hierdie gebeure ontwikkel vanuit die nywerheidsomgewing se worsteling om ekonomies te oorleef, om 

ingrypende internasionale gebeure te verwerk en om die unieke nasionale arbeidsituasie sodanig te 

akkommodeer dat die effek van die transformasiegebeure in die ekonomiese en sosiale omgewings drasties 

verminder kan word. Ten spyte van al die genoemde bestuurspogings om transformasie georden te 
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stimuleer, evalueer en hanteer, is die werksomvange en samelewingsinhoude van alle Suid-Afrikaners in sy 

totaliteit nog steeds drasties geraak en wel omdat 'n nuwe veranderde nywerheidsomgewing doelbewus 

geskep is. Daarom volg die gegewe aandag aan die binnelandse industriële stimulasie van transformasie. 

 

Binne hierdie omvangryke stimuleringsproses is veral die akkommodering van die internasionale gebeure, 

die hantering van radikale arbeidsisteme, die ontleding van individuele reaksies op verandering en die 

verwerking van bestuursuitdagings van die mees tersaaklike gebeure. Vanuit die proses is eventueel 

eiesoortige oplossings vir die nasionale nywerheidsomgewing gevestig wat eiesoortige  aandag 

genoodsaak. 

 

5.1.1. AKKOMMODERING VAN INTERNASIONALE GEBEURE. 

 

Suid-Afrika is nie alleen deel van Afrika nie, maar ook van die internasionale gemeenskap (Steyn, 1990: 23). 

Daarom is dit vanselfsprekend dat die nasionale nywerheidsbedeling ook die internasionale veranderinge 

sou ervaar. Vanuit hierdie gebeure is die genoemde buitelandse industriële stimulasie van transformasie 

binnelands verwerk waartydens die hantering van globalisering, die skep van 'n eiesoortige evolusionêre 

klimaat en die bedryf van sekulêre bedryfstelsels binne 'n eiesoortige bedeling voortgesit is. In die proses 

het die Suid-Afrikaanse nywerheidsomgewing deel geword van die internasionale stimulasie van 

transformasie en is talle van die genoemde stimulasieprosesse binnelands akkommodeer. Hierdie nasionale 

ontwikkeling toon egter soveel ooreenkomste met die internasionale stimulasieprosesse (Lombard, 1978: 

12-24) dat herhaling van die genoemde bestuursgebeure vermy word. Daarom val die aandag slegs op vier 

tersaaklike gebeure waarmee die internasionale insette binne die nasionale transformasieproses 

akkommodeer is. 

 

Eerstens het die internasionale transformasieprosesse die noodsaaklikheid vir nasionale verandering 

beklemtoon. Nywerhede het reeds dekades gelede aanvaar dat Suid-Afrika nie internasionale gebeure, 

ontwikkelinge en invloede kan vryspring nie en dat drastiese nasionale veranderinge in die toekoms gaan 

nodig wees ten einde die kritieke (en selfs radikale) Suid-Afrikaanse bedeling binne 'n veranderende wêreld 

te plaas en te hou (Lombard, 1978: 12-24). Van hieruit sou talle perspektiewe oor 'n nuwe Suid-Afrikaanse 

toekoms realiseer waarin multi -dimensionele en multi-dissiplinêre ekonomiese inhoude, verhoudinge en 

gebruike talle noodsaaklike verskuiwings noodgedwonge sou moes ondergaan (Marais, 1988). Daarom is 

bedryfstrategieë beplan wat die andersoortige Suid-Afrikaanse ekonomiese diversiteite, kulture verskille, 

etniese groeperinge en politieke invloede spesifiek kon hanteer. Hierdie aksente realiseer vanuit die 

evaluering van die internasionale invloede en daarom is ook plaaslik die nodige pro-aktiewe i.p.v. re-aktiewe 

optredes, lang i.p.v. korttermynoorwegings en breë stelsel-georiënteerde i.p.v. tonnelvisie, bepleit. Daarmee 

is aanvaar dat buigsame, geleentheidsgerigte en risikoverwerkte vernuwingsoptredes (i.p.v. verstarde 

denke) noodsaaklik is ten einde die radikale, andersoortige en verdere veranderinge in die binnelandse 

nywerheidsomgewing te akkommodeer (Gerber, Nel & Van Dyk, 1992: 35-37). Die werklikhede van 

internasionale transformasie het dus die nywerheidsoog na binne gerig en wel sodanig dat nasionale 

veranderinge voorsien en aanvaar is. 
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Tweedens het die internasionale druk sterk binnelandse invloede uitgeoefen. Die hoofmotief van die 

buitelandse druk was om radikale politieke, ekonomiese en sosiale veranderinge binne die versteurde 

samelewingsopset van Suid-Afrika dwangmatig te bewerkstellig. Hoewel die internasionale druk vanuit 'n 

vermenging van ekonomiese en politieke oorwegings realiseer, is nogtans nasionaal aanvaar dat die 

afstand tussen die internasionale en die nasionale industriële stimulasie van verandering, oorbrug sal moet 

word. Slegs so sal die buitelandse interkorrelatiewe verwagtinge (ekonomiese en politieke) bevredig en ook 

'n noodsaaklike nasionale transformasiegebeure vanuit hierdie andersoortige maar dringende perspektiewe 

inspireer word. In die proses moes besef word dat Suid-Afrika 'n 'society in transition' is en dat die 

internasionale fokus op die nasionale probleme beslis binnelandse aanpassings ter wille van ekonomiese 

oorlewing gaan verg (Steyn, 1990: 24-33). Hierdie ekonomiese insigte is versterk omdat verskillende Suid-

Afrikaanse politieke groeperinge ‘n politieke (Hoofstuk 3) en talle kerke 'n godsdienstige (Hoofstuk 4) 

dimensie aan die internasionale druk verleen het van waaruit die nasionale realiteite 'n verdere 

internasionale aktualiteit, omvang en dringendheid verkry het. Die gemene deler in al hierdie buitelandse 

drukaktiwiteite was egter radikale binnelandse verandering. Daarom is internasionale aksies as een van die 

grootste dryfkragte agter die Suid-Afrikaanse transformasieproses reeds dekades gelede geïdentifiseer 

(Müller, 1978). 

 

Derdens is bruikbare internasionale insigte toenemend in die binnelandse nywerheidsprosesse verwerk. 

Daarmee verkry die genoemde nasionale nywerheidsvisie oor noodsaaklike binnelandse verandering groter 

rigting en wel omdat die internasionale 'business revolution' (Hammer & Champy, 1993) ook die binnelandse 

hersieninge en aanpassinge begelei. Daarom word aanvaar dat die internasionale 'Establishment and 

maintaining of High-commitment work systems' (Walton, 1980), die 'rethinking of principles, competition, 

control and complexity, leadership, and markets' (Gibson, 1997) en die nodige 'structuring and revitalizing of 

the Corporation for the 21st Century' (Davidow & Malone, 1992) ook vir Suid-Afrika geld. Vanuit hierdie 

wêreldwye insigte realiseer dan ook die herstrukturering van nasionale besigheidsdenke, prosesse, stelsels, 

bedrywe, produkte, markte en veral die herorganisering van maatskappye ten einde deel van die 

internasionale omgewing te bly, ekonomies te oorleef en mededinging teen buitelandse korrurente te 

handhaaf. In die proses is die internasionale kragte wat die gemeenskap beïnvloed en wat die 'techno-eco-

political climate' omvattend bepaal, ernstig geneem, want sonder die benutting daarvan sou energie en 

entoesiasme verlore gaan. Sonder inspanning sou die nodige projekte (om beide die bestaande en 

toekomstige uitdagings te hanteer) ook nie bedryf kon word nie (Lombard, 1998: 145-146). Daarby vereis 

die wêreldwye globaliseringsgebeure die hantering van die eie probleme want sonder die aanspreek 

daarvan kan die internasionale ontwikkelinge nie binnelands benut word nie. Juis daarom moet nasionale 

gebeure vanuit internasionale perspektiewe interpreteer word, want sonder sodanige aktiwiteite is die 

nodige nywerheidsplasing en bedryfsuksesse binne die wêreldomgewing nie moontlik nie (Sunter, 1992). 

Vanuit die aksente is die internasionale en nasionale transformasie-insigte sodanig gesinkroniseer dat 'n 

nuwe nasionale nywerheidsbedeling vanuit internasionale denke realiseer het. Daarmee het die nasionale 

nywerheidsbedeling in pas met die internasionale denke en prosesse gekom en gebly. 

 

Vierdens dryf die talle internasionale aanpassings die hersieninge van bestaande binnelandse 

nywerheidsprosesse. Die internasionale aanpassings realiseer omdat die bestaande 

produseringsaktiwiteite, organisasiesisteme en bedryfsprosesse deur transformasie bemoeilik word. Daarom 
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is ook binnelands wydlopig aanvaar dat die verlede nie in die pad van die toekoms mag staan nie, want die 

internasionale insig in die verband is korrek. Die toekoms gaan inderdaad 'different' wees en daarom ' … we 

have to unlearn the way we dealt with the past in order to deal with the future' (Handy, 1997: 32). Vanuit 

hierdie internasionale aanpassingsgerigtheid groei die binnelandse besef dat uitgediende nasionale entiteite 

ook hersien sal moet word en dat al die stagnerende idees, aksies en prosedures van die vorige modelle (in-

breeding) met innoverende, aanpassende en ontwikkelende denke (cross-breeding) sodanig vervang sal 

moet word, dat gehaltebeheer en die gepaardgaande plasing in die internasionale ekonomiese gemeenskap 

behoue bly (Pietersen & Lubbe, 1985). Die benadering vra ook dat tussen 'facts and fiction; between 

realities and naive assumptions' onderskei moet word ten einde die intense sentimente rondom die verlede 

te oorbrug en die vorderinge in die eietydse en toekomstige hanteringe van transformasie te vestig 

(Lombard, 1998: 57). Daarby kan slegs tydsgerigte aanpassings verseker dat die eie posisie binne die 

buitelandse veranderingsmilieu gehandhaaf word, want daarsonder word die werklike internasionale 

realiteite en gepaardgaande invloede gemis en word vervolgens vir die toekoms verkeerd beplan. In hierdie 

ontwikkeling is nie net nasionaal in lyn met internasionale aanpassings gekom nie, maar is ook besef dat 

internasionale transformasie juis 'n integrale deel van die nasionale oorlewingsproses is. Daarom is 

dinamiese hersieninge noodsaaklik indien die nasionale nywerheidsomgewing die ingrypende internasionale 

realiteite toenemend binne die nasionale werklikhede wil aktiveer (Sunter, 1996). 

 

Vanuit hierdie gerigtheid op die internasionale stimulasieprosesse is die fokus op die binnelandse probleme 

verdiep, is bruikbare internasionale insigte benut om nasionale transformasie te begelei en is internasionale 

aanpassings as motivering vir die binnelandse veranderingsprosesse erken. Daarmee is die internasionale 

gebeure en invloede akkommodeer en is 'n noue relasie met die globaliseerde nywerhe idsomgewing 

gehandhaaf. Vanuit die gebeure is juis 'n nuwe nasionale nywerheidsbedeling geskep wat tot die industriële 

stimulering van transformasie binnelands bygedra het. 

 

Naas hierdie akkommodering van internasionale stimulasies het die eie werksomgewing ook 'n eiesoortige 

bydrae tot die vestiging van 'n nasionale nywerheidsbedeling gelewer. 

 

5.1.2. HANTERING VAN RADIKALE ARBEIDSITUASIE. 

 

Die radikale aangepaste arbeidsituasie is nie net deur die nywerhede nie, maar ook deur politieke 

ontwikkelinge en gepaardgaande sosiale aanpassings gevestig (Hoofstuk 3). Die gebeure het die 

nywerhede egter begelei om die ontwikkeling te erken en om die proses binne nuwe bestuursfunksies te 

akkommodeer. Juis hierin staan vyf gebeure voorop waarop die nywerheidsbesture daadwerklik moes en 

inderdaad op reageer het. 

 

Eerstens aktiveer nie-blanke weerstand teen die bestaande blanke arbeidsopset omvattende veranderinge. 

Die nie-blanke ontevredenheid oor blanke bevoorregting in die werksituasie het 'n gevoel van magteloosheid 

teen die bestaande arbeidsordes geskep. Die reaksie was logies want die nie-blanke werknemer het geen 

politieke seggenskap gehad om die rasgerigte arbeidsbeleid te verander nie, alle vakunies se magte was 

omvattend beperk en die diskrepansie in salarisstrukture het 'n vorm van armoede geskep van waaruit 'n 

gedienstigheid in die werksplek (ter wille van ekonomiese oorlewing) die enigste keuse was. Daarby was die 
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nie-blanke arbeider geforseer om sy goedkoop, ongeskoolde arbeid aan 'n blankbeheerde instansie te 

verkoop en het trekarbeid, ingewikkelde instromingsbeheermaatreëls en paswette (wat die tuislandbeleid 

moes steun en instandhou) sy daaglikse beweeglikheid beperk, sy gesinslewe ontwrig en sy ekonomiese 

oorlewing verswaar. Swak (of selfs geen) opleidingsprogramme het sy geskooldheid tot praktiese 

waarneming en ervaring binne sy eie afgeskaalde werksomvange gehou en 'n beleid van werksreservering 

het enige moontlikheid van bevordering tot hoër gesagstrukture getorpedeer. Die nie-blanke arbeider was 

inderdaad binne sy werksomvange en gedwonge lewensopset aan 'fences, poverty, passes and no 

privileges' vasgepen (Gillomee & Schlemmer, 1985). Juis hierdie uitgelewerde situasie het die verwagting na 

'n beter arbeidsbedeling gestimuleer en veranderinge geaktiveer. 

 

Tweedens dryf 'n revolusionêre ondertoon die radikale arbeidsaanpassings. Die genoemde 

arbeidsfrustrasies het nie-blanke opstand teen die beperkte werksomvange, teen bestuursinhoude en 

landsbeleid en ook teen swak rasseverhoudinge oor 'n wye spektrum revolusionêr geskep. Vanuit hierdie 

geladenhede gedy interne konflik tussen werkgewers en werknemers, groeiende werkspanninge, 

toenemende onwettige stakings en selfs georkestreerde rassebotsinge. Die doel van hierdie 

nywerheidsontwrigting was die reaksionêre afwysing en aftakeling van die gevestigde 'race discrimination in 

South Africa' (Van der Horst, 1981). Die hoofondertoon agter alles was egter 'n revolusionêre strewe na 

verandering waarin nie-blanke werkersonrus gedwonge aanpassings binne die werksituasie moes afdwing, 

die nie-blanke arbeider se ekonomiese posisie moes verbeter en groter seggenskap vir die nie-blanke 

arbeider binne die werksomgewing moes beding. In wese het hierdie revolusionêre strewe egter ook om 

dieper menslike aspirasies gegaan waarin 'n gedrewe soeke na 'n herwaardering van die bestaande 

lewensordes die volkome herskepping van die samelewing moes vestig. Hierin staan basiese menslike 

vryhede, die vestiging van sosio-ekonomiese politieke ideale en die versekering van 'n volkome nuwe 

maatskaplike heilsorde (met geregtigheid en regverdigheid as die basis daarvan) voorop. Vanuit hierdie 

gefokusde aanslag op die arbeidsomgewing is Afrikanermag en die blanke werknemer se beveiligde posisie 

onder toenemende druk geplaas en is talle nuwe blanke vrese gebore namate die vestiging van die nie-

blanke werknemer se posisie en ambisie al sterker bevorder is (Gillomee & Adam, 1981). Hierdie soort 

revolusionêre dryfkrag was juis moontlik omdat die bestaande statutêre apartheidsbestel (waarin 

menseregte en arbeidsomvange streng wetties bepaal en gereguleer is) sy eie potensiaal tot verbrokkeling 

akkumuleer het en derhalwe nie die aanhoudende druk vir verandering in die toekoms sou oorleef nie (Van 

der Vyver 1975; Dugard 1978). Juis daarom was die revolusionêre ondertone binne die 

nywerheidsomgewing so suksesvol omdat die sug na en vestiging van arbeidsverandering as een van die 

voortstuwende, maar ook radikale dryfkragte agter die binnelandse transformasieprosesse gevestig is. 

 

Derdens is die beoogde nywerheidsverandering deur politieke optredes verder geaktiveer. Die Nasionale 

regering het reeds in die tagtiger jare die invloede van die genoemde revolusionêre druk begin 

akkommodeer en daarom is drastiese verandering in talle arbeidsbeleidsrigtings gemaak. Verder het die 

groeiende aantal werkstakings, die toenemende vloei van nie-blanke gesinslede na die stede, die knellende 

ekonomiese ellende van die nie-blanke bevolking en die groter soeke vir medeseggenskap binne die 

werksituasie die bestaande landsituasie so onuithoudbaar gemaak dat die blanke regering tussen 'n 

volskaalse revolusie of toegewings moes besluit. Laasgenoemde is toegepas met die vestiging van nuwe 

beleidsbepalings waarin die organiseer en registreer van wetlike en erkende nie-blanke vakunies, groter 
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salarispariteit, daadwerklike opleidingsprogramme vir nie-blankes, vrye assosiasie en veral gelyke 

ekonomiese geleenthede (ook vir vroue) d.m.v. nuwe wetgewing geproklameer is. Die veranderinge en 

aanpassings was egter so drasties en ingrypend dat die blanke werknemer se werksomgewing en politieke 

toekoms, sy bevoorregte en beveiligde werksposisie en sy ekonomiese bevoordeling onder ongekende en 

toenemende druk gekom het (Van der Horst, 1981). Hierdie aanpassings was egter noodsaaklik om groei en 

verandering in die Suid-Afrikaanse ekonomie te vestig (Nattrass, 1981), om 'n beter distribusie van inkomste 

onder alle bevolkingsgroepe te bevorder (Broomberger, 1982) en om veral die groeiende konflikspanninge 

en konfrontasiepotensiaal sodanig te ontlont dat strukturele regstellings 'n nuwe rypwordingsproses vir 'n 

steeds veranderende Suid-Afrikaanse samelewing kon bevorder, skep en eventueel instandhou. Daarmee is 

daadwerklik gepoog om 'n volskaalse binnelandse revolusie te vermy wat slegs ekonomiese groei sou 

ondermyn, die samelewing sou ontwrig, verdere rassespanninge sou bevorder en die land tot op die rand 

van totale anargie sou bring (Esterhuyse, 1982: 57 -74). Ten spyte daarvan dat hierdie aanpassings na 

ander volksomvange en werksgebruike begin deurs ypel het, was die proses te stadig en daarom het 'n 

bloedige revolusie nogtans tydens 1984-1991 in Suid- Afrika losgebreek (SAIRR, 1992). In die aanslag sou 

dit hoofsaaklik om die vestiging van swartmag en die meegaande bevoorregting van die nie-blanke gaan en 

sou selfs die stadige maar duidelike hervormingsprosesse nie verhoed dat Suid-Afrika onder 'appalling high 

levels of political violence' sou ly nie (Tingle, 1992: 3). Daarmee is binnelands ervaar dat 'a smooth and 

quiet transition is not possible within a revolutionary zone. Prevention is therefore always better than cure' 

(Peters, Vodaworld, 1999). Juis die Wêreldraad van Kerke sou die waarheid binnelands verder probeer 

tuisbring met die vestiging van die 'Program to Combat Racism' (Vermaat, 1989: 65-76). 

 

Vierdens is die gevestigde en bevoorregte werksveiligheid van die blanke omvattend aangetas. Die 

waarborge vir blanke werksbeveiliging (wat sedert 1910 en veral na die Nasionale Party se magsoorname in 

1948 polities en wetties gevestig is), was deur eensydige politieke mag, arbeidswetgewing en bevoorregting 

binne die werksplek verseker. Daarby het die ongeskoolheid van die swart arbeidsmag en die toepas van 

blatante rassisme die nodige blanke beheer binne die werksituasie bly verseker. Die proses was so 

omvattend dat slegs blankes die lae -, middel- en topvlakbestuursvlakke gevul en sodoende die 

werksinhoud, bedryfsomvange en bestuursituasie in sy totaliteit vanuit 'n gesagposisie beheer het. Verder 

was die blanke werknemer teen die nie-blanke werknemer d.m.v. indiensnemingskontrakte beskerm, is duur 

byvoordele (soos medies en pensioen) grootliks vir die blankes gereserveer en is verskillende standaarde, 

beginsels en ontslagprosedures vir blanke en nie-blanke werknemers gevolg (Esterhuyse, 1982: 43-45). 

Hierdie beheersisteme was deur die nie-blanke negatief ervaar want ''n Netwerk van institusies en 

regulasies het ontstaan wat witmense 'n groot monopolie op die geïnstitusionaliseerde en gesanksioneerde 

ekonomiese en arbeidsmag gegee het (Ibid, 43). Die situasie het 'n blanke magsoorwig verseker wat 'n 

valse blanke gevoel van beheer oor toestande gekweek, 'n skewe toekomsverwagting geskep, alle vrese vir 

swartmededinging genivelleer en die eise vir konstante en groter produktiwiteit afgeskaal het. Daarmee is 

vanuit die beskermende situasie blanke oë vir die groeiende nywerheidsveranderinge, snelle verstedeliking 

van die swartes en die nie-blanke strewe na akkulturasie en veral politieke en ekonomiese mag gesluit. Die 

redes vir hierdie gebrekkige insigte was grootliks die gedwonge afstand tussen blank en nie-blank 

(apartheid) waarin eensydige sosiale en strukturele assimilasie die hoogste strata van die samelewing vir 

blankes gereserveer, die sosiale stigma van ras en kleur 'n segregasiebeleid gevestig en die 'nie-blankes 

van die sentrums van mag en welvaart weggewys' het (Kinghorn, 1986: 22). In alles het dit dus gegaan om 
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blanke oorheersing waarin beide die Afrikaanssprekende konserwatiewe en Engelssprekende liberale kringe 

hulle deel gedoen het om die blanke beskawing in Suid-Afrika aan 'n ophebbelike moeilike arbeidsopset uit 

te lewer. Talle waarskuwings in die verband (wat letterlik oor dekades gestrek het) het egter op dowe ore 

geval en daarom is blanke oorheersing in die politiek en ekonomie sodanig gehandhaaf dat geen 

daadwerklike oplossing vir die sogenoemde naturellevraagstuk gevind kon word nie (Ibid, 60-75.) Hierteen 

het die nie-blanke rebelleer en die strewe na en versekering van nie-blanke seggenskap in die nywerheid 

was die antwoord. Daarmee het die vestiging van swartmag in die nywerheidsomgewing uitkulmineer wat 

juis arbeidsveranderinge ten koste van blanke bevoorregting sou bevorder. Blanke ontdekkinge in die 

verband sou blanke vrese skep. 

 

Vyfdens het die nuwe demokratiese politieke bestel in Suid-Afrika 'n radikale nuwe arbeidsbedeling 

gefinaliseer. In die vorige politieke bedeling het die selfsugtige blanke ingesteldheid alle gebeure oorheers: 

'Die eis van soveel duisende blankes dat die regering in die strewe na die oplossing van die rasse-vraagstuk 

niks mag doen om hul sak en gemak aan te raak nie, lei werklik tot die mees paradoksale toestand van sake 

wat in Suid-Afrika aangetref kan word. Aan die een kant word die eis gestel dat daar van nie-blanke arbeid 

gebruik gemaak moet word, omdat dit dan ekonomies noodsaaklik sou wees en tot die welvaart van die land 

bydra, maar terselfdertyd word geëis dat die nie-blanke met sy vermoë om arbeid te verrig nooit 'n 

mededinger van die blanke mag word nie.' (Scholtz, 1964: 71). Die reservering van arbeid was vanuit die 

benadering dus vir dekades lank wetties en polities afgedwing en daarom is dit geen verrassing dat die 

nuwe swart regering 'n staatsbeleid van regstellende aksie (Affirmative Action) sou inisieer wat weereens 

soveel arbeidsknelpunte sou skep omdat swart werksbeveiliging tot 'n nuwe vorm van blanke 

werksonsekerheid sou aanleiding gee. Daarom is die nywerhede se toepassing van die nuwe 

regeringsbeleid (regstellende aksie) van soveel kritiese belang vir die toekoms van Suid-Afrika (Charlton & 

Van Niekerk, 1994). Die insig is noodsaaklik omdat regstellende aksie as 'n noodsaaklike deel van goeie 

regering (Sachs, 1992a) en as 'n nodige ontwikkelingsproses in die ekonomie (Thomas, 1992) voorgehou en 

beskou word. In wese gaan dit egter om 'n nuwe proses van werksverskaffing te vestig waarin die vorige 

minderbevoorregte die nuwe bevoorregte kan word. Vanuit hierdie nuwe beleid is 'n radikale ommekeer in 

die werksituasies meegebring wat moeilike dimensies in die arbeidsmark ingevoer en hoë eise aan die 

bestuursvaardighede binne die nywerheidsomgewing gestel het. Hierin moes die herverdeling van gesag, 

voorregte en geleenthede en veral die mislukkings van die 'employee advancement programs' (Hofmeyer, 

1989) sodanig ondervang word dat 'black advancement' in die besigsheidsomgewing meer georden en 

vinniger kon realiseer (Sachs, 1992b). In die proses moes regstellende aksie as 'n 'development tool' 

aangewend word (Thomas, 1992) en moes 'n drastiese, versnelde en konstante kultivering van 'n 

samewerkingsklimaat doelbewus bestuur, bevorder en gehandhaaf word. Daarby moes die proses van 

swart ekonomiese bemagtiging ook 'n bydrae lewer deur swart besigheidslui binne die winsomvange van 

ekonomiese aktiwiteite te laat deel (Smith & Mokhudo, 1993). Die ontwikkeling vereis egter die vestiging van 

'n aangepaste 'mindset' van waaruit 'n andersoortige nuwe generasie van organisasies rondom 'n nuwe 

arbeidsbedeling en ekonomiese verdelings kan realiseer (Nasser & Vivier, 1993). Omdat die regering se 

erns rondom sodanige ontwikkelinge binne wetgewing uitkulmineer (Thompson, 1991) is die tyd vir 'much 

affirmative talk (and little action)' eenvoudig verby (Mitchell, 1992). 
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Hierdie weerstand teen wettiese arbeidsbeperkinge, die bedryf van revolusionêre ondertone, die uitvoer va n 

gedwonge politieke aanpassings, die aantasting van werksbeveiliging en die skep van 'n radikale nuwe 

arbeidsopset het 'n gans nuwe nasionale nywerheidsbedeling help vestig. In die proses is binnelandse 

verandering voortgehelp, maar is ook soveel individuele reaksies ontsluit dat ook van daaruit 'n nuwe 

dryfkrag vir nasionale transformasie geaktiveer is. 

 

5.1.3. ONTLEDING VAN INDIVIDUELE REAKSIES . 

 

Transformasie skep nie alleen breë samelewings nie, maar ook menslike veranderinge wat persoonlike 

aanpassings vereis en vervolgens reaksies inisieer. Juis hierdie aanpassings vestig 'n noue relasie tussen 

die individu se persoonlikheid en werksgedrag van waaruit uiteenlopende gedragspatrone realiseer (Adler, 

1996). Binne die Suid-Afrikaanse nywerheidsomgewing dra die soort ontwikkeling talle uiteenlopende dog 

omsluitende gebeure, uitdagende wysiginge en selfs eiesoortige dimensies in die vestiging en handhawing 

van gesonde industriële verhoudinge in. Hierdie opset bemoeilik interne bestuur en vereis die hersiening 

van talle gevestigde industriële beginsels om kerngesonde bedryfsisteme en produksieverhoudinge te vestig 

en handhaaf (Bendix, 1992). Daarvoor is empiriese navorsing oor menslike gedrag noodsaaklik.   

 

Die reaksies van die binnelandse werkerskorps is egter geensins maklik ontleedbaar nie juis weens die 

unieke eise wat 'n eiesoortige, interkulturele en ineengeweefde ekonomies -politieke nywerheidsopset tydens 

die hantering en verwerking van transformasie stel. Vanuit die bestuur van die uiteenlopende individuele 

reaksies en gepaardgaande aanpassings wat alle werkers (binne die gesags -, geslags - en rassespektrums) 

beleef, realiseer daar veral sewe hoofaksente wat transformasie weereens verder stimuleer.  

 

Eerstens vind die nasionale bestuurskaders dit toenemend moeilik om die personeel se reaksies juis tydens 

transformasie te ontleed. Die internasionale probleem, om die talle uiteenlopende persoonlike verwerkinge 

van transformasiespanninge tydens veranderingsaanpassings enigsins te probeer analiseer (Ashford, 

1988), het daarmee ook binnelands 'n knelpunt geword. Daarby het die verwarringe wat industriële psigoloë 

d.m.v. hulle verskillende sielkundige uitgangspunte (Bergh en Theron, 1999: 4-18) vir bestuur veroorsaak, 

die verwerking van die enkele beskikbare data ook verswaar. Verder het die genoemde drastiese afskaling 

van die MH se maatskaplik-sosiale dienste (wat voorheen sielkundige bystand gelewer en sodoende vanuit 

die proses bruikbare inligting aan bestuur verskaf het) die proses aansienlik gekompliseer. Hierdie situasie 

het 'n dilemma vir die bestuurskaders geskep en daarom het die gebrekkige kennis oor die individuele 

reaksies en onvoldoende tyd vir die hantering daarvan, bestuurders gedwing om die individuele 

ondersteuning aan hul werknemers as 'n mindere bestuursfunksie te hanteer. Die proses is verder bevorder 

weens gebrekkige ondersteuningsisteme wat meebring dat die persoonlike emosionele geladenhede, van 

ook die bestuurskaders, nie voldoende ontlont is nie. Die eindresultaat hiervan is subjektiewe (i.p.v. 

objektiewe) hanteringe van persooneelreaksies wat weer verdere persoonlike spanninge vir die 

bestuurskaders skep. Personeelkundiges het hierdie situasie voorsien (Coetzee, 1988) maar was nogtans 

magteloos om iets aan die nuwe bedeling te doen juis omdat ekonomiese oorlewing die bestuursdenke so 

oorheers het dat die hantering van emosionele inhoude verwaarloos is. Daarmee het persoonlke reaksies 

van mense al minder op die prioriteitslys figureer en wel: 'Om die markaandeel te behou, vereis 'n 

onverbiddelike mededingendheid waarby daar vir emosionele en barmhartigheidsgevoelens geen plek is 
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nie. Inteendeel, dié wat dit toon, gaan onder. Die metodes wat in hierdie stryd gebruik word, is ondergeskik 

aan die doel wat nagestreef word, naamlik oorlewing, uitb reiding en wins. Daar is slegs die moraal van die 

sterkste wat geld. Dit is eintlik 'n oerwoudstryd: 'the survival of the fittest' (De Vries, 1990: 206). 

 

Tweedens skep die gedwonge aanpassings van die blanke werker 'n haas onhanteerbare aantal reaksies. 

Tydens 'n waterskeidingskongres (Oktober, 1985, Port Elizabeth) het die Afrikaanse Handelsinstituut (AHI) 

dit reeds uitgespel dat die groeiende aantal internasionale en nasionale ekonomiese veranderingprosesse 

die binnelandse arbeidsomgewing drasties gaan affekteer. Hierin sal twee blanke dimensies oorheers. 

 

Enersyds het die veelvuldige regeringsaanpassings rondom die werksomvange reeds blanke skokgolwe 

veroorsaak. Die gebeure skep blanke emosionele ontwrigtinge wat reg bestuur sal moet word indien 

negatiewe persepsies positief gerig wil word. Die benadering is noodsaaklik te meer omdat die blanke die 

nie-blanke se direkte betrokkenheid in revolusionêre aktiwiteite, die binnelandse protespolitiek en in die druk 

van buitelandse politieke, ekonomiese en internasionale boikotgroepe, al meer negatief ervaar. Die 

houdinge realiseer omdat al hierdie aktiwiteite op die nivelleer van blanke politieke, ekonomiese en sosiale 

oorheersinge gefokus is. Daarby skaal buitelandse ekonomiese boikotte blanke werksgeleenthede af, word 

blanke arbeidsregte deur georganiseerde en militante vakbondaksies bedreig en wink die einde van blanke 

bevoorregting en beskerming al meer op die horison. Daarmee word afwysende emosionele reaksies ontlont 

en omvangryke wantroue geskep juis omdat die blanke se regering die veranderingsprosesse inisieer, 

toelaat en selfs wetties bevorder. Hierdie ontwikkeling het die bevoorregte blanke in 'n politieke krisis 

gedompel en daarom realiseer blanke weerstand enersyds in nuwe verregse politieke bedelings en 

andersyds in groeiende blanke venyn teen die eietydse transformasieprosesse. Die ekonomiese 

ontwortelingsprosesse vererger die situasie omdat blanke seggenskap en beheer getemper, nuwe 

rassespanninge geskep en die aanvaarding van 'n radikaal andersoortige arbeidsopset, reeds afgedwing 

word. Die proses word omvattend verdiep omdat die aktiveer van 'n lewensvatbare vorm van sosiale 

integrasie binne die nywerheidsomgewing die algemene samelewing vooruit is. Daarom vind die blanke 

werknemer verpligte ekonomiese veranderinge moeilik juis omdat ongekende blanke aanpassings, 

konstante intellektuele verwerkinge en emosionele spanninge binne sy ekonomiese oorlewingsomvange 

reeds realiseer. Juis daarom moet die ekonomiese omgewing die blanke se emosionele worsteling verstaan, 

akkommodeer en feitelik rig, te meer omdat die toenemende aantal swart stakings groter blanke inspanning, 

toegewings en verdraagsaamheid opeis en vervolgens fisiese werksdruk en emosionele uitputting vir 

blankes meebring. Daarby word die blanke werknemer se bevorderingsgeleenthede deur 'n groeiende vraag 

na gelyke beregtiging al meer bedreig, gaan ekonomiese oorlewing ook afskaling van bestaande blanke 

poste meebring en gaan moontlike nuwe arbeidswetgewing vervroegde blanke aftredes inisieer wat 

onvoorsiene blanke ekonomiese nood gaan meebring. Al hierdie gebeure gaan toenemende blanke energie 

dreineer, frustrasies inisieer en ongekende emosionele spanning rondom blanke oorlewing skep wat 

eventueel blanke weerstand teen alle vorme van tranformasie verder sal aktiveer. 

 

Andersyds moet juis die nywerhede verhoed dat die blanke werknemer se kennis, ervaring, gewilligheid en 

dienslewering in die nuwe prosesse verlore gaan. Die blanke insette, ywer, inspanning en bydrae is steeds 

onontbeerlik en sal oo k al meer in aanvraag tydens en na die veranderingsproses bly. Daarom moet die 

genoemde blanke onsekerhede deur omvattende strategiese beplanning, konstante kommunikasie en 
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deursigtige optredes hanteer word. In die proses moet 'n duidelike fokus op die eietydse uitdagings die 

blanke se vrese besweer, blanke samewerking i.p.v. weerstand verseker en blanke visie oor 'n nuwe 

toekoms skep. Sonder die proses gaan blanke negatiwiteite die nodige aanpassings bemoeilik wat verdere 

ontwrigtinge gaan aktiveer. Juis daarom moet die nywerheidsomgewing die blankes se emosionele 

geladenhede korrek hanteer ten einde die gedwonge transformasieproses positief i.p.v. negatief tot 

uitvoering te bring. 

 

Derdens was die toekomsvoorspellinge korrek. Hierdie genoemde en vooruitskouende ontledinge was wel 

moontlik omdat die verskillende aspekte van politieke, sosiale en persoonlike reaksies vir dekades lank deur 

verskillende waarnemers van toekomstige nywerheidsontwikkelinge korrek uitgespel is (Scholtz, 1964; Van 

der Vyver, 1975; Van der Horst, 1981; Gillomee & Adam, 1981; Rupert, 1981; Esterhuyse, 1982; 

Broomberger, 1982; Gillomee & Schlemmer, 1985). Daarby is al hierdie fasette in latere studies oor blanke 

houdinge en die gepaardgaande reaksies omvattend bevestig (Human & Pringle, 1986; Icely & Human, 

1987; Human & Hofmeyer, 1987; Day, 1991; Brook, 1991). Daarom verbaas dit nie dat die genoemde 

blanke reaksies, in al sy omvange binne die nuwe arbeidsbedeling in Suid-Afrika, wel omvattend realiseer 

het nie. Vanuit die proses is egter intense druk op die bestuurskaders geplaas juis omdat die vermindering 

in poste en verliese aan posisies en werksgeleenthede (Eggert, 1991) en die eskalering van negatiewe 

blanke belewenisse veel groter as wat verwag was, uiteindelik in die praktyk realiseer het. Daarom het veral 

die hantering van industriële verhoudinge die bestuurstoneel noodgedwonge oorheers. Al hierdie nuwe 

bestuursprosesse het egter soveel energie, oortuigingsmoed en daadwerklike optredes geverg dat veral die 

blanke bestuurslui verdere inspanninge en spanninge, konstant, toenemend en omvattend beleef het 

(Bendix, 1992). 

 

Vierdens inisieer die talle arbeidsveranderinge 'n nuwe soort van rassisme en wel op tweërlei wyse. 

 

Enersyds het rassisme (ten spyte van die afskaffing van apartheid) nie verdwyn nie. Eerder skep die 

houding dat die blanke is 'a privileged beneficiary of the apartheidsystem' en die nie-blanke 'the victim of the 

same system', nuwe rassespanninge (Wilson & Klaaste, 1996: 209) wat weereens werkersafstande binne 

die nywerhede handhaaf. In die proses word die effek van rassisme inderdaad beleef: 'Racism, in all its 

guises, is a wedge that separates people and limits the possibilities of common identification and mutual co -

operation. Not only is racism a flight from and distortion of reality, it is also an effective strategy to cover up 

the facts of domination, exploitation and injustice. It limits those who are treated as 'less than' from fulfilling 

their potential and ultimately effects the country negatively (Sonn, 1996: 1, 1-11). Hierdie rassituasie is juis 

tydens sielkundige analise omvattend bevind ten spyte daarvan dat daarteen gewaak is dat sielkundige 

vooroordele rondom 'gender and race' binne die Suid-Afrikaanse opset uitkulmineer (Duckitt, 1994: 194-200) 

en dat die empiriese prosesse die basiese kodes van die Suid-Afrikaanse Mediese Raad (dat sielkundige 

toetsinge en optredes die 'worth and dignity of the individual irrespective of race, creed, sex, status or 

langauge' (Bergh & Theron 1999: 44-45) ten sterkste akkommodeer het. Aan die einde is egter bevind dat 

die bestaande rassisme die noodsaaklikheid vir 'n veranderde rol vir bedryfsielkunde binne die Suid-

Afrikaanse bedeling indringend genoodsaak (Cilliers, 1991) en wel omdat die gegewe kulturele diversiteite 

nie verontagsaam kan of mag word nie. Met die insig het die bedryfsielkundiges nie rassisme bevorder, nie 

maar is tydens die evaluering van werkspanninge die psigiese en psigologiese opset van die bevolking 
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slegs duidelik in ag geneem (Olivier, 1989). Daarom is  ook beklemtoon dat die persoonlike en korporatiewe 

verantwoordelikheid van 'black advancement' 'n rasgerigte ondertoon skep en handhaaf wat nie deur die 

bestuurskaders ignoreer mag word nie (Roodt, 1992). 

 

Andersyds is toenemend ervaar dat die nuwe soort rassefokus (en die gepaardgaande rassespanninge) ‘n 

nuwe bestuursbenadering genoodsaak. Hierin moet die bedryfsielkundiges voortgaan om die toon aan te 

gee deur juis die verhoudinge in en interwerking tydens kulturele diversiteit in die organisasie se 

werksomvange te beklemtoon (Möller, 1986). Daarmee moet die bestaande kruis -kulturele rol in 

persoonlikheidsontwikkeling (Ochse & Plug, 1986), die invloed van kulturele verskille op die fisiese en 

psigiese optredes en veral die unieke probleme van die mense van Suid -Afrika in die verband duidelik 

akkommodeer word (Olivier, 1989). Die etniese houdinge en verhoudinge in 'n geslote werksgemeenskap 

vereis juis die erken en hantering daarvan (Van Dyk, 1990) en daarom moet die bestuur van rasse 

interrelasies konstant aktiveer word (Bradnum, Nieuwoudt & Tredoux, 1993). Juis hierin moet kulturele 

sinergie sodanig bestuur word dat die uiteenlopende inhoude (bv. interkulturele kommunikasie, 

godsdienservaringe en verskillende lewenstyle, mediese gebruike en literatuur insigte) in die Suid-

Afrikaanse besigheidsatmosfeer, gebruike en optredes ten volle opgevang word (Steyn & Motshabi, 1996). 

In die proses moet dit nie gaan om die instandhouding van segregasiegebruike (soos tydens die vorige 

apartheidsbedeling) nie, maar wel om die bruikbare paring van die Westerse homogeniteit met die Afrika 

heterogeniteit. Juis die noodsaaklikheid is 'n konstante knelpunt omdat die soort proses vra dat ' ... we will 

need to link back to our diverse cultural roots, and for the first time purposely connect them all (Westerling 

en Afrikaan) to our respective managerial attitudes and behaviour' (Lessem, 1996: 185). Die proses vereis 

ook die ontwikkeling van 'n vorm van 'African management' waarin die Westere pragmatisme, rasionalisme, 

interorganisatoriese sisteme en humanisme sodanig met die Afrikakultuur, verwagtinge en gebruike 

gesinkroniseer word dat 'from pragmatism to wholism, from enterprise to development, from entrepreneurial 

management to enabling organisation' beweeg kan word. (Ibid, 198, 185-207). 

 

Vyfdens realiseer die sielkundige ontledinge van die nie-blanke werkerskorps se opset nie so pragmaties as 

wat gehoop is nie. Gebrekkige insigte oor die nie-blanke reaksies op verandering skep vervolgens 'n 

ingrypende, omvangryke en uitdagende opset. Hierin speel die resultate van rassevooroordele, die 

genoemde groeiende blanke vrese en ook gespanne volkereverhoudinge 'n dinamiese rol. Die lapsus is 

verder die direkte resultaat van die minagting van die lae nie-blanke werkersrange se posisie, die 

onderskatting van die nie-blanke se insette en die afstand wat tussen die verskillende rasse tydens 

segregasie geskep is. Daarby genoodsaak die gebrek aan nie-blanke sielkundiges (wat die kulturele 

verskille, menslike verwagting en persoonlike ingesteldhede van hulle eie mense verstaan) die gedwonge 

gebruik van blanke terapeute wat weer kommunikasiespanninge weens taalgebreke, misverstande weens 

onkunde oor uiteenlopende kulturele lewenswyses en gebrekkige interpretasies van die werklike 

denkomvange van ander kulturele groepe tot gevolg het. Die proses realiseer juis omdat die gaping tussen 

interkulturele groepe nie vanself oorbrug word nie, maar om daadwerklike inspanning vra (Groenewald, 

1982). Die gegewe situasie maak individuele onderhoude (waarin die eie persoonlike gevoelens oor interne 

nywerheidsverandering verwoord kan word) egter vir die nie-blanke werkerskorps 'n onbekende, vreemde, 

nuwe en selfs vreesaanjaende ervaring en daarom oorheers intense spanning, waarneembare onsekerheid, 

oormatige versigtigheid en 'n duidelike wantroue tydens empiriese prosesse. Die finale resultaat is 
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geslotenheid, ontduiking en selfs oneerlikheid. Hiervan is die nywerhede deeglik bewus en daarom poog die 

bestuurskaders reeds om sensitiewe relasievorming as deel van hulle bestuurfunksies te implementeer 

(Cilliers, 1984) en word die behoefte na swart bedryfsielkundiges en hulle veranderende rol in die verband al 

meer bevestig (Cilliers, 1991). Die insig dat maatskappye hulle 'Human capital' moet benut deur 'n wye 

verskeidenheid van individue aan te stel en op te lei, realiseer in die praktyk ook al meer en daarom is die 

groeiende aantal nie-blanke bestuurders, MH kundiges, sosioloë en bedryfsielkundiges reeds besig om die 

nie-blanke reaksies te ontdek en daadwerklik aan te spreek (Becker, 1964). 

 

Sesdens worstel die bestuurskaders om hul eie emosionele reaksies tydens transformasie te verwerk. 

Bestuurders moet dikwels uiters ongewilde, pynlike en ingrypende besluite neem wat talle mense se lewens 

radikaal raak, ontwrig en selfs totaal ontspoor. Die druk op bestuurders is tydens verandering vervolgens 

aanhoudend, omvangryk, enorm en uitputtend. Arbeidpsigoloë en sosioloë is dit dan ook eens dat die 

omvattende rolle en verpligtinge van bestuur tydens transformasie soveel druk op bestuurskaders plaas dat 

hoë emosionele stress, vrese en uitdaginge hul dagtaak omsluit (Ben-Zirah, 1985; Ashford, 1988; Clarkson, 

1990; Barnett & Pleack, 1992; Edwards & Baglioni, 1993; Auerbach & Gramling, 1998). Die proses word 

vererger juis omdat 'n vorm van 'crisis -intervention' topbestuur dwing om 'crisis management' te vermy 

(Sussal & Ojakian, 1988) en veral omdat die druk op bestuurders se persoonlikheid, gawes en vermoëns 

talle vorme van individuele en ook interpersoonlike konflik inisieer (Rahim, 1983). Die ontwikkeling van 

'occupational stress management' aktiveer ook dikwels negatiewe reaksies omdat die oproepe 'to perform' 

die negatiewe persepsie van swak bestuur vestig wat weer die behoud van die eie bestuursposisie in gevaar 

stel (Murphy, 1984). Die situasie word binne die Suid-Afrikaanse konteks verder verswaar omdat gedwonge 

'affirmative action' beide onbevoegde aanstellings en onredelike vergelykings gevestig het. Juis in die 

proses het die gepaardgaande subjektiewe evalueringe van die 'performance values' van blanke en nie-

blanke bestuurders eerder spanninge as bruikbare insigte geskep (Watkins & Mauer, 1994). Al hierdie 

faktore verhoog die drang om te presteer radikaal te meer omdat die eie oorlewing daarvan afhanklik is.  

 

Laastens skep die binnelandse aandrang op etiese bestuurspraktyke moeilike daaglikse bestuurskeuses. 

Hierin is twee kritiese dimensies van belang. 

 

Enersyds handhaaf die druk vir en op etiese waardesisteme 'n duidelik progressielyn. Die beginpunt setel 

daarin dat 'Waardestelsels, organisasiedoelwitte, gedragskodes en sosiale verantwoordelikheid geniet op 

ondernemingsvlak heelwat aandag in Suid-Afrika. Dit beteken dat daar 'n sterk beroep gedoen word op die 

gevoelsdimensies van die onderneming, én sy mense, in die strewe na 'n normatiewe raam waarbinne sake 

gedoen kan word' (Coetzee, 1990a: 14). In die proses staan juis die moreel -etiese verantwoordelikheid van 

die sakewêreld voorop (Esterhuyse, 1990: 115-126) en daarom is die omskrywing van duidelike etiese 

teorieë en praktyke binne die Suid-Afrikaanse konteks van soveel delikate belang (Van Jaarsveld 1988a). 

Juis die genoemde vorderingslinie skep egter toenemende bestuurspanninge omdat etiese toepassings 'n 

sterk verskuifde aksent handhaaf. Daarmee is aan die vorige aanvaarding (reeds dekades gelede) dat 

konstant teen onetiese handelspraktyke gewaak moet word (Bezuidenhout, 1980) en dat die deurlopende 

handhaaf van duidelike etiese riglyne in die sakewêreld noodsaaklik is (Stegmann, 1982), binne 'n nuwe 

dringendheidskader geplaas. Dieselfde geskied met die gevestigde paring van die korporatiewe missie en 

bestuurskultuur rondom etiese waardes (Stegmann, 1986) en die nodige en voortgesette hantering van die 
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binnelandse rekonsiliasieproses vanuit aanvaarbare etiese nywerheidsinisiatiewe (Van Jaarsveld, 1988b). 

Die nuwe fokus ontwikkel omdat die sakewêreld 'n etiese verantwoordelikheid met die hantering van die 

invloede van regeringsbeleid, stakings, boikotte, internasionale sanksies, siektetoestande (o.a. Vigs), 

werkloosheid, gesinskonflik en gemeenskapsgeweld, toenemend handhaaf (Van der Heever, 1990: 101 -

114). Verder kry die gevestigde etiese standpunte ook 'n nuwe kulturele dimensie waartydens die Westerse- 

en Afrikakulture binne die besigheidsektore d.m.v. aanvaarbare etiese metodes en motiewe versoen moet 

word (Van der Walt, 1990: 148-166). Vanuit hierdie nuwe etiese gerigtheid moet ook die kritieke aspekte 

binne die Suid-Afrikaanse Arbeidsmark in al sy omvange, inhoude en verhoudinge sodanig aangespreek 

word dat al die ongelykhede, pynlike ervaringe, onetiese gedragspatrone en arbeidswanprakyke (wat die 

erfporsie van rassediskriminasie was) op 'n verantwoordbare wyse verwerk, afgeskaal en gerig  verbeter 

word (Barker & Backer, 1992: Voorwoord). Daarmee kry die nywerheidsomgewing se etiese sisteme nie net 

'n ekonomiese fokus nie, maar ook 'n politieke en samelewingsdimensie wat die bestuurskaders voor 

ongekende uitdagings en onder toenemende druk plaas en hou. 

 

Andersyds skep hierdie verskuifde aksente rondom etiese waardes groot verantwoordelikheid vir 

selfbestuur. 'Daar bestaan 'n besondere behoefte aan, en 'n vraag na, selfbestuur by die Suid-Afrikaanse 

bestuursgemeenskap. Die koers waarteen bestuurders tans bereid is om hulp te aanvaar t.o.v. 

selfverwaarlosing, gebrekkige selfinstandhouding en selfbeeld disintegrasie, is ongekend' (Coetzee, 1990b: 

167). Die proses is juis die gevolg van emosionele spanninge waarin ontdek is dat ''n lewe sonder 

bestemming, doelwitte, aksiestappe, begroting, prestasiebestuur en evaluering is slegs 'n stuk eksistensiële 

chronologie wat afloop, en beslis geen sinryke ervaring nie.' Juis daarom is dit so 'belangrik dat daar gereeld 

evaluering gedoen sal word en dat daar veral toesteming verleen sal word aan ander genomineerde 

persone om dergelike  evalueringe te mag doen. In hierdie proses word tekortkominge en areas van 

verwaarlosing tydig geïdentifiseer en kan remediërende prosesse begin' (Ibid, 175). Ten spyte daarvan dat 

in die proses Christelike beginsels wel figureer (Haughey, 1977; Jones, 1982; Coetzee, 1984; Kuhn & Feis, 

1984) en selfs 'n duidelike Rooms Katolieke inset in die verband gehoor word (Benestad, 1982; Houck & 

Olivier, 1984), is die kerklike stem maar stil oor die etiese aspekte binne die werksverband. Die ontwikkeling 

bied egter 'n ope deur vir beide kerklike insette oor etiese waardes (Hoofstuk 5: C.1.1) en ook vir 'n 

pastorale hantering van die genoemde emosionele spanninge (Hoofstuk 5: C.2) wat juis in die voorgestelde 

nuwe Nywerheidsbedieningsmodel tot verwesentliking kan kom. 

 

Juis die sinkronisering van blanke vrese, skokke en uitputting met die nie-blanke afgeskaalde radikalisme, 

groter ambisie, kritiese aanpassingsprobleme en ook nuwe verwagtinge, plaas die binnelandse 

bestuurskaders onder ongekende druk om die eietydse transformasieprosesse so sinvol moontlik te bestuur. 

Daarmee verwerk die nasionale nywerhede 'n groeiende en ingrypende aantal bestuursuitdagings wat as 

die resultaat van transformasie erken word. Met die proses is die binnelandse transformasieproses verder 

gestimuleer. 

 

5.1.4. VERWERKING VAN BESTUURSUITDAGINGS. 

 

Daar is reeds omvangryk daarop gewys dat die bestuur van transformasie deel van die industriële stimulasie 

van verandering is. Daarom het die nasionale bestuurskaders die veeleisende en bestaande internasionale 
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bestuursaktiwititeite akkommodeer juis omdat die veranderingsproses ook die Suid-Afrikaanse nywerhede 

binne 'n wêreldomvang en globaliseringsraamwerk geplaas en gehou het. Naas hierdie moeilike 

bestuursaktiwiteite het die genoemde andersoortige binnelandse transformasiegebeure verdere 

bestuursuitdagings meegebring wat die bo-strukture van die nywerheidsomgewing met nuwe probleme 

konfronteer het. Die hele proses deurloop 'n omvattende ontwikkelingslyn en daarom word slegs nege 

tersaaklike bestuurs optredes uitgelig van waaruit die omvange van die bestuursuitdagings en die verwerking 

van die gebeure binne die nasionale transformasiegebeure duidelik kan word. 

 

Die eerste bestuursuitdaging is werkloosheid. Hierin oorheers twee moeilike dimensies. 

 

Enersyds plaas staatsoptredes werkloosheid voor op die agenda. Vir die staat is hierdie sosiale problem juis 

van kritiese belang. Reeds tydens 1980 ontleed die Bureau for Economic Policy and Analysis (1980) die 

groeiende werksprobleme in Suid-Afrika en die verwagte werkloosheidskrisis wat op die gebied in die 

toekoms verder gaan eskaleer. Daarna bepaal die Nasionale Mannekragkommissie (NMK) beginsels vir 'n 

minimumloon wat werkloosheid moet verminder (SP, 1983) en is witskrifte deur die Nasionale regering 

opges tel wat 'n strategie vir groter werkskepping omskryf (SP, 1984) en die negatiewe ekonomiese aspekte 

van stakings in Suid-Afrika aantoon (SP, 1986a). Die Ekonomiese Adviesraad van die Staatspresident 

(EAS) skryf 'n langtermyn en omvattende ekonomiese strategie waarin al die ekonomiese aanpassings 

verwoord word en poog daarmee om die werksituasie in die land deur 'n omskrewe strategie te help 

stabiliseer (SP, 1986b). Die NMK volg die proses op deur 'n ontleding van die hoë en middelvlak 

mannekragsituasie in Suid-Afrika sodanig te doen dat die nuutste transformasie-invloede op die 

mannekragsituasie analiseer kan word (SP, 1987a) en die Presidentsraad (PR) se Komitee vir Ekonomiese 

aangeleenthede skryf 'n strategie vir werkskepping en arbeidsintensiewe ontwikkel ing (SP, 1987b). Die NMK 

bied verder 'n reeks maatreëls wat die sikliese werkloosheid in Suid-Afrika georganiseerd moet teenwerk 

(SP, 1988) en die EAS vestig 'n hersiende ekonomiese strategie wat die nuutste binnelandse ekonomiese 

aktiwiteite, ontwikkelinge en gebeure omvattend akkommodeer (SP, 1991a). Daarmee word 'n gerigtheid op 

werkloosheid geskep wat die nywerheidsomgewing nie kon ignoreer nie bloot omdat talle van die 

studieresulate eventueel in arbeidswetgewing vergestalt. 

 

Andersyds handhaaf die nyw erheidsomgewing 'n eie fokus oor werkloosheid. Binne die 

nywerheidsomgewing is werkloosheid vir dekades lank as 'n knellende probleem aangespreek (Knight, 

1978; 1982; Bell, 1985; Barker & Döckel, 1985; Gerson 1986). In die proses is indringend gepoog om die 

problematiek van mannekragtekorte te ontleed en te hanteer (Barker, 1983), om metodes te vind om 

werkskepping binnelands konstant te bevorder (Nattras, 1984) en om die beëindiging van armoede as 'n 

gegewe, reële, noodsaaklike en deurlopende Suid-Afrikaanse uitdaging te aanvaar (Wilson & Ramphele, 

1989). Juis die noue relasie tussen lone, beskikbare bronne en die invloed van inflasie op beide (Moore & 

Smit, 1986), vestig die noodsaaklikheid dat die vakbonde se rol in die skep van werkloosheid beperk moet 

word en wel deur die politieke ideologie van die vakbonde sodanig te hanteer dat denkregstellings kan volg 

(Marais & De Villiers, 1990) en die vakbondseise met groter produktiwiteit versoen kan word (Ingram & 

Lindop, 1990). Daarby is die invloed van die migrasie werkerskorps op werkloosheid en die eiesoortige 

omvange van 'n unieke politieke ekonomiese opset (met sy gepaardgaande wetgewinge) tydens die 

afskaling van werksgleenthede as 'n kritiese bestuursdimensie uitgelig (Nattras & Arlington, 1990). Verder is 
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gesoek na opsies waardeur werksgeleenthede en ekonomiese verdeling blywend genereer kan word (Moll, 

Nattras & Loots, 1991). Erkenning is ook aan die ontwikkeling van 'n sterk informele ekonomie (waarin 

persoonlike inisiatief en entrepreneurskap die strewe na ekonomiese oorlewing oorheers) verleen (Abedian 

& Desmidt, 1990). Van daaruit volg die nodige bestuursontleding om die invloed van, die gebruike in en die 

resultate vanuit die snelgroeiende informele sektor (as 'n belangrike faset van werksvoorsiening) te bepaal 

(Kantor, 1989; Hartsenberg & Laiman, 1990). Deur al die prosesse was die hantering en veral beperking van 

werkloosheid dus 'n dinamiese bestuursfokus wat egter tydens transformasie 'n bestuursuitdaging met 

pynlike en veeleisende inhoude geword het. 

 

Die tweede bestuursuitdaging is volksgesondheid. In die proses figureer die omvange, implikasies en 

invloed van HIV op die ekonomiese en demografiese omgewing (Broomberg, 1991), op die opgeleide 

werkerskorps (Doyle, 1991a) en op die Suid-Afrikaanse bevolking as sulks (Doyle, 1991b). Die faset 

ontwikkel omdat VIGS as een van die mees dramatiese, tragiese en uitdagende fasette binne die 

nywerheidsomgewing realiseer. Juis daarom is die opdatering, hantering en verwerking van die omvang en 

invloed van die pandemie (Whiteside, 1990a) en die ontleding van die katastrofiese invloede van die siekte 

binne die werksituasie van Suid-Afrika as 'n kritiese dimensie beskou en hanteer (Whiteside, 1990b). 

Empiries word egter konstant bevind dat die wetgewing oor menseregte die mediese toetsing van die siekte 

en die gepaardgaande hantering daarvan omvattend bemoeilik, juis omdat die gewone bestuursbeheer oor 

die situasie deur die persoonlike beslissing van die individu beperkend gerig word. Daarom skep 'n 

volkspandemie een van die nywerhede se grootste bestuursuitdagings juis omdat die voorkoming daarvan 

buite die beheer van gewone bestuursaktiwiteite val. 

 

Die derde bestuursuitdaging is die handhawing van gesonde ekonomiese bestuursomvange. Hierin skep 

o.a. die wisselende verhouding tussen inflasie en lone (SP, 1985), die bevordering van produktiwiteit (Du 

Plooy, 1988; Meth, 1990), die invloed van vakbonde op die politieke ekonomiese beleid (Heald, 1989) en die 

konstante soeke na bronne wat ekonomiese groei kan stimuleer (Du Plooy & Fourie, 1991), talle 

bestuurseise. Die voortdurende ontleding en verwerking van populasieprojeksies en die invloed daarvan op 

die ekonomie en arbeidersmark (Du Toit, 1979; Grobbelaar, 1984; Mostert & Van Tonder 1987; Calitz, 1991) 

en die probleme, uitdagings en ontwikkeling van vaardigheidsopleiding (SP, 1989b) met die gepaardgaande 

nasionale opleidingstrategie (SP, 1991b), bring ook 'n magdom van knelpunte vir die bestuurskaders mee. 

Die soort uitdagings realiseer omdat die verwerking, ontleding, evaluering en hantering van die ekonomiese 

eise konstant moet geskied. Die bestuursuitdagings wat vanuit hierdie konglemaat van gebeure volg, is 

vanselfsprekend binne die Suid-Afrikaanse omvange soveel meer ingewikkeld en juis daarom beleef die 

binnelandse bestuurskaders ook meer as hulle deel van die veelomskrewe 'global executive stress' (Cooper 

& Ambrose, 1984; Cooper & Payne, 1994). 

 

Die vierde bestuursuitdaging is die ontlonting van arbeidsonrus. Tydens die tagtigs het die gegronde vrese 

gegroei dat die nuwe werksverandering, aanpassings en selfs bedreiging enersyds die blanke werknemer 

onverhoeds en onvoorbereid sou vang en dat daar andersyds nie genoegsame bestuurskennis oor die 

verwagte radikale nie-blanke reaksies bestaan nie. Die soort onsekerhede is uit 'n vorm van moedeloosheid 

gebore en wel omdat talle bestuurspogings om beter rasseverhoudinge, werkskommunikasie en industriële 

samewerking in die werksomgewing te skep, dikwels weens rassisme gefaal het. Juis die blanke 
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negatiwiteite teenoor verandering het die bestaande rassespanning (wat polities geïnisieer was) verhoog 

wat weer op sy beurt die hantering van interne rasseverhoudinge omvattend bemoeilik het. Daarby het die 

genoemde nie-blanke strewe na meer regte en voorregte al meer radikale middele aktiveer waardeur nie-

blanke stemme hoorbaar gemaak moes word ten einde 'n nuwe bedeling te beding (Thompson & Prior, 

1982: 182-187). Al hierdie gebeure het verskillende vorme van arbeidskonflik en onrus geskep en daarom 

was die bestuurskaders verplig om antwoorde op 'n steeds eskalerende arbeidskrisis te soek terwyl die eise 

om werkbare oplossings te vind eskaleer het. 'Die toenemende druk van die maatskaplike kragte wat deur 

die modernisering van die ekonomie en van die samelewing teweeggebring is, het nie net die 

apartheidstruktuur van eensydige bevoorregting onder druk geplaas en gehou nie, maar ook die 

bestuurstelsels wat noodgedwonge van daaruit gebore was' (Kinghorn, 1986: 18). Juis die situasie sou 

veranderingskragte binne die transformasiegeb eure ontketen wat nie deur normale ekonomiese stelsels en 

sisteme hanteer kon word nie en daarom moes die bestuurkaders bestaande bestuurstelsels drasties 

hersien ten einde die nuwe arbeidsopset te hanteer. Hierin moes die genoemde groeiende emosionele 

reaksies ontlont word terwyl nuwe wetgewing bestuurskeuses al meer beperk het. In wese het dit egter alles 

gegaan om die vestiging van 'n nuwe en aanvaarbare vorm van lewensbestaan waarin die ongelykhede van 

die verlede vanuit 'n nuwe leerproses en aanpassingsbedryf reggestel moes word. Die prosesse is juis 

weens arbeidsonrus bemoeilik (Charlton & Van Niekerk, 1994: xxx-xxxii). 

 

Die vyfde bestuursuitdaging is die regstel van ekonomiese wanbalanse. In die proses moes die blanke vrese 

besweer en nie-blanke ambis ies getemper word en wel omdat ontdek is dat veral twee waarskuwings van 

die verlede 'n dringende werklikheid geword het: 'Firstly, Blacks have made tremendous strides in adapting 

to a European way of life and in contributing to the national economic growth. Secondly, many concerns 

should closely re-examine their attitude to black labour in relation to profit earnings. Larger salaries create 

greater economic and political stability (Tiley, 1974: 86). Hierdie insigte het egter moeilike bestuursbesluite 

behels juis omdat die regstelling van die ekonomiese wanbalanse in die Suid-Afrikaanse samelewing 

dikwels tydens die bedryf van talle radikaliteite moes geskied. Hierin speel stakings (juis oor meer 

ekonomiese voorregte), die bevorder van ongeskoolde arbeid in geskoolde poste en 'n afskaling in die 

betrek van opgeleide buitelanders 'n belangrike rol. Daarby moes tydens groeiende politieke onstabiliteite 

gelyke fasiliteite binne die industrie geskep word terwyl ongelykheid binne die politieke bedeling nog steeds 

hoogty gevier het (Kinghorn, 1986: 38). Daarmee het die nywerheidsomgewing 'n dinamiese rol in die 

vestiging van ekonomiese demokrasie gespeel (Chester, 1993) en dit terwyl talle nuwe opeisende 

ekonomiese doelstellings vanuit die bestaande winste van die betrokke instansie verhaal moes word. Die 

proses moes uitrol terwyl toenemende buitelandse boikotte, verlaagde produksie weens onwettige stakings, 

finansiële verliese deur onopgeleide personeel veroorsaak en 'n snelgroeiende inflasie die winsgrense van 

instansies aansienlik verklein het. Juis daarom het die fokus op die ekonomiese kernvrae 'n kritiese 

dimensie geword (Lombard, 1985) en wel omdat die onrealistiese druk vir verandering nie altyd met die 

hantering van praktiese werklikhede korreleer het nie. Daarby het internasionale instansies se 

ongesubstansieerde aandrange op 'labour market flexibility' 'n uiters moeilike en selfs kontroversiële faset 

gevestig wat die opheffing van ekonomiese diskrepansies verswaar i.p.v. bevorder het (OECD, 1984; 

1986a; 1986b; 1989; 1990). 
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Die sesde bestuursuitdaging is die hantering van talle menslike fasette. Die proses ontwikkel omdat die 

afskaling van personeel (ten einde die finansiële eise te verlig, voortbestaan te waarborg en winste te 

vergroot) groter werksdruk op die oorblywende personeel geplaas het, omdat hoogsbekwame professionele 

werknemers pakkette aangebied is om plek te maak vir minder bekwame aanstellings en omdat emosionele 

reaksies sosiologiese en psigologiese knelpunte geskep het wat ekonomiese suksesse benadeel het. 

Daarmee is weereens 'n oorheersende behoefte na interdissiplinêre samewerking geïnisieer van waaruit 'n 

nuwe stel wetenskaplike riglyne die opeisende tydsdruk en eskalerende menslike vrese, onsekerhede, 

spanninge en behoeftes kon aanspreek, nuwe werkbare metodes kon vestig en die talle menslike 

konfliksituasies binne die werksverband kon ontlont. Plaaslik is vervolgens intens na metodes gesoek wat 

die korrekte integrasie tussen mannekragbestuur en 'n organisasie se missie, visie, doel, strategi e, 

waardestelsels en gedragspatrone kon vestig. Juis hierin word die hersinkronisering van mannekragbestuur 

met organisasiesukses (wat juis ekonomiese oorlewing vir almal insluit) vanuit 'n gans nuwe benadering oor 

die rol, inhoud en omvang van strategiese mannekragbestuur bedryf (Gerber, Nel & Van Dyk, 1992: 2-3). 

Met die vestiging van hierdie bestuursuitdagings is ook kennis geneem van die talle internasionale 

navorsingsaksies waarin die foute van maatskappye in die hantering van soortgelyke transformasiegebeure 

ter harte geneem is. Daarmee is antwoorde vir die eie kritiese en groeiende veranderingsprobleme gesoek, 

maar nie altyd gevind nie (Borucki & Sollazo, 1990; Bartlett & Goshal, 1994, 1995). Hiertoe dra die 

voorvloeiende onsekerhede rondom 'n nuwe politieke bedeling en die gepaardgaande groeiende aantal 

ekonomiese probleme by omdat die binnelandse menslike dimensies deur die resultate van beide 'n 

ekonomiese en politieke veranderingsproses vasgevang was. Hiermee is plaaslik ontdek dat 'Organizational 

transformation differs markedly from the conventional organisational development approaches in that it is 

extremely initiated, has no connections or ties with the past, it has no routine or set procedure and it requires 

a new perspective and view, in fact, it calls for a paradigmatic shift in the thinking process of executives' 

(Lombard, 1998; 46). Daarmee het die vorige 'human economy' se eensydige fokus op die bydrae van die 

individu binne die ekonomie (Ginsberg , 1976) na die aksente van die 'investment in human capital' (Schultz, 

1961; Becker, 1962) verskuif, waarin die invloed van die ekonomie op die individu en die menslike 

verwerking daarvan 'n groter denkomvang verkry het. Die 'strategic management of Human Resources' het 

daarmee ook 'n nuwe binnelandse dimensie betree juis omdat die invloed van verandering op die mens in al 

sy lewensomvange 'n portfolio op sy eie geword het. Daarmee het die druk op die bestuurskaders om al die 

fasette te akkommodeer feitlik daagliks gegroei (Odiorne, 1984). 

 

Die sewende bestuursuitdaging is die verwerking van die ekonomiese knelpunte van die verlede en wel op 

tweërlei wyse. 

 

Enersyds is ervaar dat die vestiging van die toekoms 'n moeilike uitdaging en veeleisende bestuursproses 

behels. Van hieruit is inderdaad ervaar dat Rupert (1981: 25) in die kol was: ''n Sinvolle toekoms sal nie 

berus op 'n wonderresep nie. Ten grondslag daaraan lê veel eerder nugter denke, verbeeldingryke 

beplanning, die regte gesindheid, harde werk en boweal, die geloof dat ons binne Suid-Afrikaanse verband 

'n aanvaarbare politieke, ekonomiese en maatskaplike bestel tot stand kan bring.' Hierdie uitdagings was 

omvattend hanteer, maar die positiewe ingesteldheid het weinig verligting tydens die hantering van die 

erfporsies van die verlede gebied. Die vorige negatiewe houding van die Westerse regerings teenoor Suid-

Afrika, die resultate van die aanslag van internasionale drukgroepe teen die apartheidsbeleid en die 
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nalatenskap van 'n revolusionêre binnelandse onrus het talle besigheidsboikotte teen organisasies, 

kansellasies van kontrakte en vermindering van buitelandse kapitaal meegebring wat nie oornag besweer of 

nivelleer kon word nie. Daarmee is juis die noodsaaklike uitbreidings, konstante ekonomiese groei en 

verbetering van winste (wat transformasie vereis het) noodgedwonge 'n slag toegedien. Hierdie sikliese 

gebeure-linie is wel voorsien te meer omdat vroegtydig besef is dat die groter druk vir swart ekonomiese 

bevordering net bestaande fondse gaan dreineer wat weens onvoldoende kapitaal weer groter arbeidsonrus 

gaan skep. Daarby moes talle onrealistiese swart verwagtinge en die gevolge daarvan verwerk word omdat 

'drukgroepe in die ekonomie 'n groter deel van die nasionale inkome vra en dikwels daarin slaag om beter 

lone en byvoordele te beding sonder inagneming van 'n toename in produktiwiteit.' (Ibid, 38-39). 

 

Andersyds het die talle sosiale en politieke knelpunte die ekonomiese probleme laat groei. 'The bad news in 

the South African business context is the continued lack of investors' interest and business confidence, a 

very weak Rand exchange rate and poor exports, all due mainly to the very high incidence of violence, crime 

and labour unrest. These many factors have contributed to the industry's poor performance since 1992. 

Profits have been lower by historic standards; many companies have gone into bankruptcy; productivity 

growth and levels have decreased; South African companies have lost their hold on being competitive in 

world markets and the new political dispensation is not delivering the goods for either the international 

business investors fraternity or for their constituents. Some executives blame the economic policy-makers; 

some blame the non-competitive high wage demands from trade unions; some the high interest and tax 

rates; others the impact of affirmative action and unrealistic labour legislation standards.' (Lombard, 1998: 

58). Wat ookal die rede vir die prosesse die hoofsaak was deurgaans die negatiewe invloede van 

eiesoortige veranderinge wat andersoortige druk op die bestuurskaders van die land geplaas en gehou het. 

Juis daarom bestaan die behoefte in die hoogste besigheidskringe na daadwerklike ondersteuning in die 

hantering van 'n totaal andersoortige binnelandse en ook wêreldbedeling. 

 

Die agste bestuursuitdaging is die toepassing van gedwonge regstellende aksie. Hierin speel veral die 

bevoorregting van die swarte 'n invloedryke rol en wel omdat beide die tempering van swart radikalisme en 

ook die verdere bevordering daarvan veral twee nuwe bestuurseise konstant aktiveer het. 

 

Enersyds het die vermindering in radikalisme 'n verskuifde bestuursproses opgeëis. Die verandering van die 

lewensomvange van die swart werkerskorps d.m.v. verhoogde salarisaanpassings, beter 

opleidingsgeleenthede, langverwagte bevordering, groter erkenning van die swarte se ekonomiese rol en 

die toenemende swart seggenskap in bestuursbeleid het die konstante verbetering van die swarte se 

sosiale, ekonomiese, opvoedkundige en gesinsverbande meegebring. Daarmee is 'n nuwe leefbare 

lewenstyl geskep en ook 'n swart kollektiewe bewussyn ontwikkel wat die verdere geleidelike bereik van 

gelyke beregtiging en swartregte toenemend kon stimuleer, struktureer en bevorder. Hierdie soort 

geordende swart ontwikkeling was wel voorsien en is dan ook as 'n dinamiese bevordering van verandering 

geïdentifiseer (Gillomee & Schlemmer, 1985). Die positiewe reaksie van die nywerhede op die ontwikkeling 

was egter nie sonder uitdagings nie juis omdat met die toepassing van die nuwe arbeidswette die swarte se 

vorige sosiale bedreiginge, politieke onderdrukking en ekonomiese uitbuiting omvattend nivelleer moes word 

(Cheadle, Le Roux, Thompson & Van Niekerk, 1993) Daarby moes ook nuwe industriële verhoudinge in die 

nywerheidsomgewing sodanig gevestig word dat aanvaarbare bestuursgebruike vir die hantering van die 
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swarte se snelveranderende arbeidsituasie vanuit 'n groter en duideliker bestuursbeweeglikheid kon 

realiseer (Bendix, 1992). Daarmee is groot inspanning juis van blanke bestuurslui verwag ten einde swart 

verwagtinge verder te hanteer en te laat realiseer. 

 

Andersyds is die proses deur die handhawing van swart radikalisme bemoeilik. Die swart arbeider se 

genoemde verbeterde werksomvange en lewensituasie het die noodsaaklikheid vir revolusionêre optredes 

grootliks gekelder. Daarmee is die swarte se jarelange radikalisme in die werksplek omvattend verminder 

juis omdat die voorspelling bewaarheid is dat die revolusionêre intellektuele elite se invloed deur die 

natuurlike leierstand oorgeneem sal word en dat die opvolgende pogings sal slaag om 'n soort mens te skep 

wat sy ideale logies kan verwoord, die ou orde kan ontleed en 'n nuwe bestaan kan help rasionaliseer (De 

Klerk, 1979: 3). Die proses het grootliks realiseer en daarom is die radikalisme van die negentigs met 'n 

groter gees van toegeeflikheid oor 'n wye spektrum in die nywerhede vervang. Hierdie positiewe 

ontwikkeling het egter nie verhoed dat reste van die vorige revolusionêre klimaat oorgebly het wat 

vervolgens nog steeds vanuit 'n 'political struggle' mentaliteit dink en opereer nie. Die gebeure ontvou omdat 

juis tydens die talle ontwikkelinge rondom regstellende aksie radikale politici en vakbonde egter misluk het 

om die realisme van die arbeiderskorps te handhaaf. Daarom word drastiese verandering deur hierdie 

geledere nog steeds gedryf, geëis en selfs afgedreig en wel omdat ideologiese inhoude, rassevooroordele 

en onhaalbare ekonomiese strewes die denkprosesse nog steeds oorheers (Ingram & Lindop, 1990). 

Hierdie vorm van radikalisme realiseer ongelukkig ook tydens die optredes van sommige swartes 

waartydens voortgegaan word om hulle sogenaamde miskende regte vanuit hulle nuwe magsposisies op te 

eis of selfs onwettig te verseker. Daarmee word misluk om die gepaardgaande verantwoordelikhede van 

bestuursposisies te aanvaar en word magsvergrype, bedryfsoneerlikhede, nepotisme en selfs blatante 

bedrog toegepas om die eie ekonomiese posisie te verbeter en die nuwe voorregte ten alle koste te behou. 

Die proses geskied terwyl talle swart minderbevoorregtes nog steeds in hulle ekonomiese ellendes gelaat 

en vergeet word. Daarmee is egter 'n delikate vorm van bestuursdruk vir beide blanke en swart bestuurslui 

(wat beide hierdie onaanvaarbare bestuursoptredes verwerp) geskep en wel omdat die voorspellings in die 

verband bewaarheid is: 'The obvious fears arise as to whether the previous deprived will become the 

depraved, ... whether our new rulers ... will come to dipping illegally into private and political funds ... 

whether the formerly downtrodden can summon a spirit of humanity - ubuntu - and forgiveness, and not 

make their 'captives' pay reparation taxes - which will inenvitably lead to a new backlash from both the left 

and the right. ''n Oplossing is egter reeds in die bestuursomvange vir die negatiewe prosesse bedink. 

'Simultaneously the answer also depends on a change of head and heart ... in the human transition. This 

new spirit, or culture change, is the real challenge confronting all of us and will determine whether we indeed 

have a future beyond 1994. The challenge extends to every sphere of human interaction, including the 

political, economic, and social spheres.' (Charlton & Van Niekerk, 1994: xxii). In die proses het die druk op 

die bestuurskaders egter intensifiseer juis omdat regstellende aksie (met al sy voordele en pyne) die meeste 

in die nywerheidsomgewing realiseer. 

 

Die negende bestuursuitdaging is die nywerhede se sosiale verantwoordelikheid. Hierin oorheers twee 

dimensies. 
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Enersyds het die eietydse transformasie nie alle ekonomiese en sosiale agterstande uitgewis nie. Hoewel 

talle positiewe ontwikkelinge binne die Suid-Afrikaanse samelewing geïniseer is (waardeur meer 

geleenthede vir die nie-blanke geskep is om in die land se ekonomiese omvange opgeneem te word en in 

die gepaardgaande finansiële voorregte te deel), het die proses nie alle nie-blanke ekonomiese probleme 

opgehef nie. Juis die tydige waarskuwings dat bestaande ekonomiese agterstande, die onbeheerde aanwas 

van swart getalle en die gebrek aan genoegsame opgeleide arbeid, (soos in die res van Afrika) ook 

binnelandse 'n rol gaan speel (De Villiers, 1976: 23), is daarmee inderdaad bewaarheid. Naas die eskalering 

van die druk vir werkskepping (wat die talle ekonomiese probleme die beste kan oorbrug) groei vervolgens 

ook die meegaande oproep dat die bestuurskaders 'n maatskaplike gewete moet handhaaf, 'n sosiale 

verantwoordelikheid teenoor die gemeenskap moet aanvaar en 'n duidelike maatskaplike 

verantwoordeliksheidmodel moet beplan. In beide hierdie funksies moet die nasionale en interstaatlike 

omgewing, ekonomiese instansies, vakbonde, werknemers en gemeenskapsinstansies almal betrek word 

ten einde 'n verbeterde lewenskwaliteit vir die minderbevoorregtes te skep (Van den Heever, 1990: 101 -

114). Daarmee het die druk van die verlede op die bestuurskaders om 'n wydlopige gemeenskapsfokus te 

handhaaf (juis om die uiteenlopende gevolge van verandering te hanteer) as 'n kritiese faset van bestuur 

uitkristaliseer (Nortje, 1975; Wagenaar, 1979). 

 

Andersyds het die hantering van die opset (spesifiek binne 'n pluralistiese gemeenskap) egter moeilike 

bestuursaanpassings meegebring. Die proses realiseer omdat die sosiale probleme voortdurend verander 

en sodoende 'n konstante hersiening van die rol van die bedryfsonderneming binne 'n transformerende 

gemeenskap eenvoudig opeis. Vanuit die gebeure is skenkings deur die nywerheidsgemeenskap aan 

instansies as 'n erkende metode inisieer juis omdat daarmee die sosiale verantwoordelikheid teenoor die 

gemeenskap demonstreer, gevestig en sigbaar implementeer word. Hierdie vrywillige bydraes bied egter 

slegs tydelike oplossings en wel omdat konstante betrokkenheid nie gehandhaaf kan word nie. Die 

bestuurskaders is deeglik van die situasie bewus, maar die eie ekonomiese verantwoordelikhede (o.a. 

handhaaf van winste, uitbetaal van dividende aan aandeelhouers, byhou by nuwe tegnologiese 

ontwikkelinge) laat nie 'n vrye hand om ongebreidelde donasies of konstante ekonomiese betrokkenheid 

deurlopend te verseker nie. Hiervoor bestaan egter weinig begrip (veral by radikale instansies en persone) 

en daarom word die besigheidsektore dikwels oor hul gebrekkige sosiale verantwoordelikheid kritiseer 

(Goodpaster & Matthews, 1982). In werklikheid was die nywerhede met 'n tsunami golf van oproepe oor 

sosiale betrokkenheid (vir dekades lank) gekonfronteer omdat tydens besigheidskongresse (Epstein & 

Votaw, 1975; Helm, 1977), besigheidskool seminare (Rivlin, 1983; Drucker, 1984) en talle buitelandse (o.a. 

Evans, 1981; Tombari, 1984; Sturdivant, 1985) asook binnelandse akademiese studies (o.a. Bekker, 1974; 

Nortje, 1975; Wagenaar, 1979; Van der Walt, 1980; Uys, 1987) toenemende druk op bestuurskaders oor 

gemeenskapsverantwoordelikheid geplaas is. Tydens die gebeure was egter ook beklemtoon dat 

ekonomiese rasionaliteit en 'n korrekte etiese fokus bruikbare strategieë moet vestig wat sosiale 

betrokkenheid vanuit 'n haalbare en legitieme proses kan bedryf. Dit is dus wel waar dat ' ... business is also 

a social insititution, performing a social mission and having a broad influence on the way people live and 

work together (Nortje, 1975: 45), maar met die hantering van die omvattende en uitdagende binnelandse 

sosiale opset hef hierdie soort fokus egter nie bedryfsverantwoordelikhede op nie. Binnelands is die sosiale 

probleme dan ook so omvattend van aard dat die verhouding tussen sosiale verantwoordelikheid en bedryf 

haas onmoontlik geword het. Die situasie in Suid-Afrika word verhewig deur 'die huidige ekonomiese 
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probleme en daarmee gepaardgaande maatskaplike onbestendigheid ... soos dit in die tekort aan behuising, 

plakkery, oorbevolking, werkloosheid, verstedeliking, gebrek aan en verswakking van formele en informele 

steunstelsels, hoë voorkoms van chemiese afhanklikheid, toename in Vigs, gesinsgeweld, selfmoord, 

gehalte van swart onderwys en so meer tot uitdrukking kom ...' (Van der Heever, 1990: 106). Hierdie soort 

sosiale ellendes vra juis vir ‘n gesamentlike en geordende sosiale betrokkenheid deur ekonomiese, 

gesondheids, opvoedkundige en staatsdimensies wat juis die bestuurshantering van die sosiale probleme 

en uitdagings omvattend bemoeilik. Juis daarom eskaleer bestuursdruk in die verband. 

 

Die genoemde uitdagings aan die bestuurskaders is (spesifiek binne die Suid-Afrikaanse opset) duidelik 

onrusbarend groot. Daarom moes deurlopend antwoorde gevind word om die groeiende ontevredenheid 

onder die getroue blanke werkskorps te ontlont en die onrealistiese nie-blanke verwagtinge te bevredig en 

dit terwyl besigheidsinstansies ekonomies moes oorleef. Daarby is die Suid-Afrikaanse 

nywerheidsinstellinge omvattend deur internas ionale magte buite hulle beheer toenemend in rigtings gedruk 

en het die genoemde sekulêre hantering van die groeiende industriële krisis en die bied van oplossings vir 

onhebbelike sosiale probleme die behoefte na eiesoortige oplossings al meer beklemtoon. 

 

Met die hantering van die genoemde bestuursnoodsaaklikhede het die nywerheidsomgewing bruikbare en 

eiesoortige binnelandse oplossings beplan en bedryf wat die nasionale transformasieproses verder 

stimuleer het. 

 

5.2. ONTWIKKEL VAN EIESOORTIGE OPLOSSINGS. 

 

Die ontwikkeling van eiesoortige oplossings vir die unieke binnelandse nywerheidsopset realiseer veral 

rondom vier kritiese fasette wat ook die kerk raak. 

 

Eerstens moes die nywerheidswêreld 'n eiesoortige vorm van transformasiebestuur aktiveer. Volgens 

Carrell, Elbert, Norbett, Hatfield, Grobler, Marx & Van der Schyf (2000: 4-5) is in die proses internasionale 

riglyne weereens nagevolg waarin duidelik op die eksterne en interne makro en mikro omgewing gefokus is. 

 

Enersyds gaan dit in die eksterne makro omgewing om 'n ontleding van die binnelandse situasie waarin die 

diversiteit, onsekerheid, kompleksiteit, interafhanklikheid en ongebonde mikpunte van verskillende kulturele 

groepe alle vorme van verandering bly aktiveer het. Die eksterne mikro omgewing vra weer na die 

sukseskriteria om die situasie te hanteer. Daarin speel spoed, koste-effektiwiteit, reaksievermoë, innovasie, 

kwaliteit, samewerking en 'n wêreldvisie 'n deurslaggewende rol. 

 

Andersyds vereis die interne makro en mikro omgewing weer die beplanning van die organisasie van die 

toekoms en wel deur die skep van 'n nuwe dinamiese werksomgewing. Met die vestiging van sodanige 

nuwe organisasie is o.a. visie, konstante fokus, snelle besluitneming, gevestigde spanwerk, sterk leierskap, 

vereenvoudiging van prosedures en die aanhoudende versamel van inligting (asook die korrekte verwerking 

daarvan) van kritiese belang. Juis die nuwe binnelandse werksomgewing het ook verder vir beter 

bekwaming, groter besluitnemingsbevoegdheid, meer direkte betrokkenheid in prosedures en konstante 

interaksie tussen werknemers en hul direkte omgewing gevra. 
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Tweedens is die hoofmikpunt van beide hierdie bestuursinhoude die nodige hantering van die menslike 

dimensies. Tydens die fokus moet intellektuele kapitaal vrykom, besigheidstrategieë en menslike potensiaal 

gekombineer, optimasie van die tegniese hulpmiddele in korrelasie met die psigo-sosiale vermoëns van die 

werknemer gekalibreer, gelykheid in behandeling verseker en algemene toewyding geskep word. Hierin het 

MH weereens die leiding gegee en is dan ook duidelik uitgespel dat korrekte menslike benutting die enigste 

vorm van suksesvolle hantering van transformasie gaan wees. 'For HR professionals in South Africa as well 

as internationally, one thing is certain: traditional personnel approaches that were conceived in cultures 

emphasising command and control are giving way to new approaches characterised by greater employee 

commitment, co-operation and communication. Companies with rigid structures will be swept away' (Ibid, 5). 

Kelly (1995) onderskryf dieselfde gedagte terwyl Veldsman (1996: 15) praat van 'the shifting face of 

tomorrow'. Bestuursaanpassings is en bly dus 'n veeleisende, uitdagende en uiters moeilike menslike 

proses. 

 

Derdens moes aanvaar word dat transformasie nie sonder pyn en lyding geskied nie. Vermindering van 

personeel, toenemende skokke rondom die afskaling van loopbaanpotensiaal, chaos binne 

produksieprosesse met meegaande werkstres, verlies aan werksgeleenthede, onvoorsiene afbetalings, 

vroeë ontslag, en groeiende onsekerheid oor die toekoms van maatskappye skep ongekende spanninge by 

alle werknemers. Daarmee vier emosionele inhoude soos o.a. vrese, konflik, aggressie en uiteenlopende 

vorme van interpersoonlike wrywing oor 'n wye spektrum hoogty. Alle vorme van 'disorders' kom hiermee in 

spel o.a. 'disfunctional and psychophysiological disorders: adjustment disorders, anxiety disorders, personal 

disorders, dissociative disorders, delusional disorders, psychosomatic disorders, mood disorders '(Bergh & 

Theron, 1999: 452-468). Juis daarom is opstandigheid teen gebeure, magteloosheid om die situasie te 

beredder, en veral onsekerheid rondom die onbekende sterk intellektuele en emosionele dimensies tydens 

die soort veranderingsprosesse. Daarin word al die gebeure wat die menswaardigheid van die individu 

aantas, die status van persone ondermyn en die persoonlike suksesse van die verlede nivelleer, krities 

evalueer en radikaal hanteer en wel omdat gevoelens van onbevoegdheid, 'n proses van demotivering en 'n 

totale lewensmoegheid meer negatiwiteite as positiwiteite skep en instandhou. Daarby lei die nuwe 

arbeidsbeleid en talle ander ekonomiese wette dikwels tot gedwonge bestuursbesluite wat meer probleme 

as oplossings bied en gevolglik ongekende stres in die werkskaders tot gevolg het. Al hierdie prosesse is nie 

net 'n integrale deel van die ontwikkeling van transformasie nie, maar stimuleer verdere aanpassings wat 

juis verandering 'n voortstuwende gebeure maak en hou. Juis die strewe na oplossings vir die omvattende 

aantal probleme skep 'mega' projekte wat om 'mega' hantering vra wat weer op sy beurt nie sonder 

inspanninge en spanninge kan uitkristaliseer nie (Lombard, 1991: 4-8). 

 

Vierdens moes die bestuurskaders duidelike antwoorde vir interkulturele sinergisme vi nd. Hierin realiseer 

twee insigte. 

 

Enersyds is aanvaar dat rasseverhoudinge (weens die Suid-Afrikaanse kulturele diversiteite) nog steeds 'n 

binnelandse probleem is. In die proses is egter ook ontdek dat besigheidsisteme nie voldoende antwoorde 

bied om di e sg. 'inclusive society' te vestig nie en wel weens die interomvange wat vanuit kulturele inhoude 

realiseer. Die groeiende insig dat: 'The personal biases of people have significant political, economic, 
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cultural, interpersonal and institutional implications' (Sonn, 1996: 1) het daartoe gelei dat indringend na die 

beïnvloedende faktore in kulturele verhoudinge gevra is. Hierin het vorige insigte oor die dinamiese invloed 

van eiesoortige kulturele waardes (Rogers & Shoemaker, 1971) en die negatiewe en ondermynende rol van 

kulturele vooroordele (Van der Merwe, 1975), en veral die vestiging van 'n kulturele wêreldbeeld van die 

mens, sy omgewing en sy bestaan tot 'n nuwe dinamiese poging aanleiding gegee. Daarmee is daadwerklik 

gepoog om gesonde, aanvaarbare en duidelike gerigte kulturele gesindhede en verhoudinge in die 

werksomgewing te vestig, te handhaaf en verder te begelei (Dodd, 1991). Deurgans is etnosentrisme as een 

van die hoofprobleme in die vestiging van interkulturele groepverhoudinge geïdentifiseer en wel omdat 'n 

onrealistiese trots in die eie kulturele sisteme weinig ruimte vir ander kulture laat en omdat ander kulture 

inhoude van daaruit as 'n bedreiging i.p.v. verryking van die eie beskou word. Hierdie soort eensydige 

etniese gerigthede het interkulturele kommunikasie juis 'n kritiese binnelandse faktor oor jare heen gemaak 

en wel sodanig dat enige toekomstige bestuursprosesse die situasie eenvoudig moet ondervang (Steyn, 

1990). Nywerhede poog om die faset te akkommodeer en daarom is 'n kerklik-teologiese bydrae in die 

bevordering van gesonde kulturele verhoudinge van kritiese belang. Juis hierdie faset moet in die kerklike 

pastoraat hanteer word (Hoofstuk 5: C.2). 

 

Andersyds is erken dat die regte kulturele gesindhede ook die nodige interkulturele kommunikasie 

binnelands kan help vestig en bevorder. Tiley (1974) het dekades gelede reeds aangetoon dat talle van die 

probleme in die arbeidsmark juis in die uiteenlopende kulturele opset en ingesteldhede van die verskillende 

bevolkingsgroepe setel en dat die meegaande frustrasies 'n dinamiese transformasieproses gaan stimuleer. 

Daarom moet die bevolkingsdiversiteite eenvoudig sinvol hanteer word omdat ekonomiese groei daarsonder 

nie verseker sal kan word nie. Vanuit die vertrekpunt is dan ook toenemend aanvaar dat: 'Knowledge of a 

person's language, traditions, customs, values and beliefs, to name a few, may help a lot but, if an individual 

is not sensitive and perceptive to the needs, motivations and intent of his or her communication partner, the 

total communication effort might be in vain' (Groenewald, 1996: 13). Vanuit hierdie soort fokus het MH egter 

toenemend gevind dat korrekte interkulturele kommunikasie eenvoudig nie genoeg is om jarelange 

vooroordele, 'n eiesoortige selfsug en die talle oorbeklemtoning van kulturele verskille te oorbrug nie. Wat 

ook benodig word, is 'a change of heart' en die gepaardgaande vestiging van 'n nuwe vorm van menslike 

verkeer binne 'n verdeelde samelewing en wel deur die fyn balans tussen interpersoonlike kommunikasie en 

tussengroepverhoudinge as 'n werkbare oplossing te benut (Groenewald 1996: 13-23). Die toepassing 

hiervan is egter problematies en daarom poog MH om die mees kritiese kulturele aspekte binne die Suid-

Afrikaanse arbeidsomgewing daadwerklik aan te spreek te meer omdat vraag en aanbod in die arbeidsmark, 

produktiwiteit, werkloosheid, geskoolde arbeid en veral arbeidsmark ongelykhede en diskriminasie vanuit 

kulturele diversiteite binnelands gerig word (Barker & Backer, 1992). Daarom speel kulturele werklikhede so 

'n belangrike rol en beweer Steyn en Motshabi (1996: vii) tereg dat 'n gesonde evolusieproses in Suid-Afrika 

slegs kan realiseer indien die 'different cultural heritages are respected and validated.' Daarvoor is juis 'n 

gesonde en waardegerigte kulturele sinergisme nodig te meer omdat die politieke bevryding slegs waarde 

gaan kry indien persoonlike, ekonomiese en kulturele bevryding ook gewaarborg word (Sonn, 1996: 1). Ook 

in hierdie proses kan die kerk 'n dinamiese rol speel deur kulturele sinergisme in 'n nuwe teologie van werk 

te verwoord (Hoofstuk 5: C.1.2). 
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Hierdie industriële stimulasie van transformasie met die erkenning van die konstantheid van verandering, die 

hantering van die geïntegreerde ontwikkelingsprosesse, die aktivering van ingrypende dryfkragte, die 

planmatige verwerking van die transfomasieprosesse en die vestiging van 'n nasionale industriële omgewing 

het die binnelandse samelewing tot in sy wese verander. 

 

Vir die vestiging van die voorgestelde Nywerheidsbedieningsmodel is die rol van die kerk reeds by 

toepaslike areas uitgewys. Ten einde die rol van die kerk in die industriële stimulasieprosesse egter nog 

meer duidelik te bepaal, is 'n kort fokus oor die kerklike bedieningsterrein binne die nywerheidsomgewing 

egter nodig. 

 

C BEDIENINGSTERREIN VAN DIE KERK. 

 

Die vraag of die kerk enigsins 'n rol binne die industriële stimulasie van transformasie te speel het, handhaaf 

twee antwoorde. 

 

Eerstens is die antwoord 'n onomwonde - nee. Die kerk word wel deur sy lidmate in die werksomgewing 

verteenwoordig, maar juis die veranderde omvange in die Suid-Afrikaanse samestelling en werksomgewing 

het die getuienes van die gelowige al meer bemoeilik. Ekonomiese oorlewing is die sleutelwoord en daarom 

is met die genoemde empiriese navorsing gevind dat geen werknemer enige godsdienstige spanning binne 

'n intergodsdienstige en interkerklike werksomgewing sal indra wat die eie posisie kan bemoeilik, bedreig en 

selfs beëindig nie. Die kerklike oortuiging dat die lidmaat die rol van die kerk in die werksplek vervul, is dus 

'n valse illusie wat op gebrekkige insig, data en uitgediende teologiese beskouinge en ideale rus. Die 

weiering van die kerk om hierdie waarheid te aanvaar, is verstaanbaar omdat daarmee een van die 

sleutelkonsepte van kerkwees in die slag bly. Die realiteit moet egter in die oog gekyk word bloot omdat 

geslote denke oor verandering 'n nuwe kerklike bedreiging ontsluit juis omdat die gevolge van die eietydse 

transformasieprosesse nie in al sy konsekwensies aanvaar word nie. Dit is dus tyd dat die kerk sal besef dat 

sy siening, standpunt, verwagtinge en boodskappe beslis nie georkestreerd en georganiseerd in die 

konferensiesale van die nywerheidsomgewing opklink nie en dat die kerklike invloed in die industriële 

stimulasieprosesse daarmee tot 'n skaal van nul degradeer word. Enige ander standpunt berus dus slegs op 

valse drome oor die kerklike invloed tydens transformasie. 

 

Tweedens is die antwoord ook 'n duidelike - ja. Dwarsdeur die ontleding van die industriële stimulasie van 

die eietydse transformasiegebeure is telkemale na kerklik-teologiese raakpunte verwys. Hierdie geleenthede 

behels 'n breë omvang, maar sal slegs realiseer indien 'n bruikbare Nywerheidsbedieningsmodel deur die 

kerk geskep word waarmee hierdie uitdagings georden hanteer kan word. Die insig is noodsaaklik omdat die 

benutting van die geïdentifiseerde geleenthede beslis nie in die normale bedieningsomvange, gebruike, 

prosesse, sisteme en stelsels akkommodeer kan word nie. Slegs 'n nuwe Nywerheidsbedieningsmodel sal 

slaag omdat daarmee die verwagtinge, eise en voorskrifte van die nywerheidsomgewing in 'n aanvaarbare 

bedieningsproses betrek is. Juis daarom sal slegs 'n interkerklike en ekumeniese organisasie toegang na 

nywerhede verkry omdat daardeur die gegronde vrese vir interkerklike spanninge, leerstellige twiste en 

onbeheerde godsdienstige inmenging in bestuursprosesse besweer word. Hierdie proses vra egter om 'n 

geskrewe kontrak met 'n amptelike geregistreerde kerklike diensorganisasie wat die verhouding kerk-
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nywerheid geordend en aanvaarbaar kan hanteer. Juis daarvoor is 'n Christelike Arbeidpsigologiese 

Nywerheidsbedieningsmodel noodsaaklik om beide die gemeentelike bediening te verdiep en die kerklike 

hantering van die nuwe nywerheidsbedeling te verseker. Die bedryf van 'n omskrewe en aangepaste 

Nywerheidsbediening is dus die enigste manier waarlangs die kerk nog 'n invloed in die snelveranderende 

nywerheidsomgewing kan uitoefen en handhaaf. Vanuit die toepas van sodanige bediening sal die kerk ook 

die invloede en gevolge van die eietydse transformasiegebeure (wat juis so sterk deur die 

nywerheidsomgewing bevorder, geïnisieer en gehandhaaf word) beter verstaan en vervolgens hanteer. 

Daarom volg indringende aandag later aan die geleenthede wat vanuit die industriële stimulas ie van 

verandering vir die kerk realiseer en wat vervolgens 'n nuwe Nywerheidsbedieningsmodel genoodsaak 

(Hoofstuk 5). Met die vestiging van die model sal al bogenoemde stellinge ook in perspektief val. 

 

Ten einde die noodsaaklikheid vir en inhoude van die gekose Christelike arbeidspsigologiese 

nywerheidsbedieningsmodel in 'n breëre perspektief as die industriële te plaas volg in die volgende Hoofstuk 

(Hoofstuk 3) 'n kort oorsig van die politieke stimulasie van die eietydse binnelandse transformasiegebeure. 

Eers daarna word die kerklike stimulasie van verandering onder die loep geplaas voordat eventueel die 

voorgestelde Nywerheidsbedieningsmodel aan die orde kom (Hoofstuk 5). 

 

D. SAMEVATTING VAN HOOFSTUK TWEE. 

 

1. INHOUD VAN HOOFSTUK.  

 

In Hoofstuk 2 is die mees tersaaklike inter- en nasionale inhoude van die industriële stimulasie van die 

eietydse transformasieproses aangetoon. Daartydens is die dinamiese omvange van die gebeure sodanig 

erken dat 'n geselekteerde benadering gevolg is waarin die fokus grootliks op die mees tersaaklike 

stimulasiefasette geval het wat juis die binnelandse nywerheidsomgewing beïnvloed en verander het. 

 

Die industriële stimulasie-omvange is daarna omskryf. Hierin is die erkenning van die konstantheid van 

verandering, die hantering van die geïntegreerde ontwikkelingsprosesse en die aktivering van ingrypende 

dryfkragte (waaronder die nastrewe van 'n nuwe ekonomiese wêreldbedeling en die bevordering van 

globalisering) uitgelig. Daarna is die planmatige nywerheidsverwerking van die transformasiegevolge 

ontleed en het die fokus veral op die hantering van die globaliseringsinvloede, die akkommodering van die 

revolusionêre klimaat d.m.v. 'n evolusionêre proses en die bedryf van die mees tersaaklike sekulêre 

bestuurstelsels geval. As globaliseringsinvloede is die onstuitbaarheid van verandering, die ophef van 

isolasie, die konstante druk op die status quo en opeisende tydsbenutting as die mees kritiese fasette van 

globalisering beklemtoon. Die vestiging van 'n evolusionêre sisteem behels weer die skep van 'n 

andersoortige maatskappykritiek, die nastrewe van 'n nuwe bestaanswyse en die bevorder van groter 

individuele verantwoordelikheid. Met die bedryf van die sekulêre bestuurstelsels staan die strewe na 

ekonomiese oorlewing, die herevaluering van werk, die skep van 'n nuwe visie oor leierskap en die 

herstrukturering van die menslike bestuurstelsels sodanig voorop dat die bevordering van drastiese 

veranderinge van daaruit duidelik kan word. 
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Al hierdie genoemde stimulasie-aktiwiteite het dan ook 'n nuwe nasionale nywerheidsbedeling gevestig 

waarin die skep van 'n veranderde nywerheidsomgewing en die ontwikkeling van eiesoortige oplossings die 

hoofelemente vorm. Met die aktivering van die veranderde nywerheidsomgewing is die mees kritiese 

dimensies sodanig uitgelig dat die akkommodering van die internasionale gebeure, die erkenning van 

radikale aangepaste arbeidsisteme, die hantering van individuele reaksies op verandering en die verwerking 

van bestuursuitdagings as hoofmotivering vir die soeke na eiesoortige oplossings deursien kon word. 

 

Aan die einde is die rol van die kerk in die industriële stimulasie van transformasie vanuit beide 'n negatiewe 

en positiewe invalshoek hanteer. Die negatiewe invalshoek erken die uitrangeer van die kerk in die hele 

genoemde stimulasieproses terwyl die positiewe faset die geleenthede wat die proses vir die kerk geskep 

het, beklemtoon. Sodanige geleenthede kan egter slegs benut word indien die nywerhede se voorwaardes 

akkommodeer en in hul spesifieke behoeftes voorsien word. Juis daarvoor is 'n Christelik Arbeidpsigologiese 

Nywerheidsbedieningsmodel noodsaaklik ten einde die gemeentelike bediening tot beter insigte oor die 

industriële stimulasie van transformasie te begelei en ook 'n daadwerklike en gefokusde kerklike funksie 

binne die nuwe nasionale nywerheidsbedeling te verseker. 

 

2. RELASIE MET VOLGENDE HOOFSTUK.  

 

Die noue relasie tussen industriële en politieke transformasie benodig binne die Suid-Afrikaanse 

veranderingsbedeling geen lange betoog nie. Vanaf die laaste Wêreldoorlog tot die finalisering van die nuwe 

nasionale demokratiese bestel, speel wedersydse beïnvloeding 'n fenominale rol in beide die industriële en 

politieke omgewing. Soos hierbo reeds beklemtoon het juis die binnelandse politieke veranderinge 'n totaal 

nuwe nasionale industriële opset geskep.  

 

Hierdie invloed van die politiek op die nywerheidsomgewing strek egter oor dekades en omsluit 'n reeks van 

ingrypende gebeure. Omdat politieke analiste dit eens is dat Wêreldoorlog II radikale veranderings in elke 

land en kontinent geskep het, is die ontleding van politieke stimulasie vanaf die gebeure as noodsaaklik 

geag. Verder is Suid-Afrika 'n onlosmaaklike deel van Afrika en daarom is die invloed van die politieke 

ontwikkelinge in die konitinent as  'n onderliggende faktor in die nasionale swart bevrydingsdrang aanvaar en 

erken. Die nasionale politieke ontwikkelinge handhaaf weer soveel ingrypende veranderinge dat die 

invloede daarvan sowel binnelands as buitelands uitgekring het. 

 

Vanuit hierdie ins ig en benadering is dit nodig om die industriële stimulasieproses met 'n ontleding van die 

politieke stimulasie van die eietydse transformasiegebeure op te volg. Die wetenskaplike noodsaaklikheid 

word vervolgens in Hoofstuk 3 hanteer. 
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HOOFSTUK 3. 

TRANSFORMASIE EN DIE KERK  

DIE EIETYDSE TRANSFORMASIEPROSES: 

DIE POLITIEKE STIMULASIE VAN TRANSFORMASIE 

 

Die politieke stimulasie van transformasie omsluit 'n lang en ingewikkelde historiese verloop waartydens talle en 

ingrypende politieke gebeure op die binnelandse politieke bedeling 'n invloed uitoefen. Ten einde hierdie 

gebeure in totaliteit te analiseer word eers die noue relasie tussen stimulasieprosesse aangedui. Daarna word 

die politieke stimulasieprosesse sodanig ontleed dat die politieke invloede vanuit die internasionale en Afrika 

politieke gebeure op die nasionale politieke ontwikkelinge in perspektief geplaas kan word. Met die samevatting 

van die Hoofstuk word die genoemde politieke gebeure in relasie met die kerklike stimulasieprosesse geplaas.  

 

A. NOUE RELASIE TUSSEN STIMULASIEPROSESSE. 

 

Binne die ontwikkeling van die nasionale eietydse tra0nsformasieprosesse figureer 'n noue relasie tussen die 

industriële, politieke en kerklike stimulasie van verandering. Die industriële stimulasie kulmineer uit in die 

vestiging van die genoemde nasionale nywerheidsbedeling (Hoofstuk 2: B.5) en die politieke stimulasie setel in 

die dekades lange strewe na 'n nuwe binnelandse politieke bestel waarin enersyds die skep en andersyds die 

beëindiging van apartheid die arena oorheers. Die kerklike stimulasie realiseer vanuit 'n reaksie op beide hierdie 

ontwikkelinge waartydens 'n kerklike vernuwingsprogram die industriële invloede en 'n groter fokus op die 

uiteenlopende kerklike hanteringe van die binnelandse segregasiebeleid, die politieke gebeure akkommodeer. 

 

Daar is reeds beklemtoon dat die nywerheidsomgewing die politieke verandering die ingrypendste beleef, ervaar 

en verwerk het. Die industriële en politieke stimulasiegebeure is daarmee in vele opsigte gesinkroniseer en 

daarom te meer oefen die industrie soveel invloed op die kerk en sy lidmate uit. Hierdie gegewe insig hef egter 

nie die belangrikheid van die eiesoortige politieke en kerklike stimulasies op nie en daarom word daar 

vervolgens aan elk van die twee gebeure oorsigtelike aandag gegee. 

 

Met die hantering van die politieke stimulasieprosesse geskied streng afbakening waarin hoofsaaklik op die 

mees dinamiese gebeure sedert die Tweede Wêreldoorlog gekonsentreer word. Die gekose politieke gebeure 

behels 'n geïntegreerde omvang waartydens politieke aksies omvattende politieke reaksies ontlont het wat juis 

die politieke wêreldtoneel ingrypend beïnvloed het. Van hierdie proses het Suid-Afrika nie ontkom nie en juis 

daarom is dit nodig om van die mees tersaaklike politieke elemente uit te lig wat dinamiese invloed op die Suid-

Afrikaanse politiek in sy totaliteit uitgeoefen het. Die kerk het eensydiglik op slegs enkele van die politieke 

prosesse reageer wat op sy beurt eiesoortige kerklik-teologiese stimulasieprosesse aktiveer het. In die proses 

was die kerk egter deur talle ander politieke gebeure geraak en daarom word vervolgens eers kortliks aandag 

aan die politieke stimulasie van transformasie gegee, voordat die kerklike stimulasieproses (Hoofstuk 4) onder 

die loep kom. 

 

B. POLITIEKE STIMULASIE VAN TRANSFORMASIE. 

 

1. ROL VAN POLITIEKE STIMULASIE. 
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Beide Plato en Aristoteles het al eeue gelede die noue relasie tussen politieke gebeure en transformasie 

beklemtoon (Harris, 1976: 170). Die proses is juis moontlik omdat politieke gebeure 'n siklus van ekonomiese, 

sosiale, opvoedkundige, kulturele en ook godsdienstige veranderinge skep wat wydlopige invloede wêreldwyd, 

maar ook meer spesifiek op 'n betrokke omgewing uitoefen (Apter, 1973a). Ten einde die rol van politieke 

stimulasie in perspektief te plaas, is vyf vertrekpunte noodsaaklik. 

 

Eerstens is dit nodig om die begrip 'politiek' te omskryf. Keating (1997: 1) beweer tereg dat 'Politics has been 

defined in many different ways and observed in a multitude settings' en bied daarna een van die meer 

aanvaarbare definisies: 'politics … is the completion for power within the state. Power is sought in order to 

further the interests of individuals or social groups; or in order to put into effect political ideals' Volgens Apter 

(1977) toon verskillende vorme van politieke analise dat dit in politiek hoofsaaklik om die verkry van politieke 

mag, die handhaaf van politieke beheer en die vestiging en bedryf van 'n selfgesentreerde politieke beleid gaan, 

ten einde die politieke aspiras ies en belange van persone, die eie party en politieke instansies (regering en 

opposisie), te vestig en daarna te beskerm. 

 

Tweedens toon selfs 'n kort oorsig dat politieke bedrywe 'n omvangryke binne- en buitelandse bedeling betrek. 

Binnelandse raak o.a. die nasionale vestiging van 'n konstitusionele raamwerk (om politieke orde te verseker), 

die bestaanswyses van 'n land se ganse bevolking (Devenish, 1982) en inisieer die uiteenlopende politieke 

benaderings talle morele, ekonomiese, sosiale en politieke probleme, geleenthede en uitdagings tydens die 

vestiging, ontwikkeling en handhawing van 'n bruikbare en werkbare institusionele bedeling. Volgens (Morrisey, 

1986) benut veral die Amerikaners die institusionele politieke model, maar geld dieselfde institusionele beginsels 

in die internasionale politieke milieu. Juis daarom strewe alle vorme van institusionalisme daarna om die 

organisatoriese faktore, beleidsinhoude en bedryfsisteme binne 'n politieke bedeling sodanig te orden dat die 

minste binnelandse ontwrigtinge van daaruit realiseer (March & Olsen, 1984). Hierdie proses is egter nie sonder 

probleme, spanninge en intriges nie, bloot omdat die talle politieke fluktuasielyne en gepaardgaande 

uiteenlopende politieke benaderinge moeilik met die nimmereindigende hersiening van nasionale politieke 

doelstellings, wisselende bedreiginge en konstante aanpassings, sinkroniseer kan word. Die soort politieke 

gebeure is egter deurlopend deel van die vestiging van politieke ontwikkeling binne die meeste moderne 

regerings (Braibanti, 1969) en juis daarom skep die gewone gerigte binnelandse politieke fokus op die 

onpersoonlike massa (binne 'n spesifieke samelewing), asook die gepaardgaande nastrewe van politieke gewin 

dikwels 'n teelaarde vir politieke weerstand, twis en selfs konflik (Halebski, 1976). Hierdie politieke prosesse en 

spesifieke politieke spanninge word wel binne streeksverbande aktiveer (die sogenaamde huishoudelike sake), 

maar die meegaande invloede daarvan kring nogtans tot binne die ganse politieke wêreldomgewing oor 'n wye 

spektrum van internasionale verhoudinge, ooreenkomste, verdrae, samewerkinge, aanpassinge, protokol en 

onderhandelinge uit (Brown, 1996). Vanuit hierdie politieke prosesse ontwikkel 'n integreerde politieke 

wêreldorde waarin verreikende buitelandse politieke reaksies weer binnelandse politieke aksies en omgekeerd 

tot gevolg het (Falk & Mendlovitz, 1973). Die eietydse wêreldwye politieke transformasieprosesse is juis 'n 

voorbeeld van die soort politieke interaksies, te meer omdat die noue relasie tussen die binnelandse politieke 

beleid, ekonomiese strewes en kulturele verhoudinge talle nuwe inter- en nasionale politieke spanninge skep, 

bestaandes intensifiseer en nuwes inisieer (Held, 1999). Die proses realiseer omdat politieke leiers verskillende 

politieke voorkeure sodanig nasionaal bedryf dat die internasionale politieke insigte, strewes en verwagtinge 

daardeur wêreldwyd beïnvloed word. Die interrelasie tussen politieke gebeure is egter so omvattend, 
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ingewikkeld en konstant wisselend dat die politieke wetenskappe (vir dekades lank) worstel om die inhoude 

daarvan, die resultate daaruit, die prosesse daaragter en die motiewe daarmee, te ontleed en te evalueer 

(Easton, 1967). Die analiseprosesse word verder bemoeilik omdat omvangryke en ingrypende politieke invloede 

altyd mense (people) ten nouste en te alle tye raak. Daarom is die vestiging van nasionale konstitusionele 

gebruike en die hantering van die meegaande internasionale reaksies daarop reeds jare gelede as 'n duidelik 

bewys van die massale politieke invloede op die persoonlike omgewing en eietydse wêreld uitgespel 

(Emden,1933). Die insig word binne die moderne politieke bedeling nog steeds gehandhaaf (Chamberlain, 1980; 

Keating, 1997; Halper & Clarke, 2004). Suid-Afrika se belewenis van die tipe sosio-politieke prosesse is  van so 

'n aard dat politieke transformasie eenvoudig sou moes realiseer (Schlemmer,1983). 

 

Derdens word die omvangryke stimulasierol van politiek (juis tydens eietydse transformasie) as 'n gegewe 

realiteit aanvaar. Selfs 'n oorsigtelike analise van die politieke tendense, gebeure, inhoude en invloede, bv. in die 

Britse (Butler & Sloman, 1983), die Statebond (Cook & Paxton, 1981) die Europese (Hufbauer, 1990; 

Chamberlain, 1980; Miall, 1993; Keating, 1997: Cook & Paxton, 1982; Allin, 2003), die Afrikaanse (Cook & 

Killingray, 1983), die Amerikaanse (Himmelstein, 1990; Bacevich, 2002; Daalder & Lindsay, 2003; Halper & 

Clarke, 2004), die Chinese (Chubb, 1965) en die Suid-Afrikaanse (Van Vuuren, Wiehahn, Lombard & Rhoodie, 

1983; Louw & Kendall, 1986; Coetzer, 2000) politieke milieu, onderskryf die soort insig. 

 

Vierdens aktiveer politieke dryfkragte die politieke stimulasieprosesse. Hierdie politieke dryfkragte (wat tydens 

die eietydse transformasieprosesse werksaam was en nog steeds is), is omvangryk, maar nogtans moeilik te 

bepaal (Offe, 1987). Die identifikasie daarvan word grootliks deur die koverte aktiwiteite van politici en regerings 

verswaar juis omdat bedekte politieke agendas oorheers. Met hierdie soort geslotenheid strewe almal na 

maksimale politieke vorderinge en daarom word politieke aksentverskuiwings doelbewus verdoesel juis in 'n 

poging om politieke opponente te skaakmat, politieke beheer te behou en politieke winste inter- en nasionaal te 

bly handhaaf. Al hierdie soort politieke prosesse is egter ook deel van konstitusionele ontwikkeling (Apter, 

1973b) en daarom beklemtoon talle politieke analiste (na vergelykende studies) dat die wedersydse inwerkinge 

van inter- en nasionale politieke invloede op mekaar omvattend deur eietydse, ingrypende en veelvuldige 

politieke dryfkragte, geaktiveer word (Schire, 1982; Mény, 1989; Annual Editions, 1992). Vanuit die soort 

benadering is die rol van dinamiese dryfkragte in die internasionale (o.a. Miall, 1993), andersoortige dryfkragte in 

die Afrika (o.a. Mkandawire & Olukoshi, 1995) en ingrypende dryfkragte in die Suid-Afrikaanse (o.a. Coetzer, 

2000) politieke toneel uitgewys. Talle van hierdie politieke dryfkragte handhaaf revolusionêre aksente (Gurr, 

1970) en terreur gerigthede (Hyams, 1975; Stohl, 1979; Laqueur, 1999; Lessor, 2000). 

 

Vyfdens is afbakening noodsaaklik ten einde die gegewe doel te bereik. Afbakening geskied omdat die 

fenominale aantal politieke wêreldgebeure buite die bestek val, omdat die normale politieke ontwikkelinge 

meestal 'n streng geografiese en nasionale omvang en invloed handhaaf en veral omdat slegs enkele dinamiese 

politieke aktiwiteite die politieke toneel werklik rig, begelei, beïnvloed en indringend verander (Apter, 1973a). 

Omdat Suid-Afrika juis 'n ingewikkelde pad van politieke hervorming (met ingrypende politieke veranderinge 

voorop) geloop het (Esterhuyse, 1982), setel die doel daarin dat slegs die mees tersaaklike politieke 

stimulasieprosesse (en die belangrikste politieke dryfkragte daaragter) sodanig uitgelig word dat die invloede 

van die politieke gebeure op die Suid-Afrikaanse politieke aanpassings, duidelik kan blyk. Juis omdat die kerk 
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nie buite hierdie politieke ontwikkelinge gestaan het nie, word die rol van die godsdiens tydens die genoemde 

politieke stimulasieprosesse ook kortliks uitgewys. 

 

Ten einde die genoemde doel te bereik, val die fokus op die mees tersaaklike internasionale politieke omvange, 

die Afrika politieke ontwikkelinge en daarna op die Suid-Afrikaanse politieke aanpassings . In die proses word 

ook die genoemde dryfkragte, (wat elk van die drie politieke stimulasieprosesse begelei het) onder die loep 

geneem. 

 

2. INTERNASIONALE POLITIEKE OMVANGE. 

 

Die internasionale politieke omvange omsluit enkele ingrypende politieke gebeure en ook belangrike dinamiese 

politieke dryfkragte wat die wêreld (Johnson, 1983) en eventueel die Suid-Afrikaanse politieke-  (Price & 

Rosberg, 1980) en veral rasse-toneel omvattend gerig het (Johnson,1970; 1976). 

 

2.1. INGRYPENDE POLITIEKE GEBEURE. 

 

Slegs  vier tersaaklike internasionale politieke gebeure word uitgelig wat 'n progressiewe linie van verandering 

sodanig gevestig het dat die eietydse politieke transformasieprosesse daardeur omvattend gestimuleer is. Ten 

einde die eietydse Suid-Afrikaanse politieke opset binne die regte politieke invloedsfere te plaas, word slegs die 

rol van die Tweede Wêreldoorlog, die hantering van die Koue Oorlog, die strewe na politieke stabiliteit en die 

hervestiging van politieke radikalisme as die mees tersaaklike internasionale hoofmomente uitgelig. 

 

2.1.1. ROL VAN DIE TWEEDE WêRELDOORLOG. 

 

Die vernietigende Tweede Wêreldoorlog (meestal as WWII [World War II] tipeer) was wel eers as 'n totale 

onbekende oorlog geag, maar is spoedig en wydlopig internasionaal as 'n radikale, drastiese en invloedryke 

beginpunt van 'n nuwe dramatiese politieke wêreldbedeling erken (Nixon, 1980, Berkowitz, 2003). Waar 

industriële en godsdienstige ontwikkelinge eeue geneem het om wêreldverandering te bevorder, slaag die politici 

daarin om tydens  en na 'n oorlog (waaronder WWII) die einde van 'n ou en die begin van 'n nuwe bedeling binne 

'n kort bestek van tyd, sodanig te vestig dat fenominale, wydlopige en ingrypende invloede vir dekades daarna 

nog steeds binne die wêreld figureer (Keegan, 1993). Die proses is moontlik omdat 'n nuwe vorm van politieke 

leierskap juis rondom die handhaaf van mag realiseer (Burns, 1978), en oorloë veral 'n lang geskiedenis van 

nasievernietiging handhaaf (Cooper, 2003), interne politieke konflikte skep wat internasionale dimensies soos 

vrede en voorspoed bedreig (Brown, 1996) en soveel druk op die verhouding tussen die militêre en politieke 

leierskap plaas dat die politieke omgewing meestal in 'n spanningsvolle situasie opereer (Cohen, 2002). Hierdie 

insigte is aanvaar en daarom word die politieke gebeure tydens en die resultate van WWII as van die mees 

dinamiese politieke stimulante van die eietydse transformasiegebeure uitgewys. Hierin speel die radikale uitbou 

van ideologiese voorkeure, die aanwending van oorlog as politieke beheermiddel, die herstelaksies na WWII en 

die invloed van WWII in Afrika 'n dominante rol. 

 

Eerstens oorheers ideologieë tydens WWII. Tydens die oorlog sou Hitler se Nazisisme (Maser, 1974; Trevor-

Roper, 1950; Besymenski, 1968), Mussolini se Fascisme (Hibert, 1962; MacGregor-Hastle, 1963) en Hirohito se 
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Imperialisme (Hoehling, 1963; Bergami, 1971) 'n militêre offensief aktiveer wat deur die teen-offensief van 

Churchill (Churchil, 1949; James, 1973) en De Gaulle (Collins & Lapiere 1965; Crawley, 1969) se eensydige 

Nasionalisme en Rooseveldt se Pragmatisme (Zevin, 1947; Hill, 1966), gestuit is. Na WWII sou Stalin se 

radikale Kommunisme (Conquest, 1968; Hyde, 1971) die vernietigende resultate van WWII sodanige uitbuit dat 

die bedreiginge van WWIII reeds daarmee geskep is (Xiaoping, 1979; Nixon,1980: 17-45). Mao-Tse-tung se 

Maoisme sou weer 'n nuwe revolusionêre Chinese ideologiese kommunisme aktiveer waartydens die intense 

worsteling tussen politieke revolusie, radikalisme en reformasie 'n nuwe vlaag van ideologiese inhoude en 

meegaande politieke radikaliteite op die wêreld sou loslaat (Chubb,1965). Al hierdie -ismes onderstreep die 

Amerikaanse Generaal MacArthur se standpunt dat eensydige en selfsugtige insigte die menslike denkpatrone 

oorheers het en dat die ontwikkeling van die mag van die ideologie en die uitkulminering daarvan in WWII (en 

direk daarna), aan 'n enkele lapsus toegeskryf kan word. 'Too Late: Too late in comprehending the deadly 

purpose of a potential enemy; too late in realizing the mortal danger; too late in preparedness; to late in uniting 

all possible forces of resistance; to late in standing by our friends' (Manchester, 1978: 182). Juis as gevolg van 

hierdie politieke gebrek het ideologiese strewes tot politieke magsvergrype gevorder, het gebrekkige politieke 

insigte oor gevaarlike wêreldontwikkelinge eventueel tot WWII aanleiding gegee en het radikale politieke 

aspirasies die hele Europa en die ontploffing van die eerste atoombom oor Hiroshima, die ganse wêreld tot op 

die rand van totale selfvernietiging gebring. Daarmee is 'n politieke transformasiesproses geskep wat deur 

enkele politieke magsfigure omvattend vanuit 'n eiegerigte ideologiese ywer gestimuleer is.' Die paar individue 

wat die Tweede Wêreldoorlog haas onvermydelik gemaak het, kon by die loods van een blitsveldtog na die 

ander, nouliks 'n begrip gehad het van waar dit die mensdom sou bring. Hulle het eenvoudig in die pad geval en 

aangestap na wat uiteindelik by Hirosjima sou blyk 'n mag so ontsettend te wees, dat die mensdom homself 

letterlik daarmee kan vernietig' (Strydom, 1975: 1). Ideologiese radikalisme het dus WWII ontketen en daarna die 

wêreld tot op die rand van 'n Derde Wêreldloorlog (WWIII) gebring. Juis daarom is een strategie na die ander 

geskryf in die hoop dat polities, sosiaal, ekonomies en selfs ideologies oorleef sal word (Crozier, 1978). 

 

Tweedens is radikale veranderinge d.m.v. oorlogsgeweld gedryf. Tydens die oorlog oorheers magsvergrype en 

beplande vernietiging die politieke toneel en daarom beweer dies elfde Generaal MacArthur (tydens 'n 

voorlegging aan die Amerikaanse Kongres) dat WWII die grootste katastrofe van mensgemaakte geweld is wat 

nog ooit oor die wêreld gespoel het. Die gebeure was moontlik omdat oorlog as 'n politieke middel vir 

wêreldoorheersing, -verandering en -beheer aangewend is. Schlesinger (die latere Amerikaanse Secretary of 

Defence) sou MacArthur nie net onderskryf nie, maar byvoeg dat WWII ook die nuwe 'Nuclear Theater' geskep 

het waartydens die moontlikheid vir nog 'n oorlog weereens radikale politieke aanpassings en toegewings op die 

wêreld afgedwing het. Daarmee is die vernietiging vanuit WWII en die nuwe bedreiginge van atoomgeweld tot 'n 

magtige politieke inisiatief verhef en sou gepoog word om te verhoed dat die wil van die volgende oorwinnaar nie 

weereens radikale veranderinge, in 'n reeds vernietigde wêreld, d.m.v. verdere militêre geweld sal afforseer nie. 

Oorlogsgebeure en na-oorlogse vrese word sodoende 'n politieke veranderingskatalisator wat gedwonge 

politieke veranderinge skep sonder enige waarborg dat die agitators self die nodige verandering sal ondergaan, 

akkommodeer en respekteer (Schlesinger, 1975). Churchill (1931: 1-2) het reeds met sy analise van WWI 

beweer dat sodanige geforseerde veranderinge slegs ellendes (agony) meebring en wel omdat 'n oorlog alles 

aan flarde (pieces) skeur. Eisenhower ('n militêre generaal en ook latere VSA President) sou dan ook konkludeer 

dat WWII nie net ingrypende en radikale politieke aanpassings afgedwing het nie, maar ook soveel politieke 

vrese, onsekerhede en wantroue geskep het dat die normale politieke stimulasieprosesse (spesifiek binne die 
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demokrasie), omvangryk bemoeilik is. Van hieruit realiseer drastiese politieke gebeure juis omdat WWII die 

diplomatieke verhoudinge tussen lande versteur en die normale politieke denke met militêre strategieë vervang 

het (Eisenhower,1965). Na 'n indringende ontleding van WWII beweer Ambrose (1990) tereg dat alle politieke 

toekomsbeplanning aan die invloede van roekelose politieke en militêre vergrype uitgelewer was en wel omdat 

gebruiklike politieke aktiwiteite, d.m.v. gewelddadige optredes, verdring is. Daarmee word transformasie 'n 

ondeurdagte aanpassingsproses waarin die sterkste politieke en militêre mag die toneel oorheers. Juis die 

negatiewe en vernietigende resultate van WW11 sou die futiliteit van gewelddadige politieke stimulasie uitwys. 

 

Derdens sou die ingrypende gevolge van WWII dringende herstelaksies genoodsaak. Hierin sou twee aktiwiteite 

verdere transformasie stimuleer. 

 

Enersyds is die volle impak van WWII analiseer en hanteer. Miall (1993: 1-17) konkludeer dat die invloed van 

WWII in Europe fenominaal was en wel omdat die oorlog ekonomiese verval, staatkundige wanorde, ideologiese 

twispunte en politieke onsekerhede (ten spyte van ta lle politieke verdrae) geskep het. Churchill (1949) sou wel 

die Britse afwering van Hitler se aanslag op Engeland as die 'finest hour' van die Britse volk bestempel, maar 

sou ook die skade aan en vernietiging van die infrastrukture in Europa en Engeland as  'n kritiese probleem met 

ongekende ekonomiese en politieke omvange tipeer. Omdat Churchill dikwels as 'n politieke mislukking beskou 

is (James, 1973), is hierdie insigte eers met die latere herstelkrisis as korrek bewys. Hyde (1971) beklemtoon 

juis tydens sy ontleding van Stalin dat WWII deur 'n roekelose vorm van diktatorskap ontketen (Hitler) en ook 

opgevolg (Stalin) is en dat beide prosesse soveel onderdrukking van die bevolking meegebring het dat 'n 

ongesonde samelewing geskep is wat uit vrees moes oorleef i.p.v. vanuit vertroue kon voortleef. Die totale 

politieke impak van WWII was dus grootliks radikaal en daarom is dit geen wonder dat die Duitsers gedans het 

toe hulle van Hitler se dood verneem het nie (Strydom, 1975: 23). 

 

Andersyds sou WWII se negatiewe invloede op wêreldontwikkeling deurwerk. In die hele proses speel onsekere 

politieke denke en optredes nie net 'n deurslaggewende rol in Europa nie, maar ook in die Amerikas, Translasia, 

Afrika, die Midde- en die Verre-Ooste. Die gebeure is so omvangryk dat 'n nuwe bedeling van politieke, 

ekonomiese en sosiale spanninge volg wat meer wêreldprobleme as oplossings bied. Die situasie eskaleer juis 

omdat die politieke pendulum wêreldwyd na WWII tussen uiterstes rondswaai. In die politieke proses is politieke 

alliansies beëindig óf gevorm, is ekonomiese instansies vernietig óf ontwikkel, is volkereverhoudinge versteur óf 

herstel en is sosiale wanorde geskep óf hanteer (De Custine, 1951). Die kenmerk van die soort gebeure is egter 

meestal onvoorspelbare resultate en destabiliserende invloede juis omdat politieke mag agter valse diplomasie 

verdoesel (Acheson, 1959), die waarheid dikwels verdraai (Simon, 1978), talle bruikbare politieke eras d.m.v. 

valse politieke beginsels beëindig (Kristol, 1979a) en nuwe politieke prosesse geskep is waarvan die 

toekomstige politieke en ekonomiese resultate meestal onbepaalbaar was (Kristol, 1979b). Juis hierdie 

onontleedbare tendense beklemtoon dat radikale politieke en militêre botsinge geen wêreldstabiliteite kan 

waarborg nie en wel omdat oorlog slegs onbeheerde ekonomiese vernietiging, ongekende bestaansellendes en 

ingrypende sosiale wanaanpassinge as erfporsie nalaat. Hierdie ongesonde situasie ontwikkel juis omdat WWII 

drastiese politieke transformasieprosesse geïnisieer het, wat te ingrypend van aard was om haal- en bruikbare 

resultate te verseker (Schlesinger, 1980). Verder was die politieke wêreldarena, onderhandelinge en strategieë 

meestal direk na WWII deur vrese vir en wantroue in mekaar se politieke agendas oorheers . Juis die nuwe 

Russiese strewe na wêreldoorheersing speel hierin 'n dominante rol en daarom het Churchill die negatiewe effek 
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van WWII nie net as 'n 'desolation' van 'great areas of the globe' (Nixon, 1980: 307) tipeer nie, maar ook 'n nuwe 

en meer werkbare politieke teenoffensief bepleit wat juis nog 'n vernietigende oorlog haalbaar kon afweer 

(Sulzberger, 1977: 125). 

 

Vierdens sou WWII spesifieke invloede in Afrika uitoefen.  Die verswakking van die koloniale magte se vorige 

politieke beleid en beheer in Afrika (Furnival, 1948; Hyman, 1976) sou politieke wanorde en magstrewes skep 

van waaruit staatsvergrype in die kontinent se politieke en ekonomiese stelsels uitkulmineer. Hierdie gebeure 

sou Afrika in politieke ellendes met vernietigende ekonomiese (Bers tein & Campbell, 1985) en kulturele (Okure, 

2001) gevolge dompel omdat die 'long-lasting effects on the role of the state in African economies' die swak 

hantering van staatsuitgawes en -inkomstes, die vernietiging van ekonomiese infrastrukture en die aantasting 

van die lewensbestaan van verskillende 'social classes and interest groups' eventueel 'the capacity of the state 

to economically manage the political order', torpedeer het. Daarmee word politieke wanorde, ekonomiese 

aftakeling en gewelddadige lewensomvange die vernietigende resultaat van WWII in Afrika (Mkandawire, 1995: 

20). Binne die Suid-Afrikaanse bedeling sou WWII egter andersoortige invloede uitoefen wat later in perspektief 

geplaas word (Hoofstuk 3:B.4). 

 

Die politieke stimulasie van WWII d.m.v. ideologiese oorheersing en oorlogsgeweld en die resultate van WWII se 

gedwonge herbouprosesse en ingrypende invloede op wêreldgebeure en spesifiek in Afrika het dus duidelik 'n 

negatiewe politieke stimulasieproses geskep wat 'n reeks van gedwonge ekonomiese, politieke en sosiale 

veranderinge radikaal gevestig het. Die Koue Oorlog sou hierdie politieke proses van onsekerheid, vrees en 

onvoorsiene gebeure voortsit. 

 

2.1.2. HANTERING VAN DIE KOUE OORLOG. 

 

Die Koue Oorlog sou direk na WWII begin en 'n nuwe reeks politieke reaksies aktiveer wat weereens ingrypende 

politieke verandering wêreldwyd sou inisieer (Chilton; 1996; Crockatt, 2000; Kaplan, 2000; Drumbell, 2001; 

Cameron, 2002; McMahon, 2003). In die nuwe politieke ontwikkeling sou Russiese ekspansionisme en die 

Westerse oorlewingstryd (teen 'n nuwe vorm van politieke bedreiging) die politieke transformasieprosesse 

oorheers en omvattend aktiveer. 

 

2.1.2.1.  RUSSIESE EKSPANSIONISME. 

 

Die Russiese ekspansionisme behels hoofsaaklik 'n strewe na politieke wêreldbeheer. In die politieke proses 

was veral ses politieke aktiwiteite geïnisieer wat die doelstelling planmatig kon verwesentlik.  

 

Eerstens is WWII se erfporsies uitgebuit. So o.a. gebruik die Sowjet blok die Yalta vredesverdrag (na WWII 

tussen Amerika, Engeland, Frankryk en Rusland) om Oos-Europa (o.a. die Baltiese state, Pole, Oos -Duitsland, 

Hongarye, Yugoslavia, Roemenië, Bulgarye en Albanië) en ook vorige vrye state (soos Latvia,Lithuania,Estonia), 

onder die vaandel van vredeshandhawing, te annekseer. Daarmee is Russiese politieke beheer vinnig, 

onverwags, doelmatig en ingrypend in geteisterde, ontwrigte, vernietigde en uitgelewerde lande gevestig (Nixon, 

1980: 18-19). 
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Tweedens is die verdere Russiese ekspansionisme verdoesel. Die sogenaamde beskerming van Russiese 

belange word die rookskerm wat politieke opportunisme moet bedek en dit terwyl 'n nuwe vorm van 

revolusionêre oorlogvoering gevestig is wat totaal ander prosesse as konvensionele oorlogsisteme op die 

politieke agenda afforseer het (Keegan, 1993). Tydens die aktiwiteite word rooi satellietlande d.m.v. rooi 

revolusies geskep en word kommunistiese beheer o.a. in die Ooste (bv. in Vietnam, Cambodja, Thailand, Noord-

Korea), in Noordelike Afrika (bv. in Ethopië, Somalië), in Suidelike Afrika (bv. Angola en Mosambiek) en op die 

voorstoep van Amerika (Kuba) gevestig. Hierdie soort politieke suksesse realiseer juis omdat slim 

kommunistiese propaganda (na WWII) die linkse politici die wêreld oor begelei (selfs verlei) het om die Russiese 

ekspansionisme as 'n vorm van Russiese selfbeveiliging te sien en vervolgens te onderskat. 'Apologists often 

argue that the Soviets are really trying to ensure their own security against what they perceive as real or 

potential threats from abroad … the trouble is that … the Russians ' appetite for security is insatiable. The more 

the Soviets acquire , the more they have to protect; and they define 'security' only as domination … they have no 

tradition of compromise, of accommodation, of concensus, or indeed of a rule of law. ... In Soviet view, Russian 

gains in security must come from the losses of others. … For the Soviets to be secure … others must be 

rendered insecure.' (Nixon, 1980: 20-21). Vanuit hierdie politieke ontwikkeling was veral Amerika en Rusland vir 

dekades binne 'n politieke stryd vasgevang waarin ‘n nuwe dreigende oorlogsbedeling die toneel oorheers 

(Crockatt, 2000). Die proses realiseer omdat politieke, staats- en wêreldbeveiliging in 'n kritiese 

spanningsdimensie geplaas is. Die gepaardgaande ontlonting daarvan het hierdie spanninge eerder laat 

eskaleer as genivelleer (Chilton, 1996) te meer omdat  die Weste polities onvoorbereidheid vir sodanige politieke 

prosesse was (Order,1979). Daarom het die Russiese ekspansionisme fenominale invloed tydens die Koue 

Oorlog in die eietydse politieke gebeure uitgeoefen (Hann & Cotrell, 1974;  McMahon, 2003)  

 

Derdens sou die Westerse demokrasie toenemend deur Russiese despotisme bedreig word. In die proses is 

elke moontlike Westerse politieke fout (bv. die uitlewering van die Sjah van Iran aan die radikale Islamitiese 

Khomeneni tirannie) uitgebuit (Shawcross, 1989) en is 'n politieke strategie gevolg wat die Russiese politieke, 

ekonomiese en militêre belange planmatig vanuit 'n Russiese beheerde wêreldperspektief kon bevorder 

(Kupperman, 1979). Strategiese leuens oor die werklike politieke motiewe sou die Russiese strewe na 

wêreldoorheersing egter konstant bedek (Holzaphel, 1959) en dit terwyl Rusland die sukkelende politieke 

onstabiliteite in Europa verder uitgebuit (Holborn, 1960), die vrese vir 'n atoomoorlog al meer benut het om die 

demokratiese wêreld polities af te dreig (Conquest, 1968) en 'n revolusionêre (i.p.v. 'n militaristiese) oorlog in 'n 

wêreldstrategie ingebou het (Thompson, 1970). Juis die oormatige Russiese selfvertroue oor militêre 

dominansie sou later selfs aanleiding gee tot 'n gevaarlike vorm van politieke inmenging waartydens Westerse 

politieke belange en regerings blatant ondermyn is. Hierdie vorm van politieke despotisme opereer egter vanuit 

'n militêre roekeloosheid juis omdat die Sowjet Unie oortuig was dat hulle 'n atoomoorlog teen die Weste sou 

oorleef en wen. Juis daarom is politieke spanninge doelbewus bevorder ten einde 'n politieke tirannie te 

handhaaf, te bevorder en as 'n geregverdigde politieke proses te propageer (Pipes, 1977). 

 

Vierdens is wêreldverandering direk vanuit die Sowjet-Unie se wêreldvisie gedryf. Hierin staan kommunistiese 

wêreldbeheer voorop en word talle Sowjet kolonies geskep waarin 'n Russiese vorm van diktatuur die politieke 

inhoude sou bepaal (Schwartz,1964). Volgens Stalin sou die Russiese politieke beheer nie net die vernietiging 

van kapitalisme meebring nie, maar ook wêreldvooruitgang, omdat politieke en sosiale wêreldbeheer, wêreldwye 

ekonomiese gelykheid en 'n duidelike gerigte godlose wêreldopvoeding 'n nuwe wêreldorde sou verseker 
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(Hutton, 1961). In werklikheid het die vestiging en handhawing van die soort nuwe ideologiese wêreldorde 

astronomiese lewensverliese tot gevolg gehad (Conquest, 1971) en is revolusionêre oorlogvoering sodanig in 

politieke diplomasie ingebou dat 'n andersoortige, maar nog steeds radikale vorm van politieke 

wêreldoorheersing en –verandering, van daaruit planmatig, drasties en selfs vernietigend, nagestreef is 

(Sakharov, 1976). In die hele proses bly die Sowjet politieke agenda egter konstant op politieke wêreldbeheer 

gefokus en daarom word talle vorme van politieke transformasie deur en ter wille van Sowjet ekspansionisme 

die wêreld oor inisieer, aktiveer en doelmatig bevorder (Barry & Barry, 1978). 

 

Vyfdens is die ideologiese onderbou in die Sowjet-Unie deur mag gehandhaaf. Hoewel Hitler gesterf het, het sy 

ideologiese nalatenskap in die Russiese politieke omvange sodanig bly voortleef dat dwinglandy as 'n politieke 

metode benut is om 'n ideologie staande te hou en gedwonge aanvaarding daarvan te verseker (Brzezinski, 

1967). 'n Russiese oorloper sou die soort Russiese beheer as 'n ideologiese lugkasteel tipeer waarin die 

vernietiging van internasionale kapitalisme tydens die benutting van nasionale kapitalisme valslik aktiveer word 

en dit terwyl slegs die enkele bevoorregtes (diegene met politieke mag) in die geheiligde voorregte van 

kommunisme deel. Die res krepeer in hulle ekonomiese, sosiale en ideologiese ellendes (Bukovsky, 1979). 

Hierdie soo rt politieke wêreldverandering (d.m.v. 'n ideologies-gerigte diktatuur) sou binne die Weste uiters 

negatief evalueer word en daarom sou bv. die uitgebreide Marshall Plan in die VSA die gevolge van 'n Russiese 

diktatuur as 'hunger, poverty, desperation and chaos' uitwys en sou die hoofdoel wees 'the revival of a working 

economy in the world so as to permit the emergence of political and social conditions in which free institutions 

can exist (Marshall, 1977: i). Juis die magsomvange agter die instandhouding van nog 'n ideologie 

(kommunisme in opvolging van Nazisisme) het President Truman tydens 'n uiters spanningsvolle tydperk van die 

Koue Oorlog (1945-1953) oortuig dat die volkswil om bruikbare en konserwatiewe waardes te handhaaf, die 

enigste werkbare politieke metode is om 'n oorwinning teen ideologiese magsvergryping te verseker (Offner, 

2002). 

 

Sesdens is radikale metodes gevolg om politieke gewin te verseker. Nixon (1980: 4) beklemtoon dat die 

Russiese metodes om politieke stimulasie te vestig, deurlopend  roekeloos, vernietigend en omvangryk is. 'It 

(Rusland) had trained and subsidized guerrillas, disrupted elections, shot down unarmed planes, sponsored 

coups, shot refugees, imprisoned dissidents. It had threatened, blustered, connived, conspired, subverted, 

bribed, intimidated, terrorized, lied, cheated, stolen, tortured, spied, blackmailed, murdered – all as a matter of 

deliberate national policy.' Al hierdie metodes word as ondersteuningsmiddele aangewend om die verskillende 

politieke vorderingsfasette, soos o.a. 'Soviet military buildup' , 'Soviet expansionist pressure', 'the dismantlement 

of old colonial empires', 'Soviet blockcades' (bv. Berlyn), 'revolutions' (bv. in Latyns Amerika, Asië en Afrika) en 

'aided aggression' (bv. in Noord-Korea en Viëtnam) te bevorder. Geen wonder dat die koste van die soort 

politieke stimulasie in terme van lewensverliese, menslike vertrapping, vryheidsveragting en staatsontwrigting, 

uitgedruk word nie (Conquest, 1971). 

 

Vanuit bogenoemde politieke ontwikkelinge is dit duidelik dat die Russiese uitbuiting van oorlogsgeweld, die 

beskerming van Russiese belange ten koste van andere, die vestiging van politieke despotisme, die uitbou van 

kommunistiese wêreldbeheer, die gebruik van mag om 'n ideologie in stand te hou en roekelose 

ondermyningsmetodes die Koue Oorlog doelbewus geskep, uitgebuit en benut het. Die finale mikpunt van 

hierdie politieke opportunisme, vergrype en radikalisme was juis die vernietiging van die demokrasie, die 
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oorrompeling van lande en die vestiging van enkelvoudige politieke beheer ten einde Kommunistiese 

wêreldoorheersing te handhaaf. Juis hierdie aggressiewe politieke strewes het verseker dat die Koue Oorlog al 

sewe die kontinente (Afrika, Antartika, Noord- en Suid-Amerika, Asië, Australasia en Europa) oor 'n tydperk van 

40 jaar polities sodanig sou raak en beïnvloed dat omvattende, ingrypende en meestal radikale politieke 

veranderinge konstant van daaruit realiseer het (Sulzberger, 1977). 

 

Hierdie politieke prosesse sou verder deur die Westerse oorlewingstryd stimuleer word. 

 

2.1.2.2.  WESTERSE OORLEWINGSTRYD. 

 

Die Weste sou teen die Russiese politieke strewes na wêreldverandering en -beheer weerstand bied. In die 

politieke teen-offensief sou die Westerse stryd om oorlewing vier politieke stimulante inisieer. 

 

Eerstens is politieke oorlewenstrategieë daadwerklik beplan. Die doel was nie net om politieke ekspansionisme 

ter wille van politieke oorlewing onder politieke beheer te probeer bring nie (Crozier, 1978), maar grootliks om 'n 

gerigte en aangepaste buitelandse beleid en veral fyn diplomasie te vestig wat WWIII spesifiek moes afweer 

(Spanier, 1973). Hierdie fokus inisieer Amerika se uitmergelende streeksoorloë in Korea (Nixon, 1980: 96-98), in 

Cambodja (Barron & Anthony, 1977) en veral in Viëtnam (McNam ara, 1995). Juis laasgenoemde is later deur 

Senator George McGovern (1970) as 'the greatest military, political, economic and mortal blunder' beskryf, 

terwyl Nixon (as VSA President) hierdie soort streeksoorloë as 'n noodsaaklike Westerse militêre ingryping teen 

die kommunistiese ekspansionisme in Oos -Asië beskou en as sulks polities verdedig het. Die finansiële kostes 

en lewensverlies van hierdie streeksoorloë het egter 'n Vietnam-syndroom geskep wat die Amerikaanse militêre 

beheer van kommunisme in die la tere jare omvangryk sou bemoeilik (Nixon, 1980: 97-125). Daarmee is die 

Westerse oorlewingstryd geïntensifiseer maar is ook ontdek dat die Westerse politici se pogings om politieke ('n 

werkbare wêreldbeleid), militêre (suksesvolle bewapeningsaksies) en ekonomiese beheer (finansiële 

oorheersing) strategies ter wille van oorlewing te sinkronseer, in totaliteit misluk het. Hierdie knelpunt realiseer 

omdat die oorlogbevreesde Weste weereens onvoorbereid gevang en magteloos gelaat is om 'n nuwe 

wêreldbedreiging en veral nuwe oorlogsvorm (revolusionêre) die hoof te bied (Herzog, 1979). In die proses word 

die vestiging van nasionale sekuriteit 'n alledaagse noodsaaklikheid (Chilton, 1996) en sou die ekonomiese, 

politieke en veral militêre magstryd tussen die twee superstate (Amerika en Rusland) die politieke wêreldtoneel 

vir 'n halfeeu (1941-1991) oorheers. Juis in hierdie tydperk sou politieke verandering nie om politieke verbetering 

nie, maar wel om politieke beheer gaan en wel omdat eie politieke belange die strewe na politieke beïnvloeding 

(juis ter wille van wêreldverandering) al meer sou rig. In die proses sou talle selfgefokusde politieke benaderinge 

egter sodanig wêreldwyd gehandhaaf word dat politieke selfbeskerming die hoof politieke mikpunt vir beide die 

VSA en Rusland oor dekades heen sou word en bly (Crockatt, 2000). 

 

Tweedens sou die politieke skaakmat tussen supermagte andersoortige politieke inisiatiewe skep. So sou 'n 

nuwe politieke forum en alliansie bv. die Noord-Atlantiese verdragsorganisasie (NAVO) tussen Europa en 

Amerika ontwikkel in 'n poging om die kommunistiese vergrype in Europa vanuit die nabygeleë Rusland te 

ondermyn, te beperk en af te weer (Nixon, 1980: 46-70; Drumbell, 2001). Verder is die VVO rondom groot 

verwagtings na WWII met die oog op die handhawing van wêreldvrede gestig (Schlesinger, 2003) en is talle 

VVO resolusies later geformuleer wat die resultate van die politieke magsvergrype van Rusland spesifiek moes 
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hanteer. Met die poging kry veral die hantering van die duisende vlugtelinge vanuit die Russiese geteisterde 

lande spesiale aandag juis omdat die vlugtelingsprobleem enersyds die talle aangrensende politiek stabiele 

lande maatskaplik en ekonomies destabiliseer en andersyds die Westerse hulpverlening onder geweldige 

ekonomiese, politieke en vervolgens diplomatieke druk geplaas het (VVO, 1978). Tydens al hierdie gebeure 

worstel die Westerse politici juis toenemend om ekonomiese kapitalisme en politieke vryheid sodanig te paar dat 

die ellendes van sosialistiese onderdrukking duidelik sal blyk (Friedman, 1962). Hierdie strewe word aktiveer 

omdat die 'decline of the West' 'n toenemende realiteit weens foutiewe politieke denke en swak politieke 

leierskap geword het (Seton-Watson, 1978). Al hierdie inisiatiewe was egter aan soveel politieke gebreke en 

mislukkings uitgelewer dat 'n vorm van Westerse moedeloosheid oor die wêreld gespoel het wat die 

demokratiese politieke aktiwiteite om weerstand teen 'n nuwe diktatorskap te bied al meer ondermyn het. Die 

reaksies hierteen sou egter 'n nuwe vorm van politieke stimulasie inisieer waarin die wil om polities, ekonomies, 

sosiaal en ideologies te oorleef al meer bevorder is (Muggeridge, 1979). 

 

Derdens sou juis die talle politieke mislukkings politieke détente vestig. In die proses is die politieke 

onderhandelinge met 'ruthless, atheistic leaders of oppresive, aggresive regimes' (wat alles vernietig waarvoor 

die Weste staan), beide gekritiseer en aangeprys. Hoewel détente vrede moes verseker, groei die besef vinnig 

dat bluf met die Russiese diktators nie slaag nie en dat die ongegronde illusies vir sukses die détente pogings 

ondermyn. Juis die mislukte détentepogings verhoog eerder wêreldkonflik en daarom is 'n nuwe politieke 

denkproses nodig ten einde te verseker dat alle politieke onderhandelinge vanuit 'n posisie van politieke gesag 

en militêre mag geskied. Daarmee is 'n andersoortige politieke proses geskep waartydens 'n duidelike, 

gevestigde en bruikbare 'powerbase' moes verhoed dat politieke onderhandeling in politieke oorgawe eindig. 

Vanuit die insig is die wapenwedloop ook uitgebou met die hoop dat militêre afskrikking die groeiende politieke 

spanninge sou ontlont voordat politieke konflik weereens die wêreld in die radikale onwentelinge van 

oorlogsgeweld sou dompel (Nixon, 1980: 291-294). Daarteenoor sou die Sowjet-Unie egter die wapenwedloop 

uitbuit ten einde konstante Sowjet politieke winste te behaal (Barry & Barry, 1978). Tydens die ontwikkelinge 

neem détente se spanningsinhoude en vreesomvange egter drasties toe juis omdat met 'n wapen in die hand 

(o.a. atoomplofkoppe, spioenasie vliegtuie, militêre satelliete en ballistiese vuurpyle) en met vrees in die gemoed 

(atoomvernietiging) onderhandel is. Hierdie vreesomvange sou ook bly eskaleer omdat vredevolle politieke 

onderhandelinge konstant misluk het en veral omdat die Koue Oorlog al meer as 'n onsekere wapenstilstand ná 

'n verpletterende en vóór 'n volgende alles -vernietigende oorlog deur politici beskou is. 'Peace is not at hand' het 

daarmee 'n daaglikse politieke realiteit geword waarop konstant reaksionêr reageer is (Thompson, 1974). 

Daarom het veral die Amerikaners hulle buitelandse beleid deurlopend aangepas juis in 'n poging om politieke 

alliansies te verbreed en militêre bondgenote te werf ten einde hulle hand teen Kommunisme te sterk (Spanier, 

1973; Kristol, 1979a). Selfs hierdie pogings het egter nie die vrese vir 'n verdere eskalering van politieke 

spanninge verlig nie en daarom het die 'worse to come' sindroom nog steeds negatiewe politieke scenario's 

inisieer te meer omdat radikale reaksies in die politieke en ekonomiese arena tydens die détentepogings 

oorheers het (Kristol, 1979b). Daarmee word détente net nog 'n politieke stimulasieproses terwyl die resultate 

daarvan tydens politieke transformasie geensins gerusstellend is nie. 

 

Vierdens sou al bogenoemde Westerse weerstand teen Russiese ekspansionisme 'n nuwe linie van politieke 

probleme op tweërlei wyse skep. 
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Enersyds sou politieke onsekerheid die Westerse politieke toneel oorheers. In die proses sou politieke 

diskrepansies die arena betree. So sou selfs die inspirende President Truman se oortuiging dat die Koue Oorlog 

(soos WWII) wel gewen kon word (Offner, 2002) deur sy Secretary of Defence repudieer word juis omdat 

Schlesinger (1980) die noodsaaklikheid, wysheid en handhawing van die Koue Oorlog al meer as bedreiging van 

wêreldvrede gesien het. Verder skep politieke onsekerhede oor die korrekte hantering van die Koue Oorlog 

(Twilight War) soveel politieke wanpraktyke in die Oosblok- en politieke foute in die Wesbloklande dat talle 

wêreldveranderinge eenvoudig verpolitiseer en geradikaliseer is. Juis in die proses is lande militêr ontwrig (bv. 

Indië en Pakistan vanuit Afghanistan), is nasies (soos bv. die getalryke Chinese met die skep van 'n 

Kommunistiese China en 'n demokratiese Taiwan) ontwortel en politici (bv. Chroestshof in die Ooste en Nixon in 

die Weste) eenvoudig polities uitgewerk. Daarmee is die ekonomiese, sosiale en nasionale wêreldhorisonne 

deur politieke gebeure by hernuwing verkleur en het 'n nuwe vlaag van snelle denk- en lewensveranderinge 

vanuit die stryd tussen kapitalisme, sosialisme en kommunisme oor talle lande gespoel. In die hele proses skep 

onsekere politieke inhoude, aspirasies en gebeure 'n vae omlynde, gespanne en bedreigde politieke omgewing 

waartydens die wêreld weereens op sleeptou geneem word en dit terwyl die beoogde verandering weinig 

ekonomiese stabiliteit en nog minder politieke orde weens 'n dreigende oorlogsituasie geskep het (McCormack, 

1979). Eerder het die duidelike tekens van politieke wêreldanargie die bestaande optimistiese politieke drome vir 

wêreldgroei, -stabiliteit en veral -vrede tydens 'n 'Post-Coldwar' tydperk, toenemend gekelder (Kaplan, 2000). 

 

Andersyds is die Russiese planmatige bevordering van wêreldprobleme nie altyd in die regte perspektief 

geplaas nie. Hoewel daar daadwerklike pogings aangewend is om die Russe en hulle politieke magslus te 

probeer analiseer (Köhler, 1970; Kupperman, 1979) is nie genoegsaam besef dat die Sowjet politici se 

doelbewuste bevordering van die Koue Oorlog inderdaad die Russiese hantering daarvan omvattend 

vergemaklik het nie. Die proses was moontlik omdat Stalin se politieke opvolgers doelgerig gepoog het om geen 

politieke probleem te ontlont nie, maar eerder om politieke chaos te skep ten einde 'n groter internasionalisme 

politieke beheer buite die Sowjet-Blok te vestig (Bialer, 1980). Daarom is Mao Tse-Tung se vorm van guerrilla 

oorlogvoering dikwels aktiveer omdat die Weste se militêre oormag daarmee grootliks geneutraliseer is (Griffith, 

1961) en veral omdat van daaruit talle nuwe vorme van revolusionêre oorlogvoering geïnisieer is wat juis die 

Weste se politieke beheer ondermyn het (Condit, 1973). In die proses is terreuroorloë deur die Russe beplan, 

finansier en instandgehou juis omdat daardeur 'n samelewing van anargie geskep word wat alle bestaande en 

werkbare politieke sisteme en strukture totaal vernietig, 'n land onregeerbaar maak en sodoende gedwonge 

militêre ingrype genoodsaak. Laasgenoemde is snel en vinnig deur Russiese propaganda as Westerse 

aggressie tipeer (wat nog groter Westerse huiweringe oor verdere oorlogsgeweld inisieer het) en dit terwyl die 

vestiging van Kommunistiese diktatorskappe as 'n politieke noodsaaklikheid vir die herstel van politieke orde juis 

o.a. in die Afrika kontinent deur die Sowjet-Unie uitbasuin is (Craig, 1977). 

 

Al hierdie politieke oorlewingstrategieë, inisiatiewe, mislukkings, strewe na détente en skep van andersoortige 

politieke probleme het die Westerse politieke hantering van die koue oolog omvattend bemoeilik. Tydens hierdie 

politieke gebeure is 'n bedreigde dimensie aan die politieke bevordering van transformasie verleen en wel 

sodanig dat geen werklike sinvolle en vredevolle veranderinge kon realiseer nie. Politieke vrese sou politieke 

optredes konstant eensydig bly rig en daarmee is die politieke stimulasie van verandering op die enkele spore 

van politieke eise en die gepaardgaande politieke spel van bluf, ondermyning en troef rangeer. In die proses sou 

snelgroeiende politieke behoeftes die politieke veranderinge inisieer en sou politieke strewes die politieke 
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optredes enkelvoudig rig. Daarmee is verandering aan politieke voor-, af- en willekeur dwarsdeur die duur van 

die Koue Oorlog uitgelewer (McMahon, 2003). 

 

Juis die politieke opportunisme van en dobbelspel tydens die Koue Oorlog het die strewe na politieke stabiliteit al 

meer aktiveer.  

 

2.1.3. STREWE NA POLITIEKE STABILITEIT. 

 

Petzhold (2001: 46-64) vat nie alleen die bruikbare resultate van enkele politieke analiste saam nie, maar 

onderskryf ook die talle bevindinge van ander analiste wat almal die strewe na politieke stabiliteit as 'n dinamiese 

politieke gebeure na die Koue Oorlog tipeer. 

 

Die strewe na stabiliteit realiseer juis omdat talle politieke gebeure die soort politieke mikpunt genoodsaak. In die 

proses is aanvaar dat die voortsetting van politieke anargie die einde van politieke orde sal meebring (Kaplan, 

2000) en dat die militêre skaakmat tussen die Weste en Ooste geen politieke oplossings gebied het nie en wel 

omdat die VSA se konstante  aanpassings van die buitelandse beleid nie al die resultate van die Koue Oorlog 

polities akkommodeer het nie (Cameron, 2002). Daarby het die ineenstorting van die Russiese ideologiese ryk 

wel die Koue Oorlog grootliks beëindig, maar weereens (soos tydens WWII) 'n situasie geskep waarvoor die 

Weste nie voorbereid was nie. Verder het die erfporsies van militêre bewapening en politieke ontbinding geen 

politieke vrede verseker nie en juis daarom moes die disintegrasie van die kommunistiese politieke magsbeheer 

en die wêreld se reaksie daarop sodanig hanteer word dat die meegaande ingrypende politieke gebeure nie 

verdere ontwrigtende politieke gevolge sou skep nie. Laasgenoemde was juis dringend noodsaaklik omdat beide 

die Russiese en Westerse politieke omvange tydens die Koue Oorlog talle radikale politieke veranderinge 

ondergaan het. Die disintegrasie van die Russiese politieke, ideologiese en militêre magsbeheer (asook die 

voortvloeiende onsekere wêreldreaksies daarop) het juis 'n gans nuwe politieke bedeling tussen Amerika en 

Europa geskep waarin wedersydse agting vir mekaar se politieke outonomie en seggenskap van 

deurslaggewende belang vir politieke stabiliteit geword het (Kagan, 2003). 

 

Juis vanuit al hierdie politieke insigte en onsekerhede realiseer 'n nuwe reeks van politieke aanpassings waarin 

die resultate van die ontbinding van die Sowjet magsblok en die Westerse reaksie daarop die hoofrol in die 

politieke stabiliseringsproses speel. 

 

2.1.3.1.  ONTBINDING VAN SOWJET RUSLAND. 

 

Die ontbinding van die Sowjet magsblok aktiveer volgens Petzhold (2001: 47-50) veral drie tersaaklike politieke 

stimulasieprosesse wat ook deur ander politieke analiste identifiseer is. 

 

Eerstens is die disintegrasie van politieke magsbeheer die eindresultaat van 'n Russiese volksweerstand. Terwyl 

die Weste se strewe na politieke sekuriteit en veral oorlewing teen die Sowjet blok in radikale verwerping van die 

Sowjet politieke sisteme ontwikkel het (Chilton, 1996), het binne die Russiese magsblok 'n geleidelike, maar ook 

dinamiese strewe na politieke omverwerping gegroei. Tydens die politieke gebeure het die Russiese 

volksverdraagsaamheid (wat 'n volksonderdrukking toegelaat het) stadig maar seker afgeneem, is die 
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magsmisbruike wat duisende onskuldige lewens geëis het al minder gevrees en al meer verfoei en het die 

sosialistiese utopie van Marx, die historiese materialisme van Engels en die partyskaplikheid van Lenin (wat 

almal vryheid beloof, maar eventueel onderdrukking meegebring het) alle politieke waarde, betekenis en 

eventueel o ortuigingskrag verloor. Daarby het Stalin se sogenaamde ko -eksistensie met die Weste geen van die 

beloofde ekonomiese voordele meegebring nie en het sy politieke opvolgers se duur bewapeningswedloop die 

vrees vir 'n allesvernietigende atoomoorlog binne Rus land aangeblaas. In die proses is die onmenslikheid van 

die Russiese diktatorskappe ook al meer uitgewys en is die behoefte na 'n nuwe menswaardige bestaan 

geïnisieer en eventueel geaktiveer (Bialer, 1980). Die ontwikkelingsproses kulmineer wel uit in enkele bloedige 

burgerlike opstande (bv. in Hongarye), maar die grootste suksesse word eerder deur die ongedefinieerde 

ondergrawing van die bestaande politieke bedeling bereik. Daarmee is konstante druk op die regerende politieke 

magsbeheer geplaas en gehou totdat die opgeëisde ingrypende politieke veranderinge eventueel uitkulmineer 

het. Die finale resultate was die ontbinding van die kommunistiese politieke magsbeheer en die vervang van 'n 

onderdrukte sosiale, ekonomiese en politieke bedeling met 'n nuwe demokratiese bestel. Hiermee is die 

voorspellings dat 'n totaal andersoortige samelewing vanuit die ruïnes van die Russiese diktatorskap sal opstaan 

inderdaad bewaarheid (Zuideman, s.j.). 

 

Tweedens aktiveer die ineenstorting van Sowjet beheer binnelandse politieke onstabiliteit. Waar die Sowjet-Unie 

doelbewus internasionale politieke onstabiliteit geskep en konstant vir politieke gewin tydens die Koue Oorlog 

gehandhaaf en uitgebuit het (Kupperman, 1979; McMahon, 2003) ontplof na die verdwyning van die Russiese 

magstaat 'n nasionale politieke wanorde wat 'n totale nuwe bedreigde vorm van lewensbestaan binnelands 

meebring. Juis die bevryding vanuit 'n politieke diktatuur skep vir die nuwe demokraties verkose Sowjet leiers 'n 

kritiese politieke stabiliseringsprobleem waartydens verhoed moes word dat die disintegrasie van imperialistiese 

beheer in die talle vorige kommunistiese provinsies (soos bv. in die Ukraïne, Kazakstan, Uzbekistan, 

Turkmenistan) nie in politieke anargisme ontaard nie. Die politieke uitfasering van 'n vernietigende politieke 

bestel het dus 'n drastiese politieke transformasieproses meegebring wat polities gestabiliseer moes word 

voordat politieke wanorde die Russiese samelewing vernietig. Binnelandse stabiliteit het daarmee binne die 

Russiese poli tieke omvange 'n kritiese politieke oorlewingsdimensie geword (Petzhold, 2001: 48-49). 

 

Derdens realiseer vanuit die politieke ontbinding ook buitelandse politieke verwerping. Die toenemende 

blootlegging van die kommuniste se politieke korrupsie, doelbewus te ideologiese demoralisering, militêre 

onderdrukking van vryheidstrewes en veral die uitlewering van geannekseerde lande (o.a. Oos -Duitsland en die 

Balkanstate) aan ekonomiese stelsels wat slegs finansiële verval en bestaansellendes meegebring het, het die 

strewe na bevryding binne die talle Sowjet satellietstate omvattend gestimuleer. Binne lande soos bv. Pole het 

die 'resistance to government oppression' en veral die reaksie op 'economic failure' 'n georkestreerde 'sequence 

of events' geskep wat eventueel 'brought about the downfall of the communist regimes' (Miall, 1993: 15-16). 

Daarmee stort die Sowjet blok se politieke en ekonomiese beheer buite Rusland ook in duie en word die Oos -

blok lande se vryheid sonder 'n bloedige opstand rondom politieke onderhandelingstafels verseker. Daarmee is 

egter nuwe politieke spanninge vir Rusland geskep. Volgens Miall (1993: 47-48) inisieer die wegbreek van die 

vorige Russiese besette Europa wel indringende veranderinge aan die nasionale institusionele politieke 

infrastrukture, maar aktiveer die geërfde ekonomiese resessie nog steeds 'n destabiliseringsproses omdat die 

inskakeling by die vrye Wes-Europa, nie soos polities verwag, realiseer nie. Weens hierdie negatiewe 

buitelandse gebeure is die strewe na politieke, ekonomiese en volkere stabiliteit verder aan die binnelandse 
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opstandige politieke volkswil uitgelewer wat die negatiewe resultate van die Russiese onderdrukking met mening 

polities verwerp en verwerk het. Hierdie stryd van die talle vorige satellietstate om ten spoedigste van die 

erfporsies van die Sowjet regime te ontkom, skep egter 'n nuwe vlaag van radikale negatiwiteite wat die politieke 

bevrydingsprosesse vir die nuwe Russiese demokrasie indringend bemoeilik het. 

 

Petzhold (2001: 50) konkludeer (na 'n deeglike ontleding van hierdie genoemde binnelandse politieke weerstand 

en wanorde asook die buitelandse bevrydingsaksies) dat die ineenstorting van die Sowjet magsblok die druk vir 

politieke stabiliteit binne die Russiese omgewing intens verdiep het juis omdat die verlies aan binne- en 

buitelandse politieke beheer 'n nuwe politieke sisteem genoodsaak het. In alles gaan dit egter om 'n gegewe 

politieke keuse tussen politieke orde of wanorde. 

 

Die voortvloeiende wêreldreaksies op hierdie ingrypende politieke gebeure sou dieselfde keuse en eis aan die 

res van die wêreld stel. 

 

2.1.3.2.  INTERNASIONALE REAKSIES. 

 

Petzhold (2001: 51-64) beklemtoon dat die ineenstorting van die Sowjet magsblok ook vir die res van die wêreld 

nuwe dramatiese politieke uitdagings geskep het. Die gebeure realiseer omdat die verreikende en ingrypende 

buitelandse resultate van die Russiese gebeure ook internasionaal polities hanteer moes word. Petzhold 

onderskryf weereens ander politieke analiste se bevindinge wat almal veral ses dinamiese politieke 

stimulasieprosesse vanuit die gebeure identifiseer. 

 

Eerstens moes die Weste hulle politieke beleid teenoor Rusland verander. Tydens die Weste se stryd om WWIII 

af te weer het die Westerse politieke prosesse rondom détente (Nixon, 1980: 17-45) en die talle 

ontwapeningsverdrae (Schlesinger, 1975) die politieke denke oor die Sowjet Blok volkome oorheers. In die 

proses is beide die VSA en die Sowjet-Unie as 'global powers' gesien wat die militêre, ekonomiese en politieke 

vermoë het om elke 'corner of the earth' te bereik en sodoende 'n 'global war' te ontketen (Nixon, 1980: 19). 

Daarmee is die Sowjet-Unie as die hoofvyand van die Weste (en die wêreld) beskou juis omdat die Russiese 

kommunisme elke geleentheid vir Russiese ekspansionisme aangegryp het (Holzaphel, 1959). Die ineenstorting 

van hierdie omvattende bedreiging het 'n radikale hersiening van die bestaande politieke beleid teenoor die 

Sowjet-Unie vereis waartydens die wedersydse ontlonting van oorlogsvrese, die onttrekking van spioenasie 

netwerke, die herstel van diplomatieke verhoudinge, die verdere bedinging van ontwapeningsaksies en die 

uitbreiding van groter ekonomiese samewerking die nuwe politieke toneel moes stabiliseer. Daarmee het die 

strewe na détente, bewapening en vredeshandhawing tussen Oos en Wes 'n uitgediende politieke beleid 

geword. Hierdie radikale ommekeer in politieke benadering en strewes sou egter tyd neem juis omdat politieke 

spanninge politieke vervreemding geskep het, die bewapingstryd vanuit politieke wantroue aktiveer is  en die 

hoop vir 'n radikale ondergang van die Kommunistiese magsblok tydens die Koue Oorlog totaal weggekwyn het 

(Muggeridge, 1979). Met die politieke uitreiking na mekaar sou nuwe ekonomiese geleenthede, groter begrip vir 

nasionale strewes en beter insig oor mekaar se politieke hanteringe eventueel die ontlonting van 

wêreldspanninge vestig. Vanuit hierdie nuwe politieke beleid sou vervolgens ook nuwe politieke 

stimulasieprosesse ontwikkel wat spesifiek die politieke fokus vanaf die strewe na die handhawing van 

wêreldvrede sou verskuif. Die politieke ontwikkeling realiseer juis omdat die hantering van die gegewe 
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internasionale politieke dimensies, die ontlonting van politieke konflik en veral die doelbewuste vestiging van 

politieke aanpasbaarheid al meer as  'n noodsaaklikheid vir internasionale politieke stabiliteit (deur selfs die mees 

uiteenlopende politieke benaderinge) beskou is (Brown, 1996). 

 

Tweedens staan die politieke hantering van die resultate van die Russiese politieke en militêre disintegrasie 

voorop. Hierin oorheers twee dimensies. 

 

Enersyds moes nuwe politieke aspirasies ontlont word. Juis die talle nuwe en onvoorsiene volksrevolusies op 

die drumpel van Europa (soos bv. in Slowenië, Kroasië en Bosnië) skep kritiese politieke onstabiliteite en wel 

omdat politieke magsvergrype en godsdienstige fanatisme 'n nuwe vorm van diktatorskap skep wat weereens 

die Westerse demokratiese bestel uitdaag en bedreig. Daarom volg militêre optredes wat weer die politieke 

behoefte na groter tempering van die VSA se oorheersende politieke en militêre magsposisie en 'n meer 

gematigde bevordering van kapitalistiese en demokratiese beleidsrigtinge sou skep. Die Amerikaanse militêre 

bevryding van Kuwait tydens die Irakse offensief (Desert Storm) sou die destabiliseringsinvloede van die nuwe 

'savage wars of peace' en die Amerikaanse militêre en politieke oorheersings in die soort gebeure juis verder 

uitwys (Boot, 2002). Vanuit hierdie gebeure groei 'n nuwe Europese politieke strewe om 'n Europese beheerde 

militêre struktuur te vestig wat naas NAVO die talle nuwe 'hot conflicts' binne Europa kon ontlont en hanteer. 

Daarmee verkry die tempering van alle nuwe vorme van politieke aspirasies 'n stabiliseringsdimensie juis omdat 

verdere politieke destabilisering suiwer ter wille van konstante vrede vermy moes word (Miall, 1993: 74-101). 

 

Andersyds bemoeilik ekonomiese oorlewing die politieke stabiliseringsproses. Die ontploffing van migrasie in 

Europa, waarin vorige ekonomiese en politieke onderdruktes na die vrye Europa sonder veel belemmering 

oorbeweeg het (CE, 1992), genoodsaak radikale politieke en ekonomiese aanpassings in Wes -Europa. Die 

proses word geïntensifiseer omdat 'n nuwe humanitêre fokus die dekade lange en futiele pogings van die 

onderdruktes teen politieke oorheersing duidelik uitgewys het. Daarmee word die emosionele geladenhede 

rondom en ekonomiese verwagtinge vir 'n nuwe lewensbedeling van die bevrydes 'n kritiese dimensie en 

realiseer nuwe politieke toegewings ter wille van groter ekonomiese vordering oor ‘n wye skaal. In Wes -Europa 

sou vervolgens ook al meer vrae oor die relasie tussen 'government limitations on corporate autonomy' gevra 

word (Hayward & Watson, 1963) juis omdat die verhouding tussen ekonomiese beplanning en politieke beheer 

nie net in Frankryk nie, maar ook in die ganse Europese kontinent van wesentlike belang geword het (CEPES, 

1963). Daarom is tydens die stabiliseringsproses alle vorme van politieke inmenging as beperkend en 

destabiliserend vir die ekonomie beskou en groei die behoefte na groter sinkronisering tussen politieke en 

ekonomiese aktiwiteite (Chamberlain, 1980: 153-236). Hierdie soort politieke fokus sou egter spoedig toon dat 

menslike reaksies moeilik ontlont word en dat die stabilseringsproses dus voortdurende politieke spanninge skep 

wat konstante inspanninge verg (Brett, 1992). Hiervan sou die strewe na ekonomiese vorderinge (d.m.v. die 

insluiting van die Oosblok-lande in die Europese Unie) juis 'n voorbeeld word en sou die noodsaaklikheid van 

politieke eenwording daardeur nog meer beklemtoon word. Die andersoortighede van die Westerse en Russiese 

politieke beleide en ekonomiese sisteme sou egter die proses omvattend bemoeilik bloot omdat die politieke 

wantroue oor beide 'n demokrasie en 'n diktatorskap en veral die verander van vorige politieke teenwerking na 

politieke samewerking talle politieke misverstande binne die Oos-blok en onsekerhede binne die Wes-blok lande 

geskep het. Vanuit die wantrouensatmosfeer word die resultate van politieke konflik vir die eerste keer ook binne 

'n globale omvang geplaas en word vervolgens toenemend besef dat die Europese kulturele diversiteite die 
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politieke en ekonomiese eenwordingsproses nog meer ingewikkeld gemaak het (Mushakoji, 1992). Die proses 

realiseer juis omdat kulturele inhoude en trots die nasionale politieke ontwikkelinge stimuleer en ook die 

gepaardgaande binnelandse politieke aanpassings iniseer. Juis daarom skep die strewe na ekonomiese 

stabiliteit nuwe politieke patrone wat weer op sy beurt die behoefte na internasionale stabilisering ter wille van 

eie politieke en ekonomiese sekuriteit vereis (Buzan, 1991). Juis Japan se hantering van die neerlaag van WWII 

(d.m.v. nuwe ekonomiese ekspansionisme) sou duidelik bewys dat die ellendes van politieke onstabiliteit 

daadwerklik deur die sinkronisering van politieke en ekonomiese stelsels en strukture oorkom kan word. Die 

soort sukses realiseer egter slegs wanneer politieke stabilisering die ekonomiese stabiliseringsproses rig 

(Downer, 1999). 

 

Derdens het die beëindiging van kommunistiese militêre en ekonomiese hulp aan die Derdewêreld 'n nuwe 

onstabiele politieke toekoms in die betrokke wêrelddele op tweërlei wyse geaktiveer. 

 

Enersyds is chaos nagelaat. Die talle kommunistiese geïnspireerde burgeroorloë en revolusies het politieke en 

ekonomiese onstabiliteite (ter wille van politieke oornames) doelbewus aktiveer en sodoende 'n ondermynende 

politieke en uitgebuite ekonomiese bedeling geskep (Brzezinksi, 1963). Binne veral Afrika is die stryd teen 

kolonialisme (Cook & Killingray, 1983) polities uitgebuit terwyl 'n nuwe vorm van politieke beheer in die kontinent 

roekeloos en radikaal gevestig is (Albright, 1980). Die nalatenskap van hierdie soort binnelandse onderdrukking 

was die vernietiging van die infrastrukture, ‘n bloedspoor van terreur, bevolkingsontwrigting, politieke vakuums 

en ekonomiese verarming (Allen, 1979). Hierteenoor het die handhawing van politieke stabiliteit (in die lande wat 

die kommunistiese ekspansionisme vrygespring het) die indruk van bevoorregting van sommige lande geskep 

wat juis die hoop vir binnelandse herstel by die onderdrukte lande laat vervaag het. Daarmee het die wil om 

politieke stabiliteit te vestig (en te handhaaf) vervaag juis omdat die stryd om demokrasie en ontwikkeling in 

Afrika te sinkroniseer 'n politieke doolhof geword het (Ake, 1996). Verder het die worstelstryd om die effek van 

kommunisme (in spesifiek Afrika) af te skud daadwerklik tot 'n vorm van politieke moedeloosheid bygedra wat 

omvangryk tot 'n gebrekkige politieke dinamiek aanleiding gegee het. In die  proses het talle en uiteenlopende 

politieke gebeure, juis na onafhanklikheid, die Afrika kontinent oorspoel waarvan die kwyn van die stryd teen 

destabilsering een van die mees ingrypende gebeure was. Die kapitulering geskied omdat die bestaande 

landsgrense soveel ekonomiese, sosiale en volkere spanninge en beperkinge geskep het dat die geleenthede 

vir stabilisering beswaarlik kon realiseer (Nugent, 2004). 

 

Andersyds het die Weste se simpatie en bystand toenemend afgeneem. Die gedwonge buitelandse 

akkommode ring van Derdewêreld vlugtelinge (wat in die Weste wil nasionaliseer) en die aggressiewe politieke 

oproepe vir ekonomiese hulp het talle negatiewe politieke, ekonomiese en kulturele reaksies in die Eerstewêreld 

geskep. Daarby is die snelgroeiende Westerse tegnologiese, ekonomiese en kommunikasie netwerke vir die 

afstand tussen die Eerste en Derdewêreld en ryk en arm blameer. Van hieruit groei nog 'n faset van politieke 

wanhoop wat 'n vorm van ekonomiese venyn inisieer waartydens die Derdewêreld weinig begrip vir die 

Eerstewêreld se vrese oor die vernietiging van kritiese aardse bronne handhaaf en die gebrek aan 

teenprestasies 'n kritiese dimensie vir die Eerstewêreld skep. Juis m.b.t. laasgenoemde sou die Wêreldbank die 

toon aangee deur agendas van aksies op te stel wat ekonomiese ontwikkeling en politieke stabiliteit spesifiek in 

Afrika moes sinkroniseer (Worldbank, 1981, 1984). In die proses word dit egter al meer duidelik dat politieke 

verandering in en Westerse ekonomiese bystand aan die Derdewêreld weinig vermag het om die talle sosiale 
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agterstande, ekonomiese probleme en volkere wanverhoudinge omvattend te verbeter (Gendzier, 1985). Die 

eindresultaat is 'n nuwe besef dat die Eerstewêreld se politieke en ekonomiese magsrol in die hantering van die 

Derdewêreld se politieke disintegrasie en ekonomiese stagnasie (ten spyte van die talle probleme, 

struikelblokke, misverstande en uitbuitery) derhalwe sal moet voortgaan (Worldbank, 1998). Daarmee is egter 'n 

nuwe vorm van onaanvaarbare politieke en ekonomiese ingrype in die Derdewêreld geskep wat wel volgens die 

Eerstewêreld politieke stabiliteit en ook ekonomiese oorlewing moes vestig, maar wat deur die Derdewêreld 

polities negatief beleef, hanteer en verwerp is. Vanuit hierdie soort afwysende fokus realiseer eerder stagnasie 

i.p.v. vordering (Sandbrook, 1985). Vir die Eerstewêreld was dit spoedig duidelik dat die ekonomiese mislukkings 

en radikale politieke wanpraktryke deur die outokratiese politieke prosesse gevestig en instandgehou is 

(Diamond, 1988a) en dat beide die inter- en nasionale hoop (dat die politieke en ekonomiese situasie ooit sal 

stabiliseer) slegs 'n onrealistiese verwagting sou bly (Diamond, 1988b). 

 

Vierdens was Afrika aan nuwe Westerse invloede uitgelewer. Die onstabiele politieke en ekonomiese opset skep 

in die Weste die besef dat slegs 'n streng ontwikkelingstrategie en 'n gepaardgaande opvoedingsprogram die 

enigste werkbare oplossing vir ekonomiese en politieke herstel is (Krueger, 1986). Vanuit hierdie insig is egter 

weereens 'n onaanvaarbare mentorfokus ontwikkel juis omdat die enkele belowende tekens van moontlike 

politieke en ekonomiese herstel in Afrika direk aan vorige, maar duur menslike ontwikkeling verbind is. In die 

Derdewêreld word die proses egter verwerp omdat die Westerse insig ontbreek dat die soort 

stabilseringsprosesse tyd verg wat die handhaaf van 'n konstante tempo van vordering bemoeilik (Mkandawire, 

1991). Juis vanuit die Afrika perspektief word die Wêreldbank se eise vir ekonomiese teenprestasies en 

suksesse in Afrika 'n irritasie i.p.v. inspirasie en daarom realiseer nie groter politieke en ekonomiese inspanning 

nie, maar eerder vervreemding (i.p.v. samewerking) tussen die Eerste- en Derdewêreld. Die ontwikkeling 

bemoeilik die nodige politieke stabilisering (Beckman, 1991; Olukoshi 1991). Daarby verstaan Afrika min van die 

irritasies wat die aanhoudende eise vir ekonomiese bystand in die Eerstewêreld skep en word die Weste eerder 

daarvoor blameer dat die pogings van ekonomiese en politieke reformasie in Afrika dikwels deur die 

Eerstewêreld misken word. In die proses word egter polities ignoreer dat die meeste Afrika state 'n klinkende 

bewys is dat politieke transformasie weinig politieke en ekonomiese stabiliteit in die kontinent as sulks 

meegebring het en dat die meegaande politieke prosesse die negatiwiteite teenoor Afrika se 

stabiliseringsprosesse geskep het. Die kritiek teen Afrika is dus nie inmenging in Afrika sake nie, maar wel 'n 

duidelike uitgesproke kommer oor die konstante politieke en ekonomiese destabilsering van die kontinent. Die 

proses word voortgehelp omdat slegs enkele stabiliseringsprojekte binne Afrika suksesvol was en wel omdat die 

meeste stabiliseringspogings vanuit ander wêrelddele konstant misluk het (Gulhati, 1988). 

 

Vyfdens realiseer 'n nuwe vorm van politieke beheer in die Verre en Midde-Ooste wat politieke stabiliteit 

weereens bedreig. 

 

Binne die Verre-Ooste skep die politieke magsbewustheid (wat deur die Koreaanse, Pakistanse en Indiese 

atoomvermoëns gedryf word) die bedreiginge van atoomvergrype en die groeiende Japanese politieke insprake 

(wat deur hul wêreldwye ekonomiese suksesse inspireer is) weer die knelpunt van ekonomiese ingrype. Beide 

sou om politiese ontlonting en tempering vra omdat die moontlikheid van 'n atoomkatastrofe die internasionale 

dimensies van nasionale konflik weereens verhoog het (Brown, 1996). Die ekonomiese gebeure omsluit wel 'free 

market democracy' maar vorm ook terselfdertyd 'n nuwe vorm van etniese spanninge en eventueel volkere haat 
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wat juis internasionale onstabiliteit meebring (Chua, 2002). Daarby skep die politieke strewe om die Chinese 

Maoistiese kommunisme binne die grense van China te hou (ten einde te verhoed dat Chaing Kai-shek se 

Westerse gerigte Taiwan nie soos die vorige Britse kolonie Hong-Kong deur China ingesluk word nie) nuwe 

politieke spanninge. Die vlaag van politieke geweld (ontvoerings van toeriste, bomontploffings in openbare 

geboue) in o.a. Indonesië genoodsaak weer gedwonge, sukkelende en spanningsvolle onderhandelinge tussen 

politieke faksies wat weinig doen om die omgewing polities te stabiliseer (Petzhold, 2001: 61-62).  

 

Naas hierdie kwellende politieke gebeure bedreig die talle wankelende politieke verhoudinge ook die politieke 

stabiliteit in die Midde-Ooste. In die proses word détente tussen die botsende plaaslike partye (veral in Palestina 

en Israel), deur beide politieke faksies verwerp en word onderhandelingspanninge, terreuraksies en konflik, die 

wyse vir politieke verkeer (Abu Amr, 1994). Daarby bemoeilik die eskalering van Islamitiese terreurdade (soos 

bomontploffings en selfmoordaanvalle) en Israelitiese vergeldingsdade nie net politieke onderhandelinge nie, 

maar bevorder ook die insig dat 'n nuwe fase van oorlogvoering betree is (Berkowitz, 2003). Die aksent word 

deur Islamitiese analiste gedeel wat die stryd in Sirië (Abd Allah, 1983), in Irak tydens die Golfoorlog (Abdullah, 

1991) en in Afghanistan teen Russiese politieke beheer (Abdullah, 1992) as 'n ekstremistiese maar ook as 'n 

geheiligde vorm van oorlog uitwys. Die insig volg omdat die 'religious challenge to the State' nuwe gesag en mag 

aan politieke ingrype, veranderinge en selfs omverwerpinge gee (Moen & Gustafson, 1992). Selfs die talle VVO 

resolusies om wêreldvrede te verseker (deur die botsende belange tussen terreurgroepe en regerings d.m.v. van 

onderhandelinge te besweer) vermag weinig om politieke stabiliteit in hierdie wêrelddele te verseker. Eerder 

plaas die politieke prosesse geweldige druk op die Westerse politici om haalbare politieke oplossings vir 

spanningsvolle politieke bedelings te vind (Petzhold, 2001: 62-63). 

 

Sesdens ondergaan politieke waardesisteme 'n ingrypende verandering. Nog 'n reeks politieke analiste (Mohr, 

Saltzwedel, Schmitter & Schreiber, 2001: 50-66) beklemtoon dat al hierdie pogings om nuwe politieke 

onstabiliteite te hanteer omvattend bemoeilik word omdat bruikbare waardesisteme (waaronder Christelike 

beginsels) onder 'n nuwe vorm van veranderingsdruk geplaas is. Hierdie druk realiseer met die radikale 

bevordering van 'der glaube der unglaubigen' waarin godsdiens die werklike motiewe agter die grype na politieke 

mag, verkry van politieke beheer, strewe na politieke oorheersing en die radikaliteite van 'n onbuigbare politieke 

beleid moet verbloem. Daarom word die talle pogings om die optredes van politieke ekstremiste polities te 

hanteer, die resultate van politieke magstrewes te analiseer en die risikos van die nuwe Anti-Westerse politieke 

tendense polities te verwerk, konstant aan onsekerhede uitgelewer, juis omdat die politieke worsteling om orde 

tydens chaos te skep dikwels eerder in die vernietiging van nasies eindig (Cooper, 2003). Naas hierdie 

terreuromvange aktiveer die botsende politieke belange binne Wes -Europa en die onsekere politieke toekoms 

binne Oos-Europa soveel politieke omwentelinge dat talle verreikende gebeure in die sosiaal, politieke en 

ekonomiese omstandighede van die Europese volkere uitkulmineer. Die ontwikkeling geskied omdat die 

interaksie tussen uiteenlopende denkstrukture talle strukturele veranderinge inisieer waartydens die eietydse 

sekularisasie-prosesse rondom politieke transformasie sodanig akkommodeer word dat omvattende politiese 

aanpassings in die nasionale samelewing moes volg. Die implikasie van hierdie politieke ontwikkelinge is dat 

WWIII wel afgeweer was, maar sonder dat die fenominale spanninge in die snelveranderende politieke prosesse 

afgeskaal en die gepaardgaande politieke stimulasie van transformasie daarmee gestuit is. Eerder het die 

worsteling om politieke gebeure te stabiliseer tot wêreldwye politieke denkhers ieninge gelei wat die demokrasie 

weereens onder geweldige druk geplaas en gehou het. Juis daarom het talle politieke noodsaaklikhede o.a. die 
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VSA gelei om 'n nuwe politieke wêreldorde na die Koue Oorlog d.m.v. konstante beleidsaanpassings te probeer 

vestig (Cameron, 2002). Juis in die proses is ontdek dat die waarskuwings (van dekades gelede) dat die 

samestelling, inhoude, strewes en patrone van ideologiese revolusies direk op politieke, ekonomiese en sosiale 

destabilsering fokus (Brinton, 1952) en dat poli tieke strominge, botsinge en belange vervolgens 'n samelewing 

van anargie kan skep (Bull, 1977) inderdaad bewaarheid is. 

 

Tot hierdie proses sou die hervestiging van politieke radikalisme daadwerklik bydra. 

 

2.1.4. HERVESTIGING VAN POLITIEKE RADIKALISME . 

 

Die hervestiging van politieke radikalisme handhaaf 'n Islamitiese en Amerikaanse omvang. 

 

2.1.4.1.  ISLAMITIESE AKTIVISME. 

 

Die Islamitiese politieke radikalisme realiseer vanuit vier politieke gebeure wat elk fenominale inter- en nasionale 

politieke invloede uitoefen. 

 

Eerstens groei radikalisme vanuit die strewe na Islamitiese politieke beheer. Talle van die bestaande Arabiese 

state was in die verlede aan die resultate, druk en selfs beheer van koloniale magte juis o.a. in Afrika uitgelewer 

(Levtzion & Pouwels, 2000). Arabiese koningshuise het ook hul tradisionele politieke seggenskap en olie 

rykdomme beskerm. Namate die drome na 'n beter politieke en ekonomiese bedeling in Arabiese state gegroei 

en die weerstand teen en beperkinge van hul vryheid duidelik geword het, is radikale politieke optredes in lande 

soos Sirië (Abd Allah, 1983), Algerië (Entelis, 1986) Egipte (Ansari, 1984) Palestina (Abu Amr, 1994) Tunisië 

(Anderson, 1989), Sudan (Affendi, 1991), Pakistan (Ahmad, 1992), Iran (Amirahmadi, 1990) en teen die 

Russiese bedreiging in Afghanistan (Cronin, 1989; Abdullah, 1992) geloods. In die proses was volkome 

Islamitiese politieke beheer as die gegewe metode vir die vestiging van 'n aanvaarbare politiese bedeling 

beskou, propageer en radikaal, gewelddadig en uitmergelend nagestreef (Wright, 1985; Esposito, 1997b; 

Schwartz, 2002; Pipes, 2003). 

 

Tweedens volg radikalisme in lande waar die ideaal van Islamitiese politieke beheer realiseer. Die 

onverdraagsaamheid van fanatiese Islamitiese kerkleiers skep na die verkryging van politieke beheer in lande 

soos o.a. Iran (Bakhash, 1984; Hiro, 1985; Banuazizi, 1995) en Sudan (Daly, 1985; Barnett & Abdelkarim, 1988) 

'n nuwe vorm van interne radikalisme. In die proses is enige vorm van ongehoorsaamheid d.m.v. gewelddadige 

optredes onderdruk ten einde die onheiliges tot onderdanigheid te dwing. Daarmee is wel 'n noue verhouding 

tussen politiek en godsdiens deur Islamitiese radikalisme geskep maar sodanig dat die sinkronisering van 

politieke mag en godsdienstige beheer weinig van die hoë verwagtinge vir 'n geheiligde, etiese en korrekte 

regering laat uitkulmineer het. Islam het eerder 'n diensheer geword van radikale ayatolahs wat geen mag 

bokant hulle eie erken en respekteer nie. Daarmee het radikalisme 'n godsdienstige kleed, inhoud en 

regverdiging verkry wat 'n uiters aggressiewe en roekelose dimensie vestig juis omdat politieke en godsdienstige 

ekspansionisme radikaal gepaar is. In die proses realiseer ongebreidelde pogings om die eiesoortige waardes, 

stelsels en selfs politieke drome aan ekstremistiese godsdienstige inhoude i.p.v. haalbare politieke insette te 

verbind. Juis hierdie godsdienstige fanatisme verleen 'n geheiligde motief aan politieke aspirasies (hoe 
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vernietigend ookal) omdat politieke optredes as volkome gehoorsaamheid en diens aan Allah tipeer word 

(Esposito, 2002). 

 

Derdens ontstaan radikalisme vanuit 'n intense haat teen die Amerikaanse politieke prosesse. 'n Negatiewe 

ingesteldheid teenoor Amerika is niks nuuts in die internasionale politiek nie (Strauss, 1978; Hollander, 1992; 

Diner, 1996) maar die genoemde stabilseringsaksies het 'n nuwe dimensie aan hierdie soort verwerpingsproses 

verleen. Die gebeure ontwikkel omdat die militêre, ekonomiese en politieke rol van Westerse lande die 

wêreldtoneel oorheers het en veral omdat die sesdaagse oorlog, Amerika se deurlopende beskerming van Israel 

en ook die latere Desert Storm aanslag teen Irak die totale magteloosheid van Arabiese magte teen 'n ultra-

moderne oorlogsmasjien uitgewys het (Lewis, 1990). Vanuit die proses ontwikkel 'n groeiende Anti-Westerse en 

veral Anti-Amerikaanse klimaat wat 'n nuwe vlaag van politieke reaksie in die Arabiese wêreld op tweërlei wyse 

skep. 

 

Enersyds word gepoog om 'n eie vorm van Islamitiese demokrasie te vestig. In die proses groei 'n toenemende 

verwerping van Westerse sosiale, politieke, opvoedkundige, kulturele, ekonomiese, ideologiese en ook 

godsdienstige inhoude (Voll & Esposito, 1994). Die proses het meegebring dat gematigde Islamitiese leiers al 

meer na 'n politieke dispensasie gestrewe het waarin die politiek, ekonomie, wetgewing en die samelewing binne 

'n eie unieke omgewing en buite 'n raamwerk van afhanklikheid van die 'assumptions of Western, secularist, 

social science discourse' polities hanteer kan word (Esposito, 1997a: 12). Juis hierdie soort aksent oorheers 

tydens 'n Islamitiese simposium waar dit hoofsaaklik gegaan het om die herlewing, vestiging, uitbreiding en 

handhawing van Islamitiese beginsels binne die Arabiese politieke omgewings en bedelings. In die proses 

realiseer 'n gematigde anti-Westerse en anti–Amerikaanse klimaat juis omdat die demokrasie as deel van die 

Westerse politieke nalatenskap in die Arabiese omgewing geag word (Pelletreau, Pipes & Esposito, 1994). Die 

inhoude van die Westerse demokrasie is egter onaanvaarbaar juis omdat 'n nuwe Arabiese vorm van 

demokrasie nagestreef word waarin 'n noue relasie met die Arabiese politieke, sosiale en godsdienstige kulture 

gehandhaaf kan word (Kedourie, 1992). 

 

Andersyds dryf 'n klein groep radikale politieke anargiste gewelddadige weerstand teen spesifiek die 

Amerikaanse neo-konserwatiewe kulturele oorlogsaksies (Gerson, 1996). Juis na die ontbinding van die 

Russiese politieke magsblok word die Amerikaanse magsoorwig 'n totaal onaanvaarbare politieke dimensie te 

meer omdat die Amerikaanse magsoorheersing 'n nuwe dreigende gevaar vir talle Arabiese wêrelddele inhou. 

Daarmee word radikale Islam 'n bedreiging vir die Weste (en spesifiek Amerika) juis omdat 'n lang geskiedenis 

van foutiewe politieke optredes die moontlikheid vir 'n politieke kompromie eenvoudig torpedeer het (Miller, 

1993; Feffer, 2003; Feldman, 2003). In die proses word radikalisme 'n politieke metode om 'n Islamitiese 

revolusie sodanig te bedryf dat redelikheid haas onmoontlik is (Rodman, 1995). Amerika se rol in die Golfkrisis 

sou aan die proses 'n politieke intensiteit verleen wat geen onderhandelinge met Amerika meer moontlik gemaak 

het nie juis omdat Arabiese fundalisme tot 'n nuwe vorm van radikalisme omvorm is (Pascatori, 1991). Daarby 

het die Arabiese magteloosheid teen die Amerikaanse ekonomiese, politieke en militêre oorheersing 'n nuwe 

vorm van politieke weerstand (en selfs intense haat) teen Amerika as sulks aktiveer. Vanuit hierdie politieke 

opstandigheid word terreuraanvalle op Westerse geboue, maatskappye, instansies en selfs persone tot 'n 

geheiligde metode van selfhandhawing verhef en word die bestaande Westerse politieke magsbeheer 

uitgedaag, die totale vernietiging van Westerse politieke sisteme, denke, gebruike en strewes radikaal en 
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omvattend nagejaag en elke Amerikaanse politieke beleid as vyandig tipeer. Daarmee is 'n nuwe vorm van 

oorlogsvoering begin wat politieke verandering in die 21ste eeu vanuit politieke radikalisme moet afdwing 

(Berkowitz, 2003; Laquer, 2003). Vanuit die proses sou daar wel ernstige vrae oor die Amerikaanse beleid 

teenoor die Arabiese wêreld gevra word (Lewis, 2002), maar sou ook 'n Amerikaanse verhardingsproses intree 

wat oorlogvoering teen Arabiese terreur regverdig, genoodsaak en aktiveer (Ledeen, 2002). Die soort 

Amerikaanse reaksie volg omdat die Islamitiese radikalisme as 'n bedreiging van die siviele regte van Amerika 

gesien word. Die proses sou juis na 9/11 'n nuwe intensiteit verkry waarin die botsende linie tussen Arabiese 

radikalisme en Amerikaanse belange (Feffer, 2003) die handhaaf van die politieke wil en die gebruik van militêre 

mag sou intensifiseer (Leone & Anrig, 2003). 

 

Vierdens verleen godsdienstige fanatisme 'n aanvaarbare en selfs inspirerende dimensie aan terreur. In die 

proses verkry aggressiewe politieke partye (bv. El Kaida) en radikale politieke leiers (bv. Arafat, Ben Laden) 'n 

godsdienstige sanksionering omdat die ideologiese politieke strewes (verkry van politieke mag) met nuwe 

religieuse inhoude (uitbou van Islam) versterk word. Juis in die proses word 'n gewelddadige politieke ywer deur 

'n onverdraagsame godsdienstige dimensie aangevul waarin ongelowiges (nie-Islamiete) in die naam van Allah 

nivelleer mag word. Daarmee word die politieke slagspreuke oor die bevryding van die onderdruktes en die 

beëindiging van Westerse politieke besetting 'n godsdienstige stryd. In die proses word ongehoorsames (nie-

Islamiete) gehaat omdat die fanatiese geloof van die ware gelowiges (Islamiete) geen verdraagsaamheid of 

toegeeflikheid teenoor die ongelowiges (andersdenkendes) duld nie. Vanuit hierdie fokus verkry die politieke 

strewe na verandering 'n vernietigende geloofsdimensie waarin enige denkbare middel as geldig geag word om 

die ongelowiges van hierdie wêreld tot gehoorsame orderdane van 'n fanatiese godsdiens te forseer. Juis 

daarom regverdig godsdienstige sentimente die talle terreurdade en word die strewe na verandering nie soseer 

'n nastrewe van verbeterde wêreldtoestande nie, maar eerder na die totale ommekeer van die bestaande 

wêreldordes waarin 'n groep fanatiese gelowiges die heersers van die wêreld sal wees. Die sleutel mikpunt is 

weereens die totale vernietiging van die Westerse beskawing, gebruike en geloof. Die proses kan juis realiseer 

omdat politieke wêreldbedreiginge 'n ingrypende geloofsdimensie verkry het waarin die handhawing van 'n eie 

godsdiensvorm die strewe na beide politieke en ook religieuse verandering vestig. Hierdie paring van politieke 

radikalisme en godsdienstige fanatisme vestig 'n nuwe metode vir wêreldtransformasie (terreur) ten einde die 

bestaande samelewingsordes tot 'n nuwe godsdienstige orde (Islam) te ombou. Slegs so sal blywende 

wêreldvrede verseker word omdat Allah as die alleen god orals heers. In hierdie fanatiese ontwikkeling word die 

geloof van die ongelowiges op die wêreld (en Christenskap) afgedwing en word juis politieke gebeure enersyds 

'n handige hulpmiddel vir politieke ekspansionisme en andersyds 'n geheiligde verskoning vir godsdienstige 

anargisme, verdwaling, vergrype en roekelose terreur (Mohr, Saltzwedel, Schmitter & Schreiber, 2001: 50-66). 

 

Hierdie hervestiging van politieke radikalisme in die Islamitiese wêreld is verder deur die ontwikkeling van 

Amerikaanse ekstremisme voortgestu. 

 

2.1.4.2.  AMERIKAANSE EKSTREMISME . 

 

Hoewel die terreuraanval op Amerika (tydens September 2001) 'n radikale nuwe politieke perspektief oor 

politieke radikalisme in Amerika inspireer het, handhaaf Amerikaanse politieke ekstremisme 'n veel langer 

geskiedenis van ontplooiing. Hierin is veral vier politieke dimensies van belang. 
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Eerstens het die Amerikaanse betrokkenheid in internasionale politieke probleme 'n moeilike politieke bedeling in 

Amerika self geskep. So het die Viëtnam sindroom die vrese vir streeksoorloë reaksionêr gerig, het die Koue 

Oorlog 'n eindelose en duur stryd om die wapenwedloop te wen omvattend ontketen en het die détente pogings 

'n gevoel geskep dat Amerika die wil verloor het om die kommunistiese bedreiging die nodige weerstand te bied 

(Nixon, 1980: 96-125). Agter die denkprosesse setel egter 'n dekade lange stryd om politieke gebeure nie net 

aan politieke stelsels en denke te verbind nie, maar ook om daarin die kompleksiteite van menslike gedrag en 

die invloede van menslike lewensisteme te ontdek. Juis die hantering van hierdie breëre perspektief oor politieke 

gebeure gee aanleiding tot ingrypende filosofiese verskilpunte wat vervolgens politieke ekstremisme stimuleer te 

meer omdat die verdedig en bevraagteken van die soort denkopset intense denkbotsings veral tydens die 

Amerikaanse verkiesings m eebring. Van hieruit volg oorheersende ideologiese insigte wat na 'n verkiesing in die 

Amerikaanse beleidsmakingsfunksies weerspieël word en van daaruit 'n bepaalde politieke denksisteem binne 

die politieke wêreldomvange aktiveer. In die proses sou sosialisme, nihilisme, kapitalisme, liberalisme, 

Judaïsme, Christenskap en selfs verskillende beskouinge oor die ware beskawing die politieke toneel betree 

(Kristol, 1995). Die uiteenlopende standpunte oor hierdie kritiese denkdimensies sou verder tot Amerikaanse 

ekstremisme aanleiding gee wat eventueel in Amerika se hantering van die wêreld se politieke toneel 

weerspieëling vind en wel omdat 'n bepaalde beleid binnelandse beloftes skep wat teen die sterk en negatiewe 

opposisie ten alle koste hanteer moet word. Juis daarom kan Amerika se wêreldbetrokkenheid nie van 

Amerikaanse beleidsrigtings geskei word nie bloot omdat Amerikaanse belange 'n politieke bedeling inisieer 

waarin ekstremistiese optredes as 'n verantwoordbare politieke beleid bedryf en verdedig word. Daarom mag, 

kan, durf en moet die Amerikaanse politici die Amerikaanse denke, metodes en middele binnelands sowel as 

buitelands (selfs militêr indien nodig) beskerm. Die grootste dryfveer agter die denkontwikkeling is egter die 

vrese dat die Amerikaanse waardes nie internasionaal aanvaarbaar sal wees nie en dat daarom tot konstante 

beleidshersieninge oorgegaan sal moet word. Juis tydens hierdie aanpassings speel ekstremisme 'n belangrike 

rol omdat bepaalde politieke voorkeure nie onderhandelbaar is nie (Steinfels, 1979). Daarmee word 

Amerikaanse ideologiese inhoude en filosfiese voorkeure die VSA se politieke oog waardeur die wêreldtoneel 

bekyk en beoordeel word en bepaal die soort benadering Amerika se buitelandse politieke beleid (Hunt, 1987). 

Die soort sel fgerigte politieke fokus word dan ook so belangrik geag dat selfs politieke 'think-tanks' gestig word 

wat moet verseker dat die regte Amerikaanse politieke inhoude deurgaans gehandhaaf bly (Ricci, 1993). Vanuit 

hierdie vertrekpunt is Amerikaanse politieke denke deur die Amerikaners self tot die politieke alfa en omega vir 

wêreldpolitiek verhef wat vanselfsprekend negatiewe reaksies wêreldwyd sou uitlok. Juis hierdie politieke 

arrogansie bring mee dat die Amerikaanse politieke ekstremiste heel dikwels onverhoeds deur die hewige 

politieke teenreaksies (wat hulle spesifieke beleid in bv. Europa ontketen) gevang word. Die eindresultaat is 

gewoonlik net meer Amerikaanse ekstremisme (Pells, 1997). 

 

Tweedens het juis die ontdekking van die nuwe vorme van terreur 'n groter fokus op terrorisme geskep. Binne 

die Westerse en ook Amerikaanse politieke opset is die stryd teen terroriste geen nuwe bedeling nie. So ken 

Engeland o.a. Ierse terreur (Coogan, 2002) en het Palestynse terroriste aanvalle in Duitsland (tydens die Munich 

Olimpiese spele), Bastiese terroriste in Spanje (treinaanval in Madrid) en Islamitiese terroriste op Amerikaanse 

politieke teikens (Ambassade in Tanzania) uitgevoer. Met hierdie soort radikalisme is egter 'n nuwe soort oorlog 

gevestig wat 'n nuwe erns aan radikalisme verleen het (Berkowitz, 2003). In hoofsaak verskuif die fokus egter 

vanaf die aktiwiteite van kommunistiese terreurgroep (wat almal tydens die Koue Oorlog die vestiging van 
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Marxistiese regerings nagestrewe en meestal suksesvol gevestig het) na ander politieke radikales en word 

Rusland vervolgens nie meer as die enigste agitator, finansier en strateeg van terreur beskou nie. Daarmee 

word die bevegting van terreur nie meer 'n noodsaaklike teenoffensief teen Russiese politieke ekspansionisme 

nie, maar word Islamitiese terreur (wat direk na die Koue Oorlog die politieke milieu toenemend betree het) die 

hoof Westerse probleem. Van hieruit word die jag, vind en uitwis van klein, maar deeglik beplande Islamitiese 

terreurgroepe die hoof Amerikaanse mikpunt. In die hele proses realiseer egter te min realisme en daarom is die 

gematigde Islamitiese leiers se weiering om hulle eie politieke, ekonomiese, wettiese en samelewingsordes in 

Westerse terminologie en vanuit Westerse waardesisteme te bedryf, heel dikwels geminag (Esposito & Voll, 

1996). Vanuit 'n eensydige fokus word Islam en terreur eerder as sinonieme gesien en word die vorige 

waarskuwings dat politieke fundalisme 'n rookskerm vir ekstremistiese radikalisme is (Perlmutter, 1992; 

Rodman, 1995) oor 'n breë politiese spektrum as korrek aanvaar. Daarmee word Amerikaanse ekstremisme 

bevorder te meer omdat die talle kontrasterende standpunte oor Islam nie ernstig genoeg geneem word nie. Die 

konstante Palestynse aanvalle op Israel en Amerika se beskerming van die Joodse staat sou die Amerikaanse 

verwerping van Islamitiese terreur ook sodanig op die keper dryf dat ekstremistiese buitelandse beleidsrigtings in 

eensydige standpunte oor Islam ingebou word. 'In the United States in recent years, the mention of Islamic 

political movements often evoke images of wild-eyed fanatics bent on toppling Western allies (like the shah of 

Iran), assassinating peace-loving political leaders (such as President Saddat of Egypt), or merely wreaking 

havoc (as in the plot by followers of the Egyptian sheikh Abd al-Rahman to blow up the World Trade Centre) … 

Although few in the United States are well acquainted with the aims or ideologies of any Islamic political 

movements, many believe Islamist political activists and organiza tions are exceptionally prone to violent means 

to further their ends' (Anderson, 1997: 17). Vanuit hierdie soort insig groei sosiale onsekerhede wat polities 

sodanig interpreteer word dat 'n soort vrees -psigose geskep word wat juis geen objekitiwiteit meer kan waarborg 

nie. Daarmee word Amerikaanse ekstremisme in die VSA se politieke beleid as 'n noodsaaklike demokratiese 

element in die stryd teen terreur ingebou (Barber, 2003). 

 

Derdens sou die 9/11 terreur aanval op die VSA die bestaande Amerikaanse ekstremisme intens verhoog. Met 

die roekelose gebeure het Islamitiese radikalisme die Amerikaanse landsgrense betree en politieke grense 

oortree. In die proses is die gewaande onaantasbaarheid van die Amerikaanse militêre mag, die sogenaamde 

korrektheid van Amerikaanse buitelandse wêreldstrewes en die ondeurdringbare binnelandse sekuriteit van die 

Amerikaanse samelewing sigbaar en tasbaar aan flarde geskeur en het die skokgolwe van ongeloof snel na 

opstandigheid, haat en weerwraak verander (Gaddis, 2004) Vanuit hierdie emosionele reaksie groei 'n 

ekstremistiese anti-terreur sindroom wat 'n paranoia oor binnelandse veiligheid skep, Islamitiese radikalisme as 

'n onaanvaarbare politieke metode brandmerk en wat die Amerikaanse politieke wil oproep om weerstand teen 

Islamitiese fanatici te bied juis omdat politieke radikalisme en godsdienstige fundalisme op die Weste afforseer 

word. Daarmee verkry die stryd teen terreur nog 'n nuwe dimensie en word militêre optredes teen lande wat 

terroriste huisves die nuwe teen-offensief. Vanuit die fokus word die Amerikaanse inval in Afghanistan tipeer as 

'n stryd teen El Kaida en verkry die oorlog teen terreur 'n morele kleed wat militêre geweld regverdig. Daarmee 

word 'n nuwe soort politieke radikalisme geskep waarin oorlogsgeweld die antwoord op terreurgeweld word 

(Bennett, 2003). In die soort militêre offensief word terroriste wel gejag maar lei die gewone en onskuldige 

bevolking van die geteikende lande onder die vernietigende gevolge van militêre optredes. Die eindresultaat van 

hierdie soort radikalisme is egter nie vrede nie, maar eerder verdere verwerping van die Amerikaanse (en 

Westerse) politieke denke, motiewe en strewes wat gevolglik die pogings om terreurdade te beeïndig eerder 
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torpedeer. Hierdie groeiproses eskaleer verder juis omdat die Islamitiese pogings om 'n vrede-offensief met die 

Weste te bedryf deur die Amerikaanse politieke, ekonomiese en militêre bevoorregting van state wat deur Islam 

bedreig word konstant ondermyn word. Hiervan is die eindeloos en bloedige stryd tussen Israel en die 

Palestynse nedersettings 'n sprekende voorbeeld (Haddad & Esposito, 1997: 207-229). 

 

Laastens word die vrees teen terreur 'n interne ekstremistiese politieke hulpmiddel om 'n bepaalde politieke 

beleid te bevorder. Met hierdie ontwikkeling word die vreesomvange en beskermingsbehoeftes van die 

Amerikaanse bevolking benut (selfs blatant uitgebuit) om politieke ekstremisme te vestig deur die soort optrede 

as 'n gegewe, noodsaaklike en geregverdigde Amerikaanse 'mission' teen terreur te besing (Kaplan & Kristol, 

2003) en as 'n oorlog teen 'terror masters' te spesifiseer (Ledeen, 2002). Verder word die Amerikaanse oordrewe 

sentiment oor 'civil liberties' aangewend om die terreur oorlog as 'n 'war on our freedom's' te tipeer (Leone & 

Anrig, 2003). Oor hierdie radikale proses het Halper & Clarke, (2004: 3-4) geen illusies nie. 'The greatest change 

is psychological. Today we (die Amerikaners) have convinced ourselves (with the massive assist from cable 

news and talk radio) that, as Americans, our natural state is war – war that has no dimensions, with elusive 

enemies who may be equally residents of Damascus or Detroit and with no definition of what constitutes victory 

and thus with no end in sight. Harving absorbed a siege mentality, we live our l ives in crisis mode … Yet we are 

left with a stark paradox. Despite the massive application of American firepower overseas and an equally 

massive diversion of resources toward homeland security, Americans feel not a whit more secure - quite the 

opposite. Poll after poll show Americans feel more personally threatened than at any time in their history.' 

Politieke ekstremisme het dus 'n vorm van lewensekstremisme geskep wat die Amerikaanse lewenstrukture tot 

in sy wese raak en beïnvloed. Die eindresultaat van hierdie vorm van Amerikaanse ekstremisme is die skep van 

'n politieke siklus wat binnelandse ekstremisme en buitelandse radikalisme stimuleer juis omdat objektiwiteit 

doelbewus deur subjektiewe politieke inhoude ondermyn word. Daarom beleef Amerika 'n soort 

mentaliteitsoorlog in eie geledere wat juis die Amerikaanse strewe na die vestiging van 'n nuwe wêreldorde 

(vrede, voorspoed en gelykheid) wêreldwyd omvattend ondermyn. Weens interne ekstremisme word Amerika sy 

eie grootste vyand tydens die vestiging, bevordering en handhawing van die Amerikaanse politieke, ekonomiese 

en sosiale ideale (Hirsch, 2003). 

 

Tydens WWII en die Koue Oorlog, en die meegaande strewe na stabiliteit en hervestiging van politieke 

radikalisme opereer dinamiese politieke stimulasie dryfkragte wat talle ekonomiese, sosiale en selfs 

godsdienstige veranderinge wêreldwyd meebring. Juis hierdie dryfkragte is vir die doeleiendes van hierdie studie 

van belang omdat daardeur die politieke klimaat geskep is wat beide 'n reeks van wêreld en ook Suid-Afrikaanse 

politieke optredes oor 'n wye spektrum beïnvloed, aktiveer en gehandhaaf het. 

 

2.2. DINAMIESE POLITIEKE STIMULASIE DRYFKRAGTE. 

 

Afbakening oor die eietydse politieke dryfkragte is om drie redes noodsaaklik. 

 

Eerstens handhaaf politieke stimulasie 'n reeks van eiesoortige grense. Churchill het konstant in sy talle politieke 

gesprekke dit sterk beklemtoon dat politieke stimulasie meestal (weens spesifieke politieke behoeftes en 

gelokaliseerde politieke gebeure) slegs binne 'n bepaalde politieke omgewing geskied. Daarby word die 

trefwydte van politieke dryfkragte juis deur die vermoë van politici om talle kleinere gebeure tot 'n ingrypende 



 166 

politieke eenheid te ombou, deurlopend en omvattend bepaal. Die politieke proses word ook deur die bereik - en 

hanteerbaarheid van politieke beheer, mag en doelwitte gerig wat weereens grense aan politieke optredes stel. 

Verder word selfs internasionale politieke invloede deur die nasionale politieke beleid (en veral politieke 

behoeftes) sodanig afgeskaal dat slegs die aanvaarbare politieke insette benut word. Die invloed van politieke 

dryfkragte is dus fenominaal maar nogtans nie onbeperk nie (James, 1974). Daarom is alle politieke stimulasies 

ook nie vir die doeleindes van die studie relevant nie, veral omdat die binnelandse verhouding tussen die politiek 

en die industrie 'n unieke opset reeds dekades gelede gevestig het (Du Plessis, 1979) en nogsteeds handhaaf 

(Barker & Backer, 1992). 

 

Tweedens bepaal politieke dryfkragte die politieke toekoms. Die proses realiseer omdat politieke 

stimulasieprosesse gepaardgaande transformasiegebeure tot gevolg het. Juis daarom figureer politieke 

dryfkragte so dominant in die genoemde internasionale politieke omvange en is politieke analiste oor die 

tersaaklike Europese (bv. Chamberlain, 1980; Keating, 1997), Islamitiese (Clarke, 1982; Esposito, 1997a; 1998) 

en Amerikaanse (Halper & Clarke, 2004) politieke ontwikkeling dit eens dat politieke dryfkragte die talle politieke 

gebeure en die hanteringe daarvan in 'n besliste politieke rigting begelei het. Hierdie dryfkragte oorkoepel 

enkelvoudige stimulasieprosesse en gee juis daaraan 'n dinamiese dimensie wat die politieke stimulering van 

transformasie in sy geheel omvattend aktiveer. 

 

Derdens setel agter alle politieke dryfkragte een enkele gemene deler. Ten spyte van die koverte omvange van 

die politieke opset konkludeer politieke analiste dat die strewe na politieke mag die hoofmotief, dryfveer en 

aspirasie vir politieke optredes is (Acheson, 1959; Nicolson, 1964). Wat die genoemde politieke omvange en 

prosesse betref, kan die tendens egter maklik misgekyk word omdat die Nazistiese strewe na wêreldmag na die 

oorwinning oor Duitsland (die bakermat van Nazisime) en die Kommunistiese ekspansionisme na die ontbinding 

van die Sowjet magsblok (die hoofsetel van Kommunisme) grootliks nivelleer is. Die genoemde 

vernietigingsprosesse het egter nie politieke aspirasies oor en die politieke strewes na wêreldmag opgehef nie. 

In die proses het neo-Nazisme weer in Duitsland ontwaak en is daar wêreldwyd nog steeds kommunistiese 

politieke partye aktief besig om Marxisme en sosialisme te bevorder. Hierdie soort politieke ontwikkelinge is 

egter politieke rimpels wat almal na die konstante strewe na politieke mag heenwys. Dieselfde is waar van die 

radikale Islamitiese pogings om Westerse lewensordes te destabiliseer. Daarmee is soveel menslike 

veranderingsdryfkragte (vrese, woede, weerstand) vrygelaat dat geen ekonoom, politikus, opvoedkundige, 

wetenskaplike en godsdienstige leier die kragte en veral die politieke motiewe agter die politieke ontwikkeling 

durf verontagsaam nie. Dieselfde geld vir alle ander politieke strewes juis omdat die eietydse politieke 

magstrewes, aspirasies en optredes nie net deur nuwe ideologiese, maar veral deur andersoortige 

waardesisteme (waaronder religieuse inhoude), omvattend gerig word (Petzhold, 2001: 51 -64). Daarby verseker 

die strewe na politieke mag dat 'n toekomstige politieke milieu voortdurend geskep word omdat bindende, 

bestaande, aangepaste en nuwe politieke dryfkragte talle vorme van wêreldtransformasie tot in sy wese raak, 

aktiveer, beïnvloed en eventueel selfs moontlik beheer (Hutton, 2002). Juis hierin speel die politieke 

ontwikkelinge in Europa (Keating, 1997) en in Amerika (Halper & Clarke, 2004) 'n dominante rol. 

 

Vanuit hierdie analistiese perspektiewe is die ontwikkeling van 'n verenigde Europa, die opkoms van 'n 

Islamitiese politieke magsblok en die oorname van neo-konserwatisme in Amerika as van die mees dinamiese 
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internasionale politieke dryfkragte geïdentifiseer. Daarom word vervolgens kortliks aandag aan slegs enkele van 

die mees tersaaklike aspekte van die politieke dimensies verleen. 

 

2.2.1. ONTWIKKELING VAN VERENIGDE EUROPA. 

 

Die ontwikkeling van 'n verenigde Europa behels talle fasette wat sedert WWII 'n konstante linie van vordering 

en selfs terugslae handhaaf. Veral vyf dryfkragte vestig politieke transformasie in hierdie kontinent en wel 

sodanig dat van daaruit wydlopige invloede op die politieke toneel wêreldwyd uitgeoefen word. 

 

Eerstens moes 'n nuwe vredesproses polities hanteer word. Tydens die gebeure oorheers veral twee politieke 

optredes. 

 

Enersyds moes vrede bestuur word. Met die vestiging van 'n vredestydperk (direk na WWII) word die Europese 

politici weereens met die ingrypende vernietiging van nog 'n oorlog (kort na WWI) gekonfronteer. Hoewel Europa 

'n lang geskiedenis van politiese verwerkinge van die noue relasie tussen vrede en oorlog handhaaf, word egter 

by hernuwing ontdek dat WWII 'n nuwe reeks van dinamiese invloede op internasionale verhoudinge, 

ekonomiese opbouing, etiese herstelprosesse en politieke ordeningsisteme uitgeoefen het (Holsti, 1991). 

Daarom is direk na WWII 'n 'post-war order' geïnisieer wat 'n omsluitende politieke beleid moes vestig wat beide 

die verwerking van vrede asook die snelle herstel van die Europese sosiale, ekonomiese en politieke 

vernietiging en veral die verhoed van die verdere politieke verval moes verseker (Miall, 1993: 1). In die proses is 

vorige politieke verskille tot politieke samewerking ombou, 'n gemeenskaplike politieke veranderingsfokus 

gevestig, die normale politieke ontwikkelingsprosesse met politieke opbouensaktiwiteite versterk en 'n 

omvattende en ingrypende herstrukturering van die sosiale, ekonomiese en veral politieke omvange planmatig 

nagestrewe. In alles is ook deurlopend gepoog om 'n nuwe verenigde Europa te vestig wat blywende vrede sal 

verseker (Haas, 1958, 1964). Tydens hierdie omsluitende aktiwiteite ontdek die politici egter dat die ou Europese 

bestaansomvange letterlik deur WWII vernietig was en 'n nuwe ongedefinieerde politieke bestel uit die ruïnes 

van WWII uitkulmineer het. Die proses ontwikkel omdat die hantering van vrede 'n nuwe strewe na politieke mag 

gevestig het wat weer veranderde politieke strukture gevestig het. Juis tydens  die ontwikkeling is ingrypende 

invloed op die denke, lewenstyle en bestaanswyses van Europa uitgeoefen. Daarmee word die hantering van 

vrede nie net 'n dinamiese politieke en ekonomiese nie, maar ook mensgerigte dryfkrag juis omdat vrede tydens 

talle politieke spanninge ten alle koste gehandhaaf moes word (Hinsley, 1979).  

 

Andersyds word (vanuit bogenoemde fokus) die behoud van vrede van kritiese belang. Namate Europa se vrede 

deur die groeiende Kommunistiese gevaar bedreig word, word egter toenemend ontdek dat die kontinent geen 

morele, intellektuele en ideologiese verweer teen hierdie nuwe politieke opmars het nie. Daarmee is die politieke 

program vir weerstand (teen ‘n nuwe politieke vergrype) juis vanuit 'n ongedefinieerde strewe na verdere 

voortbestaan totaal ontwrig. Vanuit hierdie nuwe bedreiging van vrede ontwikkel die behoefte na 'n nuwe 

staatsbestel in Europa waarin die politieke sisteme in die verskillende Europese lande nog steeds gehandhaaf 

word terwyl 'n oorkoepelende nuwe vorm van liberale demokrasie die politieke prosesse rig. In die proses word 

die handhaaf van Europese vryheid van kritiese belang en tree dan ook 'n nuwe soort politieke leier na vore wat 

groter samewerking tussen Europese lande moes aktiveer sonder dat die politieke individualiteit, beheer en 

seggenskap van die meewerkende lande in die slag bly. Daarmee word die handhaaf van vryheid deel van die 
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instandhouding van vrede en die bevordering van 'n nuwe vorm van Europese eenheid die waarborg daarvoor 

(Dahrendorf, 1975). Juis vanuit hierdie gebeure rondom vrede word politieke aanpassings 'n dinamiese dryfkrag 

tydens transformasie. 

 

Tweedens moes ekonomiese stabiliteit gehandhaaf word. Juis die vervanging van vrede 'tranquility' deur nuwe 

ekonomiese 'pressures' veroorsaak dat die vredes-euforie (wat vir bykans twee dekades oor 'n dankbare Europa 

gespoel het), drasties deur die strewe na beter lewensomstandighede grootliks beëindig is. In die proses word 

werksverskaffing, heropbou en verhoging van lewenstandaarde asook sosiale versorging van wesentlike 

politieke belang omdat uiteenlopende ekonomiese gebeure 'n nuwe vorm van onstabiliteit gevestig het. Tydens 

die ontwikkeling speel 'the May 1968 student-worker revolt in France, the 'hot autumn' of 1969 in Italy, 

spontaneous strike movements in 1969 and 1970 in previously quiescent Sweden and Germany' 'n dominante 

rol ten einde die beklemtoning van ekonomiese behoeftes, vrese en strewes duidelik aan die politici uit te spel. 

Onderliggend aan hierdie sigbare manifestasies van onrus setel talle kompleksiteite rondom die werksituasie wat 

juis aan sosialistiese politieke partye 'n nuwe lewensruimte vir radikale optredes gee (Chamberlain, 1980: 1, 1-

12). Die herstel van lewenstandaarde word daarmee 'n magtige dryfkrag vir verdere Europese transformasie en 

wel oor 'n wye spektrum omdat die gebeure in die wydlopige politieke optredes in die hele Wes-Europa realiseer. 

So geskied o.a. 'n politieke herstrukturering van die sukkelende Franse ekonomie (Sundreau Report, 1975), 'n 

massale en omvattende ekonomiese heropbouingsprogram onder leiding van die Sosiaal-demokratiese party in 

Duitsland (Simon, 1986) en ingrypende politieke aanpassings in die Sweedse 'klassestructure' waarin die 

werkersklas groter erkenning opeis en verkry (Scase , 1976). In Engeland fokus die politieke bedeling op die 

heropbou van 'n gebombardeerde land en ook op die vestiging van 'n nuwe verhouding tussen die sosialistiese 

vakunies en die demokratiese burokrasie (Rose, 1974) terwyl in Noorweë langtermyn programme vir 

ekonomiese herstel deur sukkelende politieke partye geskryf word en dit terwyl die toepassing daarvan deur 'n 

klein parlementêre meerderheid konstant bedryf moet word (NPR, 1976-77). Daarby vestig die Italiaanse 

sosialisme duidelike kommunistiese politieke sisteme wat kommunistiese invloed in Wes-Europa bevorder 

(Hobsbawm, 1997) en word die strewe na Europese eenheid konstant met ‘n magdom van probleme rondom die 

hantering van die ekonomiese en sosiale probleme sodanig bombardeer dat slegs wankelende politieke eenheid 

realiseer (TC, 1975.) Al hierdie prosesse skep politieke aktiwiteite wat so nou met die ekonomie verweef is dat 

van daaruit omvattende invloede loskom.  

 

Derdens moes politieke stabiliteit in al die state deur wedersydse politieke samewerking verseker word. Met 

hierdie politieke fokus handhaaf Europa 'n lang geskiedenis waarin sedert die negentiende eeu reeds gepoog is 

om die internasionale politieke sisteme te akkommodeer, Europese ekonomiese integrasie te skep en 'n 

duidelike, werkbare en aanvaarbare staat-samelewingverhouding te vestig. Al hierdie politieke prosesse het 

slegs tydsgebonde suksesse verseker en het dan ook vervolgens disintegreer. Tydens die vestiging van die 

nuwe Europa (en ook veral na WWII gedurende die handhaaf van vrede dwarsdeur die Koue Oorlog) geskied 'n 

totale denkverskuiwing waartydens nuwe paradigmas 'n nuwe Europa moes skep. Daartydens moes die 

onafhanklikheid van Europese state en die globalisering wat almal raak sodanig sinkroniseer word dat 'n nuwe 

komplekse vorm van interafhanklikheid moes realiseer. Juis vanuit die fokus word nuwe politieke en ekonomiese 

kanale geskep wat 'interstate, transgovernmental and transnational' verhoudinge moes vestig en instandhou. 

Vanuit hierdie ontwikkeling realiseer 'n nuwe proses van Europese politieke en ekonomiese integrasie met die 

gepaardgaande vestiging van 'n nuwe 'multi-level society'. Beide die ontwikkelinge moes vrede onderling 
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teenoor ander state waarborg, maar ook 'n politieke en ekonomiese blok vorm wat internasionale verhoudinge 

vanuit politieke mag en ekonomiese krag kan hanteer (Miall, 1993: 1-27. Die proses handhaaf talle spanninge 

omdat die Wes -Europese Unie die Oos-Europese politieke en ekonomiese ontwikkelinge (na die ineenstorting 

van die Russiese magsblok) en die Duitse unifikasie (Zelikon & Rice, 2000) moes akkommodeer. In die proses 

moes talle vorige probleme rondom Europese eenheid binne Wes -Europa vermy en die genoemde nuwe Oos -

Europese politieke wantroue en ekonomiese agterstande sodanig gesinkroniseer word dat Europese eenheid 

van daaruit kon realiseer (Van Ham, 1993). Hoofsaak was dat die strewe na Europese mag vanuit 'n sisteem 

van interafhanklikheid sodanig realiseer dat Europa 'n ingrypende bydrae tydens die vestiging van 'n nuwe 

politieke (en ekonomiese) wêreldorde gelewer het (Keohane & Nye, 1989; Josef, 1991). 

 

Vierdens is 'n nuwe politieke fokus vanuit gegewe waardesisteme gebore. Tydens die moeilike herstel en 

groeifase na WWII oorheers die genoemde behoefte na politieke stabiliteit die politieke toneel vir dekades lank. 

In Europa word sodanige stabiliteit egter direk afhanklik gemaak van die deurlopende handhawing van vorige 

werkbare waardesisteme. Daarom word die reg van die individu, die erkenning van die belangrikheid van 

territoriale selfregering, die respektering van die gesag van die professionele burokrasie en van die 

instandhouding van die belange van alle ander nie-staats instansies, weereens propageer. Die fokus realiseer 

omdat met die Europese strewe na Europese integrasie wel deeglik van die uiteenlopende politieke sisteme, 

stelsels, strukture en prosesse in veral die Verenigde Koninkryk, Frankryk, Italië, Duitsland en Spanje 

deurlopend van kennis geneem is. Vanuit hierdie wye verskeidenheid van die talle politieke aktiwiteite is 

verskillende konsepte oor die Staat, oor die vestiging van politieke institusies, oor politieke patrone en veral oor 

politieke denkstrominge gebore wat almal die onafhanklikheid van state vanuit 'n eiesoortige fokus handhaaf. In 

die proses het Europa nie alleen liberalisme, sosialisme, kommunisme en konserwatisme help vestig nie, maar 

ook politieke gebruike aktiveer wat wêreldwyd nie ignoreer kon word nie. Daarmee het die Europese 

verskeidenheid soveel politieke insigte inisieer dat die Europese politieke geskiedenis, prosesse, inhoude en 

gebruike as 'n gegewe politieke dryfkrag vir verandering aanvaar, erken en benut kon word (Keating, 1997: 4-

210). 

 

Vyfdens verseker 'n nuwe Europese ekonomies -politieke verhouding 'n dinamiese Europese invloed. Hierin 

speel die wedersydse inwerkinge van groot ekonomiese instellings, die steeds wisselende politieke bedelings en 

die mag van industriële vakunies op mekaar 'n dinamiese rol. Die proses ontplooi omdat ekonomiese instellings 

van buite deur die regering en van binne deur vakunies konstant tot ekonomiese aanpassings begelei en dikwels 

selfs forseer word. Vanuit hierdie noue relasie tussen finansiële praktyke, politiek-ideologiese standpunte en 

ingrypende vakunie optredes, ontwikkel talle interaksie prosesse met verreikende gevolge. Tydens die soort 

gebeure skep die hantering van werkloosheid, die versekering van ekonomiese groei, die verbetering van 

lewenstandaarde en die akkommodering van die invloed van inflasie op ekonomiese winste 'n nuwe stryd om 

bestuursbeheer. Daarin gaan dit vir die vakunies om die vestiging van werkersgesag, vir die regerings om die 

behoud van die reg tot ekonomiese beplanning en vir die nywerheidsomgewing om die handhawing van 'n 

winsgewende posisie in die internasionale ekonomiese omgewing. Vanuit hierdie ontwikkeling word die politieke 

bedeling omvattend geraak juis omdat vakunies tydens die demokratiese prosesse die nodige politieke party 

instem wat hulle belange die beste deur arbeisdwetgewing sal bevorder en handhaaf. Daarteenoor poog 

politieke partye weer om ekonomiese sisteme te vestig wat vir die spesifieke politieke standpunte (hetsy 

sosialistiese, demokratiese of kommunistiese) die meeste diensbaar kan wees. Juis tydens hierdie 
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wisselwerking word die nuwe transformasie uitdagings sodanig hanteer dat veranderinge vanuit talle politieke 

aanpassings, vakunie toegewings en die konstante hersiening van ekonomiese stelsels en sisteme, realiseer. 

Juis die variasies rondom die gebeure soos dit o.a. in die Britse, Sweedse, Franse, Italiaanse, Duitse en Oos -

Europese politiek-ekonomiese omgewing uitrol, gee 'n omvattende trefwydte en beïnvloedingskrag aan 

Europese insette. Daarom kan Chamberlain (1980) tereg praat van die 'forces of change' wat vanuit 

bogenoemde gebeure in Europa realiseer en wat van daaruit omvattende invloed op die res van die wêreld 

uitoefen. 

 

Die hantering van die vredesproses na WWII en tydens die Koue Oorlog, die handhaaf van ekonomiese groei, 

die versterking van politieke stabiliteit d.m.v. politieke samewerking en die inisieer van 'n nuwe Europese 

politieke fokus rondom die handhawing van 'n noue ekonomies-politieke proses, is van die mees tersaaklikste 

politieke dryfkragte wat vanuit Europa voortkom. Daarmee is die eietydse politieke transformasie omvattend 

stimuleer en wel omdat Europa 'n politieke dryfkrag geword het wat wydlopige invloede oor 'n wêreldspektrum 

uitgeoefen het (Gasteyger, 1991). 

 

Hierdie stimulasie van eietydse transformasie is deur 'n tweede politieke dryfkrag verder gevoer. Hierin speel die 

opkoms van die Islamitiese politieke magsblok 'n belangrike rol. 

 

2.2.2. OPKOMS VAN ISLAMITIESE POLITIEKE MAGSBLOK. 

 

Daar is reeds na die destabiliseringsaksies wat vanuit radikale Islamitiese geledere bedryf word, verwys. Hierdie 

aktiwiteite word grootliks deur Islamitiese terreurgroepe gedryf wat onder die leiding van fanatiese leiers 

terreurdade uitvoer. Naas hierdie radikale aktiwiteite het egter ook 'n meer gematigde proses binne Islam 

geledere realiseer. 'At the same time, while some Islamic organisations clearly have engaged in violence and 

terrorism, others have participated within the political and social system, winning elections to parliament and 

serving in cabinet-level positions, as well as creating effective social service networks.' (Esposito, 1997a: 1.) 

Hoewel binne hierdie normale politieke prosesse 'n minder drastiese politieke uitgangspunt en strewe oorheers, 

hef dit egter nie die impak van Islam op internasionale en nasionale politieke gebeure op nie. Eerder is daardeur 

drie politieke dryfkragte losgelaat wat die eietydse transformasieproses indringend gestimuleer het. 

 

Eerstens het 'n meer inwaartse fokus in Moslem geledere die toneel betree. Tydens die genoemde Koue Oorlog 

het baie Moslem state hulle heil in Westerse militêre beskerming teen kommunisme en in groter Westerse 

ekonomiese samewerking, tydens die sosiale opbou van hulle sukkelende lande, gesoek. Politici het selfs hul 

regeringsopset en politieke strukture en beleid op Westerse demokratiese modelle geskoei. In die hele proses 

het Islamitiese politici ook gepoog om hulle eie Moslem state sodanig te moderniseer dat 'n kombinasie tussen 

liberale, territoriale en godsdienstige nasionalisme en tussen Pan-Arabiese en Westerse Sosialisme die 

gewenste resultate sou lewer. Tydens die ses-daagse Arabies -Israelitiese oorlog in 1967 (wat die Jode met die 

hulp van Westerse geld en wapentuig gewen het), het hierdie pro-Westerse klimaat drasties verander. Na die 

oorlog is Sinai, die Wesbank, Gaza en veral Jerusalem (die derde heiligste stad van Islam) deur Israel beset en 

het hierdie massale verliese aan Arabiese grondgebied, Arabiese aansien en veral Arabiese politieke eenheid 'n 

oorspoelende gevoel van mislukking in Islam geledere veroorsaak. Die resultate was ingrypend: 'The experience 

of failure triggered self-criticism and a quest for identity and authenticity, as many decreed their loss of not only 
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political power, but also cultural identity. ' Die finale gevolg was 'new voices who appealed to an Islamic 

alternative, calling for the Islamization or re-Islamization of society.' (Esposito, 1997a: 2) Daarmee het Islam 'n 

inwaartse fokus rondom Islamitiese gebruike, inhoude en optredes ontwikkel wat 'n veel groter politieke dryfkrag 

agter verandering meegebring het as wat die Pro-Westerse bedeling ooit kon vermag het. In die proses het 

godsdiens i.p.v. politieke opportunisme 'n eenheidstrewe geskep wat in wese 'n 'declaration of principles' geword 

het wat die inter- en nasionale politieke, ekonomiese en sosiale opset omvattend wil verander (Aboul, 1991). 

Daarmee is die genoemde identiteitskrisis in die Moslem wêreld (waarin volk en godsdiens teenoor mekaar 

geplaas was) ombou tot 'n doelbewuste uitbou van 'n nuwe Islamitiese identiteit wat nie net in Suid-Asië nie, 

maar eventueel wêreldwyd moet realiseer (Ahsan, 1992; Ahmed, 1994). Juis in die proses sou die groeiende 

Islamitiese weerstand teen die Weste met die strewe na Islamitiese beïnvloeding van die Weste aangevul word 

en sou hierdie nuwe Islamitiese politieke fokus daadwerklik poog om godsdiens en politiek in die Midde-Ooste, 

Suid-,  Suidoos - en Sentraal -Asië sodanig te paar dat wêreldbeïnvloeding van daaruit kan realiseer (Ayubi, 

1991). Hiermee is 'n vorm van politieke magverskuiwing inisieer omdat politiek in die skoot van die godsdiens 

geplaas is en daarom sou die Ayatolas en die 'ruling clerics' in lande soos bv. Iran veel groter lojaliteit vir 

Islamitiese gebruike as enige politieke party kon oproep, aktiveer en handhaaf (Bakhash, 1984; Banuazizi, 

1995). Die resultate van die soort fokus is duidelik. 'The role of Islam as a symbol of political legitimacy and a 

source of political and social activism and popular mobilization has become global in scope' (Esposito, 1997a: 3). 

 

Tweedens het die groeiende behoefte na politieke mag 'n stryd om groter politieke beheer geïnisieer. Die strewe 

om 'n monolistiese Islamitiese fundamentalisme in die Moslem wêreld te vestig, is omvattend bemoeilik deur die 

diverse vorme van politieke beheer wat in die Islamitiese wêreld voorkom. In die proses strewe monargieë (bv. 

Prins Hussan van Jordanië), militêre leiers (bv. Ghadafi van Algerië, presidente (bv. die afgesette President 

Hussein van Irak) en ayatolas (bv. Ayatola Khomeini in Iran) almal om politieke beheer te verkry en te behou. In 

die proses tree militante kritici na vore wat nie alleen hierdie politieke magstrukture se Islamitiese legitimiteit 

bevraagteken nie, maar ook soveel interne onrus skep dat politieke beheer dikwels met politieke mag behou 

moet word. Daarmee word terreurgroepe nie net 'n bedreiging vir die Weste nie, maar ook in Moslem lande en 

wel omdat Saudi Arabië se konserwatiewe monargie, Libië se populêre sosialistiese staat, Iran se godsdienstige 

republiek en Sudan en Pakistan se militêre regerings almal polities onaanvaarbaar is. Juis die reaksie teen 

soveel vorme van Islamitiese politieke beheer spreek van politieke opportunisme waarin die politieke aspirasies 

van Islamitiese leiers eintlik die grondmotief vir die soort blatante politieke weerstande uitmaak. Tydens die 

proses realiseer voortdurende magsverskuiwings wat politieke onrus i.p.v. stabiliteit in eie geledere bevorder. 

Die finale effek hiervan is 'n nimmereindigende politieke stryd om beheer waartydens Islamitiese beginsels 

gebruik word om beide politieke mag te vestig en te verwerp. Daarmee moet Islamitiese terreur nie net in die 

Weste nie, maar ook in Moslemstate radikale politieke veranderinge skep wat vir beide politieke groeperinge 

talle politieke bedreiginge inhou. (Esposito 1997a: 1-13; Anderson, 1997: 17-31). 

 

Derdens sou Islamitiese groepe in nie-Moslem lande toenemende politieke spanninge veroorsaak. In die proses 

aktiveer Islamitiese ekstremiste die Arabiese minderheidsgroepe in nie-Islamitiese lande om die politieke 

opposisie in hulle partypolitieke stryd teen die politieke status quo te steun. Kulturele verbondenheid en 

godsdienstige despotisme word daarmee in politieke anargie ombou van waaruit gepoog word om die regerende 

party se politieke beleid, strategie en prosesse sodanig te ondermyn dat 'n Islamitiese regering eventueel kan 

oorneem. Hierdie soort Islamitiese optredes polariseer 'n gemeenskap omdat sekulêre politieke inhoude met 



 172 

godsdienstige motiewe versterk word en Islamitiese simbole, ideologie en politieke aspirasies 'n politieke 

passiewe minderheid tot 'n aktiewe en radikale politieke groep aktiveer. Hierdie politieke pogings deur Moslem 

politici om die invloed van Islam na ander lande uit te brei, forseer talle nie-Islamitiese lande om politieke 

verhoudinge met Islamitiese lande te vestig. Daarmee word Islam se politieke aspirasies versterk, die Weste se 

demokratiese stelsels oor 'n wye spektrum bevraagteken en die deur vir 'n uitgebreide Islamitiese magsblok 

geopen (Esposito, 1997, 1998, 1999). In die prosesse word die Islamitiese beweging juis in Afrika sterk bevorder 

(Burgat, 1993; Levtzion & Pouwels, 2000). Tydens die gebeure word Islamitiese revolusies (bv. in Sudan) geveg 

(El-Affendi, 1991; Burr & Collins, 2003; Petterson, 2003), politieke opstande (bv. in Senegal) georganiseer 

(Cellar, 1995), politieke onstabiliteit deur Islam stakings, optogte en proteste (soos bv. in Algerië) daadwerklik 

bevorder (Willis, 1996) en politieke onrus d.m.v. militante optredes (soos bv. in Egipte) deur Islamtiese radikales 

geskep (Weaver, 2000). Vanuit die ontwikkeling is dan ook omvattend oor 'n wye politieke spektrum gevra of 

Islam se sogenaamde heilige prosesse nie maar 'n vorm van onheilige oorlogvoering teen regerings is nie 

(Esposito, 2002). Juis die feit dat Islamitiese politieke leiers in die prosesse vanuit radikale godsdienstige 

inhoude (soos bv. die Turabi in Sudan) gevorm word (Hamdi, 1998) en dat die vestiging van 'n Islamitiese 

broederskap d.m.v. van Jihad (die heilige oorlog) uitrealiseer (Kepel, 2002), het die politieke motiewe van Islam 

al meer onder vraagtekens geplaas (Esposito, 1999). Hoofsaak is egter dat Islam fenominale invloede in nie-

Islamitiese lande uitgeoefen het en dat daarmee politieke transformasie omvattend bevorder is. 

 

In die lig van die bevordering van 'n groter Islamitiese identiteit, vestiging van Islamitiese politieke mag en die 

uitbreiding van die Islamitiese magblok, is dit wys om Esposito (1997a: 13) se konklusie ernstig te neem: 'In this 

climate, understanding the nature, record, and potential impact of political Islam is more critical than ever.' Die 

stelling is vir die Christelike kerk van krities belang te meer omdat Mohr, Satlzwedel, Schmitter & Schreiber 

(2001: 50-66) hierdie Islamitiese politieke ontwikkelinge tipeer as 'n direkte poging om die geloof van die 

ongelowiges binne wêreldomvange te vestig. Daarmee word nie net die Westerse politieke demokrasie bedreig 

nie, maar word ook die Christelike geloof as 'n heidendom beskou wat deur die ware Islamitiese geloof verwerp 

en nivelleer moet word. 

 

Die laaste dinamiese politieke dryfkrag behels die rol van neo-konserwatisme in die Amerikaanse politieke 

opset. 

 

2.2.3. INVLOED VAN AMERIKAANSE NEO-KONSERWATISME. 

 

Die Amerikaanse neo-konserwatisme speel reeds vir dekades lank 'n dinamiese rol in Amerika se binnelandse 

en buitelandse politieke beleid (Lothstein, 1971; Goldwin, 1986; Halper & Clarke, 2004). Voordat egter slegs 

twee fasette daarvan as belangrike eietydse dryfkragte uitgelig word, is dit nodig om die redes vir die 

Amerikaanse wêreldwye politieke invloed in perspektief te plaas. Juis hierdie aspekte bepaal die omvang, 

trefwydte en invloed van die Amerikaanse politieke optredes in die wêreld se politieke milieu. Veral vyf 

staatsgebruike vestig Amerika se politieke invloed. 

 

Eerstens fokus Amerika doelbewus op politieke wêreldgebeure. Ten einde die politieke beleid te implementeer is 

ingewikkelde en deeglike inligtingsnetwerke gestig wat die Amerikaanse president, die Withuis personeel, top-

amptenary (soos bv. die Secretary of State en die Secretary of Defence), die 'State Department' en die 
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verskillende kongreskomitees (wat op spesifieke politieke gebeure en ontwikkelinge konsentreer), op hoogte 

hou. In die verband figureer binnelands o.a. die Federal Bureau of Investigation (FBI) en buitelands die 

Pentagon se Militêre Intelligensie (MI), die State Security Council (SSC) en veral die Staat se Central 

Intellingence Agency (CIA). Al hierdie instansies maak gebruik van die beste tegnologie beskikbaar en verkry 

vervolgens daaglikse inligting vanaf afluisterapparate, video-opnames en fotokameras, inligtingsatelliete en 

rekenaarnetwerke wat direkte toegang na 'n omvattende inligtingsbank verleen. Laasgenoemde behels o.a. 

politieke data oor verdagte persone, invloedryke instansies, gevaarlike frontorganisasies en ekonomiese inligting 

soos bv. die bewegings op geldmarkte, aandele tendense en maatskappy optredes. Met die verwerking van die 

politieke inligting val die fokus op wêreldwye politieke gebeure, besluite van internasionale politieke organisies 

(bv. die VVO), die verkiesingsuitslae en die rol wat politieke leiers kan en sal speel. T.o.v. laasgenoemde word 

die optredes van radikale politieke leiers (o.a. ideologiese fanatici, godsdiensdwepers, rebellebevelvoerders) 

daagliks gemonitor. Hierdie soort aktiwiteite word weens talle delikaathede (o.a. spioenasienetwerke en agente, 

geheime staatsingligting) nie wêreldwyd propagareer nie, maar die inligting wat vanuit hierdie staatsmasjinerie 

beskikbaar kom is deeglik, omvattend en polities bruikbaar. Nixon (1980) verwys deurgaans na hierdie 

Amerikaanse netwerke en beklemtoon hoedat presidensiële besluite hierdeur sodanig gerig word dat Amerika se 

politieke optredes van daaruit omvangryke invloed op vriendelike bondgenote sowel as aggressiewe vyande van 

Amerika kan uitoefen. 

 

Tweedens word die Amerikaanse buitelandse beleid konstant aangepas. In die prosesse word politieke gebeure, 

bewegings en inhoude sodanig ontleed dat gefokus op die politieke ontwikkelinge reageer kan word. In die hele 

proses staan die Amerikaanse interpretasie van politieke gebeure vanselfsprekend voorop omdat van daaruit die 

beste politieke beleid vir landsbelang formuleer moet word. Tydens hierdie hersiening van die Amerikaanse 

buitelandse politieke beleid geskied aanpassings, wysiginge en by tye selfs totale verwerping, ten einde die 

wisselende buitelandse politieke toneel te akkommodeer (Bohlen, 1969). Bepaalde politieke tydperke (bv. die 

Koue Oorlog) word ook deeglik ontleed ten einde die spesifieke beleid (wat daardie gegewe politieke opset moet 

hanteer) te hersien. Vanuit hierdie soort evalueringe ontwikkel weer 'n nuwe beleid wat vervolgens die mees 

tersaaklike politieke ontwikkelinge aanspreek. Daarmee word 'n konstante beleidsbeweeglikheid geskep wat 

Amerikaanse politieke invloede bly handhaaf (Kristol, 1979a en b). Hierdie proses word ten sterkste deur 'n 

interrelasie tussen politieke state gestimuleer omdat ander sterk Westerse lande heel dikwels die Amerikaanse 

buitelandse beleid en optredes blatant bevraagteken (Hollander, 1992; Diner, 1996). Vanuit hierdie soort 

politieke interaksie word Amerika se verhoudinge m et ander state (o.a. Europa) egter so deurlopend hersien dat 

Amerika se politieke invloed in spel bly (Drumbell, 2001). Die effek van hierdie buitelandse beleidshersieninge 

kring dan ook polities wêreldwyd uit (Mead, 2001). 

 

Derdens word (vanuit hierdie politieke gerigtheid, sisteme en optredes) die inhoude van die Amerikaanse Neo-

konserwatisme wêreldwyd, op twee uiteenlopende wyses, uitgedra. 

 

Enersyds staan waardesisteme sentraal. Hiermee is 'n positiewe politieke dryfkrag met wêreldwye invloed 

gevestig. Juis die jarelange oorlewing gedurende die Koue Oorlog het die bestaanstryd van die Weste 

oopgevlek. Dwarsdeur al die genoemde spanninge, ontwikkelinge en aanpassings het die handhaaf van 

waardesisteme die oorwinning teen die kommunistiese ekspansionsime verseker. 'Not only was it a struggle for 

the usual things that have throughout history compelled men to fight – family, territory, resources, and so on – 
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but, more important, it set our values of human decency againts forces whose first instinct was to imprison the 

human spirit and toss the key away. …. For those who ventured into these darkplaces, morality provided the 

guiding light ' (Halper & Clarke, 2004: 1). Deel van die waardes is reeds die beskerming van die demokrasie en 

die handhawing van kapitalisme wat dwarsdeur die Amerikaanse politieke geskiedenis (veral vanaf 1945 tot 

2000) deur die Amerikaanse Republican en Democratic politieke partye ten sterkste gehandhaaf is (Ibid, 8). 

Daarmee is 'n ingrypende invloedsfeer gevestig wat wêreldwyd uitgekring het te meer omdat Amerika in die 

proses die sentimente van die Weste oor politieke en ekonomiese vryheid erken, gehandhaaf en beskerm het. 

Vanselfsprekend is in die proses 'n soort 'American Empire' gebou juis omdat die invloed van Amerikaanse 

diplomasie (tydens die handhawing van die genoemde kernwaardes) ver buite die Amerikaanse binnelandse 

grense gestrek het (Bacevich, 2002). Die mag agter en krag vanuit die prosesse was egter Amerika se vermoë 

om vir vyf uitmergelende dekades (1941-1991) die politieke, militêre en ekonomiese eise van die Koue Oorlog 

sodanig te hanteer dat die Russiese strewe na wêreldoorheersing getemper, afgeweer en eventueel vernietig is 

(Crockatt, 2000). Juis tydens hierdie stryd het die politieke fokus op waardesisteme die noodsaaklike verhouding 

tussen politieke mikpunte, kulturele inhoude en ideologiese strewes sodanig gesinkroniseer dat die handhawing 

van al drie die genoemde fasette 'n duidelike neo-konserwatiewe soort ortodoksie kon handhaaf (Dorrien, 1993). 

Juis hierin realiseer 'n sterk beweging na regs waarin liberalisme voor konserwatisme sodanig wyk dat 'n gans 

nuwe behoudende politieke beleid in Amerika gevestig word (Himmelstein, 1990). Tydens die genoemde 

eietydse terreuroorlog (wat Amerika van soveel kante bedreig), word weereens 'n 'moral clarity' gehandhaaf en 

wel sodanig dat die motivering vir militêre optredes vanuit die behoud van waardes geregverdig word (Bennet, 

2003). Daarmee verkry politieke inhoude 'n simboliese betekenis wat o.a. reeds deur die konserwatiewe Ro nald 

Reagan tot ongekende hoogtes gevoer is (Cannon, 1982; Dallek, 1999). Die hoofsaak is dat Amerika se neo-

konserwatisme meegehelp het dat die Weste se waardesisteme, tydens 'n omvattende bedreiging, behoue gebly 

het. Daarmee is 'n magtige Amerikaanse politieke fokus vanuit 'n gegewe politieke bydrae binne die wêreldwye 

politieke omgewing ingedra. 

 

Andersyds word dieselfde waardesisteme verdraai. Daarmee word die invloede van 'n negatiewe politieke 

dyrfkrag oor die wêreld losgelaat. Halper & Clarke (2004) beklemtoon deurgaans dat die verval van die 

Amerikaanse neo-konserwatisme 'n ingewikkelde proses behels en wel omdat enkele denkskuiwe eventueel na 

omvattende denkveranderinge aanleiding gegee het. Hierin speel Amerika se politieke 'global vision' 'n 

dinamiese rol en wel omdat wêreldwye bedreiginge 'n wêreldwye politieke fokus genoodsaak. Die eindresultaat 

van die beleid is egter die uitputting van finansiële en militêre bronne, die vervreemding van bondgenote, die 

aanvuur van teenstanders tot radikalisme en die afwater en eventuele vervanging van morele inhoude. Die rede 

vir hierdie afwaartse spiraal is tweërlei van aard. 

 

Vierdens het 'n soort oorlogsindroom die Amerikaanse politieke optredes begin oorheers. Die proses realiseer 

omdat Amerika se internasionale diplomasie 'n groter faset van wêreldbeheer nastrewe (Bacevich 2002), omdat 

die oorlog teen terrorisme vanuit die handhawing van die demokrasie geregverdig word (Barber, 2003) en omdat 

oorlog as 'n politieke hulpmiddel in die stryd teen terreur sodanig propageer word dat 'n nuwe morele motivering 

vir oorlog van daaruit vergestalt (Bennet, 2003). Daarmee word 'n nuwe gesig aan oorlog verleen te meer omdat 

die toepassing van militêre mag tydens vredeshandhawing die nuwe millenium sal oorheers (Berkowitz, 2003). 

In die proses word sogenaamde 'savage wars of peace' geveg en dit terwyl Amerika sy militêre mag gebruik om 

Amerikaanse belange te beskerm en politieke voorkeure af te forseer (Boot, 2002). Die finale resultaat hiervan is 
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negatiewe reaksies waarin binnelandse twiste oor die waarde, betekenis en sinvolheid van die beleid soveel 

interne spanninge meebring dat Amerika talle wêreldinvloede daarmee verbeur (Hirsch, 2003) en buitelandse 

weerstande teen die optredes sodanig groei dat net nog oorloë kan eskaleer (Holbrooke, 1998) Die oproepe dat 

terreur sonder oorlog gewen kan word bestaan wel (Heymann, 2003), maar die aksente word meestal verwerp 

vanuit die beklemtoning dat geweld die wese van terreur is en dus slegs as sulks hanteer kan word (Hoffman, 

1998). Vanuit hierdie soort vrese oor terreur en die gepaardgaande oproepe tot 'n geweldagdige offensief 

daarteen, is 'n soort pessimisme geskep wat verdere versteurde binnelandse en buitelandse verhoudinge 

inisieer het. 'Their (verwysende na die neo-konserwatiste) notion that American ideals need to be delivered on 

the back of a cruise missile rather than be allowed to speak for themselves as universalist aspirations has 

severely distorted America's relationship with the world' Die proses realiseer juis in 'n tydperk waartydens 

Amerika se politieke invloed wêreldwyd benodig word (Halper & Clarke, 2004:338 -339). Intussen is 'n 

ingrypende politieke dryfkrag oor die wêreld losgelaat wat meer negatiewe reaksies as positiewe aksies ontlok 

het. 

 

Vyfdens word die media benut om die Amerikaanse politieke beleid wêreldwyd uit te dra. In die proses is die 

politieke beklemtoning van die 'deadly sins of terrorism' en die effek daarvan op die demokrasie (Charters, 

1994), van die radikale en roekelose inhoude van die heilige  oorlog (Jihad) teen die ganse wêreld (Barber, 1995) 

en die beklemtoning dat hierdie 'evil' slegs deur oorlog uitgewis kan word (Frum, 2003), deur die Amerikaanse 

media grootliks gesteun. Daarmee is ook aanvaar dat oorlog sin aan die Amerikaanse politieke en ekonomiese 

inhoude gee (Hedges, 2002) en dat die oorlog teen die 'terror masters' in wese eintlik die behoud van 

Amerikaanse en Westerse waardes behels (Ledeen, 2002). Vanuit hierdie soort fokus op terreur het die media 

inderdaad die luisteraars en kykers mislei om die soort standpunte te glo en eventueel te aanvaar (Norris & Just, 

2003). Hiertoe het die wêreldmedia bygedra en daarom is die oorlog in Irak en spesifiek teen Saddam as die 

vestiging van 'n nuwe wêreldagenda (waarin terreur nie geduld sal word nie) uitgedra (Beck & Downing, 2003). 

In die proses is 'n nuwe media omvang doelbewus geskep (Davis, 1998) terwyl die meer kritiese nie liberale 

media al meer ignoreer is (Alterman, 2003). Tydens 'n georkestrreerde media benutting is die effek van die 

meewerkende media omvattend verhoog en wel omdat 'n eensydige dog gerigte fokus deur die joernaliste van 

die geskrewe- en beeldmedia uitgedra word. Daarmee is die rol van die media aangewend om soveel mense as 

moontlik in 'n bepaalde en verkose politieke drukgang in te begelei. (Jamieson & Waldman, 2003). Juis vanuit 

die gebeure word 'special political interests' omvangryk, beïnvloedend en wydlopig verkondig (Grossman & 

Helpman, 2001) en wel omdat die neo-konserwatiste daarin geslaag het om 'soft power' d.m.v. 

inligtingsnetwerke te vestig. Daarmee word die programme oor 'cable news, political talk radio formats' en selfs 

die media netwerke van konserwatiewe kerke benut om bepaalde politieke standpunte so wyd moontlik te 

propageer sonder dat die indruk van staatspropaganda daarmee geskep word. In die prosesse word selfs 

'misconceptions and misinterpretations' benut om 'n bepaalde politieke doel te bereik: 'Thus, neo-conservatives 

had built up a range of media outlets and national fora that enabled them to underpin their policy interpretations 

to the many constituents of the American public. The cable networks, the conservative talk radio shows, and the 

conservative print outlets were all in place to carry the abstract war (teen terreur) into the governing philos ophy 

of American foreign policy by inundating the people with the discursive reality cerated by the neo-conservatives 

(Halper & Clarke, 2004: 199, 182-199). 
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Vanuit al hierdie dryfkragte sou die neo-konserwatiste in Amerika daarin slaag om enorme 'economic damage, 

distortion of priorities, rising anti-Americanism, encroachment on civil liberties, domestic political polarization, 

and reduced security (veral binnelands) sodanig te vestig dat die gebeure omvattende invloede binne- sowel as 

buitelands uitgeoefen het (Halper & Clarke, 2004:i).  

 

Hierdie internasionale politieke omvange t.w. WWII, die Koue Oorlog, die strewe na stabiliteit en die hervestiging 

van politieke radikalisme oefen ingrypende invloede tydens die eietydse transformasieproses uit. Hierin figureer 

die ontwikkeling van 'n verenigde Europa, die opkoms van die Islamitiese magsblok en die oorname deur 

Amerikaanse neo -konserwatisme as politieke dryfkragte. 

 

Naas die genoemde internasionale politieke omvange, en die gepaardgaande stimulasie dryfkragte wat die 

eietydse transformasie voortstu, realiseer ook Afrika se politieke ontwikkelinge. 

 

3. AFRIKA POLITIEKE ONTWIKKELINGE. 

 

Die geskiedenis van die Afrika kontinent is die afgelope halfeeu deur politieke gebeure oorheers (Oliver & Fage, 

1988; Curtin, Feierman, Thompson & Vansina, 1995). In die begin is politieke ontwikkelinge in Afrika grootliks 

deur rassebotsinge (Burton, 1931), en etniese aspirasies met gepaardgaande stamoorloë geïnisieer (Ake,1996). 

Later sou egter 'n radikale verwerpingstryd teen internasionale kolonialisme en daarna teen nasionale 

despotisme die politieke toneel betree. Tydens hierdie gebeure oorheers magsvergrype en ekonomiese 

uitbuiting (Brown, 1992) die politieke prosesse en volg talle kommunistiese staatsgrepe en militêre oornames 

terwyl valse propaganda die indruk moes skep dat alles poog om finansiële ondergang, roekelose onderdrukking 

en 'n eindelose reeks van gedwonge en mislukte onderhandelinge vir vrede te stuit, te beheer en te vervang 

(Hann & Cotrell, 1974). Geen van hierdie pogings is werklik suksesvol nie bloot omdat konstante politieke 

radikalisme die bevrydingstryd en die worsteling om ekonomiese voortbestaan negatief begelei het (George, 

1992; UNESCO, 1990-1999; Fage & Tordoff, 2001). Een diktator is telkemale deur 'n ander een vervang wat 'n 

nuwe proses van magpsigose vestig en sodoende verdere politieke konflik en ekonomiese wanpraktyke 

bevorder het  (Decalo, 1989). 

 

Al hierdie soort politieke ontwikkelinge in Afrika is egter te wydlopig van aard om elke faset van die kontinent se 

politieke ontwaking te belig (Davidson, 1955, 1978; Freund, 1988; Oliver & Fage, 1975-1986; Meredith, 2005). 

Daarom geskied afbakening weereens en val die fokus grootliks op die gebeure rondom die vestiging van 

politieke vryheid in Afrika en die resultate daarvan. Die benadering geval maklik omdat die strewe na 'uhuru' (die 

Swahili woord vir vryheid) die Afrika kontinent die afgelope vier dekades sodanig oorspoel het dat Afrika in 'n 

ekonomiese, politieke en bestaanskrisis gedompel is (Timberlake, 1988; Villalón & Huxtable, 1998; Cooper, 

2002; Zack-Williams, Frost & Thompson, 2002). Hierdie vryheidstrewe en radikale politieke gebeure is egter 

deur 'n reeks van eiesoortige politieke dryfkragte omvattend geïnisieer wat nie net binne die Afrika kontinent 

dinamiese politieke tendense, ontwikkelinge en strewes aktiveer nie, maar ook die Suid-Afrikaanse stryd om 'n 

nuwe politieke bedeling help bevorder het (Gerhart, 1979; Lodge, 1983; Thompson, 1994; Karis, Carter & 

Gerhart, 1972-1997). Daarom is aandag aan die Afrika politieke bedeling van tersaaklike belang. 
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Vervolgens word dus eers na die Afrika politieke ontwikkelinge gekyk voordat die spesifieke eiesoortige politieke 

stimulasiekragte uitgelig word wat enersyds die Afrika kontinent in sy totaliteit en andersyds die Suid-Afrikaanse 

bedeling in die besonder polities geraak het. 

 

3.1 RADIKALE POLITIEKE GEBEURE. 

 

Dit is 'n gegewe realtiteit dat die strewe na politieke vryheid die transformasieproses in Afrika omvattend 

oorheers het. Volgens De Villiers (1976), Cook & Killingray (1983) en Meredith (2005) dryf radikale, 

gewelddadige en ondemokratiese politieke optredes hierdie gebeure in die Afrika kontinent. 

 

Vanuit die najaag van politieke seggenskap kulmineer 'n onstabiele politieke omgewing wat om vattende 

politieke, sosiale, ekonomiese en volkere gebeure sodanig aktiveer dat Afrikavryheid inderdaad in bloed 

(lewensverliese) betaal is. Die proses realiseer omdat die onderhandel, gryp en koop van politieke mag meestal 

'n gewelddadige dimensie handhaaf (Berkeley (2001) en die nastreef van 'n eie vorm van valse demokrasie met 

sy eiesoortige en gelokaliseerde ekonomiese, sosiale, en veral politieke sisteme geen perke geken het nie (Ake, 

1996, Bratton & Van de Walle, 1997). In hierdie hele politieke ontwikkeling staan 

Afrika se onafhanklikheid sentraal (Carter & O'Meara, 1985) en fokus die omvattende aantal politieke worsteling 

almal om van buitelandse politieke seggenskap te ontkom (Baker, 2000). 

 

Juis daarom is die strewe na politieke beheer van soveel belang. 

 

3.1.1. STREWE NA POLITIEKE BEHEER. 

 

Churchill het in sy talle politieke toesprake konstant daarop gewys dat die strewe na politieke beheer 'n integrale 

en onvervreembare deel van die politieke wêreldarena uitmaak (James, 1974). Afrika is in hierdie politieke 

proses dus geen uitsondering nie (Meredith, 2005) en daarom skep die strewe na politieke beheer veral vyf 

politieke stimulasieprosesse binne die Afrika kontinent. Die bevindinge van De Villiers (1976: 155-210) en Cook 

& Killingray (1983: 1-9) is  deurlopend analiseer en wel sodanig dat slegs die insigte wat ander politieke analiste 

deel, in sy geheel benut word. 

 

Eerstens sou politieke strewes 'n geleidelike groeiproses handhaaf. Hierdie ontwikkeling is reeds deur Harold 

Macmillan (Britse Eerste Minister) tydens sy besoek aan Suid-Afrika op 3 Februarie 1960 duidelik uitgespel. 'The 

wind of change is blowing through Africa, and whether we like it or not this growth of national conciousness is a 

political fact. We must accept it as a fact, and our national policies must take account of it' (Vieira, Martin & 

Wallerstein, 1992: vii). Hierdie korrekte waarneming van die politieke ontwaking in Afrika (Davidson, 1955) en 

die gepaardgaande strewe na onafhanklikheid sou egter slegs die begin behels van talle radikale 

terreurontwikkelinge (Hyams, 1975; Livingstone, 1976) wat die Afrika politieke omgewing ingrypend in die 

opeenvolgende dekades sou verander (Carter & O'Meara, 1985). 

 

Tweedens sou die stryd teen Westerse politieke oorheersing drasties eskaleer. Tydens die politieke gebeure sou 

die Franse, Belgiese, Duitse, Spaanse en Engelse kolonialisme in Afrika snel en ingrypend beëindig word. Die 

proses begin reeds vanaf 1940 maar verkry veral tydens en na 1960 'n nuwe momentum namate die koloniale 
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heersers al meer voor interne politieke druk en eksterne volksopstande en rebelle-aksies geswig het. Vanuit die 

ontwikkeling sou 'n vloedgolf van onafhanklike Afrika state (o.a. Kameroen, Kenia, Algerië, Mauritius, Senekal, 

Sudan, Kongo, Zaïre, Niger, Bo-Volta, Ivoorkus, Gabon, Nigerië, Muaritania, Namibië en Zambië) geskep word. 

Naas hierdie ordelike politieke pad is ook onkonstitusionele onafhanklikheidsverklarings gemaak (soos bv. in 

Togo, Magdagaskar, Katanga, Dahomey, Chad, Rwanda, Burundi en Suid Rhodesië) en wel omdat die 

binnelandse politieke leiers nie met die koloniale hanteringe van die betrokke lande se vryheidstrewes tevrede 

was nie en sodoende die politieke mag eenvoudig wederregtelik oorgeneem het (De Villiers,1976: 155-210; 

Cook & Killingray,1983: 1-9). Deur beide hierdie onkonstitusionele en konstitusionele prosesse is 'uhuru' egter 

as die hoof politieke strewe teen kolonialisme bevorder en sou Afrika voortaan sy eie politieke pad al meer langs 

radikale weë opgaan (Gann & Duigan, 1969; Gifford & Louis, 1982; Gifford, 1988). 

 

Derdens sou die strewe na politieke onafhanklikheid een nasionale politieke magstryd na die ander ontketen. In 

die proses sou terreurbendes bestaande volkerespanninge uitbuit en sogenaamde vryheidsoorloë veg (o.a. 

Angola, Mosambiek, Somalië), sou die vervulling van politieke aspirasies nie by die stembus nie, maar deur 

staatsgrepe verseker word (o.a. Algerië, Zaïre, Burundi), sou burgeoorloë een Afrika land na die ander in 

ekonomiese en politieke ellendes dompel (o.a. Sudan, Sierra Leone, Kongo),en sou selfs godsdienstige verskille 

radikale politieke faksies skep wat die pad van geweld sou loop (o.a. Chad, Nigerië, Ethiopië). Rassebotsinge 

tussen Afrikane en ander nasionaliteite (bv. met Asiërs en Europeërs) sou ook gewelddadige deportasies (o.a. 

Kenia, Uganda, Tanzanië) en die dood van duisende mense dwarsdeur die kontinent meebring (De Villiers,1976: 

155-210; Cook & Killingray,1983:1-9). Gedurende hierdie ontwikkeling eindig politieke vryheid meestal in 

politieke spanninge en konflik (Furley, 1995) en wel omdat guerrilla vegters dikwels die toon aangegee 

(Clapham, 1998) en die radikale grype na (i.p.v. ordelike verkry van) mag die politieke strewes van talle swart 

politici oorheers het (Bretton, 1973; Chabal, 1986). 

 

Vierdens sou politieke anargie eventueel in Afrika meestal oorheers. Staatsgrepe en militêre oornames (Decalo, 

1990) word die normale wyse vir diktators om politieke mag te verkry en daarna 'n psige van mag d.m.v. die 

wapen, ondemokratiese optredes, eindelose uitgestelde eleksies of selfs die konstante herskrywing van die 

grondwet te handhaaf (Decalo, 1989). 'Africa, by the end of the 1980's was renowned for its Big Men, dictators 

who strutted the stage, tolerating neither opposition nor dissent, rigging elections, emasculating the courts, 

cowing the press, stifling the universities, demanding abject servility and making themselves incredibly rich.' 

Selfverheerliking inisieer die bou van kolossale standbeelde terwyl die staatsbeheerde media eensydige 

propaganda versprei en die veiligheidspolisie met moord en intimidasie die behou van politieke mag verseker 

(Meredith, 2005: 378). Hierdie politieke vergrype skep talle volkere en ekonomiese spanninge, verskeurde en 

versteurde gemeenskappe en eventueel sosiale wanorde wat verder vir individuele en selfsugtige politieke 

gewin uitgebuit word. Daarmee word politieke chaos i.p.v. politieke beheer, vordering, ontwikkeling en orde die 

gegewe politieke sisteem (Ayittey, 1998). 

 

Laastens verkry politieke voorkeure dikwels 'n sterk etniese grondslag. Vanuit 'n eensydige en bevooroordeelde 

politieke beleid lei rassespanninge tot menseslagtings waartydens botsings tussen swartes en Arabiere (bv. in 

Zanzibar), swartes en blankes (bv. in Mauritius) en swartes en Indiërs (bv. in Kenia) gewelddadige optredes 

inisieer. Naas hierdie gebeure word bloedige stamgevegte polities geaktiveer en sou die stryd tussen die Ibo en 

Haus stamme in Nigerië, die Luo en Kikuyu stamme in Kenia en die Hutu en Tutsi stamme in Rwanda feitlik tot 
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volksuitwissings lei (Berman, Eyoh & Kymlikca, 2004). Daarby sou grensverskille tot gelokaliseerde oorloë 

aanleiding gee en sou die handhaaf van vrede tussen Algerië en Morocco, Katanga en die Kongo, Bizarta en 

Tinusia, Arouba en Nigerië, Kasia en Zaïre, Ogaden en Somalië, Ethopië en Somalië, Morocco en Mauritania en 

Biafra en Nigerië (De Villiers, 1976: 155-210; Cook & Killingray,1983: 1-9) 'n onbegonne taak word bloot omdat 

militêre mag en politieke strewes letterlik as bloedbroers opereer (Baynham, 1986). In die proses sou die 

koloniale regeringsgrense dikwels gewelddadig verwerp en onvergewerp word en wel omdat die 

onwetenskaplike en onprofessionele koloniale skeidingsprosesse geen etnisiteit nie, maar slegs koloniale 

politieke en ekonomiese voordele in ag geneem het. Juis hierdie soort politieke blindheid het die potensiaal vir 

klein maar bloedige en vernietigende oorloë rondom politieke verskille en etniese geskille geïnisieer (Johnston & 

Mandryk, 2001: 21; Harding, 1993; Nugent & Asiwaju, 1996). 

 

Die gevolge van hierdie grype na politieke beheer en die gepaardgaande strewe na Afrikabevryding baar 

eventueel 'n uiters onstabiele kontinent. 

 

3.1.2. SKEP VAN ONSTABIELE POLITIEKE KONTINENT. 

 

Veral drie politieke prosesse sou meebring dat Afrika in 'n onstabiele politieke kontinent sou verander. 

 

Eerstens sou Afrika 'n ongekende leierskapkrisis beleef. Talle politieke leiers sou uit verbanning terugkeer of uit 

aanhouding vrygelaat word om politieke beheer oor te neem, slegs om daarna tydens 'n staatsgreep vervang 

(bv. Nicolaas Grunitzky van die Togo, Mobutu Sese-Seko, Moise Tshombe en Piere in Zaïre) of selfs vermoor 

(bv. Mehdi Ben Narka in Morocco en Abdirashi Ali Shermarek in Somalië) te word. Verder sou koningskappe 

(bv. Prince Moulay Hassan in Moroco, die monargie in Rwanda, die Egiptiese Monargie, die Sultan van 

Zanzibar, die Kabaka familie van Buganda, Koning Mwambutsa IV en Koning Ntare van Burundi, Koning Idris 

van Libya, Prins Cabral van Guinea-Bissau, die koninkryke van Buganda, Ankole, Bunyoro en Toro in Uganda 

en Koning Moshoeshoe in Lesostho) deur 'n coup d'etat onttroon en die betrokke lede óf verban óf tereggestel 

word (De Villiers,1976: 155-210; Cook & Killingray,1983: 1-9; Baynham, 1986; Bratton & Van de Walle, 1997). 

Selfs buitelandse politieke leiers (o.a. Dag Hammarsjold) sou as Sekretaris Generaal van die VVO onder 

verdagte omstandighede sterf. In hierdie hele proses het politieke ambisies deurlopende politieke wanorde laat 

realiseer, is die gevestige respek vir die koningshuise en tradisionele leierskap in Afrika afgebreek, is politieke 

leiers wat hulp wou verleen eenvoudig uitgeskakel en het 'n nuwe geslag selfaangestelde politieke dispote aan 

bewind gekom wat geen teenstem of weerstand geduld het nie. Vanuit hierdie aftakeling van die tradisionele en 

leierskapstelsels en sisteme ontwikkel 'n nuwe politieke proses: 'A new breed of dictators emerged, adapt at 

maintaining a façade of democracy sufficient for them to be able to obtain foreign aid. Even when regime 

changes occurred, new governments soon reverted to the s ame systems of patronage and patrimonialism run by 

their predecessors; some lapsed quickly into the same autocratic means of rule (Meredith, 2005: 410). 

 

Tweedens sou die skep van 'n nuwe sosiale en politieke orde veral twee radikale politieke optredes aktiveer. 

 

Enersyds moes buitelandse troepe dikwels sosiale orde tydens politieke anargie in Afrika gaan hervestig. 

Tydens die ingrype het die militêre magte van die Verenigde Nasies (in Zaïre), Britse troepe (in Tanzanië, 

Uganda, Kenia), Franse troepe (in Gabon en Chad) en die Belgiese troepe (in Kisangani), swaar lewensverliese 
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gely. Van hierdie troepe sou dikwels (soos bv. die VVO se Italiaanse vlieëniers in Zaïre) wreedaardig vermoor 

word, terwyl weinig vermag is om die beoogde politieke vrede te verseker (De Villiers,1976: 155-210; Cook & 

Killingray, 1983: 1-9). Die situasie is deur die Afrika politici doelbewus beplan en wel omdat vrese teen 'n nuwe 

vorm van neo-kolonialisme  oorheers het (Amin,1973) en die militêre ingrype vervolgens as 'n voortsetting van 

die vorige koloniale militêre optredes en beheer tipeer is (Anderson, 2005). In wese het hierdie supermag 

ingrype egter meestal gegaan om vrede tussen strydende faksies te probeer bewerkstellig (Cohen, 2000) en om 

die gepaardgaande menslike ellendes (o.a. hongersnood, vernietiging, menseslagtings) in hierdie geteisterde 

lande sodanig te hanteer dat militêre en rebellemagte nie ook die internasionale hulpverlening plunder nie 

(Barnett, 2002). Daarby is juis gepoog om d.m.v. militêre optredes die noue relasie tussen ongebreidelde militêre 

mag en magspolitiek (wat so dikwels in Afrika domineer), te hanteer en te ontlont (Baynham, 1986). 

 

Andersyds is talle Afrika politieke liggame saamgestel om Afrika politieke belange te bevorder en politieke 

normaliteite te verseker. In die proses sou die Federation of Emergent African States, die Federation of Mali, die 

Federation of Cameroen, die Union Africaine et Malgache (wat later die Union Africaine et Malgache de 

Cooperation Economique en nog later Organisation commune Africaine et Malgache sou word), die United Arab 

Republics, Kenya African National Union, Union Miniere du Haut-Katanga en eventueel die Organization of 

African Unity (OAU) in die lewe geroep word. Die meeste van die liggame was egter weens politieke geskille, 

ekonomiese onmag en militêre vergrype magteloos om vrede te handhaaf en het dikwels na 'n kort tydperk van 

mislukkings ontbind (De Villiers, 1976: 155-210; Cook & Killingray,1983: 1-9). Die OAU (wat in 1963 gestig is) 

was die uitsondering op die reël en wel omdat die strewe na politieke orde eerder deur 'n fokus op ekonomiese 

ontwikkeling, sosiale vrede, nasionale politieke vorderinge en die vestiging van gesonde eie regeringstrukture 

geval het (Meredith, 2005: 147-148). 

 

Laastens sou uhuru feitlik geen ekonomiese en politieke stabiliteit vir Afrika meebring nie. (De Villiers, 1976: 

155-210; Cook & Killingray, 1983: 1-9). Min van die politieke prosesse was vredevol en spanningsvry en daarom 

het die veranderinge wat polities geïnspireer is, weinig vir Afrika se heil in sy totaliteit beteken. Inteendeel: '1. 

Foreign interest and investment has waned. 2. There have been increased efforts to make multi-party politics 

and democracy work - but with limited success. 3. The colonial drawn frontiers that defined African countries for 

40 years are under threat. 4. "Ethnic cleansing" has caused tragic bloodshed, tides of refugees and even armies 

with many child-soldiers. 5. Violent Islamist movements have deeply effected the continent from Algeria in the 

North to South Africa in the South.' Hierdie analise beklemtoon tereg dat die Afrika politieke bedeling se 

ondermyning van die ekonomie, ongebreidelde magstrewes, reaksionêre optredes teen die erfporsies van 

kolonialisme, volkere spanninge en ook 'n nuwe dinamies e groei van nie-Christelike godsdienste gestimuleer het 

(Johnston & Mandryk, 2001: 21). Die negatiewe politieke erfporsies van die talle 'Warlords' (Reno, 1998), 

diktators (Russel, 1999) en ideologiese fanatici (Young, 1982) het dan ook inderdaad die kontinent in soveel 

politieke diskrepansies, spanninge en onsekerhede gedompel dat die verhouding tussen uitdagings en 

moontlikhede 'n uiters moeilike proses i.p.v. inspirasie tydens politieke aanpassings en beslissings geword het 

(Zack-Williams, Frost & Thomps on, 2002). Juis daarom beskou die Wêreldbank die herstel van die regte 

verhouding tussen 'governance and development' van kritiese belang (Worldbank, 1992) bloot omdat die nodige 

aanpassings en 'reforms' in Afrika nie sonder politieke stabiliteit kan realiseer nie (Worldbank, 1994). Daarby 

balanseer die talle politieke onstabiliteite die buitelandse ekonomiese hulpverlening op die dun lyn van 

ekonomiese sukses en mislukking (Worldbank, 1998) en word die beleid van hulpverlening in Afrika onder 
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konstante druk geplaas en gehou (Worldbank, 2000). UNESCO (1990-1999) se dekade lange ontleding van die 

geskiedenis van Afrika onderskryf hierdie bevinding deurlopend en wel omdat politieke en siviele konflik konstant 

as een van die grootste remminge vir die skep van politieke en ekonomiese vordering en stabiliteit geïdentifiseer 

is. 

 

Al hierdie radikale politieke gebeure, gepaardgaande strewe na politieke beheer en die voortvloeiende gevolge 

daarvan is deur eiesoortige politieke stimulasie dryfkragte geïnisieer. 

 

3.2. EIESOORTIGE POLITIEKE STIMULASIE DRYFKRAGTE. 

 

Tydens die politieke stimulasieprosesse binne die Afrika kontinent realiseer talle kleinere politieke gebeure wat 

grootliks in drie groot dryfkragte verenig is. Daarom word die rol en invloed van nasionalisme, die ontwaking van 

Afrika en die stryd teen kolonialisme as die hoof politieke stimulasie-aktiwiteite in Afrika  beklemtoon. 

 

3.2.1 ROL EN INVLOED VAN NASIONALISME .  

 

Die rol en invloed van nasionalisme in Afrika was deurgaans 'n kritiese faktor tydens die bevrydingstryd 

(Hodgkin, 1956; Nugent, 2004). Daarom beskou UNESCO (1990) oordrewe, uitgebuite en selfs verdraaide 

nasionalisme as een van die grootste knelpunte tydens die ontwikkeling van Afrika se politieke probleme. Vanuit 

hierdie soort insigte word veral vyf tersaaklike nasionalistiese gedrewe politieke dryfkragte baie kortiliks uitgelig. 

 

Eerstens stimuleer die nasionale vestiging van die eie, daadwerklike politieke verandering. Die sikliese aktivering 

van reaksies op aksies geskied omdat nasionalisme 'n gedagtesisteem is waarin 'n bepaalde nasie (wat 

besondere gemeenskaplike waardes verteenwoordig en 'n eiesoortige taak moet verrig) 'n eie identiteit sodanig 

handhaaf dat die unieke inhoude daarvan teenoor die van ander nasies afgespeel word. Vanuit hierdie proses 

groei 'n politieke ywer wat lojaliteit vestig, die welsyn van die eie nasie bevorder, deurlopende aanpassings as 'n 

beskermingsmaatreël benut en selfs 'n eiesoortige gemeenskap skep (Anderson, 1991). Hierdie soort gerigte 

benadering realiseer omdat die nasie gesien word as 'n eenheidsbewuste gemeenskap wat meer is as 'n ras wat 

'n biologiese, en 'n volk wat 'n kultuurgemeenskap, omsluit. Juis hierdie gerigtheid op die nasionalistiese inhoude 

en waardes skep 'devisive and integrative forces' wat politieke en konstitusionele ontwikkelinge en van daaruit 

transformasie omvattend aktiveer (Beyon, 1978a). 

 

Tweedens inisieer nasionalisme juis die strewe na politieke seggenskap. Die proses realiseer omdat 

nasionalisme die beste binne 'n eie politieke bestel gehandhaaf word, 'n soewereine staatsverband die eie vorm 

van nasionalisme tot 'n spesifieke politieke uitdrukking bring en die ontwerp en bedryf van 'n eiegerigte 

staatsvorm aan die voorkeure, behoeftes, bevordering en beskerming van 'n spesifieke nasie voorrang gee. 

Daarom is nasionalisme in sy wese allesomvattend, allesinsluitend, allesbepalend en eksklusief. Geen vorm van 

nasionalisme is egter ooit volmaak of voltooid nie en daarom skep nasionalisme voortdurende politieke 

aanpassings en verandering juis om politieke beheer te handhaaf (Kotze, 1968: 7-19). Dieselfde proses het in 

Afrika realiseer omdat die koloniale grense weinig respek vir die nasionaliteite van Afrika getoon het en 

sodoende die kontinent se nasionale omvange misken het (Meredith, 2005: 2-3).Verder is politieke beheer tot 

die alfa en omega van nasionalisme binne die kontinent se politieke milieu verhef (Duigan, 1986). 
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Derdens skep totalitêre nasionalisme politieke konflik. Kohn (1968) wys daarop dat die nastrewe van eensydige 

en self-gerigte nasionalisme dikwels tot botsinge tussen verskillende vorme van nasionalisme aanleiding gee. 

Die proses realiseer omdat selfsugtige politieke veranderinge te radikaal nagestreef word en veral omdat die 

verkry en behou van politieke mag alle vorme van politieke seggenskap van ander nasionaliteite ontneem. 

Vanuit die gebeure realiseer politieke konflik juis omdat selfhandhawing onaanvaarbare aanpassings, 

toegewings en selfs opofferinge van ander verg wat opstandigheid en wrywinge skep. Bogenoemde oorsig oor 

die politieke gebeure in Afrika wys duidelik dat die radikale uitbuiting van nasionalisme juis tot die soort politieke 

proses aanleiding gegee het en wel omdat drastiese politieke transformasie té omvattend, snel en ingrypend 

vanuit 'n eensydige beheerbasis deurgevoer is. Tydens hierdie gebeure is die nasionalistiese uitbouing van 'n 

selfverkose politieke doel tot 'n magsproses verhef. Die situasie ontvou omdat politieke groepe nasionale 

sentimente, ideologiese inhoude, etiese leefswyses en die pol itieke roepingsbewustheid van een spesifieke 

nasie ten koste van die ander uitgebuit het (Nugent, 2004). In Afrika het die sinkroniseer van etnisiteit en 

nasionalisme ook verder meegehelp dat eensydige nasionalisme die talle politieke radikaliteite gevestig en selfs 

oorheers het (Yeros, 1999). Juis vanuit hierdie soort handhawing van nasionalisme is 'n vorm van regionalisering 

geskep wat die moontlikhede van beide etniese integrasie en disintegrasie 'n gespanne politieke realiteit binne 

Afrika gemaak het (Bach, 1999). 

 

Vierdens sou radikale nasionalisme ook kulturele botsinge aktiveer. In die proses sou die spanningsvolle 

interaksie tussen die verskillende soorte kulture in Afrika, die kulturele verskille tussen swart, wit en Asiatiese 

nasionaliteite sodanig uitwys dat 'n rassekonotasie aan nasionalisme verbind is (Olivier, 1982). Binne hierdie 

ontwikkeling skep politieke ontwaking juis 'n nuwe politieke bedeling waartydens Afrika se nasionalisme die 

bevryding van die Derde Wêreld sodanig begelei dat selfbeskerming die gewelddadige weerstand teen ander 

kulture aktiveer (Hodgkin, 1956). Daarmee is enige moontlikheid vir 'n kompromie tussen die Eerste- en 

Derdewêrelde nivelleer omdat die handhawing van nasionalisme in die Eerstewêreld grootliks vanuit 'n 

simpatieke verwerking van kulturele en ideologiese verskille groei. Die soort Westerse verdraagsaamhede 

ontbreek in Afrika nasionalisme en daarom is die Westerse inhoude en gebruike wydlopig bevraagteken en het 

die gepaardgaande uitbuiting van kulturele verskille tydens ekonomiese en sosiale spanning oorheers 

(UNESCO, 1999). Binne Afrika sou kulturele handhawing juis as motivering vir die vestiging van nasionalisme 

beleef word en wel omdat kulturele bewustheid 'n nuwe dinamiese inhoud aan politieke bevryding verleen het. 

Vanuit die politieke fokus sou talle politieke leiers die kulturele verskille tussen die Eerstewêreld en Derdewêreld 

vir baie Afrika-ellendes blameer, terwyl 'n valse demokratiese beeld geskep is om die beheer van diktators 

rondom kulturele inhoude te verbloem (Wright, 1955; Romulo, 1956). Juis vanuit hierdie hele proses groei die 

radikale verwerping van akkulturasie wat later as een van die dinamiese dryfkragte tydens die weerstand teen 

kolonialisme aangetoon word. 

 

Vyfdens sou swart nasionalisme die Afrikatoneel eventueel oorheers. Die invloed van swart nasionalisme kan 

tereg teruggevoer word na die verwerking van die talle bedreiginge wat vanuit kulturele, ekonomiese, sosiale, 

politieke en rasse assimilasie realiseer het (Hoernlé, 1945a en b). Daarby het die handhawing van die 

eiesoortigheid van etnisiteit (Boyd, 1950; Barnett, 1957) en die behoud van kulturele gebruike tydens kontak met 

ander rasse die proses verder inisieer (Montagu, 1951; George. 1961). Verder skep die Westerse ondermyning, 

miskenning en selfs bespotting van die Afrikakultuur 'n groter swart waardering en handhawing van die eie 



 183 

(Appiah-Kubi, 1979) wat vervolgens 'n nuwe swart verbondenheid skep waarin die verskille tussen blank en 

swart nasies vanuit die vestiging van ideologiese ideale op die keper gedryf word. Vanuit die 

beïnvloedingsprosesse verkry swart nasionalisme 'n ideologiese onderbou wat 'n nuwe swart inhoud en 

deurlopende konnotasie aan die bevrydingstrewe bied. Tydens hierdie ontwikkeling sou die bevordering van 

swart mag groei en sou die nastrewe van politieke bevryding, nie net 'n rassistiese nie, maar ook 'n 

revolusionêre inhoud verkry (Kohn & Sokolsky, 1968). 

 

Die handhaaf van 'n eie nasionale identiteit, die strewe na politieke seggenskap, die bevordering van radikale 

nasionalisme, die verskerping van konflik tussen verskillende nasionale kulture en die oorheersing van swart 

nasionalisme het alles tot die ontwaking van Afrika aanleiding gegee. Daarmee is 'n nuwe fokus op Afrika vanuit 

Afrika geïnisieer wat vervolgens die ontwaking van Afrika inspireer. Daarmee is nog 'n dinamiese en dominante 

politieke dryfkrag agter die Afrika transformasieprosesse gevestig. 

 

3.2.2. ONTWAKING VAN AFRIKA. 

 

'n Volledige oorsig oor die ontwaking van Afrika is haas onmoontlik en weereens buite die bestek van hierdie 

studie (Wright, 1955; Romulo, 1956; Sithole, 1966; Kohn & Sokolsky, 1968 Stavrianos, 1981; Fabella & Torres, 

1983). Daarom word vanuit die ontwaking van Afrika slegs op drie invloedryke dimensies gefokus t.w. die 

ontdekking van die Afrika agterstande, die vestiging van 'n eie waarde en die ontwikkeling van Afrika se eie 

bevrydingskonsep. 

 

3.2.2.1.  ONTDEKKING VAN AFRIKA AGTERSTANDE. 

 

Die ontdekking van die Afrika agterstand behels 'n pynlike en omvattende dimensie tydens die politieke 

stimulasie van verandering in Afrika (Worldbank, 1994). Vanuit hierdie ingrypende ontwikkeling word slegs vier 

dimensies beklemtoon wat almal politieke stimulasie en eventueel politieke transformasie sou help bevorder het. 

 

Eerstens is die werklike lewensrealiteite van die Derdewêreld blootgelê. Kolonialisme het nie alleen (met die 

toepassing van Eerstewêreld beginsels, stelsels en gebruike) die Derdewêreld se eie ontwikkeling van Afrika in 

'n slegte lig geplaas nie, maar het ook die radikale ekonomiese en politieke verskille tussen die Eerste- en 

Derdewêreld oopgevlek (Rodney, 1982). Veral die terugkerende Afrika soldate (wat in koloniale leër-eenhede in 

WWII geveg het) het die sosiale wantoestande, die ekonomiese agterstande, die kulturele miskenning en die 

gebrek aan internasionale aansien (in vergelyking met die Westerse wêreld) toenemend in hulle geboortelande 

kom uitspel (Meredith, 2005: 1-14). Juis vanuit hierdie gewaarwording groei die behoefte om vanuit die vorige 

negatiewe erfporsies van internasionale dominansie te ontsnap (Baker, 2000). Daarom fokus 'uhuru' nie net op 

die realisering van nasionalistiese strewes en die omverweping van kolonialisme en Kommunistiese 

ekspansionisme nie, maar gaan dit ook oor 'n radikale omvormingsproses waarin die knellende ekonomiese 

nood, die beledigende kulturele waarderinge en die internasionale sosiale miskenninge van Afrika, as 

onaanvaarbaar beskou word. Vanuit hierdie insig groei die behoefte, wil en strewe om die knellende 

lewenstoestande omvattend te verander (Stavrianos,1981). Daarmee word die strewe na Afrika-onafhanklikheid 

ook 'n najaag van verbeterde lewensomstandighede wat slegs vanuit politieke en ekonomiese bevryding kan 

realiseer (Carter & O'Meara, 1985). 
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Tweedens stimuleer die Afrika agterstande 'n strewe na Afrika solidariteit. Zartman (1995) beklemtoon dat die 

proses vir nasionale politieke gewin op tweërlei wyse grootliks uitgebuit word. 

 

Enersyds blameer diktators buitelandse politieke optredes vir binnelandse ellendes. Tydens die gebeure 

oorheers 'n sterk politiese inslag en word blanke rassisme, politieke imperialisme en ekonomiese kapitalisme as 

die groot oorsake vir die binnelandse volkere spanninge, politieke onderdrukking en vir  

veral die armoedige agterstande in Afrika uitgewys. Vanuit die doelbewuste fokus op eksterne oorsake vir 

interne politieke konflik en ekonomiese agteruitgang, word die eie politieke mag egter gevestig juis omdat 

hongersnood en groot skuldelaste as 'n saambindende faktor in die stryd teen kolonialisme sodanig propageer 

word dat 'n sterk solidêre gevoel teen buitelandse beheer opgesweep word. Daarmee word die werklike oorsake 

vir Afrika agterstande soos o.a. uitgediende landboumetodes, blantante selfverryking deur politieke magslui en 

veral swak ekonomiese bestuur deur swart regerings (wat Westerse bestuursmetodes geërf maar blatant 

ignoreer het), eenvoudig vergeet. Solidariteit word dus vanuit 'n waninterpretasie van die oorsake vir Afrika-

ellendes geskep en wel omdat 'n gemeenskaplike buitelandse vyand geïdentifiseer en blameer word. 

 

Andersyds poog die politieke opposisie om die politieke mag te verkry. Daarmee word die werklike interne 

knelpunte oopgevlek en word die daarstel van 'n legitieme regering as die enigste antwoord uitbasuin. In die 

proses word weereens 'n strewe na solidariteit gevestig omdat slegs 'n georkestreerde volkshantering die 

knellende lewensrealiteite kan ophef, 'n nuwe drang na ekonomiese herstel kan skep (en handhaaf) en die 

hervestiging van die eie volkswaarde kan verseker. Daarvoor is 'n solidêre volksgevoel teen die bestaande 

regeringstrukture egter nodig. Hiermee word solidariteit 'n politieke proses om stemme en steun te werf en 

sodoende ander politici aan bewind te plaas. 

 

Derdens inisieer hierdie fokus op Afrika solidariteit egter ook 'n strewe na 'n Afrika wêreld-identiteit. Vanuit die 

blamering van internasionale politieke beheer en die oproep tot gesamentlike optredes teen nasionale politieke 

magte word die eie ellendige lewensopset konstant beklemtoon. Daarmee is egter ook 'n soort Afrika self-

identiteit geskep wat daartoe aanleiding gee dat tydens groot Afrika politieke byeenkomste (o.a. die OAU), die 

buitelandse negatiewe evaluering van Afrika se sosiale, politieke en ekonomiese bestaansopset, voortdurend 

verwerp word. In die proses word die strewe na 'n eie sinvolle bestaan as 'n integrale resultaat van Afrika se 

ontwaking beklemtoon en word Afrika se eiesoortige identiteit as die hartaar vir die vestiging en erkenning van 

selfregering, selfonderhouding, selfuitbreiding en selfidentifisering georkestreerd voorgehou (Wright, 1955; 

Stavrianos, 1981). 

 

Vierdens skep die genoemde ontwakingsproses 'n situasiegebonde fokus. Hoewel die Westerse wêreld se 

diskussies, teorieë en uiteenlopende standpunte oor wêreldbetrokkenheid (juis tydens transformasie) die Afrika 

ontwakingsproses help stimuleer, realiseer die Afrika transformasievisie grootliks vanuit 'n inwaartse gerigtheid 

(Busia, 1955). In die proses staan die heil van die nasie voorop en word die ontwakingsproses nie 'n vae 

teoretiese of selfs eskatologiese hoop nie, maar 'n praktiese, daaglikse en gerigte fokus op die eie lewensopset 

en die selfstandige hantering daarvan. Juis in die proses word die prosesse van die buitelandse 

wêreldonderdrukking ontmasker en word die eie volkstrewes  en kulturele inhoude 'n vanselfsprekende 

hulpmiddel in voortbestaan, nasiebou, lewensbewaring en daaglikse oorlewing (Daneel, 1989; Dickson, 1984;). 
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Die finale resultaat van hierdie ontwakingsproses is 'n radikale omvormingsproses waarin die vestiging van 

onafhanklike Afrika state nie net as die gegewe oplossing vir die handhaaf van politieke en ekonomiese beheer 

gesien word nie, maar ook as die beste proses om nasionale selfbehoud te verseker (Kritzinger, 1988). Tydens 

die gebeure sou die vestiging van 'n eie vorm van demokrasie nie alleen 'seeds of hope' meebring nie, maar ook 

in wese die 'roots of failure' plant, juis omdat die Afrika situasiefokus so eensydig polities gerig is dat radikaal 

van die breëre visionêre Westerse benadering en verwagtinge oor lewensverbeteringe verskil word. Daarmee 

gaan bruikbare Westerse aksente oor die hantering van eietydse transformasie en veral die gepaardgaande 

binnelandse veranderingsoptredes verlore (Diamond, 1988a). 

 

Vanuit die ontdekking van die Afrika realiteite, strewe na solidariteit, skep van 'n eie wêreld-identiteit en 

bevordering van 'n streng inwaartse fokus, realiseer ook die behoefte na die vestiging van 'n eie waarde wat juis 

die onafhanklikheidstrewe verder stimuleer. 

 

3.2.2.2.  VESTIGING VAN EIE WAARDE. 

 

Die vestiging van 'n eie waarde in die Afrika kontinent realiseer grootliks tydens die handhawing van 'n 

ideologiese en ook 'n godsdienstige vertrekpunt. 

 

Eerstens figureer binne die ideologiese kader veral twee dinamiese inhoude. 

 

Enersyds sou die skep en handhawing van swartmag die ideologiese toneel oorheers. Vanuit die bestaande 

vestiging van swart solidariteit en strewe na 'n eie wêreld-identiteit (hoe selfsugtig of gebrekkig ookal) groei 'n 

sterk swart bewustheid wat as 'n sleutel noodsaaklikheid vir ware menswees (true humanity) binne die swart 

gemeenskap tipeer word (Biko, 1972). Hierdie soort aksent is veral sterk deur die Pan-Afrikanisme iniseer wat 

die vestiging van swartmag binne beide die Amerikaanse en Afrika kontekse as die mees bruikbare metode vir 

die bevordering van swart menswaardigheid, menseregte en seggenskap beskou (Wilmore, 1979). Daarmee 

word die strewe na swart regte sodanig met politieke bevryding gesinkroniseer dat alles aan selfseggenskap 

onderdanig gemaak word. Daarmee word 'n politiek-filosofiese denkkombinasie geaktiveer waarin menseregte 

en swart bewussyn tot 'n oorheersende ideologiese eenheid ombou word. In die proses sou rassisme die 

Amerikaanse Pan-Afrika model rig, maar sou kulturele, ekonomiese en politieke selfbehoud die Afrika model 

oorheers. In Afrika sou die hoop op die elite swart leierskorps se daadwerklike optredes teen kolonialisme 

hoofsaaklik domineer en sou vanuit die gerigtheid die talle onafhanklikheidsbewegings gebore word wat politieke 

aktivisme sou bevorder en die ontwaking van Afrika deurlopend op 'n politieke koers sou plaas en hou. Soos in 

Algerië sou in die res van Afrika 'n proses van kompeterende ideologieë geskep word, wat soos alle ideologiese 

denkprosesse die pad van valse verwagtinge, botsende beskouinge, radikale konflik en die uiteindelike 

ondergang van die ideale oor 'n droom wêreldbestaan, sou meebring (Adamson, 1998). 

 

Andersyds sou akkulturasie die eie waarde in Afrika verder vanuit 'n ideologiese vertrekpunt verhoog. Juis die 

groeiende reaksie teen die Westerse kulturele vergrype in Afrika sou 'n duidelike en groeiende proses van 

akkulturasie vestig. Daarmee sou 'n gees van anti-kulturasie in Afrika posvat waartydens beide die politieke (en 

ook kerklike) ignorering van die kulturele diversiteit van Afrika, die miskenning van die waarde van die 

Afrikamens se tradisionele kultuur en die vestiging van 'n akkulturasieproses (waarin Westerse kulturele 
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gebruike die voorrang geniet het), tot 'n duidelike ideologiese protes aanleiding gee. Hierdie reaksie is die direkte 

resultaat van die koloniale opvoedingsprosesse en kersteningsaksies waarin gepoog is om die Afrikaan te 

verwesters en om Afrikakultuur tot 'n meer 'beskaafde vorm' (dws Westerse) te herstruktureer (Dickson, 1984: 

78-79). Met die groei van die 'uhuru' gees word die verkulturering van Afrika egter as 'n buitelandse politieke set 

tipeer wat 'n vlaag van bitterheid teen akkulturasie en weersin in die sinkretistiese resultate daarvan aktiveer. 

Van hieruit word die behoefte na erkenning van die eie kultuurwaardes versterk en die weerstand teen 

akkulturasie gestimuleer. So kry die bevryding van kolonialisme 'n sosiaal-kulturele inslag waarin die behoud van 

die kulturele erfenisse (teen koloniale miskenninge daarvan) al sterker voorop staan (Daneel, 1989: 6-7). 

Daarmee sou akkulturasie die bevrydingskonsep volksbesit maak en sou die politieke leiers wel op politieke 

bevryding, maar die algemene bevolking al meer op kulturele erkenning fokus. Hierdie ontwikkeling realiseer juis 

omdat die blanke politi ci die Afrikakultuur as barbaars en die blanke kerke dit as heidens tipeer het. Vanuit die 

siening is 'n radikale vorm van akkulturasie gevestig wat die handhaaf van die eie kultuur en godsdiens tot 'n 

omvattende kulturele bevrydingskombinasie uitgebou het, te meer omdat die onversoenbare van Westerse en 

tradisionele gebruike die Afrikamens sodanig in 'n tweestryd vasgevang het dat van die keuse tussen die eie en 

die vreemde ontsnap moes word (Parratt, 1987:4). Van hieruit sou die konsep realiseer dat die swartmens nie 

meer sy tradisionele kulturele gebruike ter wille van Westerse verwagtinge en voorskrifte moes prysgee om 

vryheid te bekom nie, maar dat politieke vryheid sy eie kulturele waardes eerder sou handhaaf en beskerm. 

Daarmee word die stryd teen kol onialisme nie net een van politieke nie, maar ook van kulturele bevryding 

(Gifford, 1988). 

 

Tweedens sou die teologiese vestiging van die eiewaarde deur Ethiopianisme gedryf word. In die proses sou 

Ethiopianisme se strewe na slawebevryding in Amerika na Afrika deurwerk. Hierdie beweging wat in 1792 deur 

Amerikaanse Negerleraars vanuit die African Methodist Episcopal Church (AMEG), die National Baptist Church 

(NBC) en die African Methodist Episcopal Zion Church (AMEZC) geïniseer is, se hoofdoel was om 'n eie swart 

identiteit in Amerika sodanig te bevorder dat 'n soort Negercredo en weerstand teen slawehandel en 

onderdanigheid gevestig sou word. Hierdie proses het na die Amerikaanse Burgeroorlog werklik vrugte afgewerp 

omdat daarmee 'n bakermat binne 'n Westerse land vir Afrika se bevryding geskep is. Vanuit die gebeure skuif 

die fokus na politieke bevryding van die stamlande vanwaar die Amerikaanse Neger se swart voorouers as 

slawe weggevoer is. Tydens die gebeure oorheers 'n godsdienstige motief en verkry die Ethiopistiese 

bevrydingskonsep beide 'n Evangelisasie visie en 'n politieke bevrydingsdrang. Beide inisieer egter die 

herwaardering van Afrika en bevorder 'n nuwe soort nasietrots en nasionalistiese bewussyn (Chirenje, 1987). 

Hoewel in die kersteningspros es talle bygelowe besweer, barbarisme beveg en 'n eiesoortige inheemse 

Christendom in die plek van Anamisme gevestig word, oorheers die trots in Afrika sodanig dat die strewe na 

politieke bevryding al sterker word (Williams l982: 144). Daarmee word bevryding ook 'n opvoedingsaksie waarin 

die swart bewussynskonsep (wat vanuit die Amerikaanse slawegeskiedenis gebore is) binne 'n eie swart 

sending visie en politieke missie vergestalting kry. Van hieruit word bevryding die taak, ywer en strewe van swart 

bevryde Amerikaanse Christene om die onderdrukte swart nie -Christene in Afrika van beide godsdienstige 

verdwaling en politieke oorheersing te bevry. In die proses kry bevryding egter 'n sterk rassistiese kleur waarin 

verantwoordelikheid teenoor die eie voorop staan. Daarmee word Ps 68: 31 'n sleutelteks en word Ethiopië 

gesien as die trotse, oeroue setel van swart bestaan wat deur God so spesifiek bevry is dat dit as simbool van 

die vrye swart ras, swart mag, swart nasietrots en swart godsdiens gesien kan en moet word (Wilmore, l979: 

199-200). Vanuit die eensydige godsdienstige fokus word Afrikabevryding die sleutel antwoord vir Afrika se 
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herstel, bloot omdat die Afrikamens 'n uitgesoekte posisie in Gods Koninkryk geniet. Juis die insig vestig beide 'n 

nuwe soort Afrikanisme (met 'n eie waarde) en 'n nuwe soort teologie (swart teologie) wat beide 'n magtige 

dryfkrag agter Afrikabevryding word (Buthelezi, 1973a). 

 

Biede hierdie ideologiese en godsdienstige onderbou tydens die vestiging van 'n eie waarde sou egter dramaties 

vanuit die bedryf van 'n eie Afrikabevrydingskonsep bevorder word. 

 

3.2.2.3. ONTWIKKELING VAN  AFRIKA BEVRYDINGSKONSEP. 

 

Die vergestalting van 'n eiesoortige binnelandse bevrydingskonsep binne die Afrika sosiaal-ekonomiese en 

politiese omvange het veral ses stimuli aan die politieke stimulasie in Afrika verleen. 

 

Eerstens stimuleer die hoopomvange van die Afrikamens die bevrydingsaksies. Terwyl in Westerse kringe die 

strewe na ekonomiese ontwikkeling, geordende politieke regering en veral 'n normale bestaanswyse in Afrika 

begin kwyn (De Santa, 1988), vestig juis bevryding 'n persoonlike dimensie wat 'n nuwe verwagting vir die 

vergestalting van verandering (oor alle lewensterreine) vir die swartmens inisieer. Vanuit die genoemde soeke 

na 'n persoonlike waarde en selfrespek word die verbetering van die lewensomvange van kritiese belang ten 

einde 'n gans nuwe eksistensiële werklikheid te verseker. So word ekonomiese voortbestaan, politieke 

verteenwoordiging, opvoedkundige groei en selfs kerklike eiesoortigheid 'n persoonlike bevrydingsaktiwiteit wat 

om erkenning en waardering vra (Ela, 1986; Carter & O'Meara, 1985). Hierdie soort fokus verleen aan die 

bevrydingskonsep 'n sosiale waardigheid juis omdat politieke selfstandigheid ook die verbetering van die 

ekonomiese lewensomgewing sou meebring. Juis vanuit die proses skep ekonomiese uitbuiting, politieke 

ontkenning, sosiale isolasie en kulturele miskenning die groeiende hoop na 'n beter lewensproses waarin al die 

bestaande persoonlike en lewensworstelinge finaal aangespreek word. Bevryding verkry daarmee 'n 

eskatologiese dimensie waarin politieke en ekonomiese i.p.v. godsdienstige verwagtinge die lewenstoneel 

oorheers (Busia, 1955). In alles gaan dit om die hoop op beter dae en dit maak die bevrydingskonsep in Afrika 'n 

lewensnoodsaaklikheid te meer omdat die uitbreek uit die sogenaamde 'poverty curtain' as 'n prioriteit vir enige 

verdere ontwikkeling gesien word (Haq, 1976). 

 

Tweedens is swart broederskap deel van ware bevryding. Vanuit die insig is 'n sosiale interaksie aktiveer waarin 

wedersydse versorging, ondersteuning en oorlewing teen bedreigde politieke situasies, ekonomiese verarming 

en sosiale verval 'n soort lotsgebondenheid ontplooi. In die proses word die Afrikamens in sy eksistensiële nood 

sodanig saamgebind dat aan bevryding 'n nooddimensie verleen word. Daarmee verkry alle sosiale, ekonomiese 

en politieke aanpassings' a human face' juis omdat dit in wese gaan om die herstel van 'n sukkelende lewenstyl 

(Cornia,1990). Tydens die gebeure word die Westerse selfsugtige minagting, uitbuiting en ondermyning van 

normale menswaardes verwerp en word Afrika se gees van minderwaardigheid, ekonomiese verarming en 

politieke knegskap vanuit 'n soort swart gebondenheid en verbondenheid aangespreek. Daarmee word die 

herstel van 'n eiesoortige lewensbestaan, die hervestiging van die eie kulturele erfporsies en die voortsetting van 

die eiesoortige ekonomiese prosesse 'n noodsaaklikheid. Tydens die gebeure word swart broederskap deel van 

die politieke bevrydingsproses , die heraktivering van die eie bestaanstyl en die nastrewe van sosiaal-

ekonomiese voorspoed vanuit die handhaaf van eeue lange volksgebruike (Cleage, 1972; Cone, 1969). 
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Derdens handhaaf die bevrydingskonsep 'n duidelike strewe na groter Westerse begrip. Die lang en uiters 

ongelukkige politieke bevrydingsgeskiedenis (wat oor dekades in Afrika gewoed het), is nie altyd deur die 

Westerse wêreld reg verstaan, evalueer, hanteer en selfs geduld nie (Cooper, 2002). Daarby het uhuru se 

bloedige ontwikkelinge, geb eure en geskiedenis, 'n reaksionêre verwerping van revolusionêre politieke 

aktiwiteite internasionaal geskep wat dikwels in verdere misverstande en groter vooroordele uitkulmineer het 

(UNESCO, 1999). Daarmee is die moeilike en noodsaaklike groei van Afrika na politieke volwassenheid 

daadwerklik bemoeilik en verkry die bevrydingskonsep 'n verdere radikale inhoud waarin na 'n nuwe begrip en 

waardering vir Afrika se politieke ontwikkeling gestrewe word. Tydens die vergadering van die politieke leiers 

van Afrika en Asië te Bandung (Indonesië) in 1955 is die Derdewêreld se solidêre strewe na Westerse erkenning 

(d.m.v. konkrete politieke en ekonomiese alliansies) dan ook omvattend gevestig. Tydens die gebeure is 'n nuwe 

Westerse begrip en visie oor die ontwikkelingsgebeure in die Derdewêreld eenvoudig opgeëis (Wright, 1955) en 

wel omdat beide Westerse kolonialisme en Sowjet-ekspansionisme as 'evil' politieke prosesse veroordeel is en 

die Derdewêreld se afsonderlike identiteit in die wêreldpolitiek 'n eie politieke reg handhaaf (Romulo, 1956). In 

wese is dus duidelik uitgespel dat die Derdewêreld se politieke leierskap die vorige politieke 

miskenningsprosesse net nie meer aanvaarbaar vind nie (Cartwright, 1983). 

 

Vierdens oorheers in die bevrydingskonsep 'n omvattende politieke strewe. Binne Afrika sou die konsep groei 

(en eventueel oorheers) dat ware vryheid slegs 'n werklikheid kan word indien die politieke koninkryke betree 

word. Die droom kan egter slegs realiseer indien die Afrikamens beheer oor sy eie lewensomstandighede verkry. 

Slegs vanuit 'n magsposisie sal politieke onmag na politieke beheer verander (magsoorname en wetsbeheer), 

sal die ekonomiese wantoestande deur die verdeling van bestaande rykdom reggestel (sosialisme en 

nasionalisering) en sal die diskrepansie van verydeling, belediging en ondermyning deur gelykheid vir almal 

(geregtigheid en menseregte) opgehef word. Juis daarom word die bevrydingskonsep vanuit die radikale 

weerstand teen alle vorme van Westerse politieke onderdrukking gevoed en sou selfs  die vernietiging van alle 

Westerse invloede, gebruike en denke as 'n noodsaaklike komponent in die verkry en behou van politieke 

seggenskap propageer en bedryf word (Baker, 2000). Daarmee is 'n geslotenheid teenoor bruikbare Westerse 

politieke sisteme en stelsels geskep, is 'n bloedige revolusionêre aanslag geregverdig en is selfs anti-Westerse 

en anti-blanke gesindhede doelbewus polities gevoed, uitgebuit en tot eie politieke gewin aangewend. Die 

eindresultaat van die ontwikkeling sou politieke, ekonomies e en sosiale chaos in Afrika wees (Ayittey, 1998). Vir 

Afrika sou dit egter gaan om ten alle koste politieke beheer te verkry en te behou (Duigan & Jackson, 1986). 

 

Vyfdens is radikalisme 'n onlosmaaklike deel van ware bevryding. Vanuit hierdie ideologiese konsep is politieke 

transformasie binne Afrika grootliks deur konflikskeppende aktiviste gedryf, is nasionalisme uitgebuit en is die 

genoemde radikale anti-Westerse klimaat bevorder. In al die gebeure word veral Westerse ideologiese en 

filosofiese gedagtestrominge verwerp ten einde die effek van sekularisme, agnostisisme en ateïsme te nivelleer 

en 'n eiesoortige en dinamiese vorm van eksistensiële aktivisme te skep. Hierin oorheers 'n revolusionêre 

gerigtheid waarin die resultate van kolonialisme, sosialisme en kapitalisme as euwels in Afrika gebrandmerk en 

dikwels letterlik verbrand word. Daarmee word bevryding nie 'n losmakingsproses van gedagtestrukture nie, 

maar 'n aktiewe vernietiging van bedryfstrukture wat juis die bestaansvlak van die Afrikamens tot in sy wese 

aantas. Met die uitwerk van Westerse koloniale beheer en mag word aktivisme dikwels die enigste uitweg en 

word met die soort konsep die deure vir revolusionêre sentimente, gebruike en optredes geopen 

(Mashabella,1987). Juis hierdie drastiese bevrydingskonsep skep 'n hewige swart weerstand teen blanke 
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onderdrukking omdat blanke invloede, gebruike en denke met die beperking van swart vryhede geassosieer 

word. Daarmee verkry die aktivistiese bevrydingsgedagte nie net 'n sterk anti-Westerse, maar ook 'n anti-blanke 

kleur wat tydens die revolusionêre optredes alle politieke strewes oorheers (Buthelezi, 1978). 

 

Laastens inisieer bevryding 'n geloofsdimensie van sy eie. Die nasionalistiese strewe na selfhandhawing gee 'n 

nuwe waarde aan Afrika se eie godsdienstige omvange en daarom word die andersoortige godsdiens erfporsies 

(as die van die Westerse wêreld) al meer erken, verdedig en bedryf. Daarmee word nie lang teologiese 

diskussies oor wêreldbetrokkenheid en situasiegebondenheid (soos in die Weste) gevoer nie, maar word die 

spesifieke Afrika geloofsinhoude bloot as 'n lewenstyl binne die eie gemeenskap uitgelewe. Tydens die gebeure 

word godsdiens en kultuur die gegewe tweelingbroers om beide godsdiensbewaring en nasiebou vanuit 'n eie 

geloofsdimensie en lewensinhoud te vestig. Juis daarom word vanuit die eiesoortige godsdienstig-kulturele 

behoeftes die valse gode van die Westerse onderdrukking identifiseer en ontmasker (Chipenda, 1979; Dickson, 

1984; Kritzinger, 1988). Met hierdie eiesoortige verbondenheid aan 'n eie kulturele, sosio-politieke en 

ekonomiese lewensdimensie word 'n nuwe stukrag aan geloofsoortuiginge, kulturele eiesoortigheid en 

nasionalistiese strewes vanuit die eie lewensrealiteite verleen (Rotberg, 1980). Met die aanvaarding van 

bevryding as 'n geloofsaak ontwikkel egter ook 'n eiesoortige vorm van ekumenisiteit waarin lewensruimte vir 

elke ander geloof (Christendom, Mohammedanisme, Budisme, Hinduisme en Animisme) gelaat word juis omdat 

geloof as 'n samebindende faktor in die beveg van armoede en ongeregtigheid realiseer. Daarmee oorbrug 

geloofsywer alle etniese en geloofsgrense en word eventueel wydlopige interprestasies en gebruike oor die 

Christelike geloof as sulks geskep. Juis vanuit hierdie oorbrugging van godsdiensgrense verkry die 

bevrydingskonsep 'n andersoortige godsdienstige dimensie wat in Afrika en Swart Teologiese modelle sodanig 

ontvou dat die bevryding uit politieke oorheersing die hoof verlossingsfokus word (Buthelezi, 1973b). In die 

proses sou godsdiens as 'n gegewe hulpm iddel in die bevrydingstryd erken, gevestig en benut word (Buthelezi, 

1978). 

 

Vanuit bogenoemde realiteite behels bevryding dus vir die Afrikamens 'n omvattende inhoud. Daarom impliseer 

bevryding die beëindiging van 'n negatiewe selfbeeld, van kulturele onderwerping en van onderdrukkende 

maatskaplike strukture. Dit waarborg ook die einde van godsdienstige oortuiginge wat vervreem, van armoede 

wat die menswees vernietig en van alle vorme van politieke oorheersing. Slegs bevryding verseker 'n nuwe 

selfwaardering en veral 'n nuwe kulturele kreatiwiteit wat juis die stryd om maatskaplike geregtigheid, die 

bevordering van ware welsyn in die gemeenskap en die handhaaf van egte geloofsinhoude sodanig vestig, dat 

die omvattende strewe na totale selfstandigheid en voorspoed vanuit die prosesse uitkristaliseer (Kritzinger, 

1988: xxi-xxiii) 

 

Juis vanuit hierdie ontwikkelinge sou die stryd teen kolonialisme 'n nuwe dimensie verkry wat juis 'n verdere 

politieke stimulasiekrag agter politieke transformasie sou word. 

 

3.2.3. STRYD TEEN KOLONIALISME. 

 

Die stryd teen kolonialisme in Afrika is enorm, omvattend, uitmergelend, vernietigend en dikwels alles 

oorheersend (Perham, 1961; Gann & Duigan, 1969; Duigan & Gann, 1970-1975; Bimwenyi, 1981; Young, 1994). 

Die politieke proses realiseer juis omdat Afrika talle vorme van kolonialisme beleef het van waaruit omvangryke 
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sosiale, ekonomiese en politieke probleme realiseer het (Meredith, 2005: 1-14). Juis daarom het vanuit die 

gevestigde politieke en ekonomiese bedeling talle eiesoortige reaksies teen kolonialisme uitkulmineer wat 'n 

geweldige dryfkrag vir politieke transformasie geword het (Beyon, 1978a; 1978b). Vanuit hierdie omvattende 

stryd teen kolonialisme word egter slegs op die strewe na politieke selfbestuur en die oorlewing teen neo-

kolonialisme as die mees tersaaklike elemente gefokus. Die keuse geval maklik omdat hierdie twee politieke 

gebeure meeste van die ander politieke dryfkragte tot 'n enkele eenheid saamgebind het. 

 

3.2.3.1  STREWE NA POLITIEKE SELFBESTUUR. 

 

Daar is reeds verwys na die radikale linie en gevolge van die strewe na politieke beheer in Afrika. In die proses 

was politieke selfbestuur die nagestrewe ideaal en wel omdat daardeur van koloniale erfporsies ontkom sou kon 

word. Meredith (2005) en sy analiste bekl emtoon in die verband veral vier ingrypende politieke gebeure wat deur 

ander politieke waarnemers onderskryf word.  

 

Eerstens was politieke selfbestuur noodsaaklik om die gevolge van die koloniale grense te probeer oorbrug. Die 

koloniale grense was getrek sonder enige respek vir Afrika se kulturele diversiteit, volkere verbintenisse, nasie-

omgewings en politieke assosiasies. Die gevolge van hierdie kortsigtigheid was ingrypend: 'African societies 

were rent apart, new boundaries cut through 190 culture groups without any common history, culture, language 

or religion. Antagonistic kingdoms were merged into colonial units. By the time the scramble for Africa was over, 

some 10,000 African polities had been amalgamated into 40 European colonies and protectorates.' Juis hierdie 

sogenaamde moderne state van Afrika het in die hele politieke proses 'n politieke tydbom geword wat eventueel 

tot opstand, verval, revolusie, burger- en volksoorloë, lewensverlies en ekonomiese selfvernietiging aanleiding 

gegee het (Meredith, 2005: 5). Politieke selfbestuur was die aangewese antwoord om hierdie onuithoudelike 

situasie reg te stel. Die dekadelange politieke skeuringe en nasieverdelings het  slegs tot verdere politieke 

botsings en eventueel tot nog meer anargie aanleiding gegee. Juis die poging om demokrasie en ontwikkeling in 

Afrika te sinkroniseer skep verdere grensbotsinge te meer omdat politieke seggenskap oor grense heen reik in 'n 

poging om 'n verskeurde situasie te herstel (Ake, 1996). Terwyl die Weste sou worstel om regi onalisme sodanig 

reg te stel dat die 'reality of the "Third World" as a politically and economically significant and strategic 

phenomenon with a degree of unity of its own' en veral 'independent of the superpowers ' gesien kan word 

(Gifford, 1982), het Afrika se pogings om na die verwagting op te leef eerder 'n proses van politieke integrasie en 

disintegrasie geskep juis omdat koloniale grensverdelings Afrika se gegewe kulturele eenheid uitmekaar geskeur 

het (Bach, 1999). 

 

Tweedens moes politieke selfbestuur die ingrypende resultate van WWI en WWII in Afrika regstel . Hierin skep 

die herindeling van Afrika koloniale beheer (waartydens Duitse kolonies tussen Britse, Franse en Belgiese 

politieke magte verdeel is) talle nuwe kulturele skokke, ingrypende politieke wysiginge en andersoortige 

ekonomiese stelsels wat Afrika vir dekades daarna sou verwar, ontwrig en uitlewer. Verder verseker die benut 

van Afrikatroepe (wat ongekende vaste salarisse verdien) en die uitbreiding van Afrikahawens tot militêre 

basisse 'n ongekende ekonomiese oplewing wat drasties met die sterf van soldate en die sluiting van die basisse 

tot 'n einde kom. In die hele proses word Afrika aan 'n situasie uitgelewer waarin nasionale belange en die eie 

besluitregte blatant deur die koloniale magte ignoreer is. Die strewe na selfbestuur het wel sterk op die 

erfporsies gefokus, maar die politieke leiers kon weinig aan die nalatenskappe doen omdat die oorlog beëindig is 
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en die koloniale magte geen poging aangewend het  om die regstellingsproses te begelei nie. Eerder is onttrek 

en is Afrika met sy politieke en ekonomiese ellendes alleen gelaat (Meredith, 2005: 6-7). Juis hierdie politieke 

kortsigtigheid het soveel druk op politieke selfbestuur geplaas dat konstant in koerslose politieke bestuur i.p.v. 

koersvaste vorderingsprossese opgegaan is. Die proses word juis aktiveer omdat 'political economy' alle 

gewone ekonomiese stelsels en sisteme sodanig verdring dat alle pogings om politieke hervorming te vestig in 

duie gestort het. Daarmee oorheers die politieke die ekonomiese keuses en word alle ekonomiese aanpassings 

aan politieke benaderinge uitgelewer. Juis die soort ekonomiese bestuur skep ondergang i.p.v. vordering 

(Gulhati, 1988). 

 

Derdens het swak regeringsadministrasie die dringendheid vir politieke selfbestuur onderskryf. Veral na WWII 

het die koloniale state 'n toenemende en onuithoudbare ekonomiese las vir die koloniale magte geword. Ten 

einde die probleem te oorkom is die administratiewe bestuur van die koloniale state drasties ingekort en die 

personeelsterktes vervolgens omvattend verminder. Die hele proses het uiters swak regeringsbestuur tot gevolg 

gehad deels omdat die werkslas te veel vir die bestaande personeel geword het en grootliks omdat onopgeleide, 

onbekwame en onkundiges vanuit die plaaslike Afrikagemeenskap aangestel is om juis die werkslas te verlig. 

Administariewe chaos was die finale gevolg wat eventueel tot administratiewe tamheid en eventueel plaaslike 

korrupsie (omkoopgelde om sake gedoen te kry) gelei het. Daarby het die konsta nte negatiewe terugvoer, die 

aanvraag vir aangepaste stelsels en sisteme en die aanhoudende druk vir 'n verbeterde werksomgewing die 

buitelandse politieke meesters vervreem en het veral die groot aantal bedankings van buitelandse personeel die 

binnelandse politieke administrasie in verdere chaos gedompel (Meredith, 2005: 7-17). Politieke selfbestuur was 

weereens die antwoord maar die swak logistieke onderbou, onbevoegde en korrupte binnelandse personeel en 

kille buitelandse skouer het die pogings om behoorl ike regerings te vestig konstant getorpedeer. Anargie was 

vervolgens die finale resultaat juis omdat persoonlike gewin en die misbruik van mag in die regeringsektore talle 

radikale regeringsvergrype meegebring (Clapham, 1992) en die strewe na regeringsoorlewing net verdere 

vervreemding van internasionale sisteme geskep het (Clapham, 1992). 

 

Vierdens speel ideologiese aksente 'n dominante rol in die strewe na selfbestuur. Juis die talle ekonomiese 

agterstande, swak landbouresultate (as gevolg van uitmergelende droogtes en verkeerde landboumetodes) en 

die daadwerklike strewe na Westerse industrialisasie sou 'n sterk sosialistiese inslag vestig en handhaaf. Hierdie 

ideologiese benadering realiseer juis omdat Afrika arm aan ideologiese denke en inhoude is en derhalwe van die 

Westerse ideologiese insigte gebruik moes maak. Daarby sou 'n sterk militante inslag verseker dat die swart 

bevolking se inisiatief vir kapitalisme in die kiem gesmoor word juis omdat geweld as die beste proses om 

volkseenheid te skep en te handhaaf, gesien is. Juis in die proses is die uitdagende intellekteuele en gespanne 

emosionele inhoude deur kommunistiese regimes (Rusland, China, Kuba) benut om kapitalisme vir die koloniale 

en ekonomiese uitbuiting in Afrika te blameer. (Meredith. 2005: 149-150). Daarmee is 'n gaping vir kommunisme 

geskep juis omdat die rooi ideologie se sterk anti -westerse en anti-koloniale inhoude vir Afrika aanvaarbaar was. 

Intussen is 'n Marxistiese benadering in selfbestuur konstant deur hierdie neo-kolonialistiese magte ingevoer en 

is deurlopend gesorg dat die regte kandidate aan bewind bly. So is selfbestuur wel gevestig, maar sonder dat 

van buitelandse oorheersing ontkom is. Eerder is een ideologiese verknegting vir 'n ander een verruil (Markakis 

& Waller, 1986). 
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Juis vanuit hierdie strewe na politieke selfbestuur sou die stryd teen neo-kolonialisme 'n nuwe vlaag van politieke 

dryfkragte oor Afrika losgelaat. 

 

3.2.3.2.  OORLEWING TEEN NEO-KOLONIALISME. 

 

Die oorlewing teen neo-kolonialisme sou in Afrika veral twee verreikende politieke dryfkragte loslaat. 

 

Eerstens sou neo-kolonisalisme in 'n bedekte vorm voortgaan. In die proses is aan Afrika ekonomiese hulp 

verleen terwyl by hernuwing om die politieke beheer van Afrika meegeding is. So sou Rusland bv. die 

Aswandam in Egipte, Engeland die Kariba Hidro-elektriese aanleg, Arabiese state die Libië-pyplyn, België die 

Caborra Bassa Hidro-elektriese aanleg en die Chinese die Tanzam-spoorlyn tussen Oos - en Sentraal-Afrika 

bou. Hiermee realiseer egter geen ekonomiese bevryding nie juis omdat reuse lenings hierdie projekte finansier 

het en Afrika dus sodoende aan nuwe finansiële heersers uitgelewer het. Die proses word verder bemoeilik 

omdat die voortsetting van die kolonialistiese roofbeheer nog steeds Afrika se natuurlike hulpbronne uitgeput het 

sonder dat die plaaslike bevolking se ekonomiese selfstandigheid en omstandighede daardeur bevorder is. 

Daarby is deur die ekonomiese projekte nuwe en onhaalbare finansiële verwagtinge onder die arm swart 

bevolkinge geskep wat die politieke heersers weens die onrealisme daarvan onder druk geplaas en sodoende 

aan die ekonomiese heersers verslaaf het. Daarmee sou verwyte, afguns en selfs nydigheid teenoor die groot 

nywerheidslande behoue bly en sou die reaksie die gewilligheid by die sterk nywerheidslande om hulp aan 

Afrika te verleen, toenemend laat opdroog. Juis die druk vir sigbare en bruikbare teenprestasies en die 

groeiende Afrika skuldelas sou Afrikaleiers na magsoornames laat gryp en sou nasionalisering van Westerse 

industrieë en belange tot gevolg hê. Al hierdie prosesse sou die Weste vervreem en Afrika al meer aan nuwe 

politieke en ekonomiese meesters verkneg wat juis neo-kolonialisme sou bevorder en die stryd daarteen 

vervolgens intensifiseer (UNESCO 1999). 

 

Tweedens sou anargisme die metode word om neo-kolonialisme te vestig. Daarmee is die Chinese eerste 

minister, Chou En-laai, se verklaring (op 4 Febraurie 1964) dat 'Revolutionary prospects are excellent throughout 

Africa' daadwerklik in die praktyk waar bewys (De Villiers, 1976: 165). Vanuit 'n nuwe vorm van revolusionêre 

aanslag word terreur nie net meer aangewend om Westerse kolonialisme te beëindig nie, maar ook om 'n 

Marxistiese regime aan bewind te kry en te hou. Daarmee is politieke onrus in nuwe onafhanklike lande geskep 

terwyl vreemde en buitelandse moonthede weereens politieke gewin nagejaag het. Daarom is die stryd van die 

Mau-Mau in Kenia, die Force Publique, die Ben-Bella en die Husa rebelle in Algerië, Swapo in Namibië en 

Angola, die Lumumbist, Mulele, Soumialort en Openga rebelle in Zaïre en die Frelimo rebelle in Mosambiek teen 

kolonialisme na die vestiging van politieke anargie verander ten einde kommunistiese ekspansionisme te 

bevorder. In die hele proses kom Chinese, Kubaanse en Russiese terreurgroepe in spel en word 'n nuwe basis 

vir kommunistiese kolonialisme en imperialisme daardeur verseker (Attwood, 1967; Meredith, 2005: 149-150). 

Dwarsdeur hierdie neo-koloniale aanslag word Russiese en Chinese wapentuig in Afrika benut (bv. in Uganda, 

Angola, Mosambiek), word talle anti-kommunistiese politieke leiers vermoor en ontstaan daar gedurige botsings 

tussen pro- en anti-kommunistiese faksies in Noord- en Sentraal-Afrika. Hierdie roekelose strewe na die 

hervestiging van buitelandse politieke mag, gee selfs daartoe aanleiding dat natuurrampe vir politieke voordele 

aangewend word en daarom volg staatsgrepe kort nadat 'n sikloon Mauritius, 'n aardbewing Morocco en 'n 

vulkaniese uitbarsting Tristan de Cunda, getref het (De Villiers,1976: 155-210; Cook & Killingray,1983: 1-9). Al 
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hierdie soort gebeure word inderdaad 'horror tales' vanuit 'the Dark continent' (Allen, 1979). Agter alles was 

egter 'n beplande rooi offensief van stapel gestuur om soveel van die Afrikakontinent as moontlik onder 

kommunistiese beheer te kry (Meredith, 2005: 332-343). In die proses is onwettige diamante dikwels aangewend 

om bloedige terreur te finansier (Campbell, 2004) en is militêre Marxistiese regimes in Afrika doelmatig geskep, 

instandgehou en vir politieke beheer aangewend (Markakis & Waller, 1986). 

 

Die genoemde internasionale politieke omvange wat rondom WWII, die Koue Oorlog, die strewe na politieke 

stabiliteite en die hervestiging van politieke radikalisme uitkristaliseer het, het alles fenominale invloede in Suid-

Afrika uitgeoefen. Dieselfde is waar van die Afrika politieke ontwikkelinge omdat die radikale politieke gebeure 

en veral die eiesoortige politieke stimulasie dryfkragte duidelik binne die Suid-Afrikaanse bedeling weerklank 

gevind het. In die proses het nasionalisme, die ontwaking van Afrika en die stryd teen kolonialisme eiesoortige 

politieke ontwikkeling geskep wat omvattende politieke aanpassings binne Suid-Afrika inisieer het. 

 

Vanuit hierdie insig en gebeure is dit nodig om die betekenis van die buitelandse politieke gebeure eers in 

perspektief te plaas voordat aandag aan die Suid-Afrikaanse politieke aanpassings daarna volg.  

 

4. BETEKENIS VAN BUITELANDSE POLITIEKE GEBEURE.  

 

Die betekenis van die genoemde internasionale en Afrika politieke ontwikkeling setel in vyf belangrike inhoude.  

 

Eerstens beklemtoon die gegewe buitelandse politieke gebeure dat politieke stimulasie sedert WWII 'n 

dinamiese, voortstuwende en ingrypende wêreldgebeure is. Tydens die proses realiseer politieke interaksies, 

aksies en reaksies wat politieke dryfkragte skep wat vervolgens politieke verandering bly voortstu. Suid-Afrika is 

nie van hierdie konstante politieke transformasieproses uitgesluit nie wat beteken dat die nuwe Suid-Afrikaanse 

politieke bedeling nie voltooid en afgehandel is nie. Veranderingsdryfkragte is eerder reeds aktief werksaam om 

selfs die nuwe politieke strukture, beleid en stelsels sodanig onder druk te plaas dat die binnelandse politieke 

bedeling in die toekoms op nuwe en selfs andersoortige politieke bane gedwonge gelei en begelei kan en sal 

moet word. Die tekens is reeds daar dat talle bestaande nasionale probleme die politieke heersers sal dwing om 

nuwe politieke realiteite vanuit deurlopende politieke aapassings te akkommodeer.  

 

Tweedens is Suid-Afrika onlosmaaklik deel van die buitelandse politieke transformasieproses. Dit beteken dat 

die politieke veranderinge wat in Suid-Afrika realiseer het nie 'n afwyking, abnormaliteit of onvoorsiene politieke 

dimensie is nie. Eerder is dit 'n voortsettingsproses van politieke veranderinge wat oor dekades heen oor die 

wêreld heen realiseer het. Dit impliseer ook dat Suid-Afrika se politieke toekoms reeds in lyn met verdere 

politieke wêreldgebeure gebring is. Die politieke voordeel realiseer omdat die internasionale voorbeeld 

binnelands nagevolg is waartydens die nodige politieke aanpassings gemaak is om vanaf 'n onaanvaarbare 

politieke opset na 'n nuwe bedeling met nuwe moontlikhede en groter potensiaal te beweeg. Vanselfsprekend is 

in die proses 'n eie en unieke binnelandse politieke omvang gevestig, maar terselfdertyd is in pas met die 

internasionale tendens gebly waarin politieke voortgang i.p.v. verstarring die politieke beleid en inhoude bepaal 

het. 
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Derdens is beide 'n positiewe en negatiewe internasionale voorbeeld vir die hantering van politieke 

transformasie gestel. Dit beteken dat Suid-Afrika nie aan politieke gissinge en opportunisme uitgelewer hoef te 

wees nie juis omdat genoeg historiese politieke gebeure bestaan wat duidelik beklemtoon dat politieke 

samewerking en demokratiese sis teme ekonomiese voorspoed, sosiale orde en politieke vrede vestig. 

Daarteenoor skep eensydige ideologiese vertrekpunte, politieke magsvergrype en die radikale behou van 

politieke beheer slegs sosio-politieke chaos, ondergang en eventueel totale selfvernietiging. Suid-Afrika kan dus 

uit die talle genoemde politieke suksesse en foute leer hoe om konstante voorspoed te vestig sonder dat die 

risiko van politieke en ekonomiese ondergang enigsins binnelands geloop hoef te word. 

 

Vierdens is die invloede van die genoemde buitelandse politieke gebeure binne die Suid-Afrikaanse politieke 

opset omvangryk. Die ontwikkeling is moontlik omdat die resultate van 'n politieke wêreldfokus en 'n ekonomiese 

globaliseringsproses alle grense sodanig oorspan dat internasionale wêreldgebeure ook nasionale werklikhede 

word. Dit beteken.dat Suid-Afrika nie buite die ineengeweefde politieke dimensies nie, maar binne die gegewe 

omvange daarvan staan, beweeg en oorleef. Daarom word die gegewe politieke wêreldinvloede later in groter 

detail uitgespel.  

 

Laastens setel die betekenis van die genoemde internasionale politieke gebeure in twee mikpunte. 

 

Enersyds plaas bogenoemde afgebakende oorsig van die internasionale en Afrika politieke gebeure die 

nasionale politieke ontwikkeling binne die nodige politieke omgewing. Daarmee word die invloedsfere van die 

buitelandse politieke veranderinge duidelik en kan die binnelandse politieke reaksies daarop in duideliker 

perspektiewe geplaas word. 

 

Andersyds is die internasionale politieke gebeure gebied om die kerk te begelei. Daarom is die ontleding van die 

buitelandse politieke transformasieprosesse gepoog met die hoop dat die kerk die gegewe binnelandse politieke 

verandering vanuit 'n ander invalshoek as die suiwer kerklik-teologiese sal hanteer. Daarsonder kan die 

motivering vir en waarde van die voorgestelde Nywerheidsbedieningsmodel ook nie binne die gegewe prakties -

teologiese perspektief geplaas word nie. 

 

Hierdie oorsigtelike beklemtoning van die betekenis van die buitelandse politieke transform asieprosesse plaas 

die Suid-Afrikaanse politieke transformasiegebeure binne die nodige wêreld en Afrikamilieu. Daarom kan 

vervolgens aandag aan die eietydse Suid -Afrikaanse politieke aanpassings gegee word. Juis vanuit die politieke 

proses word die nasionale politieke stimulasie van transformasie hopelik genoegsaam duidelik om die kerklik-

teologiese hantering van die gebeure sinvol te help rig. 

 

5. SUID-AFRIKAANSE POLITIEKE AANPASSINGS. 

 

Twee inleidende stellinge is oor die Suid-Afrikaanse eietydse politieke bedeling noodsaaklik. 

 

Eerstens dra die genoemde rol van politiek binne wêreldverandering en die eiesoortige politieke opset van Afrika 

tot die omvattende gebeure in die Suid-Afrikaanse politieke transformasiebedeling by. Die gebeure realiseer 

omdat die internasionale en die Afrika politieke inhoude bepaalde politieke reaksies en aksies in Suid-Afrika 
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aktiveer, waarop die binnelandse politieke milieu beide negatief en positief reageer het. Hierdie eietydse 

politieke prosesse demonstreer dat Suid-Afrika nie die politieke invloede vanuit en tydens politieke transformasie 

vrygespring het nie. 

 

Tweedens is die politieke stimulasie tydens die aanloop tot, ontwikkeling tydens en vestiging van die eietydse 

Suid-Afrikaanse politieke bedeling omvangryk, ingrypend en omvattend van aard (Van Jaarsveld, 1981; Van 

Vuuren, Wiehahn, Lombard & Rhoodie, 1983; Louw & Kendall, 1986; Wiechers, 1988; Kotzé, 1992; Vieira, 

Martin & Wallerstein, 1992; Dugard, Haysom & Marcus, 1992; Johnston, Shezi & Bradshaw, 1993; Coetzer, 

2000). Afbakening is dus noodsaaklik en wel rondom twee vertrekpunte. 

 

Enersyds handhaaf die politieke opset 'n geskiedenisverloop. Die gebeure is egter afgehandelde politieke 

prosesse en daarom word van daaruit slegs die mees tersaaklike elemente geneem wat die huidige politieke 

demokratiese bestel moontlik gemaak het. 

 

Andersyds val die fokus op die vestiging van die eietydse nasionale politieke transformasieproses. Die inhoude 

daarvan is die bestaande werklikheid van die dag waarop die kerk moet reageer. Daarom volg ‘n tersaaklike 

ontleding van die agtergrond, die omvang, die realisering en die voortsetting van die bestaande demokratiese 

bestel in Suid-Afrika. 

 

Ten einde die afbakening te vestig, word eers noodsaaklike insigte oor die nasionale politieke opset gebied 

voordat die mees belangrike gebeure tydens die vestiging van die eietydse politieke transformasieproses 

omskryf word. Daarna word slegs enkele dinamiese politieke stimulasiedryfkragte uitgelig wat alles tot die 

daarstel en voortgesette handhawing van 'n demokratiese Suid-Afrika aanleiding gegee het. 

 

5.1 NOODSAAKLIKE INSIGTE OOR NASIONALE POLITIEKE OPSET. 

 

Ten einde die omvang van die nasionale politieke opset kursories in perspektief te plaas, word slegs die eeue 

lange politieke historiese verloop, die ingewikkelde binnelandse politieke probleme, die effek van die genoemde 

buitelandse politieke gebeure, die rasgerigte fokus en die verwerking van die apartheidsbedeling beklemtoon. 

Vanuit die politieke milieu is die vestiging van 'n nuwe demokratiese bestel omvattend gestimuleer. 

 

5.1.1. EEUE LANGE POLITIEKE HISTORIESE VERLOOP. 

 

Die politieke bedeling in Suid-Afrika handhaaf 'n lang historiese verloop. Hierin is veral drie politieke gebeure van 

tersaaklike belang. 

 

Eerstens groei die politieke bedeling saam met die geleidelike ontwikkelinge van die land. Die binnelandse 

politieke prosesse begin reeds vroeg in die Kaapkolonie (tydens die sewentiende eeu) en wel vanuit die 

groeiende drang na 'n nasionale binnelandse politieke bestel. Daarna deurloop die vestiging van die behoefte 

verskillende en moeilike stadia van politieke aanpassings. Die situasie ontwikkel deels weens die handhaaf van 

buitelandse politieke beheer oor 'n klein onontwikkelde kolonie en veral weens die ingewikkelde binnelandse 

bedeling wat geen kits politieke oplossings bied nie (Du Plessis, 1939.) Ten spyte van die moeilike politieke 
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bedeling realiseer nogtans 'n konstante politieke groeiproses en wel voor en na Die Groot Trek en veral namate 

die Suid-Afrikaanse grondgebied na die Vrystaat, Transvaal en Natal uitgebrei is. Die strewe na politieke 

selfstandigheid sou daarna met die stryd teen Britse imperialisme eskaleer en wel tydens die veg van twee 

vryheidsoorloë (Weideman, 1955), die onderhandelinge oor die regeer van die Britse protektorate (Wiechers, 

1964) en die verwerking van die Britse imperialistiese beleid. Eventueel sou die binnelandse politieke 

ontwikkelinge tot Unifikasie aanleiding gee en sou die drang na binnelandse politieke beheer met die 

magsoorname van die Nasionale Party in 1948 'n hoogtepunt bereik. Daarmee is binnelandse politieke 

seggenskap sodanig gevestig dat die nuwe politieke bedeling in staat was om 'n republiek te vestig (Thomson, 

1966) en ook die apartheidsbeleid tot al sy konsekwensies te begelei (Van Tonder, 1976: 1-132). Hierdie 

geskiedenisverloop sou geleidelik tot 'n unieke vorm van staatkundige ontwikkeling uitkulmineer (Van Jaarsveld, 

1976) wat die nodige politieke behoefte na die vestiging van 'n nuwe demokratiese bestel eventueel binne Suid-

Afrika sou vestig (Meyer, 1984).  

 

Tweedens worstel die politici reg van die begin af met eiesoortige binnelandse probleme. Die politieke hantering 

van 'n ontwikkelende land was uitdagend moeilik juis weens die unieke opset van die Suid-Afrikaanse omgewing 

' .... Klima, Landschaft, Geschichte und Bevölkerung geben diesem Teil Afrikas ein besonderes Geprage ....' 

(Jenny, 1961: 46). Namate die land se verskillende bevolkingsgroepe al meer met mekaar kontak gemaak het, 

het die hantering van die kulturele pluraliteit en die uiteenlopende etnisiteit van twee wêrelde (Europa en Afrika) 

'n kritiese dimensie verkry, te meer omdat rassebotsinge toenemend eskaleer het. Daarby het die volksplanting 

tot volksontplooiing gegroei en moes die geleidelike oorgang vanaf 'n landelike na 'n industriële omgewing 

sodanig polities begelei word, dat 'n moderne samelewing in lyn met internasionale standaarde gevestig kon 

word. Deurgaans is die verskillende vlakke van beskawing, van godsdiensinhoude en kulturele uitlewing egter 

erken juis omdat die politici al meer oortuig geraak het dat slegs segregasie die nodige binnelandse rassevrede, 

ekonomiese voorspoed en politieke orde kon verseker. Tydens al hierdie gebeure is toenemend ervaar (en 

aanvaar) dat die politieke hantering van 'n multi -etniese omgewing uiters problematies van aard is en dat die 

regeer daarvan intense politieke beplanning, inspanning, toegewings en opofferings konstant opeis (Van 

Vuuren, Wiehahn, Lombard & Rhoodie, 1983: ii, 20-60). Buitelandse teenstand bemoeilik die opset (Thoms on & 

Butler, 1975). 

 

Derdens handhaaf die vestiging van die eietydse demokratiese bestel ‘n geskiedenis van sy eie. Tydens 

dinamiese politieke gebeure (sedert die tagtigs) sou die eeu lange bevoorregting van die blanke tot groeiende 

swart teenstand en eventueel tot swart weerstand aanleiding gee. Die ontwikkeling realiseer rondom die 

handhawing van blanke institusionele politieke beheer, die toepassing van rasseklassifikasie, die vestiging van 

territoriale, grond en sosiale segregasie en die daarstel van onderdrukkende wetgewing wat apartheid polities in 

plek moes hou (Van Vliet, s.j.). Vanuit die politieke opset sou 'n intense politieke stryd eskaleer in 'n poging om 'n 

nuwe konstitusionele orde d.m.v. ander politieke strukture sodanig te skep dat 'n nie-rassige en demokratiese 

bedeling gevestig kan word (Joubert, 1983; Friedman, 1992: 38-41). Tydens hierdie ingewikkelde politieke 

prosesse het dit egter al meer duidelik geword dat die Suid-Afrikaanse politici (selfs na die vestiging van die 

beoogde demokratiese bedeling) nog steeds 'n uiters delikate, moeilike, omvattende en uitdagende taak sou bly 

ervaar en wel omdat 'South Africa hangs between the old and the new, between apartheid and an unsure future' 

(Friedman, 1992: 1). 
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Vanuit hierdie stadige, geleidelike, maar besliste binnelandse politieke ontwikkeling, het 'n reeks ingewikkelde 

politieke probleme realiseer wat juis die binnelandse politieke transformasieproses omvattend gestimuleer het. 

 

5.1.2.  INGEWIKKELDE BINNELANDSE POLITIEKE PROBLEME . 

 

Dwarsdeur die genoemde vestiging van 'n binnelandse politieke bedeling het talle politieke probleme die 

politieke prosesse vir eeue begelei. Op al die verskillende probleemfasette word nie gefokus nie, maar wel op 

die eietydse politieke probleme wat die werklike gebeure rondom die nuwe demokratiese bestel in perspektief 

plaas. Hierin het veral ses ingewikkelde politieke probleme die vestiging van 'n nuwe politieke bedeling 

omvattend moeilik gemaak en wel omdat daarmee geen keuse gelaat was nie. 

 

Eerstens moes bestaan de politieke inhoude hanteer word. Binne die politieke geskiedenis van Suid-Afrika (Hanf, 

Wieland & Vierdag, 1981) speel uiteenlopende politieke aspirasies (Kotze, 1983), die rol van kultuur (Kroeber & 

Kluckhohn, 1963), sosiale konflik (Lipset, 1984), die invloed van werkersunies (Friedman, 1987), apartheid 

(Kaplan, 1980) en die strewe na politieke beheer ten einde al die knelpunte polities te beheer (Breytenbach, 

1975; Pienaar, 1979; Van Vuuren & Kriek, 1982a; 1982b ) 'n dominante rol. Tydens hierdie ingewikkelde 

politieke verhoudinge is uit die politieke tentakels van Britse imperialisme (Hyman, 1976) en Russiese 

ekspansionisme (Kotze, 1970; 1979; Barnard 1980; Denton, 1982) ontsnap en met 'n gewelddadige en 

georganiseerde revolusie geworstel (Gann & Duigan, 1979). Laasgenoemde het tot hoogverraadsake, 

aanhouding van radikales sonder verhoor, lewenslange gevangenisstraf, wederregtelik landsverlating en 'n 

buitelandse veldtog teen apartheid gelei. Daarmee is die land ekonomies (weens boikotte) geknou en poli ties 

(weens volgehoue anti-apartheidsaksies) binne die internasionale gemeenskap toenemend isoleer Eventueel 

het rassegeweld, plundering, vernietiging en totale wanorde 'n noodtoestand genoodsaak waartydens aan die 

veiligsheidsdienste t.w. die Suid-Afrikaanse Polisie (SAP) en Suid-Afrikaanse Weermag (SAW) ongekende 

magte toegeken is. Tydens die konstitusionele onderhandelinge moes politieke magsverskuiwing en magsdeling 

sodanig beding word dat 'n bedreigde ekonomiese bedeling hanteer, versteurde sosiale verhoudinge herstel en 

radikale verandering aan samelingstrukture so omvattend kon realiseer dat die Suid-Afrikaanse bevolking nie 

verder ontwrig sou word nie. Elk van hierdie fasette het politieke uitdagings van sy eie gehandhaaf en wel omdat 

die politieke proses ook verreikende sosiale veranderinge moes verseker wat juis die onderhandelinge vir 'n 

nuwe politieke bedeling bemoeilik het (Schlemmer, 1980: 267-290; Meredith, 2005: 93-116). In wese was die 

apartheidsbedeling oor 'n wye spektrum in 'n krisis gedompel en is die proses van politieke transformasie vanaf 

1975 tot 1990 deur 'n enkele faktor (segregasie) intens bemoeilik (Price, 1991). 

 

Tweedens moes die regering omvattende aanpassings maak. In die proses moes die regerende Nasionale Party 

die noodsaaklike onderhandelinge, met veral die ANC, sodanig hanteer dat nie net die Party se politieke 

toekoms nie, maar veral die land se voortbestaan positief gerig kon word. Juis tydens die ontwikkelinge moes 

die talle onsekerhede oor die blankes se gereedheid om na 'n nuwe politieke dispensasie te beweeg en die party 

se werklike potensiaal om te onderhandel, sodanig bepaal word dat blanke vrese besweer en swart hoop vervul 

kon word. Daarby moes magsdeling sodanig beding word dat die blanke minderheid nie alle politieke 

seggenskap tydens die proses verloor nie en moes die oorgang na 'n nuwe post-apartheid samelewing sodanig 

regeer word dat die finale vestiging en handhawing van binnelandse vrede, ekonomiese groei en politieke 

stabiliteit vanuit 'n totaal nuwe politieke bedeling verseker kon word (Friedman, 1992: 38-41). 
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Derdens moes 'n uiters sensitiewe politieke omvang ontlont word. Joubert (1985: i; ii-iv) omskryf die situasie voor 

1994 korrek 'Weens buitelandse druk en sielkundige en fisiese konflikskepping is die huidige polities -

staatkundige situasie in Suider-Afrika van 'n sensitiewe aard en het dit ter wille van oorlewing noodsaaklik 

geword om sekere konflikwerende strukture te skep om die konflikpotensiaal te neutraliseer. 'Juis hierdie 

sensitiewe situasie het vereis dat 'n staatsbestel van magsdeling vanuit die sinkronisering van staatkundige 

teorie en praktyk beding moes word ten einde werkbare en blywende oplossings vir die bestaande krisis te vind. 

Die proses was dringend nodig omdat sielkundige konflik reeds in die Suid-Afrikaanse kulturele-heterogene 

samelewing d.m.v. rassevooroordele, frustrasies en aggressie geskep is en antroplogiese konflik vanuit 

klasseverhoudinge, ekonomiese elimineringe en 'n eensydige ideologiese onderbou (afsonderlike ontwikkeling) 

reeds bewerkstellig was. Verder was fisiese konflik (geweld) deur die Russiese Afrikastrategie d.m.v. 

insurgensie, guerrilla-optredes en terreuraanvalle doelbewus bevorder en het mediakonflik 'n opruiende 

uitbeelding van geweld inisieer waartydens mediavryheid misbruik is om binnelandse en buitelandse pro-

apartheid en anti -apartheid sentimente op te sweep. Daarom moes indringend gesoek word na 'n 

akkommoderende politieke opset waarin politieke partye, ekonomiese strukture en nywerheidsinstellings 'n multi-

dimensionele proses van verandering kan vestig. Sodanige politieke bestel moes 'n demokratiese funsksionering 

van 'n nasiestaat verseker waarin die volle verteenwoordiging van alle bevolkingsgroepe sal realiseer. Die 

hantering van hierdie sensitiewe politieke omvange en inhoude was noodsaaklik omdat die grootste 

moontlikheid vir verdere konflik in konflikskeppende politieke strukture setel. Daarom moet die verskillende 

vorme van staatsbestuur (uitvoerende en regsprekende gesag) die nodige beskerming van menseregte 

handhaaf deur 'n konstitusie te skryf wat politieke medeseggenskap aan alle stemgeregtiges verleen, 

staatsbeheer sal verdeel, politieke vryheid sal handhaaf en 'n aanvaarbare grondwet sal vestig wat as 

saambindende meganisme die regeringskoers kan skep en bly bepaal (Joubert, 1985: 1-169). Met die latere 

politieke onderhandelinge het al hierdie politieke fasette inderdaad die toon aangegee. 

 

Vierdens moes 'n proses van demokratiese nasiebou direk na 'n nuwe politieke dispensasie realiseer. Rhoodie & 

Liebenberg (1994) vat die beskouinge van talle politieke analiste in die verband (tydens 'n omvattande RGN 

studie) saam. Volgens die navorsing kan politieke voorspoed slegs gehandhaaf word indien nasiebou gesien 

word as die demokratiese weg om 'n nuwe nasionale eenheid met die bestaande etniese en kulturele diversiteit 

te sinkroniseer (1-36). Hierdie proses vra dat 'n nuwe vorm van etniese nasionalisme in nasiebou ingeweef word 

(37-90) en dat die fokus op nasiebou nie net die strewe nie, maar ook die handhawing van 'n konstitusionele 

basis vir 'n demokratiese regering moet begelei (91-146). Juis tydens die vestiging van die politieke proses moet 

die sosio-politieke situasie sodanig in ag geneem word dat 'n demokratiese nasiebou-aksie die nodige inter-

gemeenskaplike rekonsiliasieproses sal skep en konstant sal bly handhaaf (147-214) en wel omdat die talle 

sosio-ekonomiese determinante (215-250) sodanig akkommodeer word dat die oorgang vanaf apartheid na 'n 

demokrasie (251-292), die verseker van geslaggelykheid (293-344) en veral die blywende ophef van geweld 

(345-384) kan realiseer. Juis met laasgenoemde moet die rol van die nasionale veiligheidsmagte getemper word 

(385-412). In alles moet die invloed van die nuwe internasionale verwagtinge sodanig gerig word dat begrip i.p.v. 

inmenging sal realiseer te meer omdat nasiebou die toekoms van Suid-Afrika gaan bly bepaal (413-448). 

 

Vyfdens moes die politieke onderhandelingsprosesse ordelik hanteer word. Vanuit bogenoemde fokus op 

nasiebou is indringende nuwe insigte oor die probleme tydens so 'n proses uitgelig. 
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So pleit Van Zyl Slabbert (1994: 449-454) juis tydens 'n delikate stadium van die onderhandelingstydperk vir 'n 

praktiese i.p.v. ideologiese vorm van nasiebou omdat slegs vanuit 'n realiteitsfokus die werklike stand van die 

politieke omvange bepaal en ordelik hanteer kan word. Daarsonder kan die legitimiteit van 'n nuwe konstitusie 

nie gewaarborg word nie en sal politieke stabiliteit nie die nodige handhawing van sosiale orde, ekonomiese 

groei en die redistribusie van staatsgelde vir die daarstel van gelyke voorregte meebring nie. Daarmee sal die 

komende stemgeleenthede gelegitimeer, kalmeer en hanteer word terwyl dwarsdeur die hele proses 'n werkbare 

staatsbestel eventueel gevestig en daarna gehandhaaf word. Sonder politieke orde is politieke wanorde die 

eindproduk. 

 

Wiechers (1994: 455-460) waarsku verder dat politieke rekonsiliasie alleenlik deur legitieme staatsinstansies 

hanteer kan word. Slegs deur ordelike politieke prosesse kan die bestaande swart diversiteite na sinvolle en 

bruikbare swart selfverwesentliking begelei word terwyl enige gebreke in die verband die uiters delikate politieke 

onderhandelinge (vir 'n nuwe politieke bedeling) net kan versuur. Die potensiaal vir mislukking is juis groot omdat 

'n 'potentially disasterous urge to raise the negative side of the apartheid experiences of the past, as justification 

for new measures of oppression and violation of fundamental rights' reeds bestaan. Daarom is dit 'a very real 

danger that the struggle against the apartheid of the past may close the eyes of South African Society to the very 

real inadequacies of the present and the future, and worse, supply an easy excuse for a lack of tolerance and 

inability to establish democracy'. Vanuit sodanige negatiwiteite sal geen politieke vordering volg nie en daarom is 

die hantering van versteurde gesindhede van soveel intrinsieke belang. 

 

Schlemmer (1994: 461-466) beklemtoon dat die groot uitdaging bly om die bestaande staatsomvange, inhoude 

en gebruike sodanig ordelik te herskryf dat al die politieke ellendes van die verlede opgevang en vervang word 

sonder dat 'n nuwe vorm van wanorde realiseer. Juis daarom sal nasiebou slegs slaag indien gelyke regte en 

status verleen, 'n nuwe vorm van nasionalisme gekweek en die vraag rondom Afrika of Suid-Afrikaanse identiteit 

aanvaarbaar beantwoord word. Slegs politieke orde kan politieke wanorde afweer en konstante sosiale 

ordelikheid handhaaf waarsonder nie polities, ekonomies of gemeenskaplik oorleef sal word nie.  

 

Laastens moes juis transformasie oor 'n wye spektrum realiseer. Staatkundig moes konstitusionele wetgewing 

en die gepaardgaande administratiewe aanpassings, swart plaaslike regerings en die vrese en verwagtinge van 

blanke, Indiërs en Kleurlinge hanteer word. Sosiaal moes swart verstedeliking en die sosio-ekonomiese gevolge 

daarvan, die nuwe sosiale aanpassings (na die ophef van beperkende wetgewing) en sport normalisering op 

nuwe bane begelei word. Ekonomies moes nuwe industriële verhoudinge en mannekragaanpassings die 

bestaande arbeidsonrus na arbeidsywer verander. Opvoedkundig moes alle diskrimenerende en beperkende 

maatreëls opgehef word om groter bekwaamheid te verseker. Al hierdie prosesse was reeds deel van vorige 

politieke optredes (en beleid) en  daarom is die soort verandering inderdaad nie van 'recent origin' nie. Die nuwe 

uitdagings vra egter vir 'n duidelike en andersoortige strategie wat verandering oor 'n wye spektrum kan orden, 

rig en begelei, wat nuwe wette en die handhawing daarvan sodanig kan vestig dat dit nie opstand nie, maar 

samewerking sal verseker en wat die buitelandse beleid so omvattend kan aanpas dat internasionale erkenning 

aan die nuwe Suid-Afrikaanse bedeling verleen sal word (Van Vuuren, 1983: i). 
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Juis laasgenoemde fokus genoodsaak verdere aandag op die effek wat die genoemde buitelandse gebeure 

binnelands gehad het. 

 

5.1.3. EFFEK VAN BUITELANDSE POLITIEKE GEBEURE. 

 

Daar is reeds genoem dat Suid-Afrika deel is van die internasionale gemeenskap en dat die land dus nie van die 

genoemde buitelandse ekonomiese ontwikkelinge ontkom het nie. Dieselfde is waar van die politieke milieu. Die 

effek van WWII, die Koue Oorlog, die strewe na politieke stabiliteit, die hervestiging van politieke radikalisme en 

die politieke gebeure in Afrika het elk 'n besonderse bydrae tot die ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse politieke 

probleme en die eventuele hantering daarvan gelewer. Daarom word daar kortliks op elk van die aspekte gelet. 

 

5.1.3.1.   TWEEDE WêRELDOORLOG. 

 

WWII het veral twee uiteenlopende gebeure in Suid-Afrika gevestig.  

 

Eerstens  het Suid-Afrika tydens WWII 'n ongekende ekonomiese bloeitydperk beleef. Die droogte en ressesie 

van die dertigs het 'n ekonomiese depressie veroorsaak wat swart werkloosheid verhoog en 'n verskuifde 

verandering in die werksomgewing vir die blankes meegebring het. Tydens die gebeure is plase verlaat, het 

onordelike verstedeliking realiseer en het die blanke armoedevraagstuk ontstaan. Die swak strukture en 

metodes van die vakbondunies het arbeidsonrus verhoog i.p.v. getemper en bankrotskappe was vervolgens aan 

die orde van die dag. Tydens die oorlog word Suid-Afrika die gepaardgaande vernietiging gespaar en kon die 

normale ekonomiese, nywerheidsprosesse en mynbou aktiwiteite grootliks ongehinderd voortgaan. Daarmee 

kon die eskaleerde aanvraag na minerale (veral staalerts) en goud bevredig word wat saam met die verdienste 

van die talle Suid-Afrikaanse soldate buitelandse valuta verdien het. Verder is Suid-Afrikaanse fabrieke benut 

om wapentuig en ander noodsaaklike voorrade vir die Geallieerde magte te produseer en is Suid-Afikaanse 

hawens gebruik vir die herstel van skepe. Met die vertrek van geskoolde arbeiders na die oorlogsvelde het 

mannekragtekorte ontstaan wat die swart man omvattend in die bestaande gereserveerde blanke 

arbeidsomgewing ingetrek het. Blanke vroue is ook al meer in professionele en diensposisies geplaas wat weer 

die aanvraag na dagskole, kleuterskole en huisbediendes sodanig laat groei het dat die swart vrou in die 

ekonomiese prosesse opgeneem is. Al hierdie ekonomiese ontwikkelinge het die sukkelende lewenstaandaarde 

van beide blank en swart verbeter en die ekonomiese knelpunte grootliks verlig (Wiehahn, 1983: 180-187). 

 

Tweedens vestig WWII die eerste internasionale negatiwiteite teenoor die Suid-Afrikaanse politieke bedeling. 

Tydens die oorlog word Suid-Afrika al meer geïnternasionaliseer en bring multi-nasionale aktiwiteite nie net meer 

kennis, kontakte en kontrakte mee nie, maar ontwikkel ook nuwe belangstelling in die Suid-Afrikaanse politieke 

opset. Juis weens Generaal Smuts se hoë profiel en betrokkenheid tydens die oorlog en die genoemde 

akkommodering van swartes in die ekonomie kom talle van die bestaande arbeidswette onder die loep. 

Daarmee word groot vraagtekens agter Smuts en Hertzog se koalisieregering geplaas wat loonwette, 

werksreservering, opleidingsbeperkinge en die vestiging van genasionaliseerde nywerhede vestig ten einde 

blankes bokant swartes te bevoordeel. Die genoemde betrek van swart arbeid in die ekonomiese bedeling (en 

dit terwyl swart stemreg en die gepaardgaande swart verteenwoordiging in die parlement (tydens 1936) afgeskaf 

is) het die indruk verhoog dat dubbele standaarde in die Suid-Afrikaanse politieke en ekonomiese bestel 
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oorheers. Die eindresultaat was wel die voortgesette benutting van Suid-Afrika se hulp tydens die oorlog, maar 

tegelykertyd is die binnelandse politieke prosesse rondom die hantering van die swartes en hulle ekonomiese, 

sosiale en politieke posisie toenemend bevraagteken en selfs veroordeel. Hierdie negatiewe buitelandse fokus is 

deur vakunies en die ANC en PAC aangeblaas wat die talle diskrepansies in die arbeidsomgewing sodanig 

opgeblaas het dat toenemende rassespanninge binnelands en van daaruit 'n groter buitelandse fokus gevestig 

kon word. Die hoofdoel was om vanuit beide hierdie gebeure politieke voordele te verkry en om vir die swart 

arbeider meer seggeskap, beter behandeling en groter ekonomiese voordele te beding (Louw & Kendall, 1986: 

34-40). 

 

5.1.3.2.  KOUE OORLOG.  

 

Tydens die Koue Oorlog het ook twee dimensies oorheers. 

 

Eerstens sou die genoemde veroordeling van Suid-Afrika in intensiteit groei. Juis met die oorname van die NP in 

1948 en Malan se handhawing van rassesuiwerheid en rassebehoud word Suid-Afrika as 'n rasgefokusde land 

met 'n meedoënlose rasgerigte politieke beleid gebrandmerk. Die proses is weereens deur anti -apartheidsaksies 

uitgebuit waartydens die uitfasering van kolonialisme in Afrika deur die ANC en die strewes van Pakistan en 

Indië na politieke vryheid deur die 'SA Indian Congres' (SAIC) as voorbeelde voorgehou is om groter 

ekonomiese en politieke seggenskap binnelands te bewerkstellig. Die afskaffing van alle diskriminerende 

wetgewing binne Suid-Afrika word hiermee 'n prioriteit. Die NP se argumente dat segregasie die enigste 

werkbare politieke beleid is om die blanke beskawing te handhaaf en swart ontwikkeling te verseker, word 

binnelands en buitelands vervolgens verwerp juis omdat die talle sosiale, residensiële, kulturele, en ekonomiese 

wette apartheid 'n meer duidelik beslag gegee het (Louw & Kendall, 1986: 41-42). Daarmee is die redes vir 

internasionale verwerping van apartheid ook meer gesubstansieer. 

 

Tweedens word Suid-Afrika 'n teiken tydens die Russiese strewe na wêreldbeheer. Volgens Coetzer (2000: 94-

113) geskied beide 'n militêre offensief en 'n revolusionêre aanslag ten einde die ondemokratiese blanke 

apartheidsregime vanuit 'n 'total onslaught' te vernietig en 'n Russiese beheerde politieke bedeling te vestig. 

 

Enersyds is die militêre offensief planmatig bedryf. Eers is die genoemde internasionale afkeure en die ANC se 

geheiligde stryd teen apartheid konstant benut om 'n militêre aanslag teen Suid-Afrika te regverdig. Daarna is 

militêre optredes gevestig waartydens Angola en Mosambiek tot Russiese satellietlande (aan weerskante van 

Suid-Afrika) ombou is ten einde 'n militêre knyptangaksie rondom die strategiese Suidelike punt van Afrika uit te 

voer. Tydens die militêre offensief is Kubaanse soldate en terreurgroepe in Angola (SWAPO) en in Mosambiek 

(FRELIMO) gebruik om Suid-Afrika militêr te vernietig. Sukses met hierdie proses sou verseker dat Suid-Afrika 

se reuse minerale rykdom en strategiese seeroete in Kommunistiese hande val. Suid-Afrika het egter die gevaar 

besef en daarom het die SAW die oolog in Angola gevo er en Mosambiek polities ontwrig ten einde met 'n 

teenoffensief Russiese ekspansionsime te stuit. Hierin speel staatspresident P.W.Botha 'n belangrike rol (De 

Villiers & De Villiers, 1984; Rhoodie, 1989). 

 

Andersyds is die Russiese aanslag ook deur 'n volskaalse binnelandse revolusie bevorder. Tydens die ANC se 

verbanning is die politieke organisasie binne Rusland gehuisves, opgelei, beskerm en aggressief bekwaam om 



 202 

beide die internasionale druk teen apartheid te verhoog en ook 'n nasionale revolusie binnelands te beplan en 

eventueel deur te voer. Die verbande Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party (SAKP) moes intussen kovert 

meehelp om die revolusie binnelands te inisieer en te laat eskaleer. Hierdie revolusionêre aanslag gee 

aanleiding tot volskaalse binnelandse wanorde en chaos wat weer die regering se gewraakte noodstoestand en 

gepaardgaande 'total strategy' inisieer (Dugard, Haysom & Marcus, 1992: 32-54). Tydens die regeringsoptrede 

word die veiligheidsdepartemente met ongekende magte bekragtig om beide die omliggende oorlogopset en die 

binnelandse terreurgebeure te hanteer (Haysom, 1992: 55-94). Vanuit die bedreigde situasie volg egter 

roekelose veiligsheidsoptredes wat juis 'n groot struikelblok tydens die binnelandse onderhandelingsprosesse 

sou word. Laasgenoemde realiseer omdat die ANC in 'n brief (getiteld History in the making) aan die 

Staatspresident (F.W. De Klerk) die afskaling van die veiligsheidsbedeling en magte as voorwaarde vir verdere 

onderhandelinge eis. Die radikale voorwaarde word verwerp omdat die reste van die revolusie en die ANC se 

weiering om geweld af te sweer die regering gedwing het om veiligheidsmaatreëls te bly handhaaf. Die 

regeringshouding was verder noodsaaklik juis omdat die ontbande SAKP uiters aktief in vakbonde (by name 

COSATU) was en hewige teenoffensiewe teen enige vorm van politieke onderhandelinge d.m.v. onwettige 

stakings geloods het. Weliswaar het De Klerk die talle en groeiende aantal klagtes teen die veiligheidsmagte met 

die aanstelling van die Harmse kommissie in 1990 laat ondersoek, maar juis die gerigte kommunistiese poging 

om die nuwe politieke bedeling te verongeluk, het aanleiding tot 'n verharde houding oor die instandhouding van 

veiligheidswetgewing en optredes gegee (Haysom, 1992: 90-94). Die ANC se politieke optredes was egter teen-

produktief te meer omdat die ineenstorting van Russiese ekspansionisme (aan die einde van die Koue Oorlog) 

die ANC juis na die onderhandelingstafel gedwing het. Die realiteit is eventueel deur die ANC besef namate 

ondervind is dat beëindiging van die vorige Kommunistiese magsblok ook die einde van die omvattende 

finansiële en militêre steun aan die ANC beteken het en dat die ANC se magsbasis daarmee so omvattend 

ondermyn is dat politieke samesprekings as die enigste haalbare politieke proses aanvaar moet word. Juis die 

insig het tot die afswering van geweld deur die ANC aanleiding gegee en daarmee het die doodsklok vir die 

binnelandse revolusie ook gelui. Vanuit hierdie gebeure is die ANC se 'Constitutional guidelines' (ANC 1988: 

167-171) en 'Constitutional Proposals' (ANC 1991a: 176-188) dan ook sodanig aangepas dat geweld afgesweer 

en met groter realisme onderhandel is. Tydens die proses is staatspresident F.W. de Klerk die dominante figuur 

(De Klerk, 1990; 1991; 1992) .   

 

5.1.3.3.  STREWE NA POLITIEKE STABILITEIT  

 

Die strewe na politieke stabiliteit het ook binnelands realiseer. Volgens Dugard (1992a: 3-31) inisieer die 

behoefte na stabiliteit twee Suid-Afrikaanse politieke optredes. 

 

Eerstens verleen die behoefte na stabiliteit 'n nuwe momentum aan politieke transformasie. In die proses is 

besef dat die vestiging van konstitusionele apartheid (vanaf 1948-1980) beëindig moet word. Die handhawing 

van blanke politieke beheer, rasse klassifikasie, territoriale en sosiale segregasie, politieke onderdrukking en 

onaanvaarbare wetgewing om apartheid in stand te hou, was net nie meer haalbaar nie. Die onafhanklike swart 

state en Drie Kamer Parlement was 'n mislukking en die afskaling van klein apartheid was onvoldoende om 

groeiende sosiale, kulturele en politieke weerstand te besweer. 'n Wye omvang van onstabiliteit (o.a. polities, 

ekonomies, opvoedkundig) was aan die orde van die dag en die hantering van die groeiende behoefte na 

fundamentale verandering in SA was die enigste haalbare politieke metode om binnelandse stabiliteit te vestig 
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en te handhaaf. Daarmee is die redes vir politieke transformasie sodanig uitgespel dat daaraan gehoor gegee 

moes word. 

 

Tweedens implementeer De Klerk die noodsaaklike proses. Op 2 Februarie 1990 kondig hy tydens die 

parlementsopening die aftakeling van die apartheidsbedeling en die begin van 'n nuwe demokratiese bestel aan. 

Juis die genoemde onstabiliteite in die land dien as een van die motiveringe vir die nuwe beleid. Daarmee is 'n 

dinamiese nuwe politieke proses begin: 'In the early 1990’s South Africa embarked on the difficult task of 

constructing a society in which race would no longer be a determining factor in the allocation of rights or the 

exercise of power' (Dugard, 1992a: 3-31). Tydens die opeenvolgende politieke gebeure is wel deeglik besef dat 

'n nie-rassige samelewing nie oornag sal realiseer nie en wel omdat apartheid se wortels diep in die politieke en 

gemeenskapslewe gegroei het. Die hoofsaak was egter dat die hantering van die land se onstabiele politieke 

opset nie meer deur onderdrukkende wetgewing hanteer kon word nie, maar juis deur die vestiging van 'n nuwe 

politieke bedeling tot 'n stabiele omvang begelei moes word. 

 

5.1.3.4.  POLITIEKE RADIKALISME   

 

Die herlewing van politieke radikalisme het 'n verdere twee dimensies in Suid-Afrika gevestig. 

 

Eerstens inisieer die genoemde Islam radikalisme twee realiteite in Suid-Afrika. 

 

Enersyds figureer Islam al sterker binne die Afrika kontinent (Meredith, 2005: 443-463). In die proses versprei 'n 

sterk 'Pan-Arab nationalism' vanaf 1960 oor Noord-Afrika en geld ook daar dieselfde fokus wat meer spesifiek in 

die Arabiese wêreld inisieer is: 'Within the Muslim world in general, a growing movement sought to revive Islam, 

demanding stricter adherence to its tenets, believing that religion rather than secular ideology offered a solution 

to social, economic and political problems'. In die proses word 'Creeds like nationalism and socialism' as 

'Western imports condemn' en word die strewe na UMMA (die universele gemeenskap van gelowiges) en 

SHARIA (die toepassing van die Islamitiese wet binne die gemeenskap in sy geheel) sodanig beklemtoon dat 

JIHAD (geweld teen die onheiliges) en die gepaardgaande vestiging van DAR-AL-ILSMA (die woonplek van 

Islam) en DAR AL -HARB (die woonplek van oorlog) kan realiseer. Vanuit die fokus word Jihad bedryf en geskied 

Islamitiese opstande en oornames in Tunisië, Marokko, Libië en Algerië. Daarmee is in Afrika duidelik uitgespel 

dat Islam ook in lande buite die Arabiese omgewing geen onheilige samelewing en politieke bedeling sal duld 

nie. Suid-Afrika was nie tydens die gebeure uitgesluit nie (Johnston & Mandryk, 2001:577).  

 

Andersyds was die Suid-Afrikaanse bedeling juis nie van Islam invloed gespaar nie. Weliswaar het geen 

volskaalse Islam aanslag realiseer nie, maar 'n subtiele verskuiwing het nogtans binnelands realiseer. Tydens 

die vestiging van die nuwe demokratiese bedeling het De Klerk in sy parlementêre toesprake van 1990 en 1991 

(Dugard, 1992b: 139-154: 172-175) godsdiensvryheid as een van die sluitstene vir 'n nuwe demokratiese bestel 

aangekondig. Hierdie aksent is ook in die nuwe grondwet spesifiek verwoord (Wet 108 van 1996). Daarmee is 

die weg vir groter vryheid aan en erkenning van Islam geopen. Daarom kan Johnston & Mandryk (2001: 577) 

tereg beweer en waarsku. 'A strong push to give all religions equal say has given high profile to the ethnic 

African religions, Islam, Hinduism, humanism and the interfaith movement at the expense of Christianity.' Die feit 

dat die Muslim  godsdiens 'n groei van 2.8 % teenoor die Christendom groei van 1.2% gehandhaaf het, toon juis 
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die effek van die genoemde nuwe staatsbeleid. Die belangrikste is egter die enorme invloed wat Islam juis in die 

regering uitoefen. 'Muslims are only 600,000 of the population, but they exercise an influence far greater than 

their numbers with many holding high office in the government' (Ibid, 580). Vanuit hierdie realiteite is dit miskien 

nodig dat die Christelike kerk sal besef dat Islam radikalisme ook binnelands uiters subtiel realiseer. Islam is 

duidelik besig om die geloof van die ongelowiges met fyn diplomasie, beskaafde gedrag, koverte invloede en 

geleidelike infiltrasie sodanig te bevorder dat die Christelike houvas, inhoude en bedeling konstant ondermyn 

word. Kennisname van die proses is die enigste manier om die gerigte Islamitiese  godsdiensoffensief vanuit 'n 

missiologiese fokus die hoof te bied (Mohr, Satlzwedel, Schmitter en Schreiber, 2001: 50-66) 

 

Tweedens is Suid-Afrika ook in die opkoms en invloed van Amerikaanse ekstremisme betrek. Met die VSA se 

anti-Islam offensiewe word Islamitiese JIHAD as bedreiging van die ganse wêreld tipeer (Barber, 1995). Daarby 

word interne politieke konflik (waarvan Suid-Afrika meer as sy deel van gehad het) as 'n internasionale gevaar 

met wêreldwye invloed gesien (Brown, 1996) en staan die stabilisering van onstabiele politieke situasies 

vervolgens baie hoog op die VSA se politieke visie en buitelandse missie (Harries, 1991). Verder word 

wêreldtoestande konstant binne 'n internasionale omvang geplaas (en gehou) en vanuit 'n interdimensionele 

politieke fokus polities evalueer en hanteer (Hutton, 2002). Daarom kan Meredith (2005: 672-674) tereg beweer 

dat Suid-Afrika se hantering van menseregte 'n hoë profiel wêreldwyd (Amerika ingesluit) geniet, juis omdat 

menseverhoudinge nie 'n Afrikatendens nie, maar inderdaad 'n wêreldomvang behels. Sonder dat enige van 

hierdie aksente aan die groot klok gehang word, is Suid-Afrika vanuit hierdie soort politieke fokus dus wel 

deeglik in die VSA se politieke agenda ingeskryf. Daarom het die ANC se positiewe sentimente en houding 

teenoor Castro van Kuba en veral Ghadaffi en Arafat die VSA se politieke wenkbroue laat lig. Die soort reaksies 

toon dat die Amerikaanse politieke bedeling wel deeglik van Suid-Afrika se nasionale politieke gebeure kennis 

neem en dat van daaruit subtiele invloede vrygestel word. Juis die VSA se uitnodigings vir amptelike 

staatsbesoeke aan De Klerk, Mandela en Mbeki, asook die hoë profiel van die Amerikaanse Ambassade in 

Pretoria, toon die gefokusde aandag van die VSA op Suid-Afrika. Verder word juis Suid-Afrika as deel van die 

internasionale politieke knelpunte beskou wat binnelandse politieke konflik in die VSA skep (Brown, 1996). Suid-

Afrika spring daarmee nie die invloede van Amerikaanse ekstremisme vry nie. 

 

5.1.3.5.  ARIKA POLITIEKE ONTWIKKELINGE 

 

Laastens het die politieke ontwikkeling in Afrika volgens Meredith (2005: 116-128) twee politieke gebeure in 

Suid-Afrika gestimuleer. 

 

Eerstens was blanke reaksies teen hierdie ontwikkeling uiters negatief. 'To the white populations of South Africa, 

South West Africa, Rhodesia and the Portuguese colonies of Angola and Mozambique, the notion of African rule 

spelt disaster. All saw themselves as bastions of Western Civilization, striving to uphold standards in a continent 

prone to strife and instability. Time and again the chaos in the Congo was cited as an example of what 

happened when the guiding hand of Europeans was removed from Africa. The advent of African independence 

to the north was attributed not only to the decline and weakness of Europe's colonial powers but to the insidious 

advance of communism posing grave threats to their own security. ' (Meredith, 2005: 116). 
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Tweedens het swart politieke aspirasies omvattend toegeneem. Met uhuru is 'n nuwe afstand tussen Suid (as 

blanke beheerde land) en die res van Afrika (as bevryde lande) geskep wat groter steun vanuit Afrika aan die 

binnelandse stryd teen apartheid verleen het. Tydens die uhurutydperk word die Freedom Ch arter deur linkse 

aktiviste en lede van die ondergrondse kommunistiese party geskryf en word al meer op 'n 'multi-racial society', 

'full citizen rights' en 'the end of all discriminary laws' d.m.v. die 'Defiance Campaining' in 1952 aangedring. 

Verwoerd se pogings om swart politieke regte in die tuislandbeleid te vestig, raak tydens die optredes al meer 

onaanvaarbaar omdat die beleid tipeer is as 'n poging om die swart bevolking in minderheidsgroepe te verdeel 

en blanke politieke beheer te bly handhaaf. In 1959 breek die PAC vanaf die ANC weg en aktiveer 'n meer 

aggressiewe beleid wat tot die Sharpeville opstand met die gepaardgaande wêreldwye reperkussies aanleiding 

gee. Die binnelandse vrese vir 'n volskaalse swart revolusie en die buitelandse veroordeling van apartheid 

eskaleer daarna sodanig dat internasionale beleggers 'n binnelandse burgeroorlog vrees en vervolgens hul 

beleggings onttrek. Tydens die tyd bedryf die ANC meer gematigde optredes (o.a. stakings), maar die 

onderdrukkende wette (o.a. aanhouding sonder verhoor) ondermyn die pogings binne die ANC geledere sodanig 

dat eventueel tot die 'armed stuggle' oorgegaan word. Die nuwe fokus gee aanleiding tot die stig van Umkhonto 

we Sizwe (spear of the nation) en die betrek van guerrillas wat in China en Rusland opgelei is en wat vanuit 

ANC basisse in die bevryde en ondersteunende swart Afrikastate die binnelandse politieke regime verder moes 

help ontwrig. Daarmee is beide Afrika se strewe na, en radikale metodes tydens die verkry van politieke vryheid, 

ook in die Suid-Afrikaanse politieke bedeling ingedra. Juis hierin speel rassisme 'n dominante rol omdat politieke 

beheer en onderdrukking met blank, en die strewe na politieke vryheid met swart, eksplisiet en deurlopend 

geassosieer is (Cook & Killingray, 1983). Hoewel hierdie soort rassisme tydens die onderhandelinge en vestiging 

van die nuwe demokratiese bedeling in Suid-Afrika getemper is, was rassevooroordele en die verdere potensiaal 

daarvoor nie beëindig nie (Schlemmer, 1994:461-466). 

 

Hierdie buitelands e invloede het die Suid -Afrikaanse binnelandse politieke bedeling omvattend  geraak te meer 

omdat 'n sterk binnelandse rasgerigte fokus oor dekades heen die nasionale politieke opset begelei het. 

.Daarom volg die nodige aandag aan die kritiese faset binne die nasionale politieke opset. 

 

5.1.4. RASGERIGTE FOKUS. 

 

Die binnelandse politieke bedeling is vir eeue lank deur die rassevraagstukke oorheers (Scholtz, 1964; Van 

Niekerk, 1992; Davidson & Strand, 1993). Hierin is slegs ses aksente genoegsaam om die inhoud, omvange en 

resultate van die binnelandse probleem te beklemtoon. 

 

Eerstens is die rasseprobleem 'n integrale deel van die Suid-Afrikaanse politieke geskiedenisverloop. In die 

proses moes politieke antwoorde konstant vir politieke bemagtiging en die regeer van 'n veelvolkere omgewing 

gevind word. Hierdie binnelandse politieke worsteling is aansienlik bemoeilik juis omdat rassewrywing 'n 

integrale deel van die Afrika sindroom en dus dwarsdeur die hele kontinent 'n politieke knelpunt is (Abercrombie, 

1938). Daarom was etnisiteit reeds binne die Britse kolonies deur die plaaslike Britse bewind as 'n uitdagende 

politieke probleem identifiseer en het dieselfde konklusie ook in die Suid-Afrikaanse bedeling realiseer. Vanuit 

die fokus verbaas dit dus nie dat die rassevraagstuk die agendas van verskillende Suid-Afrikaanse politieke 

bedelinge so lank oorheers het nie (Scholtz, 1964: 20-145). 
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Tweedens het rasse-aangeleenthede toenemend die politieke beleid bepaal. Die tendens het so sterk figureer 

dat die verskillende aksente rondom ras selfs die politieke partydifferensias gerig het. Vanuit die soort fokus is 

dan ook toenemend aanvaar dat die veelvolkige samestelling deurlopend verantwoordelik was vir die skep van 

besondere probleme wat met die tyd aan belangrikheid, aktualteit en intensiteit sodanig toegeneem het dat dit 

tot die belangrikste Suid-Afrikaanse politieke vraagstuk ontwikkel het (Van Tonder 1976: 1). Daarom het die 

erkenning en hantering van rasse reeds lank voor die apartheidsjare binne die Suid-Afrikaanse politieke bedeling 

figureer. Die apartheidsbestel sou dus slegs 'n konstitusionele beslag aan bestaande rassisme verleen wat op sy 

beurt langs konstitusionele metodes opgehef moes word (Wiechers, 1994: 455-460). 

 

Derdens sou die rassevraagstuk die Nas ionale Party se regeringstydperk oorheers. Vanaf 1948 sou die 

vestiging van blanke politieke beheer en die hantering van die juridiese profiel daarvan (Wiechers, 1988: 7-17) 

die totale sosiologiese opset van Suid-Afrika stewig op 'n rassegrondslag plaas. Juis die gebeure sou die 

handhawing van blanke mag en welvaart sodanig wettig dat omvattende ekonomiese wanbalanse en 

rassewrywing moes volg. Hierdie vestiging van rasse-diskriminasie d.m.v. wetgewing sou grootliks na 1948 in 

politieke stratifikasie uitkulmineer waartydens blanke politieke mag soveel swart aggressie sou veroorsaak dat 

politieke verandering op radikale wyses nagestreef is. Juis in die proses sou die ANC wêreldwye steun teen die 

apartheidsbedeling wen en volgens die Britse 'Institute for the Study of Terrorism' met Kommunistiese hulp 'n 

volskaalse binnelandse volksrevolusie voer (Campbell, 1986). Hierdie gewelddadige aanslag sou eventueel tot 

die kapituleer van blanke politieke mag en tot die oorname van politieke beheer deur 'n swart ANC regering 

aanleiding gee. Daarmee sou die rassevraagtsuk nie besweer word nie, maar slegs tot 'n nuwe vorm van 

rassediskriminasie (swart teenoor blank) omvorm word (Meredith, 2005: 674). 

 

Vierdens is eventueel aanvaar dat die opheffing van rassisme die pad na 'n beter politieke- en lewensbedeling 

sou bied. Hiein is egter twee kritiese politieke dimensies blootgelê. 

 

Enersyds moes die politieke hantering van rassisme sonder emosionele geladenhede aangespreek word. 

Daarmee is inderdaad bewaarheid dat 'South African Politics has always been a complicated interplay between 

different ideas and principles' en dat die uiteenlopende rassekonotasies vanuit 'n pro- en anti-apartheid bedeling 

aktiveer is (Davidson & Strand, 1993: 1). Daarom het die rassesituasie dekades van rassekonflik geskep wat 

soveel politieke negatiewe interaksie inisieer het dat die land totaal onregeerbaar geword het. Tydens die 

gebeure het 'labour unrest, school strikes, consumer boycotts and general insurrection in the black townships' 'n 

sterk nie-blanke en dus rassistiese onderbou gehandhaaf wat die land eventueel op 'n politieke kruispunt van 

'Adapt or Die' gebring het (Schire, 1991: 1-5). 'The Path to Democracy' was inderdaad besaai met rassistiese 

slaggate wat om ‘n totale ommekeer in volksgesindhede, politieke stelsels en menslike verwagtinge gevra het 

(Davidson & Strand, 1993: 3-6). 

 

Andersyds moes die redes gevind word waarom die rassevraagstuk in Suid-Afrika, oor eeue heen, nie opgelos 

kon word nie. Scholtz (1964: 60) noem (in die verband) dat die onkunde en selfsug van die voorgeslagte die 

blanke beskawing in 'n moeilike posisie geplaas en nie-blanke gesindhede reg vanaf die volksplanting negatief 

gerig het. Volgens Van Niekerk (1992: 5-7) het dit in wese daarom gegaan dat 'die eerste Europese volk sy 

identiteit moes vind in sy verhouding met Afrika' waartydens toenemend aanvaar is 'ons is nie dieselfde nie, 

maar ons kan ook nie apart wees nie. Ons uitdaging is juis om 'n verhouding te vind met die ander sonder om 
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aan hom die voorwaade te stel dat hy soos ons moet wees.' Daarby was, vanuit hierdie soort historiese 

gegewenhede, eers die apartheidskonsep gevestig en daarna weer ernstig gesoek na 'n konsensus om die 

apartheidsbedeling af te sterf, die versteurde menslike verhoudinge te herstel, die bevraagtekening van 

uiteenlopende motiewe te hersien, die bedryf van onaanvaarbare dade te staak en die groeiende 

aanpassingspyne vir 'n nuwe bedeling te ontleed, te verwerk en te aanvaar. Vanuit hierdie soort fokus is 

uiteenlopende reaksies en toenemende  weerstand teen beide die verhindering en die bevordering van 

verandering gevestig wat juis die noodsaaklikheid vir politieke transformasie oor 'n omvattende wye spektrum 

stimuleer en eventueel aktiveer het (Louw & Kendall, 1986). 

 

Vyfdens het die wêrelddruk vir verandering intense binnelandse rassespanninge geskep. Die toenemende 

internasionale druk (vir die beëindiging van die ondemokratiese apartheidsregering en vir die vestiging van 'n 

demokratiese bedeling) het 'n reaksionêre invloed op die volkslewe, moraal en voortbestaan van alle Suid-

Afrikaners uitgeoefen. Tydens die gebeure het die aanhangers van swartmag nuwe moed geskep en is die 

teenstanders daarvan tot 'n nuwe vlaag van weerstand gedryf. Met die stryd om hierdie uiteenlopende 

vertrekpunte te handhaaf, het die kulturele verskeidenheid van die verskillende Suid-Afrikaanse volkere vir 

ingrypende misverstande, die effek van drastiese ideologiese verskille vir onversoenbare twispunte, die 

onstuitbaarheid van swart aspirasies vir botsende selfbelange en die hele proses vir ongekende venyn tussen 

politieke groepe gesorg. Die denkgeladenhede, vanuit die genoemde strominge, het die politieke verandering 

omvattend bemoeilik, omdat die inhoude van die verskillende bevolkingsgroepe se uiteenlopende en eiesoortige 

verwagtinge, afwagtinge, vrese en onsekerhede daadwerklik oopgevlek is. Dit was ook duidelik dat die 

verandering van gesindhede generasies gaan benodig omdat: 'During the apartheid years in South Africa it 

became apparent that prejudice against groups of colour would not disappear easily. In every area of society - 

education, religion and politics - the challenge was to change the way white South Africans thought and felt 

about black South Africans. More important, there was an urgent need for white South Africans to change the 

way they treated black South Africans' (Schire, 1991: 35-42). Die skoen was egter ook aan die nie-blanke voet te 

meer omdat De Klerk se pogings om (sedert sy oorname in 1989) die apartheidsisteem te beëindig, geweld 

eerder laat eskaleer het en wel omdat die revolusionêre gees van die voige dekades nie besweer was nie. Die 

legitimering van geweld, as 'n instrument van bevryding, het dus sy lewenstol nog steeds geëis (Tingle 1992: 3). 

Juis tot hierdie eskalerende konflik het die buitelandse media, politici, ekonomiese en godsdienstige leiers se 

emosionele geladenhede omvattend bygedra. Geen wonder dat 'n rasgerigte burgeroolog as 'n gegewe resultaat 

van mislukte politieke onderhandelinge deur die regering tipeer is (De Klerk,1992: 88). 

 

Laastens het swart nasionalisme 'n bydraende rol in die vestiging van 'n rasgerigte fokus gespeel.(Walshe, 

1987). Hoernle (1945a; 1945b) het dekades gelede reeds gewaarsku dat enige pleidooi vir akkulturasie (waarin 

die swart aan die blanke ondergeskik gemaak en gehou word) sal misluk en wel omdat die steeds groeiende 

swart strewe na volledige kulturele, ekonomiese, rasse en eventueel politieke assimilasie nie deur blanke 

politieke sisteme gestuit gaan word nie. Daarby het Harold Macmillan se veel gewraakte en gekritiseerde 

toespraak van 4/2/1960 oor die 'wind of change' in Afrika ook al meer 'n waarheidsbetekenis gekry juis omdat 

swart nasionalisme die strewe na politieke vryheid toenemend gerig het. Daarmee is die binnelandse 

staatkundige insig geskep dat die transformasieprosesse van die toekoms beslis deur swart politieke aspirasies, 

magte en nasionalisme (net soos in Afrika) beheer gaan word en dat groot aanpassings van die Suid-Afrikaanse 

blankes in die toekoms gevra sal word. Verder is die Afrika boodskap gehoor en aanvaar dat die politieke 
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worsteling om blanke mag deur verskillende politieke sisteme te probeer behou eenvoudig gaan faal. Daarom te 

meer moes die Suid-Afrikaanse regering sy selfvoldaanheid oor die krag van die geïnstitusionaliseerde blanke 

nasionalisme laat vaar, ten einde meer ruimte aan swart nasionalisme te bied (Meredith, 2005: 413-415). 

 

In hierdie rasgerigte fokus setel al die wortels van apartheid en juis daarom moes die apartheidsbedeling in sy 

totaliteit tydens die politieke transformasietydperk verwerk word. 

 

5.1.5. VERWERKING VAN APARTHEIDSBEDELING. 

 

Die vestiging en gepaardgaande verwerking van apartheid deurloop weereens 'n lang en ingewikkelde 

geskiedenisverloop (Ballinger, 1969; Achterhuis, 1973; Arnheim, 1979; Mothlabi, 1986; Albeidas & Fischer, 

1987; Beck & Linscott, 1991). Vanuit die gebeure word slegs die elemente uitgelig wat eventueel tot die finale 

beëindiging van apartheid aanleiding gegee het. 

 

Eerstens het die begrip 'apartheid' 'n internasionale skelwoord geword.  Volgens Wiechers (1988: 6-11) was die 

skewe Engelse vertaling van apartheid tot 'apart-hate' 'n anti-apartheid fokus wat die werklike konotasies van die 

woord gemis het. Die begrip gee egter uitdrukking aan 'n diepgaande vorm van menslike gedrag, sowel as aan 

'n vorm van regering en staatsbestuur wat veral twee verrykende sosio-politieke reperkussies gehad het.  

 

Enersyds handhaaf menslike gedrag talle vorme van rassediskriminasie. Die situasie kom  wêreldwyd voor en 

wel omdat die mens as 'n groepswese afkeure teen ander groepe beleef en uitdruk. Die soort gedrag berus op 

vae vooroordele, oorgelewerde en gemeende wanopvattings en veral op allerhande onbehoorlike, afsydige en 

aggressiewe gevoelens teen die ander. Sodanige afstande kom uit die geskiedenis, word van geslag tot geslag 

oorgedra en word deur maatskaplike stelsels en opvoeding versterk. Die wreedste vorm van sodanige 

diskriminasie realiseer vanuit godsdiensverskille en die ergste vorme vanuit sosiale verwerping en die 

handhawing van kleuronderskeid. Die soort proses ontwikkel vanuit 'n bedreigde kulturele gevoel en 'n 

gespanne geïntegreerde samelewing wat meebring dat Suid-Afrika nie die enigste land is wat rassediskriminasie 

beleef en ervaar nie. 

 

Andersyds gee die Suid-Afrikaanse regeringsbeleid egter 'n eiesoortige uitdrukking aan die skep en handhaaf 

van 'n omskrewe (selfs vyandige) afstand tussen rasse. In die politieke proses geskied eensydige ekonomiese, 

maatskaplike en politieke erkenning van een ten koste van die miskenning van 'n ander groep. Die opset kry 

beslag in aparte leefwyses en denkinhoude terwyl verskillende rasse gedwonge binne dieselfde omgewing moes 

saamleef. In Suid-Afrika het die gebeure aanleiding gegee tot staatsregulering van lewens - en gedragspatrone 

waartydens segregasie wetties afgedwing is. Hierdie politieke prosesse is gemotiveer en geregverdig omdat 

daarmee maatskaplike en politieke vrede geskep is en omdat etnisiteit erken, respekteer en sinvol hanteer moet 

word. Daarmee is 'n staatsbedeling op grond van kleur ingestel wat eventueel tot 'n regeringsproses en 'n 

onwrikbare beleidsbeginsel verhef is. Tydens die staatkundige ontwikkeling het ‘n rasse-indeling (blank en nie-

blank) realiseer en wel met die handhaaf van 'n duidelike rasseklassifikasie wat op herkoms en afs tamming 

baseer is. Van daaruit het eventueel ‘n politieke proses realiseer waarin die Drie Kamer Parlement die Indiër, 

Kleurling en blanke en die onafhanklike tuislande die swartes se politieke belange moes beskerm, verwesentlik 

en hanteer. Vanuit die meegaande rassedifferensiasie en rassediskriminasie is die begrip 'apartheid' verdoop na 
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'afsonderlike ontwikkeling' en later tot 'plurale betrekkinge'. In wese was apartheid egter rasgerig en as sulks 

polities hanteer. Die politieke proses moes verander. 

 

Tweedens is aanvaar dat politieke leiers grootliks die politieke situasie moes hersien. Twee insigte gee hierin die 

deurslag. 

 

Enersyds het n lang reeks van politieke leiers die ontwikkeling en 'n ander groep politieke leiers die beëindiging 

van apartheid inisieer (De Klerk, 1992: 80-89). So het Jan van Riebeeck tydens die vestigingsjare (reeds in 

1660) die eerste rasseskeidingsproses tussen khoi en blankes ('n heining) gevestig, het Lord Milner as Britse 

Hoë-Kommisaris in Suid-Afrika (met sy beleid van verengelsing) duidelik skeiding tussen blank en swart 

bevorder en het Louis Botha na Uniewording die proses voortgesit. Daarna sou o.a. Jan Smuts, J.B.M. Hertzog, 

D.F.Malan en veral H.F.Verwoerd met die segregasieproses omvattend voortgaan (Louw & Kendall 1986: 21-

45). Hierdie soort ontwikkelingsgeskiedenis het H.Strydom, B.J.Vorster en eventueel P.W.Botha met min 

politieke beweegruimte anders as segregasie gelaat.  

 

Andersyds is dwarsdeur die proses ook verskillende politieke konotasies aan die segregasiebeleid deur 

verskillende politieke leiers gegee. So het Malan in 1940 die konsep van selfdeterminasie vir elke 

bevolkingsgroep volgens die VVO se handves bepleit. Daarna sou Verwoerd vanuit die konsep van aparte-

ontwikkeling 'n hiërargiese struktuur skep met die vestiging van 'n paralelle politieke bedeling (die tuislande naas 

die res van die land) en sou Botha met sy fokus op 'n konfederasie van state groter politieke samewerking met 

die aangrensende onafhanklike swart state bevorder terwyl die Drie Kamer Parlement ook beslag gekry het. 

Dwarsdeur al hierdie prosesse is verskillende vorme van politieke beheer dus deur politieke leiers vanuit 'n 

bepaalde politieke fokus iniseer (Van Vuuren, 1983: 20-40). Daarmee is politieke sisteme gevestig wat net deur 

nuwe politieke inhoude hersien kon en deur politieke leiers hanteer moes word. 

 

Derdens is toenemend besef dat die eskalerende konflik meer politieke chaos  as orde waarborg. Beide die 

handhawing en verwerping van apartheid inisieer soveel botsinge tussen die magte van die status quo en die 

aanhangers van politieke verandering dat vernietiging van eiendom, van menselewens en van binnelandse 

vrede hoogty vier. Daarmee is die staat en land in 'n ingrypende politieke krisis gedompel en het rassespanninge 

vanaf 1975 tot 1990 so intens eskaleer dat die aktivering van 'n konstitusionele uitweg omvattend bemoeilik is. 

Die botsende partye moes mekaar dus dringend erken en vind ten einde die land van totale anargie te red 

(Price, 1991). 

 

Vierdens is ontdek dat die uiteenlopende politieke hanteringe van 'n heterogene bevolking twee knelpunte vir 'n 

daadwerklike oplossing geskep het. 

 

Enersyds is gevind dat die vereenvoudigde verdeling van die Suid-Afrikaanse bevolking in blanke en nie-blanke 

sektore (wat vir eeue oorheers het) net nie meer haalbaar is nie. Daar is wel binne die Suid-Afrikaanse plurale 

samelewing die twee groot kultuureenhede van Europeër en Afrikaan, maar tussen hierdie kulture bestaan 

subkulture wat dikwels met die vereenvoudigde klassifisering van swart-wit misgekyk is. Sedert die Verwoerd-

era is hierdie binnelandse volkere verskeidenheid wel polities omvattend erken, maar ook op 'n onpraktiese, 

onaanvaarbare, onsuksesvolle, onmenslike en enkel- en eensydige politieke bane rangeer (Strydom, 1967). 
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Hierdie poging om rasseverskeidenheid vanuit wetgewing op te vang, te beheer en te reguleer misluk juis omdat 

dit verreikende sosiale gevolge nagelaat het. Daarom moes die verwerking van die bestaande 

apartheidsbedeling wel met die gegewe plurale en etniese opset van die samelewing rekening hou, maar sonder 

dat taal, ras en kleur weereens 'n nuwe drastiese politieke beleid sou skep en oorheers. Daarmee moes die 

vorige ooraksente op etnisiteit oorbrug word, te meer omdat die soort politieke fokus diep menslike klowe, 

politieke onstabiliteit en ingrypende politieke konflik binnelands geskep het. Die erfporsies van apartheid moes 

dus ten alle koste opgelos en verdere konstitusionele rasseskeiding in die toekoms vermy word (Van Vuuren, 

1983: 20-22). 

 

Andersyds is binne die politieke milieu toenemend ondervind dat kruiskulturele kommunikasie nie maklik geval 

nie: 'Die proses van kruiskulturele kommunikasie, waar mense van verskillende kulture mekaar wil verstaan, is 

dikwels 'n proses van pyn en teleurstelling. Dit is dikwels ook 'n proses wat op skok en ontnugtering uitloop' 

(Cronje & Van Wyk, 1982: 213). Kruiskulturele kontak skep dus  probleme van sy eie en wel omdat 

medemenslike kommunikasie van menslike houdinge, verwagtinge en ingesteldhede afhanklik is en veral omdat 

die vestiging van verstaanbare kommunikasie nie vanself kom nie. Laasgenoemde is juis 'n uiters sensitiewe 

proses van aksies en reaksies, van fasette en stadiums, van bevordering en van ondermyning, van 'n 

nimmereindigende soeke na wedersydse kennis en begrip en van die geleidelike aftakel van wantroue, 

onwilligheid en negatiwiteite. Daarby is juis die ontlonting van konflik, die vestiging van gemeenskaplike 

doelwitte, die temper van vyandige gedragsuitinge, die suiweringe van verskuilde motiewe, die hersiening van 

eensydige mensbeskouinge en die vermy van verdere konfrontasie van die mees uitdagende fasette van kruis -

kulturele kontak. In die proses word die onderskeie projeksies deur kulturele groepe (vanuit spanning, vrees, 

misverstande en frustrasies gebore) nie maklik deur 'n nuwe soort groepsbewustheid vervang nie juis omdat 

magsgroeperinge op selfidentifikasies gebou is. Slegs selfinsig en selfaanbieding kan uiteenlopende 

lewensisteme sinkroniseer, die erkenning van menswaardigheid vestig en medeverantwoordelikheid bevorder. 

Die proses bly egter uitdagend moeilik (Ibid, 213-246). Met die beleef van hierdie menslike dimensies was die 

identifisering van die algemene inhoudelike van kruiskulturele kommunikasie van wesentlike belang, juis omdat 

die bestaande versteurde rasseverhoudinge op etniese vooroordele berus het (Viljoen s.j.). Verder sou sonder 

gesonde kommunikasie die dinamiek van volkere verhoudinge verlore gaan en die spesifieke rassegesindhede 

in Suid-Afrika nie verstaan word nie (MacCrone, 1965). Daarom moes 'n reeks van werkbare 

kommunikasiemetodes identifiseer en gevolg word (Doop,1961) waartydens die verskillende kulturele gebruike 

en waardes van Afrika verstaan en begryp moes word (Nida, 1975). Slegs vanuit hierdie vorm van wedersydse 

respek kan gesonde interkulturele kommunikasie werklik realiseer. Al hierdie gegewe insette oor kruiskulturele 

kommunikasie het dan ook inderdaad 'n rol gespeel tydens die verwerking van die sosiale knelpunte wat in die 

weg van politieke onderhandelinge gestaan het (Schlemmer, 1980: 267-290). 

 

Laastens moes die trefruimte van apartheid hanteer word. Daarmee moes al die diskriminerende wette wat 

konfrontasie iniseer het duidelik identifiseer en geskrap word. In die proses moes sosiale apartheid opgehef 

word deur die gebod op gemengde huwelike (Wet 55 van 1949), die ontugwet wat verslagsverkeer tussen 

blankes, swartes, kleurlinge en Asiate verbied het (Wet 21 van 1950) en die vestiging van aparte geriewe met 

die handhawing van rasseskeiding in o.a. hysers, toilette, treine, parke, hotelle, teaters en restaurante (Wet 49 

van 1953), saam met die bevolkingsregistrasiewet wat volgens ras saamgestel is (Wet 30 van 1950) van die 

wetsboeke verwyder word. Dieselfde moes gebeur met residensiële apartheid wat d.m.v. groepsgebiede (Wet 
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41 van 1950) en die hervestiging van swartes in eie woongebiede (Wet 19 van 1954) instandgehou is. Daarby 

moes kulturele apartheid wat die Bantoe onderwys (Wet 47 van 1953) en aparte Universiteitsopleiding (Wet 45 

van 1959) rondom etnisiteit en vanuit 'n gesegregreerde onderwysstelsel gevestig het, ook in die slag bly. 

Ekonomiese apartheid, wat deur die ou Naturelle Arbeidsbepalinge (Wet 48 van 1953) en die 

Nywerheidsprosedures wat swart vakbonde verbied het om te staak (Wet 28 van 1956) gevestig is, moes 

aandag kry. Verder moes die gewraakte Naturelle Trust en Grondwet (Wet 18 van 1943) wat die swart ekonomie 

(sakeondernemings, boerdery en bouwerk) binne die swart gebiede en die toesegging van grondbesit aan die 

gesag van stamowerhede vasgepen het, asook die beheer van grensnywerhede deur die Wet op Fisiese 

beplanning (Wet 88 van 1967) beëindig word. Hoofsaaklik moes die vestiging van politieke apartheid beëindig 

word. In die proses moes alle wetgewing wat die Indiërs (o.a. Wet 47 van 1948), Kleurlinge (o.a. Wet 46 van 

1951) en swartes (o.a. Wet 46 van 1950 en Wet 68 van 1951) se politieke regte ingeperk het, omvattend 

verwyder word omdat daarmee die onaanvaarbare blanke politieke beheer (sedert die Nasionale Party se blanke 

verkiesingsoorwinnings (van 1948, 1953, 1958 en 1961) net al meer ten koste van alle ander groepe se politieke 

regte beskerm is. Al hierdie politieke prosesse moes realiseer en het dan ook inderdaad tot 'n magdom van werk 

tydens die vestiging van 'n nuwe demokrastiese bedeling in Suid-Afrika aanleiding gegee. 

 

Die finale vestiging van 'n eietydse demokratiese bestel het dieselfde werksuitdagings gestel. 

 

5.2. VESTIGING VAN EIETYDSE DEMOKRATIESE BESTEL. 

 

Die vestiging van die eietydse demokratiese bestel binne Suid-Afrika het nie vanself geskied nie. Dit was eerder 

'n uitdagende, moeilike en selfs pynlike proses waarin bestaande politieke rolspelers  ingrypende politieke 

prosesse moes hanteer ten einde 'n nuwe konstitusionele bedeling eventueel te bewerkstellig. Al drie hierdie 

politieke fasette benodig aandag. 

 

5.2.1. BYDRAE VAN POLITIEKE ROLSPELERS. 

 

Daar is reeds daarop gewys dat die politieke transformasieproses deur politieke rolspelers hanteer moes word. 

Ander leiers in die breë samelewingsektore kon hoogstens in hulle hoedanigheid as politici of op uitnodiging van 

die politici 'n bydrae maak terwyl alle ander moontlike rolspelers (o.a. sake, opvoedkundige, sosiale en 

godsdienstige leiers) slegs op gegewe politieke ontwikkelinge met uitsprake kon reageer. Tydens die vestiging 

van 'n swart regering het juis verskillende politieke organisasies en partye 'n bepaalde rol gespeel en van daaruit 

'n bydrae tot die hele politieke proses gemaak. Vanuit die aktiewe omvange word slegs die mees belangrike 

politieke partye en hulle standpunte oor politieke verandering in Suid-Afrika uitgelig en wel omdat die finale 

politieke konsensus (wat eventueel bereik is) vanuit die insette van die genoemde partye realiseer het. In die 

verband bied Louw & Kendall (1986: 31-45) 'n omvattende en bruikbare oorsig van al die betrokke binnelandse 

politieke rolspelers en hulle spesifieke politieke voorkeure en gepaardgaande optredes. 

 

Eerstens was verskillende swart politieke partye polities aktief. 

 

Die ANC was (en is nog steeds) die hoofspeler. Hierdie swart organisasie is vanuit die behoefte na swart 

politieke verteenwoordiging reeds in 1912 gestig. Daarna is in 1955 die Freedom Charter (as voorlopige 
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grondwet vir 'n nuwe nasionale sosialistiese demokrasie) by die Congress of the People geformuleer. Hierdie 

politieke handves sou egter twyfelagtige motiewe (radikale politieke ommekeer) en inhoude (sosialisme) bevat 

wat die doelstellings van die ANC vir die regering onaanvaarbaar gemaak het. Werk vir almal, binnelandse 

veiligheid, huise, oop geriewe vir alle landgenote,  vrede en vriendskap sou die aanvaarbare dimensies word, 

terwyl gelyke politieke regte vir alle rasse, grondverdeling onder die bewerkers daarvan, die opheffing van 

privaat grondbesit en die nasionalisering van die handel, nywerhede, minerale rykdom, banke en monopolistiese 

industrieë reeds die kiem van konflik tussen swart sosialisme en blanke kapitalisme gevestig het. Na dekade 

lange pogings om swart politieke seggenskap vanuit die beginsels te vestig, het die blanke regering se 

verwerping van enige vorm van politieke onderhandeling oor magsverdeling gegroei. Weens  hierdie blanke 

politieke onwilligheid is tot die 'armed struggle' oorgegaan wat eventueel tot die verbanning van die ANC in 1960 

aanleiding gegee het. Die leiers van die ANC (waaronder Nelson Mandela) is vir hoogverraad teen die regering 

aangekla en lewenslank tronkstraf opgelê. Hierna gaan die ANC met die offensief teen apartheid egter voort en 

wel vanuit buurstate en onder leiding van die uitgeweke Oliver Tambo. Tydens die Morogoro-konferensie in 

1969 word geweld die amptelike ANC beleid wat daarna omvattend in 'n binnelandse revolusie aktiveer word. 

Tydens die ontwikkeling betree die verbande (maar kovert-aktiewe) SAKP die toneel en word die steun aan die 

'struggle for national liberation' die eerste fase, en die vestiging van 'n binnelandse sosialistiese Marxistiese 

staatsbestel die tweede fase van 'n georganiseerde revolusionêre offensief. Vanuit hierdie soort  politieke fokus 

kom die ANC onder kommunistiese invloed (selfs beheer) en word 'n beplande sosialistiese revolusie ontketen in 

'n poging om die sogenaamde arbeidersklas aan bewind te stel wat  alle produksie moes beheer en die 

verspreiding van die ekonomie moes konfiskeer. Tydens die proses sou die genoemde kommunistiese militêre 

beleid en optredes in Angola en Mosambiek die vrese vir 'n kommunistiese oorname binne die NP regering 

intensifiseer en sou die genoemde veiligheidsmagte se optredes van daaruit realiseer. Die ANC revolusie sou 

eventueel tot 'n beplande noodtoestand aanleiding gee wat die binnelandse konflik tot anargie en chaos sodanig 

laat eskaleer dat beide die ANC en die NP die noodsaaklikheid van onderhandelinge aanvaar het. Daarmee het 

die ANC die eerste politieke deurbraak behaal wat daarna tot die finale stemoorwinning in 1994 en die vestiging 

van 'n swart binnelandse regering aanleiding sou gee. 

 

In die skaduwee van die ANC opereer enkele ander swart politieke partye. Die Pan Africanist Congress (PAC) 

het in 1959 van die ANC weggebreek en wel omdat op militêre aksie teen die regering onsuksesvol aangedring 

is. Daarna sou die PAC op 'n totale magsoorname deur die swartes aandring en is in 1983 die Azanian People’s 

Organisation (AZAPO) en die National Forum (NF) as losse groepering van aggressiewe individue gestig. Die 

hoofdoel van veral AZAPO was die ontwikkeling van 'n aggressiewe swartmag wat 'n sosialistiese swart 

meerderheidsregering geweldadig moes vestig en nasionalisering van alle ekonomiese instansies ten 

spoedigste moes bewerkstellig. Die hoofdoel van die PAC was die skep van 'n sosialistiese AZANIA met die 

swart werkersklas as die politieke heersers en die handhawing van 'n nasionale regeringsproses rondom 

sosialistiese waardes as die amptelike regeringsbeleid. Tydens die aanloop tot die eietydse politieke 

onderhandelinge is die meewerkende politieke rolspelers (o.a. die ANC) as verraaiers van die swartsaak 

gebrandmerk en wel omdat onderhandel is met diegene wat 'n sosio-politieke uitdrukking aan rassekapitalisme 

gegee het.  

 

Naas die PAC en ANC poog die Inkatha Yenkululeko Yesiz (INKATHA) organisasie en party om die vryheid van 

die mense, nie-gewelddadige verandering, uitwissing van apartheid en vrye onderneming te verseker. Die 
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eensydige fokus op die Zoeloe regte en die gepaardgaande rassebotsinge tussen die Zoeloes en die Xhosas 

tydens die mynkompongonluste in 1986 het die invloed van die party egter omvattend geknou. 

 

Dieselfde is waar van die Natal Indian Congress (NIC) wat by die United Democratic Front (UDF) in 1983 

affilieer het, die vryheidshandves onderskryf, die vorige Drie Kamer Parlement verwerp, radikale opstande en 

optogte georganiseer en vanuit die talle botsings met die veiligheidspolisie eventueel eerder gekwyn as gegroei 

het. Ook Raibansji se National People Party (NPP) wat die Indiër verteenwoordigers in die Drie Kamer 

Parlement was, het ten spyte van 'n fokus op die nie-gewelddadige eliminasie van rassevooroordele, kulturele 

en seksuele diskriminasie nie polities oorleef nie. Dieselfde gebeur met Reddy se Solidarity Indian Party (SIP) 

wat ook setels in die Drie Kamer Parlement verower het en wat 'n beleid van vrye onderneming, een 

onderwysstelsel, 'n handves van menseregte wat individuele vryhede waarborg en die skep van 'n nie-rasgerigte 

samelewing d.m.v. konsultasie i.p.v. konfrontasie propageer het. Al lan Hendricks se Kleurling Arbeidersparty 

(AP) het die kleurlingbeheer in die Drie Kamer Parlement wel gewen, maar selfs hulle beleid van geleidelike 

aftakeling van apartheid, die beveg van kommunisme, die vestiging van 'n nie-rassige grondwet en die skep van 

'n federale regeringsbestel het nie die politieke druk oorleef nie. 

 

Die United Democratc Front (UDF) wat deur Allan Boesak in 1983 gestig is, was nooit 'n politieke party nie, maar 

het wel as frontorganisasie van die verbande ANC direk na 'n verenigde demokratiese Suid-Afrika gestrewe 

waartydens die sogenaamde vrye wil van die volk in 'n nuwe politieke bedeling moes uitkristaliseer. In die UDF 

word talle politieke instansies affilieer juis in 'n poging om die verskillende politieke standpunte te konsolideer. 

Daarmee het die UDF die vergestalting van die talle vryheidsbewegings geword. Die botsinge tussen die UDF 

en die National Forum (NF) veroorsaak egter studente-, kampus- en koshuisonluste wat daarmee die 

sogenaamde onverbondenheid van die UDF sodanig onder verdenking plaas dat die organisasie se aansien, rol 

en invloed ook wegkwyn. 

 

Tweedens het etlike blanke politieke partye ook 'n duidelike rol gespeel. 

 

Onder die blankes bied die Nasionale Party (NP) die sterkste politieke bydrae. Sedert die stigting van die NP in 

1915 het die party die blanke nasionalistiese strewe na politieke beheer verwoord. In 1948 word die blanke se 

ideale verwesentlik en verkry die NP regeringsgesag, wat tot 1994 as regerende party gehandhaaf word. Die 

beleid van apartheid sou tydens die tydperk (1980-1990) die genoemde verskillende nuanses kry totdat P.W. 

Botha met die eerste toegewings in die arbeidsmark en die afskaf van kleinapartheid (oop hotelle, teaters ens.) 

die nuwe politieke bestel vergetsalting begin gee het. Die handhawing van die regeringsmag d.m.v. 'n 

noodtoestand (tydens die genoemde Russiese ekspansionisme en binnelandse revolusionêre opstande binne 

Suid-Afrika) oorskadu egter hierdie politieke hervorming, maar wys ook die onvoldoende politieke omvange 

daarvan uit. F.W. De Klerk besef egter (direk na die oorname van die presidentskap) dat chaos, konflik en 

rassewrywing net anargie en ondergang vir almal (blank en swart) skep en begin vervolgens die historiese 

politieke onderhandelingsprosesse. 

 

Naas die NP word die blanke Afrikaner se politieke wil ook deur Hertzog se Herstigte Nasionale Party (HNP) 

verteenwoordig en wel met 'n onwrikbare houding oor die handhawing van Afrikaner burgervryheid en die 

instandhouding van afsonderlike ontwikkeling. Geen integrasie in ras, kultuur, taal of godsdiens word geduld nie. 
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Treurnicht se Konserwatiewe Party (KP) word in protes teen Botha se hervormingsbeleid gestig en staan op die 

behoud van apartheidswetgewing, afsonderlike ontwikkeling en die beskerming van die blankes se pol itieke en 

ekonomiese regte. Ook dié Party sou eventueel weens politieke verskille versplinter en oefen dus weinig invloed 

tydens die demokratiese onderhandelinge uit. Dieselfde is waar van die Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB) 

wat in 1973 gestig is en onder leiding van Eugene Terre'Blanche 'n boererepubliek vir die boerevolk bepleit. Met 

so 'n volkstaat sal die blanke tradisie, taal en kultuur beskerm word, terwyl die res van die bevolking in hulle eie 

grondgebiede kan woon en hulleself regeer. Hierdie soort van kantonstelsel is egter ekonomies en polities nie 

haalbaar nie en figureer vervolgens nie tydens die onderhandelingsfase nie. 

 

Die blanke Engelse kiesers sou eers deur die Verenigde Party (VP) en daarna deur die Nuwe Republiek Party 

(NRP) verteenwoordiger word. Die NRP sou staan op 'n federale-konfederale plan wat alle rasse leefruimte in 'n 

gemeenskaplike grondgebied verseker, terwyl hulle onderskeie politieke regte d.m.v. vrye assosiasie in plaaslike 

owerhede, tuislande en 'n enkele sentrale parlement gewaarborg word. Die Progressiewe Federale Party (PFP) 

is in 1977 gestig en het spoedig onder leiding van Van Zyl Slabbert die amptelike opposisie van die NP geword. 

Die PFP het gepleit vir gelyke burgerskapregte, die behoud van taal, kultuur en godsdiensvryheid, die 

beskerming van eiendomsregte en 'n vrye ekonomie. Daarby is gevra vir die vrylating van politieke gevangenes 

(o.a. Mandela), die ophef van die verbod op politieke organisasies, die opsegging van die noodtoestand en die 

vestiging van 'n nasionale konvensie wat 'n nuwe grondwet vir 'n nie-rassige binnelandse bedeling moes opstel. 

Talle van hierdie politieke insigte is tydens die onderhandelinge benut. 

 

Al hierdie genoemde politieke partye is deur die NP as opposisie-politiek gebrandmerk, teengewerk en deur die 

bestaande stemgeregtigdes uitgewerk. Die verskillende politieke standpunte het egter onder die kiesers 

voortgeleef en het vervolgens die wisselende keuses tussen radikale instandhouding tot die geleidelike of selfs 

die vinnige beëindiging van apartheid iniseer. Die uiteenlopende oplossings vir die bestaande politieke bestel het 

egter weinig duidelike, praktiese of haalbare politieke prosesse gebied. Daarby was konflikpolitiek oor alles 

geskrywe omdat die separitiste se rasse-eksklusiwiteit en die segragiste se rasse-vermenging direk teenoor 

mekaar figureer het. Die meer gematigde politieke partye het wel vir gelyke regte, die erkenning van nasionale 

kulturele groepe, devolusie en magsdeling gepleit, maar sonder dat die implikasies van hulle beleid binne 

haalbare terme uitgespel was. Tydens die onderhandelingsproses is talle van die politieke rolspelers se politieke 

idees wel debateer, maar eventueel sou die ANC se aandrange vir en die NP se toegewings daarmee 'n unitêre 

staat vanuit die Westminister beginsels van een man een stem tot stand bring. Daarmee is die bestaande nuwe 

demokratiese bestel in al sy politieke omvange gevestig met die duidelike voorwaarde dat dieselfde 

regeringstelsel die land se toekoms verder polities moet begelei. Die proses was egter slegs moontlik omdat die 

genoemde politieke rolspelers deurgaans met die land se probleme intens geworstel het en omdat die politieke 

wil om 'n werkbare politieke oplossing vir ingewikkelde politieke probleme te vind die res oorheers het. Van 

daaruit is al die genoemde politieke idees geweeg en eventueel akkommodeer of verwerp. 

 

Ten einde 'n nuwe politieke bestel te kon vestig moes 'n nuwe konstitusionele bedeling finaliseer word. 

 

5.2.2. FINALISERING VAN KONSTITUSIONELE BEDELING. 
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Die finalisering van die 'Process of Transition' wat vanaf Februarie 1990 'n aanvang geneem het, het volgens 

Johnston, Shezi & Bradshaw, (1993: 1-9) etlike moeilike politieke prosesse behels wat slegs vanuit die 

omskrewe historiese politieke verloop verstaanbaar is . 

 

Eerstens sou twee belangrike onderhandelingsfases die onderskeid tussen sukses of 'n binnelandse 

burgeroolog beteken. 

 

Met die eerste fase moes 'n aanvaarbare struktuur geskep word wat alle politieke partye in die 

onderhandelingsproses sou kon betrek . Hierdie fase realiseer in die saamstel van die 'Convention for a 

Democratic South Africa' (CODESA) wat tydens die eerste vergadering van CODESA op 20-21 Desember 1991 

(in die destydse handelsentrum naby die Jan Smuts Internasionale Lughawe) aktiveer is. Die geleentheid was 

inderdaad 'n 'watershed' geleentheid omdat die swartes by die sentrale politieke besluitneming betrek is. Tydens 

die gebeure is die Deklarasie van Voorneme as werksdokument vir alle politieke partye saamgestel: 'The 

Declaration of Intent' signed by the main players reflected an important degree of consensus on the principles 

which will guide future negotiations on a new constitution.' (SP, 1990a. Minute 1:1). Hierdie begin was 'n reuse 

politieke deurbraak omdat die wit minderheidsregering en die radikale bevrydingsorganisasies bereid was om 'n 

politieke ooreenkoms te beplan waarin 'a bill of rights, proportional reprensentation, an independent judiciary and 

separation of political powers' die toekomstige politieke bedeling sou uitmaak (SP, 1990b. Minute 2: 1-2). Na 

CODESA I was niks egter werklik afgehandel nie. Daarom moes 'n voortgaande proses geskep word wat al die 

nodige aanpassings en wysiginge sodanig kon implemeteer dat 'n nuwe politieke bedeling in Suid-Afrika kon 

realiseer. 

 

Met die tweede fase moes 'n nuwe regeringsbestel dus uitgewerk word. Direk na De Klerk se ingrypende en 

rigtinggewende parlementêre toesprake (De Klerk, 1990:139-154; 1991:172-175) word van 'n tussenfase 

regering afgesien en word direk daarop gefokus hoe om 'n utilitêre staat rondom nuwe demokratiese beginsels 

te vestig. In die proses moes talle onderdrukkende wette hersien, politieke gevangenes gedefinieer en vrygelaat 

en die opheffing van die ANC se 'armed struggle' beding word. Daarna moes die normalisering van die 

samelewing geskied deur die genoemde reeks apartheidswette, asook die wette oor bevolkingsregistrasie, 

groepsgebiede en grondbesit almal te skraap. Juis tydens CODESA II stel die NP en ANC werkbare programme 

van 'internal development and reorientation' saam. Die eindresultaat hiervan eindig in die aanvaarding van 'n 

nuwe grondwet en die hou van die eerste demokratiese verkiesing in Suid-Afrika se geskiedenis. 

 

Tweedens moes die ANC en die NP hulle politieke bedingingsmag konsolideer. Die ANC moes 'exiled, 

imprisoned and underground structures' tot 'n nuwe politieke eenheid saamsmelt terwyl die NP lidmaatskap vir 

alle rasse moes vestig en konserwatiewe bondgenote moes vind. Beide partye moes intussen werkbare 

voorstelle vir onderhandelinge opstel. Die eindresultaat van die politieke gebeure is die begin van CODESA II 

aan die begin van Maart 1992. 

 

Derdens moes CODESA II oplossings vir die werklike (en nie vir die gewaande ANC en gepaardgaande 

propagandistiese) politieke probleme vind. In die proses moes vanaf die voorbereiding vir na die vestiging van 

konstitusionele beginsels beweeg word. Daarmee moes blanke politieke beheer opgehef, onderlinge gesindhede 

verbeter en wedersydse vertroue gevestig word. Veral vanaf Februarie 1990 tot Desember 1991 moes die talle 
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'obstacles of negotiations' verwyder word wat dan ook eventueel realiseer in die Groote Schuur Minute (SP, 

1990a:  Minute 1 van 4 Mei 1990) en Pretoria Minute (SP, 1990b: Minute 2 van 6 Augustus 1990). Tydens die 

Groote Schuur onderhandelinge is politieke gevangenes gedefinieer en die vrylatingsproses bewerkstellig, die 

politieke immuniteit van die uitgewekenes en ondergrondse aktiviste beding, die regering se 

veiligheidswetgewing hersien en die ANC se geweldoffensief opgehef. Tydens die Pretoria fase word die 

besluite verder prakties implementeer en dit terwyl die SAKP (met sy strewe om deur die vakbondbewegings 

verdere politieke toegewings af te dwing) die onderhandelinge feitlik verongeluk. Beide die ANC en NP besef 

egter die noodsaaklikheid vir sukses en gaan vervolgens met die onderhandelinge voort. 

 

Vierdens is die onderhandeling deur twee hoof politieke elemente oorheers. 

 

Enersyds het die regering die momentum van De Klerk se politieke inisiatiewe gehandhaaf. In die proses word 

die ANC deur fyn diplomasie en politieke oortuiging begelei om kompromieë en toegewings oor die Harare 

deklarasie en die Freedom Charter te aanvaar. Daarmee is die angel uit die mees radikale konstitusionele eise 

en voorstelle gehaal en kon die regering met groter oortuiging en vasberadenheid tydens die politieke 

oorgangsfase regeer en ook die onderhandelinge in 'n vaste rigting lei. Tydens die gebeure is 'n proses van 

politieke voortuitgang gevestig wat die regerende NP konstant bly handhaaf, stimuleer en aktiveer het (De Klerk, 

1992). 

 

Andersyds het juis die NP se politieke inisiatiewe die ANC op die verkeerde voet gevang. Die situasie ontwikkel 

omdat die ANC moes worstel om na 'n lang tydperk van verbanning organisatories sodanig te herstel dat al sy 

lede (aangehoudenes, uitgewekenes, ondergrondse aktiviste) tot 'n eenheid saamgesnoer kon word. Daarby 

gee die ANC se interne twiste oor die politieke toegewings wat gedwonge gemaak moes word, aanleiding tot 'n 

reeks nuwe radikale eise. Hiermee word die bedanking van die betrokke Ministers in die 

veiligheidsdepartemente (Minister Vlok van Wet en Orde en Minister Malan van Verdediging) geëis. Verder is 

drastiese regeringsoptredes teen die veiligheidsmagte, die ophef van die toelating van tradisionele wapens (bv. 

assegaaie en knopkieries) by openbare geleenthede en die snelle uitfaseer van die hostelsisteem (waar 'n 

Zoeloe -Xhosa konflik hoogty vier) as verdere voorwaardes vir die voortsetting van politieke onderhandelinge 

gestel. Die gepaardgaande dokument getiteld 'History in the Making' (ANC,1991b:21-22)) veroorsaak egter 

soveel nasionale en internasionele kontroversie dat die ANC tydens die party se 'National Conference' in Durban 

(Julie 1991) nie net nuwe gematigde leiers (o.a. Mandela) verkies nie, maar ook 'n meer toegewende houding 

rondom politieke konsolidering, mikpunte en aksies inneem. 

 

Laastens moes verdere politieke botsinge op tweërlei wyse deur alle betrokke partye vermy word. Juis die 

delikate prosesse tydens en inhoude van CODESA het 'n toegeeflike benadering genoodsaak. 

 

Enersyds moes die ANC groter politieke toegewings maak. Na Durban het die ANC met groter selfvertroue en 'n 

beter mandaat na die onderhandelingstafels teruggekeer. Juis onder leiding van Mandela is egter besef dat 

onhaalbare politieke eise opgehef moet word omdat enige strewe na onmiddellike magsoornamens (waaronder 

die veiligheidsmagte) kontra-produktief sal wees. Selfs na die ontdekking van die regering se geheime steun 

(met belastinggelde) aan die INKATHA party om weerstand (saam met die veiligheidsmagte) teen die ANC se 

revolusionêre politieke offensiewe te bied (die sg.Inkathagate), is die poging om politieke gewin uit die skandaal 
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te haal, snel afgeskaal. Die optrede realiseer omdat die ANC (soos die regering) die betrek van aggressiewe 

Zoeloes in 'n politieke geskil as 'n vonk in die vat van 'n dreigende en bloedige burgeroorlog beskou het. Daarby 

het die groeiende negatiewe internasionale reaksie (spesifiek teen die ANC se voortdurende gesloer tydens die 

bedinging van 'n nuwe nasionale demokraties bestel) al meer die vrese vir  'n eensydige swart magsoorname en 

magsvergryp sodanig verwoord dat die ANC se politieke beeld, beleid en strategie toenemend geknou is.. Beide 

die vrese vir 'n nasionale rasseoorlog (tussen swart en swart) en die verlies  aan internasionale politieke aansien 

inspireer eventueel die ANC om saam met die regerende NP die 'National Peace Accord' tydens September 

1991 te onderteken. Binne die regeringsgeledere was hierdie ontwikkeling as 'n groot deurbraak beskou omdat 

daarmee 'n gewelddadige revolusie finaal besweer is. 

 

Andersyds moes die regering die toenemende wrewel teen en verwerping van die veiligheidsmagte se optredes 

snel besweer. Juis daarom is die genoemde Harmse kommissie (tydens 1990) saamgestel om die talle 

beweringe en klagtes te ondersoek, die skuldiges uit te wys en die hele aangeleentheid in die reine te bring. 

Daarmee het die regering sy gewilligheid getoon om die sisteme wat die revolusie moes beveg op te hef en die 

weg verder geopen vir die onderhandel van 'n vreedsame politieke oorgangsfase  

 

vanaf wit na swart politieke beheer. Daarna is ook 'n behoorlike verkiesingshandves gesamentlik opgestel wat 

die stemprosedures en verkiesingsuitslag sou wettig,   internasionale erkenning van die nuwe verkose regering 

wydlopig sou verseker en veral die voorgesette hantering van politieke transformasie binne die Suid-Afrikaanse 

politieke milieu op 'n geordende wyse sou plaas en hou.  

  

Politieke stabiliteit was van kritiese belang en daarvoor moes konstante politieke aanpassings sorg.  

 

5.2.3. VOORTGESETTE HANTERING VAN POLITIEKE VERANDERING 

 

Die ingrypende politieke verandering binne die Suid-Afrikaanse samelewing (sedert 1994) is 'n waarneembare 

en duidelike politieke gebeure. Die suksesvolle vestiging van die nuwe demokratiese Suid-Afrika (direk na die 

eerste nasionale en demokratiese verkiesing) was egter nie die einde van die politieke transformasieproses nie. 

Eerder het vanuit die magsverskuiwng (vanaf wit na swart politieke beheer) ingrypende politieke dimensies 

ontwikkel wat die voortsetting van die politieke veranderingsproses noodsaaklik gemaak het. Juis vanuit die 

politieke stimulering van die gegewe politieke realiteit realiseer beide positiewe, maar ook negatiewe politieke 

gebeure, wat aandag benodig. Met die aanbieding van die politieke tendense word Meredith (2005: 647-675) se 

evaluering van die afgelope tien jaar se politieke opset benut en met ander politieke insette aangevul. 

 

5.2.3.1. POSITIEWE POLITIEKE AKTIWITEITE.  

 

Die positiewe politieke aktiwiteite behels vyf gesonde politieke prosesse. 

 

Eerstens het die politieke magsverskuiwing uiters glad verloop. Hierin is die politieke beheer vanaf die blanke na 

die swart Suid-Afrikaan verskuif en het Afrika se swart uhuru ook die Suid-Afrikaanse bodem finaal en uiteindelik 

betree, maar sonder dat die genoemde radikale politieke prosesse van Afrika binnelands realiseer het. Daarom 

het die oorgangsproses sonder politieke magsvergrype, militaristiese optredes en kulturele bloedvergieting 
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geskied. Politieke partye het wel hewiglik met mekaar verskil, maar sonder dat persone weens persoonlike 

magstrewes uitgemoor is. Kiesers van alle rasse het tydens die eerste demokratiese verkiesing eerder in 

kilometer lange rye vreedsaam gewag om rustig te stem i.p.v. om te vlug vir hulle lewens. Daarna is die 

stemresultate (en ANC meerderheid) internasionaal en nasionaal omvattend erken en aanvaar. Al hierdie 

gebeure was grootliks die resultate van die genoemde sinvolle en suksesvolle politieke onderhandelinge tussen 

die verskillende politieke faksies wat op die skryf van 'n nuwe grondwet  t.w. wet 108 van 1996 (SP, 1996a) 

uitgeloop het en wat eventueel deur President Nelson Mandela op 18 Desember 1996 onderteken (SP, 1996d: 

Government Gazette, vol 378) en vanaf 1 Februarie 1997 geïmplementeer is. Juis hierdie oorgangsgebeure het 

die wêreld sodanig beïndruk dat Peters (Worldtour, 1999) direk na sy omvattende wêreldreis kon beweer: 'The 

political will to succeed had managed to create a miracle during political stormy times, the human 

accomplishment had established a new future for the oppressed peoples of the country and the combined effort 

by all races had pointed the way for better racial harmony the world over. South Africa is a perfect example of 

what can be accomplished when peoples  find each other' Hierdie positiewe ontvouing (van 'n uiters delikate 

politieke proses) het ordelike politieke optredes in beweging gekry en gehou en sodoende die toepassing van 'n 

nuwe politieke beleid, asook die herstrukturering van die bestaande regeringsopset, aansienlik vergemaklik. In 

kort – politieke transformasie het vanuit 'n gees van getemperde friksie en sonder die mutilasie van bruikbare en 

noodsaaklike politieke prosesse in beweging gekom en gebly. Dit kon slegs geskied omdat die talle blanke vrese 

besweer en die groeiende swart verwagtinge vervul is. 

 

Tweedens het 'n omvattende infasering van talle nuwe wette, politieke beleidsrigtings en strategieë teen 'n snelle 

tempo geskied. Hierin is van tersaaklike belang die 'Labour Relations act'  t.w. Wet 66 van 1995 (SP, 1995a) wat 

omvattend hersien is (SP, 1995b: Government Gazette, vol 366) en op 11 November 1996 in werking getree het, 

ten einde 'to advance economic development, social justice, labour peace and the democratisation of the 

workplace' (Carrel, Elbert, Norbert, Hatfield, Grobler, Marx & Van der Schyf, 2000: 56). Naas die wet was daar 

ook verskillende statute geskrywe wat gelyke geleenthede vir indiensneming bevorder (SP, 1996b) en veral 

nuwe indiensneming standaarde gevestig het (SP, 1997). Al hierdie wette was pogings om die talle 

arbeidsongeregtighede van die verlede deurlopend en omvattend aan te spreek, die samelewingsomvange meer 

te normaliseer en die ekonomiese bestaan, lewensinhoude en werksgeleenthede op 'n vryer baan, vir veral 

swart landsburgers, te plaas. Van hieruit het groter intrepreneurskap, beter benutting van bestaande menslike 

moontlikhede en 'n daadwerklike inkorporering van alle bevolkingsgroepe in die land se ekonomie gevolg. 

Daarmee is omvattende energie, verskillende nuwe invloede en 'n daadwerklike strewe na die verdere 

verbetering van lewenstandaarde en bestaanstoestande binne die transformasie gebeure ingedra wat aan die 

veranderingsproses 'n ongekende tempo van groei verleen het. 

 

Derdens was die voortsetting van politieke verandering planmatig uitgevoer. Eers was daar deeglike navorsing 

onderneem oor die eise vir, die realiteite van en verwagting vanuit die vestiging van 'n nuwe demokratiese 

bedeling. Daarna is die genoemde staatskonvensie vir die vestiging van die demokratiese staatkundige bestel 

binne Suid-Afrika (CODESA) in die lewe geroep wat die onderhandelingsforum, sisteem en inhoud moes bepaal 

en begelei. Vervolgens is die nuwe grondwet implementeer, alle nuwe wetgewing vir die vestiging van 'n nuwe 

politieke proses geskryf en 'n verteenwoordigende verkiesingsmeganisme daargestel wat die verdere 

verkiesings net so ordelik (as die eerste) sodanig kan hanteer dat die proses weereens as 'n wettige en vrye 

verkiesing verklaar kon word. Na die bekendstelling van die verkiesingsuitslae is 'n nuwe parlement telkens 
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gekonstitueer en alle politieke, sosiale, opvoedkundige en ekonomiese sake binne parlementêre reëls bespreek, 

beding, gefinaliseer en gewettig. Met die lang, ingewikkelde en uiters moeilike prosesse is van Rupert (1981: 

112) se besigheidsbeginsels in en vir Afrika inderdaad waar bewys: 'As sukses gedeel word, lei dit tot groter 

sukses. … Dat jy vertroue net kan wen as jy vertroue toon. Om te vertrou is wel 'n risiko, maar om ander te 

wantrou, is selfs 'n groter risiko wat, veral in Suid-Afrika, ramspoedige gevolge kan hê.' Wedersydse vertroue het 

inderdaad die deurslag in die vestiging van die nuwe bedeling gegee. 

 

Vierdens is onhebbelike landsprobleme deurlopend opgelos. In die proses is Rupert (1981: 7) se insigte, van 

jare gelede, weereens as waar ontdek. Suid-Afrika is beslis ''n mikrokosmos van die probleme waarmee die 

wêreld nou en in die toekoms gaan worstel - probleme van immer stygende energiekoste, inflasie, armoede, 

hongersnood, vreedsame naasbestaan en politieke revolusie.' Juis daarom moes talle prioriteite vir voortgesette 

strukturele hervorming sodanig geïdentifiseer en geïmplementeer word dat die hantering van die ingewikkelde 

landsprobleme d.m.v. staatkundige bedelings en strukture voortgesit kan word. Daarin gaan dit inderdaad om 

'die ontwikkeling van 'n konsensus oor die riglyne en doelwitte vir konstitusionele hervorming om 'n evolusionêre 

proses op dreef te bring wat strukturele verandering kon voed. Juis omdat dit gaan oor strukturele verandering, 

en dit nie iets is wat oornag kan geskied nie, is die proses van verandering belangriker as meesterplanne. Dit 

impliseer op sy beurt 'n gemeenskaplike verbintenis aan ideale, doelwitte en riglyne wat as stukrag vir die nodige 

hervomingsprosesse kan dien' (Esterhuyse (1982: 112) 

 

Vyfdens het die politieke wil om te slaag toenemend bly oorheers Die gemeenskaplike strewe na sukses het nie 

die normale politieke interaksie tussen die regering en die opposisie opgehef nie. Die politieke nuanses van die 

verskillende politieke partye het egter eerder op die suksesvolle toepassing van die nuwe grondwet as op 

kleinlike politieke binnegevegte bly fokus.  Die soort positiewe politieke geigtheid het verseker dat die 

Konstitusionele Hof se gesag omvattend aanvaar, erken en benut, en wetsverandering binne die ordelike 

parlementêre prosesse van opstel, argumentering, wysiging en implementering gedoen is. Daarmee is die 

plasing en posisie van Suid-Afrika in die Afrika-kontinent en wêreldwye politieke, ekonomiese, sosiale, kulturele 

en sport omvange daadwerklik herstel en selfs bevorder. Dwarsdeur die hele stabiliseringsproses het die dekade 

lange politieke mislukkings om 'n multikulturele bevolking te regeer 'n nuwe dringendheid aan die gebeure 

verleen, te meer omdat rassisme nog steeds 'n dringende sosiale en dreigende politieke knelpunt gebly het. 

 

5.2.3.2. NEGATIEWE POLITIEKE GEBEURE. 

 

Die negatiewe politieke gebeure behels vier kritiese dimensies wat al die voorafgaande positiewe prosesse in 

die toekoms kan verongeluk. 

 

Eerstens het swart politieke magsvergrype nie uitgebly nie. Daarmee is die onderhandelde regeringsbeginsels 

(tydens 1994) met die vestiging van swart politieke magsbeheer heel dikwels vergeet. Vanuit die gebeure is 'n 

nuwe soort radikale politiek (met 'n eie hiërargie van begunstigde funksionarisse en 'n eie politieke retoriek) 

geskep wat die swart magsoorname moes beveilig, bevorder, vestig en ten alle koste instandhou. In die proses 

het die vorige revolusionêre, intellektuele elite nie alleen die mag verkry nie, maar word ook ongrondwetlike 

prosesse benut om die mag te misbruik ten einde persoonlike, politieke en selfs ekonomiese winste te verseker. 

Esterhuyse (1982: 75-83) wys tereg daarop dat politieke magsvergrype altyd die gevolg van gebrekkige politieke 
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meganismes is wat grootliks misluk om groeiende magsmisbruik en verdere magskonsentrasie deur die 

owerheid te voorkom. Dit geskied omdat die burgerlike en morele bewussyn te swak is om 'n 

verantwoordelikheidsin en pligsbesef teenoor alle landsburgers by die regering te skep. Die finale gevolge is 'n 

gebrek aan sosiale kontrole-meganismes, wat binne die staatshuishouding moet funksioneer en juis alle 

finansiële wanpraktyke, burgerlike ongehoorsaamheid en die aftakeling van die hooggeroemde demokratiese 

waardes (van geregtigheid, billikheid en gelykheid) moet stuit. 'Gegewe die situasie waarin ons verkeer, loop ons 

inderdaad die gevaar, by die verdere erosie van 'n lewenskragtige en gebalanseerde burgerlike en morele 

bewussyn, om blote mag die sleutel tot ons toekoms te maak. En blote mag het op die lange duur geen toekoms 

nie' (Ibid, 83). Hierdie gevaar was 'n realiteit tydens die apartheidsera en is tans weer (binne die nuwe 

demokraties bedeling) die geval, te meer omdat die huidige bedeling in wese 'n 'demokratiese diktatorskap' is 

wat een van die grootste ellendes van 'n Afrika demokrasie (misbruik van politieke beheer) daarmee reeds 

binnelands gevestig het. Die situasie realiseer binne Afrika omdat die meerderheid stem 'n reaksionêre regering 

aan bewind stel en dit sonder dat 'n noemenswaardige opposisie die regering binne Westerse demokratiese 

standaarde kan hou. Juis die situasie skep 'n ongesonde politieke situasie (magsvergrype) wat transformasie 

wel bly voortdryf, maar vanuit onaanvaarbare motiewe en d.m.v. van verkeerde regeringsmetodes. Sodanige 

politieke transformasie word eventueel net politieke verval (Worldbank, 1992; 1994). 

 

Tweedens het die nuwe en beloofde maatskaplike heilsorde nie realiseer nie. Eerder is slegs die boonste deel 

van die swart bevolking ekonomies bemagtig, terwyl blanke verarming en verdere swart ekonomiese 

agteruitgang vir die res beskore gebly het. Die proses het 'n nuwe vorm van wantroue in die heersers, 'n 

groeiende onrus oor blatante en verdere magsvergrype om politieke beheer ter wille van ekonomiese uitbuiting 

te behou en 'n daadwerklike bevraagtekening van die werklike waarde, inhoud en betekenis van die politieke 

transformasieprosesse geskep. 

 

Derdens het die proses om politieke mag te vestig talle negtiewe gebeure iniseer wat beslis nie die beoogde 

uitwerking gehad het nie. Hiervan was die Waarheidskommissie (soos hieronder sal blyk) 'n sprekende 

voorbeeld. 

 

Laastens is sommige van die politieke tekens nie gerusstelend nie. Die radikale inhoude van die Freedom 

Charter word al meer in wetgewing ingeskryf omdat die vakunies (o.a. COSATU)  onwettige stakings met 

verreikende ekonomiese gevolge organiseer en sodoende hulle politieke wil op die regering afforseer. Daarmee 

word die indruk (inter- en nasionaal) geskep dat die regering eerder die vakunies (terwille van stemwerwing) 

gedienstig is i.p.v. beheer. Die misbruike van Mugabe se grondproses word nie repudieer nie en van hieruit volg 

gegronde en groeiende buite- en binnelandse vrese dat die onteiening van plase 'n sterk moontlikheid in die 

toekoms binne Suid-Afrika kan word. Daarby het die talle onderwysstrategieë die inhoude van skoolopvoeding 

en Universiteitsbekwaming sodanig afgeskaal dat standaarde en dissipline drasties verander het. Verder is daar 

geen politieke opposisie in sig wat die ANC by die stembus kan stuit nie. Juis hierdie werklikheid kan 'n valse 

magsgerustheid by die regering skep wat weer tot magsvergrype aanleiding gee omdat enige parlementêre 

voorstel (hoe onhaalbaar ookal) en enige nuwe wetgewing (hoe reaksionêr ookal) d.m.v. 'n gewaarborgde swart 

meerderheidstem suksesvol kan slaag. Misdaad het skrikwekkend toegeneem en die bestaande politieke beleid 

oor Vigs vermag weinig positiefs. Swak ministers verongeluk die werk van goeie departemente en die 

toepassing van ekonomiese wanpraktyke binne die staatsdiens groei weens die gebrek aan behoorlike kennis 
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en kontrole. Juis hierdie internasionale evaluering inisieer groot kommer binne die nasionale sowel as 

internasionale politieke, ekonomiese, en opvoedkundige milieu. Die politieke 'honeymoon' is inderdaad vir Suid- 

Afrika verby (Meredith, 2005: 653). 

 

Vanuit al bogenoemde politieke gebeure, inhoude en prosesse kan die nasionale politieke dryfkragte reeds 

grootliks afgelei word. 

 

5.3. DINAMIESE POLITIEKE STIMULASIEDRYFKRAGTE. 

 

Wat volg is slegs 'n fokus op enkele van die mees dinamiese fasette wat enersyds die politieke ontwikkelinge 

gerig het en anderdys die politieke toekoms sal bepaal. Hierin is die historiese politieke  

erfporsies, die handhawing van 'n veranderingstempo, die rol van die eerste twee swart staatspresidente en 

enkele kritiese politieke uitdagings van tersaaklike belang. 

 

5.3.1. HISTORIESE POLITIEKE ERFPORSIES. 

 

Soos reeds by herhaling beklemtoon, behels die historiese politieke erfporsies 'n uitgerekte politieke verlede 

waartydens 'n ingrypende reeks van politieke dryfkragte fenominale invloed uitoefen het. Vanuit die genoemde 

gegewens oor die Suid-Afrikaanse politieke opset, kan veral twee historiese erfporsies identifiseer word wat 

spesifiek die eietydse politieke aanpassingsproses gerig het. 

 

Eerstens was een van die grootste historiese politieke dryfkragte die behoefte na politieke vestiging binne 'n 

nuwe land. In die proses is die genoemde politieke groeiproses gehandhaaf waartydens die steeds 

veranderende binnelandse politieke opset d.m.v. 'n lang en ingewikkelde politieke proses van verwerking, 

aanpassing en handhawing hanteer is. Tydens hierdie politieke vestigingstadium sou die aanvaarding en 

verwerping van die buitelandse politieke beleid (by name imperialisme en segregasie) verskillende binnelandse 

politieke faksies skep wat die afforseerde politieke inhoude konstant bevraagteken of verdedig het. Daarmee is 

nogtans die gesonde Westminister beginsel van politieke debat en reaksie gehandhaaf wat juis 'n stuwende 

groeikrag en dryfkrag aan die politieke denke, prosesse en beleidsvorming in Suid-Afrika verleen het. Tydens die 

politieke groeiprosesse het die politieke opset in Suid-Afrika dus wel binne die normale parlementêre prosedures 

en gepaardgaande gesonde demokratiese sisteme opereer (Brotsz, 1977). Daarmee was die demokratiese 

beginsels van openlike politieke waarneming, beredeneerde aanpassing en geordende toepassing as 'n gegewe 

politieke erfporsie vir die latere onderhandeling tydens die vestiging van die eietydse nuwe politieke bedeling 

gelaat. 

 

Tweedens was die mees ingrypende historiese politieke dryfkrag weereens die verkry, behoud en handhawing 

van politieke beheer. Vanuit die behoefte na eensydige blanke politieke seggens kap is die beleid van segregasie 

geformuleer, bevorder en instandgehou. Tydens die gebeure realiseer botsende optredes en standpunte van 

politieke leiers, die vestiging van politieke voorkeure en die instandhouding van onwrikbare wetgewing waarmee 

die verkose politieke beleid afdwingbaar gemaak is. In die proses het verskillende politieke rolspelers, d.m.v. 

hulle eiesoortige politieke partye en vir dekades lank, talle eensydige blanke insette oor die hantering van die 

unieke Suid-Afrikaanse politieke milieu en meegaande probleme gemaak. Vanuit die politieke standpunte het 
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politieke twispunte ontwikkel wat almal 'n bydrae (in mindere of meerdere mate) tot die noodsaaklikheid van 'n 

meer werkbare politieke bestel gelewer het. Juis die intensiteit van die gepaardgaande politieke sentimente, 

emosies, behoeftes en veral voorkeure, het 'n geïntegreerde, omvattende en voorstuwende dryfkrag gevorm wat 

die eietydse en dinamiese politieke transformasieproses omvattend gestimuleer het. Dieselfde dryfkragte het 

ook die behoefte na 'n konstitusionele bedeling sodanig geïnisieer, dat die binnelandse politieke faktore hanteer, 

die buitelandse politieke reaksies verwerk en die meegaande druk vir politieke transformasie vanuit bepaalde 

politieke insigte tydens verskillende politieke stadia gerig kon word (Meyer, 1984). Dwarsdeur die nuwe proses 

gaan dit egter (soos in die res van Afrika) nogeens om die verkry en handhawing van politieke beheer wat 

daarmee die dryfkragte van die verlede (die vestiging van politieke mag) 'n eietydse inhoud, dimensie en 

momentum gee. Daarmee het die politieke erfporsies van die verlede 'n duidelike neerslag in die politieke  

hede gevind en wel omdat 'n ander sektor van die samelewing  (die keer die swartes) politieke beheer sou 

verkry. Die gegewe blanke politieke geskiedenis het homself dus slegs herhaal en gehandhaaf. 

 

Vanuit hierdie politieke gebeure het die handhaaf van 'n konstante veranderingstempo 'n kritiese dimensie vir 

binnelandse politieke stabiliteit geword.  

 

5.3.2. HANDHAAF VAN KONSTANTE VERANDERINGSTEMPO. 

 

Volgens Apter (1973a) vestig en handhaaf politieke verandering 'n bepaalde tempo wat talle politieke gebeure 

tot 'n eenheid koördineer. Met die gebeure word die tydsbestek waarin politieke verandering geskied van 

wesentlike belang omdat tydige optredes 'n proses van aanpassing skep wat juis 'n vaart aan verandering 

verleen. Daarmee word 'n veranderingstempo gevestig wat transformasie beide stimuleer en ook verder 

bevorder. Die handhaaf van 'n veranderingstempo was volgens Dugard (1992: 122-138) een van die mees 

dinamiese politieke dryfkragte tydens die vestiging van die nuwe binnelandse politieke bestel en wel om twee 

redes. 

 

Eerstens het die omliggende politieke omgewing in Afrika 'n dinamiese politieke tempo van verandering 

gehandhaaf waarin Suid-Afrika reeds betrokke was. Tydens die politieke gebeure het o.a.Namibië 

onafhanklikheid verkry en wel omdat Suid-Afrika en die VVO 'n veertigjarige politieke dispuut na indringende 

onderhandelinge tussen al die betrokke politieke partye (waaronder SWAPO) beëindig het. Daarmee is die 

kommunistiese offensief vanuit Angola deur Namibië na Suid-Afrika finaal gestuit (Coetzer, 2000). Daarby het 

die Suid-Afrikaanse binnelandse politieke gebeure konstant invloed (meestal negatiewe afwysing) ook in die res 

van Afrika uitgeoefen (Beinart & Dubow, 1995). Meredith (2005: 93-116) meld verder dat juis Afrika se 

bevrydingsaksies oor die hele kontinent sodanig ingrypend gespoel het dat die Suid-Afrikaanse bevrydingsaksie 

vanuit die nabye politieke omgewing meer steun gekry het en veral moreel in hulle pogings versterk is om swart 

politieke beheer aan die Suidpunt van Afrika te kry. P.W. Botha sou hierdie politieke ontwikkeling verstaan en 

met 'n meer pragmatiese politieke benadering poog om die mees konflikskeppende elemente vanuit sosiale 

apartheid (klein apartheid en opvoedkundige beperkinge), tydens 1980 -1985, sodanig te hervorm dat die sosio-

politieke chaos in die gemeenskap beëindig kon word. Daarmee is die tempo van verandering akkommodeer 

terwyl ingrypende politieke veranderinge sodanig geïnisieer is dat die NP met die wegbreek van die KP geskeur 

het (Rhoodie, 1989).  Die soort politieke ontwikkelinge het egter die klimaat geskep waarbinne Suid-Afrika die 
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politieke veranderingsproses kon opvang en deur politieke samewerking verder kon voer het (Smith & Mokhudo, 

1993). 

 

Tweedens beklemtoon Dugard (1992b: 122-138) dat 'n eie veranderingstempo dinamies binne die  Suid-

Afrikaanse politieke bedeling gehandhaaf is. Hierdie tempo word deur die groeiende verharding van die 

apartheidsregering teen enige vorm van magsdeling en die toenemende druk deur die verskillende 

bevrydingsorganisasies (ANC, PAC, SAKP) om magsbeheer te verkry, aktiveer. In die proses word die 

noodsaaklikheid vir politieke verandering al duidelike r en word die botsende politieke belange tussen blank en 

swart 'n politieke dryfkrag wat al die aktiewe politieke partye na die onderhandelingstafels dwing. Die bestaande 

politieke spanninge het egter weinig tyd vir optrede gelaat en daarom is voor die tempodruk van verandering 

geswig omdat politieke transformasie nie meer uitgestel kon word nie.  Daarmee is ook die groeiende en 

uitgesproke behoefte na politieke verandering duidelik gehoor en is eventueel die oproepe vir die vestiging van 

'n konstitusionele politieke bestel binne die desentralisering van mag op plaaslike, streeks en nasionale vlak 

(Botha, 1987) sodanig implimenteer dat alle landsgroepe op 'n gelykwaardige wyse en sonder enige verdere  

groepsoorheersing polities gerig kon word. Juis die handhawing van die veranderingstempo het eventueel 

daartoe gelei dat 'Voices that had been silenced and ideologies that had been suppressed for over thirty years 

were again heard throughout the land. Political life was transformed as the search for a new national order 

began' (Dugard, 1992: 113). Mte die politieke gebeure is die handhawing van 'n veranderingstempo tot 'n finale 

politieke resultaat begelei. 

 

Die gegewe politieke eindproduk (demokratiese Suid-Afrika) het egter ook meegebring dat die optredes van die 

eerste twee swart staatspresidente van Suid-Afika 'n magtige dryfkrag agter en tydens die handhawing van 'n 

gegewe veranderingstempo geword het. 

 

5.3.3. ROL VAN EERSTE TWEE SWART STAATSPRESIDENTE. 

 

Die rol van die eerste twee swart presidente val slegs in perspektief indien dit in korrelasie met die voorafgaande 

politieke gebeure gebring word.  

 

5.3.3.1. VOORAFGAANDE POLITIEKE GEBEURE. 

 

Slegs twee oorkoepelende politieke gebeure word as tersaaklik uitgelig.  

 

Eerstens het 'n politieke momentum oor dekades heen ontwiikkel. Terwyl indringende vrae oor die politieke 

kapasiteit van ontwikkelende lande (insluitende Suid Afrika) gevra (Somjee, 1982) en politieke stagnasie in 

Afrika uiters negatief ontleed en waardeer is (Sandbrook, 1985), realiseer enorme politieke energie in Suid 

Afrika. In hierdie historiese proses word indringende vrae oor die betekenis van die 'armed conflict' in Suid-Afrika 

(Morris, 1974) en die beskerming van menseregte gevra (Van der Vyver, 1975), word die oorlewing van Suid-

Afrika ontleed (Johnson, 1979) en die Russiese gevaar vir Suidelike Afrika evalueer (D'Oliviera, 1980). Die 

implikasies van rassediskriminasie (Van der Horst, 1981), die politieke alternatiewe (Kriek, 1982; Heunis, 1982), 

en die politieke (Thompson & Prior, 1982; Morris, 1983) en staatkundige ontwikkeling (Meyer, 1984) asook die 

verskillende konstitusionele politieke eise (Devenish, 1982; 1983) en gepaardgaande prosesse (Dean & Smit, 
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1983a; 1983b) kom almal onder die loep. Die pad na hervorming (Esterhuyse, 1979, 1982) en die strewe na 

politieke oorlewing (Jonhson, 1979; Hugo & Kotze, 1983; Schire, 1991) word as kritiese dimensies uitgewys, die 

noodtoestand in die land word in  perspektief geplaas (Marcus 1992), die politieke keuses van die NP word 

oopgevlek (Friedman, 1992) en verandering in Suid Afrika word in al sy omvange deeglik analiseer (Vieira, 

Martin & Wallerstein, 1992). Met laasgenoemde word beklemtoon dat Staatspresident P.W. Botha (ten koste van 

eensgesindheid in Afrikaanse blanke geledere) die aanvoorwerk vir die nuwe politieke bedeling gedoen het en 

Staatspresident F.W. de Klerk die nuwe demokratiese bedeling met politieke mannemoed begin implimenteer 

het.  

 

Tweedens het die blanke Afrikaner die mees kritiese politieke beginsels gevestig. In die proses is  die pluralisme 

van Afrika aanvaar (Kuper & Smith, 1971), was reeds geworstel om 'n eie identiteit tydens  

verandering te handhaaf (Van der Merwe, 1975) en het die opkoms van Afrikanermag die soeke na 'n toekoms 

sodanig verseker dat na 'n beter lewensbedeling gestrewe kon word (Gillomee & Adam, 1981). Daarby was 

staatkundige ontwikkeling in Suid Afrika konstant op die politieke agenda  juis in 'n poging om 'n veranderde 

politieke bedeling te verseker (Meyer, 1984). Tenspyte van die ellendes wat magspolitiek wêreldwyd skep 

(Easton, 1967; Mény, 1989) was die basis vir politieke vordering binne Suid-Afrika dus grootliks gelê en wel 

omdat plurale etnisiteit, nasionalisme en gesonde politieke beginsels as gegewe realiteite vir politieke hantering 

erken was.   

 

Op al hierdie politieke prosesse kon die eerste twee swart staatspresidente voortbou. 

 

5.3.3.2. ROL VAN STAATSPRESIDENT MANDELA.  

 

Volgens Meredith (2005: 647-675) is die twee eerste swart staatspresidente juis van die mees dinamiese 

politieke dryfkragte tydens die voortgesette uitbouing van die nuwe Suid-Afrikaanse demokratiese bedeling. 

Hierin speel beide President Mandela en President Mbeki elk 'n eiesoortige politieke rol. 

 

Meredith (Ibid) wys daarop dat President Mandela vier deurbrake moes bewerkstellig. 

 

Eerstens moes hy binnelandse gesindhede stabiliseer. In die proses moes hy blanke vrese oor 'n swart regering 

besweer en swart verwagtinge oor die nuwe bedeling bevredig. 

 

Enersyds was die wen van blanke lojaliteite 'n uiters delikate taak (en saak) omdat al die politieke prosesse wat 

blanke beheer en bevoorregting vir dekades verseker het binne 'n kort bestek van tyd van die wetboek geskrap 

is. Blanke vrese en wantroue het hoogty gevier en vertroue in 'n vorige uitgesproke (en veroordeelde) kommunis 

en leier van 'n revolusionêre organisasie het geensins vanselfsprekend gekom nie. Daarnby het die talle 

voorbeelde van swart diktators in Afrika by blankes intense politieke onsekerhede geskep. Mandela se antwoord 

op hierdie negatiewe blanke ingesteldhede was om  die apartheidsisteem vir die binnelandse ellendes te blameer 

(en te kritiseer), maar sonder om konfrontasie aan te blaas. Vanuit die fokus waarsku hy sy eie politieke party 

(ANC) dat nie 'vengeance' nie, maar eerder volks 'reconciliation' nagestrewe moet word en vestig hy dan ook sy 

eie strategie van 'gestures of goodwill' ten einde blanke vrese te kalmeer en blanke vertroue te wen. Die 

hoogtepunt van die beleid realiseer tydens sy positiewe steun en strategiese optrede tydens die Springbokke se 
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verowering van die Wêreldrugbybeker in 1995 waartydens 'the whole of South Africa had erupted in celebration. 

It was a moment of national fusion' omdat Mandela met sy uitreiking na die blanke bevolking en met sy 

verbetering van swart gesindhede 'n ongekende deurbraak in rasseverhoudinge bewerkstellig het. Sy ontspanne 

kleredrag en openhartige styl tydens openbare optredes en sy bekende 'Mandela shuffle' het ook die beeld van 

sy menswees sodanig bevorder dat blankes selfs sy bynaam van Madiba met respek begin gebruik het. Daarby 

het Mandela se 'climate of tolerance' die hele nasie aangegryp en is van daaruit sy pogings om nasiebou te 

vestig, meer geredelik aanvaar. Juis sy gewilligheid om mense te versoen het sy erns vir volkseenheid 

onderstreep. Sy politieke integriteit, enorme internasionale aansien, eerlikheid oor die land se probleme en sy 

geneigheid om na binne en buite te kritiseer, het verder die beeld van 'n gematigde, betroubare en briljante swart 

leier sodanig bevorder dat die blanke bevolking se agting en vertroue toenemend gegroei het. 

 

Andersyds was die bevrediging van die swarte se verwagtinge selfs nog 'n groter porbleem as die wen van 

blanke samewerking. Met 'n skok moes Mandela (en die swart regering) ontdek dat die ANC se revolusionêre 

aanslag en die vernietiging van binnelandse strukture, die gepaardgaande oorlog in Angola en die 

georganiseerde ekonomiese boikotte teen Suid-Afrika die land tot op die rand van 'n finansiële bankrotskap 

gebring het. Daarmee het die euforia (dat Suid-Afrika 'n skatryk land is) in duie gestort en is gevind dat daar nie 

genoegsame geld is om die ANC beloftes oor die beëindiging van werkloosheid, opheffing van agterstande, bied 

van genoegsame behuising, verbeterde opvoeding en gratis mediese dienste uit te voer nie. Staatsbesteding 

moes eerder drasties ingekort as uitgbrei word en die bestaande staatsgelde tot die maksimum gerek word om 

slegs die mees basiese sosiale agterstande uit te wis. 

 

Tweedens moes Mandela die smeulende ondertone teen die optredes van die vorige veiligheidsmagte ontlont. 

Die aanranding, intimidering en verdwyning van talle swart familielede het 'n haatsindroom teen alle vorme van 

wetshandhawing sodanig inisieer dat die situasie gedreig het om in die nuwe bedeling oor te vloei. Mandela se 

oplossing was die skep van die 'Truth and Reconcialition Committee' (TRC) wat onder voorsitterskap van 

Desmond Tutu alle skending van menseregte moes ondersoek. Die TRC voer sy taak egter sodanig uit dat 

beide die 'atrocities' van die regering en die ANC bloot gelê word. In die proses is die geleentheid wel geskep 

om van talle radikale dade te hoor, maar die eindproduk het nie die gewenste uitwerking gehad nie. De Klerk 

sou vir die vergrype van die regering om verskoing vra, terwyl die ANC hulle terreurdade as 'n 'just war' teen 

onderdrukking bly regverdig het. Juis hierdie uiteenlopende reaksies skep die nasionale gevoel dat die TRC niks 

vermag het nie behalwe om amnestie te verleen aan talle skuldiges en hulle sodoende van hulle skending van 

menseregte vry te spreek. Die minagting teenoor die optredes van die veiligheidsmagte sou ook voortgaan en in 

'n nuwe vlaag van misdaad uitkulmineer. 

 

Derdens moes Mandela die enorme ekonomiese diskrepansies tussen swart en blankes aanspreek. 

Werkloosheid moes verminder word deur internasionale vertroue te skep en buitelandse beleggings te verseker. 

Daarby moes die vorige swart ekonomiese beperkinge deur regstellende aksie en swart ekonomiese 

bemagtiging oorbrug word. Die fokus op buitelandse ekonomiese betrokkenheid vorder wel suksesvol omdat die 

gladde oorgang na 'n nuwe politieke dispensasie realiseer en Mandela duidelik die ANC se verklaarde 

sosialistiese ekonomiese beleid (waaronder nasionalisering van instansies) openlik repudieer. Die oplossings vir 

die werksituasie (swart bevoorregting ten koste van  blanke voorregte) aktiveer egter groeiende wrewel by die 

swartes wat die aksies as onvoldoende en by die blankes wat dit weer as té drasties beleef. Daarby iniseer die 
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ekonomiese bemagtiging van die swart elite, politici, entrepreneurs en leiersfigure wel 'n swart ekonomiese 

opbloei, maar vergroot die proses terselfdertyd die afstand tussen die ryk en arm swartes sodanig dat swart 

weerstand hieroor eskaleer. Die misbruik van posisies deur talle swartes om hulleself d.m.v. van bedrog, 

swendelary en selfs blatante diefstal te verryk, skep ook 'n misnoeë by die bevolking en verhoog die sindroom 

dat misdaad betaal. 

 

Vierdens moes Mandela die land vir 'n post-Mandela era voorberei. Dit was geen geringe taak want Mandela se 

positiewe nalatenskap was na sy aftrede reeds duidelik 'His legacy was a country which had experienced greater 

harmony than at any previous time in its history' (Meredith, 2005: 664). Daarby het sy onwilligheid om 'n tweede 

termyn (na 1999) as Staatspresident te regeer 'n groot politieke asook menslike leemte binnelands gelaat. Sy 

gewilligheid om die jonger garde te betrek, het egter die pad vir die tweede swart staatspresident nl. Thabo 

Mbeki geopen.  

 

5.3.3.3. ROL VAN STAATSPRESIDENT MBEKI. 

 

Volgens Meredith (2005: 664 -675) het President Mbeki 'n totaal nuwe stel van politieke prioriteite gevestig en 

gehandhaaf. 

 

Eerstens het hy Mandela se rekonsiliasiepogings met pragmatiese rekonstruksie-aktiwiteite opgevolg. Die 

verdere opbou van die land se ekonomie het 'n hooffokus gebly omdat slegs daardeur die knellende 

werkloosheid en armoedeprobleme opgelos kan word. In die proses moes hy buitelandse besigheidsvertroue 

verder wen deur nasionalisering te vergeet en vakbond optredes te temper. Vanuit die proses volg sy 'Growth, 

Employm ent and Reconstruction' strategie (GEAR) waarin doelbewus gepoog word om 'n sterk ekonomiese 

middelklas te vestig. 

 

Tweedens moes Mbeki Suid-Afrika se buitelandse beeld verder verbeter. Die positiewe gesindheid teenoor die 

land het grootliks rondom die verering van Mandela en nie soseer vanuit landsrespek realiseer nie. Mbeki se 

fokus sou verskuif na die belangrike rol wat die stabiele Suid-Afrika in die onstabiele dele van Afrika speel. 

Dieselfde geld vir die vestiging van 'n beter erkenning van die Afrikakontinent se posisie binne die wêreld se 

ekonomiese en politieke milieu. Met die eerste politieke gerigtheid is Suid -Afrika se ontlonting van politieke 

konflik in Afrika sigbaar en omvattend (selfs deur militêre optredes) uitgebrei en met die tweede het Mbeki 'n 

wêreldreisiger en spreker by talle internasionale forums geword. In die prosesse het Mbeki se pragmatiese 

politieke optredes, netjiese voorkoms en professionele gedrag buitelandse aansien gewen, terwyl sy konstante 

afwesigheid uit sy eie land binnelandse wrewel en ontevredenheid inisieer het. 

 

Laastens moes Mbeki growwe politieke flaters oorleef. Sy verwerping van die wetenskaplike bevindings oor die 

wêreldwye Vigspandemie tydens die 'World Aids Congress ' te Durban (Julie, 2000), het nie alleen 

ontevredenheid in die ANC geledere nie, maar ook hewige teenreaksies van verbasing en ongeloof in die 

buitelandse milieu geskep. Daarmee is sy vermoë om rasioneel oor uiters sensitiewe, emosionele en fisiese 

werklikhede te dink, erg bevraagteken. Met sy versigtige hantering (die sg.'silent diplomacy') van Zimbabwe se 

politieke, ekonomiese en sosiale katastrofes is die wêreldwye indruk toenemend geskep dat hy 

rasseonderdrukking en politieke magsvergrype steun en vervolgens weinig respek vir menseregte handhaaf. 
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Beide hierdie blatante flaters het sy internasionale aansien geknou en binnelands (veral by die 

boeregemeenskap) die indruk gelaat dat dit net 'n kwessie van tyd is voordat radikale grondonteiening ook Suid-

Afrika se lot gaan word. 

 

Die toekoms van beide Mbeki (en enige opvolgende swart president) gaan egter deur konstante politieke 

uitdagings bepaal word, juis omdat daarmee 'n laaste (en selfs deurslaggewende) dryfkrag agter voortgesette 

politieke transformasie binnelands reeds aktiveer is. 

 

5.3.4. DEURLOPENDE POLITIEKE UITDAGINGS. 

 

Meredith (2005: 672-675) gee groot erkenning vir die 'rainbow nation' en wat op politieke vlak die afgelope tien 

jaar vermag is. Drie suksesvolle verkiesings (1994, 1999 en 2004) is demokraties afgehandel, die ekonomie is 

sigbaar verbeter en volkere verhoudinge is veel meer ontspanne as tydens die kritiese en revolusionêre 

'struggle' tydperk. Veral vier konstante politieke uitdagings handhaaf egter 'n stukrag van sy eie en vestig die 

moontlikheid van ekonomiese en politieke agteruitgang. Juis die omvange van die uitdagings skep die realiteit 

dat politieke verandering hetsy afwaarts op opwaarts gaan eskaleer. 

 

Eerstens sal die politieke demokrasie van die afgelope dekade gehandhaaf moet bly. Hierin is twee kritiese 

politieke dimensies van belang.  

 

Enersyds sal die uitoefening van ongebrydelde politieke beheer getemper moet word. Na die genoemde drie 

verkiesings is telkemale groter verteenwoordiging, seggingskap en mag aan die ANC toegeken wat die 

potensiaal vir politieke magsmisbruike in die sentrale, streeks en plaaslike regerings gevestig het. Die gevare 

van hierdie stemme-oorwig is die onkeerbare eskalering van die ANC se ideologiese, ekonomiese en politieke 

keuses sonder dat enige konstitusionele verweer daarteen deur 'n swak politieke opposisie moontlik is.  

 

Andersyds setel die grootste bedreiging vir die demokrasie egter in die radikale optredes van die vakunies (veral 

COSATU) wat hulle lede se stemkrag uitbuit om hulle wil teen regeringsbeleid af te dwing. In die proses word al 

sterker op die implementering van die sosialistiese beginsels van die Freedom Charter gestaan, terwyl 

kommunistiese sentimente openlik op vlae, T-hemde en optogplakkate propageer word. Vanuit die dreigende en 

afdreigende proses word die ANC gedwing om die vakbonde se steun te behou te meer omdat die stigting van 

een of ander soort van 'n Arbeidersparty die einde van die ANC se politieke beheer sal beteken. Die toegewings 

aan die vakbonde skep egter groeiende ekonomiese probleme en gee ook die indruk dat die regering nie werklik 

in beheer van landsake is nie. Meredith maak nie melding van die invloed wat die media se beeldmateriaal oor 

COSATU se optredes inter- en nasionaal uitdra nie, maar volgens Jamieson en Waldham (2003) weerspieël 

media beeldsendings volkere, instansies en politieke partye se sentimente en kan talle negatiewe politieke 

konnotasies vanuit sulke materiaal afgelei en die regering se uitsprake, beleid en optredes onder verdenking 

geplaas word.  Juis binne die eietydse anti-kommunistiese sentimente kan die afleiding gemaak word dat 

COSATU 'n dreigende rooi gevaar vir Suid-Afrika inhou en dat die ANC óf hierdie ideologie duld, óf goedkeur óf 

handhaaf. In al hierdie gevalle is die soort afleiding geen gerusstelling vir buitelandse beleggers nie, wat juis met 

die oopstel van die vorige besette Oos -Europe duidelik met die vernietigende resultate van kommunistiese 

politieke beheer gekonfronteer is. Daarmee gaan die genoemde ekonomiese groei wat in 'n verenigde Europa so 
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sterk figureer, beslis nie na Suid-Afrika oorvloei nie en gaan die werkloosheidsprobleme nie opgelos word nie, 

maar eerder vererger word.  

 

Die tweede politieke uitdaging is Vigs. Hierdie pandemie is binne Afrika reeds 'n omvattende krisis en is snel 

oppad om ook in Suid-Afrika een te word (Whiteside, 1990a; 1990b; Doyle, 1991a; 1991b). Volgens Meredith 

(2005: 667-672) kan Suid-Afrika nie 'n ideologiese hantering van die siekte bekostig nie en daarom sal die 

genoemde Mbeki strategie in die verband besweer moet word, voordat Suid-Afrika se Vigs knelpunte nie meer 

as 'n deel van die bestaande wêreldprobleem beskou word nie. Die onmin binne ANC geledere oor die resultate 

van die bestaande Vigsbeleid (honderde sterftes per dag en veral kinderbesmetting) skep ook toenemende 

wrewel juis omdat die gesondheidsdienste se noodsaaklike hantering deur 'n kortsigtige politieke beleid 

gekortwiek word. Die talle waarskuwings oor Vigs sal dus deur die regering in 'n ander lig gesien moet word. 

Vigs is en bly inderdaad 'n duur siekte wat groot spanninge op mediese fondse en industriële produksie plaas, 

wat 'n jong energieke geslag uitwis, mannekrag tekorte skep en kinders weerloos teen die sedelose optredes 

van hulle ouers laat (Kauffman & Lindauer, 2004) . Binne die industriële omgewing is ook reeds empiries gevind 

dat die duur regeringsveldtogte teen Vigs misluk omdat die indruk geskep word dat beheerde onsedelikheid 

(d.m.v. kondome) die epidemie sal stuit en dit terwyl promiskuïteit (die grooste rede vir Vigs) nie verdoem word 

nie. Daarby sal die blanke uittog van blanke breinkrag en bekwaamheid na die buiteland tot verdere ongekende 

werkstekorte lei wat geen regstellende aksie sal kan oplos nie. 

 

Die derde uitdaging is armoede (Wilson & Ramphele, 1989). Die regering poog wel om 'n sterker top- en 

middelklas swart ekonomiese spektrum daar te stel, maar slaag nie daarin om die laer vlakke se armoede 

enigsins te verlig nie. In die verband is die Wêreldbank (2000) se bevindinge oor die omvange, die groei en die 

vernietigende gevolge van armoede onrusbarend, juis omdat Suid-Afrika presies aan dieselfde prosesse van 

oorbevolking, die invloei van onwettige emigrante, swak finansiële beheer deur onkundige topbestuur en die 

konstante vernietiging van natuurlike hulpbronne uitgelewer is. Die oplossing van hierdie probleme vra om 

Westerse bystand wat ook binnelands as blanke inmenging tipeer kan word en wat daarmee die hele armoede 

vraagstuk in 'n afwaartse spiraal plaas en hou. Daarmee word kriminele optredes die enigste uitweg vir 

persoonlike oorlewing wat weer die wetteloosheid buite beheer laat eskaleer. 

 

Ten slotte is en bly die grootste politieke uitdaging die voortgesette tempering van rassisme. Rassisme skep 

emosionele geladenhede, misverstande en eventueel rassehaat wat enige vorm van politieke verandering op 

reaksionêre bane lei en hou. In die verband is twee aanhalings oor die Suid-Afrikaanse bedeling voldoende om 

die gevaar en dryfkrag van rassisme te verstaan. Die eerste handel oor die enorme invloed van rassisme: 'The 

disappearance of the legal structures of apartheid, however, does not mean that a nonracial society will emerge 

overnight. Apartheid had spread its roots deep and wide, and it will take years before all racist practices are 

brought to an end, and perhaps generations before the memory of apartheid is eradicated from the spirit of the 

nation' (Dugard, 1992: 31: 3-31). Die tweede aanhaling beklemtoon die gevaar dat 'n nuwe vorm van rassisme 

(swart teen wit) die ou apartheidsellendes net op nuwe rassistiese bane kan lei. 'Instead of being a common and 

positive learning experience, apartheid is deliberately kept alive, and memories of apartheid injustices are 

kindled to justify weakness and to serve as excuses for a new kind of despotism. In short, lack of democracy in 

the past should never become the justification for a lack of democracy in the future. The final challenge is not to 

seek national reconciliation through so-called nation-building, but for the vigorous restoration of the rule of law 
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and the establishment of state government and legitimate state institutions which recognise and protect a 

plurality of interest and cultures' (Wiechers, 1994: 460). 

 

Die onrusbarende tekens is daar dat hierdie uitdagende politieke uitdagings wel deur die huidige regering besef 

en aangespreek word, maar sonder dat sukses teen die knelpunte behaal word. Die politieke dryfkragte agter 

die genoemde knelpunte bly egter aktief besig en juis daarom sal slegs die toekoms bepaal of Suid-Afrika die 

invloede van die spesifieke en ingrypende dryfkragte sosiaal, ekonomies  en polities gaan oorleef. 

 

Intussen bly die genoemde en ingrypende politieke transformasie wat oor Suid-Afrika gespoel het 'n realiteit en 

sodoende ook 'n gegewe uitdaging vir die kerk. Daarom word die kerklike hantering van die eietydse 

transformasiepros es in die volgende Hoofstuk (Hoofstuk 4) aangespreek. 

 

C. SAMEVATTING VAN HOOFSTUK 3. 

 

1. INHOUD VAN HOOFSTUK. 

 

Met die ontleding van die politieke stimulasie van transformasie is eers die noue relasie tussen die industriële, 

politieke en kerklike transformasieprosese aangetoon juis om die geïntegreerde invloed van die prosesse op die 

eietydse transformasiegebeure in die nodige perspektief te plaas. Daarna het die fokus na die omvang, inhoud 

en gebeure tydens politieke stimulasie verskuif. 

 

Reg aan die begin is die rol van politieke stimulasie in die eietydse veranderingsbeure as 'n gegewe realiteit 

aanvaar. Daarna is van die mees tersaaklike internasionale politieke gebeure, Afrika politieke ontwikkelinge en 

eventueel die Suid-Afrikaanse politieke aanpassings sodanig onder die loep geneem dat die invloede en 

inwerking van eersgenoemde twee politieke bedelinge op die Suid-Afrikaanse politieke opset vanuit breë 

omvange verstaan kan word. 

 

Wat die internasionale politieke gebeure betref, is slegs die Tweede Wêreldoolog, die opvolgende Koue Oorlog, 

die strewe na politieke stabiliteit en die hervestiging van politieke radikalisme as die mees tersaaklike politieke 

elemente uitgewys. Daarna is die ontwikkeling van 'n verenigde Europa, die opkoms van 'n Islamitiese magsblok 

en die oorname deur Amerikaanse neo-konserwatisme as die grootste politieke dryfkragte agter hierdie 

genoemde politieke ontwikkelinge uitgewys. 

 

Die Afrika politieke ontwikkelinge handhaaf radikale politieke gebeure waarin die strewe na bevryding eventueel 

in die skep van 'n onstabiele politieke kontinent eindig. Die dryfkragte wat die politieke bedeling help skep, is die 

rol en invloed van nasionalisme, die ontwaking van Afrika en die stryd teen kolonialisme. Beide hierdie 

genoemde politieke gebeure en dryfkragte oefen omvattende invloed in die Suid-Afrikaanse politieke milieu uit. 

 

Laastens is die Suid-Afrikaanse politieke aanpassings vanuit streng afbakening ontleed. Daarom is begin om 

eers bepaalde noodsaaklike insigte oor die nasionale politieke opset te vestig. Hierin is die eeue lange politieke 

historiese verloop, die ingewikkelde binnelandse politieke probleme, die effek van buitelandse politieke gebeure, 

die rasgerigte fokus en die verwerking van die apartheidsbedeling van kritiese belang geag. Eers daarna 
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verskuif die fokus na die vestiging van die eietydse demokratiese politieke bestel. Tydens hierdie ingrypende 

politieke transformasieproses lewer verskillende politieke rolspelers 'n uiteenlopende bydrae in die vestiging en 

finalisering van 'n nasionale konstitusionele ontwikkeling. Met hierdie gebeure is die politieke 

transformasieproses egter nie voltooi nie en daarom word die voortgesette hantering van die gegewe 

veranderinge beklemtoon. Dwarsdeur die Suid-Afrikaanse politieke ontwikkeling speel dinamiese politieke 

stimulasiedryfkragte 'n dominante rol. Daarom is die historiese erfporsies, die handhawing van 'n 

veranderingstempo, die rol van die eerste twee swart staatspresidente en konstante politieke uitdagings as die 

bepalende faktore tydens en ook vir die voortgesette handhawing van politieke transformasie in Suid-Afrika 

uitgewys. Aan die einde is konkludeer dat die politieke hantering van hierdie genoemde kritiese uitdagings die 

toekoms van die land gaan bepaal.  

 

2. RELASIE MET VOLGENDE HOOFSTUK. 

 

Die internasionale en Afrika politieke ontwikkelinge het tydens verskillende tydsvakke en oor dekades heen 

uitkulmineer. Politieke analiste is dit egter eens dat die verskillende politieke gebeure nie losstaande politieke 

entiteite is nie, maar eerder 'n proses van ingrypende en gemeenskaplike politieke beïnvloeding sodanig 

handhaaf dat die ganse wêreld deur politieke gebeure beïnvloed word. Die kerk leef en bestaan ook in hierdie 

invloedsfeer en daarom word die beïnvloedingsaktiwiteite binne die kerklike beleid, optredes en gerigthede op 'n 

eiesoortige kerklike wyse akkommodeer en weerspieël. Juis hierdie kerklike proses vestig die kerk se hantering 

van eietydse transformasie.  

 

Tydens die ontplooiing van die politieke stimulasieprosesse is 'n bepaalde politieke beleid gevestig en 

gehandhaaf. Van daauit realiseer politieke optredes wat Suid-Afrika en sy mense betrek, raak en eventueel 

verander het. Dwarsdeur hierdie politieke gebeure is die godsdienstige sentimente en inhoude van die individu 

ook dikwels benut, soms uitgebuit en selfs in die mees radikale omstandighede bedreig. Daarmee is die kerk in 

die gegewe politieke proses ingetrek (en betrek) en inisieer verskillende politieke standpunte eventueel kerklik-

teologies steun, verwerping of selfs doelbewuste ondermyning daarvan. Binne die Suid-Afrikaanse bedeling het 

al drie hierdie soort kerklike fokusse tydens die hantering van die binnelandse sosio-politieke bedeling realiseer. 

Daarmee is nie alleen kerklik op die politieke gebeure reageer nie, maar is ook 'n noue relasie tussen die 

politieke ontwikkelinge en die kerklike hantering daarvan sodanig gevestig dat Suid-Afrika in sy totaliteit deur die 

proses geraak en beïnvloed is.  

 

Hierdie binnelandse ontwikkeling genoodsaak dat in die volgende hoofstuk aandag aan die binnelandse kerklike 

fokus op die politieke transformasie gegee word. Tydens die kerklike gebeure is die Ekumeniese Teologie 

sodanig akkommodeer dat 'n eiesoortige kontekstuele gerigtheid tot die skep van teologiese modelle aanleiding 

gegee het. Al vier die gekose teologiese modelle spreek die kritiese gevolge van segregasie sodanig aan dat 

politieke transformasie eventueel vanuit die soort kerklike beïnvloeding verder stimuleer is. Daarmee het die kerk 

en die politiek hande gevat om 'n politieke probleem vanuit kerklike aandrange te hanteer.  

 

Die kerk het egter ook op die industriële stimulasieproses reageer. Ten spyte van die kerk se ontoereikende 

ontleding van eietydse transformasie, word nogtans 'n kerklike poging aangewend om ook hierdie faset van 

transformasie kerklik-teologies te hanteer. Met die aktiwiteit word gepoog om 'n aktuele kerk d.m.v. 'n gerigte 
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kerklike vernuwingsproses en ook d.m.v die vestiging van 'n nuwe nywerheidsfokus te wees. By hierdie kerklik-

teologiese gebeure word aansluiting gevind met die vestiging van 'n Nywerheidsbedieningsmodel  (Hoofstuk 5). 

 

Vervolgens word na die kerklike stimulasie van eietydse transformasie gekyk. 
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HOOFSTUK 4 

DIE EIETYDSE TRANSFORMASIEPROSESSE: 

DIE KERKLIKE STIMULASIE VAN TRANSFORMASIE. 

 

Die kerklike stimulasie van transformasie is moeilik bepaalbaar omdat die kerk hoofsaaklik reageer op die 

genoemde industriële en politieke stimulasieprosesse. Vanuit hierdie insig word eers belangrike realiteite 

oor die kerklike rol tydens transformasie uitgelig voordat die omvange van enkele tersaaklike kerklik 

optredes beklemtoon word. Met die benadering word die kerklike hantering van die binnelandse politieke 

ontwikkelinge en daarna die kerklike reaksie op die industriële gebeure analiseer. Met eersgenoemde val 

die fokus op die rol van Ekumeniese Teologie binne die nasionale kerklike stimulasieproses terwyl met 

laasgenoemde kerklike vernuwing en ook Nywerheidsbediening onder die loep kom. Vanuit beide die 

teologiese ontwikkelinge word die bestaande en gegewe behoefte na 'n Christelik Arbeidspsigologiese 

Nywerheidsbedieningsmodel duidelik. 

 

A. BELANGRIKE REALITEITE. 

 

Ten einde by die wese van die nasionale kerklik-teologiese stimulasie van eietydse transformasie uit te kom, 

is dit noodsaaklik dat duidelikheid oor vyf kerklik-teologiese realiteite verkry moet word. 

 

Eerstens word met die kerk (soos reeds genoem) die sigbare kerk in aksie bedoel Daarmee word die 

bediening van die kerk as spesifieke werksaamheid van die kerk as instituut en die rol, invloed en optrede 

van die Christen lidmaat as organisme van die kerk beskou. 

 

Tweedens is die kerk se invloed, rol en bydrae (tydens die genoemde industriële en politieke 

transformasiegebeure) veel minder as wat in kerklike kringe verwag of op staatgemaak word. Die proses 

realiseer omdat weinig geleenthede vir die geïnstitueerde kerk gebied word om 'n amptelike, duidelike en 

omskrewe bydrae oor en tot die veranderingsontwikkelinge te bied. Die hooffokus in die direksiekamers van 

die industrie is geld en in die vergadersale van regerings politieke beheer en beslis nie 'n kerklike beleid oor 

een van die tersaaklike eietydse inhoude nie. Die kerk se insette word dus hoogstens indirek d.m.v. die 

lidmaat se geloofsoortuigings gehoor, maar ook die stem is weens die eietydse interkerklike en 

intergodsdienstige opset skraal, onwelkom en dikwels onaanvaarbaar.  

 

Derdens misluk die kerk grootliks om die volle omvange van eietydse transformasie te verstaan. Peters 

(Vodaworld, 1999) erken dat die kerk se insigte oor transformasie deur die geslote industriële en politieke 

sisteme en stelsels omvattend beperk word, maar waarsku ook dat die kerk in die verband dikwels sy eie 

onkunde bewerkstellig:'What surprises me is that CEO's who manage a budget of billion dollars and a staff 

of hunderd thousand plus, and that exhausted professors at highly prestiges colleges and universities can 

put a week aside to address the most critical problems that the wolrd had ever known, but church ministers 

who are responsible for a mere halfmillion budget and a thousand congregational members can not find an 

hour to attend to the devastating effect of transformation on the church. This untouched and careless 

attitude had to change if the church intends to survive.'  
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Vierdens beteken bogenoemde gebrek nie dat die kerk geen rol tydens transformasie speel nie. Die kerk 

reageer op veranderingsbeure en vanuit die optrede realiseer die kerklike stimulasie van transformasie. Die 

proses ontvou omdat kerklike opinies oor en optredes tydens transformasie, reaksies by lidmate (en ook in 

die breë gemeenskap) sodanig inisieer dat aanvaarding of verwerping daarvan volg. Tydens die reaksies 

kom die kerk se invloed wel in spel, maar die gebeure geskied meestal sporadies, tydsaam, reaksionêr en 

sonder enige direkte kerklike beheer. Weens die opset word die kerk gedwing om rondom en vanuit kerklike 

waarnemings te opereer wat dikwels té laat of só uiteenlopend van aard is dat 'n aktuele kerklike stem oor 

gebeure verlore gaan. Die opset realiseer omdat die kerk op die inligting van lidmate reageer wat dikwels 

gefilterd deurgegee word omdat gevrees word dat sodanige lidmaatsinsette deur die ampsdraers as kritiek 

teen die kerk (of hulleself) i.p.v leiding aan die kerk beskou kan word. Daarom is empiriese waarneming vir 

die kerk van soveel deurslaggewende belang. Die genoemde kerklike gebreke in die verband en die 

bestaande industriële empiriese bevindinge (juis oor o.a. lidmaatreaksies oor die godsdiens en op die kerk) 

verleen juis aan Nywerheidsbediening 'n bruikbare dimensie omdat die kerklike teenwoordigheid in die 

werksplek die deur vir die kerk na beskikbare data oor die kerk geopen het . Tans hanteer die kerk indirekte 

inligting en juis die proses verseker dat die kerklike stimulasie van transformasie ook lukraak geskied en bly. 

 

Vyfdens impliseer die beperking van die kerklike rol nie die totale uitrangering van die kerk nie. Die kerk is 

en bly deel van 'n land se gegewe bestaansopset en word vervolgens indirek in landsgebeure betrek. Van 

die realiteit is die nasionale kerk deeglik van bewus. Daarom is die resultate van die binnelandse industriële 

en politieke gebeure wel kerklik hanteer wat meebring dat die kerk inderdaad tydens die eietydse 

transformasiegebeure in die verlede in aksie was, in die hede nogsteeds is en in die toekoms gaan bly. 

 

Hierdie vyf realiteite genoodsaak verdere aandag aan die omvange en inhoude van die kerklike optredes 

tydens die eietydse transformasiegebeure. Sonder sodanige fokus kan die wese, waarde en bydrae van die 

kerk nie in perspektief geplaas word nie. Die benadering is deel van die afbakeningsproses, maar ook van 

die genoemde wetenskaplike integrasiefase (Hoofstuk 1: C), omdat van daaruit op die mees relevante en 

tersaaklike reaksies van die kerk op die genoemde eietydse industriële en politieke stimulasieprosesse 

konsentreer word. Vanuit die aanbieding word die gekose en gegewe Nywerheidsbedieningsmodel 

(Hoofstuk 5) ook binne die regte milieu geplaas en van daaruit gemotiveer en eventueel omskryf. 

 

B. OMVANGE VAN KERKLIKE OPTREDES. 

 

Die omvange, inhoude en fokus van die kerklike optredes tydens die eietydse transformasieproses word 

vanuit ingewikkelde kerklik-teologiese diskussies, ingrypende godsdiensaktiwiteite, die beperkte rol van die 

kerk en 'n aantal wydlopige kerklike gebeure bepaal. 

 

1. INGEWIKKELDE KERKLIK-TEOLOGIESE DISKUSSIE. 

 

Meiring (1983: 295-299) gee 'n duidelike en omvattende samevatting van die uiteenlopende kerklik-

teologiese antwoorde op die vraag of die kerk enigsins 'n rol binne sosio-politieke verandering te speel het. 

Die verskillende kerklike standpunte (Separatiste, 'social gospel', en Roomse, Lutheraanse, Gereformeerde 

en Evangeliese kerklike denominasies) vestig elk 'n eiesoortige model waarin die pendulum hoofsaaklik 
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tussen drie uitgangspunte swaai. Die een groep handhaaf 'n streng spirituele benadering waarin die kerklike 

funksies tot Woordverkondiging en die geestelike bekwaming en opbouing van die lidmate beperk word. 

Weliswaar het die lidmaat 'n belydenisfunksie in die wê reld, maar die kerk as instituut staan buite die 

wêreldprosesse. Die tweede standpunt erken en handhaaf 'n kerklike verantwoordelikheid binne die sosio-

politieke omgewing en wel omdat die kerk d.m.v. Woordverkondiging duidelike uitsprake oor die 

waardesisteme (reg en verkeerd) van 'n bepaalde wêreldbedeling moet bied. Die derde standpunt 'go even 

further and advocate that the church should not only speak, but should also become directly and 

dynamically involved in changes in the field of sosio-politics'. Juis laasgenoemde fokus het spesifiek in die 

optredes van die Wêreldraad van Kerke (WRK) en ook binne die Suid-Afrikaanse kerklike bedeling realiseer 

(Ibid, 296). Die gebeure kry weer later aandag. 

 

Hierdie soort teologiese diskussies rig wel die omvange en inhoude van kerklike optredes, maar verhoed nie 

dat ingrypende godsdiensaktiwiteite (juis in die sosio-politieke omgewing) nogtans 'n eie vorm van stimulasie 

tydens transformasie handhaaf nie. 

 

2. INGRYPENDE GODSDIENSAKTIWITEITE. 

 

Die omvange van kerklike optredes tydens transformasie word omvattend deur die rol van godsdiens 

bepaal. Die proses realiseer omdat die kerk enersyds godsdiens bevorder en omdat die godsdienstige 

reaksies van individue, gemeentes en 'n gemeenskap andersyds die kerklike optredes weer beïnvloed, rig 

en inspireer. Vier kort aksente oor die rol van godsdiens is genoegsaam om die stelling te substansieer. 

 

Eerstens word die rol van godsdiens in die mens se lewensopet reeds vir dekades in die psigologiese velde 

as 'n dinamiese en ingrypende faset van die mens se samestelling, bestaan en lewensgerigtheid erken. 

Opvallend is dat selfs die mees uiteenlopende wetenskaplike benaderinge (o.a. Jung, Frankel, Maslow en 

May) 'n duidelike en noodsaaklike hantering van spiritualiteit tydens berading bepleit (Gladding, 2000: 102). 

Tydens die soort fokus word spiritualiteit gesien as 'n dinamiese verdiepingsdimensie waarsonder die 

menslike belewenisse en gepaardgaande bestaansomvang geen volledige inhoude kan bereik nie 

(Westgate, 1996; Hinterkopf, 1998). Juis vanuit die insig is die noue relasie tussen spiritualiteit, godsdiens 

en sekulêre waardes al meer besef (Goldberg, 1994) en wel omdat spiritualiteit nie sonder 'n godsdienstige 

inhoud, omvang en struktuur kan realiseer nie. Sonder godsdiens is a 'sense of meaning, a relationship with 

the divine, and engaging in spiritually enhancing activities' net nie moontlik nie (Ingersoll, 1994). Juis daarom 

is die noue verhouding tussen spiritualiteit en godsdiens binne alle beradingsprosesse toenemend (Kelly, 

1995) en veral in familieberading tydens dramatiese transformasiegebeure beklemtoon (Hudson, 1998). 

Godsdiens speel dus 'n dinamiese rol in die menslike bestaan en hierdie positiewe standpunt oor die waarde 

van geloof is nie net meer die prerogatief van die kerk nie. Talle aanvullende antropologiese perspektiewe 

bied juis vir die kerk 'n gulde geleentheid om die verhoudinge God -mens, mens -mens en mens -wêreld 

vanuit 'n multidissiplinêre en 'n prakties -teologiese benadering te rig, te vestig en te verdiep (Pieterse, 1993). 

 

Tweedens speel nie net die Christelike nie, maar talle ander godsdienste 'n dinamiese rol tydens 

verandering. So fokus Islam (soos reeds genoem) op 'n nuwe Islamitiese visie oor wêreldhantering 

(Aboul,1991), word godsdiens en politiek direk gepaar (Ayubi, 1991) en word Arabiese lande selfs deur 
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fanatiese Islam Ayatollahs regeer (Bakhash, 1984; Banuazizi 1995). In Afrika figureer weer letterlik duisende 

godsdienstige bewegings wat 'n ongekende aantal godsdienstige twispunte veroorsaak (Barret, 1968). Die 

proses is so omvattend dat dit 'n uitdagende teologiese taak is om die uiteenlopende invloede van 

Afrikagodsdienste te verstaan (Dickson, 1978) juis omdat die Bybelse Godsopenbaringe en die van Afrika 

radikaal verskil (Idowu, 1969, Mbiti, 1970). Daarom word 'n Afrikateologie met animistiese restes (o.a. 

voorvaderlike aanbidding en 'n geloof in bose geeste) tot in sy wese gekonfronteer (Dickson & Ellingworth, 

1969; Muzorewa, 1985). Met die vestiging van die nuwe demokratiese Suid-Afrika het 'ethnic African 

religions, Islam, Hinduism ' en ook 'Buddhist-Chinese' gelowe 'n dramatiese groei getoon (Johnston & 

Mandryk, 2001: 577) wat impliseer dat godsdiensinvloede die bevordering van die beleid en geloofsinhoude 

van uiteenlopende gelowe tydens die eietydse transformasieproses bevorder het . 

 

Derdens lewer godsdiens 'n omvattende bydrae tydens Afrika se genoemde transformasiegebeure (Torres & 

Fabella, 1978; Appiah-Kubi & Torres, 1979). Hierin vestig die bevordering van die Christelike godsdiens 

(deur Westerse kerke tydens kolonialisme) en die handhawing en behoud van inheemse godsdienstige 

inhoude en gebruike deur inheemse gelowe 'n spanningsveld wat die kerk tot uiteenlopende optredes 

forseer en inspireer. Daarmee is 'n ingewikkelde kerklike betrokkenheid gevestig waartydens die kerk die 

invloede van beide Westerse industrialisasie en imperialisme sodanig moes verwerk dat godsdienstige 

inhoude en 'n ernstige toegewyde uitlewing behoue kan bly. Daarom het talle Christelike kerke beide die 

Westerse kolonialisme en ook die bevryding uit imperialisme gesteun (Hastings, 1979; Sundkler, 1960; Neill, 

1966). Daarby inspireer die genoemde politieke strewe na uhuru ook 'n eie missiologiese perspektief 

waartydens die stigting van inheemse Christelike kerke verder aktiveer word (Daneel, 1971). Vanuit die 

bedeling volg 'n Afrika gefokusde kerklike bydrae omdat die inheemse Afrikakerke die uitdagings van die 

nuwe politieke bedeling aanvaar het en in die proses eie godsdienstige gebruike, teologiese inhoude en 'n 

eiesoortige kerklike bedeling (as deel van die bevrydingstryd) gevestig het (Fabella & Torres, 1983). Tydens 

die ontwikkeling ontstaan eie Afrikateologieë (Buthelezi, 1972, 1973a) en word selfs 'n eie kerklike 

organisasie t.w. die Ecumenical Association of Third World Theologians (EATWOT) gestig (Bimwenyi, 1981) 

ten einde die nuwe bevryde kerke se stem duideliker in die sosio-politieke omgewing te laat hoor (Torres & 

Fabella, 1978: 173). Soos reeds genoem dra die vestiging van Ethipionaisme dinamies tot Afrika se 

bevryding by. Vanuit al hierdie ontwikkelinge vestig die Afrikakerk sy eie wêreldvisie (Busia, 1955) en word 

die uitdagings aanvaar om die erfporsies van kolonialisme (o.a. armoede) self te hanteer (Haq, 1976). 

Daarby word sterk op die genesing van die 'human brokenness' gefokus (Goba, 1979) en word selfs vanaf 

teologiese polemieke na 'critical irenics' beweeg in 'n poging om 'n nuwe vredeliewende gemeenskap na al 

die 'political turmoil' daar te stel (Mushete, 1979). Godsdiens het dus sy deel gedurende transformasie 

gedoen en daarom het die Afrikakerke tydens die verknegting en bevryding van Afrika nie 'n 

kantlynbediening bedryf nie. Dieselfde is waar van die Suid -Afrikaanse kerklike veranderingsbedeling 

waarop later konsentreer word. 

 

Laastens is die rol van godsdiens nie sonder grense nie. Verskillende gelowe bied uiteenlopende 

godsdiensinhoude wat talle godsdienstige keuses skep. Daarmee word die invloed van godsdiens aan een 

of ander voorkeur (of afkeur) van die individu verkneg wat die bydrae van godsdiens (juis in 'n 

snelveranderende en verwarde wêreld) omvattend beperk (Adam, 1996). Tot hierdie situasie dra die 

genoemde inperking van kerklike invloed by en daarom volg meer aandag aan hierdie knellende kerklike 
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probleem. Die fokus is nodig omdat die kerklike strewe na groter invloed en seggenskap (tydens die 

eietydse transformasiegebeure) deel van die kerklike beleid, optredes, besluite en gebeure uitmaak. Hiervan 

is 'n kerklike vernuwingsproses (soos later beklemtoon) 'n inherente deel. Daarom is verdere aandag aan 

die beperking van die kerklike rol tydens transformasie nodig. 

 

3. BEPERKTE KERKLIKE ROL. 

 

Die beperkte rol van die kerk tydens transformasie is reeds as 'n gegewe realiteit genoem. Tydens die 

ontleding van die kerklike stimulasie van transformasie is egter 'n duidelike kerklike onvermoë (en selfs 

onwilligheid) gevind om die beperkte kerklike invloed tydens verandering te erken. Vanuit die lapsus volg 

kerklike optredes wat weinig invloed uitoefen en wel omdat die kerk se rol nie net deur 'n buite-kerklike nie, 

maar ook vanuit 'n binne-kerklike opset beperk word. Laasgenoemde is die resultaat van veral ses kerklike 

dimensies wat direk die kerklike aktiwiteite tot waarneming van en reaksie op transformasie reduseer. 

 

Eerstens oorskat die kerk sy eie invloed tydens verandering. Tydens navorsing (reeds dekades gelede) oor 

die rol, bydrae en invloed van die kerk se 'Industrial Chaplaincy' (juis tydens transformasie) het die 

Reformed Church of America (RCA) na indringende navorsing deurlopend gevind dat hierdie kerklike fout 

vanuit twee foutiewe kerklike standpunte realiseer (Hoogewind & Uittenbosch, 1977).  

 

Enersyds is reeds genoem dat die kerk te veel van die lidmaat verwag om die kerk se invloed uit te leef en 

sodoende te vestig. Intussen sit slegs enkele lidmate in die direksiekantore (en ook politiekesale) wat 

meebring dat die lidmaat (en daarmee die kerk) se insette tydens invloedryke besluitnemingsgebeure 

omvattend beperk is. Dieselfde is waar van die Suid-Afrikaanse bedeling. Binnelands word die lidmaat se 

bydrae egter nog verder ingeperk omdat die nuwe inter-kulturele en inter-godsdienstige fokus binne die 

nuwe Suid-Afrikaanse grondwet ruimte aan alle gelowe bied. Daarom kan geen ywerige godsdiensfokus in 

die werksomvange gehandhaaf word nie omdat werksverhoudinge daardeur versteur en die eie werksituasie 

selfs benadeel kan word. Die lidmaat is dus grootliks die swye opgelê en daarmee is die kerklike invloed ook 

beperk.  

 

Andersyds skep die oormatige (en dikwels eensydige) fokus op die gemeentelike bediening valse kerklike 

gerusthede. Die siening dat die normale gemeentelike bediening voldoende is om die lidmaat se geestelike 

en lewensbehoeftes aan te spreek is die groot rede vir hierdie situasie. In werklikheid reik die gemeentelike 

bediening (juis tydens transformasie) net nie meer wyd genoeg nie. Baie lidmate het kerklik onbetrokke en 

selfs afvallig geword en ervaar derhalwe nie die kerk se leiding, invloed en bystand nie. Verder (soos later 

beklemtoon) skep die ontoereikende kerklike ontleding van transformasie soveel afstand tussen die kerklike 

optredes en die daaglikse realiteite dat juis die gemeentlike bediening omvattend aan aktualiteit inboet. 

Vanuit die soort insig pleit die RCA juis vir 'n beter georganiseerde optrede in en toetrede van die kerk binne 

die nywerhede omdat die kerk daarmee meer direk met die werklikheid in aanraking kom. Die positiewe 

situasie realiseer omdat Nywerheidsbediening nie net nog 'n kerklike poging is 'to bring the world to Christ 

(the Church)' nie, maar in wese poog 'to bring Christ to the world, and so attempt to be a seasoning 

influence in the entire, industrial, commercial and social plane'. Juis daarom moet die kerk 'n geordende weg 

vind om 'somehow to hook-in' (Hoogewind & Uittenbosch, 1977: 39-40). Paradis e (1974) en die Evangelical 
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Institute for the Church in Society (in Amerika) beklemtoon verder dat sodanige kerklike betrokkenheid die 

nodige kerklike kontak met die 'devastating and demoralizing' effek en die 'angry and sweeping' industriële 

optredes tydens transformasie verseker. Tydens die gebeure word die kerk met die werklike resultate van 

transformasie sodanig gekonfronteer dat konstant na nuwe metodes gesoek word om die kerklike hantering 

van verandering omvattend en dinamies te rig. Binne die Suid-Afrikaanse bedeling is die RCA se oproep 

aan die kerk om 'somehow' by Nywerheidsbediening in te skakel geen probleem nie omdat die kerk reeds 'n 

duidelike nywerheidsfokus en 'n bruikbare bedieningstruktuur met sy Industrial Ministry of South Africa 

(IMSA) gevestig het. Die kerk moet net inkoop in sy eie verbreding van die gemeentelike bediening 

(Hoofstuk 5: A.3). 

 

Tweedens beperk die kerk se inwaartse fokus die kerk se uitwaartse gerigtheid. Bax (1988: 11) beklemtoon 

dat transformasie 'n nuwe vorm van modernisme (post-modernisme) skep wat alle samelewingsordes 

radikaal raak en beïnvloed. Vanuit die soort ingrypende invloede word kerklike oorlewing 'n kritiese dimensie 

wat vereis dat hierdie nuwe vorme van modernisme verwerk moet word. Die proses is nodig omdat die 

interafhanklike veranderinge in die ekonomiese en politieke gebeure totaal nuwe wêreldgesindhede, 

denkstukture en veral lewensinhoude sodanig inisieer dat aanpassing 'n noodsaaklikheid geword het. Die 

situasie raak ook die kerk en daarom vind die kerklik-teologiese omgewing dit uiters moeilik om sy eie 

doelstellinge te handhaaf, die grondwaarhede van die Evangelie te verkondig en veral om as kerk te bly 

fungeer. Dekker, Luidens en Rice (1997: 1-11) meen dat die wêreldwye kerklike pogings (om juis die 

ekonomiese en politieke knelpunte te hanteer) daarvan getuig dat die kerk die effek van die eietydse 

transformasiegebeure ervaar en vervolgens daarop reageer het. Japinga (1997: 37) meld egter dat hierdie 

ywer deur die eensydige en inwaartse gerigtheid op kerklike voortbestaan ingeperk is en wel omdat 'n 

gevaarlike soort kerklike fokus die toneel oorheers. 'If the church fears change and loss of control and 

attempts to protect itself and its members, the world will not listen to the church. And more subtly, if the 

church is subverted by the world, the church may have an illusion of effectivenes but finally lose its 

distinctive witness.' Juis hierdie proses skep 'n hele nuwe reeks van bedreiginge vir die kerk bloot omdat die 

kerklike oog te veel na binne en verkeerdelik na buite gerig is (Hoofstuk 5: E). 

 

Derdens verklein die uiteenlopende soeke na hanteringsmetodes die kerk se trefwydte. Volgens Berger, 

(1992) bring die kerklik-teologiese verwerking van die nuwe modernisme mee dat 'n keusependulum tussen 

kerklike oorgawe aan (cognitive surrender), kerklike onttrekking vanuit (cognitive retrenchment) en kerklike 

aanpassing (cognitive bargaining) rondswaai. Daarmee analiseer die kerk wel die invloede van die 

moderniseringsprosesse, maar skep die uiteenlopende keuses 'n bepaalde kerklike beleid wat 'n 

enkelsydige fokus vestig en sodoende die kerklike rol beperk. Ester, Halman en De Moor (1993: 39) 

beklemtoon weer dat die menslike reaksies op die sosiale, politieke en ekonomiese strukturele verandering 

soveel invloede uitoefen dat van daaruit 'n totaal nuwe morele samestelling, inhoud en betekenis ontwikkel 

wat die eietydse samelewing deurlopend verander. Daarmee word die kerk voortdurend voor nuwe 

uitdagings geplaas en is die kerklike verwerking van die prosesse 'n noodsaaklikheid indien die kerk nie 

verder aan trefwydte wil inboet nie. Pieterse (1997: 177-200) waarsku egter dat die uiteenlopende 

hanteringe van modernisme ook dikwels 'n geslote wêreldbeeld skep van waaruit eensydiglik op die 

behoeftes van die mens gefokus word. Daarmee word God nie meer as die transendente nie, maar as die 

immanente verkondig en dit terwyl die bevrediging van menslike verwagtinge soveel verskillende vorme van 
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geloof in God skep dat die kerk weereens met 'n nuwe vorm van panteïsme konfronteer word. Juis hierdie 

soort teologiese verwarringe ondermyn die kerk se boodskap en beperk die kerk se rol in die hantering van 

wêreldverandering en wel omdat God se deugde, heerlikheid en wysheid in die soort proses te maklik van 

God se geregtigheid en trou amputeer word. Berkouwer (1961. II: 259) het ook reeds dekades gelede 

genoem dat enige beperkende kerklike denkstrukture God se heerskappy oor die wêreld, kerk en mens 

sodanig afskaal dat die koms van Christus in en na hierdie wêreld van sy werklike grootheid, glorie en 

invloed beroof word. Tydens die stimulasie van verandering het veral die Ekumeniese Teologie hierdie 

beperkende pad geloop. 

 

Vierdens ondermyn die gebrek aan pro -aktiewe optredes die kerk se invloed. Die kerklike 

hanteringsprosesse is re-aktief van aard omdat op gegewe veranderinge reageer word. Daarom val die 

kerklike fokus op die industriële en politieke resultate en gevolge wat (veral na die twee wêreldoorloë) die 

wêreld in sy geheel oorspoel het. In die proses is dan ook wydlopig kerklik aanvaar dat die 'new capitalism' 

talle ingrypende ekonomiese wantoestande sodanig geskep het dat die kerk magteloos gelaat is en wel 

omdat die kerklike bediening tot in sy wese ontwrig is (WRK, 2001; Heslam, 2002). Dieselfde kerklike 

magteloosheid oorheers tydens die ontwikkeling van talle radikale politieke magsvergrype waartydens 

menslike uitbuiting, vernietiging van die ekonomiese infrastruktuur, ondermyning van menseregte en die 

opheffing van godsdienstige vryheid hoogty vier. Vanuit die gebeure volg die pogings om 'n kerklike vermoë 

te ontwikkel wat iets daadwerkliks aan die gegewe situasie kan doen (WRK, 1980). Ten spyte van die erns 

van die soort kerklike fokus ontbreek pro -aktiewe kerklike optredes egter nog steeds en daarom bly die kerk 

die veranderingsgebeure agterna i.p.v. vooruit loop. Bonhoeffer het die gevare hiervan in sy Nazi-sel reeds 

ingesien en ook die redes vir die soort kerklike lapsus geïdentifiseer. 'Ons het té veel tyd bestee aan 

nadenke. Ons was onder die indruk dat as ons elke moontlikheid vooraf opweeg, alles op die een of ander 

manier vanself sal regkom. Ons het 'n bietjie te laat geleer dat dade nie uit denke voorkom nie, maar uit 'n 

bereidheid om verantwoordelikheid te aanvaar' (Deist, 1983: 61). In die proses is die kerklike visie verloor 

dat die gehoorsaamheid aan God juis die soort vertroue in God se handelinge sodanig skep dat pro-aktiewe 

denke kan realiseer. Die gehoorsame kerk kan dus pro-aktief optree omdat God in die omvange van enige 

tydsgewrig regeer en elke faset van die geskiedenisverloop van die wêreld derhalwe in God se heilsvisie vir 

die wêreld reeds akkommodeer is (Cullman, 1965). Die ongehoorsame mens (en kerk) word egter 'n 

gevangene van die wêreld omdat die engheid van die wêreldse omvange die visie oor die Goddelike 

werklikhede torpedeer. Daarmee word die kerk (en mens) 'n slaaf van die wêreld (Rahner, 1969) Vanuit 

hierdie soort gebeure realiseer kerklike re-aktiewe optredes wat 'n foutiewe teologiese fokus sodanig vestig 

dat die kerk se pro-aktiewe optredes ondermyn word.  

 

Vyfdens beperk die negatiewe waardasie van kerklike vermoëns die kerk se sukses om te oortuig. Hierin is 

twee kritiese realiteite werksaam. 

 

Enersyds betwyfel die lidmaat die kerk se waarde tydens transformasie. Die genoemde empiriese navorsing 

in die nywerheidsomgewing (met die gepaardgaande erkenning van die betekenis van godsdiens en die 

kerk) bevind reeds omvattende lidmaatswantroue. Daar bestaan wel 'n duidelike bewustheid oor die talle 

eietydse kerklike vernuwingsprosesse, maar die uiteenlopende pogings om uitgediende kerklike strukture, 

sukkelende bedieningsgebruike en verouderde teologiese benaderinge met nuwe en meer dinamiese 
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kerklik-teologiese gerigthede te vervang, skep eerder verwarring as wydlopige oortuiging. Verder oortuig die 

kerklike waarneming en interpretasie van eietydse transformasie weinig omdat die inhoude daarvan dikwels 

nie met die daaglikse ervaringe van die lidmaat korrespondeer nie. Daarmee word die indruk geskep dat die 

kerk onvoldoende duidelikheid oor die individuele, institusionele, organisatoriese en sosiale omvange (wat 

die bestaande wêreld tot in sy wese raak) het. Hierdie negatiewe beoordeling van die kerk word juis verdiep 

omdat die kerklike re-aktiewe optredes voortdurend deur die pro-aktiewe gebeure in die nywerheidswêreld 

in die skadu gestel word. Hieroor waarsku Ubbink (1968: 95) tereg: 'Telkens wordt de kerk geconfronteerd 

met de ontdekking dat de wêreld het nog beter doet dan zij. Allerlei voorzieningen op sociaal gebied, het 

bewuste streven naar vrede, het ideaal van een betere wêreld, een 'great society' ontwikkelen zich op eigen 

menslijke kracht buiten het geloof om. Het lijkt alsof de Christendom gewerkt heeft als een electrische 

starter en of nu de motor op eiegen kracht verder draait.' In werklikheid rangeer die lidmaat dus die kerk uit 

(i.p.v. in) omdat die kerk nie binne die eietydse transformasiegebeure figureer nie. Hierdie aspek is van 

soveel kritiese belang dat latere aandag hieraan weer volg (Hoofstuk 4, D: 3).  

 

Andersyds word hierdie negatiwiteite verder deur swak Woordbediening gestimuleer. Smart (1970: 103-116) 

het reeds dekades gelede gewaarsku dat gebrekkige teologiese interpretasies oor God se rol in verandering 

soveel menslike wanhoop skep dat die noue relasie tussen God se beloftes oor wêreldversorging konstant 

van God se opvolging van die beloftes losgemaak word. Die situasie realiseer omdat die openbaringe van 

God van die geskiedenisverloop van die mens geskei en die Skrifgesag aan sigbare waarnemings, 

historiese interpretasies  en eksterne menslike behoeftes onderdanig gemaak word. Daarmee word die ware 

Bybelboodskap in die samelewing omvattend stil gemaak. Die toegewyde lidmaat verwag egter duidelike 

Woordbediening omdat vanuit Woordverkondiging sy hantering van moeilike en ingrypende sosiale 

aanpassings vanuit Godgegewe waardesisteme gerig word. Indien die Woordbediening misluk, oorheers 

kritiek teen die kerk i.p.v. meeleef in die kerk. Daarom waarsku Naude (2005: 22) tereg: 'Waar daar 

Bybelarmoede is, is daar Godsarmoede. En waar daar Woordsgebrek is, is daar waarheidsgebrek, en 

daarom gebrek aan rigting. Waar daar - nog erger - Bybelverlies is, kom daar mettertyd Godsverlies.'  Pistet 

(1966) onderskryf ook die indringende aandag aan Skrifuitleg  

 

Laastens benadeel die kerklike soeke na 'n nuwe identieit die kerk se hantering van verandering. Binne die 

Suid-Afrikaanse kerklike en samelewingsopset speel hierdie dimensie 'n ingrypende rol en wel weens veral 

twee kerklike gebeure. 

 

Enersyds beleef die Afrikaanse kerke (by name) 'n ingrypende identiteitskrisis. Alant (1975: 102: 113) se 

ontleding (ook dekades gelede) van die rol van die kerk in die moderne Afrikanersamelewing is daarmee in 

al sy konsekwensies in die eietydse dimensie bewaarheid. Volgens die analise is bevind dat die Afrikaner 

lidmaat al minder by die kerk wil inskakel juis omdat die kerk die leefwyse in die samelewing sodanig 

hanteer dat die vraag ontstaan of die proses geïnstitusionaliseerde religie of ideologie is. Die dilemma 

ontwikkel (en groei) omdat die Afrikanerkerk die sosio-politieke en ekonomiese verskille wat in die land 

bestaan met soveel mistiek omgewe dat die geloofwaardigheid van die kerk in die slag bly. Drastiese 

verandering aan die Afrikanerkerk se legitimeringsmeganismes van die binnelandse lewensopset is dus 

nodig of anders gaan die kerk sy eiesoortige Afrikaner identiteit omvattend verloor en 'sal die moderne 

Afrikaner sy religieuse tuiste nie binne die raamwerk van die konvensionele Afrikaanse kerk vind nie' (Ibid, 
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113). Tydens kerkvernuwing worstel die kerk juis om hierdie proses te stuit deur 'n nuwe kerklike indentiteit 

te skep waarin kerklike aktualiteit die sleutelwoord is. 

 

Andersyds vestig die noue relasie tussen kerk en politiek 'n nuwe binnelandse kerklike identiteitskrises. 

Hierdie situasie ontwikkel vanuit die twee uiterste pole van bevordering of verwerping van apartheid. 

'Because of this historical reality (die kerklike hantering van 'n politieke beleid) those of us who have been 

part of the Reformed tradition have had a continuous struggle to discover a new sense of identity. We face a 

challenge to eradicate or expose the inherent contractions of the religious basis of the apartheid system. 

This search for a new identity within the Reformed community has been rooted in the political struggle to 

create a just democratic order in South Africa' (Goba, l997: 111). Hierdie soort insig is moontlik omdat die 

kerklike verwerking van die apartheidsbeleid talle uiteenlopende kerklike optredes veral die afgelope drie 

dekades geïnisieer het. Daarmee is die negatiewe internasionale kerklike reaksies teen 'n onaanvaarbare 

politieke bedeling óf verwerp óf akkommodeer en het van daaruit 'n eiesoortige kontekstuele benadering 

ontwikkel waarin verskillende binnelandse teologiese modelle die uiteenlopende kerklike stemme oor 

apartheid verwoord het. Tydens hierdie gebeure word nie alleen na 'n nuwe demokratiese politieke bestel 

gestrewe nie, maar word ook gepoog om 'n nuwe kerklike identiteit te vestig en wel met die handhawing van 

'n sosio-etiese perspektief wat nie net op verandering reageer nie, maar transformasie inderdaad sinvol 

begelei en selfs duidelik rigting gee (Hoofstuk 5: C.1.1). 

 

Hierdie valse gerustheid oor kerklike invloed, soeke na hanteringsmetodes, gebrek aan pro-aktiewe kerklike 

optredes, lae waardasie van kerklike vermoëns deur lidmate en verlies aan kerklike identiteit tydens die 

hantering van die nasionale sosio-politieke bedeling, beperk die kerklike invloed en optredes tydens die 

stimulasie van verandering omvattend. Ten spyte van hierdie negatiewe gebeure realiseer nogtans 

dinamiese kerklike optredes wat juis die kerklike ywer om 'n duidelike kerklike invloed tydens eietydse 

transformasie te handhaaf, uitwys. Vanuit hierdie kerklike gerigtheid ontwikkel wydlopige kerklik-teologiese 

gebeure wat die somtotaal van die nasionale hantering van die binnelandse eietydse transformasiegebeure 

uitmaak. 

 

4. WYDLOPIGE KERKLIK-TEOLOGIESE GEBEURE. 

 

Veral twee wydlopige nasionale kerklik-teologiese gebeure realiseer tydens die kerklike hantering van die 

eietydse transformasiegebeure. 

 

Eerstens fokus die kerk direk op politieke verandering. In die proses inisieer die buitelandse kerklike  

optredes (spesifiek oor apartheid) bepaalde binnelandse kerklike reaksies. Vanuit die insig is gevind dat die 

bydraende rol van die Wêreldraad van Kerke (WRK) met die vestiging van 'n binnelandse kontekstuele 

gerigtheid nie misken kan word nie. Daarom is aandag aan die WRK se optredes en teologiese inhoude 

(wat die Suid-Afrikaanse politieke-teologiese inslag help inspireer het) as noodsaaklik geag. Die invloed van 

die WRK deurloop egter 'n lang internasionale ontwikkeling (Visser 't Hooft, 1968a; 1968b) en daarom word 

slegs die tendense en aksente uitgelig wat in die tersaaklike binnelandse kontekstuele bedeling 'n rol spee l. 

Vanuit hierdie fokus is die WRK se aanvaarding van gewelddadige revolusie (as 'n aktiewe kerklike 

bevorderingsmodel vir transformasie) as 'n belangrike faset van die internasionale kerklike optredes bevind. 
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Die kerklike proses realiseer egter vanuit die ondermynende rol wat die verligte teologiese denksisteme 

tydens die kerklike soeke na 'n aktuele en wêreldgebonde teologie gespeel het. Verder geskied die 

uitbouing van radikale standpunte tydens die ontwikkeling van die Ekumeniese Teologie en die meegaande 

ontwerp van bruikbare teologiese modelle. Juis hierdie modelle handhaaf radikale revolusie as 'n kerklike 

beïnvloedingsmiddel en vestig vervolgens revolusionêre denkinhoude, radikale aandag aan die Suid-

Afrikaanse politieke opset en die inisiëring van bevrydingsteologie. Hiervan sou die nasionale kerke nie 

ontkom nie en daarom is eiesoortige teologiese modelle ontwikkel wat elk 'n eie transformerende inhoud, 

motief en strewe handhaaf. 

 

Tweedens reageer die kerk ook op die industriële transformasiegebeure. Die proses word egter bemoeilik 

omdat 'n ontoereikende ontleding van eietydse verandering kerklik-teologies geskied. Ten spyte van die 

kerklike gebrek realiseer nogtans 'n kerklike vernuwingsproses waarin die ombouing van die gemeentelike 

bediening vanui t 'n aktuele gerigtheid die hooffunksie uitmaak. Naas hierdie gemeentelike aktiwiteite word 

egter ook 'n nuwe nywerheidsfokus inisieer waartydens groter kerklike aandag aan die industriële omgewing 

gegee, die bestaande bedieningsbeleid hersien en 'n nuwe bedieningstruktuur geskep is. 

 

Met hierdie kerklike gerigtheid word die genoemde industriële en politieke transformasiegebeure sodanig 

kerklik hanteer dat die kerklike stimulasie van verandering daaruit duidelik word. Ter wille van ordelike 

rangskikking kom  eers die politieke hantering en daarna die nywerheidsopset onder die aandag. Die 

volgorde word toegepas omdat direk daarna (Hoofstuk 5) 'n nuwe Nywerheidsbedieningsmodel voorgestel 

word wat grootliks die eietydse industriële transformasie asook die inwerkende politieke tendense kerklik 

kan help hanteer. Die benadering is nodig (en moontlik) juis weens die genoemde geïntegreerdheid van die 

transformasiegebeure binne die Suid-Afrikaanse samelewing. 

 

Vervolgens val die fokus eers op die internasionale voordat die nasionale kerklike stimulasie van 

transformasie onder die loep kom. 

 

C. INTERNASIONALE KERKLIKE STIMULASIEPROSES. 

 

Soos reeds genoem speel die WRK 'n belangrike rol in die internasionale kerklike stimulasie van 

verandering. Ten einde die WRK insette te verstaan, is die genoemde teologiese wetenskapsteoretiese 

beginsels en metodes toegepas. Die benadering is gevolg omdat die Ekumeniese Teologie vanuit en binne 

'n bepaalde historiese milieu realiseer. Tydens die teologiese ontwikkeling is die tradisionele inhoude en 

beskouing van verskillende kerke (juis oor wêreldhantering) benut en is van daaruit 'n bepaalde teologiese 

persektief ontwikkel, toegepas en verantwoord. Dwarsdeur die hele gebeure verseker 'n gekose proses van 

metode-teorievorming die kerk se werklikheidsbetrokkenheid. Met die vestiging van hierdie kerklik-

teologiese gerigtheid word enkelvoudige waardesisteme sodanig toegepas dat 'n eensydige ontleding van 

die wêreldpolitiek aktiveer word. Die eindresultaat van hierdie kerklike optredes is 'n kontekstuele fokus wat 

eventueel 'n bepaalde teologiese model (as die gegewe kerklike metode vir die stimulering van 

transformasie) vestig. Vanuit hierdie kerklike gebeure ontwikkel 'n eensydige kerklike gerigtheid waartydens 

die kerklike aanvaarding van gewelddadige revolusie tot die uitbouing van 'n spesifieke formaat van 

Ekumeniese Teologie en eventueel tot die vestiging van Bevrydingsteologie aanleiding gee. 
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Elk van hierdie fasette van die internasionale kerklike stimulasieproses is van soveel belang dat 'n 

oorsigtelike ontleding daarvan vervolgens gebied word. 

 

1. ONTWIKKELING VAN EENSYDIGE KERKLIKE FOKUS. 

 

Ubbink (1968: 5) beweer tereg dat die kerk 'trilt mee met de grote bewegingen der wêreldgeschiedenis en 

de veranderinge der opvattingen' en dat vanuit die proses berekende maar ook onberekende vorme van 

kerklike vernuwing plaasvind. Met die kerklike stimulasie van verandering geskied juis 'n berekende vorm 

van kerklike vernuwing waarin die eensydige kerklike fokus op ingrypende en onaanvaarbare 

wêreldtoestande 'n nuwe soort kontekstuele gerigtheid vestig. Hierdie berekende gebeure het die kerklike 

stimulering van transformasie grootliks oorheers. 

 

Die nasionale kerke se dinamiese strewes om apartheid te hanteer, aktiveer hierdie kontekstuele tendens 

binne die Suid-Afrikaanse transformasie-omvange. Hierin figureer die kerklike aanvaarding of verwerping 

van die nasionale sosio-politieke bedeling sodanig dat die pogings om verandering d.m.v. 'n gewelddadige 

revolusie te skep in kerklike kringe veroordeel óf erken word. In beide prosesse speel die radikale 

revolusionêre standpunte van die Ekumeniese Teologie 'n ingrypende rol en wel sodanig dat die negatiewe 

en positiewe reaksies op die WRK se standpunte talle emosies skep wat vervolgens uiteenlopende kerklike 

standpunte en optredes inisieer. Vanuit hierdie gebeure volg die verskillende poginge om die invloede van 

apartheid kerklik te verwerk Daarmee kom die kerklike stimulasie van die eietydse politieke verandering in 

spel. 

 

Vanuit bogenoemde insigte is aandag aan elk van hierdie genoemde ontwikkelingsfasette nodig.  

 

2. KERKLIKE AANVAARDING VAN GEWELDDADIGE REVOLUSIE. 

 

Waar die inter- en nasionale nywerheidsomgewing op die vestiging en bevordering van die nodige 

evolusionêre ontwikkelinge fokus (Hoofstuk 2: B.4.2), val die transformasiegerigthede in die inter- en 

nasionale kerk egter sterk op gewelddadige revolusie. Ten einde hierdie kerklik-teologiese benadering te 

verstaan, moet die denkontwikkeling rondom die kerklike aanvaarding van gewelddadige revolusie en die 

kerklik-teologiese bevordering van die denkkonsep deursien word. 

 

Die kerklike aanvaarding van gewelddadige revolusie deurloop 'n lang ontwikkelingsgeskiedenis. Die 

aanvang setel in die ondermynende rol wat die verligte teologiese denksisteme (juis tydens die kerklike 

soeke na 'n aktuele en wêreldgebonde teologie) gespeel het. Vanuit die verligte denkinsette volg die 

geleidelike kerklike erkenning van die rol van revolusie in wêreldverandering en eventueel die ontwikkeling 

van 'n eie kerklike revolusionêre proses. Juis met die laaste gebeure staan die dinamiese rol van die 

Ekumeniese Teologie voorop omdat van daaruit die vestiging van radikale teologiese transformasiemodelle 

eventueel sou realiseer. 

 

Vervolgens word elk van die ontwikkelingsfasette belig. 
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2.1. ONDERMYNING VANUIT VERLIGTE TEOLOGIESE DENKSISTEME. 

 

Dit is buite die studiebestek om 'n volledige oorsig te probeer bied van die teologiese denkontwikkelinge van 

die agtiende tot die twintigste-eeu (Moore, 1928; Dillenberger & Welch, 1965; Altizer, 1966c;  

Mackintosh, 1969; Welch, 1972, 1985; Heron, 1980; Maimela, 1986). Die fokus val vervolgens op slegs 

enkele inhoude binne en invloede vanuit hierdie denkstrukture wat die kerklike hantering van wêreldgebeure 

sodanig beïnvloed het dat 'n eensydige wêreldgerigtheid en eventueel die aanvaarding van 'n revolusionêre 

bedieningsopset inisieer is. Ook in hierdie denkproses is (soos in die industriële en politieke stimulasie van 

verandering) 'n duidelike progressielyn sigbaar waarin juis die kerklike betrokkenheid in wêreldverandering 

en die hantering daarvan toenemend beklemtoon en bevorder is. Vyf aksente is van kardinale belang. 

 

Eerstens is die invloede van wêreldgebeure as 'n gegewe realiteit aanvaar. In die proses is nie soseer op 

die fynere detail van die wêreldwye transformasiegebeure nie, maar eerder op die denkverskuiwings tydens 

verandering gefokus. Daarmee word veral godsdiens en moraliteit gemeng en wel omdat wêreldgebeure juis 

'n eie vorm van moraliteit handhaaf wat slegs deur 'n nuwe vorm van rasionele godsdiens erken, aanvaar en 

verwerk kan word (Welch, 1972: 29). Ten einde die mikpunt te verwesentlik moet die teologie egter 

doelbewus met die tradisionele dogmatiese inhoude breek deur beide 'n emosionele en intellektuele 

godsdiens (met sy eie morele onderbou) te vestig. Met die uitbou van die emosionele dimensie onthef veral 

die Duitse en Methodistiese piëtisme die Christelike godsdiens van sy streng en korrekte dogmatiese 

klimaat (en onaantreklike formaliteite) deur juis 'n lewende emosionele gedrewe vorm van godsdienstige 

uitlewing binne die uitmergelende politieke, sosiale en ekonomiese lewensomstandighede te verkondig. Van 

hieruit sou die Moravianisme ontstaan waarin Spener en Francke se aandrang op ervaringsgeloof die 

deurslaggewende faktor sou wees (Dillenberger & Welch, 1965: 122-126; Welch, 1972: 24-30). Die 

Metodistiese peïtisme (van veral Wesley) plaas Christus se verlossing weer so sentraal in die uitlewing van 

die Christelike lewe dat streng dogmatisme weereens verwerp en die sosiale gewete (van veral die Britse 

samelewing) tot nuwe praktiese toewyding aangespoor word. Daarmee word emosie die uitlewingsproses 

van geloof en die uitdrukking van die kerk se eiesoortige moralieit (Dillenberger & Welch 1965: 131-140). 

Met die bevordering van intellektuele godsdiens breek die Aufklarung van beide die gevoelsdimensie en alle 

kerklike denkverstardhede weg deur 'n intellektuele beskouing oor die natuurlike wêreld, die menslike 

natuur, die samelewing en godsdiens te ontwikkel. In die denkontwikkeling moet die vermoë van die 

menslike analitiese rede die uitgediende geloofsvoorskrifte van die kerklike leiers vervang en 'n nuwe 

denkproses vir wêreldhantering bied. Hiermee is Bybelvoorskrifte as uitgedien tipeer juis omdat die talle 

vorme van literêre en historiese kritiek die handhawing van Bybelgesag verwerp het (Heron, 1980: 5-10). 

Daarby moet die Christelike godsdiens van alle dogmatiese twiselemente gesuiwer word en die ware morele 

inhoude van die Christendom meer aanvaarbaar vir die verligte mens gemaak word. Daarmee is 

intellektuele moraliteit tot die mees bruikbare hanteringsproses van 'n nuwe wêreldbedeling verhef 

(Dillenberger & Welch, 1965: 155-156; Heron, 1980: 21-25). In hoofsaak het beide die Piëtiste en 

rasionaliste egter die gevestigde teologiese denke ondermyn deur die moralisering van die godsdiens vanuit 

emosionele belewenisse en intellektuele beredeneringe eensydig voorop te stel. Die proses kon realiseer 

omdat die gesag van die Skrif aangetas en die gevoels - en rede-teologie ten koste van die soteriologiese 

inhoude bevorder is (Maimela, 1986: 2-26). Beide hierdie emosionele betrokkenheid in en moralistiese 
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denkstrukture oor wêreldverandering sou blywende invloed op die Christelike denke tydens die hantering 

van 'n veranderende wêreldopset uitoefen. 

 

Tweedens vereis die vestiging van wêreldmoraliteit juis die konstante rekonstruksie van die teologie. Nadat 

Kant die ken van God vanuit die openbaring met 'n morele menslike bewustheid oor God en die 

saligmakende geloof met morele geloof vervang het (Kant, 1960; Moore, 1928), beklemtoon Schleiermacher 

dat God en geloof 'n eenheid vorm en wel omdat die menslike eksistensiële afhanklikheid van 'n Opperwese 

'n religieuse ervaring skep wat in geloofstaal verwoord kan word. God kan weliswaar in ander godsdienste 

geken word, maar slegs die Christelike Godsdiens bring die bewustheid van God tot die hoogste vervulling 

juis omdat die Christelike teologie beide die intellektuele soeke na God en die eksistensiële menslike 

bestaan binne die eietydse sosiale milieu en tyd sinvol sinkroniseer het (Schleiermacher, 1958; 1968; 

Schilling 1975). Ritschel se sterk Christo-sentriese benadering sou hierop voortbou deur godsdiens as 'n 

praktiese belewenis (i.p.v. teoretiese en spekulatiewe persoonlike geloofsve rbintenis) te formuleer. Hierdie 

soort direkte fokus op gebeure moet in 'n bruikbare uitlewing binne die morele sfeer sodanig realiseer dat 

die hele wêreld gered kan word. Hierin moet Christus se voorbeeld gevolg word deur 'n liefdesdiens aan die 

mensdom te wy, deur 'n liefdesgemeenskap en die Koninkryk van God te bevorder en deur 'n universele 

broederskap te vestig waarin die regte morele waardes die eietydse sosiale behoeftes kan hanteer. Hierdie 

teologiese konsepte sou beklemtoon dat die Christelike godsdiens nie binne metafisiese, intellektuele of 

filosofiese stelsels setel nie, maar wel binne eksistensiële waarde-oordele van waaruit God geken en die 

verhouding van die mens met sy eie wêreld bepaal kan word. Daarmee is 'n omvattende praktiese, etiese en 

sosiale plig aan die Christelike godsdiens en teologie toegedig wat die oog sterk op sosiale hervorming 

geplaas het (Mackintosh, 1969: 147-150). 

 

Derdens sou die Christelike sosiale kritiek op die samelewing drasties toeneem. Nadat Reimarus (1694 -

1768) Bybelse kritiek gebruik het om Jesus as 'n Joodse politieke revolusionêr te omskryf, volg 'n hele reeks 

teoloë (Straus, Baur, Ritschel, Hermann, Harnack, Kahler en Wrede) wat almal poog om die historiese 

Jesus sonder die sogenaamde subjektiewe weergawes van die Skrif te verklaar (Welch, 1972; Maimela, 

1986: 47-69). Schweitzer verwerp al hierdie pogings om Jesus vir die nuwe wêreld te herkonstrueer deur 

Christus as 'n eskatologiese figuur te bestempel wie se Evangelie ewigheidswaarde het omdat die inhoud 

daarvan op 'n eskatologiese wêreldbeskouing baseer is (Schweitzer, 1973). Juis hierdie eskatologiese 

dimensie sou die fokus op die bestaande gebreke in die samelewing verder rig, te meer omdat die 

eksistensiële lewe 'n voorbereiding vir die eskatologiese bestaan is. Daarby sou die Aufklarung reeds 

(d.m.v. revolusionêre en drastiese sosio-politieke omwenteling) die verbetering van die politieke, 

ekonomiese, sosiale en kulturele lewe van die mens sodanig nastrewe dat 'n nuwe toekomsvisie kon 

realiseer. Vir Marx moes hierdie toekomsvisie egter aardsgebonde bly juis omdat die eensydige 

eskatologiese kerklike fokus 'n verdowingsmiddel vir mense in hulle stryd teen die eietydse eksploiterende 

sosio-politieke en ekonomiese stelsels geword het. Daarom moet die kerk se swye oor hierdie 

wantoestande veroordeel word juis omdat die kerk se bo-aardse toekomsbeeld 'n valse toekomsvisie 

geskep het. Hierdie proses kan net opgehef word wanneer die kerklike koalisie met die uitbuitende 

kapitaliste verbreek, die uitbuiting van die proletariaat beëindig, die konflik tussen die menslike stande 

oorbrug, die talle sosiale misstande reggestel en 'n ware toekoms vir die worstelende mens geskep word 

(Marx, 1906; Acton, 1972). Vanuit hierdie Marxistiese ontleding van die eksterne sosiale gebreke volg 'n 
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interne kerklike aanpassing waarin die Christelike sosialisme en veral die 'Social Gospel' die regstelling van 

die sosiale misbruike probeer bewerkstellig deur juis menslike vryheid en geregtigheid vir almal omvattend 

te bepleit. Hierin sou teoloë soos Maurice, Bushnell, Ritschel en Raushenbush die Christelike gewete oor 

sosiale misstande omvattend verskerp en ook die grondslag vir 'n nuwe profetiese getuienis teen sosiale 

euwels lê (Maimela, 1986: 70-86). 

 

Vierdens sou die paring van teologiese met filosofiese riglyne juis 'n radikale bevrydingskonsep vestig. In die 

ontwikkeling is o.a. Müntser (1933) se strewe na die bevryding van die onderdruktes en sy meegaande 

interpretasie van die Evangelieboodskap as 'n stryd vir sosiale geregtigheid; Bultmann (1967) se redusering 

van die Koningkryk van God tot 'n sosiale werklikheid en Bonhoeffer (Bonhoeffer, 1950; 1952; 1960a; 

1960b) en sy navolgers o.a. Robinson (1963); Hamilton (1966); Altizer (1966b); Van Buren (1967) se 

vestiging van 'n sosiale heilsleer in die stryd teen radikale onderdrukking benut. Tydens die teologiese 

ontwikkeling maak bogenoemde teoloë toenemend van  die filosofiese aksente van Marx (1906, 1964, 1971) 

en die Neo-Marxiste waaronder Bloch (1960, 1970, 1971) en Marcuse (1970a; 1970b; 1971) gebruik. 

Daamee is Marx en die Neo-Marxiste se strewe na radikale bevryding, die verandering van die bestaande 

onaanvaarbare lewensordes en die vestiging van 'n nuwe utopiese wêreld (rondom 'n klaslose sosialistiese 

samelewing en die handhaaf van 'n vrye samelewingsgemeenskap) met die teologiese strewe na bevryding 

gekombineer. Vorster (1984: 34-35) beweer dan ook tereg dat die soort teologiese en filosofiese aksente 

direk tot die ontwikkeling van die revolusionêre klimaat in die WRK en die eventuele vestiging van die Neo -

Marxistiese Politieke Teologie deur die WRK aanleiding gegee het. 

 

Laastens sou die identifiseer van die regte kerklike metodes hierdie genoemde ontwikkeling verder 

stiumuleer. Tydens die soeke na die mees bruikbare kerklike hantering van wêreldverandering het die 

begrippe, reformasie en revolusie, die toneel oorheers. In die begin is die ooreenkomste tussen die twee 

konsepte beklemtoon. Daarmee is aanvaar dat beide reformasie en revolusie erken dat die bestaande 

uitgedien en 'n nuwe lewensopset geskep, dat die drang na verandering verwoord en dat die menslike 

bestaan 'n nuwe roeping en betekenis gegee moet word. Met die handhaaf van die begrippe het reformasie 

egter al meer 'n godsdienstige konnotasie gekry waarin dit hoofsaaklik om die interne verandering en 

vernuwing van die kerk en die geleidelike omvorming van die eksterne onaanvaarbare menslike 

lewensituasie gegaan het. Revolusie sou egter al meer die ommekeer van bestaande maatskaplike en 

politieke ordes verwoord en sodoende die betekenis van 'n radikale omwenteling van die bestaande verkry. 

Die vrae na die rol van geweld en die kerk tydens revolusie sou hierna die toneel betree. In die proses sou 

Rasker (1968) meen dat geweld nie noodwendig deel van revolusie is nie, terwyl Wielenga (1971: 167) 

geweld as een van die drie komponente van revolusie (naas ideologie en utopie) beskou. Juis die Neo -

Marxiste sou die inhoud van geweld probeer versag deur van die teengeweld teen institusionele vergrype te 

praat (Marcuse, 1971: 21) terwyl Eckstein (1964) die oorlogskarakter van revolusie egter uitwys en wel 

omdat gewelddadige revolusies (die wêreld oor) vernietiging duidelik demonstreer. Daarby beklemtoon juis 

geweld dat reformasie op die terrein van die kerk en revolusie op die terrein van die staat beweeg omdat 

eersgenoemde die gesag van God en laasgenoemde die gesag van die mens erken. Daarna sou die vraag 

na God se teenwoordigheid buite die kerk, maar binne die wêreld, ontwikkel waartydens die geskiedenis van 

die mens in sy totaliteit tot heilsgeskiedenis verhef is, juis omdat God se heilshandelinge nie net in die lewe 

van die individu nie, maar ook in wêreldverandering vergestalt word. In die hele proses kry die menslike 
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optredes in wêreldverandering 'n heilsbetekenis en is die deur daarmee vir die revolusie teologie geopen 

waarin kerklike vernuwing (reformasie) en wêreldverandering (revolusie) sodanig gesinkroniseer word dat 

die teologie en politiek vermeng, die reg tot opstand en verset erken en die gesag van God ondermyn word 

(Floor, 1974: 11-22). Die ontwikkeling van hierdie denkproses sou juis in die WRK verwoord, bedryf en 

bevorder word. 

 

Die erkenning van die rol van verandering, die rekonstruksie van die teologie rondom 'n gans nuwe vorm 

van moraliteit, die toename in die Christelike sosiale kritiek op die samelewing, die kombineer van 

teologiese en filosofiese bevrydingskonsepte en die verkies van revolusie bo reformasie tydens 

wêreldverandering, sou die teelaarde vir die radikale ingrype van die kerk in die samelewing word. 

 

Die geleidelike kerklike erkenning van gewelddadige revolusie as 'n veranderingsagent sou juis vanuit die 

verskuifde aksente oor revolusie uitkulmineer. 

 

2.2. ERKENNING VAN REVOLUSIE AS KERKLIKE BEDIENINGSMETODE. 

 

Die erkenning van die rol van gewelddadige revolusie tydens transformasie deurloop in die kerkgeskiedenis 

'n geleidelike proses. Van daaruit sou radikale beginsels vir die kerklike hantering van verandering neergelê 

word en wel sodanig dat veral die WRK revolusionêre optrede as 'n bruikbare kerklike hulpmiddel vir die 

stimulering van transformasie aanvaar het. Hierdie proses realiseer vanuit 'n reeks verskuifde aksente oor 

revolusie en veral vanuit vyf teologiese inhoude. 

 

Eerstens was revolusie aanvanklik as 'n restourasie-aktiwiteit gesien. In die proses was revolusie as 'n 

bruikbare metode vir die hantering van aanpassings aan die wettige gesag en orde van die dag beskou. 

Daarmee is 'n proses geskep waarin die ontevredenheid met die bestaande lewensomvange buite die 

normale gebruike om, maar nogstans d.m.v. ordelike optredes aangespreek en verander kon word. Met die 

ontwikkeling is die beginsel egter gevestig dat die mens die reg het om sy lewensopset volgens eietydse 

behoefte te herstruktureer en dat die kerk die proses moet akkommodeer (Hannah, 1963; Kann, 1968). 

 

Tweedens het menseregte 'n geregverdigde stimules aan radikale verandering verleen. Juis daarmee is die 

deur vir gewelddadige revolusies al meer teologies geopen (Van Schelven, 1920) en wel omdat enersyds 

die hantering van menseregte die mens se lewensbestaan vir eeue lank beïnvloed het en andersyds die 

verskillende vorme van sosiale en kulturele opstande juis hierdie faset van menswees drasties bevorder het 

(Sorokin, 1937). Met die byvoeging van 'n politieke dimensie neem 'n gewelddadige element oor en word die 

bestaande politieke gebruike, strukture en omvange o.a. in die Britse (1640-1688), Amerikaanse (1776), 

Franse (1789) en Russiese (1917) revolusies d.m.v. magsvergrype radikaal omgekeer (Brinton, 1952). 

Daarmee verkry die ideologiese twispunte oor die vestiging en handhawing van morele, ekonomiese, 

sosiaal-maatskaplike en wetenskaplike verandering 'n gewelddadige angel en word ingrypende en 

vernietigende revolusionêre prosesse omvattend erken, bevorder en as aanvaarbare veranderingsmetode 

propageer (Heyns, 1975: 3). Die erkenning van revolusie as 'n middel om mensregte te verseker, het 

daarmee 'n vorm van normaliteit verkry en is vervolgens al meer as 'n bruikbare veranderingsagent 

geïdentifiseer. Vanuit die proses was dit 'n maklike tree vir veral die WRK om die revolusionêre ideologie 
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met 'n revolusionêre teologie aan te pas en wel d.m.v. die vestiging van 'n kontekstuele fokus waarin 

revolusie die sleutelkonsep is (Vermaat, 1989). 

 

Derdens is revolusies al meer kerklik gesanksioneer. Daarmee is radikaliteite toenemend erken en is 

eensydige denke, uiterste vorme van aktiwiteite en drastiese mikpunte aanvaar en dit terwyl die 

onsensitiewe regstelling van alle vormes van ellendes, uitbuiting, onreg, verdrukking en vernedering die 

onverwerping van bestaande ordes, die vestiging van aggressiewe politieke magsideale en talle soorte van 

magsvergrype teen individue gehandhaaf het. Die proses realiseer egter omdat die nastreef, propageer en 

vestiging van een of ander nuwe droomorde blindelings erken word en dit sonder dat daar enige 

duidelikheid oor die inhoude, omvange en betekenis van die nuwe bedeling bestaan. Vervolgens word 

radikale veranderinge nagestreef sonder enige waarborge dat 'n haalbare opset en beter lewensomvang 

gevestig sal word. In die proses gaan dit inderdaad om die 'verleiding der revolutie' (De Ru, 1974). Daar is 

reeds daarop gewys (Hoofstuk 3: A.3) dat Afrika in die proses vasgevang sou word en dat die talle militêre, 

koloniale, stam en politieke revolusies onder vele vaandels van bevryding gevoer is, terwyl gewelddadige 

verandering binne die kontinent omvattend aanvaar en benut is (De Villiers, 1976; 155-210; Cook & 

Killingray, 1983: 1-9). Binne Suid-Afrika sou die vestiging van verskillende vorme van Politieke Teologie 'n 

volskaalse binnelandse revolusie kerklik sanksioneer (Du Plooy, 1992). 

 

2.3. ONTWIKKELING VAN KERKLIKE REVOLUSIONêRE PROSES. 

 

Juis die ondermyning van die ware Skrifinhoude deur die verligte teologiese denke en die erkenning van 

revolusie (ten spyte van die negatiewe inhoude van gewelddadige revolusie) as 'n veranderingsagent het 

die deur vir die ontwikkeling van 'n kerklike revolusionêre denkproses geopen. Veral vier tersaaklike 

denkontwikkelinge sou die kerk begelei om 'n eiesoortige revolusionêre aksie te skep waarmee 

transformasie gestimuleer kan word. 

 

Eerstens is 'n revolusionêre ingesteldheid juis as deel van die eietydse transformasiegebeure erken. In die 

proses is revolusie as 'n integrale deel van verandering aanvaar. Leih (s.j: 176) skets die 

aanvaardingsinhoude duidelik. 'Sinds 1789 zijn revoluties als het ware instrumenten van een positieve 

verandering, de 'locomotieven der geschiedenis', de vroedvrouwen van een nieuwe en gelukzalige 

toekomst. Revolutie is dan een wezenliik bestaansdeel in het proces  van menslijke evolutie en inderdaad is 

de revolutie niet meer weg te denken uit onze demochratische traditie, uit onze westerse geschiedenis en uit 

onze cultuur. Revolutie is een integrerende bestandeel geworden van onze westerse cultuur...'. Daarmee is 

revolusie as 'n gegewe, gevestigde en bruikbare deel van verandering aanvaar en is kerklike assosiasie met 

die proses dus as haalbaar beskou. 

 

Tweedens is die redes vir revolusies kerklik-teologies geregverdig. Waar die genoemde 

nywerheidsprosesse vanuit die intellektuele verwerking van onaanvaarbare wêreldgebeure aktiveer word, 

skep die teologiese emosionele opstandighede oor verwerplike lewenstoestande 'n revolusionêre optrede 

vanuit die kerk. In die proses word opstand as billike reaksie teen politieke en sosiale ordes (wat een of 

ander vorm van wantoestand skep, onderhou en instandhou) erken. Daarmee heilig die doel die middele en 

is massahisterie en opstande, anargisme, rebellie, guerrilla oorloë, en selfs staatsgrepe teen alle vorme van 
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despotisme, nepotisme, magsvergrype, korrupsie en diktatorskap vir die kerk aanvaarbaar. Sonder die 

radikale optredes sal die beheer oor onaanvaarbare strukture en stelsels nie verbreek word nie en daarom 

is gewelddadige gesagsoornames en magsvergrype nodig om onaanvaarbare magsprosesse te beëindig. 

Vanuit hierdie positiewe sentimente oor geweld word die werklike revolusionêre motiewe verdoesel, 

ingrypende toekomsverwagtings as noodsaaklikhede gepropageer en radikalisme tot 'n heiligverklaarde 

middel verhef. Daarmee is die noodsaaklikheid vir 'n kerklike revolusie geskep en bevorder.In die proses 

word hierdie soort verdwaalde argumente só kragtig, korrrek en oortuigend propageer omdat halwe 

waarhede oorbeklemtoon en werklike faktore misken word. Juis met die uitbou van revolusie word 

onderdrukking óór- en die gevolge van geweld ónderbeklemtoon (Johnson, 1964). 

 

Derdens verseker die strewe na kerklike aktualiteit die kerklike deelname aan revolusies. Die teologiese 

regverdiging van revolusie in die kerklike hantering van wêreldverandering (Bloch, 1964; Cox, 1968a; 968b; 

Moltman, 1969; Wertheim, 1971) het tot 'n nuwe strewe na kerklike aktualiteit en eventueel tot groter 

kerklike betrokkenheid in revolusionêre prosesse aanleiding gegee. Daarmee word die teologiese 

toegewings oor revolusie 'n verleiding van die kerk juis omdat nie genoegsaam gewaak word 'tegen de 

daemonen, die zich verbergen achter allerlei fascinerende revolutionnaire ideologienën' nie (De Ru, 1974: 

11). Eerder is 'n geheiligde revolusionêre kerklike betrokkenheid in 'n onheilige wêreldomvang beklemtoon 

juis omdat wêreldverandering as 'n kerklike aktualiteit identifiseer is. In die denkproses speel die WRK 'n 

belangrike rol te meer omdat vanuit die ekumeniese liggaam talle aksente vrykom wat revolusie in verskeie 

wêrelddele blatant bevorder het. Die proses geskied onder die vaandel van Christelike sosiale 

betrokkenheid en daarom is die radikale kerklike omverwerping van sosiale en politieke misstande tot 'n 

aktuele kerklike verantwoordelikheid verhef. In werklikheid is egter kerklik met revolusionêres geassosieer 

en is veral Marxistiese revolusionêre dade binne die kerk teologies geregverdig en kerklik aktief bedryf 

(Berryman, 1984a; Vermaat, 1989). 

 

Vierdens is gewelddadige revolusie tot 'n teologiese model ombou. Hierin speel juis die Neo-Marxiste 'n 

dominante rol en kan Heyns (1975:19) met sy verwysing na Sperna Weiland tereg beweer: 'Baie Christene 

en by name ook teoloë – Protestants en Rooms – het in hul beklemtoning van die sosiale dimensies van die 

koninkryk van God tot die oortuiging gekom dat hul strewe om die wêreld leefbaar en bewoonbaar te maak 

deur te stry teen armoede, ontbering, uitbuiting, diskriminasie en alle ander mensvernederende 

omstandighede, 'n strewe is wat hulle gemeenskaplik het met Neo-Marxistiese denkers. Die gedagte is 

uitgespreek dat Christene nie anders kán as om in die rigting van die Neo-Marxistiese ideaal te beweeg nie, 

aangesien die revolusies wat Marx voorspel, begeer en bevorder het, gesien moet word as 'n geleentheid vir 

Christene.' Juis met die vestiging van die Ekumeniese Teologie realiseer Neo-Marxisme en word 'n nuwe 

vorm van Marxistiese Kontekstuele teologie gevestig wat eventueel die ontwikkeling van 'n radikale vorm 

van bevrydingsteologie gestimuleer het. Hierin sou die insigte van o.a. Metz (1968, 1969), Shaull (1968, 

1969a; 1969b), Sölle (1970; 1972) en Gutiérrez (1973; 1978) 'n beslissende invloed uitoefen en sou die 

kerklik-teologiese fokus verskuif na die sosiaal -maatskaplike, politieke en ekonomiese sisteme en strukture 

wat 'n verknegting en uitbuiting van mense meebring. Juis daarom moet die bevoorregte minderheid se 

gesaginstellinge en magsverhoudinge (wat 'n onaanvaarbare samelewing skep en instandhou) beëindig 

word. Hierin is revolusie 'n noodsaaklike kerklike hulpmiddel wat hierdie onheilige prosesse kan verbreek en 

'n nuwe ideale wêreld, lewensomgewing en bestaan kan verseker. Daarmee is Marx (1964: 52-55) se 



 249 

bevrydingskonsep kerklik aanvaar en is die ware bevryding direk aan die radikale omverwerping van 

onaanvaarbare sosiale strukture verkoppel en is teengeweld as die enigste werkbare metode teen 

gewelddadige sisteme erken. Fierro (1977: 17) vat die ontwikkeling van 'n revolusionêre politieke model 

duidelik saam: 'Shaul and his theology of revolution, Cox and his view of theological language as a political 

problem, Moltmann and his theology of hope, Metz and his critical and political theology, the Latin American 

Theologians of liberation, and the Christian reflection based upon a full acceptance of Marx: these, in my 

opinion, are the names and approaches that cleared a new theological space as we moved into the last third 

of the twentieth century.' Daardie teologiese spasie het vanuit die insette van teoloë soos o.a. Gutierrez 

(1973), Castro (1968) en Shaull (1968; 1969a; 1969b) binne die WRK se Neo-Marxistiese Politieke Teologie 

realiseer (WRK, 1968b). 

 

Juis hierdie denkontwikkelinge sou die binnelandse kerklik-teologiese omgewing inspireer om 'n 

georkestreerde verandering van die politieke opset na te jaag. Juis hierin sou 'n verhewe doel (menseregte) 

die middele (binnelandse revolusie) weereens heilig en sou die kerklike aanvaarding van 'n georganiseerde 

binnelandse revolusie 'n sleutelrol tydens die binnelandse transformasiegebeure speel. Hierdie nasionale 

revolusievorm is egter vanuit die internasionale revolusionêre klimaat sodanig gevoed dat die soort kerklike 

betrokkenheid nie agterweë kon bly nie (Du Plooy, 1992: 19). 

 

In die erkenning van revolusie as 'n gegewe en gevestigde veranderingsagent tydens transformasie, die 

teologiese regverdiging van geweld, die bevordering van kerklike aktualiteit d.m.v. revolusies en die skep 

van revolusionêre teologiese modelle het enkele oorheersende teologiese denkteorieë juis die eensydige 

fokus op wêreldgebeure, -invloede en -verandering inisieer. Die bedryf van Ekumeniese Teologie dra tot die 

ontwikkeling van die denkinsigte by en wel sodanig dat die kerklike bevordering van gewelddadige 

revolusies verder direk en omvattend gestimuleer is. Insig oor die uitbouing van die revolusionêre konsep 

deur die Ekumeniese Teologie is dus van wesentlike belang indien die binnelandse kerklike stimulasie van 

transformasie verstaan wil word. 

 

3. UITBOUING DEUR EKUMENIESE TEOLOGIE. 

 

Die WRK se Ekumeniese Teologie sou 'n revolusionêre klimaat binne die kerk help bevorder. Vanuit die 

insig is afbakening oor Ekumeniese Teologie egter vanuit vyf vertrekpunte noodsaaklik. 

 

Eerstens omsluit die toegepaste begrip 'ekumene' nie die Griekse woord 'oikoumene' wat 'die hele 

bewoonde aarde, die mensdom' beteken nie (König, 1975: ix), maar wel die wêreldwye organisatoriese 

verbintenisse tussen kerke van waaruit uiteenlopende kerklike tradisies tot 'n werkbare eenheid vir 

wêreldhantering gesinkroniseer sou word (Rusch, 1985: ix; Van Elderen, 1990: 9). Die benadering impliseer 

dat ekumenisme inderdaad 'n omvattende proses is van waaruit die Ekumeniese Teologie as 'n spesifieke 

teologiese benadering tydens transformasie aktiveer is (Crafford, 1991: 16-25). 

 

Tweedens word die hantering van die Ekumeniese Teologie tot 'n enkele tydperk en inhoud beperk. 

Daarmee word die dinamiese omvange van ekumenisme en die gepaardgaande vestiging van 'n fenominale 

teologiese geskiedenis in die verband (Osterman, 1993) nie misken nie. Daarom word aanvaar dat die 
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ekumenisme wel kerk- en wêreldvernuwing wou sinkroniseer deur die druk vanuit veranderde tye op die 

kerk te verwerk, 'n nuwe vorm van gesamentlike kerklik-teologiese leierskap te skep, die talle uitgediende 

teologiese twispunte te vervang en die rykdom van die Evangelie te herbeklemtoon (Van der Bent, 1989). 

Daarmee is 'n ywer geskep om 'n progressiewe denklinie te handhaaf waarin die teologiese taak vanaf 

logiese rangskikking van konseptuele voorveronderstellinge en die verdedig van gevestige historiese 

denklinies na 'n omskrewe refleksie oor die fenomenologiese gebeure van die dag te verskuif (Neuman, 

1979). Die bevordering van die relevansie van ekumenisme en die omskrywing van 'n Ekumeniese Teologie 

(d.m.v. die vestiging van nuwe teologiese denkinhoude) is juis deel van die proses (Ariarajah, 2000). Met 

hierdie teologiese aktiwiteite word die gevestigde teologie opgeroep om verstarde denke te nivelleer en 

eerder die kompleksiteite van die geloof-wêreldverhouding sodanig te sinkroniseer dat die verbintenis van 

die kerk en mensdom tot 'n nuwe uitdrukking van die Koninkryk van God kan kom (Hertz, 1980). Hoewel 

hierdie soort insigte indrukwekkend is, word Minear (1976) se waarskuwing egter ook akkommodeer. 

Omvattende kwantitatiewe insette oor ekumenisiteit kan inderdaad in wydlopighede vervloei wat die 

kwalitatiewe insette daarvan benadeel. 

 

Derdens realiseer binne die latere teologiese diskussies oor die ekumeniese omvange talle aksente wat 

slegs ter wille van volledigheid genoem word. In die proses fokus ekumenisme nie net op die leerstukke van 

en -verskille tussen die hoofstroom Christelike kerke nie (König, 1975; 1981), maar vra o.a. Song (1986) vir 

die formuleer van 'n nuwe historiese konsep waarbinne die historiese uitdrukkings van Asië oor God se 

verhouding tot die wêreld 'n plek gegun kan word, maak Kallarangatt (1990) 'n ontleding van Nissiotos se 

ekumeniese strewe na geestelike groei in die kerk i.p.v. kerklike eenwording en pleit Brown (1995) dat die 

Ekumeniese Teologie die post-moderne konteks moet aktualiseer juis omdat die Westerse post-moderne 

kultuur nuwe inisiatiewe vir Christelike ekumenisiteit bied. Schwahn (1998) beklemtoon dat die verskillende 

teologiese begrippe oor Godsvolk juis God se omvattende betrokkenheid in die ganse mensdom sodanig 

moet vestig dat 'n gesonde verhouding tussen die teologie en ekumeniese denke kan realiseer. Talle ander 

teologiese argumente realiseer verder o.a. oor die rol van linguistieke invloede in die omskrywing van 

teologiese inhoude (Keller, 1981), oor geloofsregverdiging binne die ekumeniese denke (Cunningham, Miller 

& Will, 1984) en oor die handhaaf van kerklike leerstukke binne die Ekumeniese Teologie (Avis, 1986). Die 

strewe na pluralisme in die ekumeniese vorderinge (Thomas, 1987), die unieke verhouding tussen die 

Ekumeniese Teologie en ander wêreldgodsdienste (Lee, 1988) en die invloed van verskeie teologiese 

aksente binne die ekumeniese omvange bv. koinonia, konflik, rasionaliteit, ekklesiologie (Sabev, 1989) kry 

almal uiteenlopende aandag. Dieselfde geld tydens die vestiging van die verhouding tussen ekumeniese 

aksente en Pentekostalisme (Staples, 1992a; 1992b), die soeke na basiese teologiese gebreke in die 

ekumeniese opset (Lindbeck, 1994), die ekumeniese hantering van die teologiese kommer oor die skepping 

(Granberg-Michaelson, 1994; Hafstadt, 1995), die uiteenlopende teologiese aksente oor kerklike liturgie, 

missiologiese motiewe en geloofsbelydenis (Berlis & Gerth, 1994) en veral oor die outoriteit van die 

Ekumeniese Teologie (Sykes, 1998). 

 

Vierdens word teologiese dis kussies vermy omdat die fokus eerder op die WRK se Ekumeniese Teologie 

val. Daarin oorheers 'n eensydige wêreldbetrokkenheid wat 'n geselekteerde gerigtheid op politieke 

probleme (insluitende menseregte, vryheid, rassisme, vrede, ontwapening en armoede) grootliks aktiveer 

(Vermaat, 1989). Vanuit hierdie aksente sou die bevryding van die onderdruktes juis revolusie en 
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verandering tot sinonieme reduseer omdat 'n nuwe vorm van vrysinnige teologie die sonde hoofsaaklik tot 

sosiale en politieke misstande beperk het (Van der Waal, 1951: 81). Suid-Afrika sou ook in die proses hoog 

op die WRK agenda figureer (Vermaat, 1989: 65-76; Van Elderen, 1990: 37-38) en vanuit die WRK optredes 

sou die binnelandse revolusionêre aksente dan ook eventueel realiseer (Hoofstuk 4: B.2.2). 

 

Laastens het slegs enkele kritiese aksente die vestiging van revolusionêre wêreldverandering binne die 

WRK progressief help vestig. Hierin lewer die Ortodokse (OK), Rooms Katolieke (RKK) en Protestantse 

(PK) kerke elk 'n bydrae en wel met die skep van 'n progressielyn van denke waarin die fokus op die kerk se 

verhouding tot en hantering van die eietydse wêreldprobleme oorheers. In die proses is in die  

 

WRK aanvaar dat juis verandering kerklike bedreiginge meebring wat deur 'n ideologiese onderbou sodanig 

aangespreek moet word dat 'n nuwe kerk-samelewingverhouding kan realiseer. Sodanige fokus vereis egter 

nuwe Skrifinterpretasies van waaruit veranderde aksente oor die soteriologie 'n andersoortige missiologiese 

strewe kan stimuleer waarin wêreldverlossing die sleutelkonsep kan bly. Omdat regeringsinstansies die talle 

wêreldprobleme inisieer, is politieke oriëntasie vir die korrekte kerklike hantering van wêreldverandering van 

kritiese belang. Vir die uitbou van die aksente is 'n kontekstuele gerigtheid en die formuleer van 'n 

bevrydingsteologie egter noodsaaklik. 

 

Ten einde hierdie ontwikkeling in perspektief te plaas, kry al hierdie aksente kursoriese aandag en wel 

omdat van daaruit bepaalde inhoude vir die Suid-Afrikaanse kerklike stimulasie van transformasie 

uitkulmineer het. 

 

3.1. AANSPREEK VAN KERKLIKE BEDREIGINGE. 

 

Die OK se worsteling om sedert 1000 NC die noue verbondenheid tussen kerk en wêreld te handhaaf en om 

die twintigste-eeuse politieke (Nazisme en Kommunisme) en ook godsdienstige (Islam ) gebeure aan te 

spreek, sou 'n ernstige uitreik na die Westerse Kerke aktiveer en ook 'n direkte fokus op die kerklike 

hantering van wêreldveranderinge help motiveer. Hierdie OK optrede inisieer die vorming van die latere 

WRK (Florovsky, l954; Gaines, l966: 128-136) asook drie tersaaklike aksente wat spesifiek die 

revolusionêre klimaat sou help bevorder. 

 

Eerstens skep die twintigste-eeuse traumatiese wêreldgebeure talle kerklike bedreiginge. Sodanige 

bedreiginge realiseer omdat kerklike verdeeldheid 'n gebrekkige wêreldfokus formuleer wat eventueel 

meebring dat die kerk deur wêreldtoestande onverhoeds oorval word. Hierdie aksente verseker beide die 

OK se lidmaatskap in die WRK en ook die nodige aandag aan die rol van politiek en die ander godsdienste 

in godsdienstige bedreiginge (WRK, 1947: 104-110).  

 

Enersyds put die OK, met die verwysing na die politieke bedreiging, vanuit 'n gegewe ervaringsveld (o.a. 

tydens die 1917 Marxistiese Revolusie in die Balkanstate) om die gevare van radikale polities-sosiale 

veranderinge te beklemtoon. Tydens die gebeure is ontdek dat geen werkbare kerklik-teologiese antwoorde 

vir politieke gebeure bestaan nie, dat politieke magsverskuiwings fenominale invloed op die kerklike 

bediening uitoefen en dat die georganiseerde kerk totaal magteloos teen politieke prosesse gelaat word 
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(Gaines, l966: 129-131). Die politieke bedreiging van die Christelike godsdiens is dus 'n gegewe werklikheid 

en 'n kerklike antwoord daarvoor moet ter wille van oorlewing gevind word.  

 

Andersyds vestig godsdienstige bedreiging dieselfde werklikheid. Ook hiervan het die OK ervaring omdat 

die kerk reeds sedert 1783 'n polities -geïnspireerde Mohammedaanse ekspansieveldtog beleef het waarin 

Islam aggressief van die beheer van beide koloniale magte en die Chris telike kerk wou ontkom het (Lewis, 

1966). Hierdie soort godsdienstige en politieke nasionalisme ondermyn die Christelike godsdiens en wel 

omdat toegewings aan politiek-godsdienstige druk kerklike sinkretisme skep van waaruit andersoortige 

geloofsdimensies die ware teologiese inhoude ondermyn (Watt, 1962; 1968). Gevaarlike denkinfiltrasies in 

die Christendom moet dus afgeweer word. 

 

Tweedens kan alleenlik 'n nuwe kerklike visie die soort bedreiginge hanteer. In die proses moet 'n duidelike 

kerkvisie 'n nuwe wêreldvisie skep. Die kerk bestaan in die wêreld waarin die soort bedreiginge realiseer en 

daarom te meer moet die nuwe kerkvisie kerklike eenheid nastrewe waarin die vreemdelingskap tussen 

kerke sodanig opgehef word dat alle kerke as lede van die een familie van Christus in die wêreld sal leef en 

dink (Efes 3:6). Juis hierdie aksent stimuleer die WRK om alle Christelike kerke te mobiliseer vir 'spiritual 

and material reconstruction' ten einde die nodige 'universal categories of the whole church for the whole 

world' sodanig te vestig dat die kerk aktueel binne 'n veranderde wêreldbedeling kan wees (Visser 't Hooft, 

1974b: 21, 20-23). Sodanige wêreldvisie vereis egter dat op die sosiale ordes van die twintigste-eeu gefokus 

word en wel omdat die sosiale situas ies verdere bedreiginge (naas die politieke en godsdienstige) teen die 

kerk stimuleer. Daarom is 'n gerigtheid op 'the application of Christian principles to international relations 

and social, industrial and economic life' noodsaaklik vir die suksesvolle bedryf van Christelike aksies in 'n 

vyandige wêreld (König & Geldenhuys l983: 76). Hierdie kerklike akkommodering van kontensieuse sosiale 

inhoude verminder juis die bedreiginge teen die kerk en daarom moet sosiale misstande die hoofboodskap 

van die Evangelieverkondiging wees ten einde ware diens aan die mens in nood te lewer (Van Elderen, 

1990: 54-66). Met hierdie teologiese aksent geskied 'n radikale paradigmaskuif waarin die kerklike 

eenwording in Christus met 'n eenstemmige wêreldfokus vervang word. Van hieruit sou sosiale 

omstandighede, i.p.v. die Evangelie, die inhoude en omvange van kerkwees bepaal. In die proses is die 

ware missiologiese funksies van die belydende kerk deur 'n eensydige fokus op die sosiale misstande 

ondermyn waarin die bestraf van d ie sonde en die bevorder van die Christelike deugde in die slag bly (I Kor. 

5; Van der Waal, 1951: 202). 

 

Derdens moet 'n duidelike teologiese denksisteem alle wêreldbedreiginge die hoof bied. In die proses moet 

kerklike aanpassings verseker dat die talle politieke invloede, godsdiensverskille en sosiale misstande 

bruikbaar verwerk word. Met die 'Faith and Order' kongres te Lausanne (tydens 1927) is aanvaar dat die 

kerklike belydenisse as riglyn en hulpmiddel vir wêreldhantering moet dien (Goodall, 1968). Met die nuwe 

teologiese aksente sou die belydeniswaarde egter nie gehandhaaf word nie. Die gebrekkige teologiese 

vitaliteit, ondernemingsgees en denkproduktiwiteit van veral die OK (König & Geldenhuys, l983: 4), die WRK 

se strewe na 'heel de kerk voor heel de wêreld' en veral die vermy van belydenistwiste deur 'n 

georkestreerde wêreldfokus as die mees aanvaarbare teologiese inhoud vir alle kerke te bied (Visser 't 

Hooft, 1968a), iniseer die negatiewe opset. Daarmee is 'n leer-vakuum geskep van waaruit 'n nuwe 

teologiese denksisteem realiseer waarin wêreldverandering so omvattend van die kerklike belydenis 
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vervreem word, dat die nastreef van elke ander moontlike middel (om die wêreldproblematieke kerklik te 

hanteer) eventueel aanvaar is (Vermaat, 1989: 102). Vanuit hierdie veranderingsproses en binne hierdie 

teologiese klimaat sou die Marxistiese revolusie floreer (Koberstein, 1982; Berryman, 1984b).  

 

Hierdie verlies aan belydenisdiepte in die soeke na antwoorde teen politieke, godsdienstige en sosiale 

bedreiginge en die skep van 'n nuwe wêreldvisie oor en teologiese denksisteem vir wêreldverandering sou 

aan die ideologie 'n ingangsdeur verleen. 

 

3.2. ERKENNING VAN IDEOLOGIE. 

 

Die teologie en die filosofie het vir baie eeue 'n noue relasie van wedersydse beïnvl oeding gehandhaaf 

(Braunert, 1969). Daarteenoor het die teologie en ideologie meestal as teenpole teenoor mekaar figureer 

(Van Niekerk, 1984: 28-35). Veral die OK sou egter (na 1961) 'n radikale nuwe dimensie aan die verhouding 

teologie-ideologie gee wat verder deur Marxistiese priesters van die RKK uitgebou sou word. 

 

3.2.1. ROL VAN DIE ORTODOKSE KERKE.  

 

Die OK se erkenning van die ideologie skep drie tersaaklike dimensies. 

 

Eerstens moet kerklike stagnasie deur ideologiese vernuwing deurbreek word. Juis die OK verkondig direk 

na die New Delphi WRK byeenkoms (tydens 1961) dat Marxisme die aangewese antwoord is en vestig 

daarmee 'n ideologiese infiltrasie in die WRK studie - en uitvoerende komitees (Fry, 1968). Daarby lei die 

gedienstigheid van die Oos-Blok gelowiges aan die Kommunistiese dwingmatighede tot 'n groter kerklike 

toegeeflikheid aan 'n goddelose politieke bestel (Meister, l977: 1-2), tot sterk ideologiese aksente oor 

sekulêr-politieke vraagstukke en tot 'n groter openheid teenoor Marxistiese propaganda en gesag (Vermaat, 

1989: 9-25). 

 

Tweedens is juis Marxisme as die mees bruikbare ideologiese hulpmiddel in die hantering van die 

veranderde wêreldsituasie propageer. Voor l961 was die Marxistiese ideologie in teologiese kringe as 'n 

godlose en verdraaide sosiale perspektief gesien wat slegs valse utopiese verwagtinge, verwerplike 

antwoorde op sosiale probleme en die bevordering van die Koue Oorlog, politieke totalitarisme en ateïstiese 

aksies teen die Christendom skep (KON, 1947; WRK, l948; KON, 1949). Na l961 word die Marxistiese 

ideologie as 'n leerskool vir die teologie erken en word die positiewe aspekte van veral die Kommunistiese 

sosialistiese sisteme so oormatig besing dat 'n nuwe verhouding tussen die geloof en ideologie realiseer 

(Gill l983: 76-78). Binne hierdie ontwikkeling sou die Marxistiese sosialistiese ideologie (wat juis ekonomiese 

en sosiale wantoestande direk aanspreek) as die gegewe antwoord vir die skep van ware kerklike vryheid, 

die vestiging van gesonde kerk-staat verhoudinge en as die mees bruikbare middel vir die hantering van 

sosiale wantoestande bevorder word (Van der Bent, l977: 73-74). Daarmee verval die kontras tussen ateïste 

en teïste, en word die misbruik van mag (Kommunisme) en die manipuleer van mag (Kapitalisme) albei as 

magstrewes veroordeel wat die status quo beskerm en noodsaaklike aanpassings oor wêreldwantoestande 

torpedeer. Die enigste antwoord is sterk kerk-staatverhoudinge (WRK, 1974; 1979; 1983; Hudson 1977) 

waarin die hantering van die politieke opset 'n dinam iese plek in interkerklike aktiwiteite kan verkry (Smith, 
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1979; Vermaat, 1989) en die konstante verdedig van menseregte die nagestrewe wêreldverandering kan 

help verseker (Weingartner, 1983). Vanuit hierdie vestiging van 'n linkse ideologie binne teologiese denke 

(Schilling, 1975) kon die bevrydingsteologie eventueel ongebreideld ontwikkel (Vermaat, 1989: 95-103) en 

sou 'political pilgrims' se eensydige besoeke aan diktatorskappe (o.a. Rusland, China en Kuba) 'n vlaag van 

kerklike simpatie vir onderdrukkende kommunistiese regimes skep (Hollander, 1983). Daarmee is die 

Evangeliese roepstemme na suiwer teologiese inhoude deur politieke manipulasie totaal ondermyn en was 

die eindresultaat dan ook een waarin 'the WCC has often resembled a political organization rather than a 

religious body' (Vermaat, 1989: 95). 

 

Derdens stimuleer die latere afname in die Christelike-Marxistiese dialoog juis die toename in sosiaal-

politieke aandag. Die ontdekking van die gebrekkige invloed van die soort dialoog op die Oos - en Wes   

Kommunistiese partye en die gepaardgaande mislukte pogings om politieke oorheersing te stuit en die Koue 

Oorlog te ontlont (Van der Bent, l977: 80), gee aanleiding tot die WRK strewe na groter kerk-politieke 

samewerking. In die proses sou die WRK vergaderings te Uppsala (WRK, l968a; 1968b) en Notting Hill 

(WRK, l969a; 1969c) die sosialistiese politieke bestel so positief besing, en die kapitalisme so negatief 

beoordeel dat alle instansies wat die Westerse wêreldsituasie wil verander eventueel finansieel deur die 

WRK gesteun sou word (Meister, l977: 2). Hierdeur is die dialoog met Marxisme subtiel tot manipulasie deur 

die Marxistiese ideologie ombuig van waaruit eensydige kritiek teen Westerse politieke gebruike en sosiale 

wantoestande sou uitkulmineer (Vermaat, 1989: 95-103). Verder sou juis die Derdewêreld kritiek teen die 

eensydige fokus van die Christen-Marxistiese aanhangers op die Eerstewêreld wantoestande die opkoms 

en uitbreiding van die Bevrydingsteologie in die Latyns-Amerikaanse en Afrikastate help stimuleer. In die 

proses sou die sosialistiese ideologie van die Derdewêreld met die stig van die 'Christian for Socialism' 

organisasie (in l972 deur Marxistiese priesters) opgevang word en sou die WRK se betrokkenheid in die 

revolusionêre aktiwiteite van anti-Westerse instellings al meer bevorder word. Daarin sou 'n Marxistiese 

bevrydingskonsep toenemend oorheers (Van der Bent, l977: 81) en sou New Delphi se Christelike getuienis 

in, en diens aan die wêreld (WRK, 1961; Visser 't Hooft, 1962b) met 'n ideologiese wêreldgerigtheid vervang 

word waarin die rol van die kerk in die samelewing (WRK, 1967a) sodanig aangepas is dat die Uppsala 

byeenkoms grootliks op die kerklike hantering van die gepolitiseerde maatskappy gefokus het (WRK, 1968a; 

1968b; Van Es, s.j .). Juis in die proses sou die goedkeuring van geweld (WRK, 1967b; 1968b) 'n nuwe vorm 

van 'social justice' op die WRK toneel plaas (WRK, 1973b) en sou ook die sondes van rassisme van 

kardinale belang geag word (WRK, 1969c; 1975a). Juis tydens laasgenoemde ontwikkelinge sou Suid-Afrika 

toenemend op die WRK prioriteitslys figureer (Vermaat, 1989: 65-76). 

 

Tot die teologiese ontwikkeling sou die RKK 'n besliste bydrae lewer.  

 

3.2.2. ROL VAN DIE ROOMS KATOLIEKE KERK.    

 

Die RKK sou hierdie inlaat van die ideologie in kerklike geledere op drieërlei wyse verder bevorder. 

 

Eerstens is sosiale wantoestande in die RKK tot 'n kerklike prioriteit verhef. Vatican II se oproep vir groter 

kerklike kontak met die wêreld se sosiale toestande (Inter Mirifica) en kerklike betrokkenheid binne aktuele 

gebeure (Ad Gentes) open die RKK ore vir die WRK se aksente in die verband. Daarmee word 
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wêreldbewustheid 'n vorm van noodbewustheid en sosiale wantoestande 'n dringende saak vir kerklike 

aandag. Verder sou die RKK se kerklike aktiwiteite in die Derdewêreld juis die sosio-kulturele wantoestande 

van Suid-Amerika en Afrika sodanig beklemtoon dat die sosio-politieke ellendes vanuit 'n politiek-teologiese 

perspektief aangespreek moes word (Koberstein, 1982). In die proses sou Marxisties georiënteerde Rooms 

Katolieke priesters gewelddadige revolusies openlik bevorder (Vermaat, 1989: 51-64) en wel vanuit die 

teologiese regverdiging dat 'n Marxistiese revolusionêre betrokkenheid 'n model van Christelike besorgdheid 

oor politieke wantoestande is (Berryman, 1984b: 51). 

 

Tweedens ontwikkel hierdie revolusionêre proses weens die gebrek aan kerklike beheer. Die teologiese 

dinamiek van Vatican II het die Pouslike gesag sodanig ondermyn dat 'n nuwe RKK teologiese openheid kon 

realiseer van waaruit 'a flood of individual works propagating virtually every imaginable heresy' eventueel 

gevolg het (König en Geldenhuys l983: 51). Hiermee beland die RKK teologie in denkverwarringe en skep 

die gebrek aan Pouslike teregwysing die indruk van teologiese sanksionering van afwykende teologiese 

denke (König, 1975: 46-47). Vanuit die proses sou die revolusionêre ideologie as 'n Christelike aktiwiteit in 

wêreldverandering 'n nog groter neerslag vind (Pico, 1982; Koberstein, 1982) en sou die sterk ideologiese 

stimulante, aksente en optredes in die bevrydingsteologie makliker sonder enige verdere kerklike beheer of 

inmenging kon realiseer (Lefever, 1979). 

 

Derdens groei die RKK invloed in die WRK. Hoewel die RKK 'n lang geskiedenis van versigtigheid teenoor 

die WRK sou handhaaf (Tomkins, 1967: 678-693) oefen die genoemde RKK ontwikkelinge nogtans 

fenominale invloed op die WRK se groter fokus op politieke gebeure en die toegewings aan Marxistiese 

denke en revolusie uit. Dit geskied omdat die ideologie al meer as 'n bruikbare hulpmiddel in die RKK se 

kerklike hantering van 'n veranderde wêreld aanvaarbaar gevind is en wel omdat van daaruit die vestiging 

van 'n 'just, particular and suitable society' 'n werklikheid kan word. Hierin sou armoede en rassisme later as 

die grootste knelpunte identifiseer word en wel sodanig dat ook die RKK sy ware kerklike roeping begin 

misken het (Van Elderen, 1990: 33-34). 

 

Juis hierdie pogings om teologiese stagnasie met die ideologie te deurbreek en die gepaardgaande 

bevordering van Marxistiese aksente in die kerklike hantering van die sosiaal-politieke wêreldomvange sou 

die aandag op die kerk-samelewingverhouding rig en hou. Ook vanuit hierdie WRK insigte sou die 

revolusionêre klimaat verder bevorder word. 

 

3.3. HERSIENING VAN KERK-SAMELEWING-VERHOUDING. 

 

Die 'Life and Work' konferensie te Oxford (tydens 1937) sou 'n omvattende teologiese erfporsie (8 volumes) 

oor die kerk-samelewing-verhouding vir die WRK nalaat. Vatikaan 11 sou 'n verdere klimaat help skep 

waartydens die kerklike aanvaarding van sosiale betrokkenheid vanuit die bewoëndheid oor wantoestande 

sou uitkulmineer (Berkhof, 1967a). Vanuit hierdie agtergrond sou veral vier tersaaklike aksente binne die 

WRK invloed uitoefen. 

 

Eerstens is die kerk deel van die samelewing. Reeds by die stigtingsvergadering van die WRK in 1948 is die 

eietydse internasionale wanorde dadelik ter tafel geplaas (Visser 't Hooft, 1974a: 20-23) en sou die kerklike 
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betrokkenheid in die samelewing daarna toenemend erken word. In die proses sou die WRK vergadering te 

Evaston die tema 'Christus die Hoop vir die Wêreld' met drie studiestukke oor sosiale toestande toelig 

(WRK, 1954), sou die WRK byeenkoms te New Delphi  strewe om alle lyding, spanninge en ongeregtighede 

vanuit die samelewing te verwyder (WRK, 1961; WRK 1962) en sou die Genéve WRK konferensie oor 

'Church and Society' (tydens 1966) die WRK vergadering te Uppsala (WRK, 1968a; 1969b) aktiveer om 

radikale strukturele veranderinge na te strewe ten einde geregtigheid in alle samelewings te vestig (Van 

Elderen, 1990: 21-35). Juis Vatikaan 11 se standpunte oor die samelewing en die sosial-ekonomiese 

diskrepansies, kulturele verskille, politieke resultate (oorlog en onderdrukking), gebrek aan blywende vrede 

en verstoorde volkereverhoudinge (Gadium et Spes) sou die mees knellendste gebeures wat die 

samelewing bedreig (en verskeur) vir die soort denke identifiseer (König, 1975: 77; Abbot, 1972; Flannery, 

1975). Vanuit al hierdie aksente sou die kerklike hantering van die samelewing 'n belangrike dimensie binne 

die WRK word. 

 

Tweedens is die rol van regerings in die samelewing al meer beklemtoon. Hierin sou die Protestantse Kerke 

(PK) en die RKK twee uiteenlopende bydraes lewer.  

 

Enersyds bevind die PK homself in die moeilike situasie dat regeringsreaksies (op kerklike insette) 

hoofsaaklik deur die handhaaf van goeie kerk-staatverhouding bepaal word. Die situasie realiseer omdat 

staatsgebruike, protokol voorskrifte, vrese vir wedersydse inmenging en verskuilde politieke motiewe die PK 

se kerk-staatsdialoog tot enkele en sporadiese gebeure afskaal. Kerklike invloed is derhalwe van die 

gesindheid van die regering teenoor die godsdiens en die kerk afhanklik en daarom moet versteurde kerk-

staatverhoudinge vermy word indien samelewingshantering nie bemoeilik wil word nie.  

 

Andersyds beïnvloed die RKK opset regerings direk. Hierdie situasie geval maklik omdat die Vatikaan ook 

as 'n internasionale regerende Staat opereer en sodoende kerklike toegang tot politieke denke oor 

samelewingsgebeure verkry. Daarom het kerke swaar op die RKK geleun om vrede na die twee 

wêreldoorloë te beding (Tomkins, 1967: 688-689) en wel omdat die Vatikaan Staat (Kurie) en die RKK 

(Pous) beide staats  en kerklike invloed (König, 1975: 35) op regerings kon uitoefen. Daarby dra die 

godsdienstige gedienstighede van RKK regeringsamptenare die kerklike beleid tot alle wêrelddele uit en 

sinkroniseer sodoende politieke en kerklike belange. Juis hierdie unieke kerk-staatverhouding het 'n 

gewigtige invloedsbasis aan die RKK verleen van waaruit die rol van Marxistiese priesters tydens revolusie 

vir die WRK aanvaarbaar geword het (Vermaat, 1989: 51-64). Van daaruit is die WRK se hantering van 

internasionale verhoudinge sodanig gestimuleer dat groter bevordering van sosiale en ekonomiese 

geregtigheid eventueel moes volg (WRK, 1983). 

 

Derdens kan samelewingsvernuwing nie sonder kerklike hernuwing geskied nie. In die proses is die OK 

strewe na 'n nuwe kerkvisie deur die RKK soeke na 'n nuwe kerkbediening vervang. Die aksentverskuiwing 

realiseer omdat Pous Johannes XXII se toegee (in 1959) aan die interne kerklik-teologiese druk vir kerklike 

verandering juis sou uitkulmineer in kerklike aanpassings binne 'n nuwe samelewingsopset (König, 1975: 

35-36). Daarom het Vatikaan II in 1962 (92 jaar na Vatikaan I in 1870) 'n nuwe beleid oor 

samelewingsveranderinge (Aggiornamento) formuleer waarin die pouslike kommer oor die rol van die 

kerklike bediening binne 'n andersoortige samelewing 'n 'decisive influence on this Church assembly' sou 
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uitoefen (König & Geldenhuys l983: 42). Van hieruit sou die kerklike hantering van die samelewing amptelik 

kerklike beleid word waarin die Pouslike seën (i.p.v. vloek) op alle kerklike vernuwing binne 'n veranderde 

samelewing sou rus (Abbot, 1972; Flannery, 1975). Daarmee is 'n ongekende kerklike sanksionering vir 

samelewingsbetrokkenheid gevestig wat as sterk stimulant vir soortgelyke denke in die WRK sou dien. 

Daarom het groter aandag aan internasionale ekonomiese en politieke gebeure (juis vanuit die invloed van 

Vatikaan II) tydens die Uppsala WRK byeenkoms gevolg (Van Elderen, 1990: 30; Slack, 1968; Johnson, 

1975). 

 

Vierdens moet konstante samelewingsdenke die kerklike vernuwing begelei. Vatican II se 16 volumes oor 

die kerklike lewe in en teologiese verantwoordelikheid teenoor die moderne wêreld gee aanleiding tot die 

dekreet oor Ekumenisiteit (Unitas Redintegratio) waarin groter samewerking tussen Roomse en 

Protestantse denke nagestrewe word juis om 'n nuwe dimensie aan die Goddelike hantering van die nuwe 

samelewingsbedeling te verleen. Van hieruit kulmineer duidelike teologiese riglyne vir pastorale 

betrokkenheid binne die samelewing (Christus Dominus), vir beter kerklike kontak met die sosiale toestande 

van die wêreld (Inter Mirifica), vir die hernuwing van die Christelike lewe in veranderde tye (Perfectae 

Caritatis), vir nuwe begrip in die hantering van die ander Christelike godsdienste (Nostra Aetate) en vir die 

vestiging van 'n nuwe missie vir die kerk (Ad Gentes). Al hierdie studiestukke strewe om die kerk aktueel 

binne kritiese tye te hou en verleen daarmee 'n daadkragtige nuwe inhoud aan aktuele teologie wat as 

kerklike antwoord op die aktuele nood van die samelewing beklemtoon word (Abbott, 1972; Berkhof, 1967a; 

König & Geldenhuys, l983: 43). Vanuit hierdie RKK aksente sou die kerk se samelewingsbetrokkenheid nie 

meer 'n teologiese twispunt wees nie, maar beide RKK en WRK beleid word. 

 

Al hierdie aksente oor die kerklike rol in die samelewing en die noodsaaklikheid van kerklike 

samelewingsbetrokkenheid, -vernuwing en -denke skep egter die vraag na Bybelse insigte in die verband. 

Hierin sou Bybelinterpretasie van wesentlike belang word en sou die aftakeling van Skrifgesag deur die 

genoemde verligte denkprosesse juis 'n besliste bydrae tot die skep van die revolusionêre klimaat maak. 

 

3.4. ONDERMYNING VAN SKRIFGESAG. 

 

Die ondermyning van Skrifgesag behels 'n linie van gebeure, maar aan die wortel daarvan setel die vraag na 

die bruikbaarheid van die Skrif tydens veranderde tye. Daarom is die Skrifgebruik en -waarde oor 'n breë 

teologiese front bevraagteken en wel omdat geoordeel is dat die Skrif (wat bykans 2000 jaar gelede 

gefinaliseer is) net eenvoudig nie oor al die moderne kwessies direkte uitsluitsel kan gee nie omdat dit sake 

raak wat nou eenmaal die Skrifhorison te bowe gaan. Naas hierdie algemene negatiewe klimaat teenoor die 

Bybel sou die WRK se strewe na kerklike eenheid egter die rol en waarde van die Bybel op vier wyses 

verder ondermyn. 

 

Eerstens sou die groot aantal Bybelse interpretasies verwarring oor die Skrif skep. Tydens die Edinburgh 

World Missionary Conference (tydens 1910) en die 'Faith and Order' konferensies te Genéve (tydens 1920), 

te Lausanne (tydens 1927) en te Edinburgh (tydens 1937) word die Bybel wel as Godgegewe bron binne 

ekumeniese aktiwiteite aanvaar, maar sonde r dat kerklike eenstemmigheid oor Skrifinterpretasie verkry 

word. Eventueel sou ander faktore as Bybelinterpretasies (o.a. historiese ontwikkeling, sosiale toestande, 
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ekonomiese diskrepansies en rasseverskille) vir kerklike verdeelheid in die sendingvelde gesoek word juis 

omdat 'agreement without compromise' die sleutel struikelblok vir kerklike eenheid geword het. Hiermee het 

die 'Church Message to the world' talle Skriftwispunte bly handhaaf (Tatlow, 1967: 406-411) van waaruit die 

suiwerheid van die Skrifboodskap deur uiteenlopende Skrifinterpretasies sodanig ondermyn is dat valse 

Skrifuitleg binne die ekumeniese geledere eventueel met gemak kon realiseer. 'The strange silence of the 

Bible in the church' het inderdaad sy tol geëis (Smart, 1970) 

 

Tweedens sou 'n vlaag van Bybelkritiek die rol van die Bybel in kerklike wêreldhantering ondermyn. Hierin 

tas die historiese kritiek van Stühlmacher en die histories -kritiese metode die hermeneutiese omvange 

sodanig aan dat die eksegetiese arbeid moeilik van die his toriese kritiek kon loskom (Wilckens, 1966). Juis 

die Lutherse kerke sou die meeste onder die proses lei omdat die stryd teen beide ideologiese (Nazisme) en 

histories -kritiese aksente (teologie) gevoer moes word. Daarmee is die rol van Godswoord tydens radikale 

wêreldgebeure ondermyn en sou die proses in die WRK weerklank vind (Rusch, 1985: 1 -49). Daarby sou 'n 

nuwe vorm van kosmologiese Woordinterpretasie die aandag hoofsaaklik op wêreldgebeure hou (Visser 't 

Hooft, 1974a) en sou die mens i.p.v. God in Skrifuitleg sodanig voorop gehou word dat die WRK al meer na 

die verkondiging van 'n valse Evangelie voortbeweeg het (Van Elderen, 1990: 37-54; Van der Waal, 1951: 

23). Juis in hierdie proses word Skrifgebondenheid met onskriftuurlike idealisme vervang waarin die strewe 

na 'n wêreld-staat en wêreld-kerk die kerk tot 'n arbitrêre hof verhef wat vredesverdrae vir die volkere lewe 

moes help ontwerp het (Van der Waal, 1951: 72). Hierdie tipe ontwikkeling laat die weg verder vir die 

Marxistiese ideologie oop omdat Skrifgebonde insigte oor die verlossing (alleen deur Christus, genade en 

geloof (Berkhof, 1963: 415-509) en die korrekte wêreldhantering (deur Christelike heiligmaking (Ibid, 510 -

524) in die slag bly. Die proses bied die geleentheid vir andersoortige Skrifinterpretasies wat die 

Gereformeerde Skrifinsigte binne die Ekumeniese Teologie verder verswak en die revolusionêre klimaat 

vanuit Marxistiese aksente help bevorder (Vermaat, 1989: 99-101). 

 

Derdens gaan 'n enkelvoudige Skrifhantering verlore. Bogenoemde Skrifkritiek het ook die RKK en PK se 

verskillende Skrifinterpretasie uitgewys. Hoewel protestantse ontledings van Vatikaan II (Berkhoff, 1967a) 

duidelik toon dat alle teologiese interpretasies op Skrifinhoude baseer (Dei Verbum) en dat 'n Bybelse 

sanksionering vir kerklike wêreldbetrokkenheid (Gadium et Spes) ook binne die RKK noodsaaklik is (König, 

1975: 40), het hierdie standpunt weinig verandering binne die PK se houding teenoor die RKK geskep. 

Eerder staan die PK se verwarrende aantal sieninge oor 'n Bybelse wêreldgerigtheid nog steeds voorop 

waarin die vestiging van die sogenaamde derde belydenisweg ('n eenstemmige kerklike bewoënheid oor die 

moderne kosmiese wêreld) juis alle belydenisverskille oor die Skrif moes ophef (Kraemer, 1947; 

Hartenstein, 1949). Daarmee sou die PK se weerstand teen revolusie grootliks in die slag bly en sou die 

opeenvolgende WRK vergaderinge (vanaf Amsterdam 1948 tot Canberra 1991) al meer vanaf skriftuurlike 

vermaninge oor kerklike verwêreldliking na onskriftuurlike kerklike wêreldbetrokkenheid wegbeweeg (Van 

Elderen, 1990: 20-38). Korrekte Skrifhantering bly daarmee finaal in die slag. 

 

Vierdens skep juis hierdie soort Bybelondermyning 'n gebrekkige erkenning van Skrifgesag. Voor 1961 was 

Skrifgesag in die WRK nog gehandhaaf, maar tydens 1971 word Skrifgesag 'n krisis omdat teologiese 

interpretasies van die wêreldsituasie die Skrifuitleg bepaal (WRK, 1971: 9-17). Daarby het die talle 

worstelvrae rondom die hermeneutiek, die aanvalle vanuit die historiese kritiek, die verhouding tussen die 



 259 

openbaring en geskiedenis en pogings om die Evangelie te demitologiseer al meer tot 'n negatiewe 

waardering van die Skrifgesag bygedra (Smart, 1970). Ten einde die probleem te oorbrug word die 

verskillende kerklike konfessies oor Skrifgesag vir subjektiewe Skrifinterpretasie verruil. Daarmee word 

Skrifuitleg van die Skrifgesag losgemaak en wel sodanig dat 'the way Scripture is used in the WCC makes it 

virtually impossible for it to speak out clearly. It all depends on which theological view dominates at a given 

moment at a particular conference' (König & Geldenhuys, 1983: 99). Die finale resultaat sou die 

herinterpreteer van Bybelsituasies meebring waartydens Christus eers as die 'hope' te Evaston (WRK, 

1954) toe die 'light' te New Delphi (1961) en eventueel as die 'life of the world' te Vancouver (WRK, 1969c) 

sodanig voorgehou is dat die Verlosser van siele as die bevryder van onderdruktes te Nairobi (WRK, 1976a) 

toenemend verkondig kon word (Rusch, 1985: 30-31). Daarmee is die Bybelse inhoude tot dienslewering 

aan die wêreld vereng en word enige ander fokus as dogmatiese engheid gesien wat juis sosiaal-politieke 

Skrifinterpretasies ondermyn. Vanuit hierdie eensydigheid volg 'n reeks genitiewe teologieë waarvan die 

bevrydingsteologie een sou wees. Tydens die gebeure is die toenemende Evangeliese weerstand teen die 

gebrekkige Skriffundering sodanig ignoreer (Van Elderen, 1990: 107-109) dat die Skrifondermyning 

eventueel sou eindig in die 'transformation of the WCC from an ecclesiastical to a political organization' 

(Vermaat, 1989: 99). Van hieruit sou die ombouing van die persoonlike geloofsdimensie na 'n nuwe vorm 

van universalisme volg waarin 'n nuwe mensdom vanuit 'n nuwe wêreldhantering en -verantwoordelikheid 

gevestig en ontwikkel moes word. Die strewe na 'world justice and freedom' sou die sleutelwoord vir hierdie 

aardse koninkryk word (Van Elderen 1990: 29). In die proses is Skrifgesag nivelleer en is die Evangelie van 

sy werklike inhoude en betekenis losgemaak. 

 

Vanuit die talle verwarrende Bybelinterpretasies, die nadelige effek van Skrifkritiek, die gebrek aan 

eenstemmige Skrifhantering en die aftakeling van die Skrifgesag sou andersoortige Skrifinterpretasies die 

weg vir veranderde aksente oor die soteriologie open. 

 

3.5. VERANDERDE AKSENTE OOR SOTERIOLOGIE. 

 

Vir die Christelike Kerk was die soteriologie deur talle eeue heen van wesentlike belang. In die proses was 

die soteriologie direk aan die verlossingswerk van Christus verbind van waaruit die gelowige 

regverdigmaking en heiligmaking sou ontvang (Berkhof, 1963: 415-554). Die RKK onderskryf die erns van 

die soteriologie sodanig dat Vatican 11 vanuit die nuwe dinamiese kerklike wêreldbetrokkenheid 'n 

omvattende (5000 bladsye) teologiese diskussie oor die misterie van die verlossing (Mysterium Salutis) 

vrystel. Weereens sou veral drie RKK insigte die WRK se hantering van die soteriologie begelei. 

 

Eerstens moet die kerklike soteriologie op wêreldverlossing fokus. Met hierdie aksent word die verlossing as 

'n besliste faktor van en as aktuele momentum in die RKK teologie uitgewys. Daarmee word met die vorige 

teologiese grense van Thomas Aquinas oor die eng verlossingsrol van die kerk binne die menslike lewe 

grootliks gebreek (König, 1975: 37 -38) en word die teologiese ontleding van wêreldgebeure deel van die 

teologiese verlossingsantwoord vir 'n sondige en kwellende wêreldsituasie. Van hieruit word 

wêreldverlossing 'n verantwoordbare geloofshandeling in die wêreld en word restorasie en vernuwing van 

die wêreld 'n soteriologiese dimensie van die kerklike bediening (Feiner & Lohner, l965). Die WRK sou egter 

die wêreldverlossing van hierdie geloofsdimensie losmaak deur radikale wêreldverandering d.m.v. 'conflict 
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and compromise' na te strewe (Vermaat, 1989: 39-50). In die proses sou die WRK aansluiting vind by die 

liberaal teologiese pogings waarin die 'christendom -van-de-daad al meer het christendom-volgens -het-

Woord verdringen' het. Juis vanuit die soort gebeure het die verlossing sy werklike betekenis verloor (Van 

der Waal, 1951: 23-25) en is die soteriologie van sy ware Bybelse inhoude (Rom., 3: 21-31; Efes., 2: 4-10) 

eenvoudig gestroop. 

 

Tweedens kan wêreldverlossing slegs realiseer indien die kerk sy funksies ken en verrig. Die ekklesiologie 

speel dus 'n dinamiese rol in wêreldverandering en wel om dat kerklike aktiwiteite (organisasie, optredes, 

gedrag en besluite) onontbeerlik vir die vestiging van wêreldverlossing is. Hoewel die RKK nog steeds 

eenwording met die PK as die enigste vorm van ekumenisiteit sou erken (Mortalium Animos) word nogtans 

na onderlinge kerklike dialoog tussen die drie groot kerklike tradisies (Katoliek, Ortodoks, Protestants) 

gestrewe ten einde daarmee groter kerklike beweeglikheid met wêreldverlossing te verseker (Thomas, 

1987). Hierin word die wêreldnood en die kerklike verantwoordelikheid daarteenoor juis die kerklike 

samebinder (Unitatis Redintegratio) omdat van daaruit 'n enkelvoudige kerklike verlossingswoord aan die 

lydende en soekende mens verkondig kan word (König, 1975: 91-118). Daarmee gaan dit nie soseer om 

kerklike eenwording nie, maar wel om 'n eenstemmige kerklike wêreldbetrokkenheid waarin die 

gekombineerde Christelike wêreldoptrede die transformerende wêreld vanuit sy knelpunte kan verlos (König 

& Geldenhuys, l983: 52-66). Die WRK sou die kerklike strewe adem, m aar ook die nuwe verlossingskonsep 

sodanig uitbou dat wêreldeenheid geskep moet word. Hierin sou internasionale politieke verhoudinge so 

sterk figureer dat die WRK 'n Commision of Churches of International Affairs (CCIA) sou stig wat 'n 

dinamiese rol in die vestiging van die United Nations Freedom Charter (Nolde, 1949; 1953) sou speel en wat 

ook konstant verslag oor internasionale gebeure aan die WRK sou lewer (WRK, 1974; 1979; 1983). Hierin is 

die politieke arena finaal betree en is die Christelike soteriologie onlosmaaklik aan politieke verlossing 

verbind (Vermaat, 1989: 5-6). 

 

Derdens sou wêreldverlossing 'n nuwe eskatologiese dimensie aan die soteriologie verleen. Volgens 

Vatikaan 11 waarborg die eskatologie 'n dinamiese beweging na die toekoms wat slegs  antropologiese 

waarde kan hê as dit sigbaar in die huidige wêreld en die lewe van die kerk realiseer. Die proses vra egter 

vir 'n kerugmatiese pastorale aksie wat die kerklike lewe na binne tot aanbidding en na buite tot pragmatiese 

getuienis oproep en wel omdat die mens in sy soeke na verlossing verkeerdelik op homself i.p.v. op God 

gefokus bly (Gauduim et Spes). Vanuit hierdie aksent sou die WRK 'n nuwe eskatologies -etiese dimensie 

formuleer waarin die eskatologiese verlossingsresultate direk vanuit 'n nuwe sosiaal-etiese gerigtheid op die 

bestaande wêreldsituasie kan realiseer (Hoofstuk 5: C.1.1). Die gedagtegang sou 'n nuwe vorm van situasie 

etiek (Fletcher, 1959, 1976) asook die vraag na 'n nuwe hoopperspektief (Metz, 1968; Moltman, 1973) skep 

waarin die verlossing vanuit alle onderdrukkende strukture die nodige spirituele dinamiek aan die 

bevrydingsteologie sou verleen (Gutiérrez, 1978). Dit kon geskied omdat wêreldverlossing as kerklike 

antwoord op die tegnologiese en sosiale wêreldprobleme propageer is (WRK, 1967b). Daarmee het die 

soteriologie 'n finale wêreldfokus gekry. 

 

Die ombouing van die soteriologie na wêreldverlossing het egter nuwe vrae rondom die missiologiese 

aktiwiteite van die kerk geskep. Vanuit die gebeure is 'n andersoortige missiologiese fokus gebore waardeur 

die revolusionêre klimaat verder sou baat. 
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3.6. ANDERSOORTIGE MISSIOLOGIESE STREWE. 

 

Die missiologiese strewe speel in die ontstaansgeskiedenis van die WRK 'n dominante rol. Daarom is 

tydens die stig van die WRK in 1948 die negentiende-eeuse sendingywer voortgesit deur die Christendom 

d.m.v. kerklike eenheid in die nie-gekerstende wêreld te probeer vestig. Hierdie strewe realiseer omdat 

kerklike verskille tot kerklike geskille aanleiding gegee het en die meegaande kerklike benadeling van 

mekaar slegs geloofsverwarring tussen die ongekerstende volkere help skep het (Van der Bent, 1979; 

Visser 't Hooft, 1968a, 1974b). Vanuit hierdie insig ontwikkel egter veral vyf tersaaklike aksente wat 'n totaal 

andersoortige missiologiese strewe binne die WRK geledere sou help vestig. 

 

Eerstens is 'n ordelike geloofseenheid tydens wêreldkerstening nodig. Juis die 'Faith and Order' aksente 

beklemtoon dat teologiese eenstemmigheid 'n kerklike magsbasis help skep van waaruit die kerk met groter 

gesag 'n Christelike woord in wêreldkerstening kan spreek (Tatlow, 1967; 405-437). Binne die WRK sou 

hierdie geloofseenheid egter 'n simpatieke oor vir die nie-Christelike godsdienste open en sou die WRK 

vanaf erkenning van die nie-Christelike wêreld se invloed (New Delphi tydens 1961) tot volledige 

intergodsdienstige dialoog beweeg (WRK, 1961). Die proses geskied omdat talle aksies vir vrede, sosiale 

geregtigheid en omgewingsprobleme ook vanuit ander geloofsoorde (en ideologieë) hanteer word en 

sodoende invloed op die kerklike aktiwiteite uitoefen (Van Elderen, 1990: 39). Daarmee is die missiologiese 

strewe egter weg vanaf die bekering uit heidense geloofsdimensies na samewerking met nie-Christelike 

instansies verskuif  (WRK, 1973a). 

 

Tweedens sou die groeiende kerklike sosiale bewoëndheid 'n nuwe vorm van sosiale verantwoordelikheid 

teenoor die ongekerstende volkere meebring. Sosiale betrokkenheid was reeds vroeër deur die verskillende 

'Life and Work' konferensies geformuleer en daarom kon die WRK hierdie soort m issiologiese ywer opvolg 

deur die 'human need, the breaking down of barriers between people, and the promotion of one human 

family in justice and peace' te propageer. Daarmee sou die gegewe missiologiese verantwoordelikheid na 

wêreld- i.p.v. menseverandering verskuif (Van Elderen, 1990: 42-66). 

 

Derdens moet missiologiese eenstemmigheid kerklike ekspansionisme begelei. Die talle belangrike 

negentiende-eeuse sendingkonferensies (General Mission Conference tydens 1854; General Conference of 

Missions tydens 1878; Centenary Conference on Foreign Missions tydens 1888; Ecumenical Missionary 

Conference tydens 1900) vestig nie 'n ekumeniese liggaam nie, maar fokus wel op die uitbouing van 

eenstemmige kerklike invloed binne wêreldomvange. Die aksent aktiveer die World Missionary Conference 

te Edinburgh (tydens 1910) wat die stig van die eerste hoof internasionale ekumeniese liggaam t.w. die 

International Missionary Council (IMC) tot gevolg het (Hogg, 1952). Juis die IMC inisieer belangrike 

wêreldkonferensies in Jerusalem (tydens 1928), in Tamboran (tydens 1938), in Kanada (tydens 1947), in 

Duitsland (tydens 1952) en ook die eerste Afrikakonferensie in Ghana (tydens 1958) wat direk sou meehelp 

dat die WRK missiologiese aksente sou bly handhaaf. Hierdie missiologiese ywer stimuleer die WRK egter 

om kerklike eenheid verder te bevorder ten einde groter kerklike invloed in 'n soekende wêreld te verseker 

(Visser 't Hooft, 1968a). Die ware missiologiese mikpunte vervloei daarmee in die bevordering van kerklike 

belange en beheer. 
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Vierdens open die bestaande missiologiese aktiwiteite die oog vir die sosiale wantoestande in veral die 

Derdewêreld. Daarmee kom die veroorsakende faktore van die agtergeblewe sosiale toestande weereens 

onder die loep en word die dekade lange kerklike bevegting van alle vorme van onderdrukking (soos 

slawerny), die oprig van skole om die opvoedkundige agterstande en die lewer van mediese dienste om die 

haglike gesondheidstoestande uit te wis die nuwe dryfkrag vir die voortsetting van 'n hersiende tipe sosiale 

betrokkenheid. Met die New Delphi WRK vergadering (WRK, 1961;1962) word die IMC as die Division of 

World Mission and Evangelism inkorporeer en word geregtigheid in die internasionale arena die nuwe 

hartaar vir die hanteer van sosio-maatskaplike krisisse en wantoestande. Daarmee word die hoofstrewe van 

die IMC aanvaar naamlik 'to help co-ordinate the activities of the various national missionary organizations 

and to unite Christian forces in the search for justice in international and interracial relations' (König & 

Geldenhuys, l983: 75). Hierin sou wêreldgeregtigheid die kerklike wêreldbetrokkenheid rig en sou die 

kerklike aanspreek van onaanvaarbare sosiale toestande vanuit die genoemde Marxistiese invloede van die 

OK, die optredes van die Marxistiese georiënteerde RKK priesters en die PK se gebrekkige hantering van 

staatoptredes dominerende beïnvloed word. 

 

Vyfdens openbaar juis die missiologiese geskiedenis dat kerklike wêreldbetrokkenheid inderdaad politieke 

betrokkenheid behels. Die negentiende-eeuse missiologiese verbintenis aan koloniale ekspansionisme en 

die Derdewêreld se worsteling om aan die kerklike gedienstigheid aan politieke meesters te ontkom, dien 

juis as voorbeelde hiervan (Neill, 1966; Rodney, 1982; Parratt, 1987). Binne die WRK sou die vorige 

koloniale betrokkenheid van kerke tot kerklike skuldgevoelens en reaksionêre gedrag aanleiding gee en wel 

sodanig dat 'n nuwe vorm van neo-kolonialisme as kerklike antwoord op kolonialisme bevorder sou word. In 

die proses word die negentiende-eeuse missiologiese ywer vir die verbetering van lewenstoestande egter vir 

die vestiging van Marxistiese politieke verandering verruil (Van Elderen, 1990: 17-20).  

 

Al hierdie aandag aan geloofseenheid, kerklike ekspansionisme, sosiale en veral politieke betrokkenheid as 

deel van die missiologiese omvange van die kerk sou juis 'n eensydige politieke oriëntasie binne die WRK 

geledere help ontwikkel. 

 

3.7. EENSYDIGE POLITIEKE ORIëNTASIE. 

 

Die groeiende kerklike lidmaatskap van die WRK het al groter blootstelling aan konkrete wêreldsituasies 

geskep waarin veral die Oos -Europese, Afrika, Asië en Latyns-Amerikaanse kerke die politieke konflik 

tussen Oos-Wes en sosial-ekonomiese diskrepansies tussen ryk-arm al meer onder die kerklike aandag 

gebring het. Die gebrekkige kerklike betrokkenheid in die werklike nood van die onderdrukte en 

minderbevoorregte wêrelddele stimuleer dan ook 'n liniêre bewusmakings - en aktiveringsproses waarin die 

drastiese transformering van kritiese wêreldtoestande sodanig voorop staan dat dringende vrae na die regte 

veranderingsmetodes in opeenvolgende WRK vergaderinge gevra sou word (Van Elderen, 1990: 25-35). 

Juis in hierdie proses sou veral vyf gebeure die WRK se politieke oriëntasie omvattend verskerp. 

 

Eerstens bied die groeiende politieke oriëntasie die geleentheid vir politieke manipulasie. Reeds met die 

eerste ekumeniese beweging ontdek die samewerkende kerke hulle afhanklikheid van internasionale 

sosiale, ekonomiese en veral politieke ontwikkelinge. Hierdie insig verdiep tydens die tweede wêreldoorlog 
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waartydens politieke aspirasies volkere in 'n krisis gedompel het en die nuutgestigte WRK reeds in 1948 met 

die na-oorlogse internasionale politieke wanorde gekonfronteer is. Na 1960 sou die kerk-politieke 

verhouding 'n kritiese dimensie in die ontlonting van die Koue Oorlog en die hantering van die steeds 

groeiende politieke konflik in die Derdewêreld word (Visser 't Hooft, 1974a: 11-30). Juis hierdie tradisie van 

politieke betrokkenheid sou die geleentheid vir politieke manipulasie skep omdat talle van die lidkerke die 

bedekte agendas en politieke perspektiewe van hulle eie regerings in die WRK bevorder het. 'In addition, 

WCC staffmembers often take one -sided political positions and have shown to be susceptible to propaganda 

efforts on the part of the left-wing totalitarian governments' (Vermaat, 1989: 95). Van hieruit sou die WRK se 

politieke agenda drasties toeneem. 

 

Tweedens verkry die kerk-staatverhouding 'n nuwe politieke perspektief. Juis die PK het die rol, plek en 

verantwoordelikheid van die staat in die breë samelewing en die kerklike erkenning van die staatsbestel 

vanuit die Bybel vir eeue verantwoord (Bavinck, 1911: IV, 298-482; Kuyper, A: 1938: III, 88-290; De Visser, 

1940: 1&11). Met die 'Life and Work' konferensie te Parys (tydens l934) en die opvolgende byeenkoms 

(tydens 1937) word hierdie Bybelse perspektiewe so sterk gehandhaaf dat die Duits -protestantse 

konfrontasie met Nazisme en die Russian Exiled Church se studie oor die verhouding 'Church, State and 

Man' daarop kon voortbou (Gaines, l966: 64-66). Na WWII sou die spanning tussen teologiese verwagtinge 

en politieke optredes die WRK egter begelei om die kerk-staatverhouding binne politieke dimensies te plaas. 

In die proses het Evaston (WRK, 1954) se worsteling met die oorlogresultate oorgegaan na New Delphi 

(WRK, 1961; 1962) se veroordeling van kolonialisme, na Uppsala (WRK, 1968a) se radikale oproepe vir 

'justice and freedom', en na Nairobi (WRK, 1975b; 1976a) se drastiese veroordeling van veral Westerse 

anargie. Vancouver (WRK, 1983) se beskuldiging van die Westerse kolonialisme vir die armoede en 

rassisme vraagstukke sou eventueel na die aanvaarding van die 'struggle' (as 'n geregverdigde poging om 

'justice and peace' binne 'n nuwe wêreldorde te verseker) te Canberra (tydens 1991) aanleiding gee (Van 

Elderen, 1990: 25-35). Tydens die ontwikkeling sou die WRK in nuwe vorme van diskussie voortbeweeg 

(Runia, 1978) van waaruit o.a. die hoopteologie rondom staatsvergrype (Marsch, 1967; Alves, 1975), die 

aandag aan die polities -onde rdrukte Derdewêreld (Lefever, 1979) en die beveg van rassisme as gevolg van 

politieke oorheersing (Austin, 1979) eventueel sou realiseer. Kerk en revolusie sou hiermee die toneel begin 

oorheers (Cox, 1968a) en wel sodanig dat revolusionêre politieke veranderinge vanuit 'n teologiese 

perspektief geregverdig is (Shaull, 1968). Met alles het die WRK se politieke fokus eventueel 'n 'fraudulent 

gospel' geskep (Smith, 1979) waarin Skrifwaarhede deur eensydige politieke voorkeure verdring is en 

politieke revolusies as 'n bruikbare en aanvaarbare 'reconciliation process leading to peace and justice' deur 

die WRK te Vancouver aangeprys is (Gill, 1983: 159-160). Daarmee is die Bybelse beoordeling van 

staatsoptredes deur politieke voorkeure vervang en is die weg vir die stig van die Commission of Churches 

of International Affairs (CCIA) gebaan wat 'n duidelike kommunisties gerigte kerklike stem in internasionale 

gebeure sou laat opklink (Hudson, 1977). Vanuit die aksentverskuiwings kon revolusie onder teologiese 

seëninge floreer omdat die sekularisering, humanisering, etisering, ideologisering, politisering en die 

futurisering van die teologie alle vorme van politieke revolusie direk bevorder het (Heyns, 1975: 44-53). 

 

Derdens sou politieke oriëntasie al meer politieke voorkeure skep. Hierdie proses begin reeds in die vroeë 

WRK jare toe die bevorder van 'n leefbare samelewing nie net as realisering van die Goddelike verbond 

maar ook as 'n spesifieke taak van die ekumeniese kerk gepropageer is (Visser 't Hooft, 1974b: 18). Met die 
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ophef van die 'immature world Christianity' sou al meer op wêreldkonflik gefokus word omdat kerklike 

verdeeldheid nie die wêreldwanorde kan hanteer nie (Van der Bent, 1977). Die kerklike gebreke tydens 

politieke krisisse is daarna so omvattend hanteer dat sondebelydenis daaroor selfs nodig geag is (Visser 't 

Hooft, 1971: 170). Hierna was dit 'n korte tree na die 'Faith and Witness' program waarin die politieke 

resultate (o.a. kernwapenbedreiginge, omgewingskonflik, armoede en uitbuiting) vanuit 'n gerigte etiese 

kerklike betrokkenheid binne 'n onetiese omgewing aangespreek moes word (König & Geldenhuys, 1983: 

8). Juis hierdie etiese gerigtheid vereis egter kerklike regstellings van ongeregtighede waarin revolusie 'n 

werkbare metode is (WRK, 1968b). Van hieruit sou Marxistiese politieke voorkeure sodanig realiseer dat die 

kapitalistiese regerings al meer as die hoofoorsaak van die sosio-kulturele, ekonomiese en politieke 

ellendes van die twintigste-eeu gebrandmerk en die politiese vergrypinge van die kommunisme al meer 

ignoreer is (Vermaat, 1989: 9-26). Daarmee was die teologie en politiek onlosmaaklik aan mekaar verbind 

en sou die sinkroniseer van die verhouding as 'n gegronde voorwaarde vir die korrekte kerklike hantering 

van politieke onreg toenemend beklemtoon word. Die deur vir 'n Marxistiese bevrydingsteologie was 

daarmee finaal geopen (Fiero, 1977; Snyman, 1988). 

 

Vierdens inspireer politieke oriëntasie omvattende aandag aan menseregte. Die hantering van menseregte 

is niks vreemds vir die kerk nie omdat veral die RKK, PK en Lutheraanse kerk (LK) reeds vir eeue daaraan 

aandag gegee het. Die proses was so omvattend dat 'n genoegsame onderbou vir die Ekumeniese Teologie 

gelaat was om met gesag die regte van die individu binne die samelewing te beskerm (Cunningham, Miller 

& Will, 1984). Vanuit die teologiese tradisie is die WRK in staat gestel om 'n duidelike teologiese woord oor 

menseregte in die Freedom Charter van die VVO te verwoord (Fey, 1970a; Vermaat, 1989: 107). Met die 

nuwe vorm van politieke oriëntasie val die fokus egter so eensydig op politieke onderdrukking dat 

menseregte en politieke bevryding sinonieme word en wel omdat gelykheid vir almal slegs kan realiseer 

indien politieke magsvergrype nivelleer word (Van Elderen, 1990:118-119). Die finale resultaat is die skep 

van WRK projekte waarin die 'Justice and Service' program die verbetering van die haglike 

lewensomstandighede van die wêreld se agtergeblewenes direk aan die vestiging van sosiale geregtigheid, 

die ophef van politieke onderdrukking en die bestry van rassisme verkoppel (Ibid, 163). Die verlening van 

hulp aan politieke vlugtelinge en die bied van mediese dienste in konflikgebiede sou weer die 'Faith and 

Witness' program inspireer waarin die 'ethical issues associated with ... genetic and environmental problems' 

direk aandag sou geniet (König & Geldenhuys l983: 81). In alles speel die herstel van menseregte so 'n 

dinamiese rol dat die Commission of Churches of International Affairs (CCIA) direk by die VVO gesetel sou 

word 'to give Christian witness in the midst of conflict, violation of human rights, the dangers of militarism 

and modern weapons' (König & Geldenhuys, l983: 82). Juis die tipe programme betrek die WRK direk in 

politieke verwikkelinge waarin menseregte weereens vanuit Marxistiese voorkeure sodanig hanteer word dat 

die WRK dubbele standaarde toepas deur die Westerse reaksie op die Kommunistiese onderdrukking van 

menseregte te veroordeel en laasgenoemde se voortsetting daarvan blatant te ignoreer (Vermaat, 1989: 9-

26; 61-64). Hierdie tipe selektiewe optredes is juis deur direkteure van die CCIA bevorder wat as koverte 

figure van Kommunistiese frontorganisasies figureer het (Vermaat, 1989). Daarmee is teologiese 

menseregte vir politieke menseregte verruil. 

 

Vyfdens sou politieke oriëntasie in 'n nuwe teologie verwoord word. In die proses sou die kerklike politieke 

betrokkenheid 'n teologiese regverdiging verkry omdat die kontekstuele waarde en inhoud van die teologie 
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slegs binne 'n bevrydingsteologie kan realiseer. Die vestiging van radikale teologiese veranderingsmodelle 

sou dan ook aan die uitbou van die revolusionêre klimaat die nodige skriftuurlike en Goddelike 

sanksionering verleen. 

 

4. VESTIGING VAN RADIKALE TEOLOGIESE TRANSFORMASIEMODELLE. 

 

Die aanspreek van die kerklike bedreiginge, erkenning van ideologie, hersiening van die kerk-

samelewingverhouding, ondermyning van Skrifgesag, veranderde aksente oor soteriologie, vestiging van 'n 

andersoortige missiologiese strewe en eensydige politieke oriëntasie het almal die noodsaaklikheid vir 'n 

omskrewe teologiese model (wat al die fasette kon akkommodeer) beklemtoon. Omdat al hierdie 

verskillende aksente op die kerk-wêreldverhouding as sulks en in die besonder op die kerklike bevryding 

van mense uit die wêreld se wantoestande fokus, het die vraag na 'n Kontekstuele Teologie, wat eventueel 

'n bevrydingsteologie kon bied, al meer toegeneem. 

 

4.1. KONTEKSTUELE TEOLOGIE. 

 

Die tersaaklike inhoud van die WRK se kontekstuele benadering word vanuit 'n bepaalde historiese 

teologiese aanloop duidelik.  

 

4.1.1. HISTORIESE AANLOOP.  

 

Kontekstuele Teologie poog om die Bybel binne alle lewenskontekse sodanig te interpreteer dat die inhoude 

van die oomblik doelgerig teologies aangespreek kan word (Mpumlwana, 1993: 5-18). Hierdie aksent 

kulmineer vanuit veral twee teologiese aktiwitiet.  

 

Eerstens het Kontekstuele Teologie oor dekades heen omvattende teologiese aandag geniet (Frings, 1978; 

Kraft, 1978; Fleming, 1980; König, 1981; Goldsmith 1983; ICT, 1985; Brown, 1985; Waldenfells, 1987; 

Moila, Marais & Dippenaar, 1992). Tydens die proses het juis die kontekstualisering van die Evangelie binne 

'n snelveranderende wêreld 'n dinamiese omvang van teologiese arbeid geïnisieer wat vóór en náás die 

Kontekstuele Teologie van die WRK ontwikkel het.  Met die ander teologiese pogings oorheers egter die 

verkondiging van 'n verstaanbare Evangelie binne die wêreldkonteks wat juis radikaal van die WRK se fokus 

op 'n bruikbare Evangelie verskil. Daarmee is 'n eensydige kontekstuele fokus gevestig wat die WRK 

grootliks van die ander teologiese perspektiewe vervreem het. 

 

Tweedens het die teologiese arbeid m.b.t. kontekstuele teologie egter 'n groter fokus op die eietydse 

realiteite verseker. Die strewe dat die konteks die teologiese inhoud moet bepaal (Brown, 1977) het die 

vraag na 'n kontekstuele aanvangspunt geskep (Conn, 1977: 90-120) wat weer teologiese debatte ontketen 

het (Kingsler, 1978). Vanuit die proses realiseer uiteenlopende aksente oor die rol van die getuienis in die 

missiologiese omvange (Archer, 1979: 199-216), in die inkarnasie (Costas, 1979), in die Evangelie (Padilla, 

1979: 286-312) en veral in die kontekstuering van die teologie (Fleming, 1980). Vanuit die soeke na 'n koers 

tussen al die kontekstuele knelpunte deur (Schreider, 1980: 267-278) is 'n denkprogressie geskep 

(Luzbetak, 1981) wat grootliks die Bybelinterpretasie moes bepaal (Newbigin, 1982). Die finale resultaat van 
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hierdie soort teologiese strewes was die formuleer van talle kontekstuele modelle waarin die bevorder van 

bv. die antropologies e, linguistiese, praxistiese, sintetiese, isometriese en transendentale benaderinge almal 

nagestreef is (Bevans, 1985: 285 -202). Daarby moes Kontekstuele Teologie die Drie-enige God vir alle 

volkere interpreteer en sou die vroeë probleme oor die inheemswording van die Evangelie (Kraft & Wiseley, 

1979) en die hantering van 'n kruis -kulturele hermeneutiek (Conn, 1978; Nicholls, 1979) al meer om 

teologiese aandag vra (Schreiter, 1984). Tydens die gebeure het juis 'n kontekstuele fokus op talle 

wêrelddele gevolg waarin die interpreteer van die Evangelie in verskillende kulturele, sosiale en 

lewensomvange voorrang geniet het (Andrew, 1988). Daarmee is 'n wye wêreldspektrum gedek waarin o.a. 

die hele Asië (England, 1984; Evers, 1997), Korea (Park, 1984), Hong Kong (Lee, 1994), Amerika (Hayes, 

1991), Kanada (Baum, 1990), Latyns-Amerika (Van Zyl, 1989), Afrika (Cochrane, Henderson & West, 1991; 

Kritzinger, 1991; Yakabu, 1996) en ook Suid-Afrika (Pillay, 1984; Mkhatshwa, 1990: 3-8; Mpumlwana, 1993: 

5-18) onder die loep kom. Al hierdie ontwikkelinge was moontlik omdat die holisitiese denke wat in die soort 

teologie vervat is juis die eventualiteite van die sigbare wêreld probeer hanteer het (Baum, 1990). Daarmee 

is 'n konstruktiewe metodologie geformuleer wat 'n aktuele teologie sodanig moes vestig dat die sekulêre 

misleidinge aangespreek en godsdiens in relasie met moderne fenomene gebring kon word (Kurten, 1990). 

Al hierdie teologiese ywer handhaaf 'n duidelike worsteling om die Evangelie binne 'n nuwe en 

andersoortige wêreld verstaanbaar te maak.  

 

4.1.2. WRK AKSENTE. 

 

Die WRK se kontekstualiteitstrewe fokus op 'n radikale wêreldverandering waarin veral sewe aksente die 

ekumeniese bevrydingsteologie help vestig het. Hierdie aksente sou ook duidelike invloede binne die Suid-

Afrikaanse situasie uitoefen. 

 

Eerstens is die rol van die sosio-kulturele en historiese kontekste in Bybeluitleg erken. Juis direk na Evaston 

(WRK, 1954) is kontekstualiteit as 'n aktuele nuwe vertalingskonsep in teologiese denke gevestig en is 

aanvaar dat die sosio-kulturele en historiese agtergrond van beide die Bybelse skrywer en die moderne 

individu 'n gegewe invloed op die lewe en denke van die mens uitoefen. Ten einde die invloed te vestig is 

vanuit etimologiese vertrekpunte 'kontekstualiteit' as 'n woordmodel ontwikkel waarin die Latynse begrippe 

'contexo' (aanmekaar geweef, vervleg), 'contexere' (om te weef) en 'contextus' (samehang, verbind) die 

sleutelkonsepte word om die noue verweefdheid tussen 'n spesifieke woord en die betrokke 

begripsomgewing daarvan te beskryf. Die hoofeksponent van die konsep (Nida) spesifiseer dat die Bybelse 

teks beide binne die eie konteks en die geldende morfologiese gebruike en terme vertaal moet word ten 

einde die werklike verstaan van die Bybelse boodskap te verseker. Juis vanuit die konsep word die 

samelewing se eties-sosiale sfeer as die belangrikste omgewingskonteks vir Skrifvertaling en -uitleg 

identifiseer. Niebuhr (vanuit 'n filosofies-teologiese vertrekpunt) ombou die bestaande begrip 

'kontekstualiteit' tot 'n term wat die onlosmaaklike verhouding tussen die godsdienstige elemente en die 

lewenservaringe van die moderne godsdienstige mens moet help omskrywe (Luzbetak, 1981; Van Niekerk, 

1989: 8). Daarmee moes kontekstualiteit die spanning tussen teks en konteks akkommodeer en word 

Skrifuitleg binne samelewingsomvange vasgepen. 

Tweedens word juis relevante eksegese 'n kritiese konsep. Die milieugebondenheid gee aanleiding tot 'n 

metodologiese inslag waarin 'n nuwe interpretasiegerigtheid die histories -kritiese eksegetiese metode vir 'n 



 267 

werklikheidsgerigte benadering verruil juis in 'n poging om meer situasiegerigte Bybeluitleg te vestig (Blaser, 

1980: 220-222). In die proses word kontekstualiteit die sleutelwoord vir tyds- en werklikheidsgebonde 

eksegese (Lehmann, 1972) en situasie-etiek die aangewese weg om 'n kosmiesgerigte teologie te verseker. 

Beide hierdie aksente moes groter uitdrukking aan teologiese wêreldbetrokkenheid gee (Fletcher, 1976: 14 -

19,115). Daarmee word kontekstualiteit tot situasiegerigte eksegese reduseer. 

 

Derdens ontwikkel kontekstualiteit as 'n sleutelwoord vir 'n nuwe soort teologie. Vanuit die strewe na 

relevante eksegese groei die behoefte na 'n beter teologiese fundering van teologiese strominge. In die 

proses moet kontekstualiteit meehelp dat die teologiese werkliksheidskisofrenie (Schillenbeeckx, 1972) 

d.m.v. 'n nuwe hermeneutiese benadering tot aktueelgerigtheid omvorm word. Hiermee word die 

omvattende invloede van wêreldgebeure so akkommodeer dat 'n nuwe gestalte aan die Christelike Teologie 

verleen word. Hierdie gestalte is Kontekstuele Teologie wat omskryf word as 'die notwendige gestalt der 

christlichen Teologie insofern diese angesichts eines wachsenden Bewustseins der Vielzahl van Religionen 

und Weltanshaungen, Philosophien und kulturen, politischen und gesellschaftlichen Systemen ihre gestalt 

und sprache auf das jeweilige geschichtlich - gesellschaftliche umwelt hin finden muss' (Waldenfells, 1987: 

224). Daarmee word Kontekstuele Teologie 'n sinoniem van aktuele teologie wat die interaksie tussen die 

Evangelie en die moderne lewe omskryf en die inherente karaktertrek van 'n wêreldgeoriënteerde teologie 

vestig. Van hieruit sou Kontekstuele Teologie eventueel as die ware teologie geld omdat dit as werkbare 

teologie alle soorte teologieë soos o.a. die teologie 'of the Struggle' (Carino, 1989) en ook die 

bevrydingsteologie kan huisves. Kontekstuele Teologie omsluit dus aktuele teologiese aksente en 

strominge. 

 

Vierdens is hierdie soort Kontekstuele Teologie gelokaliseerde teologie. Teologie word eers kontekstueel as 

die inhoud en die gepaardgaande Skrifuitleg pertinent op 'n spesifieke lewenservaring binne 'n sekere 

wêreldomgewing toegespits is. Slegs lokalisering vestig die teologiese aandag op die geldende gebeure, 

denke, verhoudinge en verwagtinge van 'n spesifieke mens binne 'n spesifieke tyd. Daarom is teologiese 

verinheemsing van kardinale belang omdat inkulturasie 'n gekontekstueerde teologie verseker waarin die 

gebeurekontekste die gerigtheid en inhoud van die gelokaliseerde teologie bepaal. 'Contextualization is the 

meeting of our unique context with the text and the whole history of the interpretation of the text. Our 

lifesituation prepares the agendas of the meeting' (Pillay, 1984: 7, 8-13). Hiermee word 'n gelokaliseerde 

lewenservaring die aanknopingspunt vir 'n bepaalde vorm van Skrifuitleg en word Kontekstuele Teologie 

uitgelewerde teologie omdat die konteks die teks oorheers. 

 

Vyfdens sou al hierdie aksente fenominale invloed in die Ekumeniese Teologie uitoefen. Die verskuif van 

kontekstualiteit na 'n milieugebonde, werkliksheidsgerigte en toegespitse lokale teologie moes juis 

ekumenisme bevorder (Ellingsen, 1986), en wel omdat 'n kontekstuele gerigtheid al die Christelike kerke se 

teologiese refleksies oor politieke en ekonomiese realiteite kan akkommodeer. Dieselfde proses kan ook 'n 

hermeneutiese revolusie vestig wat die kloof tussen die Evangelie en alle kulture kan oorbrug en die 

bepaalde inhoud van plaaslike teologiese interpretasies binne die omsluitende ekumeniese omvange kan 

reflekteer (Blaser, 1980: 202-235). Daarby moes kontekstualiteit die soeke na relevante teologie verder 

begelei (Kuitert, 1983) en juis spesifiek meehelp om die afstand tussen Evangeliese en liberale denke 

(Amerding, 1977) te oorbrug. In die proses  word kontekstualiteit die sleutelwoord om teologiese aktualiteit te 
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vergestalt (Newbigin, 1982: 5). Sosiale betrokkenheid word daarmee 'n kerklike prioriteit en die Koninkryk 

van God 'n onlosmaaklike deel van die sosio-ekonomiese, politieke, geestelik-kulturele, wêreldbeskoulike en 

religieuse sfere van die ganse mensdom. Ten spyte van verskillende groeperinge en aksente hieroor 

(Bosch, 1979b: 31) word kontekstualiteit aangegryp as 'n soort inkarnasie teologie wat binne die kultuur en 

eietydse probleme van die twintigste-eeu funksionele teologie word, juis omdat die sosiale (klasse en 

rassestryd), ekonomiese (armoede, uitbuiting, manipulasie), politieke (korrupsie, bedrog, magsvergrype, 

onderdrukking) en kritiese lewensopsette (hoop, strewes, belange, behoeftes) van die moderne mensdom 

alles kontekstueel akkommodeer word. Hiermee word gepoog om uiteenlopende vertrekpunte (eksegeties 

en dogmaties), kulturele verskille (Eerste-Derdewêreld) en politieke bedryfsisteme (Kapitalisme, Sosialisme, 

Kommunisme) sodanig te sinkroniseer dat 'n gevestigde verhouding tussen die teologie en die 

samelewingsomvange die sleutelkonsep vir almal bly. Die proses het 'n verskerpte samelewingsanalise 

meegebring wat nuwe stukrag aan hermeneutiese interesse gegee het. Daamee sou Skrifuitleg (teks) en 

praxis (samelewing) bymekaar uitgebring word en sou 'n sterk oorheersende wêreldfokus die eindresultaat 

wees (Waldenfalls, 1987: 226-229) 

 

Sesdens sou hierdie kontekstuele ontwikkelinge juis die fokus op die Derdewêreld laat val. Ekumenies e 

kongresse soos bv. te Tanzanië (tydens 1976), Ghana (tydens 1977), Sri Lanka (tydens 1979) Latyns -

Amerika (tydens 1980) en drie wêreldwye kongresse te Indië (tydens 1981), Switserland (tydens 1983) en 

Mexiko (tydens 1986) verwoord almal die Derdewêreld se probleme in kontekstuele inhoude (Frings,1978: 

149). Tydens die WRK byeenkoms te Manilla (tydens l978) word die 'Wheaton declaration' (van l966) binne 

die WRK se sondebelydenis oor die onskriftuurlike breuk tussen kerk en wêreld opgevang en word die 

veroordeling van armoede en onreg by die WRK byeenkoms te Chicago (WRK, l973a) die nuwe stimulus vir 

die vestiging van sosiale geregtigheid by die WRK byeenkoms te Lausanne (WRK, 1973b). Daarmee word 

Kontekstuele Teologie dan ook die uitdrukking van die verinheemsing en inkulturasie van die Evangelie 

(Gutiérrez, 1975: 5-14; Piskaty, 1983: 295-300; Van Niekerk, 1989: l08) en word die gegewe Evangeliese 

fokus op die persoonlike dimensie van die godsdiens (Crafford, 1982: 34-37) deur die sosiale omvange van 

die dag verdring. Die proses volg omdat Kontekstuele Teologie (veral in sy Afrikakontekste) nie van die 

sosiale, ekonomiese, politieke en kulturele faktore van Afrika kan loskom nie. Juis daarom is die analise van 

die swart samelewingsomvange krities belangrik en moet kontekstuering die veranderde situasie van Afrika 

en die hervestiging van die inheemse waardes en sisteme vanuit 'n kulturele konteks akkommodeer. Slegs 

kontekstuele Skrifuitleg waarborg funksionele teologie omdat lokale teologie die waardes en probleme van 

die plaaslike bevolking respekteer (Waldenfells, 1987: 226-229). Vanuit hierdie kulturele gerigtheid is 

Kontekstuele Teologie vir die Derdewêreld se bevrydingstryd opgeëis en wel rondom die vestiging van 'n 

andersoortige missiologiese perspektief wat politieke bokant persoonlike bevryding plaas (Hoedemaker, 

1982: 210-218). Daarmee is relevante teologie bokant teologiese argumente verkies (Kuitert, 1983: 188 -

203) en sou sosiale betrokkenheid 'n kontekstuele fokus vestig wat die belange van die onderdrukte dien. 

 

Laastens sou kontekstualiteit ook op die Suid-Afrikaanse rassisme fokus. Hierdie proses groei in momentum 

met die stig van die Africa Enterprise organisasie wat 'n belangrike rol in die sending en 

Evangelisasiekongres te Durban (tydens l953) speel. Tydens die geleentheid is die swart-wit konfrontasie 

juis as 'n sleutelprobleem geïdentifiseer. Rassisme bly ook op die agenda van die Pan African Christian 

Leadership Assembly (PACCA) te Nairobi (tydens l976) en op die South African Christian Leadership 
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Assembly (SACCA) te Pretoria (tydens l979). Tydens hierdie gebeure word die veraktualisering van die 

Evangelieboodskap binne die kritiese Suid-Afrikaanse lewenstoestande van wesentlike belang. Daarom 

moet die gekontekstualiseerde Evangelieboodskap die toekoms verander deur swart bitterheid en blanke 

vrese sodanig te besweer dat albei bevolkingsgroepe 'n nuwe toekoms sal en kan help vergestalt (Costas, 

1979: 23-30). Die National Initiative for Reconciliation (NIR) se kontekstuele perspektief sou selfs verder 

gaan deur versoening aan politieke oplossings te verbind (Van Niekerk, 1989: 115-116). Met hierdie soort 

fokus kry Kontekstuele Teologie 'n politieke gerigtheid wat die stig van die Institute for Contextual Theologie 

(ICT) in Suid-Afrika inisieer en die strewe na 'n nuwe binnelandse demokratiese bestel teologies help 

begelei (Mkhatshwa, 1990: 3-8; Mpumlwana, 1993: 5-18). Daarmee word die bedryf van 'n gelokaliseerde 

Kontekstuele Teologie die kerklike antwoord vir die hantering van die nasionale probleme (ICT, 1985). 

Sodanige Kontekstuele Teologie is 'n werklikheid in talle swart teologiese strominge wat reeds omvattend 

strewe om die teologiese handhawing van die politieke status quo d.m.v. revolusionêre aktiwiteite te 

vervang. In die proses is die metodiese gerigtheid (waarin die relevansie van Skrifuitleg en Skrifwoord binne 

'n spesifieke probleemsituasie voorop staan) tot 'n nuwe hermeneutiese verlossingsproses ombou waarin 

die situasie sodanig normatief vir die Skrif is dat revolusionêre hermeneutiese metodes bevryding in Suid-

Afrika moes vestig (Boesak, 1977). Hiermee verkry die Suid-Afrikaanse bevrydingsteologie die nodige 

teologiese onderbou en ook kerklike sanksionering wat juis tot die ontwerp van eiesoortige en plaaslike 

teologiese modelle sou aanleiding gee (Hoofstuk 4: D.2.3). 

 

Hierdie ontwikkeling was slegs moontlik omdat die omskrewe kontekstuele aktiveringe juis 

bevrydingsteologieë internasionaal help vestig het. 

 

4.2. BEVRYDINGSTEOLOGIE. 

 

Ten einde die mees tersaaklike aksente van die bevrydingsteologie binne perspektief te plaas, is inleidende 

aksente eers noodsaaklik. 

 

4.2.1. INLEIDENDE INSIGTE. 

 

Veral vier insigte is van tersaaklike belang.  

 

Eerstens is streng afbakening oor die bevrydingsteologie nodig weens die uiteenlopende modelle wat in die 

soort teologie realiseer het, die omvattende teologiese ywer wat rondom die konsep losgekom het en veral 

weens die spesifieke doelstellings wat met die studie nagestreef word. 

 

Tweedens word die uiteenlopende modelle ondervang deur die begrip 'bevrydingsteologie' as 'n 

oorkoepelende noemer te gebruik wat alle vorme van die politiek-teologiese konsepte omsluit. Daarin word 

die drie hoof realiseringsvorme t.w. die Latyns -Amerikaanse worsteling teen klasse-oorheersing, die Swart 

teologiese weerstand teen rasse-oorheersing en die Feministiese teologie se stryd teen chauvinisme 

akkommodeer (Maimela, 1986: 176). Hierdie benadering is gevolg om aan die verwarringe rondom die 

verpolitisering van die teologie (Smit, Taljaard, Van der Walt & Duvenhage, 1974; Altizer & Hamilton, 1966a; 

Billington, 1980), die skriftuurlike fundering van Politieke Teologie (Schmidt, 1934; Topitsch, 1955; 
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Griewank, 1969; Thrupp, 1970) en die magdom van verskillende benaminge o.a. teologie van revolusie, 

vryheid, verandering, hoop en geweld (Pannenberg,1967, Rahner, 1969; Feil & Weth, 1969; Preukert, 1969; 

Moltman, 1975) te ontkom. Die fokus val slegs op die bepaalde aksente wat die binnelandse steun aan en 

weerstand teen 'n rasgeoriënteerde politieke beleid help stimuleer het en van waaruit die eie Suid-

Afrikaanse teologiese bedeling realiseer het (Hoofstuk 4: D.2) 

 

Derdens is die bevrydingsteologie doelbewus deur verskillende teoloë inisieer en gepropageer. Hierdie 

aktiwiteit omsluit 'n internasionale stroom van denke wat Rooms Katolieke (Fierro, 1977), Protestanste 

(Metz, 1969; Shaull, 1969a; Moltmann, 1972; Sölle, 1972), Eerstewêreld (Cox, 1967) en Derdewêreld 

(Gutiérrez, 1975, Banana, 1981; Castro, 1985) teologiese denkers besig gehou het. Die hoofaksent was die 

kerklike rol in die bevryding van die eietydse mens vanuit die talle vorme van onderdrukking en die vestiging 

van 'n gerigte teologie wat die spesifieke situasie sinvol kan akkommodeer, aanspreek en verander. In die 

proses sou God die Bevryder van die onderdrukte en die herstel van die bedreigde menseregte van die 

individu die sleutel soteriologiese motief word (Von Kapff, 1957; Daim, 1967; De Ru, 1974; Louw, 1972; 

Heyns, 1975; Rousseau, 1975; Vorster, 1984). 

 

Vierdens het die bevrydingskonsep veral in die WRK denke, byeenkomste en programme toenemend en 

eventueel oorheersend realiseer (Vorster, 1981: 203 -264). Hierin sou 'n Neo-Marxistiese inhoud en strewe 

al meer die WRK denke oorheers (WRK, 1968b, 1976c). In hierdie hele proses is 'n nuwe sosiaal-politieke 

hermeneutiek geskep waarin die teologie tot 'n kontekstuele bevrydingsprogram, die kerk tot 'n politieke 

aksiegroep en die geloof tot 'n sosiale aktiwiteit reduseer is. Dit geskied omdat 'n nuwe verlossingsleer die 

sonde in die verdrukkende sosiale strukture (i.p.v. in die indvidu) vind, Christus as die groot bevryder van die 

wêreld tipeer, en verlossing as bevryding uit verknegtende omstandighede, versoening as die verwerkliking 

van 'n solidêre wêreldgemeenskap en bekering as 'n verbintenis tot die stryd vir politieke bevryding beteken. 

Hiervoor is 'n nuwe ekklesiologie nodig waarin die kerk as instituut strukturele bevryding moet skep ten 

einde 'n bevryde wêreld te verseker. In die proses is die solidariteit tussen die kerk en terreur, verset en 

geweld noodsaaklik omdat daarsonder geen nuwe wêreldorde kan realiseer nie. Hierin speel die situasie-

etiek 'n dominante rol omdat die verwydering van onderdrukkende strukture die regte etiese optrede vereis 

juis omdat die soort bevryding God se hoof heiligmakingsproses behels. Die gebeure kan slegs realiseer 

wanneer die onreg wat in onderdrukkende en beperkende sosio-politieke strukture setel deur die vestiging 

van 'n nuwe heilstaat opgehef en 'n wêreldgemeenskap sonder enige onreg gevestig word. Hierin is 

revolusie 'n hulpmiddel om 'n beter wêreld te skep en wel omdat Christus 'n ware vryheidsvegter was 

(Vorster, 1984: 78-116). 

 

Omdat die doelstelling van die studie op die kerklike stimulasie van die nasionale transformasiegebeure 

fokus, word vervolgens vanuit die genoemde internasionale en WRK se teologiese inhoude (in en oor die 

bevrydingsteologie) slegs die mees invloedryke aksente uitgelig. Daarin is die nastreef van 'n radikale nuwe 

wêreldorde, die bevryding van die onderdruktes en die uitbouing van 'n nuwe sosiaal-etiese gerigtheid van 

tersaaklike belang omdat die insigte die plaaslike politiek-teologiese modelle inspireer en eventueel aktiveer 

het. Daarom is aandag aan elk van die teologiese fasette nodig. 

 

4.2.2. INVLOEDRYKE TEOLOGIESE AKSENTE.  
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4.2.2.1. NASTREEF VAN RADIKALE NUWE WêRELDORDE. 

 

Die doelbewuste nastrewe van 'n nuwe wêreldbedeling handhaaf nie net industriële en politieke aktiwiteite 

nie, maar omsluit ook 'n problematiese kerklik-teologiese poging. Met die ontwikkeling van die 

bevrydingskonsep realiseer 'n werkbare kerklike kosmologiese perspektief van waaruit die nastreef van 'n 

nuwe lewensbedeling tersaaklike veranderingsdryfkragte aktiveer. In die proses het weereens 'n 

denkprogressie oorheers waarin vanaf algemene teologiese insigte na 'n spesifieke teologiese fokus rondom 

veral vier teologiese aksente beweeg is.  

 

Eerstens word die skep van 'n nuwe wêreldorde die teologiese antwoord op die denk- en lewensnood van 

die twintigste-eeu. Op denkgebied moes die teologie (na die twee wêreldoorloë) 'n vernietigde wêreld en 'n 

nuwe mensetipe hanteer en wel omdat die na-oorlogse mens (as gevolg van tegnologisering, meganisering 

en ideologisering) a-Christelike en a-godsdienstig geword het (Müller, 1954; Müller, 1961; Hoekendijk, 

1964). Daarby het 'n gevoel van magteloosheid 'n oorheersende vorm van radeloosheid gestimuleer en wel 

omdat die mens in 'n onhanteerbare proses van selfvernietiging vasgevang was (Müller, 1961: 41-51; Ellul, 

1975: 18) Die WRK sou te Evaston (WRK, 1954) hierdie denkklimaat akkommodeer en daadwerklik na 'n 

oplossing vra. Die proses vorder daarna namate die steeds groeiende wêreldprobleme en -nood soos o.a. 

armoede, hongersnood, omgewingsbesoedeling, ekonomiese eksplorasie, politieke verontregting en 

rassisme om effektiewe teologiese hantering roep (WRK, 1967a). Vanuit die benadering word die sosiaal-

kulturele omgewing weereens die belangrikste komponent juis omdat sekularisasie 'n lewensproses geskep 

het wat die invloed van die Christelike geloof binne die leef- en denkpatrone van die moderne mens help 

aftakel het (Tillich, 1956). Juis die ontwikkeling vra vir 'n totaal nuwe denkpatroon wat daarop gerig is om die 

bestaande geëmansipeerde en toekomstig bevryde mens tot volle lewensverwesenliking, los van sy eie 

geloofsvakuum en lewensnoodsituasies, te bring (Rossouw, 1974: 313-315). 

 

Tweedens is 'n groeiende teologiese erns oor wêreldverandering gevestig. Juis die genoemde 

wêreldknelpunte het 'n andersoortige sekularisasieproses voor die deur van die kerk gelê waarin die 

verhouding kerk en wêreld (en die wedersydse invloed op mekaar) ten sterkste onder die loep gekom het 

(Ubbink, 1968: 93-131). Die teologie het egter oor 'n wye spektrum op hierdie uitdaging uiteenlopend 

reageer. So is daar o.a. binne die homiletiek nuwe vrae oor eietydse verkondiging (Jager, 1967), oor 

Evangelieverkondiging in wêreldperspektief (Van Peursen, Aalders & Blauw. s.j.) en veral oor die groot 

vraag rondom die verstaan van die Evangelie binne 'n nuwe wêreldbedeling gestel (Pieterse 1978). Binne 

die ekklesialogie is met die ins trumentele taak van die Kerk binne 'n veranderde wêreld (Hoekendijk, 1964) 

en veral met die rol van die ekumene in die verband geworstel (Velema, 1968). Binne die soteriologie word 

verdere indringende vrae oor die rol, waarde en betekenis van die bestaande Christelike belydenis binne 

veranderende wêrelddenke gestel (Volten, 1962) en word daarmee die belydenis krities belangrik in die 

vestiging van 'n teologiese denkriglyn (Van Dijk, 1970). Op missiologiese gebied geskied 'n 

aksentverskuiwing vanaf kerklike ekspansie na 'n nuwe solidariteit tussen alle mense en die gepaardgaande 

aanvaarding van die sogenaamde anonieme Christen wat vanself na 'n eskatologiese horison streef en 

daarom as 'n voorbeeld van hoop in aksie leef (Röper, 1964). Op dogmatiese vlak was dit 'n tyd van 

konsolidasie, van 'n kritiese kyk na al die strominge binne die nuwe teologie wat direk na die Tweede 

Wêreldoorlog ontstaan het (Lekkerkerker, 1968), van 'n soeke na 'n beter begrip vir kerkvernuwing as sulks 
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(Kuitert, 1969) en van die vestiging van talle nuwe teologieë (bv. Moltman se Theologie der Hoffnung, 

Bastian se Theologie der Frage, Metz se Theologie der Welt, Schreider se Teologie van Vertroue). Op die 

gebied van die etiek is hernude aandag gegee aan die andersoortigheid van die Christelike moraal (De 

Villiers, 1978), situasie etiek (Fletcher, 1976), 'n Skrifgefundeerde sosiale etiek (Forrell,1966) en 'n nuwe 

kosmologiese etiese gerigtheid (Jones, 1984). Binne die Praktiese Teologie skep Gutiérrez (1975) se 

standpunt (revolusieteologie is die kritiese getuienis van die Christen binne 'n revolusionêre situasie en dus 

Praktiese Teologie in aksie) sodanige nuwe vrae oor die plek, inhoud en invloed van die Praktiese Teologie 

binne al die nuwe teologiese strukture dat 'n verskuiwing vanaf 'n teologie van bevryding na die bevryding 

van die teologie sou uitkulmineer (Firet, 1970; 1974). Juis al hierdie ontwikkelinge onderskryf die duidelike 

besorgdheid wat in die kerklik-teologiese omgewing toenemend geheers het: 'over de algemene stand van 

zaken in het kerkelik leven, over de richting waarin de kerken zich voortbewegen onder de invloed van de 

stromingen van deze tijd. Men spreekt meermalen de vrees uit, dat de kerk niet genoeg weerstand zal 

hebben tegen dreigende gevaren en dat er een nieuwe kerklijke en theologische mentaliteit aan het groeien 

is, waarvan niet veel goeds verwachten is voor de toekomst' (Berkouwer, 1969: 5). Juis in hierdie proses 

sou die radikale verandering van die teologiese wêreldbeeld 'n deurslaggewende rol speel en wel om dat die 

teologiese verwerking van die empiriese wetenskaplike ontledinge van die skepping omvattend verskuif het 

na 'n teologiese verstaan van die wêreld se lewensinhoude, omvange, gebeure, ontwikkelinge en knelpunte 

(Wilders, 1973). Daarmee is 'n teologiese beweeglikheid rondom wêreldvernuwing geskep wat juis 

transformasie gestimuleer het. 

 

Derdens moes nuwe kerklik-teologiese prosesse vir wêreldvernuwing geskep word. Die kerk moes nie net 

die wêreldsituasie ontleed nie, maar ook hanteer. Vanuit die aksent sou veral twee uiteenlopende teologiese 

vertrekpunte ontwikkel wat elk 'n eiesoortige invloed op wêreldverandering sou uitoefen.  

 

Enersyds dryf die implementering van die bevrydingskonsepte 'n gegewe bedieningsproses. Juis die hewige 

teologiese diskussies oor die geldigheid van die revolusie teologie (Feil & Weth, 1969), die regverdiging van 

teologiese kritiek op die maatskappytoestande (De Pree, 1971) en veral Shaul (1969a; 1969b) se oproep tot 

daadwerklike kerklike optredes binne 'n radikale veranderingsgebeure, is die hoof stimulant agter radikale 

kerklike aksies. Hierin sou die huiwering om revolusionêre verandering na te streef, die kerklike 

sanksionering van die status quo en die kerklike ondersteuning van die onderdrukkende magstrukture as die 

grondoorsake vir die kerk se verlies aan wêreldvisie en wêreldbeïnvloeding uitgewys word (Feil & Weth, 

1969: 83-86). Juis hierdie soort kritiek sou bevryding 'n kritiese teologiese kwessie maak en sou die inter- en 

nasionale politieke-teologieë 'n eie daadwerklike, aktiewe en bydraende rol in verandering nastrewe.  

 

Andersyds sou 'n meer gematigde perspektief die kerklike bediening tydens sosiale vernuwing rig. In die 

proses sou veral Barth (tydens 1959) se standpunte nuwe aksente ontlok. Volgens Barth moet die kerk die 

wêreld in die hantering van wêreldprobleme vooruit wees, maar moet sodanige aksie altyd vanuit die 

profetiese taak en vanuit die diens van die gemeente aan die wêreld geskied. Die benadering is geen 

bedieningsbeperking nie omdat die gelowige lidmaat in alle sfere van die lewe 'n daadwerklike bydrae tot 

wêreldvernuwing moet maak en die kerk in die proses (selfs tydens radikale wêreldverandering) ten volle 

daardie middele moet aktiveer wat by sy roeping pas. Die kerk se veranderingsrol vra dus vir meer bruikbare 

en suksesvolle bedieningstrukture waarin die kerk nie net op die individu en sy bekering nie, maar ook op 
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die verandering van die samelewing moet fokus. Slegs so word 'n gangbare brug tussen die individu en sy 

wêreld gebou en word teologiese oplossings vir wêreldprobleme gevind. Sodanige sosiale vernuwing vra 

egter dat die kerk sy metodes en middele sodanig moet aanpas dat beide die individu en die kerk (as 

organisme) in diens van die Ryk van God kan staan. Dit impliseer dat die huidige wêreld 'n leefbare wêreld 

gemaak moet word en nie net tot 'n deurgangsroete na die ewigheid afgeskaal bly nie. Daarmee is die 

bestaande klem op die kerk se Goddelike roeping tot wêreldverbetering onderskryf en is juis die radikaliteite 

van die bevrydingskonsep (bv. die regverdiging van geweld) omvattend uitgewys (Alves, 1975). Die 

binnelandse konsentrasie op die geestelike funksies van die kerk (Hoofstuk 4:D.2.2.) sou egter die 

konserwatiewe kerklike oog vir die ingewikkelde en intense nasionale strewes na bevryding sluit (Hoofstuk 

4: D.2.3). 

 

Vierdens sou hierdie internasionale aksente spesifiek 'n nasionale inslag binne Suid-Afrika kry. Juis die 

WRK optredes en aksente sou radikale binnelandse kerklike twispunte tot gevolg hê. Hoewel kerklike 

konfrontasie geen vreemde teologiese verskynsel is nie het die Suid-Afrikaanse apartheidswetgewing 

soveel buite- en binnelandse kerklike wrewel inisieer dat spesifieke politieke voorkeure in kerklike botsinge 

uitkulmineer het. In die proses sou bv. die uiteenlopende binnelandse kerklike hantering (steun en 

veroordeling) van die verbod teen gesamentlike aanbidding (Wet 36 van 1957) en die groepsgebiedewet 

(Wet Nr 77 van 1957) hewige kerklike reaksies ontlok en wel omdat die soort wette buitelands as 

grondoorsake vir nie-blanke bitterhede beskou is. Die situasie word verder deur Suid-Afrikaanse buitelandse 

studente soos o.a.Boesak (1977) gestimuleer wat die Suid-Afrikaanse vorm van onderdrukking akademies 

verwoord en die Afrikaanse Kerke se louheid teenoor, en die Engelse kerke se steun aan die WRK se 

vyftienpunt-resolusie insake rasse-aangeleenthede (WRK, 1968b) duidelik uitgelig het. In die proses sou die 

buitelandse kerklike steun aan die WRK se Program to Combat Racism (PCR) selfs aanleiding tot die 

verbreek van eeue lange kerklike bande (bv. die tussen die N.G.Kerk en die Gereformeerde Kerke van 

Nederland) gee. Die onvoldoende kerklike hantering van apartheid en die onvermoë van die Afrikaanse 

Kerke om die negatiewe erfporsie van Cottesloe af te leef (Lückhoff, 1978) sou verder felle internasionale 

kerklike kritiek ontketen (Geldenhuys, 1982: 81-84). Juis hierdie spanningsvelde sou die Afrikaanse kerklike 

oog vir die WRK studiestukke oor kerk en samelewing tydens New Delphi (WRK, 1961;1962) en Uppsala 

(WRK, 1969b) sodanig sluit dat hierdie kerke hulself buite die hoofstrome van die bestaande 

veranderingsdenke rangeer het terwyl die binnelandse Engelse kerke juis deel van die proses sou bly. In 

beide gevalle is egter 'n eensydige teologiese fokus gevestig waarin die instandhouding of aftakeling van 

apartheid die hoofstimulant vir kerklike strewes na verandering was. Die WRK se Program to Combat 

Racism (PCR) inisieer ook sterk negatiewe en positiewe kerklike reaksies in Suid-Afrika. Met die WRK se 

veroordeling van die Suid-Afrikaanse uitbuitende politieke opset, uiteenlopende kerklike optredes en kritiese 

samelewingsomvange staan juis die vernuwing van die wêreld, die bevryding van die onderdruktes en die 

uitbouing van 'n aanvaarbare sosiaal-etiese omgewing voorop. Die skep van die nasionale politieke modelle 

sou weens die soort steun dan ook die ware verlossing van alle Suid-Afrikaners in die skep van 'n nuwe 

bedeling soek waarin almal van hul politieke, sosiale en ekonomiese onderdrukkingsmilieu bevry moes 

word. Hiermee sou die jarelange ywer van nie-blanke teoloë soos oa Buthelezi (1973b), Boesak (1977) en 

Buti (1979) in die verband eventueel tot verwesentliking kom.  
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Hierdie teologiese onrus oor wêreldvernuwing en die uiteenlopende soeke na die rol van die kerk in die 

verband, sou deur die WRK tot 'n enkele doelstelling reduseer word. Juis die bevryding van die 

onderdruktes sou 'n deurslaggewende rol in die nasionale kerklike stimulasie van verandering speel. 

 

4.2.2.2. BEVRYDING VAN DIE ONDERDRUKTES. 

 

Die bevryding van die onderdruktes (en die rol van bevrydingsteologie daarin) het die WRK agenda sodanig 

oorheers dat veral drie duidelike voorkeure eventueel realiseer het. 

 

Eerstens is die neo-marxistiese invloed binne die WRK benut. Daarmee is gepoog om 'n teologiese 

onderbou aan die bevrydingskonsep te gee en wel in WRK dokumente soos 'The New Delphi Rapport' 

(WRK, 1962), 'World Conference on Church and Society' (WRK, 1967a) en 'Uppsala speaks' (WRK, 1969b). 

Daarna sou Marxistiese elemente al meer in die WRK dokumente soos o.a. 'Unity and Mankind' (WRK, 

1969a), 'Conflict, Violence and Peace' (WRK, 1970), 'Violence, non-violence and the struggle for social 

justice' (WRK, 1973b) en 'To break the chains of oppression' (WRK, 1975b) uitkulmineer. Verder is die 

hoopgedagte sterk aan die ontwaking van 'n Marxistiese bevrydingsbewussyn verkoppel en het die 

dissertasie van Moltman (1973) juis die WRK se hoopgedagte teologies vergestalt. In wese het die 

bevryding van die onderdruktes egter 'n politieke dimensie bly handhaaf wat juis die Suid-Afrikaanse 

apartheidsbedeling sterk onder die loep sou plaas. In die proses het Boesak (1977) aan die binnelandse 

Politieke Teologie 'n nuwe stukrag verleen deur juis die negatiewe klimaat teen apartheid omvattend te 

stimuleer en die skrille kontras van die swart onderdruktes teenoor die blanke pro-apartheid houding uit te 

wys. Die Neo-Marxistiese inslag van al hierdie aksente sou egter sodanige hewige binnelandse kerklike 

weerstande ontlok dat veral die Afrikaanse kerke enige vorm van samewerking met die WRK geweier het 

(Müller, 1977). Die afwysende houding is egter nie deur die Engelse en veral swart kerke gedeel nie en 

daarom is juis vanuit hierdie geledere Marxisme in die Suid-Afrikaanse Politieke Teologie opgevang. 

 

Tweedens is die bevryding van die onderdruktes radikaal teologies gedryf. Die drastiese standpunte van 

o.a. Carmichael, Hamilton, Cone, King en Gutierrez was nie alleen die dryfkrag agter die bevrydingsteologie 

nie, maar het ook talle ingrypende teologiese reaksies gestimuleer. Hierin is o.a. die kerklike hantering van 

die onderdrukte armes (Gollwitzer, 1970), die rol van Christus binne die revolusie (Cullmann, 1970; Hengel, 

1971; Hoffmann, 1971), die verhouding geloof en geweld (Rieger & Strauss, 1971) en die kritiese dimensies 

wat vanuit die noodsaaklike handhaaf van die ideologie vrygekom het (Stüttgen, 1972), al meer teologies 

gedryf. Juis die rol van mag in die bevryding van die onderdruktes skep voor- en afkeure (Guardini, 1959). 

Rondom die knelpunt is bv. 'n Studium Generale aan de Rijksuniversiteit Groningen (tydens 1971) gehou 

van waaruit 'n reeks geskrifte oor mag en geweld (Rijk, 1972), mag en gehoorsaamheid (Stern, 1973) en 

mag en gesag (Biersteker, 1975) gevolg het. Tydens hierdie soort teologiese ontwikkelinge word die 

versteurde rasseverhoudinge in Suid-Afrika egter as 'n duidelike voorbeeld van misbruikte politieke mag 

uitgewys en val die fokus op o.a. die ontwikkeling van apartheid en die vestiging van blanke mag 

(Achterhuis, 1973), oor die rol van mag rondom geregtigheid in rasseverhoudinge (Verkuyl, 1969) en veral 

oor die rol van Christus as die Groot Bevryder vanuit sodanige magsoorheersinge (Verkuyl, 1973; Honig, 

1975). Al hierdie denkstrukture het egter pro-revolusie aksente bevorder wat sterk steun aan die Suid-
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Afrikaanse politiek-teologiese aksies in hulle steun aan die 'struggle' verleen het (Boesak, 1977; 1979a; 

1979b). 

 

Derdens sou die internasionale aksente oor bevryding egter talle ander binnelandse teologiese aksente 

inisieer. Tydens die ontwikkeling kom die ingewikkelde Suid-Afrikaanse bedeling omvattend in spel. So sou 

o.a. die verhouding tussen Afrikagodsdiens en filosofie (Mbiti, 1970), die rol van swart teologie in Suid-Afrika 

(Moore, 1973a; 1973b), die uitdrukking van die Evangelie binne die Afrikakultuur (Bosch, 1979b) en die 

N.G.Kerk se worsteling om Ras, Volk en Nasie tot 'n sinvolle verhouding te verbind (N.G.Kerk, 1975) almal 

na teologiese duidelikheid strewe. Naas hierdie gebeure het die Christelike Instituut se steun aan 

binnelandse verandering en die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke se aksente oor o.a. onderwys (tydens 

1971), oor sosiale verandering, oor armoede, oor diskriminerende wetgewing en oor die verhouding 

apartheid en kerk (almal tydens 1972), juis 'n positiewe binnelandse oor vir die WRK se sieninge oor o.a. die 

verhouding Kerk en Maatskappy (WRK, 1967a), oor konflik (WRK, 1970), die verhouding tussen geweld en 

sosiale geregtigheid (WRK, 1973b) en veral oor die verbreek van onderdrukking (WRK, 1975b) geopen. 

Verder het die talle studies vanuit Engelse kerklike geledere oor nie-gewelddadige optrede (tydens 1973), 

Oosterse teologiese denke oor die hersiening van teologiese wêreldbetrokkenheid (tydens 1973) en Afrika 

Kerkkonferensies oor die stryd vir bevryding (tydens 1975) 'n ekumeniese steunbasis aan di e binnelandse 

bevrydingsprosesse verleen. Die genoemde Neo-Marxistiese inslag sou die binnelandse Kontekstuele 

Teologie verder begelei om die bevryding van die onderdruktes 'n sleutelkonsep vir die Suid-Afrikaanse 

transformasieproses te maak. Hierin sou die omverwerping van die onderdrukkende politieke strukture 

sentraal staan en sou die skep van 'n totaal nuwe bevrydingsbedeling met die oog op die vestiging van 

menswaardigheid 'n kritiese dimensie word (Buthelezi, 1973a). Juis tydens die ontwikkeling sou 'n 

hoopstrewe na 'n nuwe politieke dimensie sterk groei (Buthelezi, 1973b; Buti, 1979). 

 

Die bevryding van die onderdruktes kan egter nie realiseer sonder 'n nuwe vorm van sosiale etiek van 

waaruit gelykheid vir almal kan uitkulmineer nie. 

 

4.2.2.3. UITBOUING VAN 'N SOSIAAL-ETIESE GERIGTHEID. 

 

Met die uitbou van 'n sosiaal-etiese gerigtheid is veral drie kerklik-teologiese mikpunte nagestreef. 

 

Eerstens is gepoog om 'n morele revolusie te bevorder. Die proses begin met die aanvaarding van die 

bestaan van sod anige revolusie ' … a moral revolution that had been brewing for decades burst upon us. 

Some of it was highly commendable, especially the refusal to accept abuses of political, economical and 

military power'. Die uitbou van die konsep het egter ook sy knelpunte geskep, ' .… it took individualism to 

narcistic extremes and it placed in jeopardy existing ideals for marriage and family, work and government. 

This in turn had produced conservative reactions that polarized us both morally and politically over issues 

like human rights, criminal punishment and legislating morality as well as sex and war' (Holmes, s.j: 9). Juis 

hierdie spanningsvelde het getoon dat die nuwe morele revolusie botsende standpunte oor waardesisteme, 

morele gedrag en etiese voorkeure handhaaf en dat 'n duidelike herdefiniëring van die morele verpligtinge 

van die individu, in en teenoor sy wêreld, tydens wêreldvernuwing noodsaaklik is. In die opvolgende 

denkprosesse is 'n nuwe spanning tussen die individuele en sosiale etiek ontwikkel waarin die sosiale etiek 
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as die mees bruikbare benadering vir sosiale verandering spesifiseer is omdat tydens die evaluering van 

sosiale realiteite 'social ethics will often prescribe modification of structures, patterns and policies' (Hollinger, 

1983: 125). Revolusie soek juis strukturele veranderinge en van hieruit sou die strewe na morele 

verpligtinge binne 'n onaanvaarbare wêreldsituasie die relasie tussen geloof en moraliteit skei en sou die 

Aufklarung se konsep van moraliteit  'als schepping door de menslike wil, waarmee hij orde oplegt aan zin 

leven zowel individueel als sociaal' prakties bedryf word (De Kruijf, 1999: 86). Die eindresultaat van die 

morele revolusie was dus menslike voorkeure i.p.v. Goddelike voorskrifte. 

 

Tweedens is nuwe etiese standaarde vir wêreldvernuwing gesoek. In die proses is juis die waarde van die 

Christelike etiek binne 'n bedreigde gemeenskap indringend ontleed en sou Fletcher (1959; 1976) se 

'situational ethics' en Robinson (1963) se 'new morality' 'n deurslaggewende rol speel tydens die soeke na 

prinsipes vir menslike optredes wat anti-moralisties and anti-legalisties saakgerig is en bly (Hughes,1983:70 -

74). In hoofsaak moes dit vir die nuwe etiek gaan om die 'basic distinction between the standards, or goals, 

or norms, or objectives which we are to fulfil, or meet or attain in our ethics and the ways in which we go 

about the necessary decisions' (Jones 1984: 9). Met die vestiging van etiek binne 'n nie-etiese wêreld is Ellul 

(1975: 18) se moderne 'secular, secularized, atheistic, laicized, desacralized and demythologized' wêreld 

ernstig geneem ten einde bruikbare en geregverdigbare metodes te vind wat die gekose etiese voorkeure 

en doelstellings kan verwesentlik. Daarmee is Schippers (tydens 1954) se waarskuwings bewaarheid dat die 

'diepe ethische moeheid' van die Westerse mens eventueel na 'n soort moraalreligie sou lei wat as antwoord 

vir 'n wêreldkrisis voorgehou sou word. In die proses moes die sinkroniseer van intellektuele en Bybelse 

perspektiewe 'n nuwe geloofsinsig bied wat moes verhoed dat die geloof sy karakter verloor en ook verseker 

dat die moderne mens se vryheidsin nie verlore gaan nie (Jones, 1984: 9-15). Vanselfsprekend het die tipe 

benadering 'n dualisme meegebring waarin die Christelike geloof en die nie-Christelike sekularisasie gepaar 

is, juis in 'n poging om die effek van wêreldgebeure eties te hanteer. Daarby is 'n nuwe vorm van sosiale 

etiek geskep wat 'n besliste rol in die nastreef van wêreldverandering en -vernuwing gespeel het (Winter, 

1968). 

 

Derdens het die vraag na 'n sedelike wêreldorde weer herleef. Geesink (1931: 529) het hieroor duidelikheid 

gehad. 'De zedelijke norme valt voor ons samen met de door God van ewigheid af gestelde zedelike 

wêreldorde. Deze zedelijke wêreldorde is zijn wil voor de wilsbepaling van de mensch, religieus in 

betrekking tot Hem, ethisch in betrekking tot de medemenschen.' Met die vestiging van die 

bevrydingsteologie het hierin egter 'n verandering gekom waarin die bestaande onregverdige wêreldorde as 

onsedelik geag is. Daarby is verder gepoog om die Christelike hoop, die Koninkryk van God en die sosiaal-

etiese omvange sodanig te kombineer dat die ongelykhede in die wêreldsituasie aangespreek kan word 

(Honecker, 1971: 168 -190). Die resultaat hiervan was dat sosiale etiek die interpretasie riglyn van 

omstandighede geword het en dat die teologiese inhoud daarvan slegs kritiese sosiale gebreke vanuit eie 

voorkeure moes aanspreek. 'The matter became more delicate complex as the religious arguments, pieties 

and disciplines are justified on other than tactical grounds and are warranted by a variety of purposes. That 

is surely the case with liberation theologies' (Gustafson, 1981: 23). Hierin was rassisme juis 'n kritiese 

dimensie omdat die gelykheid van die individu so sterk bepleit was . Daarmee het die aksent op 'die welsyn 

van die mens, die wyse waarop die welsyn van die medemens in ag geneem behoort te word en die gegewe 

handelingsmoontlikhede, tot uiteenlopende waardes …. aanleiding gegee' (De ViIlliers, 1978: 92). Juis 



 277 

vanuit die tipe debat ontwikkel die WRK se sosiale denke oor verandering en sou selfs die teologiese 

afleiding gemaak word dat sosiale -etiek 'n kritiese dimensie in die hantering van wêreldgebeure behoort te 

wees (WRK, 1981). 

 

Al hierdie aksente oor die morele revolusie, die waarde van die Christelike etiek binne 'n bedreigde en 

gesekulariseerde wêreld en die soeke na 'n sedelike wêreldorde was nie alleen 'n stimulant agter die 

vestiging van 'n nuwe sosiale etiek nie, maar het ook 'n verdere negatiewe klimaat teenoor di e Suid-

Afrikaanse sosio-politieke omvange bevorder. Hierin sou die verdraaide beelde van die Suid-Afrikaanse 

opset in die internasionale media die kritiek teen die Suid-Afrikaanse staat en Afrikaanse kerke sodanig 

stimuleer dat binnelandse kerklik-teologiese verharding gevolg het. Daarmee is die kerklike oor vir gegronde 

bekommerde oorsese stemme gesluit, die internasionale isolasie van Suid-Afrika verder bevorder en die 

geleentheid verloor om die komende nuwe Suid-Afrikaanse bedeling vanuit 'n breë wêreldperspektief kerklik 

te begelei (Müller, 1978). In die proses was veral die Afrikaanse kerke ekumenies geïsoleer en is tereg 

gewaarsku dat die Suid-Afrikaanse situasie binne internasionale ekumeniese kringe al meer negatief 

vergestalting sal vind (Blake, s.j  : 69-75). Daarby het die stemme uit die swart kerk (Meiring, 1975; Mothlabi, 

1986; Mashabella, 1987) weinig indruk gemaak en het die Afrikaanse kerke al meer uit voeling met die 

werklike binnelandse realiteite geraak. 

 

Al hierdie teologiese aksente en gebeure het 'n daadwerklike bydrae tot die nasionale kerklike stimulasie 

van die eietydse transformasieproses gelewer.  

 

D. NASIONALE KERKLIKE STIMULASIEPROSES. 

 

Soos reeds genoem handhaaf die kerklike stimulasie van transformasie duidelike beperkings. Die soort 

kerklike situasie realiseer ook in die binnelandse kerklike omvange omdat die kerk uit die geleenthede en 

ontwikkelinge van die eietydse industriële en politieke transformasieprosesse uitrangeer was. Die 

ontwikkeling beteken egter nie totale kerklike onbetrokkenheid nie en daarom handhaaf die kerk 'n eie 

duidelike fokus op die ingewikkelde nasionale transformasiegebeure. Die kerklike aktiwiteite behels egter 

grootliks die verwerking van die nasionale transformasierealiteite. Daarmee is kerklik-teologies  reageer op 

die genoemde industriële en politieke transformasieprosese wat wêreldwyd, maar ook binnelands, 

fenominale invloede in die sosio-politieke bedeling uitgeoefen het. In die proses het die kerk wel in die 

stimulering van binnelandse verandering betrokke geraak. 

 

Tydens die binnelandse kerklike hantering van transformasie realiseer 'n wydlopigheid wat weereens om 

afbakening vra. Daarom val die fokus eers op die redes vir die uiteenlopende binnelandse kerklike hantering 

voordat die aandag na die mees ingrypende kerklike verwerkinge van eers die politieke en daarna die 

industriële transformasiegebeure verskuif. Vanuit die ontleding word die binnelandse kerklike stimulasie van 

transformasie ook duidelik. 

 

Die volgorde van die ontleding van die kerklike stimulasieprosesse is sodanig bepaal dat met die industriële 

opset geëindig word. Die benadering vergemaklik die oorgang na en plaas ook die voorgestelde 

Nywerheidsbedieningsmodel (Hoofstuk 5) in die nodige perspektief. 
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1. UITEENLOPENDE KERKLIKE HANTERING VAN TRANSFORMASIE. 

 

Een van die grootste knelpunte van en tydens die Suid-Afrikaanse kerke se verwerking van transformasie is 

die uiteenlopende kerklike hantering van verandering. Hierdie kerklike opset realiseer vanuit 'n bepaalde en 

meestal eensydige kerklike fokus waartydens die wyse waarop die kerk die binnelandse 

transformasieproses moet hanteer voorrang geniet. Tydens die binnelandse kerklike optredes dra 

internasionale tendense en veral die afstand tussen kerke omvattend tot die uiteenlopende kerklike 

hanteringe van die binnelandse transformasie by. 

 

1.1. INTERNASIONALE TENDENSE.  

 

Die internasionale tendense realiseer veral vanuit twee kerklik-teologiese dimensies. 

 

Eerstens staan die handhawing van eensydige kerklike standpunte voorop. Ten spyte daarvan dat die 

ekumeniese beweging juis poog dat die hele kerk op die ganse wêreld gerig moet wees, meld Visser 't Hooft 

(1968a) dat hierdie kerklike strewe misluk en wel omdat elke kerk sy eie stempel, beleid en standpunte, ten 

koste van kerklike eenheid en invloed handhaaf. Blake (s.j: 5) meld (as vorige sekretaris -generaal van die 

WRK) dat uiteenlopende kerklike hanteringe van die 'hedendaagse spanninge' die resultaat is van 'n 

selfgerigte bedieningspatroon waartydens 'iedere godsdienstige groepering die graag wil dat haar inzichten 

in de eerstvolgende tien jaar de wereld zullen beinvloeden.' Met hierdie inwaarste fokus bly die kerk se erns, 

integriteit en bydrae in die wêreld in die slag. Daarom waarsku Van den Oudenrijn (1968: 122-123) tereg dat 

die kerklike handhawing van enkelsydige denke en eiesoortige teorieë slegs kerklike mislukkings meebring 

en wel omdat die 'theologie haar basis' en die 'kerk haar gesicht' weens inwaartse gerigthede verloor. Die 

proses realiseer omdat 'n kerklik-teologiese masker gedra word tydens werklikheidsontleding. Volgens 

Aalders (s.j: 80) inisieer die handhawing van die talle religieuse voorveronderstellinge en historiese 

gegewenhede verskillende religieuse vormgewing wat die openbaring van die Skrif in soveel 

onherkenbaarhede toespin dat die werklike boodskap van die Skrif in die wêreld verlore gaan. Tydens 

hierdie teologiese ontwikkeling omskryf Karl Rahner (Berkouwer, 1969: 36) die talle kerklike vorme en 

vormveranderinge as 'n verskuilde kerklike 'haeresie' wat die waarheid van die Evangelie verlore laat gaan. 

In wese inisieer uiteenlopende standpunte slegs verdeeldheid, verwarring en eventueel verliese en wel 

omdat (volgens 'n nywerheidsanalis) '… it is easier to manage things than ideas because things are tangible 

while ideas are intangible. ... Things can be counted, placed on inventory, and in most cases easily 

accounted for and controlled … ideas can' t be seen, are difficult to evaluate, are sometimes hard to explain 

and can be easily ignored …' Die soort situasie realiseer veral tydens veranderingstye waartydens idees 

talle verwarringe skep bloot omdat die inhoude daarvan dikwels geen werklikheidsgronde raak nie (Rush, 

1994: 20). Uiteenlopende idees vermag dus duidelik weinig en daarom is die kerklike invloed tydens 

transformasie beperk. 

 

Tweedens vestig kerklike twiste 'n verlies aan kerklike insigte. Ellul (1975: 205) konkludeer (reeds dekades 

gelede) tereg dat transformasie 'n lewensmoegheid skep waartydens 'n uitgelewerde mens teen alle vorme 

van moderne mites rebelleer. Daarom is die konsep dat die geskiedenis (goed of sleg) lewensbepalend is, 

dat wetenskaplike beginsels die waardesisteme moet rig en dat gesekulariseerde godsdiens die gegewe 
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antwoord op onsekerhede is, toenemend verwerp. In die hele proses ontstaan die behoefte na ware 

godsdiens omdat die mens na inhoude en insigte vra wat as 'n beskermingsmeganisme aan sy lewe sin kan 

gee. Engelbrecht, (1982: 92) meen tereg dat slegs die kerklike getuienis (en nie twiste nie) 'n duidelike 

inhoud bied van waaruit veranderingsgebeure begelei kan word: '... juis vanweë sy wesentlike gerigtheid op 

die wêreld is die kerk nie net daar as teken nie, maar ook as herout van die komende Godsryk. Daarom 

getuig hy van die bedoelinge wat God met Sy wêreld het. Omdat hy draer is van die boodskap van die 

koninkryk van God, is daar nooit sprake van, en kán daar nooit sprake wees dat die kerk sy perke met sy 

getuienis te buite gaan nie' Daarmee is Kraemer (1957: 40) se vorige standpunt weer in spel gebring. 

Sonder 'n werkbare kommunikasievorm gaan die ware uitdrukking oor, aanpassing tydens en assimilasie 

met veranderde tye verlore en word die wese van die kerklike bediening ondermyn. Müller (1961: 225-233) 

het ook (dekades gelede) gewaarsku dat oppervlakkige analise (van beide die Woord én die betrokke 

tydsbedeling) tot allerlei prikkelmiddels, patente oplossings en tematiese prediking aanleiding gee wat juis 

konstant misluk om die mens tydens drastiese transformasietye te bereik. Van den Oudenrijn (1968: 122 -

123) meld dat 'n onvoldoende kerklike insig opstandige (i.p.v. meelewende) gelowiges skep omdat 

kerkvervreemding (weens die kerklike onbetrokkenheid in wêreldgebeure) en bevreemding (weens 'n skewe 

teologiese identiteitsfokus) tydens veranderde tye realiseer. Met die eerste gaan kerklike invloed verlore en 

vanuit die laaste groei 'n soort van kerklike 'niet-identiteit' wat die eerste aktiveer. Die soort nadelige gevolge 

volg omdat selfgefundeerde kerklike teorieë 'door de praxis de grond onder de voeten verliezen'. Swak insig 

skep dus gebrekkige kennis, verkeerde bedieningsinhoude en sukkelende kerklike vorme wat weinig sukses 

tydens transformasie waarborg. 

 

In die proses sou die afstand tussen die Suid-Afrikaanse kerke 'n verdere invloedryke bydrae lewer.  

 

1.2. NASIONALE KERKLIKE VERVREEMDING  

 

Die unieke binnelandse politieke en industriële opset aktiveer uiteenlopende kerklike gesindhede en 

optredes. In die proses is die nasionale kerke se veranderingshantering deur onderlinge kerklike  

verdelings sodanig gerig dat 'n duidelike vervreemding tussen die Suid-Afrikaanse kerke realiseer het. Met 

die hantering van die politieke opset is veral twee dimensies van belang. 

 

Eerstens inisieer kerklike afstande tussen swart en blanke kerke kritiese kerklike misverstande. Tydens die 

kerklike be vordering, verwerping en eventuele verwerking van die apartheidsbedeling word 'bloedbroers in 

Christus' eintlik 'stieffamilie' wat duidelik tydens die kerklike hantering van die binnelandse sosio-politieke 

dimensie uitkulmineer (Louw, 1985b: 2). Met die proses skep uiteenlopende rasgerigte kerklike insigte en 

optredes nie net verskillende kerklike hantering van die binnelandse sosio-politieke omvange nie, maar ook 

'n vervreemdingsdimensie (Meiring, 1975). 

 

Tweedens inisieer die afstand tussen Engels- en Afrikaanssprekende kerke ook uiteenlopende standpunte 

oor die hantering van apartheid. Geldenhuys (1982: 106 -110) blameer twee dinamiese gebeure vir die 

toestand van sake. 
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Enersyds opereer die Engelse en Afrikaanse kerke vanuit verskillende kerklike groeperinge. In die proses 

staan die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) se standpunte oor apartheid lynreg teenoor die 

binnelandse Afrikaanse kerke se hantering van dieselfde politieke bedeling. Die verskille word al meer 

duidelik nadat die Engelssprekende Anglikaanse biskop (Bill Burnet) die destydse Christenraad (wat deur 

die Afrikaanse kerke oorspronklik gestig was) tot die SARK in 1968 ombou het. Daarna sou die SARK se 

radikale uitsprake teen apartheid en die Afrikaanse kerke se konstante regverdiging en verdediging van 

segregasie toenemend tot vervreemding tussen die twee kerklike groeperinge lei. Die talle pogings om 

versoening tussen die twee faksies te bewerk (juis om die kerklike hantering van die sosio-politieke opset te 

sinkroniseer) het telkemale misluk. 

 

Andersyds het die groeiende aantal swart lidmate en kerke in die SARK 'n sterk en toenemende Engelse 

stem agter die Swart stem teen apartheid verenig. Met die organiseer van die South African Christian 

Leadership Assembly (SACLA) skei die kerklike weë weereens. Die organisasie (wat tydens 1978 deur 'n 

groep Christene wat die Pan African Leadership Assembly te Nairobi bygewoon het, gestig is) se 

hoofmikpunt was om alle kerke saam te roep om 'n gesamentlike Christelike getuienis in die kritieke Suid-

Afrikaanse sosio-politieke bedeling te lewer. Die SARK het die aksie gesteun, maar die N.G.Kerk (by name) 

het SACLA tipeer as net nog 'n poging om die N.G.Kerk se beginselstandpunte en beleidsrigtings te 

kritiseer. Daarna sou wantroue teenoor mekaar kerklike eenheid sodanig torpedeer dat eventueel net meer 

uiteenlopende kerklike standpunte en optredes binnelands inisieer is.  

 

'n Gebrekkige kerklike fokus verdiep die kritiese knelpunt.  

 

1.3. GEBREKKIGE KERKLIKE FOKUS.  

 

Die gebrekkige fokus van die kerk skep veral met die kerklike hantering van die industriële bedeling twee 

andersoortige probleme.  

 

Eerstens veroorsaak die onduidelike kerklik-teolgiese insigte oor eietydse transformasie verskillende kerklik-

teologiese uitsprake wat meer verwar as oortuig. Daarmee word 'n kloof tussen die lidmaat en sy kerk 

aktiveer omdat die lidmate negatief teenoor die kerk en die kerk afwysend teenoor die lidmaat reageer. 

Vanuit die proses word 'n koor van verwarrende stemme buite en binne die kerk tydens en oor eietydse 

trans formasie gehoor wat die kerklike gerigthede dikwels verder mislei.  

 

Tweedens inisieer die uiteenlopende kerklike vernuwingsprosesse ook twee reaksies. Tydens die 

ontwikkeling word lidmate met verskillende kerklike aksies, optredes en gerigthede gekonfronteer wat beide 

'n negatiewe en positiewe respons ontlok. Die negatiewe reaksies is die resultaat van opstandigheid by 

diegene wat nie met bepaalde vernuwingsprosesse kan assosieer nie en die positiewe by die wat die proses 

aanvaar en steun. Die kerk reageer egter verskillend op beide hierdie lidmaatsaktiwitiete wat weereens tot 

verdere uiteenlopende kerklike gebeures aanleiding gee. 
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Bogenoemde gegewens omsluit soveel verskillende kerklike standpunte, optredes en diskrepansies  dat die 

kerklike stimulasie van verandering sodanig benadeel en beperk is dat in groter detail op beide die politieke 

en industriële kerklike hanteringe gefokus word.  

 

2. KERKLIKE GERIGTHEID OP POLITIEKE TRANSFORMASIE. 

 

Die binnelandse kerklik-teologiese gerigtheid op die nasionale politieke veranderinge omsluit soveel 

ingrypende fasette dat 'n omskrewe benadering eers spesifiseer moet word.  

 

2.1. OMSKREWE BENADERING. 

 

Ten einde die binnelandse kerke se hantering van politieke transformasie kortliks en oorsigtelik in 

perspektief te plaas, is ses vertrekpunte noodsaaklik. 

 

Eerstens is volledigheid onmoontlik. Juis die ingewikkelde kerklike betrokkenheid tydens bepaalde politieke 

ontwikkelinge toon genoegsaam dat die binnelandse kerke omvattend met die Afrikaanse sosio-politieke 

bedeling letterlik oor eeue heen geworstel het. Daarom val die fokus eerder op enkele eietydse geskrewe  

kerklike reaksies van waaruit bepaalde kerklike tendense identifiseer kon word. 

 

Tweedens word met die begrip 'Ekumeniese Teologie' die genoemde teologiese ontwikkelinge in die WRK 

bedoel. Daarmee word die talle ander definisies van Ekumeniese Teologie gelaat (König & Geldenhuys, 

1983: xi-xii). Met die behandeling van die rol van Ekumeniese Teologie word egter slegs na die duidelike 

neerslag daarvan binne die Suid-Afrikaanse bedeling verwys ten einde van daaruit die eiesoortige 

kontekstuele benadering van die gekose kerklike dokumente in perspektief te plaas. 

 

Derdens word die begrip 'teologiese model' gebruik. Met die omskrywing word die binnelandse teologiese 

arbeid (oor die sosio-politieke opset) dus nie in korrelasie met die WRK se politiek-teologiese modelle 

gebring nie. Daarom word geen poging aangewend om spore van Marxisme te identifiseer en die WRK se 

Bevrydingsteologie as 'n sinkretisme tussen Marxisme, neo-Marxisme en die kerntemas van die Christelike 

geloof (van waaruit 'n nuwe verlossings- en versoeningsleer realiseer het) te spesifiseer nie. (Vorster, 1984: 

78-116). Nog minder word die verskillende bevrydingsteologieë onderskei (Boff & Boff, 1987) en die 

wedersydse invloed van Swart Teologie op Politieke Teologie ontleed (Witvliet, 1984). Verder word die 

gekose skriftelike kerklike dokumente nie tipeer as 'n onskriftuurlike dokument wat 'n bepaalde politieke 

beleid wil voorskryf nie (N.G.Kerk, 1986, Kerk en Samelewing, paragraaf 42, 43, 121, 216, 302, 309, 344), 

maar eerder as 'n kerklik-teologiese poging  om uitdrukking aan die intense kerklike kommer oor die Suid-

Afrikaanse sosio-politieke situasie te gee. Daarom verwys die term 'teologiese model' slegs na 'n geskrewe 

kerklike dokument wat spesifiek op die binnelandse politieke opset reageer het. 

 

Vierdens word slegs op die vier mees invloedryke kerklike dokumente konsentreer t.w. 'The Kairos 

Document: Challenge to the Church' (Kairos), 'Evangelical Witness in South Africa: A critique of Evangelical 

Theology and Practice by Evangelicals themselves' (Witness), 'Die Belydenis 1986 van die Ned. Geref. 
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Sendingkerk (Belhar) en 'Kerk en Samelewing' – 'n Getuienis van die Ned. Geref. Kerk (Kerk en 

Samelewing). 

 

Vyfdens word geen poging aangewend om die gekose dokumente teologies verder te ontleed, te evalueer 

en te beoordeel nie. Die indrukwekkende en volledige literatuurlys van Van Niekerk (1989: 412-429) toon 

dat sodanige teologiese funksies genoegsaam nasionaal en internasionaal hanteer is. Daarom kry eerder 

die mees dinamiese teologiese elemente van die verkose modelle aandag ten einde die kerklik-teologiese 

stimulasie van die nasionale politieke transformasie in Suid-Afrika te beklemtoon. 

 

Laastens word eers die kerklike hantering van die politieke opset ontleed, voordat die kerklike verwerking 

van die industriële transformasie aandag kry. Die volgorde word gevolg omdat die politieke tendense 

omvattende invloed op die industriële veranderingsomvange uitgeoefen het. Daarby het die politieke fokus 

die genoemde Ekumeniese Teologie akkommodeer wat aanleiding gegee het tot die vestiging van 'n 

eiesoortige kontekstuele fokus en eventueel tot die bied van bepaalde teologiese modelle  

 

Die teologiese gebeure realiseer vanuit 'n ingewikkelde kerklike betrokkenheid in die lang proses van die 

binnelandse politieke ontwikkeling en verandering.  

 

2.2. INGEWIKKELDE KERKLIKE BETROKKENHEID. 

 

Die binnelandse kerklike stimulasie van politieke transformasie handhaaf 'n ingewikkelde proses van 

kerklike betrokkenheid van waaruit slegs van die mees tersaaklike elemente, gebeure en inhoude aandag 

kry. Hierin is vier aspekte van belang. 

 

Eerstens bly die kerklike betrokkenheid in pas met die genoemde groei van 'n eiesoortige politieke opset. 

Volgens Louw & Kendall (1986) het juis Christelike kerkleiers en kerke dwarsdeur die ontvouing van die 

sosio-politieke situasie in Suid Afrika 'n bydraende rol gespeel. So het Eerwaarde Kemp (die eerste Suid-

Afrikaanse sendeling onder die Ngunie bevolkingsgroep) reeds in 1800 die stamgebruike aan die Engelse 

regering verduidelik, ten einde die beperking van die tradisionele leiers se gesag te temper (Ibid, 6) en het 

Eerwaarde Philip die boeregemeenskap met sy direkte pleidooi vir swart grondbesit ontstel, die regering met 

sy aanhoudende versoeke vir minder regeringsinmenging in die tradisionele politieke stelsels ontstig en sy 

eie kerk verwar (Ibid, 9-10). Die Wesleyaanse sendeling Davis deel die destydse Kommissie vir 

Naturellesake mee dat die ekonomiese agteruitgang van die swart bevolking aan beperkende wette toe te 

skryf is, terwyl die Fransiskaanse priester Desmond die huisvesting van swartes in reservate as 'n totale 

mislukking uitspel (Ibid, 10-11). Met die plasing van die N.G.Kerk onder die beheer van die Britse 

Goewerneur in 1822 protesteer beide die Afrikaanse en Engelse kerke teen die blatante politieke inmenging 

in kerksake (Ibid, 24). Verder sou predikante Die Groot Trek meemaak en ook duidelike riglyne vir Piet 

Retief se regeringsmanifes en die latere grondwet van Transvaal skryf (Ibid, 27-29). Van Vuuren (1983: 28 -

30) toon verder dat Dr Malan as 'n vorige N.G.Predikant selfdeterminasie as antwoord vir die handhawing 

van landsvrede en rasseharmonie (d.m.v. gesegegreerde intergroepverhoudinge) sodanig voorhou dat die 

land se politieke beleid finaal (vanaf 1940) op etniese grondslag geplaas sou word. Vanuit die gebeure sou 

konstitusionele apartheid eventueel realiseer en sou die kerke al meer in die politiek betrokke raak. Hierdie 
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kerklike be trokkenheid in politieke gebeure was dan ook so omvattend dat die keer 'n staatsprotes teen 

kerklike 'interference in politics' sou opklink (Thomas, 1987:49). 

 

Tweedens sou juis apartheid die Suid-Afrikaanse kerke aktief besig hou. Volgens Meiring (1975) handhaaf 

invloedryke swart kerkleiers 'n duidelike kerklike vertrekpunt en geloofsinhoud oor die kerklike hantering van 

die Suid-Afrikaanse sosio-politieke bedeling. Bosch (1979c), Smith, O'Brein Geldenhuys & Meiring (1981), 

Geldenhuys (1982), Serfontein (1982), De Cruchy (1982) en Meiring (1983) toon weer dat die Nederduitsch 

Hervormde, Gereformeerde, Evangeliese en Swart onafhanklike Kerke saam met die Suid-Afrikaanse Raad 

van Kerke deurlopend met die apartheidsdilemma geworstel het. Daarmee was die kerk en apartheid dus 

onlosmaaklik aan mekaar verbind. 

 

Derdens speel die Nederduitse Gereformeede Kerk 'n kwellende rol tydens die binnelandse kerklike 

stimulasie van politieke transformasie. Hierin is twee gebeure van wesentlike belang. 

 

Enersyds sou die N.G.Kerk 'n duidelike bydrae tydens die ontwikkeling, handhawing, toepassing en 

verdediging van apartheid lewer. Tydens die gebeure is kerklike sanksionering aan en 'n teologiese 

fundering vir die ontwikkeling van segregasie tot 'n streng wetties gerigte apartheidsbedeling verleen 

(Kinghorn, 1986: 1-4). Tydens hierdie betrokkenheid word die kerk se sendingbeleid met die 

apartheidsbeleid gesinskroniseer (aparte kerke en eredienste ens), ondersteun die kerk politieke, sosiale, 

opvoedkundige en selfs ekonomiese skeiding tussen rasse en word die vestiging van apartheid as 

landsbeleid bepleit, bevorder, erken en gehandhaaf. Apartheid word selfs deur die N.G.Kerk buitelands 

verkoop (bv. Landman, 1968). Daarby word volkere verskeidenheid vanuit die Skrif sodanig fundeer dat 

volkere geskeidenheid vir die kerk aanvaar is (Geldenhuys, 1982: 27-81). Juis hierdie omvattende 

betrokkenheid van die N.G.Kerk binne die apartheidsbedeling het daartoe aanleiding gegee dat die kerk as 

'apartheidskerk' tipeer is en dat die ekumeniese kerklike gemeenskap hewiglik teen die soort kerklike 

optredes appelleer het. Van daaruit sou Cottesloe en later die WRK se PCR fonds aktiveer word (WRK, 

1975a) wat eventueel tot 'n skeuring tussen die N.G.Kerk en Nederlandse kerke aanleiding gee (Ibid, 48 -

61). Dieselfde kerklike betrokkenheid is egter ook as 'n dinamiese faktor tydens politieke veranderinge erken 

en wel so omvattend dat die rol van die N.G.Kerk tydens transformasie as van kritiese belang vir die 

vestiging van 'n nuwe toekoms vir die land binne- en buitelands beskou is (Meiring, 1983: 302-303). Die 

redes vir hierdie gunstige oordeel setel in die tweede gebeuredimensie. 

 

Andersyds sou die apartheidsbedeling ook 'n kerklike protes in eie geledere ontlok. Daarom klink reeds in 

1948 stemme op teen die skriftuurlike fundering van apartheid en neem N.G.Kerk teoloë krities deel aan die 

interkerklike diskussies (tydens 1952, 1953, 1954 en 1959) oor die kerklike hantering van die sosio-politieke 

dimensies in Suid-Afrika. Na Sharpeville (21 Maart 1960) en die meegaande WRK betrokkenheid by 

Cottesloe tydens Desember, 1960 (Luckhof, 1978) sou die publikasie 'Vertraagde Aksie' (Geyser, 1962) die 

kerklike negatiwiteite teenoor Cottesloe en die gepaardgaande kerklike verdeeldheid betreur. Tydens die 

gebeure is die insette van Geyser, Marais, Keet, Van Wyk, Oosthuizen en Swart (Geyser, 1962) wel 

hewiglik in kerklike geledere verwerp, maar is die invloed van die standpunte nie gestuit nie. Direk daarna 

ontstaan die Christelike Instituut van Suid-Afrika (CIS) onder leiding van Beyers Naude (prominente N.G. 

predikant, moderator en kerkleier) en vestig die publikasie Pro Veritate 'n vloedgolf van protes teen die 



 284 

apartheidsbedeling. Die CIS sou deur die regering (op 19 Oktober, 1977) as 'n ondermynende organisasie 

verban word, maar selfs die muilband van Beyers Naude het nie verdere N.G.Kerk optredes teen apartheid 

gestuit nie. Daarom word ernstige vrae oor die rigting van die N.G.Kerk gestel (Müller, 1977) en volg 'n 

reeks publikasies o.a. 'STORM-KOMPAS' (Smith, Geldenhuys & Meiring, 1981), 'IN DIE 

STROOMVERSNELLINGS' (Geldenhuys, 1982) en die OPE BRIEF (wat deur 123 leraars onderteken is) in 

die Kerkbode van 9 Junie 1982 (Bosch, König & Nicol,1982:l3-20). Talle van hierdie skrywes word binne 'n 

kort bestek van twee jaar (1981-1982) publiseer wat juis die groeiende kerklike negatiwiteite teenoor 

apartheid duidelik verwoord. Die inhoud van al hierdie skrywes handhaaf dan ook 'n sterk standpunt oor die 

kerk se rol om versoening binnelands te bewerkstellig, om kerklike eenheid na te streef en om die kerk se 

profetiese roeping binne 'n kritiese politieke bedeling te vervul. Tydens 1982 kondig die N.G. Sendingkerk 'n 

konsepbelydenis (Belhar) aan (Cloete & Smit, 1984: 7-13) wat in die publikasie ''N OOMBLIK VAN 

WAARHEID' verduidelik en verdedig word. Die toenemende buitelandse kerklike isolasie gee weer 

aanleiding tot die publiseer van 'OP DIE BREUKLYN' (Louw, 1985b) waarin die bediening van versoening 

vanuit verskillende invalshoeke weereens bepleit word. Tydens hierdie kerklike insette en aksente in en 

vanuit die N.G.Kerk word die negatiewe resultate van die gevestige apartheidsteologie (met sy 

instandhouding van volkereverskeidenheid) vanuit 'n nuwe fokus op die verhouding, kerk, koninkryk en 

wêreld so omvattend verwerp dat 'n nuwe versoeningsperspektief die kerk se optredes voortaan sou begelei 

(Kinghorn, 1986). 

 

Vierdens het in die kerklike hantering van apartheid 'n unieke vorm van kerklike samewerking (tenspyte van 

kerklike andersoortighede) nogtans ontwikkel. Die volledige inhoude van die optredes is buite die bestek en 

daarom word met slegs twee stellinge volstaan wat vanuit Meiring (1983: 315 -326) se insette in die verband 

afleibaar is. 

 

Enersyds het die drie blanke Afrikaner kerke grootliks as 'n soort van volkseenheid (ten spyte van dekade 

lange kerklike verdeeldheid) in hulle ondersteuning, vestiging en verdediging van apartheid gevorm. Hierdie 

eenstemmigheid in die Nederduitse Gereformeerde Kerk (N.G.Kerk) die Nederduitsch Hervormde Kerk 

(NHK) en die Gerefomeede Kerk (GK) is grootliks vanuit blanke Afrikanerskap en nasionalisme gebore. 

Daarby het uitgesoekte lede van al drie die kerke op die Afrikaner Broederbond gedien wat juis fenominale 

invloed in die politiek, opvoeding en kerk uitgeoefen het (Pelser, 1979). 

 

Andersyds bind 'n gemeenskaplike ywer die anderstalige kerke tot 'n eiesoortige eenheid saam. Hierin word 

daadwerklik gepoog om die swart stem teen apartheid duidelik te verwoord. Die proses realiseer ten spyte 

daarvan dat daar geen ekumeniese eenheid of verbintenis tusen die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke 

(SARK), die Rooms Katolieke kerk (RKK,) die Konserwatiewe Evangeliese Kerke (KEK) wat as Engelse 

kerke buite die SARK opereer en die letterlik honderde onafhanklike swart kerke (OSK) bestaan nie. Die 

verwerping van en weerstand teen apartheid was die hoof samebindende faktor tussen kerke wat andersins 

kerklik-teologies omvattend verskil het. 

 

Tydens hierdie ingewikkelde kerklike betrokkenheid speel die WRK 'n besliste rol en wel tydens die 

Cottesloe-beraad (Lückhoff, 1978) en daarna met die vestiging en bevordering van die weerstand teen 

rassime (WRK, 1969c) en die skep van die gewraakte Program to Combat Racism (PCR) fonds. Tydens die 
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gebeure figureer die genoemde Ekumeniese Teologie ten sterkste wat direk tot die binnelandse kerklike 

hantering van die soort teologiese fokus aanleiding gee.  

 

2.3. HANTERING VAN EKUMENIESE TEOLOGIE. 

 

Vanuit die nasionale kerke se hantering van die Ekumeniese Teologie word slegs die aspekte beklemtoon 

wat 'n unieke binnelandse kontekstuele fokus gevestig het. Eers daarna kan enkele tendense uit die gekose 

teologiese modelle gebied word. 

 

2.3.1. EIESOORTIGE KONTEKSTUELE BENADERING. 

 

Die eiesoortige binnelandse kontekstuele benadering realiseer vanuit vier teologiese gebeure. 

 

Eerstens is die teologiese worstelinge rondom kontekstualiteit omvattend betrek. In die proses is met 'n 

kontekstuele probleem geworstel ten einde die teks (Bybelboodskap) binne die konteks (eietydse 

lewensopset) sodanig te plaas dat die kerk 'n spesifieke woord oor 'n gegewe situasie kan spreek (Brown, 

1985; Waldenfalls, 1987; Moila, Marais & Dippenaar, 1992). Met die soort kontekstuele fokus is ook in lyn 

gekom met teologiese aksente oor die nodige milieugebondenheid ten einde 'n situasiegerigte Bybeluitleg te 

bied (Blaser, 1980: 220-222), oor die interpreteer van die Evangelie binne verskillende kulturele, sosiale en 

die gepaardgaande lewensomvange (Andrew, 1988) en oor die strewe na relevante eksegese wat die 

nodige teologiese fundering (van 'n bepaalde kerklike stroom) kan verteenwoordig en verwoord 

(Schillenbeeckx, 1972). Vanuit die agtergrond beklemtoon Van Niekerk (1989) dan ook deurgaans dat die 

vier genoemde binnelandse teologiese modelle dieselfde konteks (apartheid) vanuit gevestigde teologiese 

gerigthede en ook vanuit uiteenlopende teksbenuttinge hanteer het.  

 

Tweedens is die genoemde vier teologiese modelle gelokaliseerde teologie. Die kontekstuele ontvouing is 

moontlik omdat 'n gegewe gebeurekonteks (die binnelandse sosio-politieke opset) die gerigtheid en inhoud 

van die kerklike reaksies bepaal. 'n Gelokaliseerde teologie verseker juis 'n unieke kontekstuele fokus en 

eiesoortige teologiese inhoud (Pillay, 1984-7-13).  

 

Derdens is eties -sosiale inhoude as genoegsame gronde vir 'n bepaalde Bybeluitleg aanvaar (Luzbetak, 

1981). Van Niekerk (1989: 262-296) wys daarop dat die sosiaal-etiese inhoude van die vier gekose 

teologiese modelle juis 'n belangrike rol speel. In die proses word die sosiaal-etiese verskille in die 

samelewing as 'n simptoom van mensgemaakte godsdiens uitgewys, terwyl direk daarteenoor die sosiaal-

etiese ooreenkomste as die produk van die transenderende krag van die Evangelie beklemtoon word. 

Hierdie faset is nasionaal van soveel belang dat weer by die sosiaal-etiese dimensie terug gekom word 

(Hoofstuk 5: C.1.1)  

 

Laastens speel die belangrikste elemente van die WRK se kontekstuele fokus 'n beïnvloedende rol. Die 

nastreef van 'n radikale nuwe wêreldorde, die bevryding van die onderdruktes en die uitbouing van 'n 

sosiaal-etiese gerigtheid (waarin respek vir menseregte ook vryheid, billikheid en geregtigheid sal waarborg) 

is almal in mindere of meerdere mate direk of indirek in die evaluering van die Suid- Afrikaanse politieke 
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bedeling in ag geneem (Tingle, 1992: 10-43). Hierdie aksente vind dan ook weerklank in die gekose 

teologiese modelle hetsy tydens toepassing daarvan of regstellings daarop. 

 

Vanuit hierdie kort oorsig van die eiesoortige kontekstuele benadering word slegs enkele gesamentlike 

elemente vanuit die vier genoemde teologies e modelle uitgelig ten einde die hantering van die gegewe 

politieke transformasieprosesse finaal in perspektief te plaas. 

 

2.3.2. TENDENSE IN BINNELANDSE TEOLOGIESE MODELLE. 

 

Met die ontleding van die teoelogiese tendense is veral gebruik gemaak van Van Niekerk (1989) se 

kontekstuele evaluering van die genoemde modelle. Veral vier oorkoepelende tendense is vanuit die  

beskikbare kerklike dokumente geïdentifiseer. 

 

Eerstens poog die genoemde teologiese modelle om 'n dringende oplossing vir die Suid-Afrikaanse sosio-

politieke probleme te vind. In die proses realiseer geen ekumeniese samewerking nie en word eerder die 

genoemde kerklike afstande gehandhaaf. Van daaruit ontwikkel selfs verskillende kerklike invalshoeke en 

teologiese uitgangspunte, maar nogtans bly die fokus dieselfde. Die apartheidsbeleid en regeringsisteme 

het 'n onregeerbare en onuithoudbare situasie so omvattend inisieer dat die kerk nie meer onaangeraak 

buite die opset kan leef, bestaan en die normale kerklike bediening voortsit nie. Kerklike optrede was nodig 

en van daaruit is die vier teologiese modelle gebore. 

 

Tweedens bring die uitdrukking van die nasionale kerke se behoefte na politieke bevryding die kerke in lyn 

met die genoemde ekumeniese pogings. In die proses word die WRK se fokus, strewes en inhoude 

opgevang, maar realiseer ook 'n duidelike en eiesoortige binnelandse gerigtheid waarin die binnelandse 

sosio-politieke opset die kerklike insette rig en oorheers. Hierdie dinamiese kerklike gebeure kon geskied 

omdat die nasionale kerke aanvaar het dat die terrein van die kerk ook die aksievelde van die staat omsluit. 

Daarmee is erken dat: 'Die terrein van die kerk is onafgrensbaar. Die ganse politiek-kulturele, maatskaplike 

en ekonomiese wêreldwerklikheid vorm die kragveld van sy aanwesigheid en lê binne die trefkrag van sy 

getuienis' (Engelbrecht, 1982: 93). Met die bied van die vier teologiese modelle het die kerk dus sy roeping 

vervul en sy werk gedoen. 

 

\Derdens is elk van die modelle vanuit 'n eie agtergrond en belewenismilieu geïnisieer. Van Niekerk (1989: 

2-4) is hieroor duidelik. Kairos kom uit 'die agtergrond van die eeulange saambestaan en konflik tussen 

mense van Europese afkoms (sogenaamde wit mense) en inheemse mense uit Afrika, mense met 'n 

gemengde afkoms en mense uit die Ooste (sogenaamde swart mense)'. Die 'Witness' is weer die reaksie 

van die swart kerk wat in die swart woongebiede leef en hulle bediening binne uiters moeilike sosio-

maatskaplike toestande uitleef en beleef. Belhar realiseer uit die hart van die kleurling N.G.Sendingkerk wat 

vir jare as 'n dogterkerk beskou, maar as 'n weeskind deur die moeder behandel is, terwyl 'Kerk en 

Samelewing' weer die blanke sieninge oor volkereverhoudinge en die saambestaan van verskillende etniese 

groepe binne 'n gemeenskaplike land handhaaf. Die pluspunt van hierdie uiteenlopende situasie is egter dat 

'n duidelike kerklike stem vanuit al die bevolkingsgroepe oor dieselfde binnelandse krisis verwoord is. Met 

die verskillende kerklike pogings is weliswaar geen eenstemmigheid bereik nie, maar nogtans is 'n 
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gemeenskaplike kerklike fokus gevestig wat net nie meer binnelands polities en kerklik ignoreer kon word 

nie. Juis daarin lê die dinamiese waarde van die vier genoemde teologiese modelle. 

 

Laastens is die geloofwaardigheidskrisis van die kerk in 'n mate deur die verskillende kerke bygelê. In die 

proses is die konflik potensiaal (wat in die Suid-Afrikaanse opset 'n breekpunt bereik het) bokant kerklike 

verskille en geskille geplaas (Van Niekerk, 1989: 1) Weliswaar is in die proses spanning tussen kerk-en-kerk 

en kerk-en-staat gevestig, maar die hooffokus was om die vernietigende plofkrag van rassediskriminasie 

sodanig te ontlont dat Suid-Afrika nie in totale anargie eindig nie. Daarmee is Esterhuyse (1979: 63-70) se 

oproepe vir en waarskuwings oor die konfliksituasie eventueel deur die kerke gehoor en hanteer. 

 

Die geskiedenis van die kerklike rol tydens die vestiging van die nuwe en eietydse Suid-Afrikaanse 

demokratiese bestel moet nog geskryf word. Die omvange van die rol sal dan ook vanuit 'n ander invalshoek 

as met hierdie navorsing bepaal word. Vir die doeleindes van hierdie studie is bogenoemde gegewens 

genoegsaam om te beklemtoon dat die kerk binne die nasionale politieke transformasieproses wel 'n bydrae 

gelewer het. 

 

Die Suid-Afrikaanse kerke se hantering van en bydrae tot nasionale transformasie is egter ook vanuit die 

kerk se fokus op die industriële transformasieproses voortgesit. 

 

3. KERKLIKE HANTERING VAN INDUSTRIëLE TRANSFORMASIE. 

 

Naas die genoemde kerklike hantering van die nasionale politieke opset speel die nasionale kerk ook 'n 

eiesoortige rol met die hantering van die binnelandse industriële gebeure. Oor hierdie kerklike pogings is 

weereens inleidende aksente noodsaaklik voordat op die kerklike hantering van die genoemde industriële 

transformasieproses, inhoude en gevolge gekonsentreer word. 

 

3.1. INLEIDENDE AKSENTE. . 

 

Drie aksente is van tersaaklike belang. 

 

Eerstens is (soos reeds genoem) die kerk se rol in die industriële prosesse omvattend beperk. Hierdie opset 

het die kerk gedwing om op die wye invloede (wat vanuit die industriële transformasie realiseer) te 

konsentreer. Tydens die soort kerklike gerigtheid ontstaan die kerklike strewe na vernuwing. Vanuit die 

kerklike poging om 'n aktiewe en lewende kerk te wees, real iseer beide gemeentelike veranderinge en ook 

'n nuwe fokus op Nywerheidsbediening. Albei hierdie kerklike aktiwiteite is 'n poging om die industriële 

gebeure te verwerk, om die kerklike invloede tydens die gegewe transformasiegebeure te handhaaf en om 

dinamies en aktueel kerk tydens eietydse verandering te wees en te bly. Daarom word die twee kerklike 

aktiwiteite as die mees tersaaklike en relevante kerklike optredes met die hantering van die industriële opset 

uitgelig en ontleed. 

 

Tweedens handhaaf beide hierdie kerklike vernuwingspogings 'n internasionale dimensie. Die strewe na 

kerklike en gemeentelike vernuwing realiseer wêreldwyd en handhaaf dan ook indrukwekkende en 
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insiggewende insigte, standpunte en veral metodes waarvan sekere aspekte in die binnelandse kerklike 

vernuwingsprosesse weerklank gevind het. Die wêreldwye kerklike ywer (om die kerk meer gefokus op en 

aktief in die nywerheidswêreld te kry) inisieer weer 'n daadwerklike binnelandse poging om die Suid-

Afrikaanse kerke meer georganiseerd na die talle binnelandse nywerhede te laat uitreik. Vanuit die soort 

fokus is 'n nuwe bedieningsbeleid geformuleer en selfs 'n nuwe kerklike organisasie (IMSA) gestig om die 

kerklike strewe te verwoord en te hanteer. 

 

Derdens gaan hierdie kerklike pogings (om kerklike invloed tydens transformasie te handhaaf) egter mank 

aan interne kerklike gebreke wat juis die kerklike hantering van verandering benadeel. Die redes vir hierdie 

kerklike opset setel grootliks in die kerk se onvermoë om die inhoud van die eietydse transformasie 

genoegsaam te ontleed, te verstaan en vanuit 'n breë ervaringsveld te hanteer. Van daaruit ontwikkel 'n 

ontoereikende ontleding van verandering wat eers aandag moet kry voordat na die genoemde kerklike 

vernuwingsaksies gekyk kan word. 

 

3.2. ONTOEREIKENDE ONTLEDING VAN TRANSFORMASIE. 

 

Ten einde die binnelandse kerke se ontoereikende ontleding van transformasie te verstaan, is dit nodig dat 

na die lidmaat se insette in die verband geluister en daarna na die kerklik-teologiese redes vir die toedrag 

van sake gekyk word.  

 

3.2.1. INSETTE VAN LIDMATE. 

 

Die genoemde nywerhede se empiriese pogings het duidelik gevind dat die kerk se lidmate (meelewend en 

andersins) worstel om die kerk se rol en waarde binne die eietydse veranderde tye te verstaan. Juis  die 

duidelike afstand tussen die kerklik-teologiese uitsprake oor die eietydse veranderingsgebeure en die 

werklikhede wat die lidmaat daagliks beleef, skep hierdie kritiese probleem. Hierdie opset word duidelik 

vanuit veral drie industriële empiriese waarnemings. 

 

Eerstens realiseer die lidmaatreaksies vanuit die voortdurende blootstelling aan die inhoude van die 

eietydse transformasiegbeure. Binne werksverband besef maatskappye dat inligting oorlewing beteken en 

daarom word langverlof (met volle besoldiging) aan diegene toegestaan wat indringende studies oor 

transformasie onderneem. Verder word topbestuurslede (ongeag kostes) d.m.v. die mees resente 

publikasies oor transformasie begelei en na internasionale simposiums en duur inligtingsessies op 'n 

konstante basis gestuur. Daarby word tans (anders as in die verlede) gesorg dat inligting dwarsdeur die 

maatskappy filter en word insiggewende bosberade en uitputtende beplanningsessies gehou, terwyl die 

interne kommunikasie netwerke moet sorg dat selfs die nederigste werker ingelig word. Vanuit hierdie 

maatskappybeleid is die lidmaat dus omvattend ingelig oor die industriële transformasieprosesse. 

Tweedens beleef die lidmaat die kerklike hantering van transformasie uiters negatief. In die proses word die 

onaanvaarbare inhoude van preke, kerklike blaaie en selfs kerklike publikasies dikwels as die resultaat van 

die kerk se ontoereikende ontleding van transformasie beskou. Die negatiewe houding realiseer omdat die 

kerklike gegewens as lewensvreemd ervaar en die kerklike bydrae tydens verandering vervolgens as 

onaanvaarbaar, ongenoegsaam en selfs onbetroubaar afgeskryf word. 
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Derdens word hierdie soort lidmaatsinsette nie genoegsaam kerklik gehoor nie. Juis die kerklike 

vernuwingsprosesse het die lidmaat van geleenthede ontneem om sy kennis met die ampte te deel. Die 

gevolg is dat die kerk (ten spyte van individuele pogings) buite die hoofstroom van inligting oor die 

industriële transformasieprosesse leef en opereer. Daarom word dikwels gegis oor die werklike inhoude van 

transformasie met die meegaande verliese aan oortuiging. Die situasie word vererger omdat die amptelike 

kerk nie in die lidmate se konstante blootstelling aan data oor transformasie deel nie, en wel omdat die 

ampte nie na inligtingsessies genooi word nie. Daarby bring die kerk se inwaartse bedieningsfokus mee dat 

die ampte van internasionale blootstelling amputeer word en dat die beskikbare fondse eerder aangewend 

word om kerklike geleenthede by te woon. Daarmee word 'n soort van 'interfeeding' proses geskep wat juis 

volgens Gibson (1997) soveel eensydige insigte skep dat die realiteite van die dag gemis word. 

 

Die grootste rede vir die kerk se onvermoë om transformasie reg te ontleed, setel egter in verkeerde, 

uitgediende of irrelevante kerklik-teologies e insigte, gebruike en toepassinge. Enkelsydige kerklik-teologiese 

gerigthede realiseer dan ook vanuit foutiewe kerklike vertrekpunte wat direk tot 'n ontoereikende evaluering 

van transformasie aanleiding gee . 

 

3.2.2. FOUTIEWE KERKLIKE VERTREKPUNTE. 

 

Die kerk dra self tot die ontoereikende kerklike ontleding van transformasie by. Hierin speel veral vyf kerklike 

gerigthede 'n dominante rol. 

 

Eerstens handhaaf die kerk 'n gebrekkige fokus op die wêreld. Ten spyte van talle pogings om kerklik 

aktueel te wees en selfs ywerige projekte te loots om die missiologiese taak van die kerk te vervul, weerhou 

die kerk se vrese vir wêreldverbondenheid die kerk van wêreldgebondenheid. Vanuit die ingesteldheid 

realiseer 'n onvoldoende wêreldgerigtheid. Hierdie probleem het Kraemer (1947: 62) reeds dekades gelede 

inspireer om vir 'n meer gerigte kerklike bedieningsbenadering te pleit waartydens 'n duidelike wêreldfokus 

'n nuwe kerklike ywer oor en in die wêreld sal vestig. Die kerk kan immers slegs sy roeping vanuit 'n meer 

bruikbare wêreldgerigtheid vervul en daarom moet die kerk konstant na sodanige optredes strewe (Kraemer, 

1947: 112). Daarmee moet ook die vrese vir 'die konfrontasie met die dinamiese wêreld op die agtergrond 

geskuif word' (Müller, 1961: 54). Binne die eietydse wêreldgebeure is 'n nuwe soort dinamiese wêreldfokus 

juis nodig omdat die kerklike huiwering om werklik wêreldbetrokke te raak in skrille kontras staan met die 

genoemde nywerheidswêreld se konstante gerigtheid op die sigbare, ontleedbare en steeds veranderende 

wêreld. Met die soort fokus handhaaf die industrie juis 'n konstante soort aardsgebondenheid waarin die 

nywerhede hulle bestaansreg, funksionele aktiwiteite en bedryfsomvange binne 'n eietydse omgewing plaas 

en hou. 'n Soortgelyke kerklike fokus word verlang juis omdat die genoemde indruk bestaan dat die kerk nie 

werklik erns met die wêreld van sy tyd maak nie. Sodanige wêreldgerigte fokus beteken egter nie 'n soort 

van 'pragmatic humanism sailing under a relgious flag' nie, maar verseker 'n kerklike betrokkenheid in die 

hartaar van verandering. Juis vanuit sodanige werlikheidsblootstelling sal kerkvernuwing nie net 'meaningful 

and relevant to the man in die pew' wees nie, maar inderdaad gepoog word om die moontlikheid van 

'misreading the pew-sitter completely' omvattend en konstant te vermy (Hoogewind & Uittenbosch, 1977: 

Deel II: 7-8). Die versugting hou sekerlik die gevaar van kerklike verwêreldliking in, maar dit hef nie die 
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noodsaaklikheid vir 'n kerklike uitwaartsheid, met 'n gepaardgaande wê reldgerigtheid op nie (Ubbink, 1968: 

93-100). 

 

Tweedens skep die kerk se veroordelende houding (juis van die resultate van verandering) 'n gebrekkige 

kerklike visie oor die werklike inhoude van transformasie. Hierin is twee gebeure van tersaaklike belang.  

 

Enersyds ontwikkel 'n gebrekkige kerklike evaluering van horinsontale gebeure. Die situasie realiseer omdat 

die kerk wel rekening met die realiteite van verandering hou, maar eensydiglik op die voortvloeiende 

gebreke daaruit konsenteer. Daarom word die talle pogings van ander instansies (naas die kerk) om die 

wêreld te verstaan en te verander dikwels onderskat juis omdat oormatig op die vernietiging van dieselfde 

wêreld deur die onverskilliges gefokus bly. Hierdie soort gebrekkige visie oor veranderingsgebeure realiseer 

vanuit die oormatige vetroue dat slegs die kerk sinvolle verandering kan meebring. In die proses wil die kerk 

egter die wêreld verkerklik deur al die onheilighede vanuit die bose wêreld te verwyder (Wentsel, 1972; Deel 

I: 67-77). Met  hierdie eensydige gerightheid op die kerklike rol word die bydraes van ander instansies (oa. 

die industrie) onderskat, ignoreer en selfs rupideer.  

 

Andersyds word eensydiglik op die individu se geloofslewe gefokus. Vanuit hierdie self-beperkende aksent 

realiseer 'n verskraalde bediening wat 'de vermogen van die kerk om de wereld te verander' omvattend 

beperk (Ubbink, 1968: 95). Die RKK het die kerklike gebrek reeds in 1966 besef en daarom is 'n dinamiese 

poging aangewend om 'n nuwe en breëre kerklike gerigtheid op die eietydse wêreld te skep. Die nuwe 

benadering is geïnisieer deels omdat die genade van God werksaam in die hele wêreld is en grootliks omdat 

'n valse kerklike oordeel oor slegs na veroordeling van die wêreld lei. Juis laasgenoemde ondermyn die kerk 

se waarde en rol tydens verandering. 

 

Derdens inisieer die kerk se inwaartse fokus 'n gebrek aan kerklike funksionaliteit. Die situasie realiseer 

omdat die kerk se gebrekkige wêreldfokus en meegaande betrokkenheid 'n vorm van kerklike isolasie 

meebring. Daarmee misluk die kerk om die gesekulariseerde wêreld beter te verstaan en vanuit sodanige 

insigte die wêreld te beïnvloed (Dingemans, 1996: 35). Heitink (1993: 195) meen egter dat dit reeds die taak 

van die kerk is om die eietydse bedelinge te verstaan juis omdat die teologie 'krachtens haar aard gericht op 

veranderen' bly ten einde te verseker dat 'n 'procesmatige weg van begeleiding en beinvloeding' van daaruit 

kan realiseer. Die benadering vra dat die kerk en sy teologie 'n soort kragdadige middelpunt binne 

wêreldgebeure sal wees omdat aktief en prakties met die eietydse gebeure geworstel, onbruikbare kerklike 

denke en sisteme verander en isolasie juis d.m.v 'n gerigte, planmatige en omskrewe strategiese 

uitreikingsaksie na die wêreld vermy word. Juis omdat die kerk die 'intermediar tussen Evangelie, mens en 

sameleving' is (Dingemans, 1996: 35) moet enige interne gerigtheid gelaat word omdat daarmee 'n 

uitwaartse beweging gestuit en slegs inwaartse beskerming gevestig word. Daarom te meer moet Heitink 

(Ibid, 94-95) se soeke na integrasie (samewerking) en differensiasie (verskillende prosesse) ten sterkste in 

die kerklik-teologiese omgewing gevestig word omdat sleg so die 'micro-niveau' (persoonlike lewe), die 

'meso-niveau' (kerklike lewe) en die 'macro-niveau' (sosiale lewe) ten volle sinkroniseer kan word. Vanuit die 

soort pluralisme is isolasie haas onmoontlik omdat die noue korrelasie tussen die mens, kerk en samelewing 

erken en gehandhaaf word. 
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Vierdens skep 'n kerklike identiteitskrisis 'n soort van kerklike tamheid. Hiertoe gee twee gebeure aanleiding. 

 

Enersyds luister die kerk nie na sy eie teoloë nie. Fortman (Voorwoord Müller, 1954: 7-8) het reeds 'n 

halfeeu tevore beklemtoon dat 'n gebrekkige kerklike fokus op die wêreldinvloede (en die meegaande 

menslike hanteringe daarvan) meebring dat die kerk nie verstaan 'hoe ingrijpend de wereld in de afgelopen 

100 jaar veranderd is, hoezeer de organisatie der kerk daarbij is achtergebleven en wat gedaan moet 

worden om de kerk in de veranderde wereld weer de plaats te geven, die zij om de wereld en om haarzelf 

hebben moet.' Gaum (2001: 1) blameer (veel meer resent) die 'interne krisisse, teologiese binnegevegte en 

skandale in sy eie 'heilige ruimtes', asook die gebrek aan selfstandige denke, die vashou aan rigiede 

denkpratone en die verlies aan kerklike kreatiwiteit' vir die gebrek aan eietydse kerklike beweeglikheid.  

Dieselfde  soort insette dekades uitmekaar spreek van 'n dowe kerklike oor. 

 

Andersyds mis die kerk die industrie se kritiese insigte oor aktualiteit. George (1992:14) se waarskuwings 

geld ook vir die kerk: 'We sometimes neglect the long-range complications of not keeping abreast with the 

present. Instead, we often persevere in the comfortable habits which we've grown accustomed to'. Dieselfde 

is waar van Toffler (1981: 23-24) wat duidelik uitspel: ‘Humanity faces a quantum leap forward, it faces the 

deepest social upheaval and creative restructuring of all time. Without clearly recognizing it, we are engaged 

in building a remarkable new civilization from the ground up'. Daarom word o.a. die Duitse Arbeidspigologie 

se hantering van verandering gemis waarin gevra word vir deeglikheid, vir 'n duidelike 'diagnosefahigkeiten 

in komplexen systemen' (Freiling & Sonntag, 1999: 495-517) en vir 'n voortgesette analise (as 'n konstante 

'aufgabe) van ingrypende gebeure. Daarby het Gibson (1997: 1-2) se beweringe ook by die kerk 

verbygegaan: 'Back in the 1960's and early 1970's, there was a general sense of certainty where we were 

going and how to get there. ... Long established institutions were driving to the future like a large luxury 

sedan on a wide open freeway. ...The lesson of the last three decades is that nobody can drive to the future 

on cruise control... In the space of just a few years, those roads that many once thought they owned became 

crowded, competitive arenas, and the journey turned into a race. ... Not a few of the former leaders left the 

race altogether and skidded off into oblivion'. Sunter (1992) praat in die verband van 'the quest for the high 

road' en beklemtoon deurgaans dat die byhou by verandering om 'n konsentrasie van energie en om 'n 

ernstige fokus op die eietydse situasie vra. Die skokkende eindresultaat van foutiewe analise is valse 

gerustheid, verkeerde afleidings, foutiewe konklus ies en eventuele totale selfvernietiging. Die kerklik-

teologiese omgewing kan net vanuit met die tipe insigte baat. 

 

Vyfdens dra die kerklike ontleding van globalisering tot die kerklik-teologiese gebrekkige insigte oor 

transformasie sodanig by dat groter aandag aan die faset nodig is. 

 

3.2.3. EENSYDIGE AKSENTE OOR GLOBALISERING. 

 

Om die omvattend kerklike ontleding van globalisering as 'n verdere aspek van die ontoereikende kerklike 

ontleding van transformasie te beskou, mag vreemd en selfs onaanvaarbaar klink. Juis daarom word eers 

die hoofmomente van die industriële hantering van globalisering kortliks beklemtoon ten einde die kerklike 

ontleding van die faset van eietydse transformasie in perspektief te plaas. 
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Vir die nywerhede is bevordering van globalisering 'n oorlewingsmeganisme. Sonder 'n wye internasionale 

fokus kan 'n grenslose wêreldmark nie geskep word nie en sal ekonomiese groei nie realiseer nie. Ten einde 

die soort fokus in die praktyk toe te pas is globalisering doelbewus beplan en sistematies gevestig en word 

dit strategies op 'n konstante basis benut. Hierdie prosesse inisieer bepaalde globaliseringsinvloede wat as 

deel van die eietydse transformasiegevolge gesien en as sulks verwerk moet word. Daarom moet die 

nywerheidswêreld die onstuitbaarheid van verandering aanvaar, die ophef van isolasie bedryf, die konstante 

druk op die status quo verwerk en in pas met die opeisende tydsbenutting bly. Vanuit hierdie fokus is 'n 

eiesoortige revolusionêre klimaat geskep en word nuwe bestuurstelsels sodanig bedryf dat die industrieë in 

voeling met die eietydse wêreld kan bly. Die handhawing van en tempo tydens hierdie nywerheidsoptredes 

is dan ook van so 'n aard dat ingrypende, omvattende en deurlopende stimulasie van transformasie 

realiseer. Globalisering vloei dus in die bloedstroom van die nywerheidswêreld se verwerking en hantering 

van die eietydse transformasiegebeure. 

 

Die kerk se omvattende ontleding van hierdie dinamiese faset van eietydse wêreldverandering staan in 

skrille kontras met die genoemde nywerhede se gerigte fokus en hantering van dieselfde realiteit. Daarmee 

mis die kerk die tempo, die inhoude, die betekenis, die rol en die invloed van globalisering en daarom word 

die kerklike bediening dikwels buitekant i.p.v. in hierdie transformasiefas et bedryf. Die situasie realiseer ten 

spyte van die ywer van die kerk om die situasie te verstaan en te hanteer. Hiervan is die magdom van 

resente publikasies wat vanuit en vir die kerklik-teologiese omgewing beskikbaar gekom het genoegsame 

bewys (o.a. WRK, 1986; 1987; 1988; 1992a; 1992b; 1993; 1998; 2001; 2002; Van den Berg, 1990; Haan, 

1991; Huber, 1993; Schreiter, 1997; Dickinson, 1998; Arthur, 1998; Held, 1999; Green, 2001; Stackhouse & 

Paris, 2001; Berger & Huntington, 2002; Moe-Lobeda, 2002; Stackhouse & Obenchain, 2002). Hierdie 

geskrewe hantering van globalisering openbaar egter dat talle kerklik-teologiese ontledinge en verwerking in 

die proses uitkulmineer. Die verskillende kerklike hanteringe is gedeeltelik geskep omdat die ampte 

weereens nie in die direksiesale sit waar globalisering feitlik daagliks op die agenda is nie en grootliks omdat 

die kerk slegs op die gevolge van globalisering kan en dan ook reageer. Vanuit die omvattende kerklik-

teologiese insette word slegs vier kritiese dimensies (drie negatief en een positief) as van tersaaklike belang 

uitgelig. 

 

Die drie negatiewe dimensies is omvangryk. 

 

Eerstens worstel die kerk om die begrip globalisering te verstaan. Daarom word die term as 'n eietydse 

cliché gesien wat poog om die talle veranderingskragte wat in die eietydse transformasiedimensies loskom 

binne hulle sosio-politieke dimensies te verstaan. (Held, MacGrew, Godblatt & Perratyon, 1999: 1). Vanuit 

hierdie termverwarring ontstaan 'big debates' (Held, 2000b: 22-43) waarin die 'globalist' glo dat globalisering 

'n ingrypende wêreldwerklikheid is wat enorme invloed in die wêreld uitoefen. Daarteenoor verwerp die 

'tradisionalists' globalisering omdat so 'n dramatiese wêreldgebeure onmoontlik is en dus as 'n mite beskou 

moet word. Heslam (2002: 5-6) voeg by hierdie 'globalists' en 'demythologizers' 'n derde skool t.w. die 

'restructuralists' wat albei bogenoemde standpunte bevraagteken en wel omdat die konstantheid en 

uniekheid van wêreldverandering in wese globalisering dryf en instandhou. Globalisering is dus weinig nuuts 

behalwe dat die ingeweefde eietydse kommunikasienetwerke die proses omvattend uitbeeld. Van kritiese 

belang is egter die noodsaaklike insig dat elke bestaande ideologiese perspektief ('socialists, liberal, 
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conservative') in die globalseringsproses sodanig ineengeweef is dat 'the traditional ideological positions or 

worldviews' eenvoudig nie meer haalbaar is nie. Daarom moet die uitgediende hantering van 

wêreldverandering hersien en herstruktureer word. Hierdie soort debat is indrukwekkend en insiggewend 

maar skep nogtans die indruk dat die kerk met verskillende soorte begrippe worstel en vervolgens weinig 

benul van die werklike inhoude van globalisering het. 

 

Tweedens word globalisering gesien as 'n bedreiging vir alles wat die mens se lewensbestaan sin gee. 

Vanuit die standpunt word globalisering gevrees en wel omdat die gebeure kulturele identiteit misken, 'n 

dominante wêrelddemokrasie (of selfs radikale diktatorskap) oor almal en alles handhaaf en lukraak oor 

'frontiers, nations and languages' heen beweeg. Daarmee word soveel grense afgebreek dat kulturele 

waardes, politieke beskouinge, geregtigheidsinhoude en morele beginsels sodanig verander dat geen 

identiteit, kultuur, geloof en waardesisteem staande kan bly nie. Juis daarom moet die kerklik-teologiese 

omgewing hierdie bedreigde inhoude staande hou deur die eiesoortigheid daarvan te beklemtoon, te 

handhaaf en te bevorder. Daarmee sal verhoed word dat die eiesoortigheid van menswees in valse 

omvange vervloei en sodoende eventueel verdwyn (Hirsch, 2001: 1-7). Vanselfsprekend val die soort 

oordeel nie gunstig op die ore van diegene wat globalisering as 'n noodsaaklike proses vir wêreldoorlewing 

(insluitende die individu, samelewing en kerk) beskou en bedryf nie. 

 

Derdens word globalisering blameer vir die ekonomiese ellendes van die wêreld. Hierin is twee aspekte van 

belang. 

 

Enersyds handhaaf veral die WRK (2001, 2002) 'n sterk, duidelike, omvattende en negatiewe standpunt in 

die verband. Die uitgangspunt is dat globalisering na rykdom strewe, maar armoede skep. Daarmee word 

die afstand tussen ryk en arm tot kritiese omvange gewetenloos bevorder en wel omdat ekonomiese winste 

voorop staan. Tydens die bedryf van die proses ontwikkel 'n ongelyke distribusie van inkomste wat sosiale 

wantoestande skep omdat sosiale strukture en beginsels tydens die gebeure radikaal verander word. Geld 

oorheers alles ten koste van alles. Hierteen moet die kerke appelleer en 'n reeks van protesaksies loods wat 

die soort ekonomiese vergrype in sy totaliteit kan stuit. 

 

Andersyds word die armoederesultate van globalisering juis sterk binne die Suid-Afrikaanse konteks uitgelig. 

Polities onderskryf President Mbeki tydens die Third African Rennaissance Festival in Durban (Maart 2001) 

die VVO se Human Development Program wat duidelik beklemtoon: 'Global integrations is proceeding at 

breakneck speed and with amazing reach. But the process is uneven and unbalanced, with uneven 

participations of countries and people in the expanding opportunities of globalization …' Hierdie 'opportunies' 

behels ekonomiese, tegnologiese, kulturele en politieke voordele waarin almal eenvoudig nie deel nie 

(UNDP, 1999: 30). Akademici beklemtoon in die verband die geskiedenis van ongelykhede in Suid-Afrika 

(Terreblanche, 2003) en vakbonde maak drasties oproepe 'to crush poverty' (COSATU, 2000). Die 

binnelandse kerk aanvaar die invloed van globalisering op die nasionale werksituasie en beskou die 

gebeure as 'n bydraende faktor tot armoede (Botha, 2001). Daar word selfs gepleit (ten spyte van die 

meegaande probleme van inspraak, seggenskap en beheer) vir die 'modelling of a new economy' 

(Cockrane, 2002). Al hierdie soort insette handhaaf waarheidsinhoude, maar ook eensydige elemente wat 

die kerk se ywer om 'n knellende probleem (armoede) te hanteer wel onderskryf, maar ook van die eietydse 
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werklikhede amputeer. Vanuit die soort fokus oorskry die kerk sy invloedsgrense en word die kerk en 

nywerhede vyande omdat eersgenoemde die ellendes aan laasgenoemde se optredes toedig. 

 

Naas die negatiewe realiseer egter ook 'n positiewe kerklike waardering van globalisering met veral twee 

verrykend gevolge.  

 

Eerstens besef die kerk dat globalisering ook geleenthede vir die kerk bied. In die proses word globalisering 

nie net ontleed nie, maar word ook gestrewe om aan God 'a new face' van betrokkenheid tydens 'n kritiese 

wêreldontwikkeling te gee (Mische (2001). Die interpersoonlike verhoudinge binne globalisering bied juis 'n 

gulde geleentheid vir die kerklik-teologiese vestiging van 'global ethics' waarin die kerklike leerstelling oor 

sosiale etiek rigting aan die wêreldomvange kan gee (Cahill, 2002). Die aksent is nodig omdat 'human 

development' eenvoudig nie sonder 'n etiese onderbou kan realiseer nie (O'Connor 2002). Daarby kan 

globalisering as 'n ideale geleentheid benut word om wêreld evangelisasie te bedryf (en te bevorder) juis 

omdat globalisering die toegang oor talle grense heen vergemaklik (Araujo (2000). Hierdie positiewe fokus 

word egter nie duidelik genoeg gehoor nie en daarom mis die lidmaat die waarde daarvan.  

 

Tweedens word juis die strewe na kerklike vernuwing deur globalisering bevorder. Die gebeure ontwikkel 

omdat globalisering die kerk direk in aanraking met die veranderingsinvloede (wat vanuit die industriële en 

politieke transformasieprosesse realiseer) bring en sodoende kerklik-teologiese reaksie ontlok. 'n Gerigte 

kerkvernuwingsfokus is die resultaat van hierdie stimulasieproses. 

 

3.3. GERIGTE KERKVERNUWINGSFOKUS.  

 

Ten einde die nasionale gerigte kerkvernuwingsfokus in perspektief te plaas, is dit nodig dat eers 'n kort 

oorsig van die internasionale kerklike vernuwingsproses gegee word voordat slegs twee modelle uitgelig 

word wat juis Nywerheidsbediening tot in sy wese raak. 

 

3.3.1. INTERNASIONALE KERKLIKE AKTIWITEIT. 

 

Kerklike vernuwing is 'n wêreldwye kerklike gebeure en behels 'n studie op sy eie. Slegs 'n kursoriese oorsig 

van die mees resente publikasie in die verband is genoegsaam om die stelling te substansieer. Daarom 

word slegs drie stellinge gemaak. 

 

Eerstens raak die eietydse kerkvernuwingsproses haas elke faset van die kerk en sy bediening. In die 

proses moet die kerk op elke moontlike aspek van kerkwees fokus ten einde aanpassings sodanig te 

hanteer dat 'n vernude kerk op een of ander wyse van daaruit kan realiseer. So moet o.a. die kerklike 

organisasie hersien word en wel omdat die kerk net kan vernuwe indien 'the liberating of the structures for 

the ministry' realiseer (Greenwood, 2002) en die 'transforming of the congregational culture' as 'n 

noodsaaklikheid vir kerklike vernuwing aanvaar word (Robinson, 2003). Vir Koester & Searle (2004) gaan dit 

om die vernuwing van die kerklike liturgie spesifiek binne die RKK. Hertog (2004) strewe weer na die 

vernuwing van die kerklike tradisie. Daarmee word aansluiting gevind by Delgado en Fuchs (2004) wat 

kerklike vernuwing tipeer as 'n geskiedenis van leerstellige handhawing en aanpassings. Sogaard (2004) 
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oordeel weer dat die regte insigte oor globalisering die kerk sal inspireer om vanuit 'n vernuwingsproses die 

wêreld (global village) te evangeliseer. By dieselfde Thailandse forum for World Evangelization beklemtoon 

Sang-Bok (2004) dat die ampte se moeilike belewenisse van die eietydse bedieningsinhoude en strukture 

die kerk tot vernuwing sal moet inspireer indien die kerklike se evangeliese gerigtheid behoue wil bly. By die 

soort aksent vind Farley (1997) aansluiting in die oproep dat die 'luke-warm church' sy missie moet vernuwe 

indien die kerk sy roeping wil bly vervul. Volgens Haase (2004) sal slegs kerklike groei nuwe lewe in die kerk 

se doodsbeendere inblaas voordat vernuwing kan plaasvind. Lundblad (2001) waarsku egter duidelik dat die 

weerstand teen verandering enige kerklike vernuwing omvattend bemoeilik wat meebring dat die kerk moet 

'transforming the stone'. 

 

Tweedens gaan dit in kerklike vernuwing om kerklike oorlewing. Volgens Thwaites (2002) behels die proses 

inderdaad 'the death and life of the 21st century church' waartydens kerklike vernuwing die verskil tussen 

die twee moontlikhede gaan bepaal. Sweet (1999) dink langs dieselfde lyne en beweer dat 'n 'Soultsunami' 

golf reeds die kerk getref het wat behels dat die kerk dus moet 'sink or swim in the new millenium Culture'. 

Kerklike vernuwing gaan inderdaad die toekoms (groei of sterf) van die kerk bepaal (Gaum, 1981; Trigg, 

1986; George, 1992). 

 

Derdens word vir die doeleindes van die studie egter slegs twee pole in die kerklike vernuwingsproses 

beklemtoon. Die een pool poog om kerklike vernuwing d.m.v. kerklike vernietiging te verseker terwyl die 

ander pool dieselfde doel nastrewe, maar d.m.v. kerklike aanpassing. Die twee pole word uitgelig omdat die 

binnelandse lidmate beide hierdie benaderinge beleef. Verder is die twee pole vir Nywerheidsbediening van 

kritiese belang omdat die eerste pool Nywerheidsbediening bedreig terwyl die tweede pool die kerklike 

funksie bevorder. 

 

3.3.2. KERKLIKE VERNUWINGSMODELLE. 

 

Die twee kerklike vernuwingsprosesse behels albei 'n duidelike, omvattende en selfs ingrypende hersiening 

van kerklike inhoude, strukture en stelsels. Albei poog om die kerk aktueel binne die eietydse 

wêreldbedeling te maak, maar die metodes om die doel te bereik is so radikaal verskillend dat van 

teenoorgestelde pole tydens die studie gepraat word. Albei die modelle word slegs kursories ontleed en wel 

sodanig dat die mees tersaaklike elemente wat Nywerheidsbediening raak van daaruit duidelik kan word. 

 

3.3.2.1. VERNUWING D.M.V. KERKLIKE VERVANGING. 

 

Hierdie vernuwingsmodel omsluit ses belangrike inhoude.  

 

Eerstens word die ingrypende invloede van transformasie op die kerk as 'n kerklike vernietigingsproses 

tipeer. Volgens Sweet (1999: 75) is die post-moderne kultuur genadeloos besig om die kerk van die 

aardbodem te vee. Die invloede van hierdie aanslag laat die 'mainline churches' skrikwekkend kwyn. Aan 

hierdie wêreldwye verskynsel moet die kerke aandag gee want geen kerk (klein of groot) gaan aan hierdie 

vloedgolf van vernietiging ontsnap nie. 
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Tweedens word die redes vir die kerklike mislukking in die eietydse wêreld uitgewys. 'For a variety of 

reasons, organised religion, including Christianity, seemed to have lost its power to satisfy us in the late old 

world. It seemed ingrown, tired, petty, crotchety, and out of touch … As a result many of us disengaged from 

religion.' Godsdiens bevredig dus nie en daarom bestaan 'the need for new kind of churches in the new 

world', want 'if we have a new world, we need a new church. We don't need a new religion per se, but a new 

framework for our theology.. Not a new Spirit, but a new spiritualtity. Not a new Christ, but a new kind of 

Christian. Not a new denomination, but a new kind of church in every denomination. (McLaren, 1998: 14). 

Hiervolgens is vernuwing die sleutelwoord want die oue is afgeskryf, uitgeput en uitgedien. 

 

Derdens word die grondoorsake van die kerklike mislukking uitgewys. Die grootste probleem setel in die 

bestaande kerklike metodes, strukture, stelsels en gebruike. Volgens George (1992: 37) 'a multiple of 

boards and committees serve mainly to prevent new vision from taking the church beyond the status quo.' 

Covey (2004: 17-18) oordeel weer dat die talle vorme van kerklike beheer 'suppress human talent and voice' 

en vernietig inisiatief, ondermyn ywer en beperk toewyding. Wat nodig is, is 'n nuwe dinamiese visie wat 

kerke en gemeentes kan vestig en wat 'once again replenish the spiritually hungry and thirstry, that 

understand them and connect them with the mysteries they seek; churches that promote a heathful, whole 

hearty and spiritually rather than an ugly, thin , hateful, insipid or anemic religion ' (McLaren, 1998: 14). 

Slegs so sal die kerk besef dat werklike waarde en bydrae van die Evangelie gemis word omdat die 

Evangelie in 'n tradisiegebonde soort kultuur vasgevang is. (McLaren & Campolo, 2003). 

 

Vierdens word 'n dinamiese, nuwe en aktuele kerk slegs herplant indien kerklike groei die hoof mikpunt is. In 

die proses moet alles van, in en uit die kerk wat die kerk laat sterf (en dus laat kwyn i.p.v. laat groei) vervang 

word. In die plek van die talle ou en uitgediende kerke moet 'The New Apostolic Church' kom wat konstant 

sal besef dat hulle God se seëninge slegs kan meet vanuit die mate wat die kerk gegroei het (Wagner, 

1998: 16). Daarby moet alles in die vorige kerk sodanig vervang word dat groei (en daarmee saam God se 

seën) ontvang sal word. Daarvoor is nege nuwe, dinamiese, aktuele, bruikbare en konstant toepasbare 

kerklike elemente nodig. 'n Nuwe naam (1) moet gevestig word ten einde uitdrukking te gee aan die konsep 

dat 'n nuwe kerk aan die beweeg is. Verder moet 'n nuwe outoritêre stuktuur (2) geskep word wat onder 

leiding van 'n charismatiese leier en geestelike leierspan die kerk tot konstante groei sal inspireer en 

begelei. Ten einde 'n groeitempo te handhaaf moet nuwe leierskapsopleiding (3) gedoen word om beide die 

geordende ampte en die leke arbeiders vir hulle nuwe funksies in die groeiende kerk te bekwaam. 'n Nuwe 

bedieningsfokus (4) verseker dat die kerklike verlede vergeet en die toekoms rondom kerkgroei gebou word. 

'n Nuwe aanbiddingstyl (5) moet met moderne elektronika so aanskoulik gemaak word dat die Evangelie 

meer verstaanbaar en aanvaarbaar sal wees en 'n nuwe gebedsforum (6) moet d.m.v. gebedsuittogte, 

staptogte, en optogte die kerklike erns demonstreer en kerklike groei bevorder. Nuwe finansieringstelsels en 

projekte (7) moet die tiende-beginsel (tithe) vestig, bevorder en benut om die nuwe kerklike uitreiking na die 

wêreld (8) te finansier. Laastens moet al hierdie aktiwiteite met 'n nuwe vorm van krag oriëntasie (9) gedra 

word waartydens die Heilige Gees nog meer ruimte gebied word as wat selfs in die Bybel en 

kerkgeskiedenis realiseer het (Wagner, 1998: 17-25) 

 

Vyfdens erken hierdie kerklike vernuwingsproses dat die eietydse transformasie besig is om die kerk totaal 

te vernietig. Die proses realiseer omdat die kerk misluk het om sy roeping uit te voer deur te lank aan 
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uitgediende kerklike inhoude en stelsels vas te hou. Daarom moet alles wat die kerk laat kwyn het envoudig 

vervang word met dinamiese bedieningprosesse wat die kerk weer sal laat groei voordat dit totaal uitsterf. 

Groei is juis 'n teken van God se seëninge en sodoende genoegsame bewys dat die kerk daarmee sy 

funksies in die nuwe wêreld d.m.v. 'n nuwe kerk uitgevoer het. 

 

Laastens word dwarsdeur bogenoemde kerklike vervangingsproses die waardevolle erfporsies van die 

kerklike tradisie, die erkende en bruikbare teologiese inhoude van gevestigde en erkende kerklike leerstukke 

en die bruikbare kerklike sisteme wat juis momentum aan die kerklike bediening in die verlede gegee het, 

eenvoudig ondermyn, afgeskryf en uitgewerk.  

 

Laas genoemde opset maak vernuwing d.m.v. kerklike aanpassing van  kritiese belang.  

 

3.3.2.2.  VERNUWING D.M.V. KERKLIKE AANPASSING. 

 

Die kerklike model waarin vernuwing d.m.v. kerklike aanpassing nagestreef word, verskil radikaal van die 

eerste genoemde model. Vir die doeleindes van die studie is dit voldoende om slegs enkele beginsels van 

die model te beklemtoon. Hierdie tersaaklike elemente word sodanig deur Naude (2005:17-35) en Bosch 

(2005: 177 -180) saamgevat dat met hierdie nuutste publikasies volstaan word. Slegs vier aksente word as 

van belang vir Nywerheidsbediening uitgelig. 

 

Eerstens bedreig eietydse transformasie beslis die kerk. In die proses word die kerk se waardes ondermyn, 

se boodskap bevraagteken en se bedieningstrukture gekritiseer. Sulke kerkbedreiginge is egter niks nuuts 

nie omdat die kerklike bediening in 'n Godvervreemde wêreld bestaan. Die hoofsaak is egter dat God Drie-

Enig alle magte en kragte oorwin het en sodoende sy kerk self instandhou. In wese beteken dit dat kritiek 

teen die kerk nie die einde van die kerk bewerkstellig nie, maar eerder die ywer van die kerk verhoog . 

 

Tweedens vra die Goddelike instandhouding om kerklike aanpassing by veranderde tye. 'n Godgehoorsame 

kerk is 'n dinamiese, aktiewe en veranderende kerk omdat die Woordgebeure sentraal in die kerklike 

bediening staan. Die hermeneutiese ywer met Woordverkondiging vestig juis konstante aktualiteite omdat 

die Woordinhoude nooit uit pas of tyd raak nie.  

 

Derdens sekere kerklike tradisies en gebruike beslis die kerklike bediening benadeel. Die proses realiseer 

telkemale wanneer die Bybel ignoreer of selfs amputeer word. Tydens Bybelvervreemding word ervaring en 

pragmatisme die metode om 'n gekose en bepaalde waarheid in te kleur en selfs as evangelie te verkondig. 

Van die gevaar moet die kerk altyd bewusbly en daarom moet die teologie 'n suiweringsaksie loots 

waartydens die belydenisinhoude van die kerk behoue bly en relevant verklaar, verwoord en verduidelik 

word. In die proses bly die grondwaarhede onaangetas terwyl die uitdra daarvan nogtans aangepas word. In 

wese is daar dus genoeg inligting binne die kerklike tradisies, ervaring, prosesse, gebruike en bediening om 

'n Bybelmodel binne 'n vernude kerk te plaas. Daarmee word die dinamiese inhoude van 'n Christelike 

geloofsgemeenskap nuut in gemeente verband uitgedruk (Burger, 1991) en wel sodanig dat die 

vernuwingsgeleenthede in die oorgangstye in gemeentes ten volle benut word (Burger, 1995). 
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Laastens word ook hierdie vernuwingsmodel vanuit die toepassing van dinamiese beginsels bedryf. Die 

beginpunt is die uitleef van Christus se kerkmodel wat 'n blywende aanpassing, aktualiteit en bruikbaarheid 

handhaaf (1). 'The Lord could have led the Apostles to develop a very different model, possible based on the 

Roman military, the Hebrew Synagogue, or the ideas of Plato's Republic, but intead He taught them a 

pattern that was the reverse of any human ideas. He taught them by word and example that leaders were to 

be servants and not masters. As the disciples began to implement the 'plan', He Himself blessed their work 

with souls and churches.' Hierdie situasie beteken ware kerkgroei en wel omdat '….God, in His omniscience 

delivered principles to His church that will remain applicable until His return.' Verder bly die beginsels van 

die kerk behoue (2) want die inhoude daarvan is deur eeue se eietydse lewenservaring gevorm, getoets en 

aangepas juis om die behoeftes van die tyd aan te spreek. Daarom kan die gegewe inhoude nog steeds 

binne die eietydse wêreld en lewensbedeling 'n duidelike woord spreek. Verder het die kerk 'n duidelike 

Goddelike opdrag om uit te voer (3) t.w. om die Woord te verkondig aan alle nasies tot aan die eindes van 

die aarde (Bosch, 2005: 179). Met die soort fokus word sukses (en groei) vir die kerk verseker omdat 'die 

grootste aantrekkingskrag van die Kerk is die lewende Woord van God' (Naude, 2005: 33). Juis daarom is 

ware kerkvernuwing 'n proses van vernuwing deur die Gees omdat Christene sodoende begelei word om die 

Bybel ernstig te neem, in verwondering op God se verrassings te wag en gasvryheid en versoening sodanig 

uit te leef dat die Christelike etiek in die nuwe wêreld toepaslik uitgeleef word. Hierdie tipe kerklike fokus is 

slegs moontlik omdat die toekoms wat God vir die kerk en Sy Koninkryk beloof het, reeds binne die eietydse 

wêreld uitgeleef word. (Naude, 2005: 158-160). 

 

Hierdie model impliseer dat alles wat die kerk het, sy ampte, sy belydenis, sy waarde-inhoude en 

bedieningstrukture behoue bly. Slegs aanpassings word aan hierdie gegewenhede gemaak sonder dat die 

kerk sy wese, sy waarde, sy betekenis en selfs sy siel verloor om die wêreld te probeer wen. 

 

Geen ontleding, kritiek of evaluering word oor bogenoemde modelle gelewer nie. Al wat volg is die waarde 

wat die twee modelle vir Nywerheidsbediening inhou. 

 

3.3.3. WAARDE VAN VERNUWINGSMODELLE. 

 

Die waarde van beide modelle handhaaf weereens twee pole. 

 

Die model van vervanging bied wel die moontlikhede dat uitfasering van uitgediende strukture in die kerk se 

Nywerheidsbediening as deel van kerklike vernuwing beskou kan word. Die fokus van die vervangingsmodel 

skep egter probleme juis omdat Nywerheidsbediening op Evangelieverkondiging (i.p.v. groei) gerig is. Die 

soort bedieningsbenadering rangeer Nywerheidsbediening dus buite die missie, visie en optrede van die 

eerste model. Die implikasie hiervan is dat Nywerheidsbediening (volgens die soort uitgangspunt) eintlik 

misluk het om die kerk se funksies te verrig en derhalwe uitfaseer moet word. 

 

Die model vir aanpassing is die meer bruikbare omdat by die basiese beginsels van die kerk gehou word. 

Die mens in die werksplek wil die Woord hoor, die hart van die kerk in hulle midde voel klop en die liefde van 

die Evangelie in hulle lewens ervaar. Daarby het die kerk reeds met die aanpassing van die vorige 
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Nywerheidsbedieningsopset begin, wat meebring dat hierdie faset van die kerklike hantering van die 

eietydse nuwe wêreld grootliks voltooi is. 

 

Tydens die toepassing van 'n aanpassingsmodel het die kerk reeds gepoog om die kerk se uitreik na die 

mens in die nywerhede sodanig te vestig dat die Evangelie aan die eietydse mens gebring kan word. Hierdie 

visie het 'n duidelike nuwe nywerheidsfokus inisieer. 

 

3.4. VESTIGING VAN NYWERHEIDSFOKUS. 

 

Ten einde die vestiging van 'n nuwe kerklike nywerheidsfokus in perspektief te kry, word 'n kort oorsig van 

die historiese ontwikkeling van die gebeure gegee. Tydens die proses realiseer die nuwe kerklike aandag 

aan, die vestiging van 'n nuwe bedieningstruktuur en die ontwikkeling van 'n nuwe beleid vir 

Nywerheidsbediening as die mees tersaaklike elemente. 

 

3.4.1. NUWE KERKLIKE AANDAG. 

 

Die nuwe kerklike aandag aan Nywerheidsbediening realiseer vanuit die Wilgespruit konferensie oor 'the 

Church's Industrial Mission', die navorsing wat die N.G.Kerk se Arbeidsbedieningskomitee van Noord- en 

Oos-Transvaal vanaf 1993-1994 onderneem het en die ontleding van Arbeidsbediening wat in opdrag van 

die N.G.Kerk se Algemene Sinode deur ISWEN uitgevoer en tydens die Sinode van 1994 as nuwe beleid 

voorgelê is. 

 

3.4.1.1. WILGESPRUIT KONFERENSIE. 

 

Tydens 1965 organiseer 'n aantal kerke aan die Witwatersrand die Inter-denominational Committee for 

Industrial Mission (ICIM) ten einde die werksaamhede van die kerke in die myne beter te organiseer en 

vanuit daaruit te bevorder (IMSA, 2003: 1). Die SARK versoek ICIM om 'n studiesessie oor Industrial 

Mission te hou wat vanaf 12-22 Junie 1997 te Wilgespruit realiseer. Daarna is 'n dokument saamgestel t.w. 

'The Church's Industrial Mission' (SARK, 1967) van waaruit ICIM se bediening hersien en verder gerig sou 

word. Ten spyte daarvan dat sterk politiese ondertone oor armoede en veral die swartwerker se 

uitgelewerde werksituasie opklink, word nogtans genoegsame en aanvaarbare insigte beklemtoon wat 

eventueel tot die inskakeling van ICIM by die Industrial Mission in South Africa (IMSA) sou aanleiding gee. 

Veral vyf aksente is van tersaaklike belang. 

 

Eerstens is 'Industrial Mission' omvattend, herhalend en deurlopend as 'n verlengstuk van die kerklike 

bediening spesifiseer. Hierdie insig is dwarsdeur die vorderingsgeskiedenis van Industrial Mission (Bloy, 

1967: 10-11) en ook tydens die vestiging van die werksaamhede in Afrika (Bloy, 1967:14 -15) en Suid-Afrika 

(Thomson, 1967: 22-24) aanvaar en beklemtoon. Industrial Mission staan dus nie naas die kerk nie maar is 

deel van die kerk. 

 

Tweedens is die noue relasie met en noodsaaklike samewerking met 'n maatskappy se 'Social Services' 

beklemtoon. Vanuit sodanige noue verbintenis kan die kerk meewerk aan die 'rehabilitation of people', die 
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'facilitating the recovery of im paired workers (mynongelukke), die 'treating of alcoholism' en die 'guiding of 

people to become a true person' (Du Plessis, 1967: 30-32). 

 

Derdens moet ten nouste met Menslike Hulpbronne saamgewerk word om Industrial Mission werknemers 

verder te bekwaam om  die individu in werksverband by te staan. Die opleiding moet beide teoretiese 

voorligting en praktiese sessies bevat. Tydens die opleiding moet 'n positiewe verhouding tussen Industrial 

Mission en die betrokke maatskappy sodanig gebou word dat met groter vrymoedigheid van die hulp, 

bystand, ondersteuning en teologiese asook menslike kundigheid van Industrial Mission gebruik gemaak sal 

word. (SARK, 1967: 45-51). 

 

Vierdens is tien beginsels vir die bedryf van Industrial Mission voorgeskryf (Paradise, 1967: 25-27). 

Hiervolgens moet Industrial Mission (1) op 'a long term basis' en deurlopend 'concentrated' geskied en (2) 

konstant inter-denominational bedryf word. Die bediening moet (3) deurgaans op die behoeftes van die 

industrie fokus en moet (4) 'n profetiese Christelike boodskap binne die werk te alle tye verkondig. Die 

nouste samewerking moet (5) met die bestuur gehandhaaf word, maar (6) sonder dat die 'independent' 

opset van Industrial Mission daarmee verlore gaan. (7) Alle werkers moet met die bediening bereik word en 

(8) vrywilligers moet in die werksomgewing gewerf word om (9) die werksaamhede van die 'industrial 

ministers' aan te vul. Laastens moet (10) 'n noue 'partnership' met die maatskappy vanuit 'n nederige 

ingesteldheid gehandhaaf word.  

 

Laastens was die wedersydse invloed van die nywerheid en die kerk op mekaar erken. Die finale konklusie 

was (en is) van deurslaggewende belang: 'Nothing could be more disastrous and untrue than the attitude 

that the church has all the answers and that industry should sit at its feet. Industrial Mission should be 

carried on in the spirit of 'We have some knowledge of the Bible and a bit of theological understanding. You, 

however, know far more about industry and its problems than we do. Maybe we can pull our knowledge and 

carry on such a fruitful discussion that together we can see how Christianity can both enrich the life of 

industry and contribute significantly to the solution of its problems' (Paradise, 1967: 27). 

 

Met hierdie genoemde bevindinge, gerigthede en Christelike fokus (van meestal swart leraars) het die 

leraars in die blanke Nywerheidsbediening so sterk mee assosieer dat IMSA rondom dieselfde beginsels 

geaktiveer kon word. Vanuit 'n ander fokus is ook tydens 1993 'n eie navorsingsprojek geloods wat verder 

tot die stimulering van 'n nuwe Nywerheidsbedieningsfokus bygedra het. 

 

3.4.1.2.  NAVORSING ARBEIDSBEDIENINGSKOMMISSIE. 

 

Die waarde en inhoud van die navorsing word omvattend duidelik vanuit die historiese aanloop daartoe . Die 

ontwikkeling omsluit drie kritiese gebeure  

 

Eerstens is 'n radikale transformasieproses voorsien. Tydens 1993 vergader die Gesamentlike Kommissie 

vir Arbeidsbediening gerig op Transnet (GKAT) van beide Suid- en Noord-Transvaal om aandag te gee aan 

die dringende versoeke van beide die Suid en Noord Bestuursrade van Transnet. In die versoek is gemeld 

dat dramatiese veranderinge vanuit die binnelandse politieke situasie gaan uitkulmineer wat Transnet (as 
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staatsbeheerde maatskappy) tot in sy wese gaan raak. Die Menslike Hulpbronafdelings het reeds met 

empiriese navorsing gevind dat emosionele geladenhede intens toegeneem het en wel omdat onsekerhede 

oor die eie werksposisie talle blanke vrese oor die toekoms geskep het. Onder die swart werknemers heers 

weer opgewondenheid oor die beloftes vir 'n nuwe politieke bestel, maar ook huiwering oor die nuwe 

verpligtinge wat van hulle in die toekoms verwag gaan word. Arbeidsbediening in Transnet word tans 

grootliks deur die bydraes van blanke Transnet werknemers gedra wat sodanig gedaal het dat die Sinodale 

pos van die N.G.Sinodes van Noord- en Oos-Tranvaal (Sinodale Leraar Arbeidsbediening) reeds afgeskaf 

is. Die afwaartse spiraal kan eventueel meebring dat die Wes - en Suid-Transvaalse N.G.Sinodes dieselfde 

besluit sal moet neem. Om die onrusbarende proses te hanteer moet die GKAT navorsing doen oor die 

lewensvatbaarheid van Arbeidsbediening in ander maatskappye ten einde enersyds fondse buite Transnet 

te vind om die werk in Transet voort te sit en andersyds om die werksaamhede van Arbeidsbediening juis 

tydens transformasie na ander instansies uit te dra. 

 

Tweedens is die versoek implementeer. In die proses is 52 maatskappye in die huidige Gautengstreek 

besoek waartydens gesprekke met Besturende Direkteure en die hoofde van die Menslike 

Hulpbronafdelings gevoer is.  

 

Derdens is die resultate van die bevindinge daarna vanuit literatuurverwysings gestaaf en vervolgens aan 

die betrokke N.G.Kerk Sinodes voorgelê. Binne die vier Transvaalse Sinodes het die insette die kerk se 

nuwe fokus op Nywerheidsbediening help inisieer.  

 

Die resultate van die navorsingsprojek was van soveel kritiese belang vir die latere ontwikkeling van 

nywerheidsbediening dat verdere aandag daaraan later nodig is.  

 

Slegs ses van die mees tersaaklike navorsingsinsigte word genoem waarvan drie die nywerhede se houding 

teenoor die kerk en die laaste drie die nywerhede se voorskrifte vir kerklike betrokkenheid in die werksplek 

behels. Hierdie bevindinge is reeds in die vestiging van die nuwe voorgestelde Nywerheidsbedieningsmodel 

akkomodeer (Hoofstuk 5). 

 

Wat die houding van die nywerhede teenoor die kerk betref, is die volgende drie bevindinge van kritiese 

belang. 

 

Eerstens is wydlopig erken dat godsdiens 'n rol in die werksplek speel. Die eietydse transformasiegebeure 

het omvattende denkenergie binne maatskappye vrygestel en empiriese navorsing genoodsaak. Vanuit die 

navorsing is gevind dat Godsdiens nie bo- of buitekant die transformasiegebeure nie, maar in die hart 

daarvan staan. Die realiteit is moontlik omdat die individu reeds deur die transformasieprosesse so 

ingrypend geraak word dat op godsdienstige oortuigings staatmaak word om emosioneel staande te bly. 

Hierdie soort inset is aanvaar omdat met die genoemde navorsing erns gemaak is en omdat 'every shred of 

industrial-era thinking is now being rescrutinized and brilliantly reformulated' (Gibson, 1997: ix). Daarby is 

duidelik gevind dat die rol van godsdiens wel in elke faset van die menslike lewenssfeer erken en 

beklemtoon word (Ward, 1999: 78-80). 
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Tweedens is gevind dat die kerk slegs indirekte invloed in die werksplek uitoefen en omgekeerd. Omdat 

godsdiens die bedieningsveld van die kerk behels, word die kerk d.m.v. sy lidmate in die werksplek 

verteenwoordig. Die situasie bring egter mee dat die kerk slegs deur monde van sy lidmate van die eietydse 

transformasiegebeure van kennis neem en die insette van die kerk langs dieselfde weg binne die 

nywerhede weerklank vind. Die besluite van en die invloede vanuit die kerk werk dus met gefilterde inligting 

wat veroorsaak dat bruikbare data vir beide die kerk en die nywerhede verlore gaan. Weereens is die insette 

waar bevind omdat die industriële omgewing inderdaad in 'n soort van 'pre-natal stage' van dink en doen 

opereer, waarin met 'the creating of a new framework' die invloed van trans formasie oor 'n wye spektrum 

erken is: 'What business practitioners – as well as their economists and advisers – will need, however, is an 

even more comprehensive model of the oncoming Third wave reality (met verwysing na Toffler, 1981), not 

just focussing on economics and management issues, but showing how these must respond to social, 

technological, political, cultural, and religious shocks of which there will be plenty in the years immediately 

ahead' (Gibson, 1997: x). Daarmee het Gibson die standpunte van Toffler, (1981) in die verband onderskryf. 

 

Derdens is uitgewys dat elke werknemer en werkgewer worstel om die transformasiegebeure te verwerk. 

Hierdie verwerkingsproses handhaaf wel ingrypende emosionele spanninge maar impliseer nie soiale 

wanaanpassings en sielkundige afwykings nie. Eerder word die proses deur gewone, gesonde, 

hardwerkende en ernstige mense d.m.v. 'n verantwoordelike rasionele fokus gedoen. Omdat gewone 

sielkundige en sosiale dienste egter grootliks op menslike afwykings gerig is, is bystand van die instansies 

vervolgens nie altyd bruikbaar om normale mense deur 'n veranderingstydperk te begelei nie. Wat nodig is, 

is 'n instansie wat 'n soort krisis berading kan bied van waaruit hoop vir, 'n visie oor en verdieping tydens 'n 

nuwe toekomsgerigtheid kan realiseer. Sodanige instansie moet ook gewone individue begelei om die 

persoonlike verwerking van verandering d.m.v. bruikbare, gesonde en aanvaarbare waardesisteme te doen. 

Hierdie soort bevindinge korrespondeer met Toffler (1978: 349-351) se stelling dat persone wat 

transformasie verwerk 'are not sick. They neither need nor should receive psychiatric attention, yet there is, 

by and large, no counselling machinery available to them,' Hiermee is die geleentheid vir die kerklike 

pastoraat identifiseer omdat Christelike pastorale berading wel die genoemde menslike dimensies kan 

hanteer. Juis vanuit die insig word in die voorgestelde Nywerheidbedieningsmodel 'n pastorale dimensie 

akkommodeer (Hoofstuk 5: C.2). 

 

Die voorskrifte van die nywerhede vir kerklike betrokkenheid was kort, saaklik, duidelik en 

ononderhandelbaar. 

 

Eerstens moet die kerklike toetrede 'n besliste interkerklike dimensie handhaaf. Die nywerhede kan nie 

(weens die omvange, uiteenlopendheid en veral delikaatheid van die breë en uiteenlopende kerklike en 

godsdienstige verteenwoordiging in die werksplek) dit waag om een kerkgenootskap te bevoordeel nie. Alle 

kerke moet dus aktief in een aksie betrokke wees. 

 

Tweedens moet die funksies van die kerk by die EAP aktiwiteite inskakel. Dit impliseer dat die kerk onder 

die leiding en bestuur van die maatskappy se Menslike Hulpbronne sal moet opereer. Die strukture en 

beleid van die kerk sal egter moet meehelp dat 'n interkerklike fokus gehandhaaf word. Sonder die sisteem 

bestaan die gevaar dat kerke hulle eie agendas handhaaf en dat vervolgens proselietmakery kan realiseer. 
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Daarby kan kerklike verskille tot standpuntgeskille in die werksomgewing aanleiding gee wat die nywerhede 

se pogings om spanwerk te vestig kan verongeluk. Inskakeling by die EAP verseker ook dat die funksies 

van die kerk met die menslike beleid van die meewerkende maatskappy gesinkroniseer word. Ten einde die 

soort proses te vestig moet 'n kontrak tussen die maatskappye en die betrokke kerklike instansie aangegaan 

word waarin wedersydse verpligtinge, verantwoordelikhede en voorskrifte duidelik omskryf word. 

 

Laastens moet 'n geregistreerde en wettige kerklike organisasie die omskrewe kerklike funksies in die 

nywerhede hanteer. Omdat 'n maatskappy slegs vir sy eie projek sal betaal en geen winsbejag vir die kerk 

of subsidering van ander soortgelyke of ander kerklike projekte sal duld nie, is 'n geregistreerde 

nutsmaatskappy die aanvaarbare struktuur. Sodanige nutsmaatskappy sal soos enige ander maatskappy 

onder die gegewe voorskrifte van die bestaande maatskappywet val wat beteken dat die Akte van Oprigting 

en die Statuut van Bedryf deur die staat d.m.v. amptelike registrasie goedgekeur is. Die soort wettige 

struktuur sal ook belastingvrystellings meebring wat impliseer dat die inkontrakterende maatskappy se 

fondse in totaliteit tydens die omskrewe projek aangewend word. 

 

Vanuit die bevindings is enkele ingrypende en veelseggende insigte geformuleer. 

 

Eerstens oorskat die kerk die lidmaat se rol, invloed en bydrae in die werks plek. Hiermee word die 

verkeerde kerklik-teologiese afleiding gemaak dat die gelowige lidmaat die kerk in die industriële omgewing 

volwaardig verteenwoordig en vervolgens die kerk se beleid, leerstellinge, inhoude en etiese voor- en 

afkeure aldaar ten volle en ongehinderd uitleef. In werklikheid word die invloed van die lidmaat egter by die 

werksplek vanuit baie faktore beperk, waarvan gebrekkige seggenskap binne die bestuurshiërargie, 'n nuwe 

intergodsdienstige bestuursbeleid en die konstante gerigtheid op materiële inhoude van die mees belangrike 

fasette is. Daar geskied wel onderlinge persoonlike bystand, ondersteuning en begeleiding, maar grootliks 

slegs binne konflik en krisissituasies wat weliswaar 'n Christelike invloed en waarde het. Hierdie 

medemens likheid is egter nie naastenby so dinamies in omvang as wat die kerk dink, verwag, hoop of selfs 

nastreef nie. Aftakeling van die wanbegrip is nodig te meer omdat hierdie oorskatting van die gewone 

lidmaat se waarde tot kerklike verstarring bydra. Daarby word die georganiseerde uitreik van die kerk na die 

nywerheid te geredelik in die hande van die ongeorganiseerde en uitgelewerde lidmaat gelaat. Die finale 

resultaat hiervan is die verloor van 'n kerklik-teologiese geleentheid om 'n daadwerklike bydrae binne die 

werksituasie te lewer.  

 

Tweedens onderskat die kerk die nuwe (en magtige) invloede wat vanuit die interkulturele en 

intergodsdienstige bedeling in die nywerheidswêreld op die lidmaat losgelaat is. Ten spyte van politieke 

uitsprake, en die vestiging en waarborg van godsdiensvryheid in die RSA grondwet, het 'n vorm van 

godsdiensbeperking nogtans binne die nywerheidsomgewing posgevat, deels weens 'n oormatige 

respektering van alle gelowe en grootliks vanuit die vrees vir die voortsetting van die vorige bedeling van 

Christelike bevoorregting. Die situasie skep 'n soort van godsdienstige vakuum vir die lidmaat, met 

gepaardgaande onsekerhede oor godsdiens-toelaatbaarhede in die werksituasie en vrese dat foutiewe 

optredes rondom die intergodsdienstige dimens ies die eie toekoms negatief kan raak. Die gebrek aan 

voldoende kerklik-teologiese insigte in die verband skep dus vir die lidmaat 'n onhebbelike probleem omdat 

die konstante en toenemende morele druk op lidmate (om ten alle koste Christen in die werksplek te wees) 
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nie meer so maklik haalbaar is nie. Die werksituasie het bloot te drasties verander. Vanuit die inter-

dimensies is die Christelike invloede binne die industrie ook aansienlik afgeskaal en daarom is dit dringend 

noodsaaklik dat die kerklik-teologi ese omgewing die lidmaat se hande d.m.v. 'n dinamiese intrede in die 

nywerheidswêreld versterk. Die soort toetrede voorkom dat die kerklike Nywerheidsbediening vanuit wan 

voorveronderstellinge bedryf word en dat die kerklik-teologiese steun aan die lidmaat verder agterweë bly. 

Daadwerklike intrede in die industriële wêreld is dus ter wille van die godsdiens, die lidmaat en die kerk self 

van wesentlike belang, juis omdat die foutiewe hantering van die eietydse transformasiegebeure vir die 

Christelike geloof talle bedreiginge inhou. Daarom is kerklike herstrukturering van Nywerheidsbediening van 

kardinale belang. 

 

Derdens is bevind dat die lidmaat se behoeftes in die werksplek nie deur die normale kerklike bediening 

aangespreek word nie. Alle lidmate is nie meer kerklik meelewend nie. Daarby inisieer die kerk se 

gebrekkige insigte oor transformasie dikwels ontoereikende prediking. Die kerklike vernuwingsprosesse het 

ook 'n pastorale dimensie grootliks verlore laat gaan en daarmee word die genoemde behoefte na 

beradingsbystand van die lidmaat nie bevredig nie. Verder word die gewone predikant slegs by die hoogste 

uitsondering direk in die werksplek toegelaat deels weens die huiwering rondom kerklike bevoorregting en 

grootliks weens die vrese oor die ekonomiese en wettiese implikasies indien die besoekende leraar in 'n 

ongeluk beseer sou word. In kort die kerk se bediening reik nie tot in die werksplek nie. 

 

Vierdens was dit duidelik dat 'n sterker kerklik-teologiese fokus op Nywerheidsbediening sal moet realiseer. 

Juis hiervoor is nuwe kerklike aandag aan en 'n meer gerigte teologiese fokus op die nywerheidsomgewing 

noodsaaklik. Met laasgenoemde sal die Praktiese Teologie 'n dinamiese rol moet speel waartydens krities 

gekyk moet word na die kerk en sy bestaande bedieningspatrone en -praktyke (Burger (1991: 70). In die 

proses sal die kerk egter moet luister na die insette van Praktiese Teoloë soos o.a. Wolfaardt (1989: 45-49) 

wat reeds vanuit omvangryke navorsing duidelike en bruikbare perspektiewe oor 'industrial mission' bied. 

Juis die soort insette vestig aktuele, praktiese en duidelik gemotiveerde prakties -teologiese denke, van 

waaruit die kerklik-teologiese hantering van die industriële omgewing duidelik teologies omskryf, getoets, 

ontleed, geweeg en bevorder kan  word. Vanuit sodanige teologiese ywer word die kerk ook bewus van 

valse insigte, verkeerde verwagtinge en onsuksesvolle bedieningspraktyke. Daarom moet die tersaaklike 

kerklike praktyke in sy totaliteit geweeg en heraktiveer word en wel rondom die vestiging van 'n bruikbare 

Christelike Arbeidspsigologiese model (Hoofstuk 5). 

 

Laastens is die geleentheid vir 'n uitgebreide kerklike toetrede in die nywerheidswêreld 'n besliste 

werklikheid. In die proses sal die kerk egter die nywerheidsvoorskifte moet aanvaar voordat enige 

georganiseerde kerklike optredes sal kan geskied. Tydens die binnelandse herstrukturering van die 

bestaande kerklike Nywerheidsbedieningsopset is die voorskrifte reeds erken en gehandhaaf. Al wat oorbly 

is dat die kerk meer dinamies by die proses aktief betrokke moet raak. 

 

3.4.1.3.  ISWEN ONTLEDING VAN ARBEIDSBEDIENING. 

 

Die N.G.Kerk se Algemene Sinode se opdrag aan die Instituut vir Sendingwetenskaplike Navorsing 

(ISWEN) loop 'n ontwikkelende pad. Tydens die Sinode van 1990 (N.G.Kerk, Agenda, 1990: 8.3.2, p402) 
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word kennis geneem dat die ou Spoorweg en Hawens opset na 'n nuwe maatskappybedeling (Transnet) 

transformeer is en dat die bestaande Breë Kommissie vir Nywerheidsbediening in die Vervoerdienste 

(BKNV) herstruktureer sal moet word. In die lig van bogenoemde waarneming kry die Algemene Kommissie 

vir Sending en Evangelisasie (AKSE) 'opdrag om 'n omvattende studie te doen oor die wese en taak van die 

kerk se bediening in die nywerheid' (N.G.Kerk, Handelinge, 1990: 8.4, p705). 

 

Die AKSE gee aan die 1990 besluit aandag en verwys die studie opdrag na ISWEN (N.G.Kerk Agenda, 

1994: 5.2, p218). Tydens die 1994 sitting dien 'n omvattende verslag van ISWEN oor Nywerheidsbediening 

(N.G.Kerk, Agenda, 1994: 5, p218-224) asook 'n verslag van die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele 

Sake (AKLAS) oor die probleme wat lidmate en die kerk ervaar wanneer werksposte bevries word 

(N.G.Kerk, Agenda, 1994: 32, p94-98). Verder dien 'n verslag van die Algemene Kommissie Gemeentelike 

Bediening (AKG) waarin die resultate van die genoemde navorsing van die bestaande 

Arbeidsbedieningskomitee in Gauteng mondelings verwoord word (N.G.Kerk, Handelinge, 1994: 4.1.7, 

p352). Daarna word aanbeveel dat die herstrukturering van nywerheisbediening rondom die stig van 'n Art. 

21 Nutsmaatskappy moet realiseer (N.G.Kerk, AKG. Laatingekome stuk: Handelinge, 1994: 13.4, p492). 

 

Vanuit die 1994 ISWEN verslag is die volgende drie punte van tersaaklike belang. 

 

Eerstens bemoeilik die verskillende terminologieë die kerklik-teologiese insigte oor die arbeidslewe, 

arbeidsteologie, arbeidsetiek, rol van die kerk in die arbeidslewe, die soort kerklike bedieninge wat in die 

arbeidswêreld toegepas moet word, die hantering van ekonomiese ideologieë en die kerklike betrokkenheid 

by armoede en werkloosheid (N.G.Kerk, Agenda, 1994: 5: 1.1.7–5: 1.1.8, p218-219). Die oplossing van die 

Sinode is om die begrip 'Nywerheidsbediening' met die begrip 'Arbeidsbediening' te vervang (N.G.Kerk, 

Handelinge, 1994: 13.4.2.1, p492). 

 

Tweedens gee die kerk nie genoegsame aandag aan die kerklike bediening in die werksplek nie. Die lapsus 

realiseer ten spyte daarvan dat daar verskillende kerklike Nywerheidsbedieningsmodelle wêreldwyd 

bestaan, (N.G.Kerk, Agenda, 1994: 5: 2.1, p219-221). Die gebrek vra vir 'n ekumenies e, nie rassige, 

onafhanklike en regverdige bedieningstyl van waaruit lidmate vir die uitleef van hulle Christelike beginsels in 

die werksplek bekwaam kan word. Daarby moet kerklike spesialiste ook benut word wat die kerk oor die 

veranderinge in die werksplek op hoogte kan hou en die nywerhede oor Christelike beginsels kan begelei. In 

die prosesse bly die handhaaf van gereformeerde beginsels voorop (N.G.Kerk, Agenda, 1994: 5: 2.2 -5: 2.3, 

p221-223). 

 

Derdens gee talle aanbevelings (Agenda, 1994: 5: 3, p223-224) substans aan die inhoud van 

Nywerheidsbediening. Hierin behoort aandag gegee te word aan die stryd teen armoede en werkloosheid, 

trekarbeid en gerigte bediening aan huishulpe en plaasarbeiders. Die toerus van gelowiges om in die 

werksplek as Christene te leef moet aangevul word met die bekwaming van gemeentes om vanuit 

gemeentelike verband 'n profetiese funksie in die werksomgewing sodanig te vervul dat daardeur die 

arbeidslewe krities begelei kan word. 
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Vanuit die aanbevelings van ISWEN neem die Sinode 'n aantal ingrypende besluite (N.G.Kerk, Handelinge, 

1994: 13.4, p492). 

 

Eerstens moet al die aanbevelings akkommodeer word en wel deur die AKSE wat voortaan 

Arbeidsbediening as werksaamheid oorneem (Ibid, 13.4.1, p492). 

 

Tweedens moet Arbeidsbediening doelmatig verder as Transnet uitgebrei word (Ibid, 13.4.2.2, p492). 

 

Derdens moet Arbeidsbediening as ekumeniese aksie georganiseer word en moet met die nuwe struktuur 

saamgewerk word (Ibid, 13.4.2.3, p492). 

 

Vierdens moet die verskillende streeksinodes Arbeidsbediening inisieer waar dit nog nie bestaan nie en dit 

verder bevorder waar dit reeds bestaan' (Ibid, 13.4.2.4, p492). 

 

Vyfdens word die bestaande Arbeidsbedieningstrukture erken, maar word veranderinge hieraan as 

noodsaaklik geag (Ibid, 5: 3.8-5: 3.10, p223). Die fokus volg omdat tydens dieselfde 1994 Sinode 'n verslag 

van die AKG dien (N.G.Kerk, Agenda, 1994: 13, p292-293) waarin gemeld word dat die vorige BKNV na die 

Breë Kommissie vir Nywerheidsbediening gerig op Transnet (BKNT) verander is, en dat alle werksaamhede 

onder die jurisdiksie van die AKG voortaan hanteer moet word. Die Arbeidsbedieningsfunksies was egter 

aan die AKSE oorgedra en dit terwyl die AKG 'n verteenwoordiger op die BKNT behou het. Vanuit die 

bedeling laat die AKG 'n laatstuk dien waarin 'n ekumeniese Art. 21 Nutsmaatskappy aanbeveel word om as 

'n Sub-kommissie van die AKSE die betrokke funksies te bestuur (N.G.Kerk, AKG laatverslag: Agenda, 

1994: 4.7.3.2, p352). Die Sinode verleen goedkeuring aan die BKNT om as subkommissie van die AKSE ' 

voort te gaan met die stigting van 'n Art. 21 Nutsmaatskappy'. Die Akte van Oprigting en Statuut van Bedryf 

van die beoogde Nutsmaatskappy moet aan die ARK vir goedkeuring voorgelê word waarna die stigting 

implementeer mag word. (N.G.Kerk, Handelinge, 1994: 4.1.7.4. p492). 

 

Tydens die Algemene Sinode sitting van 1998 geskied die voortsetting van die herstrukturering van die 

Arbeidsbedieningsstruktuur. In die proses verander die Algemene Sinode die vorige AKSE na die Algemene 

Sinodale Sending Kommissie (ASSK) en word van die ASSK verwag om verantwoordelikheid vir 

Arbeidsbediening te aanvaar en die funksies vervolgens oor te neem. In dieselfde verslag (N.G.Kerk, 

Agenda, 1998: 2.3, p172-173) word gemeld dat die BKNT verander is na die Breë Kommissie vir 

Arbeidsbediening gerig op Transnet (BKAT) en dat alle Streeksinodes op die BKAT verteenwoordig is.Die 

Sinode besluit (N.G.Kerk, Handelinge, 1998: 5.1, p450) dat die BKAT, die TCU (Transnet Christelike Unie) 

en ICIM (Interdenominational Commitee for Industrial Mission) tot 'n Art. 21 Nutsmaatskappy saamgevoeg 

kan word ten einde as ekumeniese bestuurstruktuur vir Arbeidsbediening te opereer. Die ASSK verwys ook 

die opdragte van die 1994 Sinode na die verskillende Arbeidsbediening Sinodale kommissies vir 

implementering. Aandag moes veral gegee word aan die verbreding van die bedieningspektrum sodat die 

totale arbeidswêreld betrek kan word. Daarby moes die effek van die eietydse transformasieprosesse op die 

lidmaat sodanig bepaal word dat roepings - en geloofsgetrouheid asook diensbaarheid in die werksplek 

behoue bly (N.G.Kerk, Agenda, 1998: 2.3-2.4, p172). Verder moet die werksaamhede ekumenies geskied 

en moet 'n subkommissie binne die ASSK gestig word om 'verantwoordelikheid te neem vir die Ned. Geref 
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Kerk se be lang by Arbeidsbediening' (N.G.Kerk, Agenda, ASSK Verslag, 1998: 2.4.1.3.1-2.4.1.3.5. p172). 

Gemeentes moet ook by werkskepping betrokke raak en Streeksinodes moet die werksaamhede as 'n 

ekumeniese aktiwiteit volgens die riglyne van 1994 bedryf. Ringe en gemeentes moet die ASSK help om 'n 

databasis oor werkloosheid saam te stel (N.G.Kerk, Handelinge, 1998: 13.1 – 13.3, p522).  

 

Vanuit al hierdie ontwikkelinge, naamsverandering, gesagverskuwings en besluite is eventueel 'n nuwe 

bedieningstruktuur vir Nywerheidsbediening geskep. Die vordering was egter slegs moontlik omdat die 

resultate van die Arbeidsbedieningskommiese van Noord en Suid Tranvaal se navorsing verwerk en 

aanvaar is.  

 

3.4.2. RESULTATE VAN NAVORSING. 

 

Slegs ses van die mees tersaaklike navorsingsinsigte word genoem waarvan drie die nywerhede se houding 

teenoor die kerk en die laaste drie die nywerhede se voorskrifte vir kerklike betrokkenheid in die werksplek 

behels. Van daaruit is bepaalde afledings gemaak wat  reeds in die vestiging van die nuwe voorgestelde 

Nywerheidsbedieningsmodel akkomodeer is (Hoofstuk 5). 

 

3.4.2.1. NYWERHEIDSHOUDING TEENOOR DIE KERK. 

 

Wat die houding van die nywerhede teenoor die kerk betref, was die volgende drie bevindinge van kritiese 

belang. 

 

Eerstens is wydlopig erken dat godsdiens 'n rol in die werksplek speel. Die eietydse transformasiegebeure 

het omvattende denkenergie binne maatskappye vrygestel en empiriese navorsing genoodsaak. Vanuit die 

navorsing is gevind dat Godsdiens nie bo- of buitekant die transformasiegebeure nie, maar in die hart 

daarvan staan. Die realiteit is moontlik omdat die individu reeds deur die transformasieprosesse so 

ingrypend geraak word dat op godsdienstige oortuigings staatmaak word om emosioneel staande te bly. 

Hierdie soort inset is aanvaar omdat met die genoemde navorsing erns gemaak is en omdat 'every shred of 

industrial-era thinking is now being rescrutinized and brilliantly reformulated' (Gibson, 1997: ix). Daarby is 

duidelik gevind dat die rol van godsdiens wel in elke faset van die menslike lewenssfeer erken en 

beklemtoon word (Ward, 1999: 78-80). 

 

Tweedens is weereens (en baie duidelik) gevind dat die kerk slegs indirekte invloed in die werksplek 

uitoefen en omgekeerd. Omdat godsdiens die bedieningsveld van die kerk behels, word die kerk d.m.v. sy 

lidmate in die werksplek verteenwoordig. Die situasie bring egter mee dat die kerk slegs deur monde van sy 

lidmate van die eietydse transformasiegebeure van kennis neem en die insette van die kerk langs dieselfde 

weg binne die nywerhede weerklank vind. Die besluite van en die invloede vanuit die kerk werk dus met 

gefilterde inligting wat veroorsaak dat bruikbare data vir beide die kerk en die nywerhede verlore gaan. 

Weereens is die insette waar bevind omdat die industriële omgewing inderdaad in 'n soort van 'pre-natal 

stage' van dink en doen opereer, waarin met 'the creating of a new framework' die invloed van transformasie 

oor 'n wye spektrum erken is: 'What business practitioners – as well as their economists and advisers – will 

need, however, is an even more comprehensive model of the oncoming Third wave reality (met verwysing 
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na Toffler, 1981), not just focussing on economics and management issues, but showing how these must 

respond to social, technological, political, cultural, and religious shocks of which there will be plenty in the 

years immediately ahead' (Gibson, 1997: x). Daarmee het Gibson die standpunte van Toffler, (1981) in die 

verband onderskryf. 

 

Derdens is uitgewys dat elke werknemer en werkgewer worstel om die transformasiegebeure te verwerk. 

Hierdie verwerkingsproses handhaaf wel ingrypende emosionele spanninge maar impliseer nie soiale 

wanaanpassings en sielkundige afwykings nie. Eerder word die proses deur gewone, gesonde, 

hardwerkende en ernstige mense d.m.v. 'n verantwoordelike rasionele fokus gedoen. Omdat gewone 

sielkundige en sosiale dienste egter grootliks op menslike afwykings gerig is, is bystand van die instansies 

vervolgens nie altyd bruikbaar om normale mense deur 'n veranderingstydperk te begelei nie. Wat nodig is, 

is 'n instansie wat 'n soort krisis berading kan bied van waaruit hoop vir, 'n visie oor en verdieping tydens 'n 

nuwe toekomsgerigtheid kan realiseer. Sodanige instansie moet ook gewone individue begelei om die 

persoonlike verwerking van verandering d.m.v. bruikbare, gesonde en aanvaarbare waardesisteme te doen. 

Hierdie soort bevindinge korrespondeer met Toffler (1978: 349-351) se stelling dat persone wat 

transformasie verwerk 'are not sick. They neither need nor should receive psychiatric attention, yet there is, 

by and large, no counselling machinery available to them,' Hiermee is die geleentheid vir die kerklike 

pastoraat identifiseer omdat Christelike pastorale berading wel die genoemde menslike dimensies kan 

hanteer. Juis vanuit die insig word in die voorgestelde Nywerheidbedieningsmodel 'n pastorale dimensie 

akkommodeer (Hoofstuk 5: C.2). 

 

Die voorskrifte van die nywerhede het tot laasgenoemde opset bygedra. 

 

3.4.2.2. NYWERHEDSVOORSKRIFTE AAN DIE KERK  

 

Veral drie voorskrifte van die nywerhede vir kerklike betrokkenheid in die werksplek was kort, saaklik, 

duidelik en ononderhandelbaar. 

 

Eerstens moet die kerklike toetrede 'n besliste interkerklike dimensie handhaaf. Die nywerhede kan nie 

(weens die omvange, uiteenlopendheid en veral delikaatheid van die breë en uiteenlopende kerklike en 

godsdienstige verteenwoordiging in die werksplek) dit waag om een kerkgenootskap te bevoordeel nie. Alle 

kerke moet dus aktief in een aksie betrokke wees. 

 

Tweedens moet die funksies van die kerk by die EAP aktiwiteite inskakel. Dit impliseer dat die kerk onder 

die leiding en bestuur van die maatskappy se Menslike Hulpbronne sal moet opereer. Die strukture en 

beleid van die kerk sal egter moet meehelp dat 'n interkerklike fokus gehandhaaf word. Sonder die sisteem 

bestaan die gevaar dat kerke hulle eie agendas handhaaf en dat vervolgens proselietmakery kan realiseer. 

Daarby kan kerklike verskille tot standpuntgeskille in die werksomgewing aanleiding gee wat die nywerhede 

se pogings om spanwerk te vestig kan verongeluk. Inskakeling by die EAP verseker ook dat die funksies 

van die kerk met die menslike beleid van die meewerkende maatskappy gesinkroniseer word. Ten einde die 

soort proses te vestig moet 'n kontrak tussen die maatskappye en die betrokke kerklike instansie aangegaan 

word waarin wedersydse verpligtinge, verantwoordelikhede en voorskrifte duidelik omskryf word. 
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Laastens moet 'n geregistreerde en wettige kerklike organisasie die omskrewe kerklike funksies in die 

nywerhede hanteer. Omdat 'n maatskappy slegs vir sy eie projek sal betaal en geen winsbejag vir die kerk 

of subsidering van ander soortgelyke of ander kerklike projekte sal duld nie, is 'n geregistreerde 

nutsmaatskappy die aanvaarbare struktuur. Sodanige nutsmaatskappy sal soos enige ander 

maatskappy onder die gegewe voorskrifte van die bestaande maatskappywet val wat beteken dat die Akte 

van Oprigting en die Statuut van Bedryf deur die staat d.m.v. amptelike registrasie goedgekeur is. Die soort 

wettige struktuur sal ook belastingvrystellings meebring wat implis eer dat die inkontrakterende maatskappy 

se fondse in totaliteit tydens die omskrewe projek aangewend word. 

 

Vanuit die bevindings is enkele ingrypende en veelseggende insigte geformuleer. 

 

3.4.2.3. KERKLIKE INSIGTE VANUIT BEVINDINGE   

 

Veral vyf deurslaggewende insigte het vanuit die bevindinge vir die kerklike nywerheidsbediening beskikbaar 

gekom.  

 

Eerstens oorskat die kerk die lidmaat se rol, invloed en bydrae in die werksplek. Hiermee word die 

verkeerde kerklik-teologiese afleiding gemaak dat die gelowige lidmaat die kerk in die industriële omgewing 

volwaardig verteenwoordig en vervolgens die kerk se beleid, leerstellinge, inhoude en etiese voor- en 

afkeure aldaar ten volle en ongehinderd uitleef. In werklikheid word die invloed van die lidmaat egter by die 

werksplek vanuit baie faktore beperk, waarvan gebrekkige seggenskap binne die bestuurshiërargie, 'n nuwe 

intergodsdienstige bestuursbeleid en die konstante gerigtheid op materiële inhoude van die mees belangrike 

fasette is. Daar geskied wel onderlinge persoonlike bystand, ondersteuning en begeleiding, maar grootliks 

slegs binne konflik en krisissituasies wat weliswaar 'n Christelike invloed en waarde het. Hierdie 

medemenslikheid is egter nie naastenby so dinamies in omvang as wat die kerk dink, verwag, hoop of selfs 

nastreef nie. Aftakeling van die wanbegrip is nodig te meer omdat hierdie oorskatting van die gewone 

lidmaat se waarde tot kerklike verstarring bydra. Daarby word die georganiseerde uitreik van die kerk na die 

nywerheid te geredelik in die hande van die ongeorganiseerde en uitgelewerde lidmaat gelaat. Die finale 

resultaat hiervan is die verloor van 'n kerklik-teologiese geleentheid om 'n daadwerklike bydrae binne die 

werksituasie te lewer.  

 

Tweedens onderskat die kerk die nuwe (en magtige) invloede wat vanuit die interkulturele en 

intergodsdienstige bedeling in die nywerheidswêreld op die lidmaat losgelaat is. Ten spyte van politieke 

uitsprake, en die vestiging en waarborg van godsdiensvryheid in die RSA grondwet, het 'n vorm van 

godsdiensbeperking nogtans binne die nywerheidsomgewing posgevat, deels weens 'n oormatige 

respektering van alle gelowe en grootliks vanuit die vrees vir die voortsetting van die vorige bedeling van 

Christelike bevoorregting. Die situasie skep 'n soort van godsdienstige vakuum vir die lidmaat, met 

gepaardgaande onsekerhede oor godsdiens-toelaatbaarhede in die werksituasie en vrese dat foutiewe 

optredes rondom die intergodsdienstige dimensies die eie toekoms negatief kan raak. Die gebrek aan 

voldoende kerklik-teologiese insigte in die verband skep dus vir die lidmaat 'n onhebbelike probleem omdat 

die konstante en toenemende morele druk op lidmate (om ten alle koste Christen in die werksplek te wees) 



 310 

nie meer so maklik haalbaar is nie. Die werksituasie het bloot te drasties verander. Vanuit die inter-

dimensies is die Christelike invloede binne die industrie ook aansienlik afgeskaal en daarom is dit dringend 

noodsaaklik dat die kerklik-teologiese omgewing die lidmaat se hande d.m.v. 'n dinamiese intrede in die 

nywerheidswêreld versterk. Die soort toetrede voorkom dat die kerklike Nywerheidsbediening vanuit wan 

voorveronderstellinge bedryf word en dat die kerklik-teologiese steun aan die lidmaat verder agterweë bly. 

Daadwerklike intrede in die industriële wêreld is dus ter wille van die godsdiens, die lidmaat en die kerk self 

van wesentlike belang, juis omdat die foutiewe hantering van die eietydse transformasiegebeure vir die 

Christelike geloof talle bedreiginge inhou. Daarom is die nodige kerklike herstrukturering van 

Nywerheidsbediening van kardinale belang. 

 

Derdens word die lidmaat se behoeftes in die werksplek nie deur die normale kerklike bediening 

aangespreek nie. Alle lidmate is nie meer kerklik meelewend nie. Daarby inisieer die kerk se gebrekkige 

insigte oor transformasie dikwels ontoereikende prediking. Die kerklike vernuwingsprosesse het ook 'n 

pastorale dimensie grootliks verlore laat gaan en daarmee word die genoemde behoefte na 

beradingsbystand van die lidmaat nie bevredig nie. Verder word die gewone predikant slegs by die hoogste 

uitsondering direk in die werksplek toegelaat deels weens die huiwering rondom kerklike bevoorregting en 

grootliks weens die vrese oor die ekonomiese en wettiese implikasies indien die besoekende leraar in 'n 

ongeluk beseer sou word. In kort die kerk se bediening reik nie tot in die werksplek nie. 

 

Vierdens was dit duidelik dat 'n sterker kerklik-teologiese fokus op Nywerheidsbediening sal moet realiseer. 

Juis hiervoor is nuwe kerklike aandag aan en 'n meer gerigte teologiese fokus op die nywerheidsomgewing 

noodsaaklik. Met laasgenoemde sal die Praktiese Teologie 'n dinamiese rol moet speel waartydens krities 

gekyk moet word na die kerk en sy bestaande bedieningspatrone en -praktyke (Burger (1991: 70). In die 

proses sal die kerk egter moet luister na die insette van Praktiese Teoloë soos o.a. Wolfaardt (1989: 45-49) 

wat reeds vanuit omvangryke navorsing duidelike en bruikbare perspektiewe oor 'industrial mission' bied. 

Juis die soort insette vestig aktuele, praktiese en duidelik gemotiveerde prakties -teologiese denke, van 

waaruit die kerklik-teologiese hantering van die industriële omgewing duidelik teologies omskryf, getoets, 

ontleed, geweeg en bevorder kan word. Vanuit sodanige teologiese ywer word die kerk ook bewus van 

valse insigte, verkeerde verwagtinge en onsuksesvolle bedieningspraktyke. Daarom moet die tersaaklike 

kerklike praktyke in sy totaliteit geweeg en heraktiveer word en wel rondom die vestiging van 'n bruikbare 

Christelike Arbeidspsigologiese model (Hoofstuk 5). 

 

Laastens is die geleentheid vir 'n uitgebreide kerklike toetrede in die nywerheidswêreld 'n besliste 

werklikheid. In die proses sal die kerk egter die nywerheidsvoorskifte moet aanvaar voordat enige 

georganiseerde kerklike optredes sal kan geskied. Tydens die binnelandse herstrukturering van die 

bestaande kerklike Nywerheidsbedieningsopset is die voorskrifte reeds erken en gehandhaaf. Al wat oorbly 

is dat die kerk meer dinamies by die proses aktief betrokke moet raak. 

 

Vanuit die inisgte het die nuwe bedieningstruktuur eventueel realiseer.  

 

3.4.3. VESTIGING VAN NUWE BEDIENINGSTRUKTUUR. 
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Met die vestiging van die nuwe bedieningstruktuur is die bevindinge van die genoemde navorsing en veral 

die besluite van die N.G.Kerk se Algemene Sinode omvattend akkommodeer. Hierin is drie gebeure van 

kardinale belang. 

 

Eerstens gaan die Breë Kommissie vir Arbeidsbediening gerig op Transnet (BKAT) oor om 'n ekumeniese 

Art. 21 Nutsmaatskappy te stig wat Arbeidsbediening namens die meewerkende kerke kan bestuur en 

bedryf. In die proses is  die interdenominale Transvaalse Christelike Unie (TCU), die Breë Kommissie vir 

Arbeidsbediening in Transnet (BKAT) (wat albei onderskeidelik vanaf 1885 en 1897 die werknemers van 

Transnet geestelik bedien het) en die Interdenominational Committee for Industrial Mission (ICIM) (wat 

sedert 1965 in die Witwatersrandmyne met geestelike werksaamhede besig was) in die nuwe ekumeniese 

en interkerklike struktuur as lede betrek. Die inhoud van die Akte van Oprigting en die Statuut vir Bedryf was 

egter hoofsaaklik deur die Sinodale regskommissies van die vier Transvaalse N.G. Kerke bepaal en is ook 

eventueel deur die ARK goedgekeur. 

 

Tweedens word tydens 2000 (te Bloemfontein) die nuwe nutsmaatskappy se werksaamhede bekendgestel 

en beplan. Tydens die onderhandelinge tussen die TCU, BKAT en ICIM is gevind dat die woord 

Arbeidsbediening die valse indruk van 'n fokus op die arbeidsopset skep en dat die werksaamhede voortaan 

as Nywerheidsbediening bekend sal staan. Vanuit die besluit is die nuwe nutsmaatskappy vervolgens as 

INDUSTRIAL MINISTRY IN SOUTH AFRICA (IMSA) geregistreer (Registrasie Nommer 2000/000872/008). 

Tydens die vergadering word ook die De Vries kommissie saamgestel om IMSA in ses Streekverbande te 

organiseer t.w. Wes-, Suid-, Noord- en Oos -Kaap, Vrystaat, Natal en Gauteng. 

 

Derdens word die Algemene Sinode van 2002 ingelig dat 'n Art. 21 Nutsmaatskappy vir 

Nywerheidsbediening te Johannesburg op 22 Maart 2000 amptelik gestig is. Die N.G.Kerk se belang word 

deur die betrokke subkommissie in die ASSK behartig en die N.G.Kerk familie word op die nasionale Raad 

van Direkteure verteenwoordig . (N.G.Kerk, Agenda, ASSK Verslag, 2002: 10.1, p327). Daarna keur die 

Sinode 'die vestiging van die ekumeniese strukture vir Arbeidsbediening goed en moedig Sinodes aan om 

hulle volle samewerking daaraan te gee. (N.G.Kerk, Handelinge, 2002: 10.1.6.1, p566). Die Algemene 

Sinode self 'bevestig die N.G.Kerk se voortgesette en entoesiatiese betrokkenheid by die Art. 21 

Nutsmaatskappy vir Arbeidsbediening ' (N.G.Kerk, Handelinge, 2002: 10.1.6.2, p566). Die ASSK, AKG, 

ISWEN en IMSA kry daarna opdrag om 'n studiestuk voor te berei oor etiese en ekonomies -politieke temas 

op die breër terrein van die arbeidswêreld (N.G.Kerk, Handelinge, 2002: 10.3, p328). 

 

Tydens die Algemene Sinode van 2005 word rapporteer dat die TCU uit IMSA onttrek het, maar dat die 

werksaamhede op 'n ander vlak van samewerking voortgaan (N.G.Kerk, Agenda, 2005: 8.6, p39.) Geen 

aanbevelings dien nie en daarom word vervolgens geen besluite geneem nie. 

 

Hierdie kort oors ig van die historiese herstrukturering van Nywerheidsbediening toon dat IMSA eventueel 

gestig is as die amptelike kerklike instansie om Nywerheidsbediening landswyd te bestuur, te bedryf en te 

bevorder. Tydens die ontwikkelingsproses is ook duidelike riglyne vir die bedieningsbeleid opgestel. 

 

3.4.4. GEGEWE KERKLIKE BEDIENINGSBELEID . 



 312 

Die landswye Direksie van IMSA het tydens Februarie 2001 (Industrial Ministry South Africa, Operational 

Manual, 2001) 'n duidelike bedieningsbeleid vir IMSA bepaal. Vanuit die beleid is ook die funksies van IMSA 

bepaal. Namate die werk gevorder het, is 'n operasionele handleiding tydens Maart 2003 opgestel (Industrial 

Ministry South Africa, Operational Manual, 2003) Hierdie funksies word in die voortgestelde nuwe 

Nywerheidsbedieningsmodel (Hoofstuk 5: B.1.2) vervat. Hoewel die funksies as 'n gespesialiseerde kerklike 

fokus op die werksplek gesien word, is IMSA niks anders as 'n verlengstuk van die gemeentelike bediening 

nie. Vanuit die vertrekpunt verrig IMSA veral ses funksies namens die kerk en onder jurisdiksie van die MH 

afdelings in die werksplek 

 

Eerstens geskied geestelike uitreiking en verdieping deur Woordverkondiging en die verspreiding van die 

Bybel en Christelike lektuur. Die gebeure realiseer meestal tydens etensure en spesiale byeenkomste by die 

werk soos o.a. 'memorial' dienste na die afsterwe van 'n kollega, dankseggingsdienste na die bereik van een 

of ander prestasie en voorbiddingsessies tydens 'n krisis. 

 

Tweedens word meegedoen aan die Assistant Employee Program (EAP) waarin na die welstand en 

versorging van en bystand aan die werker in sy totaliteit omgesien word. Hierin geskied pastorale berading 

waartydens (op 'n persoonlike basis en vanuit 'n Christelike fokus en aan alle geslagte kulture en gelowe) 

bystand aan werknemers tydens 'n gesins -, huweliks - of persoonlike krisis verleen word. Traumabystand 

tydens ongelukke, die verteenwoordig van bestuur by roudienste en begrafnisse en begeleiding aan bestuur 

in die hantering van die transformasieprosesse is deel van die EAP funksies. 

 

Derdens geskied deurlopende en praktiese bystandsteun aan die personeelafdelings in die hantering van 

o.a. werkskonflik, rassespanninge, geslagsmisverstande en alle werkgeoriënteerde krissise en wel sodanig 

dat die sekulêre prosesse m et 'n geestelike dimensie aangevul word. 

 

Vierdens word die resultate van sosiale wantoestande (o.a. armoede, drank en dwelmmisbruik) en 

gesondheidsprobleme (o.a. VIGS) soos dit in die werksomgewing realiseer hanteer. Hierin vind 

interdissiplinêre samewerking plaas met die meewerkende bestuur, toepaslike en aanvaarbare organisasies 

en die tersaaklike regeringsdepartemente. 

 

Vyfdens word die permanente personeel deur tersaaklike kursusse wat deur hoogsprofessionele instansies 

aangebied word (o.a. traumaberading, hospiltaalbystand, konflikontlonting) konstant bekwaam. In die proses 

word die gewone werkers ook opgelei om die basiese prosedures tydens ongelukke , persoonlike botsings 

en beserings te volg. 

 

Laastens word kerkrade, ringe, sinodale kommissies en Sinodes adviseer oor die bedryf van 

Arbeidsbedieningsprojekte in gemeentelike, rings  en breë kerklike verband. 

 

Vanuit bogenoemde is dit duidelik dat die kerk reeds 'n Nywerheidsbedieningsfokus en struktuur het. Die 

vestiging van 'n Christelike Arbeidpsigol ogiese Nywerheidsbedieningsmodel binne die bestaande prosesse 

is dus moontlik en daarom word in Hoofstuk 5 aan die bedieningsmodel die nodige aandag gegee. 
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E. SAMEVATTING VAN HOOFSTUK 4. 

 

1. INHOUD VAN HOOFSTUK. 

 

In Hoofstuk 4 is gepoog om die kerklike stimulasie van die eietydse transformasieproses vanuit 'n fokus op 

die omvange van die gebeure te bepaal. Daarna is die kerklike hantering van die buitelandse en die 

binnelandse transformasiegebeure ontleed. 

 

Die omvange van die kerklike stimulasieprosesse word beide deur ingewikkelde kerklike diskussies oor die 

kerk se rol in die wêreld en ook deur die ingrypende godsdiensaktiwiteite tydens die hantering van die sosio-

politieke situasie gerig. Die rol van die kerk word egter deur talle tendense beperk wat meebring dat selfs 

tydens wydlopige kerklik-teologiese optredes die invloed van die kerk nogtans afgeskaal word. 

 

Ten spyte van die kerklike gebrek het nogtans 'n buitelandse kerklike stimulasieproses uitgerol waartydens 

'n eensydige kerklike fokus die kerk se oog op slegs enkele dimensies van die eietydse 

transformasiegebeure gerig het. Vanuit verskillende teologiese insette word gewelddadige revolusie 

eventueel deur die kerk as 'n bruikbare kerklike metode vir die stimulering van transformasie aanvaar. 

Vanuit die gerigte fokus word die Ekumeniese Teologie sodanig gevestig (en uitgebou) dat 'n nuwe soort 

kontekstuele fokus die kerk tot die aanvaarding, vestiging, uitbreiding en benutting van 'n bevrydingsteologie 

begelei het. In die soort teologie staan die nastreef van 'n radikale wêreldorde, die bevryding van die 

onderdruktes en die uitbouing van 'n sosiaal-etiese gerigtheid voorop. 

 

Die binnelandse kerklike stimulasieprosesse geval weens die uiteenlopende kerklike hantering van 

verandering nie maklik nie. Daarom handhaaf die kerklike fokus op politieke stimulasie 'n ingewikkelde 

kerklike betrokkenheid en realiseer die proses eventueel uit in die inisiëring van 'n eiesoortige kontekstuele 

fokus. Vanuit die gerigtheid word enkele binnelandse teologiese modelle ontwerp wat die 

apartheidsbedeling moes vestig of beëindig. 

 

Die hantering van die industriële transformasiegebeure gaan mank aan 'n ontoereikende ontleding van 

verandering. Hierdie insig volg vanuit die insette wat lidmate in die nywerhede tydens empiriese projekte 

gemaak het, die ontleding van kerklike vertrekpunte en die kerk se evaluering van globalisering. Daarna is 

aandag gegee aan die internasionale kerkvernuwingsprosesse en veral aan twee vernuwingsmodelle wat 

binnelands aktief is. Hierin staan kerklike verwerping teenoor kerklike aanpassing sodanig teenoor mekaar 

dat die invloede daarvan op Nywerheidsbediening bepaal is. Direk na die fokus is die kerklike vestiging van 

Nywerheidsbediening ontleed. In die proses is gelet op die nuwe kerklike aandag wat aan die soort 

bediening gegee is, die vestiging van 'n nuwe bedieningstruktuur en die ontwerp van 'n gegegewe 

bedieningsbeleid. 

 

2. RELASIE MET VOLGENDE HOOFSTUK. 

 

Tot op hierdie stadium is gepoog om die noue relasie tussen die industriële, politieke en kerklike 

stimulasieprosesse te handhaaf en vanuit elke stimulasieproses die dinamiese gebeure en inhoude uit te lig 
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wat elk op sy eie wyse meegewerk het aan die uitkulminering van die Suid-Afrikaanse 

transformasiegebeure. 

 

In hoofsaak was telkemale beklemtoon dat die kerklike stimulasie van transformasie vanuit die waarneming 

en hantering van verandering realiseer. Hierdie kerklike reaksies skep egter kerklik-teologiese aksies 

waartydens gepoog word om aktuele kerk tydens eietydse transformasie te wees, te bly en te word. Hierdie 

uiteenlopende kerklike pogings is die resultaat van ontoereikende kerklike ontleding van die 

transformasiegebeure wat juis realiseer omdat die kerk nie genoegsaam na buite en te veel na binne fokus. 

 

Ten einde van die mees ingrypende resultate van die genoemde drie stimulasieprosesse meer gerig kerklik 

te hanteer, is die uitreik van die kerk na die nywerheidsomgewing deurlopend as die aangewese weg 

beklemtoon. Die soort proses is bepleit omdat die meeste invloede van die eietydse transformasie gebeure 

in die nywerheidsomgewing uitkristaliseer en veral omdat die lidmaat in die werksomgewing leef en oorleef. 

 

In die volgende Hoofstuk (Hoofstuk 5) word 'n nuwe Nywerheidsbedieningsmodel gebied wat die kerklike 

hantering van die eietydse transformasieproses verder kan begelei. Voordat die model in groter detail 

omskryf word, geskied eers 'n verkenning waarin die beskikbare bedryfsisteme en veral voordele van IMSA 

vir die kerk uitgespel word ten einde die nuwe model binne 'n bekende kerklike milieu te plaas. Daarna word 

die belangrikste geleenthede vir die kerk vanuit die genoemde drie stimulasieprosesse identifiseer en word 

die vestiging van die model binne 'n bestaande internasionale omvang en nasionale gebruiksomgewing 

geplaas. Hierdie verkenning gee aanleiding tot die omskrywing van die gekose model waartydens 'n sosiaal-

etiese gerigtheid, die verkondiging van 'n teologie van werk en 'n pastoraal-teologiese toetrede tot die 

werksomgewing as die hoofinhoude van die model beklemtoon word. Die uitbouing van die model geskied 

daarna rondom die benutting van die bestaande industriële prosesse en ook met die handhawing van die 

nuwe dimensie. Die bevordering van die model geskied aan die einde ten einde die kerk bewus te maak van 

die waarde, betekenis en rol van die die gekose Nywerheidsbedieningsmodel. Vanuit laasgenoemde kan die 

kerklike toepassing moontlik realiseer. Juis daarom word in Hoofstuk 5 die betekenis en belangrikheid van 

die model vir die kerklike bediening finaal beklemtoon. 

 

Vervolgens word na die omskrywing en vestiging van 'n Christelike Arbeidpsigologiese 

Nywerheidsbedieningsmodel gekyk. 
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HOOFSTUK 5. 

TRANSFORMASIE EN DIE KERK. 

CHRISTELIKE  ARBEIDSPSIGOLOGIESE NYWERHEIDSBEDIENINGSMODEL. 

 

Voordat die nuwe Nywerheidsbedieningsmodel omskryf word, is dit nodig dat die model in relasie met die 

voorafgaande stimulasieprosesse van die eietydse transformasiegebeure gebring word. Daarom geskied 

eers 'n noodsaaklike verkenning voordat die vestiging, die toepassing en die bevordering van die nuwe 

bedieningsmodel realiseer. Die hoofstuk word afgesluit met 'n samevatting van die belangrike implikasies 

vanuit die wetenskaplike bevindinge en 'n refleksie oor die kerklike hantering van transformasie.  

 

A. NOODSAAKLIKE VERKENNING. 

 

Met die verkenning word eers die mikpunt met die bedieningsmodel gespesifiseer. Daarna word die gronde 

vir die nuwe bedieningsmodel en die noodsaaklike aanpassing van die bestaande IMSA model omskryf. 

 

1. MIKPUNT MET NUWE BEDIENINGSMODEL. 

 

Die mikpunt met die ve stiging van 'n nuwe Arbeidpsigologiese bedieningsmodel behels vier gerigthede. 

 

Eerstens akkomodeer die bedieningsmodel die resultate van die voorafgaande veranderingstimulasies. Die 

benadering is nodig ten einde die genoemde geleenthede tot 'n eenheid te reduseer en van daaruit tot 

voordeel van die kerk sodanig te benut dat die kerklike gebreke tydens transformasie oorbrug kan word . 

Daarom poog die bedieningsmodel om die kerk tot 'n groter visie oor en 'n meer gerigte fokus op die 

binnelandse transformasie-omvange te begelei. 

 

Tweedens vestig die nuwe bedieningsmodel die kerk spesifiek binne die werksomgewing. Die soort 

gerigtheid is noodsaaklik omdat die grootste konsentrasie van transformasie binne werksverbande realiseer. 

In die proses word die bestaande nasionale nywerheidsbedieningsmodel (IMSA) vanuit soortgelyke 

internasionale kerklike bedieninge asook vanuit 'n bruikbare nywerheidsisteem aangevul. 

 

Derdens word 'n meer gerigte kerklik-teologiese hantering van transformasie as sulks nagestrewe. In die 

proses word die omvange en invloede van eietydse transformasie vanuit 'n uitwaartse kerklike fokus (gerig 

na buite op die wêreld) hanteer en word die inwaartse fokus (gerig na binne op die kerk) vanuit die 

invalshoek verbreed. Daarmee word die invloed van die kerk tydens verandering omvangryk versterk en 

verdiep. Daarvoor is egter 'n eiesoortige teologiese fundering nodig wat vanuit 'n prakties -teologiese 

benadering geskied. 

 

Laastens word die bedieningsmodel omskrewe, prakties en bruikbaar binne die unieke Suid-Afrikaanse 

transformasiegebeure geplaas. Die benadering verseker dat die kerk sonder veel teoretisering (en 

teologisering) die bedieningsmodel kan aanvaar, bedryf en bevorder. 
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Die gekose bedieningsmodel realiseer vanuit 'n eietydse milieu wat die gronde vir die soort bediening 

gevestig het. 

 

2. GRONDE VIR NUWE BEDIENINGSMODEL. 

 

Die gronde (redes) vir die strewe na en die vestiging van 'n nuwe bedieningsmodel setel in die voordele wat 

nywerheidsbediening vir die kerklike bediening inhou, die gegewe inhoude van die verskillende 

internasionale Nywerheidsbedieningsmodelle, die prosesse van 'n bruikbare nywerheidsfokus, die behoefte 

na en eventueel die noodsaaklikheid vir 'n eietydse Nywerheidsbedieningsmodel. Daarom word vervolgens 

aan elk van die fasette aandag gegee.  

 

2.1 VOORDELE VAN NYWERHEIDSBEDIENING VIR DIE KERK  

 

Die voordele wat nywerheidsbediening vir die kerk inhou, is deur beide IMSA en soortgelyke internasionale 

bedieninge (Koops, 1965; IICM, 1975; Sodeman, 1976; Hoogewind & Uittenbosch, 1977) genoegsame 

uitgespel dat daarmee volstaan kan word.  

 

2.1.1. IMSA INSETTE. 

 

Volgens IMSA verseker Nywerheidsbediening veral sewe belangrike winste vir die kerklike bediening. 

 

Eerstens strek nywerheidsbediening verder as die enge gemeentegrense. Daarmee  word groter, wyer en 

vryer beweeglikheid aan die kerklike bediening verleen omdat die kerk amptelik binne werksverband aktief 

is. Vanuit die bedeling begelei nywerheidsbediening ook gemeentes, ringe en sinodes met die ontwikkeling, 

uitbouing en bedryf va n talle projekte wat die negatiewe invloede van die werksplek (bv. werkloosheid, 

ontydige ontslag, vigshantering ens.) opvang en hanteer. 

 

Tweedens verleen kontraktuele ooreenkomste met maatskappye toegang aan geestelike werkers binne die 

werksplek. Weens talle praktiese faktore, waaronder die delikate rol van godsdiens in die werksplek, die 

potensiaal van ongelukke en die moeilike verhouding kerk-industrie word die gewone ampte nie in die 

nywerheidsomgewing toegelaat nie. Die personeel van nywerheidsbediening word wel omdat al hierdie 

soort knelpunte d.m.v. 'n omskrewe proses hanteer word.  

 

Derdens is nywerheidsbediening (as ekumeniese liggaam) binne industriële, ekonomiese en 

regeringsinstansies meer aanvaarbaar as 'n enkele kerk wat aan 'n eensydige kerklike beleid en inhoude 

gebonde en verbonde is. Daarmee word geslote deure vir die kerklike bediening geopen. 

 

Vierdens voldoen slegs nywerheidsbediening (en geen gemeente nie) aan al die vereistes van nywerhede 

om geestelike werksaamhede binne die werksomgewing georganiseerd te bedryf. In die proses staan 

kerkgroei buite die periferie van die bediening. Daarmee verkry die kerk se missiologiese funksies 'n nuwe 

dimensie omdat dit hoofsaaklik om geestelike verdieping en nie soseer om proslietmakery gaan nie.  
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Vyfdens vestig nywerheidsbediening die integriteit van die kerk binne die werksomgewing. Dit geskied 

omdat as 'n nasionale Nutsmaatskappy streng aan die voorskrifte van die maatskappywet gehou en die 

kerklike bediening vervolgens nie onder die verdenking van kerklike winsbejag geplaas en gehou word nie. 

 

Sesdens demonstreer nywerheidsbediening die nodige Christelike respek teenoor ander kerke en 

godsdienste. Vanuit die fokus word die lede van alle kerkgenootskappe en alle gelowe tydens die hantering 

van werkstrauma, stres en aanverwante werksprobleme op dieselfde wyse hanteer. Daarmee word 

ekumenisiteit, interkerlikheid en intergodsdienstigheid sonder  veel omhaal bevorder, gehandhaaf en benut. 

 

Laastens ontlont nywerheidsbediening die misverstande oor en ongelukkighede tydens kerklike optredes, 

uitsprake en besluite. In die proses word opstandige individue inspireer om nie kerkloos en geestelik afvallig 

te word nie, maar om kerklik en verdiepend binne die eie gemeente en kerkverbande meelewend te wees. 

 

Die waarde van nywerheidsbediening vir die kerk word ook internasionaal erken. 

 

2.1.2. INTERNASIONALE INSIGTE. 

 

Met die simposium van die Reformed Church of America (Hoogewind & Uittenbosch, 1977)) oor die 

inhoude, sisteme en waarde van Nywerheidsbediening het sprekers vanuit verskillende wêrelddele 

opgetree. Tydens die geleentheid is grootliks tot dieselfde insigte as IMSA oor die waardetoevoeging van 

die Christelike Nywerheidsbediening vir die kerk gekom. Hierby is egter twee belangrike dimensies gevoeg. 

 

Eerstens setel die grootste bydrae van Nywerheidsbediening in die tweerigting verkeer tussen die 

bestaande gemeentelike bediening en die werksomgewing. Hierin is twee fasette van uitbouende belang vir 

die kerklike werksaamhede. 

 

Enersyds verbreed Nywerheids bediening die kerk se kennis oor sy tyd. Die situasie realiseer omdat 

Nywerheidsbediening die kerk na die nywerhede en omgekeerd die nywerheid na die kerk toe neem. 

Daarmee geskied wedersydse verryking omdat die werksplek die Evangelie en die kerk die werksplek se 

stem hoor. Daarom handhaaf die Institute of Industrial and Commercial Ministries (IICM, 1975) se 

studieverslag deurgaans die standpunt dat slegs wedersydse kontak die kerk konstant, deurlopend, 

indringend, omvattend en ontdekkend met die werklikhe de van die dag konfronteer. Sonder uitwaartse 

kerklike kontak bly die inwaartse kerklike fokus beperk, onvoldoende en sonder werklike invloed. 

Laasgenoemde knelpunt realiseer juis omdat die kerk se onkunde oor die buitewêreld die buitewêreld se 

onkunde oor die kerk inisieer. Die finale konklusie is dat die kerk d.m.v. Nywerheidsbediening na die 

daaglikse bestaansomvange van die mens uitreik of die kerk gaan weens gebrek aan kennis oor sy tyd 

onder. 

 

Andersyds ontdek die kerk sy eie gebreke. Soos reeds genoem (Hoofstuk 1) kom godsdiens en die kerk 

dikwels tydens empiriese ondersoeke oor menslike gedrag binne die werksomgewing ter sprake. Die 

situasie bring mee dat die kerk (meestal sonder sy wete) geweeg en dikwels te lig gevind word. Volgens 

Diehl (1993) realiseer sodanige negatiwiteite juis omdat die kerk misluk het to 'bring the Workplace into the 
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Worship Place'. Daarmee verwys hy na ander empiriese navorsing wat onder sy leiding in Amerika 

onderneem is en waartydens gevind is dat die buitekerklike wêreld verstom staan oor die kerk se gebrekkige 

uitreik na die lewenswêreld rondom hom '... surely the church cannot be against its people growing more 

Christlike in their daily lives. Yet the responses in this study indicate that not only is there little support 

coming from churches for this development in faith (menende buite die kerklike en gemeentelike verbande 

om), but also that there are powerful forces at work within the churches which sever the connection between 

faith and daily life' (Diehl, 1987: 112). Die gevolge is '...schocking and demanding.... By not connecting the 

teachings of the faith to the experiences of the faithful, our churches have become increasingly irrelevant in 

the shaping of American life and culture (Ibid, 123). 

 

Tweedens beklemtoon juis die soort evalueringsprosesse die effek van die kerklike beleid op die kerk self. 

Die kerklike teenwoordigheid in die werksomgewing skep 'n suksesvolle kerklike bedieningsverbreding, 

terwyl die kerk se afwesigheid die gemeentelike bediening ondermyn en beperk (Hoogewind & Uittenbosch, 

1977: 38-41; Koops, 1965; IICM Institute, 1975; Sodeman 1976). Hierdie bevinding is in lyn met Müller 

(1961) se waarskuwings (reeds dekades gelede) dat die industriële revolusie die Europese kerke se 

ondergang bewerkstellig het. Die vernietigende situasie realiseer omdat die kerk nie in die wêreld was nie 

en daarom was die wêreld ook nie in die kerk nie. 

 

Ten spyte van die soort fokus bestaan daar nog steeds 'n kerklike onwilligheid om die rol, waarde en 

betekenis van Nywerheidsbediening vir die kerk te erken en vervolgens te bedryf. Die talle bestaande 

nywerheidsbedieningsmodelle staaf almal hierdie feit, maar bied ook 'n inhoud wat die vestiging van 'n nuwe 

bedieningsmodel verder inspireer het.  

 

2.2. VERSKILLENDE NYWERHEIDSBEDIENINGSMODELLE. 

 

Die verskillende internasionale nywerheidsbedieningsmodelle is 'n verdere grond vir die daarstel van 'n 

nuwe bedieningsmodel. In hierdie kerklik-teologiese aktiwiteite word soveel inisiatiewe iniseer dat van 

daaruit duidelike riglyne vir die bedryf van  die nuwe bedieningsmodel kon realiseer. Hierin speel gerigte 

teologiese vertrekpunte en gegewe bedieningsinhoude 'n belangrike rol.  

 

2.2.1. GERIGTE TEOLOGIESE VERTREKPUNTE.  

 

Die tersaaklike gerigte teologiese vertrekpunte het nie alleen die prosesse van die verskillende 

nywerheidsbedieningsmodelle gevestig nie, maar het ook veral vier aksente vir die ontwerp van 'n nuwe 

bedieningsmodel gebied. 

 

Eerstens is kerklik-teologies aanvaar dat die kerk 'n besliste rol in die nywerheidsomgewing te speel het. 

(Koops, 1965; Gostelow, 1968; NIM 1970; Grenz, 1972; IICM, 1975; McLeod, 1975; Sodeman,  

1976; ICPC, 1976; Hoogewind & Uittenbosch, 1977;. Wolfaardt, 1989). Die noodsaaklikheid realiseer omdat 

die individu ook buite gemeenteverbande leef en juis sy huislike en persoonlike probleme na die werk neem 

en omgekeerd. Daarby word in die werk self talle knelpunte beleef wat persone se lewens omvattend 

ontwrig. Hiervan is konflik, stres, beserings, omgewingsfaktore, uitputtende tydskedules, 
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bevorderings teleurstellings en talle uiteenlopende verhoudingspanninge van die mees kritiese knelpunte wat 

dikwels op 'n daaglikse basis verwerk moet word. Ten spyte daarvan dat die genoemde sekulêre 

hanteringsprosesse die talle menslike dimensies akkommodeer, het die nywerhede se empiriese resultate 

duidelik die behoefte na kerklike bystand in die proses uitgewys. Nywerheidsbediening speel reeds 

internasionaal hierin 'n dinamiese rol omdat menslike emosionele knelpunte vanuit 'n Christelike perspektief 

en d.m.v. 'n georganiseerde kerklike sisteem hanteer word. Die kerk hoort dus by die werk want daar leef en 

oorleef die lidmaat.  

 

Tweedens beklemtoon nywerheidsbediening die konstante hersiening van kerklike bedieningspatrone. 

Wolfaardt (1989: 45-49) verwys in die verband na die bevindinge van die South London Industrial Mission 

(SLIM) en Brittanje se Board for Social Responsibility (Wright, 1988) wat 'n deurlopende aanpassingsproses 

as 'n noodsaaklikheid vir die handhawing van kerklike dienslewering aksentueer. Die insig realiseer juis 

vanuit die werksomgewing omdat die kerk daar met konstante konfliksituasies (wat o.a. deur onbillike en 

onregverdige praktyke genereer word) sodanig gekonfronteer word dat teen 'n inwaartse fokus (terwille van 

kerklike selfbehoud) gewaak moet word. Kerk-gerigtheid lei na foutiewe optredes en daarom moet die 

kerklike bediening met die gegewe nywerheidsbehoeftes sodanig sinkroniseer word dat die kerk direk (en 

onverskrokke) met die nodige versoeningfunksies tydens konflik kan figureer. Die proses kan slegs realiseer 

indien die kerk 'n bedieningsisteem van 'learn and listen' toepas. Wolfaardt voeg hierby die beginsel van 

'discern' wat meebring dat die resultate van leer en hoor getoets word. Hy verwys ook tereg na Lurkings 

(1981) wat waarsku dat die kerk nie 'n neutrale rol tydens menslike krisisdimensies durf speel nie en dat 'n 

mensgerigte fokus en die handhawing van noue samewerking met bestuur daarom noodsaaklik is. Die 

proses vra egter vir deurlopende hersiening van die bedieningsgebruike omdat die nywerhede konstant 

beweeg en die kerk dus slegs langs die weg aktueel sal wees en bly.  

 

Derdens vestig Nywerheidsbediening die nodige interdissiplinêre samewerking tussen die kerk en die 

nywerheid. Tydens die stigtingsvergadering van die Employee Assistance Practitioner Association South-

Africa (EAPA-SA) in die Parktonian Hotel te Braamfontein op 19 Maart 1997 (IBC, 1997) het die Duitse 

afgevaardigdes die noodsaaklikheid van spanwerk tussen die kerk en die nywerhede (as 'n voorvereiste vir 

die ges amentlike hantering van eietydse probleme en wedersydse bystand tydens verandering) sterk 

beklemtoon. Die toepassing van die Arbeidpsigologiese nywerheidsmodel (binne die talle Duitse 

nywerhede) het Duitsland tot 'n sterk, suksesvolle en invloedryke nywerheidsland in die eietydse bedeling 

uitgebou en het daarmee vir die kerk bruikbare grondbeginsels gelaat. Daarom is hierdie aanwendbare 

nywerheidsfokus in Duitsland interkerklik benut en is daarmee al die voordele van interdissiplinêre 

samewerking na die kerk kanaliseer. Die aksent is reeds in die IMSA bediening ingebou en word ook in die 

nuwe bedieningsmodel bedryf. 

 

Vierdens verbreed nywerheidsbediening die aktiwiteite van die kerk. In die proses word 

nywerheidsbediening die verlengstuk van die gemeentelike bediening omdat ook daarin die kerklike 

bedieningsinhoude bedryf word. Die bedieningsproses realiseer reeds wêreldwyd en daarom bied die 

bestaande modelle insiggewende en aanwendbare bedieningsgebruike vir die nuwe bedieningsmodel. 

 

2.2.2. GEGEWE BEDIENINGSINHOUDE. 
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Vanuit die kerklike betrokkenheid in die industrie is veral agt bruikbare Nywerheidsbedieningsmodelle deur 

uiteenlopende Christelike kerkgenoodskappe ontwerp. Van die bruikbaarsheidselemente word reeds in 

IMSA benut en is ook in die nuwe bedieningsmodel akkommodeer. Daarom volg oorsigtelike aandag aan 

die gegewe bedieningsinhoude van die tersaaklike modelle.  

 

Die eerste model (Pastoral Counselling) is die mees bruikbare bediening. Met die model word persoonlike 

aandag aan die individu gegee en die grondoorsake van die probleme (wat meestal moreel, eties of 

godsdienstig van aard is) identifiseer. Daarby word pastorale bystand aan buite-kerklikes, persone van 

ander gelowe en selfs mense sonder enige geloofsaffiliasies verleen. Met die diens word na alle 

werksafdelings uitgereik en word pastorale berading aan die werknemer tydens en in werksverband gebied. 

Ten einde die handhawing van konfidensialiteit te verseker geskied die beradingsessies op 'n een-tot-een 

basis in voormanne, persoonlike of toeges egde MHB kantore. Persone meld self aan of verwysings geskied 

deur die bestuurkaders of MHB personeel. Indien nodig (en na instemming deur die individu) word die 

verdere hantering van die probleme met MHB opgevolg. Indien die probleme buite werksverband setel, word 

die persoon binne kerkverband na sy geïdentifiseerde leraar verwys. Gesinne van diegene buite 

kerkverband word aan privaatwonings en die van ander gelowe in beskikbare werkskantore pastoraal 

begelei. Die voordeel van die model is geestelike en pastorale bystand aan die individu in nood. Die nadeel 

setel in die afhanklikheid van samewerking. Indien persone nie self aanmeld nie of die genoemde 

verwysings nie geskied nie, kan geen berading realiseer nie. 

 

Die tweede model (Ministry of Presence) behels die rondbeweeg van nywerheidsbedieningspersoneel 

(NBP) op die produksievloere en in die verskillende werkskantore. In die proses word direk met die individu 

binne sy spesifieke werksomgewing kontak gemaak en word waarnemings gedoen en gesprekke gevoer oor 

die probleme wat binne die gegewe werksgebied ervaar word. Die voordele van die soort bediening is die 

plasing van knelpunte binne 'n spesifieke milieu, die sigbare waarneming van werksituasies wat 

gesondheidsprobleme en stres skep en direkte kontak met diegene wat konflik veroorsaak. Die nadele is 

legio. Die NBP word aan ongelukke blootgestel, die talle omgewingsfaktore (o.a. geraas en hitte) bemoeilik 

gesprekvoering, die ritme van produksie word verstoor, konfidensialiteit is onmoontlik en die aanbieding van 

oplossings is meestal oppervlakkig en eventueel kortstondig. Daarom word die soort bediening gewoonlik 

met die eerste model gekombineer. 

 

Die derde model (Prophetic Mission) behels 'n tweërlei diens in beide die nywerheid en kerk. In die 

nywerhede geskied Woordverkondiging tydens georganiseerde dienste o.a. tydens Christelike feesdae (bv. 

Pase en Kersfees), spesiale geleenthede (bv. met prestasietoekennings, seminare, ens.), etensuur of na -

diens bidure en openingsgeleenthede (bv. by opleiding, beplannings, samesprekingsessies ens.). Tydens 

die geleenthede geskied ook  literatuurverspreiding (o.a. Bybels, Christelike boeke oor spesifieke 

onderwerpe, traktate) en realiseer van daaruit opvolgende gesprekke  

oor geestelike dimensies. Die funksie in die kerk behels die hou van eredienste en die toespreek van 

gemeentegroepe, kerkrade, ringe en sinodale kommissies spesifiek oor die diens van die kerk in die 

nywerheidsomgewing. Die voordele van die model is Woordverkondiging en hantering van geestelike 

gesprekke. Die nadele setel in die beperk van optredes (slegs by geleenthede en prediking), wisselende 

predikers met geen opvolging van ander geestelike dienste nie en weereens die afhanklikheid van positiewe 
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bestuursgesindhede. Daarby word die interne beplanning en organisering van die geleenthede dikwels deur 

werksituasies bemoeilik. Die sporadiese kontak met die kerk ondermyn weer behoorlike bekendstelling en 

bevordering van Nywerheidsbediening. 

 

Die vierde model (Preventive Ministry) handhaaf ook 'n konstante teenwoordigheid van NBP binne 'n 

instansie maar rondom 'n werksgerigte fokus. Tydens die kontak word positiewe verhoudinge met alle 

werknemers opgebou ten einde algemene probleme, klagtes, reaksies op onreëlmatighede en 

onregverdighede te identifiseer en die spanninge tussen vakbonde en bestuur te help ontlont. Terugvoering 

geskied op gereelde basis aan geïdentifiseerde persone en dikwels word NBP as 'n arbiter betrek om 

emosionele geladenhede te besweer en dooie punte tussen onderhandelende partye te oorbrug. Die 

voordele van die model is direkte, geordende, georganiseerde en toelaatbare kontak met die personeel en 

die kerklike ontdekking van die eietydse probleme van 'n nywerheid. Daarby kan in die verslagdoening 

morele, etiese en geestelike waardes ingebou word. Die nadele is gebrek aan 'n pastorale en profetiese 

funksie omdat die inhoud regstellend, adviserend, en opvoedkundig van aard is. Verder verloor die kerk 

dikwels aansien omdat vanuit 'n persoonlike perspektief (of voorkeur) kant tussen standpunte en partye 

gekies word wat daarna die verloorder vervreem. 

 

Die vyfde model (Evangelistic Mission) behels 'n fokus op bekering waartydens mense direk, daadwerklik en 

planmatig vir Christus gewen word. Hierdie evangeliese gerigtheid realiseer tydens Woordverkondiging wat 

op gereelde tye en in georganiseerde plekke (dikwels 'n spesifiek ingerigte lokaal of selfs klein kapel) gehou 

word. Verder geskied bekeringsgerigte pastoraat en Bybelstudies. Daarby word ywerige, gewillige en 

geïdentifiseerde gelowiges opgelei in getuienislewering en word opvolgsessies in die verband gereeld 

gehou. Nuwe bekeerlinge word na hulle bestaande of na nuwe gemeentes verwys vir verdere geestelike 

inskakeling en verdieping. Die meeste polisie- en militêre kapelaansdienste maak van die model gebruik 

omdat godsdiens as 'n noodsaaklike versterking van die moraal tydens uitdagende en gevaarlike situasies 

gesien en aanvaar word. Die voordele van die model is die uitbreiding van die Koninkryk van God. Die 

nadele is die afhanklikheid van 'n to pbestuur wat hierdie soort Christelike fokus spesifiek in hulle 

beheermilieu wil vestig en vervolgens konstant bly handhaaf. Vervanging van die topkaders is dikwels die 

einde van die soort bediening. Daarby vervreem 'n vorm van dwingelandy die individu van die kerk omdat 

talle werknemers die opdragte vir meedoen negatief beleef en vervolgens slegs ter wille van die skyn en 

behoud van goeie gesindhede (en werk) by die godsdienstige proses inskakel. 

 

Die sesde model (Public Relation Mission) behels die aanstelling en benutting van NBP om 'n goeie beeld 

van 'n nywerheid te vestig, te bevorder en onaangetas te hou. Deel van die funksies is konstante 

hospitaalbesoeke na ongelukke en die bywoning van begrafnis - en herdenkingsdienste waartydens die 

simpatie van die nywerheid oorgedra word. Die verdedig van topbestuurbesluite (deur die etiese kodes van 

die instansie te beklemtoon) moet dikwels spanningsvelde in die verband hanteer. Verder word NBP na 

internasionale simposiums (op maatskappykostes) afgevaardig om die erns van die nywerheid oor 

geestelike waardes, gevestigde etiese beginsels en 'n mensgerigte fokus buite die instansie te demonstreer. 

Daarby word NBP ook benut om die misverstande van kerke (veral oor die pynlike gevolge van 

transformasie) binne kerkverband reg te stel en sodoende gesonde verhoudinge tussen die kerk en die 

betrokke nywerhede in hulle direkte omgewing te bevorder en te handhaaf. Die voordele van die model is 
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blootstelling van die NBP aan wye invloede, insette en beskouinge en 'n direkte betrokkenheid binne en 

tydens die krisisdimensies van die betrokke werkers. Die nadele is voorskrifte en verwagtinge waartydens 

die belange van die instansie i.p.v. die kerk en die godsdiens voorkeur geniet. Daarmee word die NBP se 

invloede vir selfsugtige belange misbruik wat die integriteit van Nywerheidsbediening as sulks onder 

verdenking plaas en hou. 

 

Die sewende model (Model-Action Ministry) behels die vestiging van 'n diensgroepspan bestaande o.a. uit 

predikante, sielkundiges, raadgewers en konsultante wat vanuit 'n interdissiplinêre fokus as 'n 

georganiseerde projekspan optree. Die hooffokus is sosiale probleme (drankmisbruik, dwelmgebruik, Vigs) 

wat d.m.v. interne berading en ook met verwyssings na tersaaklike institute en versorgingsinrigtings hanteer 

word. Die span lei ook werknemers in mensvaardighede op, waartydens die ontwikkeling en handhawing 

van goeie kommunikasie en gesonde menseverhoudinge, ontlonting van konflik en die hantering van 

persoonlike spanninge deel van die studie-curriculum uitmaak. Die span verwerk statistieke om tendense te 

bepaal, volg rehabilitasiefunksies op ten einde die suksesse daarvan te evalueer en voorkomingsaksies te 

vestig en hou bestuur op hoogte van reaksies van personeel oor hul besluite. Die voordele van die model is 

interdissiplinêre blootstelling vir en 'n betrokkenheid in nywerheidsprobleme buite die bedieningsfeer van die 

kerk. Die nadele is die verlies aan 'n godsdienstige fokus omdat ander eise, as 'n evangeliese opdrag, aan 

die projekspan gestel word. 

 

Die ags te model (Part-time Ministry) word gevestig en bedryf deur leke-arbeiders wat op 'n vrywillige en 

gereelde basis spesifiek geestelike funksies binne 'n nywerheid verrig. Hierdie model realiseer omdat 

sodanige vrywilligers vanuit hulle eie gemeentes na hulle vorige nywerhede uitreik of omdat topbestuur 

sulke vrywilligers uitnooi om spesifieke geestelike dienste binne die nywerheid te verrig. Die dienste behels 

meestal die hou van bidure en etensuur-dienste in die nywerhede, die hantering van begrafnisreëlings na 

noodlottige ongevalle en besoeke aan beseerdes (in hospitale, klinieke en privaat wonings) na ernstige 

ongelukke. Literatuurverspreiding en getuienislewering geskied spontaan en die verwysings van personeel 

met persoonlike probleme na bestaande krisissentrums, beradingsinstansies en die tersaaklike 

gemeenteleraars realiseer konstant. Die voordele van die model is die besparing van kostes vir die kerk (en 

nywerheid) omdat die vrywilliger die dienste self subsideer. Daarby is getrouheid vanuit die liefde  vir die 

saak gewaarborg en word die dienste vanuit 'n wye spektrum van bekwaming gelewer. Die vrywilligers 

handhaaf ook 'n Christelike styl wat die uitstraal van liefde, verdraagsaamheid en vriendelikheid insluit. Die 

nadele is dikwels swak organisering wat onreëlmatige dienslewering meebring en die totale verdwyning van 

die funksie saam met die betrokke vrywilliger. Daarby skuif die ampte dikwels hulle verantwoordelikhede na 

die vrywilliger oor en vergeet daarna van hulle eie bedieningsverpligtinge. 

 

Hierdie aanwendbare elemente wat vanuit die genoemde kerklik-teologiese gerigtheid op die industrie en 

die gepaardgaande bedieningsmodelle beskikbaar kom, het die bedieningsisteme in die nuwe 

bedieningsmodel ten sterkste gerig.  

 

Hierdie proses in die kerk is ook deur 'n proses buite die kerk aangevul. Daarom is 'n bruikbare 

nywerheidsfokus as 'n verdere grond vir die vestiging van 'n nuwe bedieningsmodel aanvaar. 
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2.3. BRUIKBARE NYWERHEIDSFOKUS. 

 

Die bruikbare nywerheidsfokus behels die Duitse Arbeidspsigologiese benadering wat in die nuwe 

bedieningsmodel benut word.  

 

'n Omvattende analise van die Duitse nywerheidsmodel is nie, weens die breë omvange wat die model in 

die spesifieke nywerheidsomgewing bedryf, moontlik nie (Archangelskij, 1962; Bornemann, 1967; Bachman, 

1978; Schuler & Stehle, 1982). Daarom val die fokus eerder op die bruikbare grondbeginsels waarmee die 

Duitse model werk. Ten einde die beginsels te omskryf word gebruik gemaak van die insette in Moers 

(1950), James & Jongeward (1974), Vopel (1979), Kurtz & Sattelberger (1980), Hirth, Sattelberger & Stiefel 

(1987), Baltes (1990), Erpenbeck & Weinberg (1993), Hacker (1998), en Freiling & Sonntag (1999) wat die 

inhoude, beginsels en gebruike van 'n gevestigde nywerheidsproses so omvattend verduidelik dat die 

benutting daarvan die nuwe bedieningsmodel verder gemotiveer het. 

 

2.3.1. GEVESTIGDE NYWERHEIDSPROSES  

 

Vanuit die genoemde bronne word slegs die ses elemente genoem wat 'n gegewe nywerheidsproses 

gevestig het en wat al die betrokke nywerheidsanaliste as die hartaar van die suksesvolle Duitse 

nywerheidsbedrywe (en gebeure) beklemtoon.  

 

Eerstens is die model tydsgerig. Die soort nywerheidsfokus blyk uit die verskillende Duitse 

ontwikkelingsfases van waaruit twee dimensies van belang is. 

 

Enersyds word 'n sterk hanteringsfokus van radikale verandering deurlopend gehandhaaf. Die model neem 

'n aanvang direk na WWII en wel met die Duitsers se heropbou van hulle vernietigde ekonomie en industrie. 

Die talle erfporsies van menslike oorlogsontwrigtinge het die noodsaaklikheid van harde, konstante, 

uitmergelende en uitdagende arbeid (letterlik tussen ruïnes) sodanig beklemtoon dat 'n sterk, 

georganiseersde hanteringsfokus realiseer het. In die proses oorheers konstante aanpassings waarin begin 

is om die fisiese en psigologiese effek van arbeid op 'n ontwrigte mens te bepaal. Tydens die 

opeenvolgende herstelfases staan industrialisasie egter voorop waartydens al die ellendes van die vorige 

Europese industriële revolusie ontleed, evalueer en verwerk is. Daarmee is die gebreke van die vorige 

nywerheidsbedeling doelbewus vermy en is verbeurde geleenthede identifiseer, analiseer en benut. Hierin is 

veral teen die uitbuiting en uitputting van mense gewaak en sorg streng werksmaatreëls dan ook vir die 

erkenning van en uitstekende geriewe (eet-, was - en rus) vir die versorging van die werknemer.  

 

Andersyds vereis eietydse eise konstante ontwikkeling. Tydens die groei van die Duitse ekonomiese herstel 

word die handhawing van 'n sterk markaandeel vir Duitse produkte noodsaaklik. Hierdie ekonomiese fokus 

vra om orde en dissipline ('Ordnung') in die werksprosesse, deurlopende verbetering van die 

werksomgewing,  en verhoogde werksproduksie. Van hieruit realiseer die aanpassing van beligting, die 

beperking van geraasvlakke, die beplanning van stelselmatige produksievolgordes en die vestiging van 

energiebesparende sisteme. Die proses vereis egter ook 'n dinamiese ingesteldheid ('dynamik'). Hierin is 

netheid 'n prioriteit omdat dit kwaliteit waarborg, ongeluksrisikos verlaag, produksievertragings uitskakel en 



 324 

menslike uitputting verminder. Hoogstaande kwaliteit is ononderhandelbaar omdat slegs daardeur die 

vereiste ekonomiese groei en ook die nodige trots in die eie werksplek, werksfunksies en werksproduk 

verseker kan word. Die eindresultaat van beide hierdie benaderings was die vestiging en verdere 

ontwikkeling van 'n reeks ultra-moderne nywerhede (o.a. in die elektroniese, vervoer, en farmaseutiese 

bedrywe) wat almal hoogsprofessionele bedryfsisteme benut, die land ekonomies opbou en die bekende 

Duitse standaarde vestig, handhaaf en beklemtoon. In kort- die nywerheidsproses was sigbaar suksesvol.  

 

Tweedens gaan dit om die vestiging van menswaardigheid. .Dwarsdeur die hele tydsgerigte proses is 

gepoog om die verslane en verslae Duitsers (wat hul eie identiteit, selfwaarde en volkstrots verloor het) 

d.m.v. tegniese gebruike, hantering van werksuitdagings en groeiende sosio-aanpassings op te hef. 

Daarmee staan die ontwerp en ontwikkeling van nuwe tegniese produksieprosesse wel voorop, maar ook 

die psigologies ontleding van die vrese vir mislukking, die eise van aanpassing, die vermindering van 

uitputting en die verwerking van sukses. Namate die Duitse nywerheidsmasjien in vaart en produksiesukses 

toegeneem het, verskuif die aandag na die sosiale invloede van die arbeidsuitdagings, omvange en inhoude 

ten einde positiewe reaksies in die eksterne omgewing sodanig te rig dat die minste spanninge na die 

werksomgewing oorvloei. Juis hierin figureer die werker as mens deurlopend omdat slegs 'n gesonde 

selfbeeld 'n suksesvolle mens, 'n groeiende nywerheid en eventueel 'n heropgeboude en sterk land sal 

verseker. In kort – 'n gerigte mens vestig en handhaaf 'n leefbare omgewing   

 

Derdens is die grondmotiewe ('grundlagen') vir arbeid duidelik ontleed en bepaal. Harde werk oorheers in 

Duitsland en daarom is vanuit die benadering vier redes vir die verrig van arbeid geïdentifiseer. Arbeid (1) is 

die beste menslike reaksie op al die stimulie wat vanuit die eietydse omgewing op die mens inwerk. Slegs 

werk kan die alledaagse menslike behoeftes  bevredig omdat daarmee die eie waarde bepaal, 'n 

ekonomiese bestaan verseker en direkte betrokkenheid by eietydse gebeure gevestig word. Verder (2) 

behels arbeid menslike handelinge waartydens elke faset van die individue se bestaan van dink en doen 

('denken und nächdenken' asook 'tun und Handelns') in spel kom. Daarom bied arbeid die geleentheid vir 

ware menswees, vir die handhawing van selfwaarde en vir die bevordering van 'n sinvolle, bruikbare en 

aanvaarbare menslike bestaan. Daarby (3) verseker arbeid die vestiging, bevordering en uitleef van 'n 

beroep. Hiervolgens behels 'n beroep 'n wye spektrum van menslike werksaamhede waarin dienslewering 

alle menslike noodsaaklikhede t.w. versorging, beskerming, ontwikkeling en voortbestaan suksesvol hanteer 

en bevredig. Laastens (4) verseker arbeid 'n bystandsonderbou. Alle vorme van arbeid realiseer slegs vanuit 

menslike aktiwiteite wat weer menslike reaksies inisieer. Hierdie menslike reaksies handhaaf beide 'n fisiese  

(uitputting, siektetoestande, beserings ens.) en ook 'n psigiese dimensie (o.a. stres, teleurstelling, 

bevrediging, opgewondenheid, weerstand, ens.). Elke individu beleef hierdie omvange, moet dit vervolgens 

self verwerk en het daarom leiding en opleiding, bystand en versorging, ondersteuning en versterking nodig. 

Daarom is 'n bystandsmodel vir die menslike hantering in elke beroepsgerigte nywerheid noodsaaklik omdat 

ondersteuning persoonlike ontwikkeling en bruikbare dienslewering verseker. Arbeid maak inderdaad vry.  

 

Vierdens vra beroepsgerigtheid om deeglike beplanning. Sodanige gerigtheid vra om 'n duidelike analise 

van elke individu se arbeidsuitlewing ten einde die verhouding tussen sy gegewe vermoëns en sy 

persoonlike toepassing daarvan te bepaal. Vanuit die resultate van die analise moet elke persoon se 

handelingsvaardighede ontleed, evalueer en planmatig d.m.v. konstante en deeglike opleiding verbeter 
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word. Dwarsdeur hierdie proses van bekwaming moet die invloede wat vanuit die sosio-kulturele en 

ekonomies -tegniese omgewing op die mens inwerk deurlopend in ag geneem word. Slegs so sal die mens 

in sy totaliteit in die regte relasie met die tegniek, die eise, uitdagings, verantwoordelikhede en geleenthede 

in sy werksituasie en met sy eie menslike omgewing geplaas en van daaruit begelei word. Binne die interne 

werksomgewing gaan dit wel om die vestiging en handhawing van produksie, maar sodanig dat die eksterne 

werksomgewing die mikpunt kan help verwesentlik. Daarvoor is die handhawing van korrekte mens-gedrag 

nodig ten einde die mens-mens, mens -maatskappy en mens-wêreld verhoudinge tot maksimum te laat 

realiseer. 

 

Vyfdens moet hierdie menslike verhoudingstrukture empiries ontleed word. In die proses word beide die 

kwantitatiewe en kwalitatiewe inhoude van werkersgedrag gemeet, 'n werksomgewingsanalise gehandhaaf 

ten einde alle werkstoornisse te identifiseer (en te verwyder) en 'n persoonsevaluering gedoen om die 

verhouding van die arbeidseise tot die omvange van die menslike vermoë te bepaal. Die hele proses fokus 

op die vestiging van werkstabiliteit wat weer werkstevredenheid en werksuksesse waarborg. 

 

Laastens staan die geïntegreerde verhouding tussen selfontwikkeling (selbst-entwicklung) en 

selfverwesentliking (selbts-verwirklichung) sodanig voorop dat 'n nuwe soort fokus in die gewone 

bedryfsielkundige prosesse van daaruit gevestig is. Die aksente is ook vir nywerheidsbediening van 

bruikbare belang.  

 

Enersyds behels selfontwikkeling 'n proses van persoonlikheidsverdieping. Binne die nywerheid gaan dit 

hoofsaaklik om persoonlikheidsontwikkeling waartydens die werker se potensiaal maksimaal tot ontplooiing 

gelei en begelei word. Selfontwikkeling is egter die verantwoordelikheid en taak van elke individu om die 

verwerking van, die aanpassing by en die benutting van alle nuwe geleenthede sodanig te benut dat al die 

invloede wat op 'n persoon inwerk sy lewensopset sal verbeter. Tydens die soort gedrag word gebeure 

vanuit 'n persoonlike perspektief ontleed (verwerking), word 'n persoonlike konstante beweeglikheid 

gehandhaaf (aanpassing) en geskied die nodige persoonlike uitlewing (benutting) binne die persoonlike 

werks en samelewingsmilieu. Vanuit hierdie selfontwikkeling realiseer hanteerbare inhoude in al die sosio-

ekonomiese samelewingsverhoudinge juis omdat na 'n persoonlike gesonde lewensbestaan gestrewe word 

en hierdie soort ideaal 'n gesonde lewensfokus rig en bepaal. Met die aksente word 'n persoonlike 

veantwoordelikheidsopset in die algemene werk, sosiale en persoonlike gedragsprosesse sodanig 

gehandhaaf dat die aard van die individu, sy plasing in die bepaalde werksgroep en sy organisasierol beter 

verstaan en hanteer kan word.  

 

Andersyds verseker selfverwesentliking 'n lewensproses van persoonlike selfuitlewing. Daarmee kry die 

persoonlike strewe na 'n persoonlike lewensstatuur (lebensgestaltung) 'n aanvaarbare persoonlike 

lewensfokus van waaruit 'n persoonlike lewenstyl en lewensbestaan uitkulmineer. Sodanige sinvolle 

belewenisse kan slegs d.m.v. persoonlike optredes realiseer omdat daarmee alle onaanvaarbare 

alternatiewe verwerp, weerstand teen persoonlike aanpassings verwerk en die talle vorme van 

lewensbedreiginge afgeweer word. Ten einde die soort lewensfokus te vestig, is die waarneming en 

ontleding van eietydse tydsgebeure ter wille van aktuele lewensgedrag, die toepassing van norme ter wille 

van etiese gedrag en 'n toekomsvisie ter wille van ywerige gedrag 'n gegewe noodsaaklikheid. Slegs vanuit 
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sodanige fokus kan tydens alle transformasievorme (en gebeure) persoonlik oorleef word en wel omdat die 

eie eietydse realiteite verstaan en aanvaar, die eie lewensdoel bepaal en nagestrewe en die eie 

verantwoordelikheid vir die uitlewing van 'n eie lewensbestaan binne 'n eie lewenstyl toegepas en 

gehandhaaf word. Vanuit die persoonlike optredes word elke fase van die menslike ontwikkeling tot 'n 

bruikbare lewensinhoud uitgebou, word elke lewenseis d.m.v verantwoordelike gedrag hanteer en word 'n 

lewenstoekoms vanuit die toepas van lewensvaardighede en die konstante handhaaf van aanvaarbare 

norme van lewens-waardigheid persoonlik nagestrewe. Sonder die regte verhouding van 'n enkele persoon 

tot sy werk, sy medemens en sy gemeenskap is 'n gelukkige werker en 'n suksesvolle maatskappy nie 

moontlik nie omdat daarsonder die individu en sy lewensomgewing nie sal oorleef nie. Daarom is 

selfverwesentliking so belangrik omdat die benadering die eie waarde vestig en die lewensinhoude van elke 

werker verdiep. 

 

Al hierdie genoemde inhoude, prosesse en fokus van die genoemde Arbeidpsigologiese model is oor 'n wye 

spektrum sodanig benut dat die bestaande ekonomiese en industriële suksesse van Duitsland van daaruit 

realiseer het. Daarmee is die waarde van die Duitse benadering bewys en daarom is verdere aandag aan 

die gegewe benutting van die bruikbare aksente nodig voordat die toepassing van die genoemde beginsels 

in die nuwe bedieningsmodel onder die loep kom.  

 

2.3.2.  BENUTTING VAN BRUIKBARE AKSENTE. 

 

Die bruikbare aksente van die genoemde nywerheidsmodel word reeds wydlopig benut. Die aanwending 

daarvan binne die kerk is dus moontlik en daarom word slegs twee tersaaklike gebruike beklemtoon. 

 

Eerstens word die genoemde Duitse model in Duitsland naas die nywerhede op tweërlei wyse toegepas.  

 

Enersyds word die persoonlike hantering van eietydse lewensomvange deur 'n magdom van 

hoogsprofessionele institute bevorder. Hierdie instansies hanteer elke faset van die nywerheidsbestuur en 

bedryf vanuit 'n mensgerigte fokus en gee o.a. aandag aan opleiding, ontlonting van konflik, strategiese 

herorganisasie, dinamiese toekomsbeplanning, verwerking van stres en die handhawing van gesonde 

menseverhoudinge. Die persoonlike rol, plasing en verantwoordelikheid van die individu word begelei vanuit 

'n omvangryke aantal norme oor o.a. sosiale aanpassing, seksuele gedrag, gesinsverhoudinge, 

gesondheidsbevordering en die handhawing van beskaafde lewensgedrag wat 'n behoorlike 

samelewingsbestaan kan vestig en instandhou. Hierdie institute maak omvangryk van die mees resente 

bedryfsielkundige metodes gebruik van waaruit o.a. gelet word op die rol van die vrou (binne en buite 

professionele werksverband), die invloed van veroudering en die intense spanninge om 'n gegewe tempo in 

die werksituasie (veral tydens veranderingsgebeure)te handhaaf. Verder word leiding gegee oor 

loopbaanwysiginge, aanpassings en bevordering, die identifisering van die patrone van 

persoonlikheidsontwikkeling en veral aan die vlak van persoonlike funksionaliteit in 'n moderne samelewing 

en werksomgewing. Die ontwikkeling en toepassing van kreatiwiteit, die vestiging van motiveringsisteme en 

die skep en handhaaf van 'n eie identiteit staan hoog op die agenda. Die hooffokus is en bly egter 

selfontwikkeling en selfverwesentliking. 
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Andersyds benut die Duitse kerke reeds die model. Tydens die International Conference of the Airport 

Ministry (wat gedurende Oktober 2001 te Johannesburg internasionale lughawe gehou is) het die Duitse 

afgevaardigdes eers bogenoemde wydlopige gebruike deur institute uitgewys. Daarna is die kerklike 

verwerking en hantering van die Arbeidpsigologiese model binne die Duitse Flughafen Mission en Industrie 

Mission as 'n hoogs suksesvolle en werkbare Nywerheidsbedieningsmodel beklemtoon. Die situasie kon 

egter slegs realiseer nadat kerklik-teologiese aanpassings aan die nywerheidsmodel aangebring is, omdat 'n 

geloofsinhoud en godsdiensmotief nie sterk in die nywerhede se model figureer nie. Die proses was nodig 

omdat tydens die persoonlike selfontwikkeling weinig tereg kom van God se rol en seggenskap in die mens 

se lewensgroei, die inhoude van die Christelike etiek slegs indirek figureer en die konsep van 'n Goddelike 

roeping binne 'n beroep nêrens erken word nie. Hieraan het die Duitse kerke vanuit 'n ekumeniese 

samewerkingsooreenkoms (tussen die Lutherse Alliansie en die RKK) aandag gegee en die 

geïntensifiseerde leemtes d.m.v. die beklemtoning van God se majesteit, versoening, versorging, leiding, 

heiliging, heling en bystand aangevul. Hierdie inhoude is juis deel van die bestaande Duitse 

beradingsprosesse (Körkel, 1991). 

 

Tweedens het IMSA GAUTENG die bruikbaarheid van die model erken. Van hieruit het bepaalde insigte en 

gepaardgaande gebruike realiseer. 

 

Die insigte omsluit  veral twee aksente. 

 

Enersyds is aanvaar dat die kerk 'n vertikale dimensie in 'n oorheersende horisontale omgewing kan vestig. 

Die proses geval egter moeilik omdat die handhawing van 'n aanvaarbare en bruikbare balans tusen die 

vertikale en horisontale dimensies binne die werksomgewing talle uitdagings behels. Die oorbeklemtoning 

van 'n fokus op God Drie-Enig (vertikale) is nie altyd en te alle tye binne die bepaalde werksmilieu moontlik 

en aanvaarbaar nie en skep vervolgens meer vervreemding as oortuiging. Die oorklemtoning van die 

horisontale lewer die kerk weer aan die genoemde sekulêre hanteringsprosesse van die 

nywerheidsomgewing uit. Die eerste tendens isoleer God en Godsdiens van die mens en sy lewe en die 

tweede rangeer God en Sy gebod uit die werksomvange van elke mens. Aan die einde skep beide vorme 

van oorbeklemtoning afval van God en juis daarom is 'n duidelike kerklik-teologi ese beleid in die verband 

noodsaaklik.  

 

Andersyds is godsdiens se horisontale rol in die wêreld die gegewe riglyn vir sodanige kerklike beleid. 

Daarmee moet God se teenwoordigheid in elke faset van die samelewing en werksomvang beklemtoon en 

elke individu aangespoor word om God se aktiwiteite in die persoonlike lewe te erken en te beleef (Wentsel, 

1972: 56-66). Hierdie soort kerklik-teologiese fokus vereis egter dat leefbare sosiaal-etiese inhoude en die 

korrekte geloofswaardes m.b.t. werk tydens die Chris telike Woordgebeure en dat die uitdagende 

werksomvange en lewensinhoude d.m.v. die Christelike pastoraat bruikbaar hanteer word. Die faset word 

later verder omskryf. 

 

Die gebruiksfasette betrek twee vereistes. 

 



 328 

Enersyds moet die Christelike pastoraat van die kerk met die bedryfsielkundige funksies van die nywerhede 

gesinkroniseer word. In die proses moet aanvulling en nie verwerping van mekaar sodanig realiseer dat die 

een die ander tot diens staan. Juis hierin is die Duitse kerke se aksente oor 'Seelsorge' toepasbaar omdat 

daartydens 'n bipolêre verhouding tussen die teologie en psigologie sodanig gehandhaaf word dat die een 

nie die ander uitskakel, vermeng of vervang nie. Beide teologie en psigologie het 'n onvervreembare reg, 

inhoud, waarde en bydrae van sy eie en die handhawing van elk tydens samewerking deur beide, omsluit 'n 

verbreding van funksies, insigte en betekenis van beide (Riess, 1973,). Juis die soort proses verseker ook 

dat die nodige verhouding tussen die psigologie en geloof gehandhaaf bly word (Van den Berg, 1958)  

 

Andersyds moet die Duitse aksente oor selfontwikkeling en selfverwesentliking in die kerklike 

nywerheidsbediening akkommodeer word. Die proses kan en moet tydens die bedryf van die EAP projekte 

ingewerk en toegepas word te meer omdat die bestaande EAP fokus 'n sterk individuele onderbou 

handhaaf. Daarby handhaaf die Christelike groei en heiligmaking dieselfde persoonlike gerigthede.  

 

Hierdie gegewe insigte en bedryfsprosesse het die behoefte na 'n nuwe en eiesoortige 

Nywerheidsbedieningsmodel sodanig beklemtoon dat na verdere gronde vir die vestiging van 'n nuwe 

bedieningsmodel gesoek is.  

 

2.4. BEHOEFTE NA EIESOORTIGE BEDIENINGSMODEL. 

 

Die invloed, waarde en betekenis van die genoemde kerklike nywerheidsbedieningsmodelle en genoemde 

Duitse nywerheidsproses was nie die enigste inspirasie vir 'n nuwe bedieningsmodel nie. Die resultate van 

tersaaklike politieke insette, die gebreke in die bestaande nywerheidsbedieningsmodelle en die 

onvoldoende kerklike betrokkenheid tydens verandering het die behoefte na 'n nuwe bedieningsmodel 

verder laat eskaleer. Daarmee is nog verdere redes vir die vestiging van sodanige bedieningsmodel ontdek 

en daarom volg vervolgens aandag aan elk van die genoemde stimulante.  

 

2.4.1. INVLOED VAN POLITIEKE GEBEURE. 

 

Veral vier politieke gebeure het sodanig weerklank in die IMSA bediening gevind dat van daaruit die 

vestiging van 'n nuwe bedieningsmodel inspireer is .  

 

Eerstens was IMSA gedwing om politieke verandering binne kerklike aanpassings te akkommodeer. Met die 

BKAT vergadering te Kaapstad (tydens 1997) beklemtoon die eerste swart bestuurshoof van Transnet dat 

die ingrypende binnelandse politieke gebeure drastiese veranderinge in Suid-Afrika meegebring het en dat 

die proses sal voortgaan. Die kerk sal sy betrokkenheid tydens al hierdie veranderinge moet hervestig indien 

die kerk sy integriteit en waarde binne die nuwe binnelandse politieke en ekonomiese bedeling wil behou en 

bevorder. Tydens die besprekinge daarna is besef dat die kerk die oproep slegs kan hanteer indien twee 

aksente voorop staan. 

 

Enersyds sal weggebreek moet word van die invloed en bedryf van 'n volkskerk . Die standpunt ontwikkel 

juis omdat slegs die N.G.Kerk in die BKAT aktief verteenwoordig is en dat van daaruit duidelike probleme vir 
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Nywerheidsbediening vanuit die nuwe interkerklike toekoms kan uitkristaliseer. Daarom sal die N.G.Kerk 

(wat juis as 'n volkskerk tipeer word) daarteen moet waak dat die 'eie opvattinge oor kerk en wêreld' nie 'met 

die hulp van algemene godsdienstige waarhede' sodanig gelegitimeer word dat 'die ideologie van die 

volkskerk' 'n onaanvaarbare neweproduk vir die kerklike bediening skep nie (Louw, 1985a: 24). Ook Dekker 

(1975: 63) sal duidelik gehoor moet word. 'Kerken vervullen een belangrijke functie, doordat zij precies 

inspelen op de situasie en de behoeften van de leden, maar tegelijkertijd zin zij daardoor voor de verdere 

sociale ontwikkeling irrelevant, omdat ze nu eenmaal niet verder kunnen gaan dan de leden hen toestaan'. 

Volkskerk beteken dus kerklike verstarring en daarteen moet ten alle koste gewaak word omdat 'Die kerk 

kan nooit 'n ondersteuner wees van 'n status quo nie, want die kerk is nie veronderstel om dinge te laat soos 

dit altyd was nie. Die kerk is 'n gemeenskap van mense wat glo dat die wêreld in al sy fasette onderweg is 

na die eindtyd, dat die wêreld in 'n proses van herskepping is. … Die taal van geloof gryp vooruit na 

werklikhede. Die aarde word herskep en die eindtyd kom nader. Daarom kan die kerk nooit briek aandraai in 

die proses van verandering nie' (Deist, 1983: 13). Hierdie aktuele fokus vra direk om 'n nuwe 

bedieningsmodel. 

 

Andersyds moet die gekompliseerdheid van 'n nuwe landsituasie akkommodeer word. In die proses moet 

die kerk sy verantwoordelikheid en rol in die sosio-politieke omgewing duidelik erken. Die fokus vereis dat 

die kerk duidelike voorskrifte oor die kerklik-teologiese hantering van die nuwe situasie sal moet kry en wel 

deur genoegsame kerklike gesag aan nywerheidsbediening te bied om die kerk in die verband leiding te 

gee. Die benadering is moontlik (en nodig) omdat nywerheidsbediening geen bedreiging vir die 

gemeentelike bediening inhou nie, maar eerder 'n aktiewe kerklike betrokkenheid binne veranderingstye 

handhaaf. Daarmee geskied die konkretisering van die Evangelie wat die kerk se bevoegdheidsgrense 

geensins oorskry nie (Jonker,1976: 124; Heyns ,1977: 228) en ook effektiewe Woordverkondiging juis 

omdat aktuele vrae aanspreek word (Bolkestein & Thomas, 1972: 89-90). Met die vestiging van 'n 

ekumeniese bedieningspros es sal die kerklike betrokkenheid tydens eietydse transformasie sodanig 

wydlopig verbreed word dat die rol van die kerk tydens sosio-politieke transformasie meer konkreet gevestig 

sal word. Tydens die latere toepassing van die ekumeniese fokus (met die stigting van IMSA) het die 

behoefte na 'n nuwe bedieningsmodel gegroei wat juis die kerklike hantering van die eietydse landsituasie 

kan bevorder.  

 

Tweedens is hierdie behoefte verder deur kerklike reaksies op politieke gebeure versterk. Namate die 

genoemde druk vir politieke verandering al meer eskaleer het, realiseer veral twee kerklike gebeure binne 

nywerheidsbediening. 

 

Enersyds het hewige en uiteenlopende kerklik-teologiese stemme teen ongebreidelde kerklike 

betrokkenheid binne die nuwe Suid-Afrikaanse bedeling opgegaan. Die proses ontwikkel omdat die 

Afrikaanse kerke uit pas met die regering geraak en die Engelse kerke met talle vrae rondom die kerklike 

betrokkenheid binne die revolusionêre opset geworstel het. Biede was dit egter eens dat enige vorm van 

kerklike betrokkenheid 'n meedoen aan die onsekere politieke veranderinge van die dag sou beteken.  

 

Andersyds is groot omsigtigheid bepleit omdat lidmate sensitief vir polities -gelade preke geraak het. Die 

situasie realiseer omdat die bestaande Afrikaans e kerklike tradisies nie politieke kwelvrae op die kansel duld 
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nie, terwyl die Engelse kerke weer 'n oordosis daarvan gehad het. Daarmee was Smith (1987: 3) inderdaad 

korrek bewys dat 'dit geen kleinigheid is om in die (sosiaal-maatskaplike) woestyn die weg van die Here te 

berei, en in die (politieke) wildernis 'n pad vir onse God gelyk te maak nie'. Vir Nywerheidsbediening was 

daar met die hantering van die sosio-politieke opset geen keuse nie juis omdat die uitrol van die eietydse 

politieke veranderinge fenominale effek in die nywerheidsomgewing toenemend uitgeoefen het. Ook dié 

gebeure het die dringendheid van 'n nuwe soort kerklike fokus en optrede in die werksomgewing 

beklemtoon en genoodsaak. 

 

Derdens het die Rustenburg kerklike beraad die strewe na 'n nuwe bedieningsmodel 'n sterk stimulus 

gegee. Die nasionale konferensie van kerke (wat tydens November 1990 te Rustenburg gehou was) was die 

mees ingrypendste vergadering van kerklike leiers sedert die Cottesloe beraad van 1960. Tydens die 

beraad was Pres ident F.W. de Klerk se Kersfeesboodskap van 1989 kerklik gehoor en was sy versoek dat 

kerke vanuit 'n gemeenskaplike standpunt die regering tydens die transformasiegebeure moet begelei as 'n 

noodsaaklikheid aanvaar (Tingle, 1992: 161-165). In die proses gee die nie-blanke fokus op die Harare 

Declaration van Desember 1985 (Tingle, 1992: 247 -248) en die Lusaka Statement van Mei 1987 (Tingle, 

1992: 249-255) 'n nuwe dryfkrag aan die insig. Die gebeure kon ontwikkel omdat afgevaardigdes van die 

Wêreld Raad van Kerke en die South African Council of Churches reeds tydens die berade te Harare en 

Lusaka invloedryke uitgeweke lede van die verbanne ANC en PAC ontmoet het ten einde die 'struggle' 

kerklik-teologies te bevorder. Die soort kerklike steun en die Rustenburg fokus het (tenspyte van die 

uiteenlopende kerklike reaksies op die gebeure) sterk invloed op Nywerheidsbediening uitgeoefen omdat die 

kerk daarmee sy betrokkenheid in die nuwe politieke bedeling aan nyweraars bevestig het. 

 

Vierdens oefen CODESA indirekte invloed op die binnelandse godsdienstige bedeling op tweërlei wyse uit.  

 

Enersyds speel persoonlike geloofsoortuiginge tydens CODESA 'n besliste rol. Die amptelike kerk was wel 

nie in die politieke vergadersale geduld nie, maar die persoonlike godsdienstige insette van die politieke 

rolspelers was nogtans duidelik gehoor. Juis hierdie godsdienstige dimensie het talle vervreemde persone 

(en standpunte) by versoening uitgebring, te meer omdat toenemend (tydens die onderhandelingsfases) 

ontdek is dat sonder geloofswaardes en medemenslike verdraagsaamheid weinig polities bereik sal word. 

Hierdie godsdienstige dimensie was nooit aan die groot klok gehang nie, maar het nogtans beteken dat 

geloofsinhoude wel binne die onderhandelingsforum 'n duidelike stem gehandhaaf het. Die soort 

godsdienstige proses het egter nie vanselfsprekend realiseer nie, maar was die direkte uitvloeisel van 

President De Klerk se toespraak van 2 Februarie 1990 waartydens gewaarsku is dat die nuwe politieke 

prosesse enorme uitdagings aan alle partye en persone gaan stel en ook onderneming is dat die proses in 

geloof, waardigheid en met moed hanteer sal word (Dugard, Haysom & Marcus, 1992: 139-154). Die 

aandag aan Godsdiensvryheid tydens die uitmergelende onderhandelinge (SP, 1991a; 1991b) het verder tot 

die godsdiensuitlewing bygedra.  

 

Andersyds het dieselfde soort gesindheid in die werksplek realiseer. Namate die openbare media die 

spanninge en gevare van die politieke onderhandeling toenemend beklemtoon het, het die Christene in die 

werksplek in aksie gekom. Tydens die gebeure is talle biduursessies spontaan georganiseer waar die 

lidmate van talle Christelike denominasies ernstig vir landsvrede gepleit en gebid het. Van daaruit het 'n 
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vorm van intergodsdienstige verdraagsaamheid 'n soort van medemenslike eenstemmigheid help skep. 

Hierdie gebeure het 'n nuwe stimulus aan 'n ekumeniese gerigtheid gegee omdat daarmee alle Christene 

vanuit alle Christelike kerke se samewerking tydens verandering bewerkstellig en benut was. 

Nywerheidsbediening is diensooreenkomstig aangepas, maar sodanig dat die behoefte na 'n nuwe 

bedieningsmodel juis van daaruit gegroei het. 

 

Al hierdie dinamiese politieke gebeure en die gepaardgaande insigte het ook die gebreke in die bestaande 

Nywerheidsbedieningsmodel uitgelig. Daarmee is nog 'n rede vir 'n nuwe bedieningsmodel inspireer en 

daarom volg aandag aan hierdie faset van motivering. 

 

2.4.2. GEBREKE IN BESTAANDE NYWERHEIDSEDIENINGSMODEL. 

 

Veral twee gebreke in die bestaande nywerheidsbedieningsmodel is juis tydens die ontwikkeling van die 

eietydse transformasieproses ontdek. Veral die vorige BKAT sou die insigte handhaaf.  

 

Eerstens skep die optredes van verskillende diensaksies interne godsdienstige spanninge. In die 

Transnetbediening verloor beide die Transnet Christe like Unie (TCU) en die Breë Kommissie vir 

Arbeidsbediening in Transet (BKAT) daardeur aan waarde, betekenis en veral invloed. Dieselfde is waar in 

ander projekte waar kerklike kompetisie i.p.v. samewerking aan die orde van die dag is. 'n Nuwe bedeling 

moet derhalwe sodanig geïnisieer word dat alle kerklike aktiwiteite d.m.v. dieselfde bestuursliggaam en 

vanuit dieselfde beleid bedryf kan word.  

 

Tweedens is die eensydige N.G.Kerk beheer van die BKAT besig om te misluk. Tydens die meelewing van 

Christene vanuit alle kerke in die werksplek is al meer stemme vir ander kerke se insprake gehoor. Die 

situasie blyk juis vanuit die tendens om leraars vanuit alle kerkgenootskappe te nooi om die bidure en 

diensgeleenthede binne Transnet waar te neem. Tydens die proses  is reeds 'n vorm van kerklike 

ekumenisiteit gevestig wat egter te ongestruktureerd was om werklik kerklike samewerking en sodoende 

meer bedieningsuksesse te verseker. Die gebrek aan 'n ekumeniese struktuur moes dus aangespreek en 

opgelos word. 

 

Vanuit hierdie identifisering van veral die laaste gebrek, realiseer vervolgens die behoefte om die Suid-

Afrikaanse kerke se werksaamhede tydens transformasie beter te sinkroniseer. Vanuit hierdie aksent is 

IMSA gestig omdat sonder kerklike eenstemmigheid en samewerking 'n gerigte kerklike ywer nie kan (en 

sal) realiseer nie.  

 

Ekumenisiteit kon egter net slaag indien alle kerke 'n fokus op verandering handhaaf. Daarmee het die 

kerklike betrokkenheid tydens transformasie weereens onder die loep gekom en is vanuit die proses nog 'n 

grond vir 'n nuwe bedieningsmodel gevind.  

 

2.4.3. KERKLIKE BETROKKENHEID TYDENS TRANSFORMASIE. 
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Vanuit die kerklike betrokkenheid tydens transformasie is veral drie gebeure identifiseer wat die nuwe 

bedieningsmodel inspireer het.  

 

Eerstens  was die kerk reeds onlosmaaklik in die eietydse transformasieprosesse betrek. Soos reeds 

herhaaldelik gemeld, leef in die industriële omgewing 'n geestelike dimensie van waaruit die kerk se 

optredes waargeneem, evalueer en aan waarde gemeet word (Hoofstuk 2). In die politieke bedeling was die 

kerk letterlik vir eeue bekommerd oor die invloed van 'n betrokke politieke beleid op die land en sy mense 

(Hoofstuk 3). Binne die eietydse kerklike aktiwiteite is ook geworstel om die invloede van die eietydse 

binnelandse sosio-politieke bedeling d.m.v. teologiese modelle en die industriële opset d.m.v. kerklike 

vernuwingsprosesse te hanteer (Hoofstuk 4). Die kerk was dus beslis deel van die eietydse 

transformasiegebeure en daarom is wydlopig gepoog om verandering te hanteer. Die proses kon en moes 

binne Nywerheidsbediening verder uitkristaliseer, maar daarvoor is 'n nuwe bedieningsmodel nodig .  

 

Tweedens het die aanvraag (ten spyte van kerklike gebreke) na méér kerklike betrokkenheid tydens 

transformasie gegroei. Hiermee is twee gebeure van belang.  

 

Enersyds soek die nywerhede na interdissiplinêre samewerking met die kerk. Die strewe is so sterk dat 

nywerhede selfs bereid is om kontrakte met IMSA aan te gaan ten einde die dimensie te vestig (Hoofstuk 

4:D.3.4.2.).  

 

Andersyds verlang die politici kerklike aksie. Daarom versoek President Mbeki, tydens die genoemde Third 

African Renaissance Festival te Durban (Maart 2001), groter kerklike betrokkenheid in die hantering van die 

land se omvattende probleme. Daarmee sluit hy aan by die Kitwe Consultation of the World Alliance of 

Reformed Churches se oproep in dieselfde verband. In die Alliance se dokument 'Reformed Faith and 

Economic Justice' word juis 'n omvattende, georganiseerde en aktiewe kerklike betrokkenheid in die Afrika-

kontinent as 'n dringende prioriteit uitgespel en wel omdat die ingrypende en ontwrigtende resultate van 

verskeie politieke bedelinge sodanige optrede genoodsaak: 'The history of Africa is a bitter one, 

characterised by colonialism, slavery, racism, sexism and repressive labour practices. …Every sphere of life 

in Southern Africa - economic, social, legal, political, moral, cultural, environmental - was and is affected.' 

(WARC, 1995: 26-27). Verder pleit Beyers Naude (1995: 1) vir 'n meer kerklike gerigtheid met die verdere 

vestiging van die nuwe demokratiese bedeling van Suid-Afrika juis omdat slegs die kerk werklike morele en 

etiese standaarde in die politieke prosesse kan vestig.  

 

Derdens het die kerk self groter kerklike aandag aan die hantering van die transformasieresultate bepleit. 

Juis vanuit die fokus is 'n beter uitreiking na die nywerhede as 'n bruikbare proses in die verband 

identifiseer. Daarmee is kerklike betrokkenheid tydens transformasie in die werksomgewing beter nagestreef 

en omvattend gevestig. (Hoofstuk 4: D.3.4). 

 

Juis die aanvraag vir groter kerklike aktiwititeite tydens transformasie en die bestaande betrokkenheid in die 

verband het die noodsaaklikheid vir die toepassing van 'n nuwe bedieningsmodel finaal onderskryf. 

Daarmee is die laaste grond vir die vestiging van sodanige model gebied.  
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2.5. TOEPASSING VAN NUWE BEDIENINGSMODEL. 

 

Reeds met die vestiging van die IMSA bediening is gevind dat die toepassing van enige nuwe 

bedieningstruktuur binne kerkverband moeilik geval. Vanuit die proses realiseer veral vier insigte wat beide 

die gronde vir en die prosesse met die toepassing van 'n nuwe bedieningsmodel beklemtoon. 

 

Eerstens sal die kerk 'n nuwe bedieningsmodel as voortsetting van ‘n bestaande kerklik-teologiese proses 

moet tipeer. Die Suid-Afrikaanse teologie het reeds, dekades gelede, die noodsaaklikheid en eiesoortigheid 

van die kerk se hantering van die industriële omgewing beklemtoon. So bv. het Müller (1961) gepoog om die 

bediening van die Woord sodanig te rig dat die nywerheidsmens in al sy behoeftes verstaan, akkommodeer 

en bereik kan word. Marais (1969) het weer 'n spesifieke soort gerigte pastoraat aan die nywerheidsmens 

beklemtoon. Meer resent het Lombard (1985) 'Industrial Mission' as die kerklike bedieningsmodel om 

rekons iliasie binne 'n werkskonfliksituasie te bewerkstellig, duidelik onderskryf, terwyl ISWEN in 1994 

(N.G.Kerk, Agenda, 1994: 218-224)‘n gans nuwe bedieningsbeleid voorgestel het. Standpunte en pleidooie 

oor Nywerheidsbediening is dus reeds kerklik-teologies omskryf en daarom kan die proses met die nuwe 

bedieningsmodel sodanig voortgesit word dat die kerklike hantering van eietydse transformasie van daaruit 

beter kan realiseer. 

 

Tweedens sal die kerk bereid moet wees om 'n nuwe bedieningsmodel te aanvaar. Hierin is die besef dat 

die nuwe bedieningsmodel reeds wêreldwyd op een of ander wyse suksesvol benut word, van 

deurslaggewende belang. Daarby word van die prosesse ook reeds in die IMSA GAUTENG streek (die 

vorige Transvaal) in 'n mate bedryf. Die kerklike hui wering om meer gerig in die arbeidsomgewing betrokke 

te raak, verhoed egter dat die bedieningsmodel binne Suid-Afrika tot sy volle reg kan kom. Daarom is die 

kerklik-teologiese erkenning van die bruikbaarheid van die nuwe bedieningsmodel nodig omdat daarmee die 

kerklike hantering van transformasie tot voordeel van die kerk en die nywerheidsomgewing verbreed word. 

Die kerklike proses kan wel realiseer omdat die inhoud van die nuwe bedieningsmodel die doelmatigheid 

daarvan demonstreer. 

 

Derdens moet die kerk spesifiek die waarde van 'n Christelike Arbeidspisogologiese pastoraat insien. Juis 

die kerk se gegewe fokus op Nywerheidsbediening bied die geleentheid vir die vestiging van sodanige 

pastoraat. Daarby is die Christelike pastoraat reeds 'n integrale deel van die bestaande IMSA bediening wat 

die vestiging van die nuwe bedieningsmodel nie naas nie, maar in die IMSA bedieningstruktuur moontllik 

maak. 

 

Vierdens sal die kerk moet besef dat die nuwe gekose bedieningsmodel slegs 'n aanpassing van die IMSA 

bediening behels.  

 

3. AANPASSING VAN IMSA BEDIENING . 

 

Met die uiteensetting van die gronde vir 'n nuwe bedieningsmodel is daarop gewys dat talle 

Nywerheidsbedieningsmodelle bestaan van waaruit veel te leer is, dat 'n bruikbare nywerheidsfokus 

(Arbeidspsigologiese) vir kerklike gebruik beskikbaar is en dat die kerk reeds binne die nywerhede d.m.v 
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IMSA betrokke is. Vanuit hierdie milieu het die behoefte vir die vestiging van 'n nuwe bedieningsmodel 

sodanig eskaleer dat die toepassing daarvan as noodsaaklik geag is.  

 

Met die vestiging van die nuwe bedieningsmodel is die rol van IMSA erken en wel omdat in IMSA reeds 'n 

bestaande kerklike bedryfsbeleid toegepas word. Vanuit hierdie gerigtheid is die benutting van IMSA se 

gegewe bedryfsomvange asook 'n nuwe verbreding daarvan as belangrike dimensies tydens die vestiging 

van die nuwe bedieningsmodel aanvaar. Daarom volg die nodige aandag aan beide die fasette.  

 

3.1. BENUTTING VAN GEVESTIGDE BEDRYFSOMVANGE. 

 

IMSA is ‘n kerklike aksie met bestaande bedryfsomvange. Die bedryfsisteme van IMSA (en die 

gepaardgaande bedieningsbeleid) toon juis die erns van Nywerheidsbediening om as 'n verlengstuk van die 

gemeentelike bediening die Koninkryk van God in die werksplek te vestig.  Hierdie bedryfsisteme van IMSA 

geld landswyd vir al die meewerkende nasionale kerke en bied daarmee 'n gegewe trefruimte vir die nuwe 

bedieningsmodel. In die proses rig bruikbare kerklik-teologiese inhoude ook die IMSA opset so duidelik dat 

dieselfde fokus in die nuwe bedieningsmodel benut word.  

 

Die gegewens wat volg is as amptelike beleid in die IMSA Operational Manual (IMSA, 2001: 4-9) vervat. Die 

inhoude van die beleid is so duidelik omskryf dat verdere kommentaar nie nodig is nie en dat die toepassing 

daarvan in die nuwe bedieningsmodel direk kon realiseer. Hiein is veral sewe insigte van belang.  

 

3.1.1. VISIE. 

 

Die visie van IMSA is as volg: 'Industrial Ministry wants to be involved in the workplace, representing the 

whole Church of Christ and in the power of the Holy Spirit through its working members as well as through 

spiritual workers to emphasise and to live the Gospel's virtues and values in such a way that the kingdom of 

God may be clearly established and built up in and around the world of work'. 

 

Die 'key concepts' wat in die visie vervat is, is so duidelik dat misverstande vermy kan word. 

 

Daarvolgens beteken die Whole Church of Christ: 'As an ecumenical ministry we present the one body of 

Christ and therefore strive to build a united ministry of Christian Churches and groups'. Church members 

and spiritual workers beteken weer: 'The church is already represented in the workplace by its members. 

While this should always inform and characterise our efforts, the spiritual workers visibly reminds the 

workplace of God's reign and of God's presence. Emphasise kingdom values and virtues behels: 'We are a 

Christian Ministry and thus we emphasise the establishment of the values and norms of God's kingdom 

within the workplace. World of work, workplace behels: 'This is the context of our ministry, the place where 

people work and which for us includes the jobless (retrenched, never worked, retired, etc.). The term 

describes the world of labour and economy. For us the workplace belongs essentially to Christ, whether the 

people there recognise it or not.' 

 

3.1.2. MISSIE. 
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Die missie van IMSA is omvattend en behels 'To work for the united witness of the Christian Church in the 

workplaces of people and to support Christians to labour faithfully according to Christian principles. To work 

for the establishment and maintenance of Christian values and virtues and for the promotion of justice and 

reconciliation in the workplace. To work for the solution of social problems and the eradication of poverty 

and unemployment and to witness to people in the workplace about the kingdom of God. 

 

3.1.3. BEDIENINGSFOKUS. 

 

Die bedieningsfokus omsluit die benutting van gegewe kerklike bedieningsinhoude. Vanuit die vertrekpunt 

'to theologically characterize Industrial Ministry as an ecumenical ministry and mission within the workplace' 

staan die Preaching the Word (Kerugma) as sulks voorop 'We are responsible to remind the workplace that 

this is Christ's world and that industry should acknowledge and reflect His reign and heartthrob'. Verder 

speel die Building and nurturing of Christian fellowship (Koinonia) 'n rol in 'We facilitate the building of 

fellowship amongst Christians in the workplace where the building of faith and the caring for one another's 

needs, can be addressed'. Van daaruit volg service and caring (Diakonia) omdat 'We aim to enhance the 

service character of the workplace in general by being an example of Christian service ourselves. The 

servanthood of Christ, His being there for others, characterizes our own efforts and we take the plight of the 

poor and the downtrodden as serious as He does, striving for the diminishing of poverty and joblessness. 

Laastens volg Proclaim and work for kingdom justice (dikaiosuné) 'From the perspective of Christ's kingdom 

we are to be the conscience of the workplace. We therefore promote justice and reconciliation in the world of 

work'. 

 

3.1.4. SLEUTEL WAARDES. 

Die sleutelkonsepte behels die Core Values of IMSA wat as volg omskryf is: 'In obedience to the word of 

God we are a team committed to achieving our mission, to win people for the Kingdom of God and to equip 

people to build the Kingdom of God in the workplace. We seek open communication and  

feedback while we trust, respect and care for one another. We mutually establish close accountability and 

goals and we take satisfaction from serving. We adhere to the strongest code of integrity, ethical conduct 

and transparency. We are sensitive to the needs and understanding of our target audiences and we are 

committed to supporting and caring for people in need.' 

 

3.1.5. BESTUURSBEGINSELS. 

 

Die bestuursbeginsels behels die Operating principles of IMSA. Hierin staan voorop 'To respect the dignity 

and inherent rights of all people. To maintain high moral and ethical standards and to reflect honesty, 

integrity, reliability and forthrightness and a good attitude and common courtesy in all relationships, moods 

and deeds. To work together with people of other faiths and all people of goodwill on issues of common 

concerns.' 
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Die bestuursbeginsels waarborg ook dat IMSA se Core business / services / strategy / focus as volg in stand 

gehou word: 'IMSA focus on people at work. IMSA support Christians to work faithfully, visit employees at 

their places of work and in hospitals when needed and provides personal pastoral counselling to all 

employers in need. IMSA distributes Christian literature and information packages, conducts spiritual 

meetings, organises Bible study groups and addresses the social problems of all employers.' 

 

Verder fokus IMSA On Industry (management & labour). In die proses gaan dit om 'the establishing and 

maintaIning of Christian values and virtues, the promotion of justice and reconciliation and the addressing of 

the social problems in the workplace. The establishing of solid contact and the building of trust with all the 

representative bodies in the Industry' is van kritiese belang. 

 

Laastens bedryf IMSA an Ecumenical Ministry. Die soort bediening vra om: 'To Practice an ecumenical 

witness of the Christian Church in the work place, to co-ordinate and organise ecumenical Industrial Ministry 

(IM) initiatives country-wide and to build ecumenical relationships, networks, and partnerships within the 

workplace. To equip spiritual workers for their task and to practice IM within the regional structures. To 

inform the church about IMSA and to help activate IM through local church bodies, national, regional and 

local discussion groups, conferences, seminars and theological courses. To address job creation through 

channels of churches.' 

 

3.1.6. BESTUURSTRUKTUUR. 

 

Die bestuurstruktuur van IMSA bestaan uit CENTRAL MANAGEMENT. 'The National Board is responsible 

for central management. That includes the formulating of general policy, training of all staffmembers, 

fundraising and financial support, marketing, publications and liaising with Industry and supporters.' Die 

REGIONAL MANAGEMENT beteken dat 'the six regional and autonomous boards are responsible for the 

local management and the conducting of field operations according to IMSA principles and policies.' 

 

3.1.7. HOOFMIKPUNT. 

 

'The Core aim of IMSA is to build God's Kingdom in and around the world of work.'  

 

Vanuit bogenoemde bedryfsomvange is dit duidelik dat IMSA reeds kerklike bedieningsgebruike en 

teologiese inhoude handhaaf. Al hierdie inhoude behaal wel sukses in die nywerheidsomgewing maar die 

genoemde gronde vir die nuwe model genoodsaak nogtans die verbreding van die IMSA bediening.  

 

3.2. VERBREDING VAN IMSA BEDIENING. 

 

Die vestiging van die nuwe bedieningsmodel realiseer vanuit die verbreding van die IMSA bediening. Die 

proses vra egter vir 'n kerklike herwaardering van nywerheidsbediening, 'n verdere teologiese fundering van 

IMSA en die benut van die gegewe geleenthede wat transformasie vir die kerk bied.  

 

3.2.1. KERKLIKE HERWAARDERING VAN NYWERHEIDSBEDIENING  
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Tenspyte daarvan dat IMSA deur die kerk vir die kerk gestig is, word IMSA nie genoegsaam deur die kerk 

erken en vervolgens benut nie. Daarom vorder die IMSA werksaamhede nie voldoende nie en is 'n kerklike 

herwaardering van Nywerheidsbediening noodsaaklik. Hiervoor is veral drie kerklik-teologiese insigte nodig.  

 

Eerstens bedryf nywerheidsbediening kerklike aktiwiteite. IMSA se bedryfsbeginsels handhaaf 'n duidelike 

Koninkryksvisie en -missie, die werksaamhede is kerklik gerig en die bediening word d.m.v. Christelike 

waardes bedryf. Daarby is kerklike bestuursbeginsels en beheerstrukture bepaal en gevestig en is die 

hoofmikpunt die bevordering van die Koninkryk van God spesifiek in die werksomgewing. 

Nywerheidsbediening is dus die kerk in aksie. 

 

Tweedens vestig nywerheidsbediening 'n gegewe kerklike fokus. 'n Kerklike struktuur (nutsmaatskappy) en 

beleid (arbeidsbediening) is in die Akte en Statute van IMSA bevat. Hierdie inhoude is deur 'n amptelike 

kerklike regskommissie (ARK) goedgekeur en IMSA opereer onder jurisdiksie van 'n kerklike kommissie 

(ASSK).Nywerheidsbediening is dus nie 'n aanhangsel van die kerk nie maar 'n volwaardige funksie 

daarvan.  

 

Derdens vestig nywerheidsbediening die nodige samewerking tussen die nywerheid en die kerk. Die proses 

realiseer omdat IMSA die nywerheidsvoorskrifte ken, erken en handhaaf. Daarom is IMSA reeds ekumenies 

gevestig, lewer diens volgens sakevoorskrifte en in samewerking met sakestrukture en is binne die betrokke 

meewerkende nywerhede as 'n noodsaaklike diens aan hulle personeel aanvaar. Die gunstige situasie kon 

realiseer omdat IMSA die nywerhede se behoeftes akkommodeer en omdat die kerklike bediening aldaar 

sonder enige uitmergelende teologiese diskussies oor die inhoude daarvan in die praktyk bedryf word. 

Nywerheidsbediening is dus 'n sigbare vleuel van die kerk in die industriële omgewing en behoort as sulks 

deur die kerk erken en benut te word.  

 

Die nuwe bedieningsmodel poog om hierdie noodsaaklike kerklike insigte kerklik-teologies te vestig. Daarom 

word (tenspyte van die genoemde gebrekkige kerklike hantering en waardering van IMSA) nogtans die 

inhoud, beleid en struktuur van die IMSA bediening in die nuwe bedieningsmodel akkommodeer. Die 

ekumeniese, georganiseerde en gefokusde IMSA bediening vra egter om 'n verdere teologiese fundering 

juis om die nodige toepassing van die nuwe bedieningsmodel te vergemaklik. 

 

3.2.2. TEOLOGIESE FUNDERING VAN IMSA. 

 

Ten einde die nuwe bedieningsmodel binne die bestaande IMSA struktuur en beleid te inkorporeer is 'n 

verdere teologiese fundering van IMS A nodig. Hiervoor is die bied van bepaalde funderingsperspektiewe 

noodsaaklik voordat die funderingsinhoud omskryf word. 

 

3.2.2.1.  NOODSAAKLIKE FUNDERINGSPERSPEKTIEWE  

 

Die teologiese fundering van IMSA geskied d.m.v. vier kerklik-teologiese prosesse. 
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Eerstens geskied aansluiting by die bestaande Akte van Oprigting en Statuut van Bestuur. Hierdie fokus is 

noodsaaklik omdat beide die Akte en Statuut amptelike geregistreerde dokumente (2000/000872/08) is en 

wel volgens die voorskrifte van die Maatskappywet (SP, 1973. Maatskappywet , 1973: Artikel 60(1), 

regulasie 18: Artikel 61) bedryf word. Wysiginge aan die IMSA Nutsmaatskappy (Art. 21) is wel moontlik 

maar die proses is ingewikkeld, tydrowend en duur. Verder sal die hele proses deur die Algemene 

Regskommissie (ARK) van die Algemene Sinode van die N.G.Kerk asook deur die bestuursliggame van al 

die meewerkende kerke goedgekeur moet word. Die teologiese fundering akkommodeer egter die inhoude 

van beide die Akte en Statuut en daarom is die genoemde staats en kerklike prosesse nie nodig nie. 

 

Tweedens word met die fundering 'n ekumeniese perspektief gehandhaaf. IMSA fungeer as 'n interkerklike, 

interdenominale en interkulturele nutsmaatskappy wat die bedieningsbeleid van die interdenominale 

Transnet Christelike Unie (TCU), interkerklike en interkulturele Inter-denominational Commission for 

Industrial Mission (ICIM) en die vorige N.G.Kerk gerigte Breë Kommissie vir Arbeidsbediening in Transet 

(BKAT) akkommodeer (IMSA 2001:3). In die proses het ICIM grootliks die Wilgespruit beginsels van 

Industrial Mission gehandhaaf wat hoofsaaklik 'n fokus op arbeid behels (SARK, 1967). Van daaruit het die 

sterk aksente in IMSA oor die noodsaaklikheid vir 'justice and reconcilitaion', die 'finding of solutions for 

social problems en die 'eradication of poverty and unemployment' realiseer. Die TCU se insette het weer 

hoofsaaklik op 'the establishment and maintenance of Christian values and virtues' en veral 'to witness to 

people about the Kingdom of God' gefokus. Die BKAT se bydrae het die implementering van die Algemene 

Sinode riglyne van 1994 oor die bedryf van Arbeidsbediening (N.G.Kerk, Agenda, 1994: 218-224) behels en 

het die ekumeniese konsep van 'united witness of the Christian Church in the workplaces of people' en veral 

"Christ's reign' en 'God's presence' in die werksplek beklemtoon' (IMSA, 2001: 4-6). Omdat geen van die 

meewerkende Suid- Afrikaanse kerke enige teologiese fundering kon bied nie, het die N.G.Kerk beginsels 

die deurslag met die vestiging van die genoemde kerugma, koinonia, diakonia en dikaisosuné teologiese 

fundering gegee. 

 

Derdens word bruikbare geloofsdimensies in die werksituasie ingedra. Die nywerheid verlang 'n kerklik-

teologiese gerigtheid met die hantering van  stresomvange en die talle menslike belewenisse tydens 

transformasie. Die behoefte realiseer juis vanuit die knelpunte wat verskillende en verwarrende 

geloofsinsette tydens transformasie in die werksomgewing skep. Juis die reaksies van gelowiges tydens 

empiriese studies het die situasie uitgewys (Hoofstuk 1: 6.1) en daarom te meer is 'n teologiese fundering 

noodsaaklik wat sin aan die geloofsinhoude van IMSA kan gee. 

 

Vierdens word met die teologiese fundering die genoemde prakties -teologiese gerigtheid sodanig benut dat 

die gegewe inhoude vervolgens in die nuwe bedieningsmodel kan realiseer.  

 

Bogenoemde insigte het tot ‘n gegewe nuwe funderingsinhoud aanleiding gegee.  

 

3.2.2.2. GEGEWE FUNDERINGSINHOUD. 

 

Die inhoud van die fundering behels die toepassing van die aktuele prakties -teologiese benadering wat 

reeds omskryf is (Hoofstuk 1: B.7). Die genoemde teologiese beginsels word vervolgens in die IMSA 
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struktuur en beleid ingeweef en van daaruit in die nuwe bedieningsmodel toegepas. Hiermee is veral vyf 

teologiese aksente benut. 

 

Eerstens vestig die fundering die genoemde Prakties Teologiese fokus. Die teologiese proses realiseer om 

twee redes.  

 

Enersyds verseker die aanvaarding en toepassing van 'n kommunikatiewe handelingsteorie dat die 

meegaande teologiese aktiwiteite in diens van die Evangelie staan, die verhoudinge mens -mens 

(horisontale dimensie) en mens -God en God-mens (vertikale dimensie) vanuit geloofsomvange verstaan en 

omskryf word en dat die Goddelike heil binne die leefwêreld van die gemeente, werksomgewing en 

lewensomvange van die individu verkondig word. Daarmee word die Evangelie die hartaar van die 

Woordverkondiging, die noodsaaklike horisontale en vertikale dimensies van die mens en sy arbeid in die 

pastoraat betrek, 'n kerklik-teologiese fokus op verandering gehandhaaf en die nodige kerklike vernuwing 

vanuit 'n nuwe bedieningsmodel nagestreef. 

 

Andersyds is die kerklike praktyk juis die objek van die Praktiese Teologie. Van daaruit realiseer die 

genoemde selfkritiek wat die kerklik-teologiese hantering van die eietydse wêreld tot kons tante hersiening 

en vernuwing begelei. Daarby is juis transformasie konstant op die agenda van die Praktiese Teologie en 

wel sodanig dat van daaruit kerklike vernuwing teologies inspireer, aktiveer en gerig kan word. In die hele 

proses word gesoek na antwoorde op 'n veranderende bedeling en daarom verleen 'n prakties -teologiese 

benadering (Hoofstuk 1:B.7) die verdere teologiese diepte aan die verbreding van die bestaande IMSA 

bedieningsinhoude.  

 

Tweedens bied juis die kommunikatiewe model die nodige wêreldperspektief waarsonder die nuwe 

bedieningsmodel nie kan opereer nie. Hierin is ook twee inisgte van belang.  

 

Enersyds word die enge inwaartse fokus van die kerk op homself vermy. Eerder realiseer 'n uitwaartse fokus 

waartydens die wêreldgebeure, omvange en inhoude sodanig ontleed word dat die kerklike bediening in die 

hart daarvan kan figureer. Daarvoor is die handhawing van die regte verhouding tussen teorie en praktyk 

noodsaakllik omdat van daaruit die handelinge van die kerk inwaarts in die kerk en uitw aarts in die wêreld 

bruikbaar hanteer word. Tydens die proses is die teorie die gegewe denkrefleksie oor die praktiese inhoude 

van die kerklike bediening en die praktyk die voorwaardelike toepassing van die resultate van sodanige 

denkrefleksies.  Daarmee word verseker dat die kerklike bediening nie ten koste van die wêreld bedryf en 

die wêreld nie ter wille van die bediening afgeskaal word nie.  

 

Andersyds is 'n intense kerklike fokus op die eietydse werksomgewing 'n noodsaaklikheid. Slegs vanuit die 

praktiese gerightheid kan kerklik-teologiese diensbaarheid gehandhaaf word. Daarom moet die bestaande 

praktyk voortdurend aan die hand van teologiese inhoude getoets word, ten einde te verseker dat die 

bediening korrek gefokus, lewensvatbaar, aktueel en sodoende aanvaarbaar binne die werksomgewing bly. 

In die proses word van die empiriese bevindinge van die nywerhede konstant gebruik gemaak, omdat van 

daaruit die lidmaat se belewenis en beoordeling van die bediening sodanig vrykom dat aanpassings kan 

realiseer. Juis hierdie aanpasbaarheid skep die behoefte vir en aanvraag na 'n nuwe bedieningsmodel wat 
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die vestiging daarvan moontlik, maklik en onmiddellik bruikbaar maak. Implementering van die model is dus 

geen probleem nie omdat die teologiese fundering 'n wêreldfokus handhaaf wat 'n praktiese bediening 

vergemaklik. 

 

Derdens vestig 'n prakties-teologiese fokus ook 'n noodsaaklike Koninkryksperspektief. Die gerigtheid 

verseker dat die Woord prakties verkondig word, die waarheidskarakter daarvan gehandhaaf bly en die 

inhoud in die konteks van die tyd gehoor word. Hierdie teologiese aksente is soos reeds genoem in IMSA 

gefundeer wat ter wille van beklemtoning herhaal word. Die visie omskryf die Koninkryksfokus duidelik 

'Industrial Ministry ... wants to emphasise and to live the Gospel's virtues in such a way that the Kingdom of 

God may be clearly established and built up in and around the world of work'. Binne die omskrywing van die 

'Key Concepts' word die strewe verder verwoord 'We (menende IMSA) are a Christian minis try and thus we 

emphasise the establishment of the values and norms of God's kingdom within the workplace.' (IMSA, 2001: 

4) Hierdie teologiese fundering word in die nuwe bedieningsmodel gehandhaaf en beide in die inhoud en die 

bedryf daarvan toegepas. 

 

Laastens behels 'n prakties-teologiese invalshoek 'n fokus op die mees kritiese dimensies van die eietydse 

transformasiegebeure. Juis die Praktiese Teologie analiseer die normatiewe beginsels wat in die teologiese, 

etiese en sosiale omgewings geldig is en wel sodanig dat van daaruit die regte inhoude vanuit 'n Christelike 

perspektief binne al die genoemde entiteite gevestig en gehandhaaf kan word. Hierin word die visie van die 

bediening met die praktyk wat die visie aanspreek gesinkroniseer en word die bediening in die hart van die 

praktyke van die dag bedryf. Hierdie soort praktiese gerigtheid is die hartaar van die IMSA bediening omdat 

die daaglikse konfrontasie met die werklikhede in die werksomgewing geen ander benadering moontlik 

maak nie. Die hantering van die sleuteldimensies van die eietydse veranderingsomvange is dus ook deel 

van die nuwe bedieningsmodel se benadering, strategie, beleid en bedieningsinhoude. 

 

Hierdie teologiese fundering van die nuwe bedieningsmodel (vanuit 'n prakties -teologiese fokus) handhaaf 

die noodsaaklike teologiese perspektiewe, en verseker 'n gerigtheid op die mees kritiese eietydse 

dimensies. Die soort kerklik-teologiese benadering is reeds grootliks deel van die IMSA bediening en 

daarom verleen die nuwe bedieningsmodel slegs 'n meer gerigte fokus daaraan. Die gunstige situasie 

realiseer omdat die kerklike geleenthede wat vanuit die eietydse transformasiegebeure beskikbaar kom, 

geïdentifiseer en benut word. 

 

3.2.3. BENUT VAN TERSAAKLIKE GELEENTHEDE. 

 

Die benutting van die tersaaklike kerklike geleenthede wat tydens die eietydse transformasiegebeure 

uitkulmineer, handhaaf 'n motiverings - en identifiseringsfaset. 

 

3.2.3.1. MOTIVERINGSFASET. 

 

Vyf aspekte motiveer die benut van die kerklike geleenthede binne die nuwe bedieningsmodel. 

 



 341 

Eerstens genoodsaak bogenoemde prakties -teologiese fokus dat die kerklike aandag aan wêreldgebeure 

kerklike resultate sal lewer. Die proses vereis dat die kerklik-teologiese waarnemings die kerk sal begelei 

om bestaande bedieningspatrone te hersien, aan te pas óf uit te brei ten einde kerklike aktualiteit te 

waarborg. Sonder reaksies op waarnemings wat tot kerklik-teologiese aksies aanleiding gee, gaan die 

dinamiek van die Woordgebeure verlore. Daarmee word die eise van die eietydse omgewing duidelik en kan 

van daaruit 'n gebeure-perspektief ontwikkel wat die gegewenhede van die dag sodanig analiseer dat die 

regte kerklike fokus die nodige, regte en noodsaaklike Woordinhoud binne die eietydse lewenskaders 

verseker. Die identifisering van kerklike geleenthede skep dus 'n verantwoordbare en verantwoordelike 

bedieningsgerigtheid en benadering. 

 

Tweedens het die IMSA bediening juis die gebreke in die gemeentelike bediening al meer ontdek. Bovet 

(1952: 12-18) se waarskuwing (ook dekades gelede) dat die industriële mens se talle nuwe lewenspatrone 

en sosiale- en werksrolle nie noodwendig binne die gemeentestruktuur 'n nuwe betekenis gaan kry nie, is 

daarmee bewaarheid. Verder is De Klerk (s.j.: 12-14) ook reg bewys. Die georganiseerde kerk het al meer 

aan die veranderingsgebeure onttrek en wel omdat die bestaande kerklike pastoraat 'n funksieverlies 

ondergaan het. Die situasie realiseer omdat die ongelyksoortigheid in gemeentes met sy breë 

verskeidenheid van beroepe, tipes en lewensvlakke daartoe aanleiding gegee het dat die medemenslike 

ondersteuning, begeleiding en leiding te wydlopig vir kerklike hantering geword het. Die hoofrede vir die 

ontwikkeling was egter die verlies aan kerklike aktualiteit wat 'n afstand tussen die kerk en die moderne 

samelewingstrukture meegebring het. In die proses het die kerk as organisme 'n gebrek aan solidariteit met 

die industriële mens begin toon, en het die kerklike bediening vervolgens verkeerdelik gekonsentreer om die 

mens as lidmaat te wen en te behou, i.p.v. om die lidmaat as mens te steun. Die resultaat van die soort 

kerklike benadering was 'n terugtrekking vanaf die Christendom deur talle lidmate wat juis 'n daadwerklike  

hersiening van bestaande kerklike invalshoeke en praktyke genoodsaak. 'The primary task of the evangelist 

is not to recover industrialized man for God and the Chruch, but rather to recover him for himself. The 

masses must become men again if they are to hear God speak. For industrialized man to recover 

consciousness of his suppressed spirituality, and forgotten spiritual needs, requires in the first place a 

psychological transformation' (Casserley, 1951: 123). Vanuit hierdie soort insigte is 'n Christelike 

Arbeidspsigologiese bedieningsmodel as bruikbaar identifiseer omdat daarmee die gebreke van die 

bestaande kerklike nywerheidsbediening sodanig verwerk kan word dat van daaruit nuwe geleenthede vir 

die kerk kan realiseer en vervolgens benut kan word. Daarmee is Jager (1967: 52-53) ernstig geneem: 'Tot 

wezen van het christelijke geloof behoren niet alleen de dagelijkse vernieuwing en de gerictheid op de 

buitenwereld, maar ook – in samehang daarmee – een verkondiging die het heden ten volle serieus neemt ' 

' 

Derdens het die kerklike huiwering om na die nywerhede uit te reik die noodsaaklikheid vir kerklike 

hersiening in die verband beklemtoon. Hiermee is egter gevind dat selfbeskerming en selfbehoud dikwels 

voorrang bokant kerklike aktualiteit geniet. Daarom is mense '… dikwels verontrus oor winde van 

verandering' wat deur die kerk waai. Hulle voel onthuts oor dinge wat nie dieselfde bly as wat dit nog altyd 

was nie. Hulle begin onseker voel oor hulleself en hulle geloof. Hulle begin die 'voorbokke' van die 

verandering verdink van allerlei nare dinge.' (Deist, 1983: 13). Die raak omskrywing het inderdaad realiseer 

met kerklike verstarring i.p.v. vinniger beweeglikheid tot gevolg. In hoofsaak is ontdek dat die kerk nie 

gereed is om die veranderingsindrome van sy dag daadwerklik kerklik-teologies te hanteer nie en dat 
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daarom op gemeentelike vernuwing i.p.v. wêreldvernuwing gefokus word. Selfs in die kerklike 

vernuwingsproses is twispunte aan die orde van die dag omdat elke model poog om kerklike stabiliteit in 'n 

onstabiele wêreld te verseker. In wese is die verhouding tussen die kerk, Koninkryk van God en die wêreld 

egter reduseer tot die verhouding kerk, Koninkryk en kerk. Daarmee is die regte inhoud van die Bybelse 

begip 'Kairos' gemis. Dit gaan hier egter nie om politieke bevryding nie, maar om die handhaaf van 'n 

heilshistoriese gebeure wat 'n geestelike bevryding binne die eietydse omgewing en gebeure kan verseker 

(Beyerhaus, 1987). 

 

Vierdens is in die werksverbande gevind dat Esterhuyse (1982: 82) ernstig geneem moet word 'Die morele 

onsensitiwiteit teen die skending van menseregte en basiese waardes kan in die be lang van die toekoms nie 

toegelaat word om voort te bestaan nie. Die kerk in Suid-Afrika het in die verband 'n taak wat meer moed en 

toewyding, gebalanseerdheid en Bybelse verantwoording verg as wat tot dusver die geval was.' Hieroor het 

Vatican II geen twyfel gehad nie en daarom is nie slegs groter kerklike kontak met die wêreld se sosiale 

toestande bepleit nie (Inter Mirifica), maar is die kerklike betrokkenheid binne aktuele gebeure (Ad Gentes) 

as 'n kerklike roeping stipuleer omdat daarmee die kerklike fokus op, kennis oor, insigte tydens en 

standpunte m.b.t. die gebeure amptelik en dus geordend, deurdag en gesubstansieerd deur die ganse 

wêreld gehoor word (Abbot, 1966). 

 

Laastens is tydens die behandeling van die industriële, politieke en kerklike stimulasie van transformasie 

telkemale na die geleenthede verwys wat in die proses vir die kerk beskikbaar gekom het. Hierin lewer o.a. 

die nywerhede se nuwe fokus op die individu (Hoofstuk 2: B.4.2.3.), die politieke strewe na stabiliteit 

(Hoofstuk 3: B.2.1.3.) en die kerklike behoefte na groter kerklike aktualiteit (Hoofstuk 4: D.3.1.) 'n belangrike 

bydrae. Met die soort gebeure is die geleentheid vir die kerk geskep om 'n duidelike rol te speel, juis omdat 

die kerk 'n professionele bydrae oor die invloede wat verandering op kritiese dimensies van die samelewing 

uitoefen, te lewer het. 

 

Hierdie kerklike fokus op eietydse gebeure het aanleiding gegee tot die identifisering van die talle 

geleenthede wat transformasie vir die kerklike bediening bied . 

 

3.2.3.2  IDENTIFISERING VAN GELEENTHEDE. 

 

Soos reeds herhaaldelik genoem, realiseer talle geleenthede vir die kerklike bediening vanuit die industriële, 

politieke en kerklike stimulasieprosesse. Vanuit die genoemde wydlopige en eietydse veranderingsbeure 

word egter slegs enkele kritiese dimensies uitgelig wat deur die kerk benut kan word om die behoeftes van 

eietydse transformasie grootliks onder enkele noemers te betrek en van daaruit te hanteer. Daarmee word 

wydlopighede vermy en die nodige kerklike betrokkenheid geskep wat die kerk se aktualiteit binne die 

eietydse veranderingsomvange kan help vestig.  

 

Vanuit hierdie benadering val die fokus op die behoefte na 'n sosiaal-etiese gerigtheid, die bied van 'n nuwe 

dimensie aan werk as sulks en op 'n pastoraal-teologiese hantering van die talle menslike dimensies wat 

vanuit transformasie realiseer. Die genoemde drie kritiese geleenthede kan egter slegs hanteer word, indien 
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die nuwe bedieningsmodel sodanig gevestig word dat daarmee die geleenthede kerklik-teologies benut 

word.  

 

B. VESTIGING VAN NUWE BEDIENINGSMODEL.  

 

Die vestiging van die nuwe bedieningsmodel geskied d.m.v. 'n omskrewe teologiese gebeure en met die 

omskrywing van die nuwe bedieningsmodel in sy totaliteit.  

 

1. OMSKREWE TEOLOGIESE GEBEURE  

 

Die plasing van die nuwe bedieningsmodel binne die eietydse kerklik-teologiese bedieninge vereis dat die 

model as 'n omskrewe teologiese gebeure tipeer moet word. Ten einde hierdie soort kerklik-teologiese 

proses te verseker, is dit nodig om die gegewe verkenningsinhoude te akkommodeer, die genoemde IMSA 

bedieningsfunksies te inkorporeer en 'n rigtinggewende teologie te vestig.  

 

1.1. AKKOMMODERING VAN VERKENNINGSINHOUDE. 

 

Met die verkenning is reeds gepoog om die nuwe bedieningsmodel binne die nodige kerklik-teologiese 

milieu te plaas. Die voorafgaande verkenningsinhoude word egter in die nuwe bedieningsmodel op drieërlei 

wyse akkommodeer. 

 

Eerstens word die mikpunt van die nuwe bedieningsmodel gevestig. In die proses word die verskillende 

nywerheidsbedieningsmodelle tot n werkbare eenheid ombou, die geïdentifiseerde nywerheidsmodel benut 

en die behoefte na 'n eiesoortige bedieningsmodel bevredig. Verder geskied die vestiging van die nuwe 

bedieningsmodel binne die IMSA struktuur en beleid sodanig dat die prakties -teologiese fundering na die 

alledaagse bedieningspraktyke kan deurwerk. 

 

Tweedens word die genoemde geleenthede as 'n noodsaaklike inhoud vir die Woordgebeure van die nuwe 

bedieningsmodel benut. Hierdie proses realiseer omdat Lewis se insig aanvaar is: 'The desire of this age is 

for a doctrine, which may serve to condense our knowledge, guide our researches and shape our lives, so 

that conduct may really be the consequences of belief'. (Verwey & Du Plooy-Cilliers, 2003: 1). 

 

Derdens is die Christelike pastoraat as 'n kritiese bedieningsdimensie in die nuwe bedieningsmodel 

aanvaar. Hiermee is die bestaande, omskrewe en bruikbare pastorale funksies vanuit die ander genoemde 

Nywerheidsbedieningsmodelle benut en die persoonsgerigte benadering van die omskrewe 

nywerheids model betrek. In die pastoraat word ook beide die persoonlike versorging van individue onderling 

(cura generalis) en die professionele pastoraat deur gekwalifiseerde beraders (cura specialis) in die 

werksplek toegepas (Heitink,1992). 

 

Die bedryf van die gekose Woordgebeure en Christelike pastoraat kan egter net slaag indien die funksies 

deel van die bestaande kerklike bediening uitmaak. Daarom is dit nodig om die nuwe bedieningsmodel 

binne die kerklike omvange en ook vanuit die toepassing van teologiese inhoude te vestig. Die nodige 
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kerklike aktiwiteite in die verband geskied reeds binne die IMSA bedieningsmodel en daarom word die 

genoemde IMSA funksies in die nuwe bedieningsmodel benut. 

 

1.2. BENUT VAN IMSA FUNKSIES. 

 

Die IMSA bedieningstruktuur en beleid is reeds uitgespel. Die aktiwiteite wat binne die struktuur en vanuit 

die beleid bedryf word, vestig egter 'n eie bedieningsinhoud waarin al die verskillende funksies van die 

genoemde agt Nywerheidsbedieningsmodelle tot 'n werkbare eenheid reeds ombou is. D aarin figureer veral 

vyf bedieningsfasette. 

 

Eerstens geskied Christelike Woordverkondiging op 'n vaste basis in dieselfde plekke en op vasgestelde tye. 

Die dienste behels bidure in werkswinkels tydens tee en etenstye, in ingerigte lokale en in konferensie en 

lesingsale. Die inhoud van die prediking word beplan rondom spesifieke werksgebeure, die kerkjaar en soos 

deur bestuur versoek. Die bywoning van die dienste word deur werkskedules en werksgebeure bepaal, en is 

interkerklik en interkultureel van aard. Die predikers word afgewissel deur die sirkulasie van die 

bedieningspersoneel en die uitnodiging van vrywillige interkulturele leraars wat toegang onder die IMSA 

vaandel verkry en dienste waarneem. Kollektes gaan vir Bybelaankope en Christelike literatuurverspreiding. 

Woordverkondiging, besprekingsgeleenthede (o.a. by sakemansontbyte) en radiopraatjies oor God in die 

werksplek geskied gereeld oor meewerkende radiostasies (Radiokansel, 2000-2005). 'n Video oor dieselfde 

onderwerp is vervaardig (Backer, 2003) en publikasies in die verband word ook geskryf en versprei bv. 

Erasmus (1997) en Botha & Orsmond (2004). Daarmee word die inhoud van die 'Prophetic' en die 

'Evangelistic' modelle benut en wel omdat die uitbreiding van die Koninkryk van God tydens die  

 

Woordgebeure direk, openlik en vervolgens oorheersend voorop staan. Vanuit die proses is ‘n sosiaal-etiese 

gerigtheid en ‘n teologie van werk as belangrike predikingsinhoude identifiseer.  

 

Tweedens word EAP projekte op 'n gereelde basis saam met MH beplan en bedryf. In die proses word 'n 

interdissiplinêre span saamgestel waarby IMSA lede inkorporeer is. Die funksies behels 'n wye 

verskeidenheid o.a. die bevordering van gesonde werksverhoudinge (oor die hele rassespektrum), die 

toepassing van aanvaarbare eties e waardes en standaarde, die ontlonting van konflik (veral tydens en na 

stakings) en die verwerking van die hoogs -emosionele en delikate resultate van die Vigspandemie saam 

met ingekontrakteerde mediese personeel. Die begeleiding van stres tydens die vestiging van 'n nuwe 

transformasiebeleid en die hantering van ernstige en noodlottige ongelukke geskied volgens die bepaalde 

gebeure en na behoefte. Die EAP funksies van IMSA is kontraktueel bepaal en verseker ook 'n inkomste vir 

IMSA en wel vanuit EAP fondse. Die EAP projekte bied 'n hoë vlak van betrokkenheid aan en bekendstelling 

van IMSA en gee vervolgens aanleiding tot groter benutting van die IMSA pastorale en eredienste. Met die 

EAP funksies word die inhoude van die 'Model-Action Program', die 'Ministry of Presence' en die 'Preventive' 

modelle georganiseerd en ordelik toegepas. 

 

Derdens pas IMSA die 'Pastoral Counselling' model toe en wel in toegesegde kantore. Die model word 

suksesvol bedryf omdat die toepassing van bogenoemde funksies gewoonlik persoonlike probleme blootlê 

en die IMSA personeel as 'n gegewe diens in die hantering daarvan aanvaar is. Die opgeleide 
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beradingspersoneel word gereeld deur die bywoning van beradingskursusse (op koste van IMSA) verder 

sodanig bekwaam dat internasionale standaarde en prosesse gehandhaaf word. Die gegewe fokus tipeer 

die berader as 'equipped by experience, attitude and training to offer pastoral counselling in a business or 

industrial setting for persons of all religious faiths as well as those who claim no church affiliation. He sees 

his ministry as an example of God's care and concern for all persons. By his word and deeds he goes to 

persons where they are as they are' (Sodeman, 1976: 14). Vanuit die soort gerigtheid is pastorale sorg een 

van die mees suksesvolle funksies van IMSA en daarom word dieselfde versorgingsproses in die nuwe 

bedieningsmodel akkomodeer. 

 

Vierdens word slegs enkele fasette van die 'Public Relations' model' benut. In die proses besoek IMSA 

personeel (op uitnodiging) gemeentes tydens preekgeleenthede en voorligtingsessies en word Rings en 

Sinodale vergaderings oor die IMSA werksaamhede ingelig. Daarmee word slegs die werksaamhede van 

IMSA bevorder, sonder enige poging om 'n gunstige beeld oor enige spesifieke maatskappy te vestig. 

 

Laastens handhaaf IMSA die 'Part Time' model. Naas die voltydse personeel van IMSA is daar ook talle 

vrywilligers wat onder die bestuur en beheer van 'n IMSA streeksliggaam en volgens 'n geordende program 

toegesegde IMSA funksies verrig. Die bruikbare bydrae van hierdie vrywilligers setel, naas die waarde van 

die spesifieke take, in die sigbare teenwoordigheid van mense wat ter wille van die liefde van die saak hulle 

tyd en energie tot voordeel van die werkers aanbied. Daarby kom die bekwaamheid van verskeie beroepe 

(o.a. afgetrede verpleegsters, maatskaplike werksters, mediese dokters, MH personeel ens.) op 'n 

interdissiplinêre basis in spel. Omdat die vrywiligers vanuit 'n gemeenteverband opereer, inisieer hulle 

gemeentelike belangstelling en ander bedieningsprojekte. Van daaruit word talle funksies suksesvol geloods 

o.a. werksverskaffing, opleiding (bv.geletterdheidsklasse, huishulp bekwaming, rekenaarvaardigheid), 

voedselvoorsiening in woonbuurtes, vigsvoorkoming, plaasbedieninge (Amos) en literatuurverspreiding by 

taxi staanplekke. Woordverkondiging op voorstedelike stasies, treine en binne werksplekke asook pastorale 

bystand in industriële spreekkamers, op treinstasies, lughawe kapelle, hospitale, klinieke en inrigtings 

figureer op 'n gereelde basis. Hierdie soort werksaamhede geskied onder leiding van plaaslike leraars, 'n 

klein aktiewe gemeentelike komitee en IMSA personeel (IMSA, 2002; N.G.Kerk, 2003).  

 

Al hierdie bestaande werksaamhede is genoegsame aanduiding dat die kerk aktief in die nywerheidswêreld 

betrek is. Juis die bruikbare resultate van die soort optredes maak die uitbreiding van die bestaande kerklike 

funksies egter dringend noodsaaklik en daarvoor is 'n nuwe bedieningsmodel nodig. Sodanige model 

aktiveer en inspireer die kerk tot verdere betrokkenheid tydens transformasie en daarvoor is ‘n 

rigtinggewende teologie noodsaaklik. 

 

1.3. BIED VAN RIGTINGGEWENDE TEOLOGIE. 

 

Die kerk figureer nie behoorlik sonder 'n teologiese inhoud nie. Daarom staan die Praktiese Teologie daarop 

dat 'n teologiese teorie gevestig moet word ten einde 'n bepaalde paradigma te formuleer wat bruikbare 

insigte oor die kerklike bediening kan bied. Daarmee word 'n teologiese fokus gevestig wat 'n duidelike 

metodologiese vertrekpunt handhaaf, wat die kerk teologies kan begelei en wat die kerklike bediening kan 

verbreed. Met die toepassing van die soort teologiese prosesse word 'n nuwe rigting in die teologie gebied 
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wat juis die aktualiteit van die kerk verhoog en die waarde van die kerklik-teologiese bediening tydens elke 

gebeurlikheid beklemtoon (Hoofstuk 1: 7.4). 

 

Die nuwe bedieningsmodel handhaaf so 'n metodologiese vertrekpunt wat direk in die praktyk toegepas 

word, 'n nuwe dimensie aan die kerklik-teologiese hantering van die werksomgewing verleen en die nodige 

verbreding van die genoemde IMSA funksies nastrewe. Daarmee word 'n rigtinggewende teologie gebied 

wat die kerk tot nuwe insigte oor die erns, fokus en inhoud van die nuwe bedieningsmodel kan begelei. 

Daarom is veral vier teologiese beginsels in die nuwe bedieningsmodel ingebou, wat 'n nuwe teologiese 

rigting vir die kerk oor Nywerheidsbediening kan help verseker. 

 

Eerstens moet die teologie self rigting tydens teologiese verwarring vanuit twee prosesse verkry.  

 

Enersyds moet die kerk sy eie teologiese teoretisering rig. Die kerk handhaaf die geneigdheid om talle 

teorieë te bedink, te vestig en te verdedig. Daarmee word 'n proses van religiositeit gevestig waartydens 

voorveronderstellinge, gebruike en instellinge gehandhaaf word om die geestelike vermoëns en besondere 

kulturele eise van die eietydse mens te akkommodeer. In die proses word denkpatrone geskep en bepaalde 

name daaraan toegedig ten einde uitdrukking aan 'n spesifieke denkvoorkeur te gee. Hierdie 

uitdrukkingsvorme is egter verbind aan historiese gebeure, afhanklik van kulturele ontwikkelinge en 

uitgelewer aan sosiale aanpassings wat dikwels vrese skep en verstarring in denke meebring. Konstante 

hersiening is egter tydens verandering krities noodsaaklik of anders sal gevind word 'allerlei religeuze 

gebruiken passen niet meer op de situasie, vinden daarom geen antwoord meer in de mentaliteit van de 

mensen, en dreigen daardoor in verval te geraken' (Blauw, s.j.a: 20). Vir die kerk impliseer die situasie 'n 

konfrontasie met 'n wêreld wat 'n ander heilsboodskap as die Evangelie bring. Juis hierin setel die 

geleentheid vir die kerk om koers aan 'n mondige wêreld te gee deur 'n rigtinggewende teologie vanuit die 

Evangelie te bied (Blauw, s.j.b: 25-31).  

 

Andersyds kan die kerk veel by die nywerheidsomgewing leer. Oor die noodsaaklikheid van rigtinggewende 

idees (juis tydens transformasie) is die nywerheid analiste dit eens. Normes en waardes word wel deur 

verandering getoets, maar van daaruit volg nuwe insigte wat rigting vanuit 'n doolhoof van onsekerhede 

bied. Rigtinggewing word egter slegs vanuit 'n doelgerigte fokus op 'leading change' inisieer (Kotter, 1996). 

Die proses vra om 'n duidelike analise van die eie posisie in 'n bestaande werklikheid voordat 'n visie oor die 

toekoms gebied kan word 'To know which direction to go in, you have to know where you want to go; but 

first you have to know where you are' (Kitchen, 2002: 5). Hierdie proses is ook nie maklik nie want: 'Change 

seldom comes cheap. It has a price tag of time, money and people'. Ter wille van veranderingsbeheer is 

daar geen ander keuse as om 'n duidelike koers te bepaal nie want die prys vir mislukking is selfs groter 

(Anderson 1990: 172-173). Juis die nuwe bedieningsmodel fokus op die soort insigte om van daaruit rigting 

in die onsekere omgewing van Nywerheidsbediening te probeer bied. 

 

Tweedens staan die vestiging van die wetenskaplikheid van die teologie voorop. Daarom gaan dit in die 

nuwe bedieningsmodel om die wetenskaplikheid van die teologie te handhaaf, die teologiese verpligting tot 

rasionaliteit te aanvaar en die erkenning en handhawing van 'n geloofstandpunt te versterk. Hoofsaak is om 

'n werklikheidsbetrokkenheid sodanig te bedryf dat die metafisiese karakter van die teologie behoue bly, 
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terwyl 'n teologiese bydrae tot wêreldverandering gelewer word. Hierdie soort fokus begelei die inhoude en 

vestiging van die nuwe bedieningsmodel. Daarom word wel van die nywerhede se empiriese bevindinge 

ondervang en word selfs van interdissiplinêre insette deur ander wetenskappe (o.a. antropologie, sosiologie 

en psigologie) gebruik gemaak, maar sonder dat die kerklike fundering uitrangeer is. In die proses is die 

karakter van die teologie dus nie ingeboet nie en wel omdat teologiese teorie as relevant, die metafisiese 

geloofsoortuiginge as noodsaaklik en die teologiese verbintenis aan kerk en belydenis bly handhaaf is. 

Daarmee is egter ook 'n voorbeeld van kreatiewe teologiese refleksie geskep waarin die ontmoetingspunt 

tussen geloofsverantwoording en teologiese verantwoordelikheid sodanig gehandhaaf is dat vanuit 'n nuwe 

kerklik-teologiese fokus maksimale betekenis aan die kerklike bediening as sulks en Nywerheidsbediening 

in die besonder gegee kan word (Hoofstuk 1: B.6.2.1). In wese gaan dit egter weereens om die vind van 'n 

interpretasiemodel van die Evangelie waartydens 'n teologiese metodologie sodanig bedryf word, dat 

Woord, wêreld en mens konstant in die nouste verhouding met mekaar hanteer word (Rossouw, 1974: 47-

66). Die nuwe bedieningsmodel is dus konkrete teologie in aksie. 

 

Derdens word die nouste assosiasie met die eietydse mens gehandhaaf. Daarom fokus die Woordgebeure 

op etiese gedrag en 'n roepingsgerigtheid in die werksberoep omdat die twee aspekte as kritiese dimensies 

van die dag identifiseer is. Daarmee is erken dat die effek van die Woordboodskap juis afhanklik van die 

hoorder se interpretasie daarvan is (Van der Ven, 1998: 41) en dat Woordrelevansie vanuit die hantering 

van die werklikheid realiseer. Daarom moet die handhawing van die verhouding tussen die teologiese 

inhoud en teologiese waarneming van die omgewing meebring dat die 'receiver's reality' met die 'objective 

reality ' sinkroniseer kan word (Kraft, 2000: 69-70). Vir Adam (1996) gaan alles in wese om die 'speaking of 

God's word' en wel sodanig dat geestelike veranderinge tydens transformasie nie kosmeties nie, maar 

ingrypend van aard in die hoorders se lewens sal wees Die nuwe bedieningsmodel strewe juis die ideaal na 

omdat die twee grootste knelpunte van die eietydse mens (etiese gedrag en werksdiepte) in die 

Woordgebeure aangespreek word. 

 

Laastens geskied 'n simpatieke hantering van die mens in werksverband. Hierin speel die pastoraat 'n 

deurslaggewende rol omdat daartydens die kerk se empatie met die mens geadem word. Browning (1991: 

284) praat in die verband van 'n beskrywende teologie: 'Descriptive theology attempts this deep 

understanding of other, their situations, and their identities. Descriptive theology is an act of empathy 

expressed within the limits of a historically situated dialogue.' Heitink (1998: 127-147) beklemtoon weer 

tereg die funksies van die pastorale sorg wat neerkom op 'helen, bijstaan, begeleiden, verzoening'. Al vier 

hierdie pastorale funksies moet egter vanuit die gegewe Bybels-teologiese agtergrond sodanig bedryf word 

dat die 'actuele betekenis' daarvan die eietydse mens sal aangryp en wel omdat die geloofstradisie en die 

menslike ervaring daarmee gesinkroniseer is. Die proses kan egter slegs realiseer indien die nodige 

werkshipotese gevestig is, waartydens 'de gerichtheid op het individu, de verbondenheid met de 

geloofsgemeenschap, de oriëntasie op de maatschappelijke context en de professionalisering van de 

pastorale zorg' in sy volheid ontplooi word (Ibid, 147). Juis in die proses skep 'n hermeneutiese fokus die 

nodige geestelike begeleiding wat ook die deur vir die insette van die psigologie open. Die nuwe 

bedieningsmodel handhaaf hierdie teologiese werkswyse en verleen daarmee enersyds 'n teologiese 

dimensie aan die gekose Arbeidpsigologiese hantering van die moderne mens. Andersyds rig dit die kerklike 

pastoraat. Die soort waarde realiseer omdat die bedieningsmodel die Christelike pastoraat buite-gemeente 
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en selfs buite-kerk en buite -geloofsverbande bedien, wat weer teologiese rigting aan die kerk m.b.t. die 

verbreding van die gemeentelike pastoraat binne werksverband gee. 

 

Die vestiging van die nuwe bedieningsmodel vanuit 'n omskrewe teologiese gebeure met die 

gepaardgaande akkommodering van die verkenningsinhoude, die benutting van die IMSA funksies en die 

bied van 'n rigtinggewende teologie kan vervolgens opgevolg word met 'n omskrywing van die spesifieke 

inhoude van die nuwe bedieningsmodel self. 

 

2. OMSKRYWING VAN NUWE BEDIENINGSMODEL. 

 

Die omskrywing van die nuwe bedieningsmodel geskied met die definiëring van die nuwe bedieningsmodel, 

die plasing van die model binne die bestaande IMSA bediening en die uiteensetting van die spesifieke 

funksies van die nuwe model. 

 

2.1. DEFINIëRING VAN BEDIENINGSMODEL 

 

Die nuwe bedieningsmodel behels die toepassing van Arbeidspsigologiese beginsels wat vanuit 'n gekose 

nywerheidsmodel geneem is, in die bestaande Nywerheidsbedieningstruktuur en -beleid inkorporeer is en 

wat die resultate van transformasie sodanig verwerk dat 'n nuwe proses vir die breë kerklike hantering van 

transformasie gebied word.  

 

Hierdie definisie impliseer dat die nuwe bedieningsmodel 'n nuwe waarde, dimensie, rol, betekenis en 

bydrae aan Nywerheidsbediening verleen en dat die kerk tot groter benutting van Nywerheidsbediening  

inspireer word omdat van daaruit die kerklike hanteringe van verandering beter kan realiseer. Daarmee word 

Nywerheidsbediening die antwoord op talle kerklike probleme, die rigtingwyser vir kerklike vernuwing tydens 

transformasie en die duidelike demonstrasie dat die kerk erns maak met die daaglikse uitdagings van sy 

lidmate. 

 

Daarvoor is die plasing van die model binne die kerklik-teologiese omvange van belang. 

 

2.2. PLASING VAN BEDIENINGSMODEL. 

 

Na die plasing van die nuwe bedieningsmodel binne die IMSA struktuur, beleid en funksies is reeds 

herhaaldelik verwys. Daarom word slegs twee aanvullende en meegaande aksente kortliks uitgelig. 

 

Eerstens is die nuwe bedieningsmodel aanvullend en nie vervangend van die IMSA bediening nie. Hierdie 

aanvulling geskied vanuit die hantering van die gevolge van die nasionale transformasieprosesse (en 

voortgaande gebeure) en ook vanuit die benutting van 'n omskrewe nywerheidsmodel van waaruit 'n 

spesifieke mensgerigte fokus van bruikbare belang geag is. 

 

Tweedens benodig Nywerheidsbediening 'n nuwe inwaartse vernuwing. Die behoefte is geskep omdat die 

kerklik-teologiese omgewing Nywerheidsbediening verwaarloos en die soort bediening dus grootliks aan sy 
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eie insiatief, ywer, optredes en strewes uitlewer is. Nywerheidsbediening moet dus vir homself sorg en juis 

aan die behoefte en noodsaaklikheid word met die nuwe bedieningsmodel voldoen. 

 

Die proses geskied met die toepassing van spesifieke funksies. 

 

2.3. FUNKSIES VAN BEDIENINGSMODEL.  

 

Die funksies van die nuwe bedieningsmodel behels 'n omskrewe fokus op die Christelike 

Woordverkondiging en pastoraat. Hieroor is drie belangrike en kritiese inleidende aksente noodsaaklik. 

 

Eerstens omsluit die Woordverkondiging 'n sosiaal-etiese dimensie en 'n sinvolle arbeidskonsep. Daarmee 

word twee van die mees spesifieke eise (en behoeftes) van eietydse transformasie va nuit 'n Evangeliese 

fokus hanteer. 

 

Tweedens word 'n Christelike Arbeidpsigologiese pastoraat bedryf. Vanuit die gegewe nywerheidsmodel 

word selfontwikkeling en selfverwesentliking as gesonde en bruikbare beginsels benut om die Christelike 

pastoraat buite gemeenteverband aan te vul, gunstige resultate tydens die hantering van transformasie te 

verseker en aan die twee menslike optredes 'n geloofsdimensie te verleen.  

 

Derdens gaan dit in beide die Woordverkonding en die pastoraat om 'n Woordgebeure waarin die vestiging, 

handhawing en uitbouing van die beginsels van die Koninkryk van God die kerklik-teologiese fondament is 

en bly. 

 

Vanuit hierdie gegewe agtergrond, benadering en inhoud val die fokus vervolgens op die toepassing van die 

nuwe bedieningsmodel. 

 

C.  TOEPASSING VAN NUWE BEDIENINGSMODEL. 

 

Die toepassing van die nuwe bedieningsmodel akkommodeer die genoemde funksies en behels 'n 

predikingsfokus op kritiese inhoude en die bedryf van 'n Christelike pastoraat. 

 

1. PREDIKINGSFOKUS OP KRITIESE INHOUDE. 

 

Soos reeds genoem is 'n Christelike sosiaal-etiese dimensie en 'n duidelike omskrewe arbeidskonsep as die 

twee kritiese inhoude vir Woordverkondiging identifiseer. Daarom kry vervolgens eers 'n sosiaal-etiese 

gerigtheid en daarna 'n teologie van werk die nodige aandag. 

 

1.1. SOSIAAL-ETIESE GERIGTHEID. 

 

Met die aanbied van 'n sosiaal-etiese inhoud word geen poging aangewend om die Christelike denke oor 'n 

sosiaal-etiese (naas die individuele etiek) te ontleed nie. Hieroor bestaan genoegsame teologiese ywer dat 

van daaruit die gegewens aangevul kan word (Geesink, 1931; Aalders, 1947; Banning, 1949; Hillerdal, 
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1963; De Vos, 1964; Hastings & Hastings, 1966; Forrell, 1966; Kuiters, 1967; MacQuarie, 1967; Rothuizen, 

1973). Eerder word gefokus op die bied van 'n werkbare eietydse sosiaal-etiese definisie, die benut van 

enkele nywerheidsinsigte oor etiek, die identifisering van die eietydse behoeftes vir en eventueel die 

omskrywing van die inhoud van 'n sosiaal-etiese gerigtheid. Daarna kan die gebruik van sodanige sosiaal-

etiese fokus in die Woordgebeure bevestig word. 

 

1.1.1. OMSKRYWING VAN SOSIALE-ETIEK. 

 

Die teologiese konsep sosiale-etiek moet ter wille van duidelikheid en bruikbaarheid definieer word. Die 

genoemde literatuur oor die Christelike etiek bevat legio omskrywings en daarom word slegs drie aksente 

beklemtoon.. 

 

Eerstens word met die eietydse,aanvaarbare en bruikbare formulering en omskrywing van Mothlabi (2000: 

x) volstaan: 'Social ethics may be defined as the study of the norms, principles, method, and concomitant 

disciplines contributing to meaningful life and action for the attainment of harmonious and ideal social 

relations among all people and communities constituting a social entity.' 

 

Tweedens bevat die definisie al die nodige werkbare aksente. Daarvolgens verwys 'norms' na 'standards of 

behaviour, that is, to the ideal form of behaviour to which people should strive in their relationship with 

others'. Die bestudering van norme behels weer aandag aan die 'formulation, adjustment, or revision' van 

'rules regulating decision-making and actual behaviour, rather than as the norm itself.' 'n Interdissiplinêre 

fokus is hiervoor nodig sonder om elke wetenskap te bevorder, maar eerder om 'their contribution to the 

single discipline of social ethics.' te benut. Verder verwys 'social entity' na 'local, regional, or national 

communities as well as international communities' wat gesamentlik 'constitute a world community which has 

an overriding goal for all humanity. The 'world community' refers to what is usually called the 'global village'. 

 

Derdens gaan dit in die sosiale-etiek dus om die vestiging van Christelike normes en waardes wat d.m.v. 

interdissiplinêre samewerking 'n sinvolle lewensbestaan vir die eietydse mens in sy totale lewensomvange 

bied.  

 

Hierdie teologiese fokus sluit aan by die geidentifiseerde insigte in die nywerheidsomgewing wat in die nuwe 

bedieningsmodel (terwille van aktualiet) inkorporeer word. 

 

1.1.2. NYWERHEIDSINSIGTE OOR ETIESE INHOUDE. 

 

Die insigte in die eietydse nywerheidsomgewing oor sosiaal-etiese inhoude bied 'n gegewe geleentheid vir 

Nywerheidsbediening om 'n skriftuurlike fokus in die verband te beklemtoon (Van Jaarsveld, 1990). Die 

nywerhede se aanwending van bestuursetiek vestig veral drie tersaaklike aksente waarby sodanige sosiaal-

etiese gerigtheid aansluiting by vind. 

 

Eerstens is die strewe na etiese beginsels in die nywerheidsomgewing fenominaal. Daarom figureer 'n 

etiese onderbou as 'n intergrale deel van die sekulêre bestuurstelsels (Hoofstuk 2: B.4.3). en is die oproep 
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vir besigheidsetiek omvattend en dringend (Stevens, 1979; Marsh, 1980; Stegman, 1982; Velasquez, 1982; 

Bowie, 1982; Braybrook, 1983; De George, 1983; Natale, 1983; Snoeyenbos & James, 1983; Hoffman & 

Mooren, 1984). Die inhoude van die soort etiek vereis egter dat verder as net bepaalde ekonomiese 

voordele en bestuursvoorkeure gestrewe moet word, juis omdat 'n sosiaal-etiese gerigtheid noodsaaklik is 

indien bestuur koers tydens onsekerhede wil vind en handhaaf (Handy, 1997: 16-33). Bestuursetiek is dus 

reeds binne die eietydse nywerheidsomgewing aktief en aanvaarbaar (Coetzee, 1990a). Die kerk hoef dus 

nie 'n etiese gewete te aktiveer nie, maar slegs die bestaande insigte benut. 

 

Tweedens strewe bestuursetiek na die akkomodering van die talle interne en eksterne 'moral issues' 

(Hastings & Hastings, 1966; Barry, 1986).  

 

Enersyds moet die interne etiese omvange 'n sosiale dimensie binne eie geledere handhaaf. Vanuit die 

benadering moet morele diskussie na aanvaarbare en bruikbare etiese gedragspatrone lei (Holmes , s.j), 

moet die etiese inhoude van besigheidsisteme konstant evalueer word (Missner, 1980) en moet korrekte 

etiese teorie die besigheidsbeginsels begelei (Beauchamp & Bowie, 1983; Van Jaarsveld, 1988b). 

Dwarsdeur die soort proses moet die nodige balans tussen 'values and numbers' deurgaans gehandhaaf 

word (Welch & Hood, 1993). Die 'managing by values' (Blanchard & O'Connor, 1997) moet verder verseker 

dat gesonde etiese gedrag in werksverhoudinge gevestig (Grigor, 1985), die interkulturele verhoudinge 

vanuit sodanige bestuursbeginsels gerig (Evans, 1981), gesonde rassegesindhede in die daaglikse 

kontaksituasie daardeur bevorder (Bradnum, Nieuwoudt & Terdoux, 1993) en etiese vooroordele in al 

hierdie prosesse vermy word (Viljoen, s.j.). Die regte soort etiese gedrag moet ook binne 'business 

education' figureer ten einde die korrekte sosial-etiese optredes te vestig en te aktiveer (Wilbur, 1982). 

Nywerheidsbediening opereer konstant binne die etiese klimaat en daarom is korrelasie tussen kerklike en 

industriële insigte moontlik.  

 

Andersyds moet die etiese gedrag van die maatskappy ook na buite uitkulmineer. Daarmee moet 'n 

aanvaarbare sosiaal-etiese gerigtheid 'n gesonde verhouding met die gemeenskap verseker (Winter, 1968; 

Dussell, 1988) en moet die nywerheid die nodige sosiaal-etiese verantwoordelikheid teenoor die 

gemeenskap erken en bedryf (Esterhuyse, 1990). Daarom mag die sosiaal-etiese gerigthede nie 

oppervlakkig bestuur word nie, omdat die nywerheidsomgewing 'n 'moral mission' het wat die toepassing 

van aanvaarbare etiese beginsels binne die omgewing vereis. Die soort etiese verantwoordelikheid is wel 

moontlik omdat 'ethical management' 'n eie vorm van 'powerbase' handhaaf wat mense oor 'n wye spektrum 

bereik, beïnvloed, inspireer, motiveer, begelei en selfs irriteer en frustreer (McNaughton, 1988). Met hierdie 

eksterne fokus kan die kerk assosiseer.  

 

Derdens moet 'n wisselende etiese milieu aanvaar en hanteer word. Daarmee hou die nywerhede met die 

steeds toenemende gemeenskapsprobleme rekening wat deur talle ander instansies en inwerkende faktore 

iniseer word. Die bestuur van die wisselende omgewing vra juis vir 'n strewe na 'a just social order' 

(Benestad, 1982) waartydens teen die soort onetiese gebruike gewaak word wat direk tot onaanvaarbare 

kritiese prosesse aanleiding gee (Bezuidenhout, 1980). Hiervan is globalisering 'n gegewe voorbeeld omdat 

daarmee 'n nuwe soort kultuur geskep is wat om die formulering van 'global ethics' vra waarmee die 

wydlopige globaliseringsinvloede sinvol hanteer kan word (Cahill, 2002). Die soort fokus impliseer dat die 
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nywerhede die veranderende sosiaal-etiese omgewing konstant akkomodeer en daarmee 'n voorbeeld aan 

en 'n geleentheid vir die kerk vir soortgelyke optredes bied.  

 

Al bogenoemde oproepe vir 'n etiese bestuursonderbou, die erkenning van die omvange daarvan en die 

reageer op 'n wisselende etiese milieu bied aan Nywerheidsbediening bruikbare vertrekpunte wat met groot 

vrug benut kan word.  

 

Dieselfde geleentheid kulmineer ook vanuit die eietydse behoeftes na 'n behoorlike sosial-etiese onderbou 

en inhoud.  

 

1.1.3. BEHOEFTE NA SOSIALE-ETIEK. 

 

Die behoefte vir 'n sosiaal-etiese gerigtheid kom vanuit die industriële, politieke en kerklike 

veranderingstimulasies asook vanuit IMSA waarnemings na vore. 

 

1.1.3.1. BEHOEFTE VANUIT STIMULASIEPROSESSE. 

 

Daar is reeds by elk van die stimulasieprosesse bepaalde tendense identifiseer wat vervolgens ter wille van 

duidelikheid in 'n toepaslike perspektief geplaas word. 

 

Eerstens realiseer die behoefte in die nywerheidsomgewing na sosiale-etiek vanuit die bevordering en 

verwerking van globalisering. 

 

Enersyds vra die bestaande 'global vision' (van waaruit globalisering bevorder word) om die genoemde 

'global ethics'  Met globalisering word kulturele en godsdienstige grense doelbewus d.m.v. strategiese 

planne en bedryfsoptredes ignoreer wat moeilike interkulturele kommunikasie vestig en sodoende 

waardesisteme infiltreer, bedreig, omvorm of selfs vervang. Met die soeke na maatbande vir sosiaal-etiese 

gedrag is die omskrewe behoefte na vaste etiese beginsels, verstaanbare inhoude en hanteerbare omvange 

geskep ten einde die bevordering van globalisering sinvol te rig (Hoofstuk 2: B.3.2). Hierdie behoefte 

akkomodeer die nuwe bedieningsmodel.  

 

Andersyds word tydens die planmatige verwerking van globaliseringsinvloede die omskrewe 

maatskappykritiek toegepas. Tydens die proses word juis die menslike reaksies op transformasie sodanig 

ontleed dat van daaruit koers en rigting vir bestuursbesluite kan kom. Hierin word aanvaar dat die 

onmeetbare maa r waarneembare sosiale persepsies van mense 'n soort sosiaal -etiese gedrag by mense 

inisieer wat die nywerhede moet waarneem, verstaan en vervolgens verwerk. Sodanige waarneming 

benodig die korrekte data oor die veranderingsgbeure, maar ook die regte sosiaal-etiese hantering van die 

menslike kompleksiteite. Juis daarom word interdissiplinêre samewerking bepleit wat die korrekte sosiale 

analise sal bied, die regte sosiaal-etiese gedragspatrone sal voorskryf en 'n duidelike sosiaal-etiese 

gerigtheid sal bly verseker (Hoofstuk 2: B.4.2.1). Hierdie nywerheidsfaktore word juis d.m.v die gegewe 

sosiaal-etiese gerigtheid aangespreek en wel omdat 'n teologiese fokus op 'n wêreldomvang bedryf word. 
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Tweedens vestig politieke transformasie twee ander behoeftes vir 'n sosiaal-etiese gerigtheid. 

 

Enersyds handhaaf spesifiek die Suid-Afrikaanse politieke bedeling 'n lang stryd teen sosio-politieke 

ongeregtighede. Met die verwerking van die apartheidsbedeling kom woorde soos 'social problems, social 

injustice and justice, social responsibility, social change, social needs, social focus, social empathy ens.' 

soos 'n refrein voor (Hoofstuk 3: B.5.1.5). Juis daarom realiseer tydens die politieke onderhandelinge 'n 

duidelike behoefte na 'n sosiaal-etiese gerigtheid wat al die sosiale misstande van die verlede kan vermy en 

'n meer haalbare en aanvaarbare sosiale bedeling in die toekoms kan verseker. Hiervoor is sosiaal-etiese 

inhoude nodig wat die hele vernuwingsproses kan begelei (Hoofstuk 3: B.5.2.2). Daarmee is talle van die 

'disputed moral questions' van Dussel (1988) op die politieke agenda geplaas en is die diskrepansies in 

werksomstandighede, die rol van multinasionale koöperasies in 'n ongelyke ekonomiese opset, geweld en 

revolusie, die invloed van sosialisme en die ekologie op die samelewingsomgewing asook die doodstraf 

reeds polities omvattend hanteer. In die proses is die rol van sosiale-etiek in die ontleding van die gebreke in 

die samelewing en die herstel daarvan dus omvattend polities in spel gebring. Hierby kan die kerk 'n 

aansluiting vind. 

 

Andersyds figureer die sosiale opset van die Suid-Afrikaanse volk sterk in die nuwe grondwet. Die situasie 

realiseer omdat 'n grondwet wydlopig deur politieke analiste omskryf word as 'a set of rules ensuring fairplay' 

(Apter & Doornbos, 1973: 118). Vanuit die beginsels is die vestiging, handhawing en beskerming van 'n 

regverdige, gesonde, aanvaarbare, leefbare en veral menswaardige sosiale bestaan deurgaans in die Suid-

Afrikaanse grondwet opgeneem en word die sosiaal-eties gedragseise sedertdien as sulks nagestrewe. 

Daarmee is geen sosiaal-etiese gerigtheid spesifiek omskryf nie, maar word wel aanvaar dat die soort 

samelewing (wat die grondwet beoog) slegs kan realiseer vanuit 'n sosiaal -etiese gerigtheid wat gesonde 

menseverhoudinge kan verseker. Daarin speel die erkenning en respektering van kulturele verskille en 

godsdienstige inhoude 'n kritiese rol. 'n Sosiaal-etiese gerigtheid vorm dus die hartaar van die grondwet van 

Suid-Afrika (SP, 1996a). Hierdie politieke dimensie vestig juis die behoefte na 'n sosiaal-etiese kerklike 

gerigtheid omdat die kerk binne die Suid-Afrikaanse samelewing die soort sosiaal-etiese inhoude kan 

verdiep.  

 

Derdens handhaaf die kerklike stimulasieprosesse reeds 'n sosiaal-etiese fokus en wel op tweërlei wyse. 

 

Enersyds strewe die WRK om 'n sosiaal-etiese gerigtheid op die dinamiese inhoude van die eietydse 

lewensomgewing te verseker. Die WRK se teologiese aksente het juis na WWII in intensiteit toegeneem en 

wel omdat die bestaande optimistiese en evolus ionistiese lewensuitkyk letterlik aan flarde afgeskiet is. 

Tydens die vernietigende gebeure is ontdek (en aanvaar) dat die mens nie in staat is om homself eties tot 

ongekende horisonne te verbeter en van daaruit 'n korrrekte sosiaal-etiese bestaan te vestig en te waarborg 

nie. Die resultaat van die ontdekking is 'n pessimistiese krisis -insig waartydens 'n verkeerde (en roekelose) 

onetiese gedrag vir die bedreiginge van die menslike toekoms blameer is. Daarom is die menslike etiese 

bestaan nie meer die hoogtepunt van God se eskatologiese grootheid nie, maar die oordeelspunt daarvan. 

Van hieruit is die vraag na die eskatologiese-etiese verhouding gebore ten einde die relasie tussen die 

menslike toekomsverwagting en die etiese daad sodanig te korreleer dat die mens se toekomsverwagting 

die inhoud van sy etiese gedrag sal bepaal. Daarom worstel die WRK te Evaston (WRK, 1954) om 'n etiese 
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diepte aan die eskatologie te gee en omgekeerd en wel sodanig dat die menslike gedrag met die hoë ideale 

van die Koninkryk van God versoen kan word. Die eindresultaat hiervan is 'n groter fokus op die eties -

eskatologiese inhoude in 'n poging om 'n soort van nuwe morele revolusie te bevorder waartydens 

Koninkrykstandaarde 'n wêreldvernuwing en eventueel die finale vestiging van 'n sedelike wêreldorde sal 

verseker. By Evaston is die vertikale einddimensie met die horinsontale bestaansdimensie dus sodanig 

versoen dat sosiaal-etiese gedrag as 'n noodsaaklikheid vir lewensbestaan geag is (König, 1970: 89-90; 

Berkhof, 1981). Die teologiese dimensie figureer dan ook so sterk dat 'n magdom van publikasies oor die 

eties -eskatologiese dimensie na Evaston die lig sou sien (Berkhof, 1967b). Hierin sou o.a. die Anti-chris as 

die groot vernietiger van die sosiale lewensordes (Josef, 1967), die paraklese van Paulus as 'n riglyn vir 

sosiaal-etiese gerigtheid (Grabner-Haider, 1968) en Paulus se opbou van die gemeente rondom die 

vestiging van 'n etiese-eskatologiese dimensie beklemtoon word (Laub, 1973). Alles gaan egter om te poog 

dat korrekte sosiaal-etiese gedrag beide 'n lewensbestaan en toekomsverwagting vir die mens sal waarborg. 

 

Andersyds verseker hierdie sosiaal-etiese gerigtheid die WRK se fokus op politieke gebeure. Soos reeds 

beklemtoon (Hoofstuk 4: C.4.2.3) het die WRK se eensydige politieke oriëntasie aanleiding gegee tot die 

skep van bevrydingsteologie. In die proses word die nastreef van 'n radikale nuwe wêreldorde, die bevryding 

van die onderdruktes en die uitbouing van 'n sosiaal-etiese gerigtheid as die hoofkomponente van sodanige 

teologie beskou. Daarmee is die sosiale -etiek as 'n bruikbare teologiese gerigtheid tipeer omdat vanuit die 

soort teologiese fokus die bestaande sosiale realiteite sodanig evalueer kan word dat die nodige sosiale 

verandering kan volg. Vanuit die teologiese gebeure kan juis die etiese standaarde omskryf word wat 

wêreldvernuwing kan begelei en 'n nuwe sedelike wêreldorde kan skep. Daarmee is die handhawing van 'n 

sosiaal-etiese gerigtheid tot 'n kritiese teologiese noodsaaklikheid tydens die kerklik-teologiese hantering 

van wêreldgebeure verhef. Hierdie konsep sou in Suid-Afrika weerklank vind en wel met die strewe om 'n 

nuwe politieke bedeling te vestig wat alle sosiale ongelykhede, onregverdighede en ongeregtighede sou 

beëindig (Hoofstuk 4: D.2). Daarmee is die sosiaal-etiese gerigtheid van die WRK in die binnelandse kerklik-

teologiese omvange bedryf. 

 

Vanuit die gebeure verbaas dit nie dat die IMSA bediening talle knelpunte rondom die sosiaal-etiese 

dimensie ervaar nie. Van daaruit is waarnemings oor die behoefte na 'n sosiaal-etiese gerigtheid dan ook 

gemaak wat vervolgens uitgelig word. 

 

1.1.3.2. IMSA WAARNEMINGS OOR ETIESE BEHOEFTES. 

 

Die waarnemings van die IMSA personeel oor die behoefte na 'n sosiaal-etiese gerigtheid behels vyf kritiese 

fasette wat deur ander analiste gestaaf word.  

 

Eerstens plaas die strewe na 'n sosiaal-etiese gerigtheid omvattende druk op die eietydse mens. Die 

situasie ontwikkel omdat die individu in elke faset van sy lewe met sosiaal-etiese keuses konfronteer word 

(Hollinger, 1983). Juis die werksplek vereis korrekte sosiaal-etiese gedrag omdat elke individu gesonde 

werksverhoudinge moet vestig en sodoende die gepaardgaande uitbreiding (en oorlewing) van die 

maatskappy help verseker (Oosthuizen, Coetzee, De Crunchy, Hofmeyer & Lategan, 1985). Die politici 

verwag van dieselfde individu die toepassing van sosiaal-etiese standaarde wat sosiale ongeregtighede sal 
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uitwis en sosiale geregtigheid sal verseker (Adamson, 1998). Daarby verkondig die kerk sosiaal-etiese 

gedrag as 'n noodsaaklikheid vir die hantering van wêreldgebeure en eietydse veranderinge (Pierrard, 

1972). Hierdie soort druk is enorm juis omdat duidelike nuwe riglyne oor die sosiaal-etiese dimensie vir die 

individu ontbreek. 

 

Tweedens oorheers talle verwarringe oor sosiale-etiek die denk- en bedryfstoneel. Hierin staan twee 

kerklike inhoude voorop.  

 

Enersyds dra lidmate tot die situasie by. Ten spyte van die genoemde bestuursfokus op etiese aspekte, 

figureer in die werksverband verskillende standpunte oor sosiaal-etiese gedrag wat juis vanuit 'n 

geloofsdimensie realiseer. Hierin speel die uiteenlopende interpretasies van lidmate oor sosiale 

betrokkenheid, verantwoordelikheid en gedrag (binne 'n nuwe lewensbedeling) 'n dominante  rol. Die 

situasie inisieer talle vrae oor sosiaal-etiese gedrag omdat sommige gelowiges rasseskeiding nogsteeds 

vanuit die Bybel regverdig.  

 

Andersyds skep die kerke se wydlopige kosmiese fokus onsekerhede. Die situasie realiseer omdat die kerke 

te min begrip toon oor die binnelandse arbeidsmens se worsteling om in die eietydse werklikhede te leef en 

te oorleef. In die proses vervreem (i.p.v. oortuig) die kerklike uitreiking na ander wêrelddele bloot omdat die 

kerklike ywer om wêreldvraagstukke elders op te los juis die kerk se erns oor die plaaslike probleme in 'n 

uiters negatiewe lig stel. Daarmee word die kerklike denkaktiwiteite, geloofsinhoude en bedieningsywer 

onder kritiese vraagtekens geplaas omdat sendingwerk buite die land meer geld, aandag en insette geniet 

as 'n sosiaal-etiese fokus op die binnelandse lewensknelpunte. Aan die einde word die eiesoortige kerklike 

wêreldgerigtheid as wêreldonbetrokke beskou en vervolgens as wêreldvreemd verwerp. 

 

Derdens skep juis hierdie soort verwarring oneindige onsekerhede oor die uitleef van sosiaal-etiese gedrag 

in die werksplek. Tydens die gebeure gee die onduidelikhede oor die verhouding tussen die geloof, die 

moraal en die toepassing van 'n noue relasie tussen beide eventueel aanleiding tot die skep van 'n 

apologetiese klimaat teenoor die sosiale-etiek. Die situasie realiseer omdat die werklike inhoude van die 

Christelike sosiaal-etiese dimensie nie duidelik genoeg deur die kerk uitgespel word nie. Daarmee gaan die 

visie verlore dat die Christelike sosiale-etiek 'n wesentlike element vir 'n sinvolle eksistensiële bestaan is, en 

daarom is al die ou probleme van die eiesoortigheid van die Christelike moraal (De Villiers, 1978) by 

hernuwing op die agenda van Nywerheidsbediening geplaas.  

 

Vierdens word die teologiese insette oor sosiale-etiek nie duidelike genoeg verkondig nie. In die proses is 

twee kritiese gebeure van belang. 

 

Enersyds gaan talle bruikbare etiese aksente verlore. Die lidmaat weet dat die globaliseringsinvloede ook op 

die geloofslewe en gemeenskap inspeel en verwag vervolgens dat sosiale-etiek die meegaande sosiale 

veranderinge sal moet hanteer (Duckrow, 2002). Vanuit die behoefte verkry De Pree (1971) se teologies -

etiese kritiek op 'n maatskappy, Fletcher (1959: 1976) se 'situational ethics', Garvie (1978) se direkte oproep 

vir Christelike morele gedrag en Haughey (1977) se uitwys van die talle Christelike bronne vir die korrekte 

sosiaal-etiese optredes 'n noodsaaklike verkondigingsbetekenis. In al die etiese aksente speel die Skrif 'n 
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dinamiese rol (Brillenburg Wurth, 1957; 1961) en daarom moet die lidmaat die Bybelse refleksies oor etiek, 

geld en armoede (Haan, 1991), die Nuwe Testamentiese (Longenecker, 1984) en die talle ander Bybelse 

insigte oor Sosiale-etiek en Christelike etiek (De Kruijf, 1999) verneem. Skrifbeginsels moet ook in 

bestuursetiek gevestig word (Van Jaarsveld, 1990). IMSA benut die soort kerklik-teologiese insette terwyl 

die gemeentelike verbande dikwels hierin faal. Daarom is die behoefte na sosiaal-etiese riglyne so 

omvattend.  

 

Andersyds versoek nyweraars 'n duidelike kerklike sosiaal -etiese stem. Daarmee verleen Du Plessis (1967) 

se oproepe vir 'n kerklike betrokkenheid in 'n maatskappy se sosiale dienste 'n duidelike momentum aan 

Hillerdal (1963) se aanvraag vir groter kerklike aktiwiteite in sosiale-etiek. Hieroor is reeds  bruikbare 

teologiese insigte beskikbaar en kan Abbing (1965) se beklemtoning van die noodsaaklikheid en rol van 

beroepsetiek, Kuitert (1967) se noue relasie tussen sosiale-etiek en geloof in Christus en Gustafson (1981) 

se verhouding tussen aktuele teologie en etiek met groot vrug benut word. Verder kan Honecker (1971) se 

konsep oor die belangrikheid van sosial-etiese teorie in die hantering van situasies, Jones (1982) se 

verhouding tussen besigheid, godsdiens en etiek en Hughes (1983) se beklemtoning van die rol van die 

Christelike etiek in die sekulêre gemeenskap as riglyne vir eties-sosiale gedrag beklemtoon word. 'n 

Positiewe houding teenoor die kerk kan ook realiseer omdat die grondwerk vir die Christelike etiek reeds 

gelê is (Jones, 1984) en omdat die RKK se akkommodering van ekonomiese etiek by hul 'social teaching' 

curricula wydlopig bruikbaar vir alle kerke is (Houck & Oliver, 1984.)  

 

Laastens stel al hierdie genoemde realiteite nuwe uitdagings aan die kerklik-teologiese omgewing op 

tweërlei wyse.  

 

Enersyds behoort die kerk die nywerhede se denkenergie oor etiek na te doen. Van daaruit sal met groter 

ywer besef word dat 'religious schocks' die kerk en sy lidmate reeds getref het en dat 'every shred of 

thinking' vanuit elke denkbare en bruikbare perspektief 'rescrutinized and reformulated' moet word (Gibson, 

1997: x-ix). Daarsonder bly die lidmaat onseker oor die waarde, eise en betekenis van 'n sosiaal-etiese 

gerigtheid en daarom moet 'n nuwe kerklik-teologiese fokus aan die sosiaal -etiese dimensie verleen word. 

Slegs so sal verseker word dat die sosiale-etiek as 'n noodsaaklike riglyn met die vestiging van 'n eie 

persoonlike wêreldoriëntasie en die handhawing van individuele lewensbeginsels en gedragspatrone in 'n 

totaal nuwe wêreld erken en benut word (Brillenburgh Wurth, 1961).  

 

Andersyds aanvaar die nuwe bedieningsmodel die gegewe uitdaging. Daarom word gepoog om tydens die 

Woordgebeure 'n sosiaal-etiese dimensie in te dra. Daartydens word die eise en waarde van die persoonlike 

etiese gedrag (individuele etiek) nie ignoreer nie en word die Evangelie ook nie tot 'n nuwe soort van 'social 

gospel' reduseer nie. Eerder word tydens die Woordgebeure aan die individuele persoon rigting gegee hoe 

om gemeenskaplike probleme binne werksverband vanuit 'n persoonlike en sosiaal-etiese optrede te 

hanteer. Vanuit die soort perspektiewe word die omskrewe behoeftes na 'n sosiaal-etiese gerigtheid tydens 

verandering bevredig, die ontwikkeling van 'n persoonlike sosiaal-etiese gerighteid bevorder en die nodige 

omskrywing van die kerklik-teologiese perspektiewe oor sosiale-etiek gebied. 
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'n Sosiaal-etiese gerigtheid is dus 'n noodsaaklikheid vir Nywerheidsbediening en daarom word vervolgens 

gekyk na die sosiaal-etiese inhoude wat tydens die Woordgebeure beklemtoon moet word.  

 

1.1.4. SPESIFIEKE INHOUDE VAN SOSIAAL- ETIESE DIMENSIE. 

 

Die inhoude van die sosiale-etiek is onuitputlik (Fletcher, 1976). Vanuit die eietydse bedeling en 

bogenoemde behoeftes is egter veral vier sosial-etiese preekinhoude geïdentifiseer wat van wesentlike 

belang vir die Woordgebeure in die nuwe bedieningsmodel is. Hierin word die gesag agter, die 

beskikbaarheid van, die bydrae tydens en die aktualiteit van die Christelike sosiale-etiek tydens die 

Woordgebeure uitgelig. Die redes vir die soort toepassing bied ook 'n duidelike dimensie aan die motivering 

daaragter en die aanwending daarvan. 

 

Eerstens word die gesag van die inhoude vanuit die bron gevestig. Soos reeds beklemtoon setel die 

waarborg van legitimiteit van gegewens vir die nywerhede in die bron daarvan (Hoofstuk 1:B.6.1.2.3) In die 

Woordverkondiging word God Drie-enig as die bron van die korrekte sosial-etiese inhoude beklemtoon. Dit 

impliseer dat die gegewe sosiaal-etiese inhoude in God se Wil vervat, in sy Woord en Wet omskryf en in Sy 

verwagtinge vir die gelowige uitgedruk is. Met die benadering word alle twyfel oor die gesag agter die 

inhoude van die Woordgebeure besweer, word korrekte inhoude vir die Woordgebeure gebied en word die 

regte reaksies op die Woordgebeure omskryf (Pierard, 1972). In die verband praat Mothlabi (2000: 16) van 

die kombineer van 'meta-ethics (grounds for moral behaviour)' met die 'moral norms (standard of 

judgement)' met die 'sets of rules or laws (commandments)'. Jones (1964: 107) verwys weer na die 

betekenis van die tien gebooie en meld dat God as die ouditeur van sosiaal-etiese gedrag in wese 'the 

framework for moral analysis and exhortation' vestig. Vanuit die gegewe Prakties -Teologiese fundering 

verseker die fokus op God as outeur juis 'n Woordgebeure waartydens die Woord prakties verkondig, die 

waarheidskarakter van die Skrif gehandhaaf en die inhoud van die prediking binne die gegewe konteks van 

die samelewing geplaas en vanuit 'n Koninkryksperspektief begelei word. 

 

Tweedens word die beskikbaarheid van die Christelike sosiaal-etiese inhoude uitgelig. Die genoemde 

empiriese prosesse in die nywerhede fokus op bereikbare en hanteerbare inhoude (Hoofstuk 1: B.6.1). 

Hierin staan twee aksente oor die Bybel in die Woordverkondiging voorop.  

 

Enersyds gee die Bybel rigting tydens die verwarringe rondom die eietydse morele probleme. Volgens 

McNaughton (1988) ondervang die Woordgebeure die hewige verskilpunte en konfliksituasies wat 

subjektiewe uitsprake (en oordele) skep, deur beskikbare morele riglyne te bied. Daarby vra juis die talle 

moderne morele probleme (o.a. aborsie, selfmoord, genadedood ens.) om 'n Bybelse sosial-etiese fokus 

omdat slegs van daaruit 'all the spesific moral questions that are raised in practical ethics' sodanig 

beantwoord kan word dat nie in sinlose diskussies oor moraliteit verval word nie. Die situasie word juis 

vermy omdat tydens die Woordgebeure die Bybel se waardes en normes uitgespel, die regte of verkeerde in 

alle soorte sosiaal-etiese optredes uitgewys en die kritiese dimensies van die dag vanuit 'n duidelike 

geloofsperspektief aangespreek word. Volgens Sanders (1975) en Longenecker (1984) bevat die Nuwe 

Testament en volgens Von Rad (1965) die Ou Testament  genoegsame sosiaal -etiese inhoude om enige 

morele situasie mee aan te spreek en God as die gegewe outeur van die hanteringsbeginsels daarvan te 
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tipeer. Daarom handhaaf die gegewe Prakties-Teologiese fundering dieselfde standpunt en word tydens die 

Woordgebeure die Woord prakties verkondig, die waarheidskarakter van die Skrif gehandhaaf en die inhoud 

van die predking binne die gegewe kontreks van die samelewing geplaas. Die vestiging van 

Skrifgefundeerde waarhede verseker ook 'n werklikheidsgerigtheid wat verhoed dat in morele kwessies 

vasgeval word. In al die soort prosesse is die Bybel onontbeerlik  

 

Andersyds waarborg slegs die Bybelse sosiaal-etiese inhoude dat die dimensionele inhoude met 'n bo -

dimensionele aksent aangevul word. Volgens Smedes (1971) verseker juis die Woordverkondiging 'n nuwe 

verhouding met Christus van waaruit 'n nuwe mens gebore word wat alle dinge rondom hom nuut maak. 

Vanuit die geloofsgebeure word beide die mens en ook al die morele misstande in sy persoonlike omgewing 

omvorm. Oor die gebeure het Garvie (1978) geen twyfel nie, want Christus vestig self die 'intimate 

connection' tussen geloof en werke, tussen godsdiens en moraliteit en tussen heilige bestaan en 

Koninkryksdiens. Hierdie genadegawes verseker dat die morele ellendes nie meer veroordeel nie, maar 

d.m.v. 'n liefdesfokus tot versoening met God en tot genesing van die mens begelei word. Slegs die Bybel 

bied die soort Christelike sosiale-etiek omdat daarin die blywende antwoord vir die hantering van die 

eietydse morele probleme omskryf is. 

 

Derdens lewer die Christelike sosiale-etiek 'n duidelike bydrae binne die werksomgewing. Vir die nywerhede 

is waardetoevoeging van sleutelbelang vir ekonomiese groei en bestaansoorlewing en daarom word elke 

instansie se bydrae duidelik geweeg en oorweeg (Hoofstuk 2: B). Vanuit die gerigtheid strewe die 

Woordverkondiging dan ook na die verbetering van bestaande situasies. Volgens Lombard (1985) moet juis 

Nywerheidsbediening die ongeregtighede en onregverdighede in die werksplek aanspreek en daarom word 

Mothlabi (2000: 116-120) se handhawing van die sosiale-etiek as 'a formal and disciplined approach to 

social issues' tydens die verwerking van die beskikbare empiriese data, die toepassing van 'religious 

activism' in die daaglikse werksomgewing en die Woordverklaring oor verkeerde sosiaal-etiese prosesse 

benut. Tydens die Wo ordgebeure word nie net die sosiaal-etiese knelpunt by name identifiseer nie, maar 

word Skrifnorme gebied waarmee die inhoud van die situasie evalueer, 'n nuwe godsdienstige ywer vir die 

regstelling van die onaanvaarbare situasie iniseer en 'social conditions, evaluative norms and religious 

vision' sodanig gekombineer word dat 'n nuwe siening oor die situasie en die persoonlike 

verantwoordelikheid daarin en daarteenoor gevestig word (Winter, 1968: 4-15). Hierin is Mothlabi (2000: 

122) se leiding weereens aa nvaar en geskied die waarneming van die gegewe situasie nie subjektief nie, 

maar word die omvange van die gebeure eerder vanuit 'n interdissiplinêre proses beoordeel voordat die 

nodige leiding daaroor gebied word. Slegs vanuit die soort objektiewe ontleding kan die Woordgebeure die 

werklike situasie aanspreek omdat die hoorder hom met die konteks kan vereenselwig en van daaruit die 

antwoorde vanuit die Skrif aanvaar. Daarmee word die Woordgebeure dan ook binne die konteks geplaas 

en die hoorder vanuit die konteks tot gehoorsaamheid en diensbaarheid begelei. In wese word met die 

Christelike bydrae die gekose kommunikatiewe handelingsteorie toegepas omdat die Goddelike heil binne 

die leefwêreld van die individu en die konkrete wêreldbestaan van die mens gevestig word (Pieterse, 1993: 

5-19). 
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Laastens beklemtoon die Bybelse aksente oor die sosiaal-etiese die aktualtiet van die Woordinhoud. Binne 

die nywerheidsomgewing is transformasie 'n gegewe realiteit wat om 'n aktuele gerigtheid vra (Hoofstuk 2: 

A). Die Woordgebeure voldoen op tweërlei wyse aan die noodsaaklikheid.  

 

Enersyds word die sin van arbeid juis aan selfontwikkeling en selfverwesentliking verbind. Met beide hierdie 

dimensies gaan dit oor die noodsaaklikheid om 'n spesifieke arbeidsinhoud en werksgeleentheid as 'n 

persoonlike verantwoordelikheid toe te eien. Tydens die proses vereis die nodige selfbekwaming 

(selfontwikkeling) persoonlike etiese standaarde ten einde die eie werksinhoud, werksfokus en werksywer te 

verbreed. Daarmee is 'n werksetiek gevestig. Met selfverwesentliking gaan dit egter ook oor die handhawing 

van 'n werksverantwoordelikheid. Daarmee moet selfrespek die individu begelei om sy eie selfbekwaming 

ten volle te benut, maar moet ook respek vir die mede-arbeider die proses begelei. Juis daarvoor is sosiaal-

etiese standaarde nodig ten einde gesonde werksgedrag in werksverhoudinge te bevorder en te handhaaf. 

Daarmee is 'n verhoudingsetiek gevestig (Hirth, Sattelberger & Stiefel, 1987: 115-126). Beide hierdie 

aspekte bied  'n geleentheid vir 'n teologiese fokus oor beide etiese en sosiaal-etiese gedrag in 

werksverband wat juis in die Woordgebeure tot vergestalting kan kom. 

 

Andersyds staan medemenslike verhoudinge voorop. Met die aksente op die mens as sulks word nie alleen 

individualiteit bevorder nie, maar word ook die mens as sosiale wese beklemtoon. Hierdie aksente is deel 

van die normale samelewingsordening (Bellebaum, 1977) omdat werksverhoudinge daarmee sodanig gerig 

word dat verhoudingskrisisse vermy kan word (Aguilera & Messick, 1977). Verder geskied die vestiging en 

handhawing van aanvaarbare kommunikasie tussen werkers wat weer gesonde tussen-menslike 

betrekkinge en verhoudinge help verseker. Die soort proses ontwikkel egter nie vanself nie, maar vra om 

opleiding (en begeleiding) waartydens juis sosiaal-etiese gedragskodes as 'n sluitsteen vir aanvaarbare 

kommunikasie uitgespel word (Birkenhihl, 1979). Sosiaal-etiese gedragskodes is ook nodig om die eie rol 

binne spanwerk te bepaal en van daaruit op 'n gesonde samewerkingsbasis te hou (Harrison, 1977). Vanuit 

die soort fokus beklemtoon Brunner (1967: 79-82) tereg dat juis die Christen in die industrie die taak het om 

in 'zijn eiegen invloedssfeer … het welzijn van de mensch te bevordert'. Daarmee sal verhoed word dat 'de 

mens, niet misbruikt, verbruikt en daardoor onbruikbaar wordt' maar juis binne sy werksomgewing tot volle 

menslike ontplooiing kom. Hierdie genoemde aksente oor verhoudingsetiek en die medemenslike 

verantwoordelikheid word juis binne die Woordgebeure akkommodeer en wel tydens die verkondiging van 

die Christelike sosiaal-etiese inhoude. 

 

Vanuit bogenoemde is dit duidelik dat die sosiaal-etiese fokus in die Woordgebeure dus die verkondiging 

van God se norme en standaarde behels. Daarin is riglyne vir die hantering van morele situasies, 'n 

praktiese fokus op die omgewingsprobleme en die benutting van Arbeidspsigologiese perspektiewe van 

belang. Vanuit sodanige Christelike sosiaal-etiese perspektiewe, gerigtheid en ywer word ook die Christen 

se verantwoordelikheid in die werksplek omvattend tydens die Woordgebeure uitgespel. Daarmee is die 

Woordgebeure ook in die hart van die eietydse sosio-politieke inhoude en probleme geplaas. 

 

Die sosiaal-etiese fokus gee egter ook 'n nuwe betekenis aan werk as sulks en daarom is 'n arbeidsteologie 

binne die  Woordverkondiging ook van wesentlike belang. 
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1.2. TEOLOGIE VAN WERK. 

 

Werk het in talle opsigte tydens die eietydse transformasiegebeure 'n moeilike lewensopset geword (Ballard, 

1984; 1987; Harvey-Jones, 1993; Bridges, 1996). Daarom word eers enkele kritiese faktore oor werk as 

sulks uitgelig voordat spesifieke aksente oor werk vir benutting in die Woordverkondiging beklemtoon word. 

Die hantering van beide die fasette is deel van die nuwe bedieningsmodel en daarom kry elk die nodige 

aandag. 

 

1.2.1. KRITIESE FAKTORE. 

 

Die nuwe bedieningsmodel se fokus op Woordverkondinging behels ook die bied van Christelike insigte en 

riglyne oor die Christen se optredes in werksverband. Daarvoor is duidelike perspektiewe oor werk as sulks 

noodsaaklik. Enkele kritiese faktore in en oor die werksituasie bemoeilik die nastrewe van die doelstelling en 

daarom word eers perspektief oor die eietydse werksproblematieke, die gebrekkige rol van die kerk in 

hierdie eietydse situasie en die knelpunte met 'n teologie van werk gebied, voordat bepaalde inhoude vir 

gebruik tydens die Woordgebeure aangetoon word. 

 

1.2.1.1. EIETYDSE WERKSPROBLEME . 

 

Die eietydse werksproblematieke realiseer vanuit die industriële, politieke en kerklike stimulasieprosesse. 

 

Vanuit die indus triële omgewing (Hoofstuk 2: B.4.3.2) word slegs drie genoemde fasette weereens 

beklemtoon. 

 

Eerstens is die nywerheidsomgewing deeglik bewus van die eietydse werksproblematieke. Daarom word die 

herevaluering van werk as sulks en die rol van werk in die eietydse omgewing spesifiek as deel van die 

nywerhede se planmatige verwerking van die transformasiegevolge hanteer. Die aktiwiteite geskied nie 

sporadies nie, maar maak 'n integrale en belangrike deel uit van die sekulêre bestuurstelsels wat juis daarop 

fokus om 'n hanteerbare nywerheidsomgewing binne 'n snelveranderende wêreld te vestig. Daarmee is 'n 

erns oor, strategiese analise van en georganiseerde hantering van die traumatiese gebeure in die 

werksomgewing, die inhoude daarvan en die knellende situasies daaruit direk en omvattend gevestig. Die 

soort fokus stel 'n voorbeeld aan die kerk. 

 

Tweedens het die nywerheidswêreld blaam vir die eietydse arbeidskrisis aanvaar. Daarmee is erken dat die 

arbeidsopset oor eeue heen aan ingrypende nywerheidsverandering uitgelewer was, dat die eietydse 

bedeling die proses voortgesit (en selfs vererger) het en dat die strewe na selfbeskerming en ekonomiese 

oorlewing baie werksgeleenthede gekos het. Vanuit hierdie soort gebeure is 'n omvattende reeks van psigo -

sosiale probleme vir die mensdom en sy eietydse wêreld geskep. Die bekentenis impliseer dat enige kerklik-

teologiese veroordeling van die industriële bydrae tot die eietydse werkskrisisse kontra-produktief sal wees. 

Die nywerhede aanvaar reeds verantwoordelikheid maar bedryf ook verantwoordelike pogings om 'n kritiese 

arbeidsituasie so pynloos as moontlik te hanteer. Daarom behoort die kerk eerder erkenning vir, as 
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ontkenning van hierdie soort aktiwiteite te handhaaf omdat daardeur 'n nouer relasie tussen die kerk en die 

nywerheidsomgewing gevestig word.  

 

Derdens is die nywerhede self vasgevang in die eise vanuit en verloop tydens drastiese werksveranderinge. 

Met die nastrewe van 'n nuwe ekonomiese wêreldbedeling en die vestiging van globalisering het invloede 

vrygekom wat die nywerhede na strategiese herbeplanning gedwing het. Vanuit die gebeure het die 

afskaling van werksgeleenthede gevolg wat weer die werkswaarde aangetas het. Al drie hierdie 

ontwikkelinge in die industriële wêreld het die behoefte na 'n herwaardering van werk geskep wat 'n gaping 

vir Nywerheidsbediening bied. 'n Werksteologie sal hierdie gaping vul.  

 

Tydens die politieke stimulasieprosesse (Hoofstuk 3) het twee ander kritiese en ingrypende 

arbeidsdimensies realiseer. 

 

Eerstens is 'n totaal ander werksbedeling in Suid-Afrika doelbewus en planmatig geskep. Daarmee is 

gepoog om alle vorige werksdiskriminasie, diskrepansie en ongelykhede uit te skakel. Daarvoor is nuwe 

arbeidswetgewing (SP, 1993; SP, 1995a; SP, 1996b; SP, 1998a; SP, 1998b), die bevordering van 

regstellende aksie (Goldstone, 1989) en die program vir ekonomiese bemagtiging van die nie-blanke 

bevolkingsektore begin wat uitdagende en knellende arbeidsprobleme meegebring het. In die prosesse het 

bekwame blankes hulle werk verloor, is vervroegde aftredes dikwels afforseer en baie persone gedwing om 

die entrepreneursvlakke te betree deur konsultante te word. Daarmee het 'n internasionale gebeure 'n 

nasionale katastrofe geword omdat ook binnelands (soos wêreldwyd) ervaar is 'Today's workers need to 

forget jobs completely and look instead for jobs that need doing – and then set themselves up as the best 

way to get that job done' (Bridges, 1996: ix). 

 

Tweedens het nuwe arbeidsprobleme vanuit die nuwe politieke bedeling ontstaan. Onbekwame persone is 

in poste aangestel bokant hulle vermoëns, opleiding en bekwamingsvlakke. Vanuit die regstellende aksies 

het ongelykmatighede, emosionele geladenhede, 'n toename in rassisme en veral werksonsekerhede 

realiseer wat verreikende invloede op en in die hele binnelandse samelewing uitgeoefen het. Hiermee het 'n 

magdom van kritieke aspekte in die arbeidsmark realiseer waaronder die aanvraag na arbeid in 'n 

verstedelikingsomgewing en migrasiebedeling, die verhouding arbeid en produktiwiteit en toenemende 

werkloosheid van die mees ingrypende negatiewe invloede uitoefen . Die groeiende vraag na geskoolde 

arbeid en die gespesialiseerde benutting van menslike kapitaal het weer kritiese werksleemtes geskep, 

terwyl die invloed en bedingingsmagte van vakbonde werksgeleenthede verlore laat gaan het. Daarby het 

diskriminasie en ongelykhede in die arbeidsmark nie verdwyn nie (Barker, 1983; Barker & Backer; 1992). 

Verder het die ekonomiese impak van Vigs en die regeringshantering van die pandemie (SP, 1991c) 

enorme sosiale en produksieprobleme en kritiese gesondheidsfaktore binne en buite die werksomgewing 

veroorsaak (Broomberg,1991; Doyle,1991a). In die hele proses het omvattende werksverskuiwings 

plaasgevind wat die bo-vlak swart bevolking ten koste van die onder-vlak swart en blanke bevolking in sy 

geheel eensydiglik ekonomies bevoordeel het. Al twee hierdie politieke gebeure het aan werk as sulks 'n 

nuwe dimensie verleen wat kerklike hanteer moet word. Ook hierin speel 'n werksteologie 'n belangrike rol  
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Binne die kerklike bedeling (Hoofstuk 4) het die nuwe arbeidsopset 'n magdom van probleme geskep. Slegs 

twee word beklemtoon.  

 

Eerstens is die kerk met nuwe uitdagings m.b.t die werksituasie konfronteer. Talle gemeentes het weens die 

werksverliese van hul lidmate en die gepaardgaande dalende inkomste tot niet gegaan, leraars het hulle 

poste verloor en die blanke armoedevraagstuk van die 1930's (KON, 1947, 1949) het weer oor die land en 

op die kerk toegesak. Die hantering van vervroegde aftredes het 'n moeilike pastorale uitdaging geword 

(Coetzee, 2000) en die bemoediging en aanmoediging van die jeug (wat geen toekomsvisie meer het nie) 

het 'n totaal nuwe soort jeugbediening genoodsaak (Van Wyk, 2002; Swartz, 2003). Die rol van die vrou in 

die arbeidsmark het 'n ander dimensie van lewenseise meegebring (omdat die vrou dikwels die enigste 

broodwinner geword het) wat talle emosionele spanninge in gesinne en huishoudings geskep het 

(Stevenson-Moessner, 2000; Kirkley, 2002). Daarby lei kritiese skokke en spanninge selfs tot gesinsgeweld 

(Polling, 2002; Browning, 2003). Al hierdie nuwe tendense het nie net die gemeenteprofiel verander nie, 

maar het ook andersoortige druk op die gemeentelik bediening geplaas juis omdat die probleme nie binne 

die gewone gemeentegrense veroorsaak, aangespreek en opgelos kan word nie. 

 

Tweedens ontkom die binnelandse kerke nie aan internasionale gebeure nie. Hierin is twee insigte van 

belang  

 

Enersyds plaas die resultate van globalisering godsdiens wêreldwyd onder druk (Taylor, 2001). Die proses 

realiseer omdat die Christelike geloofsinhoude deur dieselfde transformasieprosesse onder 'n nuwe vorm 

van 'modern scrutiny' vanuit politieke, ekonomiese, sosiale en selfs ander geloofsdimensies gehou word 

(Porter, Hayes &Tombs, 2001). Daarby skep die genoemde negatiewe kerklike hantering van globalisering 

soortgelyke reaksies in die nywerheidsomgewing waarmee nywerheidsbediening dikwels konfronteer word.  

 

Andersyds word die kerk forseer om binne eie omvange die nywerheidsinvloede te hanteer. Die gebeure 

realiseer om dat talle kerklike gebreke en agterstande ontdek is. Vanuit hierdie soort ontwikkelling is o.a. 

gevind dat gemeentelike bestuur 'n verwaarloosde deel van die kerklike bediening is en dat aandag daaraan 

die nuwe aktuele fokus van die kerk sal beklemtoon (Paschall, 1995; Shawchuck & Heuser, 1996; 

Swanepoel, 2000; Evans & Percy, 2000; Wolfaardt, 2001). Daarby het die talle nuwe werksknelpunte talle 

gemeentes aktiveer om die bestaande bedieningsaktiwiteite te verbreed deur bruikbare projekte te bedryf 

juis om diegene tussen werk te probeer plaas, werkloses te versorg en werksgeleenthede te probeer 

genereer (N.G.Kerk, 2003).  Al hierdie pogings is prysenswaardig, maar is nie voldoende om die kerk 

aktueel genoeg binne 'n andersoortige werksbedeling te maak en te hou nie. Ook binne hierdie kerklike 

omvange bestaan 'n behoefte na teologiese insigte oor werk as sulks.  

 

Hierdie kort oorsig oor die eietydse werksprobleme is genoegsaam om die noodsaaklikheid vir 'n teologie 

van werk te beklemtoon. Dieselfde behoefte realiseer vanuit 'n meer gerigte omskrywing van die rol van die 

kerk in die nuwe nasionale arbeidsopset. 

 

1.2.1.2. KERKLIKE ROL BINNE ARBEIDSOPSET  
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Die IMSA bediening kom dikwels onder druk omdat die kerk skynbaar geen begrip vir die genoemde kritiese 

arbeidsbedeling toon nie. Vanuit die verskillende vorme van kritiek is die verwagtinge van die gelowige oor 

die rol van die kerk binne die eietydse arbeidsomvange duidelik afleibaar. Hierin is veral vier dimensies van 

belang wat die kerk tot groter betrokkenheid kan lei en wat ook reeds aanduidings is van die inhoude vir 'n 

teologie van werk. 

 

Eerstens mis die kerk bruikbare industriële insigte oor werk. Hierin is twee knelpunte van belang. 

 

Enersyds maak die kerk nie genoegsaam gebruik van al die vindingryke denke (en veral van die dinamiese 

herstrukturering en -definiëring van werk) wat binne die industrie beskikbaar is nie. Juis sodanige industriële 

insigte kan 'n nuwe dinamiek aan die kerklik-teologiese denke oor die begrip 'werk' en van daaruit aan 'n 

teologie van werk gee. Juis sodanige 'reflections from the marketplace' kan die Christelike geloof sterker 

binne die werksplek vestig (Banks ,1993) en daarom is meelewende en bekwame lidmate gewillig om die 

soort insette te lewer wat die kerk in die proses kan begelei. Die geleentheid vir die soort bydrae word egter 

weinig kerklik geskep. Daarmee gaan die Praktiese Teologie se pleidooie vir 'learn, listen and discern' 

eenvoudig vir die gewone gemeentelike bediening verlore (Wolfaardt,1989: 89). 

 

Andersyds ontbreek samewerking met die nywerheidsomgewing. Vanuit die situasie realiseer 'n 

onvoldoende kerklike insig dat werk (as sulks) binne die eietydse transformasieprosesse tot in sy wese 

aangetas en bedreig word. Vir die industrie is die eietydse werksopset egter 'n kritiese gebeure en daarom 

beklemtoon Rifkin (1996) deurlopend 'The decline of the global labor force and the dawn of the post-market 

era' en praat Bridges (1996: vii-xi) van die katastrofiese verdwyn van werk en Brown (1994: xiii) van 'a social 

transformation as massive and wrenching as the industrial revolution'. Van hierdie erns (en insigte) oor die 

radikale omvorming, bedreiging en aanpassing van werk verstaan die kerk weinig bloot omdat die kerk op 

die resultate van werkloosheid (soos werklose lidmate dit ervaar en beleef) fokus. Daarom word nie saam 

met die industrie na die inhoudelike van die eietydse kritiese werksgebeure gesoek nie en word die 

geleentheid verbeur om 'n dinamiese godsdienstige dimensie aan die eietydse industriële beskouinge oor 

werk te gee. Sodanige inset is as 'n behoefte binne die nywerheidsomgewing tydens empiriese projekte 

geïdentifiseer en wel omdat die verwagting (en selfs hoop) bestaan dat die kerklik-teologiese omgewing die 

groeiende vrese oor en negatiwiteite teen 'n kritiese werksbedeling vanuit 'n geloofsdimensie kan besweer. 

Juis daarvoor is Christelike beskouinge oor die sinvolheid, waarde en betekenis van werk nodig.  

 

Tweedens is die kerk nie genoegsaam betrokke in die vestiging van 'n Christelike bestuurstyl in die 

industriële omgewing nie. Die situasie verg aandag aan twee kerklike gebreke. 

 

Enersyds meen die kerk dat hy sy werk in die verband reeds gedoen het. Daarom word aanvaar dat 

toegewyde en uitgesproke Christene reeds in topposisies sit en van daaruit dus 'n duidelike 

Bybelgefundeerde bestuurstyl nastreef. Daar is reeds genoem dat die Christen se geleenthede vir 

getuienislewering drasties in die eietydse bedeling afgeskaal is. Daarby is die persoonlike Christelike 

oortuigings van bestuurders gedurig aan die druk vanuit sekulêre bestuursfilosofieë, beginsels, stelsels, 

beleid en sisteme uitgelewer wat dikwels sonder enige geloofsinhoud omskryf en bedryf moet word. In dié 

verband is dit 'n gegewenheid dat: '… the secular management philosophy is often both humanistic and 
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materialistic. Authority and power are seen as a means of manipulating, using and controlling people. ... 

They (bestuurders) attempting to accomplish God's work must use management philosophies diametrically 

opposed to biblical principles' (Rush, 1994: 10-11). Nuwe kerklik-teologiese aandag aan Christelike bestuur, 

waarin Christelike waardesisteme en oortuigings binne die werksplek bevorder kan word, is dus in aanvraag 

en vervolgens 'n dringende noodsaaklikheid. Dit gaan inderdaad om werklik Christen te wees in 'n steeds 

veranderende, uitdagende en andersoortige industriële omgewing (Catherwood, 1966; 1980). IMSA poog 

om die situasie te oorbrug deur vroeë ontbytsessies (dikwels vanaf 05h00 vm.) te hou, waar gelowige 

bestuurders oor die Christelike beginsels ingelig word. Die kerklike samewerking in die verband laat dikwels 

veel te wense oor en daarom kan, en sal, 'n nuwe dinamiese teologie van werk 'n deurslaggewende rol 

speel omdat daarmee 'n Christelike inhoud gebied word wat die soort kerklike leemtes sal oorbrug. 

 

Andersyds skep die talle knelpunte (rondom die bestuur van werk) die steeds groeiende aanvraag na 

werkbare Christelike bestuursdenke. Dit impliseer nie 'n nywerheidsverwagting dat die kerk die bestaande 

ekonomiese en bestuurstelsels moet probeer verander nie, maar wel dat die kerklik-teologiese omgewing 

die Christelike bestuurder se hand moet versterk in die 'Transforming of the workplace for Christ' (Nix, 

1997). Sodanige bystand is nodig omdat die spanning tussen 'the world of work and the world of religion ..., 

suggest an abnormality: As Christians we have over many years allowed a chasm to grow between our faith 

and our day-to-day work, a chasm that God never intended' (Sherman & Hendricks, 1987: 15). Die probleem 

word egter verdiep omdat die kloof tussen werk en godsdiens 'n onderdeel van die skeiding tussen geloof en 

die sekulêre gemeenskap vorm (Marty, 1969). Daarom worstel die Christelike bestuurder, om binne 

sekulêre omstandighede, 'n geloofsdimensie aan die daaglikse bestuursfunksies  te gee. Juis die plasing van 

werk (en derhalwe ook bestuur) in die groter raamwerk van die koninkryk van God is 'n werkbare benadering 

omdat 'die gehoorsaamheid aan die Wet van God moet in die keuse vervulling en belewing van die 

beroepsroeping 'n eie konkrete en tipiese gestalte vind. Daarom is daar 'n regstreekse en enge verband 

tussen die roeping tot die koninkryk van God en sy geregtigheid en die roeping in die beroepslewe' 

(Duvenhage, 1983: 1). IMSA het juis gevind dat kerklik-teologiese aandag aan die tipe vertrekpunt nagelaat 

word en wel omdat 'n duidelike en veral uitgesproke Christelike sosiaal-etiese standpunt oor onetiese 

bestuursgebruike ontbreek en die kerk ook te min van bestuurstelsels weet om enigsins 'n geloofdimensie 

daaraan toe te voeg. Wolfaardt (2001: 41) fokus wel op gemeentebestuur, maar vestig nogtans 'n gesonde 

beginsel as hy waarsku dat die kerk homself daarvan moet weerhou 'to follow management in their 

mechanistic, militaristic, corporeal or whatever other ways they prefer to portray organisations. But let us 

applaud them when they discover 'ubuntu' and 'servant leadership' which requires a strength of character 

and the faith that has the confidence to allow the gifts of others to blossom in the whole organisation.' IMSA 

poog presies die benadering en daarom is ervaar dat 'n teologie van werk nie sonder die toepassings 

daarvan binne 'n Christelike bestuurstyl en -sisteem gaan slaag nie. Slegs Christelike bestuurders maak 

deure oop wat andersins geslote vir die Christelike geloof bly.  

 

Derdens bevestig die kritiese industriële opset dat die kerk nie instaat is om werksgeleenthede vir lidmate te 

probeer behou of te skep nie. Daarvoor ontbreek die geld, die kennis, die gesag en die geleenthede. Wat 

wel nodig is (en wat ook binne die gesigsveld, vermoëns en funksies van die kerklik-teologiese vermoëns 

val) is die bied van 'n diep geestelike dimensie aan die betekenis van werk tydens ontwrigtende tye en in 

verwarde menselewens. Jones (1997) stel die noodsaaklikheid miskien te metafories vir 'n wetenskaplike 
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inhoud, maar bring nogtans Christelike beginsels sodanig tuis dat al haar boeke (Jones, 1995; 1996) 

'bestsellers' geword het. Vir haar lê die krag van geestelike diepte in enige werksitausie in die feit dat 

Christus konstant in alledaagse werksklere die Woord verkondig het. Tans doen Hy dit in 'blue jeans' maar 

die gedagte is dieselfde: God is nie net bokant nie, maar veral in die werksplek. Juis die soort geloofskonsep 

moet 'n teologie van werk (naas ander kritiese geloofsdimensies) binne die eietydse werksomvange 

tuisbring. 

 

Vierdens moet die kerk sy teologiese funksies binne die werksomgewing vervul. Juis daarvoor is Christelike 

beskouinge oor die ware inhoude en waarde van werk nodig. Slegs vanuit sodanige inhoude kan die 

permanensie van werk (as 'n Goddelike roeping en as deel van die skeppingsopdrag) aktueel binne die 

nuwe lewensbedelinge gevestig word. Van daaruit kan werknemers 'n noodsaaklike Bybelse perspektief oor 

hulle 'careers and employment' verkry (Bernbaum & Steer, 1986) om dat hulle hul 'mission in life' by 

vernuwing gevind het (Bolles, 1991) Sodanige benadering kan 'n hoopdimensie in 'n hooplose opset indra 

omdat 'encouraging by Christians' juis die 'eternal intervention by God' waarborg, die individu op koers hou 

en mense inspireer om mekaar vanuit 'n geestelike dimensie te begelei (Nix, 1997: 22-37). Met hierdie soort 

teologiese betrokkenheid is 'n werksteologie 'n absolute vereiste.  

 

Daarom word vervolgens aandag aan die inhoude van 'n teologie van werk gegee. 

 

1.2.2. WERKSTEOLOGIESE INHOUDE. 

 

Voordat die inhoude omskryf word, is afbakening noodsaaklik. Daar word geen poging aangewend om 'n 

ontleding van die historiese vestiging van 'n teologie van werk en van daaruit die talle teologiese knelpunte 

met die verwerking van uiteenlopende standpunte te bied nie (Holl, 1958; Reck, 1964; Kaiser, 1966; Kelly, 

1969; Illanes, 1982; Ballard, 1982; Attwood, 1987; Smith, 1990; MacKenzie, 1997; Jacobsen, 1997). 

Diskussies oor die behoefte na en die noodsaaklikheid vir 'n teologie van werk (Hiltner, 1972) word ook 

gelaat. Nog minder volg 'n ontleding van die Christelike beskouinge (Scanzoni, 1973), teologiese 

leerstellinge (Richardson, 1952), Bybelse perspektiewe (Westcott, 1996) en die Ou (Engnell, 1962) en die 

Nuwe Testamentiese (G'Artner, 1962; Agrell, 1976) gegewens oor werk. Goeie eksegese van bruikbare 

Bybeltekse (o.a. oor  Ex. 20:9-11; 2 Kron. 2:7; Neh. 4:6; Spr. 31:13; Jes. 44:12; Hag. 2:5; Matt, 21:28; Luk. 

13:14; Joh. 5:17; Joh. 6:27; Efes. 4:28; 1 Tess. 2:9; 2 Tess. 3:12) gee genoegsame gegewens in die 

verband  

 

In hoofsaak gaan dit eerder.om die aangevraagde Christelike sin, diepte en waarde aan werk te gee, en in 

die proses die betekenis van werk vir die eietydse mens te 'reinvent' (Fox, 1994). Die soort teologiese 

gerigtheid gee 'n bruikbare geloofsdimensie aan werk, ondervang die kerklik-teologiese gebreke in die 

verband, en versterk nywerheidsbediening juis omdat IMSA voortdurend met die soort kerklike lapsus 

konfronteer word. Daarom word aandag gegee aan slegs vier kritiese inhoude oor werk wat in die 

Woordgebeure moet realiseer.  
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Eerstens is die aanvraag na Christelike perspektiewe oor werk legio. Hierdie tendens handhaaf 'n inter- en 

nasionale spektrum van waaruit die behoefte na 'n Christelike perspektief oor werk vanuit twee dimensies 

duidelik blyk.  

 

Enersyds wil die Christen graag hoor dat sy werk nie 'n vloek en verderflikheid in die menslike bestaan is 

nie. God werk self (Banks, 1992) en daarom is die eie werk 'n  geleentheid waartydens ook vir God gewerk 

word (Nelson, 1994). Aksente oor God se teenwoordigheid in die werksituasie en werksplek (Lawrence, 

1989) gee dan ook nuwe betekenis aan die eie werk as diens aan God (Patterson, 1994) en as vervulling 

van die geloofsroeping binne die beroepsomvange (Huges, 1984). Vanuit hierdie soort beroepsfokus is 

Bybelse perspektiewe oor 'n loopbaan (Bernbaum & Steer, 1986) en oor beroepskeuses (Hardy, 1985) van 

wesentlike belang juis om 'n Christelike visie oor en missie in die eie loopbaansomgewing te vestig (Bolles, 

1991). Daarvoor is Christelike waardesisteme (Tucker, 1987; Preece, 1995), Geesvervulde werk (Volf, 

1991) en die doen en handhaaf van 'n gebedslewe in en by die werk (Green, 1981) van instandhoudende 

belang.  

 

Andersyds word daar nie net vir die vervulling van die eie behoeftes gewerk nie, maar word ook die 

Christelike geloof na die werksomgewing geneem (Banks, 1993; Capps, 1995). Daarom word die 

geloofsbestaan in die wêreld 'n werksopdrag en die lewe vir die wêreld 'n persoonlike 

geloofsverantwoodelikheid (Brown, 1992). Laasgenoemde realiseer omdat die eie werk 'n dinamiese rol in 

die instandhouding van die gemeenskap speel (Bleakley, 1981). Verder is die getuienis van die Christen by 

die werk 'n daaglikse verantwoordelikheid, gebeure en geleentheid (Symanoski, 1966) juis omdat van 

daaruit die vestiging van gesonde werksverhoudinge binne werksverbande verseker kan word (Grigor, 

1985) en gelowiges binne hulle eie besighede 'n enorme en gesonde invloed op besigheid as sulks en op 

die mense in die soort bedryf uitdra (Nas h, 1994).  

 

Tweedens bied 'n Christelike fokus op die waarde van werk nuwe lewensinsigte. Van daaruit word verseker 

dat werkloosheid nie in moedeloosheid eindig nie (Moynagh, 1985) en dat ontspanning na inspanning as 'n 

Godgegewe lewensorde gehandhaaf mag, kan en moet word (Ryken, 1995). Vir die vestiging van alle 

dinamiese insigte is egter 'n behoefte na, die erns vir, die diepte met en die fokus op werksgefokusde 

Bybelstudies noodsaaklik (Cusack, 1987). Juis die Woordwaarhede verseker dat  die kerklik-teologiese 

omgewing nie inhoude oor Christelike werksdimensies moet inisieer nie, maar net die bestaande behoeftes 

moet identifiseer en die gedane teologiese ywer en arbeid in die verband moet benut. Dit geskied egter nie 

en daarom verbaas dit nie dat die lidmate die kerklik-teologiese ontledinge van die werklikhede van die dag 

onder vraagtekens plaas nie. Dit is weereens 'n geval van gebrekkige 'learn, listen, discern' (Wolfaardt, 

1989: 45-49). 

 

Derdens moet die inhoude die geloofsroepinge vervul. Hiein staan die roeping van die Christen en die van 

die kerk voorop.  

 

Enersyds moet die roeping van die Christen omskryf word. Hiein is die beklemtoning van die aanbidding van 

God (worship), die uitleef van die Christelike dissipelskap teenoor almal (discipleship) en die uitdra van die 

Koninkryk van God (mission) in die werksomgewing van kritiese belang. Daarmee word die bestaans - en 
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werksfere met die geloofsomvange gesinkronieer en nie as 'separated en remote' hanteer nie en wel omdat 

die afstand tussen 'sacred and secular aspects of life' oorbrug is. Die boodskap van die kerk gaan in die 

verband die resultate bepaal. 'Therefore the church either helps its members to make more connections 

between their faith and their everyday work or it conveys the message that most of what we do counts for 

nothing in God's economy'. (MacKenzie, 1997: 178). 

 

Andersyds moet die roeping van die kerk in die werksomgewing uitgebou word. Die grootste krisis hiermee 

is egter die kerklik-teologiese mislukking 'to encourage and equip the largest ministry and mission force the 

church has, which is the people of God who penetrate almost every aspect of life of the world every day in 

the course of their work. (MacKenzie, 1997: 178). Die gebrek vereis dat die Christelike kerklike roeping (wat 

deur internasionale Nywerheidsbedieninge bepleit word) eventueel kerklik-teologies sodanig hanteer moet 

word dat die kerk eventueel na die werk gebring word en omgekeerd (Koops, 1965; Sodeman, 1976). Vir 

hierdie roepingsvervulling is 'n werksteologie nodig wat kerklike 'escapism', na kerklike 'engagement' kan 

begelei. Die eerste gaan om kerklike verstardheid, geslotenheid en onverskilligheid oor sy eie roeping. Die 

laaste behels 'n kerklike teenwoordigheid en veral erns en gewilligheid 'to let the world enter more freely into 

the life of the church' (MacKenzie, 1997: 179). Sonder 'n werksteologie misluk die kerk om sy eie roeping te 

vervul omdat God se teenwooordigheid in die werksplek nie genoegsaam verseker, gevestig en gehandhaaf 

word nie. Daarmee word God die Koning van beide die kerk, die wêreld en die werksplek van die gelowige 

(Lawrence, 1989). Laasgenoemde boodskap moet in die Woordgebeure gehoor word. 

 

Laastens moet 'n werksteologie 'n praktiese, teologiese, liturgiese en getuienisfokus vestig wat almal 

bruikbare inhoude aan die Woordgebeure bied. 

 

Die praktiese fokus moet die roeping van die Christen in die werksplek beklemtoon. Hierin moet die 

Skrifwaarhede oor die uitleef van die Christendom buite kerklike en gemeenteverbande beklemtoon word 

(Coddington & Orvis, 1989). Daarin moet die Christelike waardesisteme (soos dit juis in korrekte etiese en 

sosiaal-etiese gedrag tot uitdrukking kom) die Woordinhoud begelei. Hierin moet nie 'n gees van 

veroordeling, maar eerder 'n ywer om te inspireer, aan te moedig en te lei die inhoud bepaal. Hierdie soort 

inhoude moet so sterk figureer dat die sekulêre waardesisteme deur voorbeeld en erns verander word 

(Preece, 1995). 

 

Die teologiese fokus vestig die Bybelse inhoude van werk. Hierin moet voorop staan dat God in die 

skeppingsverhaal self werk en dat Hy van die geskape mens dieselfde verwag (Gen. 1-2). Vanuit die fokus 

moet hooftemas soos 'work as co-creation, as conservation, as duty, as calling, as service, as truth-telling 

and as justice-making' sterk figureer (MacKenzie, 1997: 143). 

 

Die liturgiese fokus moet die Bybel se verhale oor arbeid as metafore benut. Hierin moet juis die beeld van 

God as werker sterk beklemtoon word met o.a. aandag aan God as die Herder (Ps. 23: 1-4, Jesaja 40: 11) 

as die ambagsman (Jer. 18: 1-4; Romeine 9: 19-21) as bouer en argitek (Spr. 8: 27-31; Jes. 28: 16-17) as 

wewer (Ps. 139: 13-16) as tuinier en boer (Gen. 2: 8-9; Gen.3: 8; Joh. 15: 1-2) en as musikant en 

kunstenaar (Deut. 31: 19; Job 35: 10; Sefan. 3: 14,17). Christus self was 'n ywerige waarnemer van 

alledaagse gebeure en daarom was hy direk daarby betrokke. 'His parables draw on a variety of images 
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relating to daily work – from weddings, funerals, parties, to building construction, buying and selling etc. 

These are all stories  of daily work which are used to illustrate faith principles … and suggest … connections 

between faith and work' (Banks, 1992: 21-31). 

 

Die getuienisfokus gaan om die verdieping van medemenslike verhoudinge. Hiermee kom elke Christen se 

verhouding met sy medewerker na vore. Vir Folwer (1987) gaan dit om die uitleef van die Christelike liefde 

wat realiseer in die strewe, versorging en ondersteuning van mekaar in werksverband. Sodanige 

medemenslike omgee vra egter vir direkte betrokkenheid in die eise van die omgewing, die nodige 

aanpassings tydens verandering en die hantering en verwerking van alle vorme van 'disorientation' vanuit 'n 

proses van 'reconstruction' 'understanding' en 'growing. Slegs so kan die bio-sosiale omvange in die 

werksomgewing verwerk word. Die soort optrede van die Christen vra egter vir groei in die geloof en daarna 

uitleef van die geloof. Juis hierin kom die genoemde selfontwikkeling en selfverwesentliking weereens in 

spel en daarom word daar 'n noue verband tussen die Woordgebeure en menswees gehandhaaf juis om die 

Christen sodanig te bekwaam dat sy geloofsinhoude in beide woord en daad kan realiseer. 

 

Vanuit hierdie soort gerigtheid op 'n werksteologie is dit duidelik dat 'n omvattende aantal Christelike 

inhoude oor werk vir benutting in die Woordgebeure beskikbaar is. Daarom word die deel afgesluit met 'n 

enkele aanhaling deur 'n Christen vlieënier oor die waarde van 'n werksteologie. 'Many people will never 

darken the door of a church or synagoge for any reason ... Thus, work may be the only place many people 

will ever be exposed to Christians. In fact, I believe the workplace had become the most strategic arena for 

Christian thinking and influence today' (Sherman & Hendricks, 1987: 240). Al wat nodig is, is bied van die 

genoemde soort inhoude in die Woordgebeure wat die situasie moontlik kan maak. Die Woord keer immers 

nooit leeg terug nie   

 

Die Christelike pastoraat by die werk bied dieselfde geleenthede. 

 

2. BEDRYF VAN CHRISTELIKE ARBEIDSPSIGOLOGIESE PASTORAAT. 

 

Die bedryf van die Arbeidspsigologiese pastoraat behels 'n kritiese bedieningsfunksie en die toepassing van 

die gekose nuwe bedieningsmodel.  

 

2.1. KRITIESE BEDIENINGSFUNKSIE  

 

Die mees aktiewe funksie van die IMSA bediening behels die bied van persoonlike pastoraat in die 

werksplek. Daarom kan vanuit die bestaande aktiwiteite enkele kritiese bedryfsfunksies uitgelig word wat 

binne die internasionale Nywerheidsbedieningsomvange ook ervaar word. Van die tersaaklike elemente 

figureer konstant op die IMSA personeelvergaderings en daarom is die noodsaaklikheid vir die verdere 

uitbreiding van die pastoraat identifiseer en in die nuwe bedieningsmodel inisieer.  

 

Hierdie kritiese bedieningsfunksies omsluit uitdagende omvange en talle probleme wat tydens die pastoraat 

akkommodeer moet word . 
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2.1.1. UITDAGENDE OMVANGE. 

 

Veral sewe uitdagings word op 'n gereelde basis deur IMSA personeel tydens die pastoraatbediening ervaar 

en hanteer. 

 

Eerstens skep IMSA se aktiwiteite in die EAP projekte 'n konstante betrokkenheid by werksituasies wat 

persoonlike aandag verg. Die situasie realiseer omdat die meeste EAP projekte in een of ander  

vorm van berading eindig.'The counselling component of an Employee Assistance Program (EAP) is based 

on short to medium intervention therapy to provide maximum assistance and broad coverage to all 

employees of client organisations' (EAP, 1997:10). 

 

Tweedens hanteer die IMSA pastoraat wydlopige aktiwiteit op tweëlei wyse. 

 

Enersyds behels die funksies die genoemde kort- en mediumtermyn optredes. Hierin is die terapeutiese 

hantering van emosionele reaksies op 'change management, conflict resolution, stress handling , the 

acceptance of shift work, long hours of overtime and the results of abnormal hours on personal time control, 

coping with difficult colleagues and also with all the human dramas resulting from disciplinary actions' slegs 

enkele van die moeilike werksfaktore en gepaardgaande spanningsvelde wat tydens berading hanteer moet 

word (EAPPU, 1997: 10-12). Hierdie soort beradingsfunksies is gewoonlik prosedure, tyd en projekgerig en 

geskied dus volgens gebeure en vanuit tydsgebonde pastorale aandag. 

 

Andersyds fokus die langtermyn berading op probleme wat verreikende invloede binne die maatskappy, die 

individuele en gesinsverbande skep. Hieronder is die fisiese en psigiese gevolge van o.a. 'sexual 

harassment, alcohol and drug abuse, physical violence and accidents in the workplace resulting in 

permanent bodily damage and healthproblems caused by HIV and tuberculosis.' 'n daaglikse 

hanteringsfunksie  Tydens al hierdie soort situasies oorheers ontkenning, vrees vir blootstelling, emosionele 

disorganisasie en aggressie, depressie en 'n lang ingewikkelde proses van aanvaarding van die probleem 

weens die weiering van hulp (EAPPU, 1997: 18-22). Die soort reaksies verg konstante berading en vereis 

kennis oor die hantering van gevallewerk ten einde die pastorale diagnose in hanteerbare oplossingsbane te 

begelei (Van Rooyen & Combrink, 1985). Daarby is die bied van 'n hoopdimensie van kritiese belang ten 

einde die grade van moedeloosheid, radeloosheid en koersloosheid vanuit 'n nuwe visie oor 

hanteringsmoontlikhede te verlig (Lester, 1995). Volgens Müller (1996: 111) gaan dit om tot verhaal te kom 

wat impliseer dat nie na die toekoms toe beweeg word nie, maar dat die toekoms  in die hede vergestalting 

kry. 'Om êrens heen op pad te wees en daarvan bewus te wees is op sigself geen godsdienstige ervaring 

nie. Aan die ander kant om die bewustheid te hê dat God êrens uit die toekoms na jou aan die kom is, dit is 

om geloof te hê' . In hoofsaak gaan dit om die persoon binne die 'werksituasie as sulks by te staan, te 

begelei en te ondersteun met 'n Christelike onderbou'. (Van der Merwe, 1999: 3). Hierdie kort, medium en 

langtermyn beradingsfunksies is egter almal weens die gepaardgaande direkte betrokkenheid in 

lewenskrisisse uitdagend, uitputtend en dikwels uitmergelend. 

 

Derdens skep juis die handhawing van die genoemde Christelike onderbou delikate probleme. Hierin is twee 

faktore van belang. 



 370 

 

Enersyds verg die unieke binnelandse sosio-maatskaplike opset omvattende takt en geduld. Een van die 

mees kritiese klousules in 'n IMSA kontrak met 'n maatskappy is die onderneming dat die pastoraat aan 

werknemers vanuit alle kulturele groepe, geslagte en godsdienstige denominasies, sonder enige 

vooroordele en onderskeid en met dieselfde grade van respek en agting, bedien sal word. Binne die Suid-

Afrikaanse inter-kulturele en intergodsdienstige opset plaas die inhoude van die bedeling (en die 

gepaardgaande voorskrifte daaroor) hewige druk op die handhawing van 'n Christelike fokus tydens 

berading. 'n Missiologiese perspektief teenoor ander gelowiges en proselietmakery van ander kerklike 

lidmate is binne die nywerheidsomgewing onaanvaarbaar en word vervolgens ook vermy. Wat wel toegepas 

word, is die oordra van 'n eie persoonlike geloofsdimensie tydens berading wat aanvaarbaar is omdat van 

daaruit geen druk realiseer om soortgelyke geloofsentimente  na te volg nie. Daarom verg terapeutiese 

berading in die werksplek 'n unieke fokus en toegewydheid waarin nog kulturele of godsdienstige verskille 

aan die terapeutiese funksie voorskryf.  

 

Andersyds vra die soort eise om volwasse beraders. Nywerheidsbediening kan nie bekostig dat 'Die 

emosionele onvolwassenheid van die pastor ' tydens 'die pastorale geprek dikwels met 'n skok tot diegene 

wat om hulp vra' kom nie, 'omdat dit wesentlik 'n kansellasie is van dit wat die pastorale gesprek kan bied' 

(Marais, 1969: 201). Juis daarom word IMSA personeel konstant vir beradingskursusse gestuur waarin 

spesifiek op berading in 'n plurale gemeenskap en omgewing gefokus word . Verder is Sodeman (1976: 15) 

se beginsel aanvaar dat die berader se funksie teenoor alle werkers behels 'the establishment of worthy 

goals which see beyond the immediate moment; attainment of a quality of religious faith that will enable the 

individual to function satisfactorily' binne sy persoonlike, werks -, gesins - en kerksverbande. 

 

Vierdens handhaaf die verwysing van lidmate na hulle eie godsdiensverbande 'n kritiese moeilike dimensie. 

Weens die genoemde omvange en uitdagings van berading in die werksplek en die gegewe feit dat baie van 

die probleme binne gesinsverband verder realiseer, poog IMSA personeel om persone na hulle eie 

geloofsverbande vir die opvolging en verdere hantering van hulle probleme te verwys. Hiermee word twee 

knelpunte beleef. 

 

Enersyds moet 'n vertrouensbreuk oorbrug word. Met die kerklike vernuwingsfunksies is die kerklike ampte 

(waaronder ouderlinge) uitrangeer of ander bedieningsaanpassings gemaak waarin o.a. omgeegroepe of 

gemeenteselle die onderlinge Christelike bystandsfunksies oorgeneem het. Daarmee het die leraars (by 

name) die handhawing van voortdurende kontakte met hul lidmate verloor wat 'n vertrouensbreuk tussen 

amp en lidmaat geskep het. Die genoemde gebrekkige kerklike ontleding van die eietydse 

transformasieprosesse dra tot die knelpunt by omdat die lidmaat van daaruit oordeel dat die leraar geen 

begrip van sy unieke situasie en vervolgens geen verwysingraamwerk het waarbinne sy spesifieke probleme 

verstaan en aangespreek kan word nie.  

 

Andersyds verhoog swak kerklike berading die persepsie. Die situasie realiseer omdat die bestaande en 

gevestigde pastorale kerklike patrone al meer onder veranderingsdruk gekom het. In die proses het die 

ongelyksoortigheid in gemeentes (met sy breë verskeidenheid van beroepe, tipes en lewensvlakke) en veral 

die genoemde afskaling van die ampte se medemenslike ondersteuning, begeleiding en leiding meegebring 
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dat kerklike pastorale patrone uit pas geraak het met die eise van moderne gemeentebehoeftes (De Klerk, 

s.j: 12-14). Vanuit die bedeling poog menige leraars om die veelheid van probleme vanuit een enkele 

beradingsdimensie en metode aan te spreek wat meer mislukkings as suksesse verseker juis omdat die 

veelheid van probleme 'n meerdere beradingsfokus vereis. In alles toon die kerk egter 'n gebrek aan 

solidariteit met die industriële mens, en het die kerklike bediening vervolgens verkeerdelik gekonsentreer om 

die mens as lidmaat te wen en te behou, i.p.v. daarvan om die lidmaat as  mens te steun. Terugverwysing na 

die soort bedieningsbedeling is dikwels vir die kerklike lidmaat onaanvaarbaar en vereis vervolgens dat 

IMSA personeel na gesinne binne gemeenteverband moet uitreik wat dikwels friksie en teenstand 

veroorsaak omdat die soort werk as inmenging in die leraar se werksaamhede, domein en 

verantwoordelikheid gesien word. Die finale resultaat is onttrekking van die lidmaat en sy gesin en die 

vestiging van 'n groter afhanklikheid van die IMSA terapeutiese hulp en bystand. Daarmee het Casserley 

(1951: 123) se aksent oor berading 'n gegewe opset geword omdat dit nie meer kan gaan om die 

geïndustrialiseerde mens vir die kerk te wen nie maar 'rather to recover him (die werker) for himself. The 

masses must become men again if they are to hear God speak. For industrialized man to recover 

consciousness of his suppressed spirituality, and forgotten spiritual needs, require in the first place a 

psychological transformation' (Casserley, 1951: 123). Die waarskuwing dat die industriële mens se talle 

nuwe lewenspatrone en sosiale- en werksrolle nie noodwendig binne die gemeentestruktuur 'n nuwe 

betekenis gaan kry nie (Bovet, 1952: 12-18) het daarmee 'n realiteit geword. 

 

Vyfdens bestaan daar weinig verwysingsraamwerke vir persone vanuit nie-Christelike gelowe en diegene 

sonder kerkverband. Eersgenoemde vrees veroordeling deur hulle eie mense en laasgenoemde het geen 

geestelike tuiste waarby aansluiting gevind kan word nie. Die eindresultaat is dat die beradingsfunksies ter 

wille van sukses buite werksverbande voortgaan wat 'n eskalerende koste en tydsfaktor vir 

nywerheidsbediening meebring. Daarby is beradingsessies dikwels die enigste direkte blootstelling van 

diegene aan in-diepte Christelike empatie en terapie wat hewige verantwoordelikheidsdruk op die IMSA 

personeel plaas. Juis vanuit die opset vind die ongelowiges en afvalliges dit onrusbarend vreemd dat 

gemeentes die wêreld wil bekeer, terwyl weinig kerklike uitreiking na die eie omgewing realiseer. Die 

eindresultaat is die persepsie dat die kerk die nabymens afgeskryf het en dat 'n soortgelyke gesindheid 

teenoor die kerk geregverdig is en dus gehandhaaf kan word.  

 

Sesdens verwag die nywerhede van IMSA die handhawing van die wettiese beginsels oor berading. Die 

vereiste beteken kennis en bedryf  van die gegewe wetgewing van die Mediese Raad oor berading wat juis 

bepaal dat opgeleide en ervare terapeute beradingswerk moet onderneem en wel tydens die skep van 'n 

vertrouensbasis tussen berader en persone, die handhawing van konfidensialiteit, die erkenning van die reg 

tot privaatheid, die vermyding van alle wanpraktyke en die handhawing van professionele dienste en 

verwysingsraamwerke (Allan, 1997). Met die toepassing van hierdie voorskrifte word egter dikwels die 

botsing van belange ervaar waartydens bestuurkaders terugvoering oor persoonlike aangeleenthede verwag 

wat volgens wettiese voorskrifte nie gebied mag word nie. Daarmee word 'n soort druk op die berader in 

Nywerheidsbediening geplaas wat die gewone leraar binne die gemeentelike bediening nie ervaring van en 

vervolgens begrip voor het nie. 
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Laastens word IMSA met al die dramas rondom 'retrenchment and firing procedures' op tweërlei wyse 

gekonfronteer.  

 

Enersyds word die spanninge van topbestuur hanteer. Dit is geen maklike taak vir die bestuurkaders om 

poste te verminder en mense hulle werk te ontsê nie. Dieselfde is waar tydens die toepassing van 

dissiplinêre aksies wat tot ontslag lei. 'Die feit bly staan dat bestuurslui gewone mense is. Dit is dieselfde 

mense wat andersins worstel met emosionele probleme, spanninge, depressie, wanhoop en 

selfverwaarlosing. Bestuurders is nie immuun teen die kwetsing van die moderne wêreld nie en is 

terselfdertyd nie bestand teen die aanslag van die omgewing nie.' In die proses word 'n brandende behoefte 

geskep na 'kalmte, arbeidsvreugde, visie, beheer en geluk' omdat kritiese verantwoordelikhede die 

'arbeidsvreugde en arbeidsadel' laat verdwyn het. Hierdie gebeure skep 'n omvattende behoefte na 

medemenslike bystand wat weens die posisie wat beklee word nie geredelik maklik intern kan realiseer nie 

(Coetzee, 1990b: 167-178). Juis weens die konstante kontak tussen die bestuurslui en IMSA skep die soort 

bestuursgebeure die geleentheid vir pastorale bestuursontlading wat dikwels tot moeilike beradingsessies 

aanleiding gee. In die proses word die eensaamheid van die bestuurkaders ontdek wat dikwels die gevolge 

van hulle besluite sonder enige bystand of hulp moet dra. Die deel van die situasie met hulle kerk is meestal 

onmoontlik deels weens die afstand tussen die kerk en die industrie en grootliks weens die geslotenheid van 

die prosesse wat nie buite werksverband gedeel word nie. Daarmee word die nywerheidsinsette oor die 

posisie van topbestuur juis tydens transformasie in wese bewaarheid. 'It is hard to get there, and even 

harder to stay there. The worse part is to do the kind of job that nobody wants to do, but that transformation 

demands from the manager to accomplish. This reality turns the position on top in a lonely wolrd' (Peters, 

Vodaworld, 1999). 

 

Andersyds is die deurlopende bystand aan persone tydens ingrypende werksverliese 'n ingewikkelde en 

omvattende terapeutiese uitdaging. Hierin word die IMSA pastoraat met 'n wye spektrum van emosionele 

reaksies konfronteer. Met dissiplinêre ontslag oorheers opstand, venyn en aggressie en word alles die skuld 

gegee en almal behalwe die self blameer. Met regstellende aksie ontplof weerstand, rassehaat, en 

verwerping van die regering, die maatskappy en die nuwe aanstelling wat dikwels 'n bekende of 'n junior is. 

Met vervroegde ontslag word skok eers ongeloof, dan realiteit en eventueel verslaentheid. Dikwels lei 

hierdie soort werksverliese na subtiele sabotasie van die maatskappy wat tot skuldgevoelens aanleiding 

gee, na gesinsgeweld wat huweliksverbrokkeling meebring en selfs na uiterste gevalle van selfmoord wat 

dikwels geen sin maak nie. In hierdie emosionele omgewing word God maklik as die ongevoelige, 

onaangeraakte en onbetrokkene beskou wat ook afkeer, verwerping en minagting van die kerk van die God 

meebring. Tydens die soort gebeure word IMSA dikwels die laaste anker wat onhebbelike verwagtinge skep 

wat net nie haalbaar is nie. Ten spyte van hierdie soort knelpunte poog IMSA personeel nogtans om een 

ingrypende waarheid tuis te bring: 'It is often in the midst of the worst sort of pain that we sense God's 

presence in a stronger, deeper way. It is in God's response to our suffering that we can find ultimate 

meaning and purpose through the tragedy we endure' (Balswick & Balswick, 1997: 49). Sonder 'n eie 

geloofsdimensie is die soort troos egter sinloos. 
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Vanuit bogenoemde eiesoortige opset binne die beradingsomvange van Nywerheidsbediening en vanuit die 

eise wat die transformasieprosesse meegebring het, is juis die behoefte vir 'n nuwe bedieningsmodel 

geïnisieer waarin 'n nuwe pastorale fokus tot sy reg kan kom. 

 

In hierdie nuwe pastoraatmodel moet unieke beradingsbeginsels toegepas word. 

 

2.1.2. UNIEKE BERADINGSBEGINSELS  

 

Die unieke beradingsbeginsels vir die vestiging van 'n Arbeidspsigologiese pastoraat vereis vier 

vertrekpunte. 

 

Eerstens moet die genoemde IMSA pastoraatsbedeling in totaliteit akkommodeer word. Die soort fokus 

vereis die aanwending van die gegewe prosesse, die inskakeling by die bestaande sisteme en die hantering 

van die genoemde probleme. Daarmee handhaaf die nuwe bedieningsmodel 'n aanvullings - en beslis nie 'n 

verwerpings - of omverwerpingsfunksie nie. 

 

Tweedens vereis die soort pastoraat die vestiging en handhawing van 'n selfstandige werksterrein. Hierin 

moet rasionalisering, spesialisering en professionalisering 'n eie soort pastoraatsdissipline ontwikkel waarin 

die nywerheidseise, karakter, verwagtinge en behoeftes vanuit 'n eie ontwikkelde pastoraatsmodel hanteer 

moet word. Tydens die pastoraat moet die vele dimensies van lojaliteite aan en gehoors aamheid aan alle 

betrokkenes tydens aanpassingsgebeure verstaan en benut word (Heitink, 1998: 209-225). Juis daarvoor is 

'n prakties -teologiese fundering van die pastoraat nodig omdat in die soort proses wel van die bruikbare 

inhoude van die tradisies binne die reformatoriese Pastorale Teologie gebruik gemaak word, maar nogtans 

verder as die bestaande inhoude daarvan gereik word (Heitink, 1992: 15). Die gebeure realiseer omdat 'n 

pastoraat as hulpverlening voorop staan wat beteken: 'dat een pastor een helpe nde relatie aangaat met 

mensen om - in licht van het evangelie en in verbondenheid met de gemeente van Christus- met hen een 

weg te zoeken in geloofs - en lewensvragen' (Ibid, 75). 

 

Derdens moet die nuwe model 'n interdissiplinêre opset bedryf. In die proses moet by die bestaande 

sielkundige bedrywe (bedryfsielkunde en psigologie) in die MH afdelings ingeskalel word, wat egter geen 

maklike taak is nie. Volgens Heitink (1992: 23-56) behels die verhouding tussen die Pastorale Teologie en 

psigologie 'n lang proses van ingewikkelde ontwikkelinge (en strominge) wat juis vermy moet word indien die 

kerk sy eie pastorale inhoude wil handhaaf. Daarom word binne die IMSA pastoraat die bruikbare 

verhoudinge tussen terapeutiese berading and psigoterapie wel erken (Brammer, Abrego & Shostrom, 

1993), maar sonder dat in al die psigoterapeutiese prosesse betrokke geraak word. Vir sodanige dienste 

word die betrokke werker na die nodige instansies en inrigtings vir psigoterapeutiese behandelings verwys. 

Vanuit hierdie interdissiplinêre fokus word egter ook die toepasssing van die spesifieke inhoude van 'n 

nywerheidsgerigte Arbeidspsigologiese pastoraat moontlik omdat 'n eie pastoraatsinhoud en omvang van 

daaruit beter gevestig en gehandhaaf word. 

 

Laastens word 'n Christelike fokus na gelang van die persoon toegepas. Hierin oorheers veral twee 

benaderinge. 



 374 

Enersyds moet persone uit ander gelowe subtiel hanteer word Tydens die gebeure geskied geen 

vergelyking, evaluering en kritisering van ander godsdienste nie, maar gaan dit om die aanspreek van die 

probleme van die persone. Die soort fokus vra om die spreek van 'constructive rather than destructive 

words;' omdat woorde 'should build up instead of tear down' (Adams, 1972: 229). Die benadering impliseer 

'n genesingsfunksie en nie 'n kerklike werwingsaktiwiteit of bekeringspoging nie. In die praktyk word egter 

dikwels ervaar dat die Christelike waardes nie gemis word nie en dat ander-gelowiges 'n Bybel verlang wat 

gewoonlik net in die werksverband benut word. Laasgenoemde realiseer omdat openlike Bybelgebruik na 

gesinskonflik en selfs gesinsuitbanning kan lei. Daarom word Bybels nie aan diegene verkoop nie, maar 

vanuit die genoemde Bybelverspreidingsfondse aangekoop en as 'n geloofsgeskenk oorhandig. 

Bekeringsgesprekke volg egter dikwels nadat die Woord self in sulke persone se lewens ingegryp en die 

behoefte na geloofsbegeleiding en geestelike verdieping daarna realiseer het. Hierdie prosesse handhaaf 

die hoogste vlak van konfidensialiteit omdat enige vorm van blootstelling nogsteeds gevrees word.  

 

Andersyds word kerklike afvalliges met 'n geloofsuitdaging konfronteer. Die proses realiseer omdat nie-

gelowiges dikwels om meer substansie oor die Christelike geloofsinhoude uitvra, wat eventueel tot subtiele 

bekeringsgeprekke aanleiding gee. Die gebeure ontwikkel omdat God self tydens die beradingsessies in 

sulke persone se lewens ingryp. Daarna geskied geloofsbegeleiding en word daadwerklik gepoog om 

bekeerdes saam met hulle gesinne weer binne gemeenteverbande te plaas. Konstante geestelike 

verdieping word egter deur aanmoedigng in die werksplek gehandhaaf omdat die proses van kerklike 

inskakeling nie so maklik en glad verloop as wat gehoop is nie.  

 

Al bogenoemde uitdagende omvange en unieke benaderingsfunksies genoodsaak 'n andersoortige 

pastoraat met 'n eiesoortige inhoud. 

 

2.2. ANDERSOORTIGE PASTORAAT. 

 

Ten einde die andersoortige inhoude van die nywerheidspastoraat te verstaan, is belangrike insigte oor die 

soort pastoraat eers noodsaaklik. 

 

2.2.1. BELANGRIKE INSIGTE   

 

Veral twee voorafgaande insigte is nodig voordat die unieke inhoude van die nywerheidspastoraat omskryf 

word.  

 

Eerstens is nywerheidspastoraat nie dieselfde (of selfs gelykstaande) aan gemeentepastoraat nie. Heitink 

(1998) erken die soort situasie en praat vervolgens van pastoralesorg in, vanuit en buite die gewone 

gemeenteverbande. Nywerheidsbediening val in die laaste kategorie en daarom vra hierdie gegewe realiteit 

om die toepassing van 'n andersoortige pastoraat wat vanuit eiesoortige beginsels bedryf moet word. Binne 

hierdie bedryfsbeginsels vind die genoemde Arbeidspsigologiese aksente die nodige inslag en benutting.  

 

Tweedens vra hierdie pastorale opset om eiesoortige inhoude waarmee die nuwe bedieningsmodel se 

pastorale fokus tot praktiese toepassing en vestiging kan kom. Sodanige inhoude realiseer vanuit beide 'n 
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teologiese en nywerheidsgerigtheid. Die teologiese fokus behels die akkommodering van vorige teologiese 

arbeid oor die Christelike pastoraat wat vanuit die genoemde prakties -teologiese gerigtheid binne 'n nuwe 

bedieningsmodel benut word. Die genoemde nywerheidsmodel vestig weer die nywerheidsfokus. Daarmee 

is die gedwonge sinkronisering van talle uiteenlopende inhoude, beginsels, vertrekpunte en terapeutiese 

bedrywe deur die nywerheidspastoraat erken, hanteer, akkommodeer en vanuit 'n spesifieke teologiese 

gerigtheid benut. Ten einde die doel te verwesentlik is aanwending van beide bruikbare teologiese- en 

nywerheidsinhoude van kritiese belang en daarom word in geen ingewikkelde diskussies oor die historiese 

aanloop daarvan en die uiteenlopende standpunte daaroor verval nie. Slegs die bruikbare dimensies (wat 

reeds sin en betekenis aan die IMSA pastoraat verleen) word uitgelig en uitgebrei. Daarom val die fokus 

slegs op enkele teologiese en nywerheidsinsette wat substansie aan die nuwe bedieningsmodel se 

pastorale funksies verleen. 

 

2.2.2. TEOLOGIESE INHOUDE. 

 

IMSA en die nuwe bedieningsmodel handhaaf veral vier teologiese inhoude wat die nodige 

godsdiensdimensies in die nywerheidspastoraat vestig. 

 

Eerstens  is God die outeur van alle menslike relasies. Volgens Berkhof (1960: 44-48) word die mens slegs 

'n sosio-kulturele wese omdat hy binne bepaalde relasies bestaan. Hierdie relasies behels die vertikale 

dimensies waarin die mens as kind van God leef. Die horisontale relasie raak die verhouding met homself 

en met sy medemens. Vir Van Zuthen (1967) beteken die uitleef van hierdie relasies in die 

arbeidsomgewing die vestiging van ware menswees omdat van daaruit beide die lewensfunksies en 

lewensverhoudinge in plek geplaas en gehou word. Wijngaarden (1963: 40-45) sien die handhawing van 

alle menslike relasies as deel van die proses om tot volwassenheid te groei, juis omdat die persoon homself 

daarmee binne sy eie wêreld plaas en sodoende vanuit hierdie relasies leef en bestaan. Juis die Christelike 

pastoraat moet hierin leiding gee omdat die handhawing van die relasies tot geestelike verdieping en 

lewensvordering en die gebrekkige uitleef daarvan tot geestelike oppervlakkigheid, foutiewe 

lewenstoepassings en eventueel tot selfvernietiging lei. Marais (1969: 25) beklemtoon hierdie soort aksent 

as deel van die nywerheidspastoraat omdat: 'Prinsipieel gesproke kan mens en mensheid moeilik tot volle 

ontplooiing kom en lewensvolwassenheid bereik' enige menslike relasie ontbreek.' Vir Heitink (1992: 181 -

182) bied juis die Evangelie 'n kwaliteit aan die menslike relasies omdat die pastoraat geskied in die teken 

van Sy naam. Met die soort aksente verleen die pastoraat 'n teologiese dimensie aan die nywerhede se 

konsentrasie op individuele verantwoordelikheid (juis tydens transformasie) en wel omdat die individu se 

magteloosheid teen verandering getemper en sy bydrae tydens verandering verdiep word. Die situasie 

realiseer omdat die gelowige se Christenskap hom tot mede-arbeider van God in sy eie 

volwassenheidstrewes maak. Vanuit die fokus oorheers stabiliteit en soepelheid tydens aanpassings, 

selfkennis en selfaanvaarding tydens ontwrigting en ootmoed en objektiwiteit tydens besluitneming. In alles 

rig onpartydige oordele juis die uitleef in die uitdagende horisontale relasies. Daarby verseker gerigte 

belewenisse dat selfs die onverwagse en onvoorbereide hanteer kan word en wel omdat 'n 

aanspreeklikheids - en verantwoordelikheidsgevoel die volwasse en geestelike mens begelei om met moed 

en krag vir sy eie dade in te staan (Overduin, 1967: 21-48). Met die gerigtheid op die mens en sy verhouding 
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met God, homself en sy medemens, gee die persoonlike fokus in die nywerheidspastoraat 'n menswaardige 

betekenis aan die mens wat alle relasies moet leef en hanteer. 

 

Tweedens is arbeid 'n volwaardige diens aan Godsryk. Hiermee word die genoemde insigte oor 

arbeidsteologie in die pastoraat ingebou. Marais (1969: 223-245) waarsku tereg dat Nywerheidsbediening 

nie 'n verskraalde kerklike vorm van sielsorg bied van waaruit die mens begelei word om 'n enkelvoudige 

teologiese fokus te handhaaf nie Dit gaan eerder oor die vestiging van 'n bedryfspastoraat waarin die 

individu begelei word om sy werk vanuit 'n teologiese, sosiologiese en psigologiese fundering te waardeer. 

Daarmee word sy werk wel as diens aan God (teologie), maar ook as verantwoordelikheid teenoor die 

samelewing (sosiologiese) en as instandhouding van sy eie menswees (psigologiese) gesien. Volgens 

Hoogenkamp (s.j.) verseker die soort perspektief dat talle kursusse in Europa en Amerika vir leraars 

aangebied word ten einde dieselfde fokus in hulle pastoraat te handhaaf, die nodige kerklike verbreding van 

die pastoraat te vestig en die verwaarlosing van die arbeidsmens in die gemeentelike pastoraat te 

ondervang. Die toedrag van sake realiseer omdat die verdeling in woon- en werksgebied die gemeentelike 

fokus sodanig op eersgenoemde rig dat die kerk homself na die perifirie van die arbeidswêreld verskuif het. 

Daarmee het die kerk uit pas met die eise in die arbeidswêreld geraak. Holmes (s.j.) beweer tereg dat die 

kerk vanuit die situasie afwesig is omdat buite i.p.v. binne die morele en geografiese ruimte van die mens en 

sy werk beweeg word. Daarom kan die nodige insigte en waardering van arbeid as sulks nie kerklik-

teologies gebied word nie. Juis vanuit die soort agtergrond pleit De Vet (1963) vir 'n groter kerklike uitreiking 

na die nywerheidsmens ten einde 'n Christelike menswaardigheid en betekenis aan die arbeidsetiek en 

werkskulture van die eietydse omgewing te gee. Die funksie verrig IMSA reeds in die nywerheidspastoraat 

omdat vanuit praktiese kennis van en ervaring in die industriële wêreld die genoemde behoefte na 'n 

dinamiese arbeidsbegrip en inhoud geidentifiseer is. Van daaruit het 'n pastoraatshantering gevolg wat 'n 

outentisiteit aan die IMSA pastoraat verleen omdat 'n fokus op arbeidswaarde en vervulling 'n dieper 

dimensie aan die arbeidseise gegee het. Die nuwe bedieningsmodel plaas hierdie soort pastoraat binne die 

kragveld van die Heilige Gees omdat vanuit sodanige fokus die mens nooit alleen in sy arbeid sal wees, 

voel, bestaan of voortbestaan nie. Daarmee word Christus ook die sin in selfs die eietydse 

lewensgeskiedenis van die moderne mens (Berkhof, 1960) en moet juis die kerk die soort insig vestig 

(Berkhof, 1981). 

 

Derdens benut die nuwe pastoraat geformuleerde teologiese gegewens. Daarom word Fowler (1987) se 

'faith development', Kraan (1983-86) se pastoraat as genesing en bevryding en Zulehner, Denz, Pelinka, & 

Talos (1996) se vestiging van solidariteit met die eietydse mens en sy uiteenlopende probleme 

akkommodeer. Verder word die pastoraat as 'engagement and intervention in die lives of people' 

(Blom,1981) en as 'n ontmoeting tussen mens en mens, mens en God en God en mens (Donga,1989) 

bedryf. Die doelbewuste vestiging, bevordering en verdieping van spiritualiteit staan hoog op die agenda 

(Aalders, 1969; Bolles, 1991; Ingersoll, 1994; Goldberg, 1994; Kelly, 1995; Hudson, 1998) en die uitreik van 

'n helpende hand na mense in nood (Benjamin, 1973) verseker 'n helende Woord in aksie (Allwohn, 1958). 

Die vestiging van 'n noue relasie tussen die eie identiteit en die verbondenheid aan die Christelike geloof 

(Alma,1998) gee rigting met die hantering van depressie (Bach, 1984; Westgate, 1996) en met die 

begeleiding tydens talle vorme van stres -siektes (Ben-zira,1985; Clarkson, 1990; Cooper & Payne, 1994) 

waaronder techo-stres (Brod, 1984) en 'global-stress' (Cooper & Ambrose, 1984). Die toepassing van 
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metingsresultate van stres (Edwards & Baglioni, 1993) help met die uitbouing van individualiteit (Hollinger, 

1983), die hantering van sosio-politieke invloede (Katz, 1985), die verwerking van die fisiese en psigiese 

probleme (Olivier, 1989) en ontlonting van die resultate van gesinsvers teuringe (Müller, 1996; Polling, 2002). 

Die ingewikkelde begeleiding aan HIV lyers (Whiteside, 1990a; 1990b; Doyle, 1991a; 1991b; Broomberg, 

1991; Van der Merwe, 1999; Kauffman & Lindauer, 2004), en die hantering van gevallewerk (Van Rooyen & 

Combrink, 1985) is kritiese dimensies. In alles word gepoog om die werker te begelei tydens sy  'search for 

meaning' (Frankel, 1963), die hantering van die invloede van die tegnologie (Gehlen, 1980), maak van 

beroepskeuses (Hardy, 1985) en in die verpersonifisering van sy eie toekoms (Paisley, 1997). Al hierdie 

soort aksente vra om die handhawing van pastorale sensitiwiteit (Hofmeyer, 1992) en spesifiek binne die 

werksomgewing om interdissiplinêre samewerking waartydens die sosiaal-psigologie (Brown, 1954-1958; 

Bornewasser, 1979), industriële psigologie (Bernnet, 1976), organisasie-psigologie (Van Menchelen, 1954; 

Schein, 1980) en pastorale psigologie (Van der Schoot, 1959) almal strewe om die werksituasie sinvol te 

hanteer (Pallak & Perloff, 1986). Die kort oorsig demonstreer duidelik dat berading 'n professionele diens 

(Nugent, 1994; Gladding, 2000) met geintegreerde prosesse (Hansen, Stevic & Warner, 1986; Patterson & 

Weifel, 1994) en 'n duidelike Christelike fokus (Marais, 1969) in die nywerheidsomgewing is.  

 

Vierdens verseker teologiese insigte dat 'n spesifieke soort pastoraat bedien word. Met die hantering van die 

gekose bedieningsmodel word die Duitse 'arbeitspsychologie'  (Archangelksij, 1962; Freiling & Sonntag, 

1999) en 'betriebspsychologie' (Bornemann, 1967) m et Heitink (1998: 127-149) se Christelike prosesse van 

'helen, bijstaan, begeleiden en verzoenen' sodanig aangevul dat 'n Christelike pastoraat in die gekose 

bedieningsmodel fungeer. Hierin is twee dimensies van belang.  

 

Enersyds handhaaf die model bruikbare Christelike pastorale gebruike. In die proses behels die 'helen' die 

mobilisering van die geestelike vermoëns van die mens om sy psigiese en fisiese vermoëns so aan te wend 

dat hyself sy probleme kan hanteer en vanuit die gebeure sy eie geestelike gesondheid kan vestig en bly 

handhaaf. Met die 'bystaan' gaan dit om troos en bemoediging tydens verlies, verdriet, pyn en lyding. Die 

'begeleiden' vra dat vanuit lewensoortuigings die mens gelei word om 'n keuse te maak, beslissings te neem 

en van daaruit selfstandig te word en verder te groei. 'Verzoening' behels die opheffing van die veroordeling 

van die medemens en die self. Vanuit die vergewensgesindheid kan God se vergifnis vir almal aanvaar word 

en wel sodanig dat nuwe verhoudinge gevestig kan word omdat Christus die hart van die hele helingsproses 

is en bly. In alles figureer die soort Christelike pastoraat in 'het raam van de 'Praxis Gottes',  en in die 

voltrekking van 'een wisselwerking tussen 'de tekst van de bijbel' en 'de mens als tekst' (Heitink, 1992: 22). 

Hierdie soort fokus handhaaf die nuwe bedieningspastoraat omdat daarsonder geen koers in die genoemde 

doolhowe van menslike behoeftes in die eietydse nywerheidsomgewing gevind en gehou sal word nie.  

 

Andersyds sluit hierdie Christelike pastoraatsinhoude ideaal aan by die selfontwikkeling en selfhandhawing 

wat arbeidpsigologies vereis word. Selfgenesing en selfvergifnis behels selfontwikkeling terwyl bystand aan, 

begeleiding van en versoening met die ander selfuitlewing en vervolgens selfhandhawing behels. Juis die 

inhoude van die eietydse transformasieprosesse maak die soort gekombineerde fokus 'n noodsaaklikheid. 

 

Vyfdens word 'n hoopdimensie gehandhaaf. 'n Duidelike hoopdimensie is van kritiese belang omdat die 

nywerheidsmens se najaag van hulp in wese om die soeke na hoop gaan en wel omdat die eie situasie as 
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hoop-loos tipeer word. Daarom poog die nywerheidspastoraat om bestaande  destruktiewe denke en 

optredes vanuit 'n nuwe evaluering van die werklikhede sodanig te ontlont dat verdere foutiewe optredes nie 

eventueel tot totale moedeloosheid aanleiding sal gee nie (Capps, 1995). In die proses is twee teologiese 

dimensies van belang. 

 

Enersyds moet die ondermyning van die hoopdimensie beperk word. Foutiewe selfevaluering gee aanleiding 

tot 'n reeks van skuldgevoelens en gepaardgaande selfveroordeling wat tot die aftakeling van die eie self-

waarde en self-betekenis aanleiding gee. Daarom moet die drie grootste bedreiginge van hoop t.w. 'despair, 

apathy and shame' identifiseer en beheer word (Capps, 1995: 98-136).  

 

Die proses moet geskied omdat 'despair' radeloosheid en wanhoop insieer, 'suffering without any meaning' 

aktiveer en 'n eensydige inwaartse fokus vestig van waaruit alle uitwaartse gebeure totaal uit 

realiteitsverbande geruk word. Die resultaat hiervan is gewoonlik depressie wat self tot talle vorme van 

neurose aanleiding kan gee (Frankel,1963). Daarby skep 'n gebrekkige toekomsvisie onhaalbare 

doelstellings en valse verwagtinge wat nooit in die lewenspatrone realiseer nie. Van daaruit volg ook 'n valse 

konsep van die werklike persoonlike toedrag van sake (Melges,1982: 174-185). Kaplan (1977) tipeer 

'apathy' weer as 'n erge graad van gevoelloosheid van waaruit traagheid, lusteloosheid en onverskilligheid 

uitkulmineer. Vanuit hierdie soort ingesteldheid kan selfs vorms van psigopatiese reaksies volg waarin 

leuens die verlies aan koersloosheid moet verbloem. 'Shame' handhaaf weer 'n selfdegraderingslyn 

waartydens vanaf die vrese vir 'scorn and contempt' afbeweeg word na die verlies aan selfwaarde omdat 

alles in die lig van mislukking en gebreke tipeer word. Die soort self-aftakelingsproses is dikwels totaal uit 

verband geruk (en selfs by tye vals), en skep vervolgens soveel ingrypende emosionele reaksies dat dit tot 

sosio-patologiese neigings aanleiding kan gee. Hierin staan ontvlugting voorop waartydens dikwels in 

hedonisme en 'pleasure-seeking' verval word wat juis 'n lewe van wanbalanse en skandes skep (Lynd, 

1961).  

 

Andersyds moet met die hooppastoraat veral drie teenpole vir bogenoemde emosionele hooplose dimensie 

gevestig word. Hierin is 'trust, patience' and modesty' van deurslaggewende belang.  

 

Volgens Capps (1995: 137-162) staan vertroue direk teenoor vrees en wel omdat die vertroue op God, 

vertroue in die self en ook vertroue teenoor ander in die proses gevestig word. Daarmee word 'n nuwe 

lewensvisie geskep omdat die eie negatiewe selfevaluering nivuleer en na 'n nuwe positiewe dimensie 

gesoek word.  

 

Vanuit hierdie herfokus groei nuwe verwagtinge wat vanuit 'n gesindheid van geduld (patience) getemper 

moet word voordat teleurstelling die hooplose denksiklus weer in spel bring. Hierdie geduldshandhawing 

impliseer egter nie luiheid of die skep van verdere valse verwagtinge nie, maar gee 'n nuwe betekenis aan 

die eietydse gebeure omdat die tempo daarvan aanvaar en van daaruit die geleidelike realisering van 'n 

nuwe toekomsbedeling waargeneem en erken word. In die ontvouing van die geleidelike prosesse voorkom 

geduld verdere frustrasies.  
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'Modesty' in die sin van matig impliseer dat die nuwe verwagtinge binne die hanteringsvermoëns gehou 

word en sodoende nie onhaalbare standaarde en strewes vestig wat net teleurstellings gaan meebring nie. 

'Modesty' in die sin van nederigheid beteken weer 'n beskeie fokus op die eie lewensposisie wat die 

selfsugtige handhawing van regte en die radikale uitbuiting van voorregte sodanig sal temper dat 

weerstande en teenstande nie sal realiseer nie.  

 

Vanuit bogenoemde gegewens is dit duidelik dat die pastorale verwerking van 'n hooplose dimensie en die 

gepaardgaande ombouing daarvan na 'n hoopvolle gerigtheid inderdaad 'n nuwe positiewe lewensfokus en 

bestaan verseker. Daarom word al vier hierdie teologiese dimensies (na gelang van die beradingseise en 

werksomstandighede) in IMSA geïmplementeer en in die nuwe m odel akkommodeer. In die proses word die 

outeurskap van God oor menslike relasies, die spesifisering van arbeid as diens aan God, die benutting van 

die genoemde pastorale funksies met die oog op geestelike genesing, en die handhaaf van 'n sterk 

hoopdimensie 'n integrale deel van die nuwe bedieningsmodel. 

 

Bepaalde nywerheidsinsette dra tot die teologiese benadering by. 

 

2.2.3. NYWERHEIDSINSETTE. 

 

Slegs twee nywerheidsinsette word in die nuwe bedieningsmodel benut. 

 

Eerstens word saam met die nywerhede aanvaar dat konstante verandering deurlopende aanpassings van 

bedryfsisteme vereis. In die proses word die onstuitbaarheid van verandering, die opheffing van isolasie, die 

konstante druk op die status quo en opeisende tydsbenutting ook binne kerkverband toegepas. Daarom 

word die nuwe bedieningsmodel nie as die finale antwoord vir die Nywerheidsbediening gesien nie en 

bestaan daar geen weerstand teen veranderinge nie. Eerder word daarna gestrewe om enige vorm van 

denkisolasie te vermy deur die status quo (van die nuwe model) by voorbaat op te hef. Hierdie soort 

nywerheidsfokus word gehandhaaf juis omdat die inhoude, omvange en veral tempo van voortdurende 

transformasie geen tydsverspeling duld nie. Daarmee is in pas met die vaart, optredes, fokus en gerigthede 

van die eietydse nywerheidswêreld gekom wat beide 'n kerklike aktualiteit en integriteit in 'n omgewing 

vestig wat sonder eietydse betrokkenheid nie binne die eietydse transformasieomvange kan oorleef. nie 

(Hoofstuk 2: B.4.1). Die nuwe bedieningsmodel vestig dus 'n kerklik-teologiese fokus en inhoud binne die 

omgewing waar die behoefte bestaan en die soort pastoraat werklik saak maak. 

 

Tweedens word die genoemde dimensies van selfhandhawing en selfverwesentliking volledig in die 

pastoraat verwerk en inkorporeer. Tydens die gebeure word die sekulêre prosesse wat die soort 

mensgerigte aksente vestig vanuit 'n interdissiplinêre gerigtheid en gewilligheid benut wat die nuwe 

bedieningsmodel onmiddellik haalbaar en bruikbaar binne 'n bekende nywerheidsomgewing maak. Met die 

fokus word egter nie volstaan nie en daarom word vanuit die genoemde teologiese gerigtheid twee 

noodsaaklike dimensies tot die sekulêre prosesse toegevoeg. 

 

Enersyds gaan dit in die Christelike selfontwikkeling hoofsaaklik om die vestiging van die Christelike lewe. 

Daarmee word norme beskikbaar gestel waarmee die individu se selfontwikkeling na geestelike mikpunte 
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kan lei en 'n geloofsdiepte kan vestig. In die gebeure word verder beweeg as net die selfbekwaming van 

vermoëns en die selfverbreding van potensiaal. Dit gaan in wese om die uitleef van die individuele etiek wat 

die toepassing van Godswet en -beginsels behels. Daarmee word die bestaanspektrum van die geloof en 

die gepaardgaande lewensinhoude in die veeleisende industriële omgewing ingedra (Bakker & Homans, 

1963) omdat 'n Christelike leefwyse in die lewens van mense gevestig word. Die proses realiseer omdat die 

Christelike lewe as 'n lewe van vryheid, liefde, lydsaamheid en vreugde voorgehou word (Brillenburg Wurth, 

1957: 159-292). Hierdie Christelike fokus realiseer ook binne die Woordgebeure maar word veral in die 

pastoraat omvattend tuisgebring. 

 

Andersyds behels die selfverwesentliking die uitlewing van die Christelike lewe in die werkomgewing. 

Daarmee kom die genoemde sosiale-etiek in spel. Daar is reeds genoem dat die verwesentliking van die 

Christelike beginsels in die werksplek weens die interkulturele en intergodsdienstige dimensies geen 

maklike bedeling behels nie. Nogtans mag die Christelike verantwoordelikheid in die verband nie ignoreer 

word nie. Die sosiaal-etiese knelpunte wat aangespreek moet word, is net te veelvuldig en ingrypend om 

deur die nywerheidspastoraat ignoreer te word. Daarom fokus die nuwe bedieningsmodel o.a. op die 

uitdagende posisie van die vrou in die werksplek deur die regmatige plek van die professionele vrou binne 

die eietydse werksbedeling te erken, die uitdagings en uitputting wat haar omvangryke leefwyse meebring te 

begryp, en alle vorme van fisiese en psigiese misgrype teen die vroue werknemers tot op die hoogste vlak 

te hanteer. Daarby sorg vroueberaders vir die nodige ondersteuning tydens swangerskappe, miskrame, 

egskeidings (met die gepaardgaande hofsgedinge) en al die veelvuldige uitdagings wat met die opvoeding 

van kinders gepaard gaan. Vigsgevalle word vanuit 'n ander empatiese fokus hanteer, ten einde die vrese 

oor die effek van die siekte op die eie kinders, die oordraaglikheid daarvan tydens swangerskappe en die 

ontwrigting van die gesinsverbande te probeer verlig. Spesiale aandag word aan jong tieners gegee wat na 

bendesverkragtings swanger raak en Vigspositief toets. Rassisme word met hand en tand beveg deur 

nydighede te besweer, konflik te ontlont, spanninge te verminder en die werker te begelei om die nodige 

respek vir en erkenning van kulturele sentimente uit te leef. Hieronder val ook 'n simpatieke verwerking van 

haat, nyd en opstandigheid wat nog in die harte en lewens van vorige (en nuwe) onderdruktes leef. 

Onregverdighede in diensvoordele, onverstaanbare en onaanvaarbare bevorderings, onbillike ontslag, 

hardvogtige dissiplinêre optredes en swak bestuursverhoudings word met MH direk en snel opgevolg. Die 

nuwe pastoraat fokus dus wel op Arbeidspsigologiese probleme, maar handhaaf ook 'n Christelike ywer vir 

en die handhawing van beginsel oor selfverwesentliking wat verder as die individuele, maar juis na die 

medemenslike milieu uitreik. 

 

Vanuit hierdie teologiese en nywerheidsgerigthede word 'n dinamiese Praktiese-Teologiese fokus van die 

kommunikatiewe handelinge tydens die Woordgebeure en geestesgenesing tydens die pastoraatgebeure 

gehandhaaf.  

 

Die vestiging en toepassing van die nuwe bedieningsmodel realiseer reeds grootliks binne IMSA (Gauteng). 

Vanuit die bedeling is egter gevind dat die bevordering van die nuwe bedieningsmodel in die kerklik-

teologiese omgewing 'n noodsaaklikheid vir groter bedieningsuksesse is. 

 

D. BEVORDERING VAN NUWE BEDIENINGSMODEL. 
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Geen teoretisering word oor die bevordering van die nuwe bedieningsmodel binne die kerklik-teologiese 

omgewing gepoog nie. Al bogenoemde gegewens is sekerlik genoeg om die nuwe bedieningsmodel as 'n 

verlengstuk van die gemeentelike bediening, die uitreik van die kerk na die nywerhede binne die bestaande 

kerklike strukture (IMSA) en die handhaaf van Christelike bedryfsbeginsels te tipeer. Daarom word eerder 

enkele fasette van die omskrewe bedieningsmodel saamgevat, voordat bepaalde knelpunte met die 

bevordering van Nywerheidsbediening binne die kerkverbande uitgelig word.  

 

1. BELANGRIKE FASETTE VAN DIE NUWE BEDIENINGSMODEL.   

 

'n Samevatting van Hoofstuk 5 gee 'n duidelike oorsig van die teologies -wetenskaplike proses tydens die 

bied van 'n Christelike Arbeidspsigologiese bedieningsmodel. Hierin is veral vier wetenskaplike fasette van 

belang.  

 

Eerstens is 'n verkenning gedoen waartydens die mikpunt met en die milieu van die nuwe bedieningsmodel 

omskryf is. Met die aanduiding van die milieu is verskillende Nywerheidsbedieningsmodelle, 'n bruikbare 

nywerheidsfokus en daarna die behoefte na en die toepassing van 'n eiesooortige bedieningsmodel 

uitgespel. 

 

Tweedens is die rol van IMSA beklemtoon. Daarmee is die gevestigde kerklike bedieningsomvange en die 

voordele wat IMSA vir die kerk in die algemeen en die gemeentelike bediening in die besonder inhou, 

uitgelig. Die voordele vir die kerklike bediening regverdig die verbreding van die IMSA bediening met die 

gepaardgaande beklemtoning van die betekenis, teologiese fundering en benutbaarheid van IMSA binne die 

kerklik-teologiese omgewing. 

 

Derdens geskied die vestiging van die nuwe bedieningsmodel vanuit die bied van 'n omskrewe teologiese 

gebeure waartydens die verkenningsinhoude akkommodeer is, die IMSA funksies benut en 'n 

rigtinggewende teologie inisieer is. Daarna is die nuwe bedieningsmodel gedefinieer en is die plasing en die 

funksies van die model binne die kerklik-teologiese omgewing uitgespel. 

 

Laastens behels die toepassing van die nuwe bedieningsmodel 'n Woordgebeure en 'n Arbeidpsigologiese 

pastoraat. Die Woordfokus vra om 'n sosiaal-etiese gerigtheid en 'n teologie van werk. Met eersgenoemde is 

gefokus op die omskrywing van sosiale-etiek, die uitspel van die behoefte daarna en die bied van spesifieke 

inhoude. Die teologie van werk behels weer die hantering van die verhouding teologie-godsdiens -geloof met 

werk. Met die toepassing van 'n Arbeidpsigologiese pastoraat is op die gepaardgaande uitdagings gewys 

voordat die teologiese inhoude en die nywerheidsbehoeftes daarna omskryf is.  

 

Hoewel hierdie nuwe bedieningsmodel reeds binne Nywerheidsbediening inter- en nasionaal benut word, 

vind IMSA dit nogtans moeilik om Nywerheidsbediening per sé in die binnelandse kerklik-teologiese 

omgewing te bevorder. Daarom volg 'n ontleding van die bevorderingsprobleme wat Nywerheidsbediening 

ervaar en wat ook die bedryf van die genoemde nuwe bedieningsmodel omva ttend bemoeilik. 

 



 382 

2. BEVORDERINGSPROBLEME M.B.T. NYWERHEIDSBEDIENING. 

 

Die IMSA personeel ervaar veral vyf probleme wat die bevordering van nywerheidsbediening binne die 

kerklike omgewing aansienlik bemoeilik. 

 

Eerstens neem die kerk nie genoegsaam kennis van die akademiese pogings om Nywerheidsbediening 

teologies te fundeer nie. Teologie stimuleer die praktyk en omgekeerd. Met Nywerheidsbediening gaan die 

waarheid skynbaar by die kerk verby en dit terwyl die teologie sy werk gedoen het. Daarom bestaan daar 

talle aksente oor o.a. die rol van gelowiges (Nash, 1994), godsdiens (Kuhn & Fies, 1984) en die kerk in die 

werksplek (De Vet, 1963;  Bakker & Homans, 1963). 'Christian witnessing' (Symanoski, 1966), die 

geesvervulde verhouding tussen die mens en sy werk (Hoogenkamp, s.j.), die uitbouing van godsdiens 

binne die eeu van wetenskap (Barbour, 1991), die vestiging van geloofsinhoude in 'n soekende wereld 

(Berger, 1992) en die beklemtoing van die teenwoordigheid van God in 'n geglobaliseerde wêreld 

(Lawrence, 1989) is beskikbare arbeid. Verder is reeds omvattende aandag gegee aan die posisie, rol en 

betekenis van die kerk tydens globalisering (Mische, 2001; Stackhouse, Dearborn & Paeth, 2000, 

Stackhouse & Paris, 2001; Taylor, 2001; Stackhouse & Obenchain, 2002) en die nuwe uitdagings tydens 'n 

post-moderne bedeling (Wilson & Ramphele, 1989; Vorster, 1996; Van Wyk 2002). Daarby is kerkvernuwing 

selfs gepoog deur die bevordering van beter kerklike administrasie (Swanepoel, 2000, Wolfaardt, 2001) en 

die gepaardgaande bekwaming van kerkpersoneel (Paschall, 1995). Die teologiese fakulteite se ywer om 

die belangrikheid van empiriese navorsing (Pieterse, 1998; Van der Ven, 1998), die noodsaaklikheid van die 

uitreiking van die kerk na die nywerhede (Müller, 1961; Marais 1969) en groter teologiese betrokkenheid by 

die nywerheidspastoraat (Heitink, 1992) en Woordgebeure (Pieterse, 1993) in werksverbande binne die kerk 

aanvaar te kry, slaag ook nie. Die eindresultaat hiervan is dat briljante studiestukke en navorsingsdata nie 

verder as die akademiese mure van teologiese kenners beweeg nie. Hierdie situasie skep 'n enorme gebrek 

in die kerklike bediening wat die bevordering van IMSA en die nuwe model net nóg 'n onbekende stem 

maak. Die negatiewe proses realiseer weens 'n kerklike gebrek aan 'n nywerheidsfokus wat 'n leemte skep 

wat die kerk reeds oneindig veel skade berokken het. 

 

Tweedens ondervind IMSA 'n konstante gebrek aan kerklike samewerking. Dit is 'n eindelose worsteling om 

predikante te kry om dienste in die werksplek waar te neem, pastorale gevalle oor te neem en op te volg en 

gemeentelike, rings en selfs sinodale geleenthede te kry om IMSA werksaamhede te bevorder. Waar 

laasgenoemde wel realiseer is die tydslot vir optredes so klein dat weinig vermag kan word. Daarmee gaan 

bemarkingsgeleenthede vir IMSA verlore. IMSA komitees in nywerhede worstel om die soort kerklike 

optredes te verstaan en skryf vervolgens alles aan swak kerklike belangstelling in hulle werksituasie toe. 

Daarmee word die kerk se erns oor sy eie bediening en oor die kerklike fokus op eietydse lewensgebeure 

onder groot vraagtekens geplaas.  

 

Derdens is fondse 'n kritiese probleem. Behalwe in IMSA Wes en Suid-Kaap (IMSA, 2002) waar die kerk die 

nodige finansiële verantwoordelikheid vir IMSA projekte aanvaar het, vind die ander IMSA streke dit moeilik 

om geldelik te oorleef. Daarmee gaan 'n gulde geleentheid vir die kerklike uitbreiding 
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in die nywerhede en die plasing van proponente in werksverband verlore, bloot omdat die kerk sodanige 

projekte tydens die aanvangstadium moet subsideer. Direk nadat nywerhede die lewensvatbaarheid van 

IMSA aanvaar het, word kontrakte aangegaan wat die hantering van die kostefaktor insluit. Verder verdwyn 

menige vrywilliger vanuit skitterende projekte bloot omdat die kostes nie langer persoonlik subsideer kan 

word nie. 

 

Vierdens is die genoemde onkunde van die kerk oor transformasie 'n konstante verleentheid vir IMSA. Binne 

werksverband realiseer sterk negatiewe lidmaatreaksies teen hierdie lapsus in die kerk. Hiertydens word die 

inhoud van artikels in kerkblaaie en in selgroep praatpapiere, Sondagpreke en kerklike groepsbesprekings 

dikwels as wêreldvreemd, uitgedien en onaanvaarbaar tipeer. Daarmee word die Woordgebeure onder 

verdenking geplaas. 

 

Laastens hanteer gemeentes talle Nywerheidsbedieningsfunksies, maar sonder enige kontak met IMSA. In 

die proses word die projekte vanuit eie voorkeure en belangstellings bedryf wat 'n geslotenheid in 

beplanning en optredes meebring. Daarmee gaan die kontakte, ervaring en kennis van IMS A verlore en 

boet sulke gemeentelike aktiwiteite aan waarde en betekenis in. IMSA is van die situasie bewus en daarom 

word talle pogings aangewend om die werksaamhede te ko-ördineer, inligtingsgeleenthede te hou en om 

deure vir gemeentes na nywerhede te open. Die kerklike reaksie op die soort ywer is gewoonlik uiters swak 

en daarmee verloor die kerklike hantering van die eietydse veranderingsgebeure aan tempo, inhoud en 

slaankrag. Weereens is IMSA Wes en Suid-Kaap 'n uitsondering. Daar bestaan streeks, rings en selfs 

gemeentelike komitees wat onder leiding van IMSA figureer en ongekende deurbrake vir die Koninkryk op 

die wyse behaal.  

 

Hierdie kerklik-teologiese situasie bring mee dat die kerk faal om sy eie bediening te steun, te bevorder, te 

bedryf en te verbreed. Die nuwe voorgestelde bedieningsmodel slaag in ander wêrelddele wat die waarde 

en bruikbaarheid daarvan reeds bewys. Al wat die binnelandse kerke dus benodig is beter insigte oor, groter 

ywer tydens en meer gerigte betrokkenheid in Nywerheidsbediening.  

 

Die huidige toestand is onbevredigend en wel omdat die kerklike hantering van die eietydse 

transformasiegebeure veel te wense oorlaat. Daarom word hierdie studiepoging met 'n refleksie oor die 

kerklike hantering van transformasie afgesluit.  

 

E. REFLEKSIE OOR KERKLIKE HANTERING VAN TRANSFORMASIE. 

 

Die refleksie oor die kerklike hantering van eietydse transformasie behels 'n kort ontleding van die 

implikasies wat vanuit die bevindinge van die studie na vore gekom het. Daarna verskuif die aandag na 

enkele kerklike wanbegrippe oor transformasie ten einde die belangrikheid, waarde en betekenis van 

Nywerheidsbediening finaal vir die kerk te beklemtoon. 

 

1. BELANGRIKE IMPLIKASIES VANUIT DIE BEVINDINGE. 
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Met die studie is gepoog om die tersaaklike ontwikkelinge van en die gepaardgaande probleme tydens 

eietydse transformasie sodanig te ontleed dat die kerklik-teologiese omgewing bewus kan raak van die 

interrelasie tussen die industriële, politieke en kerklike transformasieprosesse. Omdat ‘n samevatting van 

die betrokke inhoude aan die einde van elke hoofstuk reeds gebied is, word vervolgens slegs vier belangrike 

implikasies vanuit die genoemde stimulasieprosesse geneem ten einde die mees kritiese realiteite vir die 

kerklik-teologiese bediening te beklemtoon.  

 

Eerstens is deurlopend beklemtoon dat die kerk tans nie omvattend en indringend genoeg tydens die 

eietydse transformasiegebeure figureer nie. In die proses word 'n foutiewe analise van eietydse 

transformasie gemaak wat vervolgens tot verkeerde vorme van kerklike vernuwingsaksies aanleiding gee. 

Die eindresultaat is verliese in kerklike invloed i.p.v. die uitbreiding daarvan. 

 

Tweedens staan die kerk buite die industriële prosesse. Daarom verstaan die kerklik-teologiese omgewing 

te weinig van die ywer van die nywerhede om ‘n veilige, hanteerbare en suksesvolle ekonomiese 

wêreldomgewing sodanig te skep dat instansie en mens tydens kritiese wêreldgebeure sal oorleef. Hierdie 

nywerheidspoging gaan gepaard met pynlike bestuursprosesse wat kritiese lewensgevolge aktiveer en 

bestaande samelewingsordes vervolgens radikaal transformeer. Daarvan is die kerk deeglik bewus en 

daarom word selfs gepoog om hierdie soort resultate te hanteer. Tydens die gebeure oorheers egter dikwels 

‘n kritiese houding teenoor i.p.v. ‘n empatiese begrip vir en aktiewe bystand in nywerhede wat soveel wrewel 

inisieer dat kerklike verwerping en eventueel kerklike vervreemding van daaruit uitkulmineer. 

Nywerheidsbediening beleef en verduidelik die proses, maar ervaar weinig sukses bloot omdat hierdie 

spesifieke vorm van die kerklike bediening deur die kerk self verwaarloos word.  

 

Derdens skep die politieke transformasieproses andersoortige maar weereens veral twee kritiese 

implikasies vir die kerk.  

 

Enersyds het die plasing van die kerk tydens  transformasie omvattend verskuif. Tydens die kerklik-

teologiese bevordering, handhawing en verdediging óf die verwerping, ondermyning en eventuele 

uitfasering van die apartheidsbeleid was die kerk hoorbaar, leesbaar en selfs sigbaar binne die nasionale 

sosio-politieke bedeling aktief besig. Met die beplanning van die nuwe demokratiese bedeling was die kerk 

egter deur die politieke prosesse en ná die verwesentliking daarvan deur die betrokke instansies uit die 

politieke milieu uitrangeer. Aan die eersgenoem de situasie kon en het die kerk weinig gedoen behalwe om 

die proses te kritiseer óf te steun. Laasgenoemde gebeure is egter die resultaat van die kerk se 

onvoldoende evaluering en hantering van die eietydse politieke implikasies. Die proses realiseer omdat die 

kerk hoofsaaklik van die mediadekking van politieke gebeure gebruik maak. Die kerklike reaksie op die 

gegewe inligting (hetsy in prediking of in ‘n kerklike geskrif), skep dikwels ‘n positiewe houding oor die 

kerklike waarneming van gebeure terwyl die interpretasie daarvan die teenoorgestelde vermag. 

Laasgenoemde realiseer deels omdat persoonlike voor of afkeure bepaalde oordele (of veroordelinge) 

inisieer en grootliks omdat die kerk dikwels die media interpretasie van ‘n bepaalde politieke opset adem en 

sodoende dieselfde ideologiese afgode (dikwels naïef en onwetend) as die media dien.  Daarmee boet die 

kerk aan waarde en betekenis in. 
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Andersyds kan juis Nywerheidsbediening die probleem help oorbrug omdat projekte met die betrokke 

staatsdepartemente (o.a. oor die hantering van armoede en Vigs) direkte politieke blootstelling en ook 

toegang na politieke insette kan bied. Daarnaas word kundige en vrywillige gelowiges tydens die projekte 

identifiseer wat met toewyding en ywer die kerk met politieke inligting tydens gemeentelike, rings en 

sinodale byeenkomste sal en kan dien. Tydens sulke geleenthede sal die kerk-teologiese denke in lyn 

gebring word met die soort politieke gebeure wat gespesifiseer is. Weereens gaan geleenthede vir die kerk 

verlore bloot weens ‘n gebrek aan erkenning en benutting van ‘n kerklike bediening wat uit die kerk vir die 

kerk gestig is, maar wat nie deur die kerk benut word nie. 

 

Vierdens aktiveer die kerklike hantering van transformasie twee verdere probleme vir die kerk.  

 

Enersyds het die kerk se hanteringsprosesse stagneer. Soos beklemtoon het die industriële en politieke 

stimulasieprosesse duidelik invloed op die kerklike bediening uitgeoefen. Van daaruit het die kerklike 

stimulasie van eietydse transformasie gevolg wat ‘n kerklike betrokkenheid tydens die ontwikkeling van die 

eietydse demokratiese bestel gevestig het. Daarnaas is ook gepoog om die eietydse nywerheidsbedeling te 

analiseer en ‘n kerklike bediening (IMSA) van daaruit te aktiveer. Tydens hierdie kerklike hantering van 

transformasie was die kerk aktueel gerig en is dan ook daarna gestrewe om die invloed van die kerk tydens 

eietydse transformasie te vestig en daarna te bly handhaaf. Die kerk het egter nie die voortgang van die 

eietydse transformasieproses bly handhaaf nie en daarom is in enkele kerklike vernuwingsprogramme 

vasgeval omdat verkeerdelik kerklik-teologies geoordeel is dat die kerk die veranderingstempo voldoende 

akkomeer het. In wese is 'n nuwe vorm van die handhawing van die status quo gevestig.  

 

Andersyds het die kerklike hantering van verandering eensydiglik kerk-gerig geraak. In die proses is 

bestaande kerklike bedieningsgebruike wel hersien, ultra-moderne elektroniese apparate al meer benut, ‘n 

indrukwekkende aantal projekte beplan en 'n omskrywende m issie en visie geformuleer, maar alles terwille 

van die kerk. Al hierdie kerklike aktiwiteite handhaaf dus ‘n aktuele kerklike fokus, maar is in wese grootliks 

‘n poging om kerklik te oorleef. Die proses openbaar die kerk se kommer oor sy eie bediening en skep ook 

die behoefte na ‘n kerklike analise van die implikasies wat die eietydse transformasieproses vir die kerklike 

bediening inhou, maar die eensydige fokus plaas die kerk buite die hoofstrome van verandering.  

 

Hierdie studie is ‘n poging om die onsuksesvolle kerklike situasie in nuwe bane te probeer rig. Hierin kan 

nywerheidsbediening 'n dinamiese rol speel en daarom word enkele bevindinge oor bepaalde kerklike 

wanbegrippe uitgelig as ‘n moontlike beginpunt vir ‘n verdere kerklike analitiese proses. Die knelpunte wat 

die wanbegrippe inisieer is dan ook so ingrypend en verreikend dat genoegsame motivering van daaruit vir 

verdere kerklike aandag kerklik-teologies gevind kan word. 

 

2. KERKLIKE WANBEGRIPPE OOR TRANSFORMASIE. 

 

Die stelling is herhaaldelik gemaak dat Nywerheidsbediening in die kerk verwaarloos word. Baie redes word 

internasionaal vir die toedrag van sake gespesifiseer wat as irrelevant vir die binnelandse kerklike bediening 

geag word. Binne die Suid-Afrikaanse bedeling ervaar nywerheidsbediening egter 
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self talle negatiewe resultate wat kerklike wanbegrippe tydens die hantering van eietydse tranformasie skep. 

Daarom word vanuit die bevindinge van die studie enkele kritiese dimensies beklemtoon met die hoop dat 

die insette Nywerheidsbediening in die kerklik-teologiese omgewing en Godsryk in die eietydse mens se 

bestaansomgewing sal bevorder. Daarom word veral ses wanbegrippe vanuit die studiebevindinge uitgelig 

met die hoop dat nuwe kerklik-teologiese insigte tot daadwerklike oplossings sal lei.  

 

Eerstens meen die kerk dat die eietydse mens d.m.v. gemodelleerde inligting bereik kan word. Hierin is twee 

kritiese faktore van belang. 

 

Enersyds misluk oppervlakkige inligting oor transformasie om die eietydse mens te imponeer. Die faset is 

reeds uitgewys rondom die lidmate se reaksies op die gebrekkige kerklike analise van die eietydse 

transformasie gebeure. Die negatiewe houding realiseer omdat die lidmaat daagliks met verwerkte en 

bruikbare data konfronteer word en die kerk skynbaar nie genoegsaam besef dat korrekte inligting die 

toekoms van ‘n instansie bepaal nie. Hierdie waarheid blyk reeds uit die floreer of kripeer van maatskappye 

en politieke partye. Die kerk is nie van hierdie soort resultate gevrywaar nie en daarom moet groter aandag 

aan die inhoud, waarde en betekenis van kerklike data gegee word. Die proses is nodig omdat slegs 

korrekte data die kerk kan begelei om die eise van die eietydse transformasiegebeure beter te verstaan en 

van daaruit die nodige aanpassings aan die eietydse bedieningspatrone aan te bring. Daarby gaan beter 

korrekte gegewens die lidmaat oortuig dat die kerk waarlik kerk binne dinamiese tydsgebeure wil wees, en 

wel omdat die kerklik-teologiese vingers op die pols van die eietydse mens se lewensomvange gehou word. 

Sonder die regte gegewens word op eie afleidings vertrou, oorheers onkunde i.p.v. kundigheid en word talle 

kritiese vrae oor die kerklike vermoë om die eietydse situasie korrek te evalueer en vervolgens te hanteer 

gehandhaaf. 

 

Andersyds kan die kerk maklik die regte data bekom. Met empiriese navorsing kan kundige lidmate benut 

word om kerklike empiriese projekte te begelei, terwyl talle ander lidmate tydens empiriese ondersoeke 

binne gemeenteverbande behulpsaam kan en sal wees. Daarby sorg inligtingsnetwerke dat 'n massale 

hoeveelheid inligting op internet ook vir die kerk beskikbaar is. Dit vra net vir inskakel en lees. Die 

verwaarlosing van die kerk se grootste en maklikste inligtingsbron (nl. die lidmaat self) kan ook besweer 

word deur die gebrekkige persoonlike, direkte en gereelde kontak tussen die leraar en die gemeentelid op te 

hef en tot openhartige gesprekvoering oor te gaan. Daarmee kry die lidmaat die geleentheid om sy wêreld 

aan die leraar bekend te stel en verkry die leraar die nodige direkte inligting waarmee die kerklike bediening 

aangepas, vernuwe en prakties aktiveer kan word. Die benadering vereis egter 'n herwaardering van die 

waarde van selgroepe. Sulke byeenkomste bied nie die geleentheid vir in-diepte gesprekke nie, deels 

weens 'n gebrekkige vertrouensatmosfeer tussen die sellede, deels weens 'n onwilligheid van die lede om 

persoonlike werksprobleme in groepsverband te bespreek, deels omdat praatpapiere die inhoudelike 

diskussies van die selgroepe bepaal en grootliks omdat die behoefte na die professionele begeleiding van 

die leraar nie in selverband bevredig word nie. Daarom beskou baie lidmate die talle sel-aktiwiteite as 'n 

eensydige vorm van kerkvernuwing waarin hulle werklike eietydse behoeftes nie daadwerklik aangespreek 

word nie. Die eindresultaat is hoofsaaklik 'n gebrekkige vertrouensatmosfeer wat lidmate daarvan weerhou 

om hulle werksituasie, probleme en vrese sodanig te deel dat praktiese insigte van daaruit vir die kerk 

beskikbaar kom.  
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Tweedens word gepoog om die Woordgebeure te populariseer. In die proses word die gewyde kerklied met 

emosionele en ritmiesbelaaide geestelike liedere vervang, word die liturgie met vertonings deur kunstenaars 

en dramatiese getuienislewering opgekikker, en word die Woordgebeure met humor, verhale en ek-inhoude 

oorspoel. Met hierdie verskraling van die Woordgebeure realiseer wel tydelike aandag wat egter snel 

verdwyn en wel omdat swak eksegese die deur vir mites open wat die Woord leeg laat terugkeer bloot 

omdat die Woord nooit gehoor is nie. Intussen vind Nywerheidsbediening dat die soekende eietydse mens 

na Woordinhoude vra wat sy gedrag kan rig, sy lewe sin kan gee en God bokant, maar ook in sy 

lewensverbande plaas. Daarom is sosiale-etiek so noodsaaklik omdat daarmee bruikbare Christelike 

maatbande vir die hantering van die daaglikse lewenskrisisse gebied word. Verder bied ‘n werksteologie ‘n 

nuwe sin aan die daaglikse arbeid en veral ‘n nuwe toekomsvisie omdat arbeid ook in diens van Godsryk 

gelewer word. Hiervan hoor die lidmaat te min binne sy eie kerkverband. Ernstige Woordverkondiging is en 

bly egter die roeping van die kerk omdat enige ander alternatief die kerk laat uitsterf en dit terwyl die kerk 

probeer om te lewe . 

 

Derdens oorskat die kerk sy eie invloed in die wêreld.  Hierin is twee kritiese gebeure van belang.  

 

Enersyds realiseer die proses omdat die kerk konstant staatmaak op die lidmaat se rol, invloed en bydrae in 

sy eie persoonlike omgewing. Hiermee word die verkeerde kerklik-teologiese afleiding gemaak dat die 

gelowige lidmaat die kerk in die wêreld volwaardig verteenwoordig en vervolgens die kerk se beleid, 

leerstellinge, inhoude en etiese voor- en afkeure, ten volle en ongehinderd buite die kerklike omgewing 

uitleef en verkondig. In die werklikheid ( soos herhaaldelik beklemtoon) word die invloed van die lidmaat 

vanuit baie faktore beperk en wel omdat interkerklike en interkulturele verhoudinge sodanige optredes 

bemoeilik. Verder word die lidmaat aan ander geloofsinhoude blootgestel wat dikwels verwarringe, 

geloofsonsekerhede en huiweringe oor die Christelike geloof skep, bloot omdat die ooreenkomste tussen 

talle gelowe die uniekheid van die Christendom in waarde laat inboet. Persoonlike getuienislewering geskied 

dus nog, maar is nie naastenby so dinamies in omvang as wat die kerk dink, verwag, hoop of selfs nastreef 

nie.  

 

Andersyds ondermyn die kerklike fokus op die getuienisrol van die lidmaat juis die getuienisproses. Die 

situasie realiseer omdat die lidmaat tydens die Woordgebeure konstant aan sy verpligtinge en 

verantwoordelikheid teenoor die kerk, sy geloof en sy godsdiens herinner word, sonder dat enige begrip vir, 

simpatie oor of meegevoel met die lidmaat se nuwe lewensuitdagings getoon word. Volgens die lidmaat 

inisieer die ampte se bekermende godsdienstige lewe die insig omdat diegene weinig konflik tussen gelowe 

beleef. Daarom te meer moet die georganiseerde uitreik van die kerk na die nywerheid kritiese aandag kry 

omdat die kerklike teenwoordigheid die waarde van die kerklike geloofsinsette binne verwarrende 

geloofsdimensies sal verdiep. Daadwerklike intrede in die industriële wêreld is dus ter wille van die 

Christelike godsdiens, die lidmaat en die kerk van wesentlik belang. Intussen hoop die kerk op invloede wat 

eenvoudig nie realiseer nie. 

 

Vierdens word verkeerdelik kerklik-teologies geoordeel dat die gemeentlike bediening voldoende is om 

transformasie te hanteer. Ook hier figureer twee dimensies. 
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Enersyds het transformasie die gemeentelike bediening negatief geraak. Die gemeente is nogsteeds van 

kritiese belang vir die insta ndhouding van die Christelike godsdiens, die pastorale versorging van die 

lidmaat, die geestelike verdieping van die kerkganger en die bereik van die wêreld met missiologiese 

optredes. Transformasie het egter kerkvervreemding en selfs kerkverwerping geskep wat meebring dat talle 

persone uit die gemeenteverband verdwyn en vervolgens die bedieningsveld van die gemeente sodoende 

omvattend verskraal het. Intussen het die behoeftes na geestelike leiding, bystand en versorging intens 

verdiep en daarom soek die eietydse mens by konsultante, MH funksionarisse, institute, inrigtings en 

individue hulp, bloot omdat die kerk nie binne hierdie soekende mens se lewensomgewing ingetree het nie. 

Hierdie kerklike gebrek word so sterk in die nywerheidswêreld beleef dat bestuurslui selfs bereid is om die 

talle vrese rondom direkte kerklike betrokkenheid te besweer en bedryfskontrakte met IMSA aan te gaan, 

bloot omdat die rol van godsdiens in die lewe van die eietydse mens erken en die eie bestuursgebreke om 

die behoefte aan te spreek, besef word. Die bedieningsvelde is dus oop.  

 

Andersyds vereis transformasie die verbreding van die gemeentelike bediening. Die kerk sal buite die 

beperking van uitgediende denke oor die gemeentelike bediening moet beweeg deur die gewone 

gemeentelike aktiwiteite so te verbreed dat die nywerhede in die eie omgewing ‘n integrale deel van die 

gemeentelike bediening sal uitmaak. Daarmee word die Evangelie nie oor verre oseane gedra nie, maar in 

die eie onmiddellike omgewing van die gemeente bedien. Hierdie soort aksentverskuiwing realiseer of 

anders word die kerk net verder wêreldvreemd wat eventueel tot totale wêreldverwerping sal lei. Die soort 

proses het in Europa afgespeel wat meegebring het dat die nywerheidsopset die kerk afgeskryf het omdat 

die kerk homself uit die nywerhede uitgeskuif het. Tans gebeur dieselfde binnelands en is die enge fokus op 

die gemeenteliike bediening besig om die gemeente te laat kwyn. Die situasie realiseer spesifiek omdat die 

kerk se afwesigheid in die werksplek die indruk van kerklike onbetrokkenheid in die wêreld skep wat weer 

direk tot onbetrokkenheid in die kerk aanleiding gee. In wese beteken hierdie enge gemeentefokus dat die 

ampte (by name die leraars) besig is om hulleself gedaan te werk in ‘n al kleiner wordende om gewing wat 

eventueel meer werksverliese in die kerk self gaan meebring. Daarom is 'n totaal nuwe en dinamiese 

kerklik-teologiese gerigtheid op die industriële omgewing dringend noodsaaklik indien die kerk wil sorg dat 

gemeentes en die leraarsamp behoue bly. Intussen loop albei ‘n afwaartse pad.  

 

Vyfdens reken die kerk te maklik dat kerklike geroepenheid ook die kerklike roeping ten volle vervul. Vanuit 

hierdie fokus realiseer ‘n soort professionele jaloesie waarin die kerk homself die geestelike terrein as  sy 

spesifieke bedieningsveld toe-eien. Hiermee het die eietydse mens geen probleme nie juis omdat 

transformasie om spesialisie en die erkenning en benutting daarvan vra. Die probleem setel dus nie in die 

kerk se eensydige opeis van seggenskap oor die gees telike dimensie nie, maar wel oor die handhaaf van ‘n 

volledige seggenskap oor die wêreld in sy totaliteit. Hierdie toe-eiening van gesag vir die kerk in die eietydse 

bestaan, lei eventueel na ‘n vorm van bedieningsarrogansie wat meebring dat die sinvolle hantering van 

transformasie deur ander belangrike instansies eenvoudig kerklik ignoreer word. Daarom benut die kerk nie 

die kennis wat in sy eie midde is nie en gaan daardeur bruikbare insette oor die hantering van transformasie 

verlore. In die proses poog die kerk om o.a. leierskap, selfbestuur, projekbeplanning, strategiese denke en 

‘n toekomsvisie vanuit eie kennisvelde  
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te formuleer, terwyl lidmate wat kenners op die gebied is eenvoudig ignoreer en selfs soms doelbewus 

amputeer word. . 

 

Laastens ordeel die kerk verkeerdelik dat amptelike kerklike besluite ook terselfdertyd die bedryf van 

Nywerheidsbediening beteken. Nywerheidsbediening is sekerlik kerk en Koningkrykswerk en benodig die 

kerklike insigte, besluite en leiding, maar dit is ook uitputtende fisiese werk. Dit vra vir die instap in vuil 

werksplekke, vir klouter en koes om beserings te vermy, vir buitengewone hard kommunikeer om bokant 

geraas gehoor te word en vir uithou en aanhou terwyl ander lankal moed opgegee het. Dit bied ook 

ongekende vreugdes omdat mense tussen staalstrukture en ultra-moderne kantore hulle radeloosheid bely, 

en vanuit ‘n enkele Bybelteks weer visie en energie kry. Die nuwe bedieningsmodel waarborg dus ‘n 

Woordgebeure wat lig bring waar die eietydse transformasie dikwels net duisternis in mense se lewens 

geskep het. Nywerheidsbediening is dus daar waar die kerk hoort, maar die breë kerk se volle steun 

ontbreek. 'n Gebrekkige nywerheidsfokus (vanuit die eensydige inwaartse gerigtheid van die kerk op die 

kerk self) realiseer dikwels tot ingrypende nadele van die gemeentelike bediening en daarom eindig hierdie 

studie met een laaste insig van McLeod (1975:1).  

 

'I simply argue that the cross should be raised at the center of the marketplace as well as on the steeple of 

the church. I am recovering the claim that Jesus was not crucified in a cathedral between two candles, but 

on a cross between two thieves; on the town's garbage heap, at the crossroad so cosmopolitan that they 

had to write His title in Hebrew and Latin and Greek ... at the kind of place where cynics talk smut, and 

thieves curse, and soldiers gamble. Because that is where He died. And that is what He died for. And that is 

what He died about. And that is where churchmen ought to be and what churchmen ought to be about.' 

 

Hierdie woorde impliseer ook die kerk se teenwoordigheid in die hart van die eietydse 

transformasiegebeure.  

 

Indien die genoemde soort bedieningsfokus ontbreek sal die talle negatiewe voorspellings oor die kerk se 

kwynende toekoms in die nabye toekoms inderdaad bewaarheid word.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 390 

TRANSFORMASIE EN DIE KERK. 

LITERATUURLYS. 

 

A. 

Aalders, C. 1969. Spiritualiteit. Geestelijk leven vroeger en nu. 'S-Gravenhage. 
Aalders, W.J. s.j. De Theologie der Verontrusting. Kampen: Kok. 
Aalders, W.J. 1947. Handboek der Etniek. Amsterdam. 
Abbing, P.J.R. 1965. Beroepsethiek. Utrecht. 
Abbott, W.M. (Ed). 1966. The Documents of Vatican II. London-Dublin: Geoffrey Chapman. 
Abbott, W.M. 1972. The documents of the Vatican council II. London: Chapman. 
Abd Allah, Umar. F. 1983. The Islamic Struggle in Syria. Berkeley: Mizan Press. 
Abdullah, Abdurrahman. 1992. The Final Battle for the Soul of Afghanistan. Inquiry. 1992, 1(3). 
Abdullah, Ahmed. 1991. Trilogies: The Second Gulf War: A Perspective from the point of View of the 

Generation that will Pay the Price. Cairo: Dar al-Arabiyah lil-Tibaa wa-al-Nahr wa-al-Tawzi. 
Abedian, I. & Desmidt, M. 1990. The informal economy in South Africa. The South African Journal of 

Economics . 1990, December. 
Abegglen, Jim. 1994. Whitemore Conference on Hypercompetition. Amos Tuck School of Business . 1994, 

September. 
Abercombe, J.P. 1938. Africa’s Peril: the Colour Problem . London:Simpkin Marshall. 
Aboul, Megd. Kamal. 1991. A Contemporary Islamic Vision: Declaration of Principles . Cairo: Dar al-Shuruq. 
Abu Amr, Ziad. 1994. Islamic Fundamentalism in the West Bank and Gaza: Muslim Brotherhood and Islamic 

Jihad. Bloomington: Indiana University Press.  
Acheson, Dean. 1959. Power and Diplomacy. Cambridge; Harvard University Press.  
Ackhoff, Russell. 1981. Creating the Corporate Future. New York: John Wiley and Sons. 
Achterhuis, Hans. 1973. De uitgestelde revolutie: over ontwikkeling en apartheid. Baarn. 
Acton, H.B. 1972. What Marx really said. New York: Schocken Books. 
Adam, Peter. 1996. Speaking God's Words . Leicester:  Inter-Varsity Press. 
Adams, Jay. E. 1972. Competent to Counsel. USA: Presbyterian and Reformed Publishing Company. 
Adams, Walter. & Brock, James. 1986. The Bigness Complex: Industry, Labor and Government  in the 

American Economy. New York: Pantheon Books.  
Adamson, Kay. 1998. Algeria: A Study in Competing Ideologies . London: Cassell. 
Affendi, Abdelwahab. 1991. Turabi’s Revolution: Islam and Power in Sudan. London: Grey Seal. 
Agrell, Goran. 1976. Work, Toil and Sustenance: An examination of the View of Work in the New Testament. 

Trans. Westerholm, Stephen. Sweden: Verbum Hakan Ohlssons Forlag. 
Aguilera, D.C. & Messick, J.M. 1977. Grundlagen der Krisenintervention. Einführung und Anleitung für 

helfende Berufe. Freiburg: Br. 
Ahmad, Mumtaz. 1992. Islam and the State: The Case of Pakistan: In Moen, Matthew. & Gustafson, Lowell 

(Eds). 1992. The Religious Challenge to the State. Philadelphia: Tempel University Press. 
Ahmed, Rafiuddin. 1994. Redefining Muslim Identity in South Asia: The Transformation of Jamaat-i Islami. In 

Martin, E. Marti. & Appleby, R. Scott. (Ed). 1991 Accounting for Fundamentalisms: The Dynamic 
Character of Movements. Chicago: University of Chicago Press. 

Ahsan, Abdulla. 1992. Ummah or Nation? Identity Crisis in Contemporary Muslin Society. Leicester: Islamic 
Foundation. 

Ake, Claude. 1996. Democracy and Development in Africa. Washington: Brookings Institution.  
Alant, C.J. 1975. Die rol van die kerk in die moderne Afrikaner samelewing: In Van der Merwe, Hendrik. W. 

(Red). 1975. Identiteit en verandering. 102-113. Kaapstad. Tafelberg 
Albeidas, M. & Fischer, A. l987. A Question of Survival. Conversation with key South Africans . 

Johannesburg: Jonathan Ball. 
Albert, H. 1968. Traktat über kritische Venunft. Tübingen: J.C.B.Mohr. 
Alberts, J. De V. 1992. Aksienavorsing. Ongepubliseerde Artikel. Pretoria: Sanlam. 
Albright, D.E. (Ed). 1980. Africa and the International Communism . London. 
Aliber, Robert. Z. 1987. The International Money Game. New York: Basic Books. 
Allan, Alfred. 1997. The Law for Psychotherapists & Counsellors. Somerset West: Inter-Ed Publishers. 
Allen, Charles. 1979. Tales from the Dark Continent. London: Deutsch. 
Allin, Dana. H. 2003. Nato's Balkan interventions. Oxford: Oxford University Press. 
Allwohn, A. 1958. Das heilende Wort. Zweisprache mit dem ratsuchenden Menschen unsere Zeit. 

Göttingen. 
Alma, H.A. 1998. Identiteit door verbondenheid. Een godsdienstpsychologisch onderzoek naar identificatie 

en christelijk geloof. Kampen. 
Alterman, Eric. 2003. What Liberal Media? New York: Basic Books. 



 391 

Altizer, T.J.J. & Hamilton, W. 1966a. Radical theology and the death of God. New York: Bobbs Merrill. 
Altizer, T.J.J. 1966b. Theology and the death of God: In Altizer, T.J.J. & Hamilton, W. 1966. Radical 

theology and the death of God. New York: Bobbs Merrill. 
Altizer, T.J.J. 1966c. The Gospel of Christian Atheism. Philadelphia: Westminister. 
Alves, R. A. 1975. (3rd ed.)  A Theology of human hope. New York: Macmillan. 
Ambrose, Stephen. E. 1990. Eisenhower: Soldier and President. New York: Simon and Schuster.  
Amerding, C. (Ed). 1977. Evangelicals and Liberation. Grand Rapids: Baker. 
Amin, Samir. 1973. Neo-Colonialism in West Africa. London: Penguin. 
Amirahmadi, H. 1990. Revolution and Economic Transition :The Iranian Experience . New York 
Anastasi, A. 1968. (3rd ed.) Psychological testing. New York: Macmillan. 
ANC (African National Congress). 1955. Freedom Charter. June 26, 1955: In Dugard, John. & Haysom, 

Nicholas. & Marcus, Gilbert. (Ed). 1992. South Africa: Time running out. The last years of 
Apartheid: Civil Liberties in South Africa. USA: Ford Foundation 

ANC (African National Congress). 1988. Constitutional Guidelines for a Democratic South Africa: In Dugard, 
John. & Haysom, Nicholas. & Marcus, Gilbert. (Ed). 1992. South Africa: Time running out. The last 
years of Apartheid: Civil Liberties in South Africa. USA: Ford Foundation. 

ANC (African National Congress). 1991a. Constitutional Proposals, April, 1991: In Dugard, John. & Haysom, 
Nicholas. & Marcus, Gilbert. (Ed). 1992. South Africa: Time running out. The last years of 
Apartheid: Civil Liberties in South Africa. 176-188. USA: Ford Foundation. 

ANC (African National Congress). 1991b. Open Letter to State President de Klerk and his cabinet from the 
national executive committee of the ANC. History in the Making. 1991, 21-22. Johannesburg. 

Anderson, Benedict. 1991. Imagined Communities: Reflections of the Origin and Spread of Nationalism. 
London: Verso.  

Anderson, David. 2005. Histories of the Hanged: Britians Dirty War in Kenya and the end of the Empire. 
London: Weidenfeld & Nicolson. 

Anderson, Dean. & Ackerman, Linda. 2001.Beyond change management: advanced strategies for today's 
transformational leaders. San Francisco: Jossey-Bass & Pheiffer. 

Anderson, Leith. 1990. Dying for change. Minneapolis, USA: Bethany House Publishers. 
Anderson, Lisa. 1989. Democracy Frustrated: The Mzali Years in Tunisia: In Reava, Simon. 1989. Middle 

East and North Africa. Essays in Honour of J.C.Hurewitz. New York: Comibia University Press. 
Anderson, Lisa. 1997. Fulfilling Prophecies: State Policy and Islamist Radicalism. In Esposito, John. L. (Ed). 

1997. Political Islam. Revolution, Radicalism or Reform? 17-31. London: Lynne Riener. 
Andrew, M.E. 1988. Contextual Theology as the Interpretation of God for the Peoples of a Region. AFER, 

1988, 38: 130 -147. 
Andrews, A. 1988. Management of Change Requires Leaders with Boldness and Vision. Human Resources 

Management. 1988, April:12-15. 
Andrews, Y. 1985. Die personeelfunksie. Pretoria: Haum. 
Annual Editions. 1992. Comparative Politics. Annual Editons . 92/93. Dushkin.  
Ansari, Hamied. N. 1984. The Islamic Militants in Egyptian Politics. International Journal of Middle East 

Studies . 1984, 16: 123-144.  
Ansoff, I. 1988. The new corporate strategy, New York: Wiley and Sons.  
Ansoff, I. & McDonnell, E. 1990. (2nd ed.)  Implanting strategic management. New York: Prentice Hall. 
Appiah-Kubi, Kwame. Anthony. 1979. In My Fathers House: Africa In the Philosophy of Appraisal: In Appiah-

Kubi, K. & Torress, S. 1979. African theology en route. Maryknoll:Orbis. 
Appiah-Kubi, K. A. & Torres, S. 1979. African Theology en route. Maryknoll:Orbis.  
Apter, D.E. & Doornbos, R. 1973. Political Chance: In Apter, D.E. 1973. Development and the Political 

Process: A plan for a Constitution. London: Billing & Sons. 
Apter, D.E. 1973a. Political Change. London: Billing & Sons. 
Apter, D.E. 1973b. Development and the Political Process: A Plan for a Constitution. London: Billing & Sons.  
Apter, D.E. 1977. Introduction to Political Analysis. Massachusets: Winthrob Publishers. 
Araujo, Alex. 2000. Global missiology for the 21st century.  Grand Rapids: Baker Academic. 
Archangelskij, S.N. 1962. Arbeitspsychologie. Berlin: Die Wirtschaft. 
Archer, G.L. 1979. Contextualization: Some implications from life and witness in the Old Testament: In 

Hesselgrave, D.J. (Ed). 1979. New horizons in world mission. 199-216. Grand Rapids: Baker. 
Archer, M.S. 1996. (2nd ed.) Culture and Agency: The Place of Culture in Social Theory. Cambridge: 

Cambridge University Press. 
Arendsberg, C.M. 1951. Behaviour and Organization: Industrial studies . New York. 
Argyris, Chris. 1957. Mens en Organizatie in de Bedrijf. Utrecht.  
Argyris, Chris. 1997. Double Loop Learning in Organizations. Harvard Business Review. 1997, September-

October. 
Ariarajah, S. Wesley. 2000. Changing Frontiers of Ecumenical Theology. Ministerial-Formation. 2000, 89: 7-

19. 



 392 

Armstrong, M. 1997. (Ed). Strategies for Human Resource Management: A Total Business Approach. 
London: Kogan Page. 

Arnheim, M.T.W. 1979. South Africa after Vorster. Kaapstad: Citadel Press. 
Arthur, C. 1998. The Globalization of Communications. Some Religious Implications . Geneva: WCC. 
Ashford, S.J. 1988. Individual strategies for coping with stress during organizational transitions. The Journal 

of applied behavioral Science. 1988, 24(1): 19-36. 
Attali, Jacques. 1991. Millenium: Winners and Losers in die Coming World Order. New York: Random 

House. 
Attwood, David. 1987. Exaggerated Christian Doctrines of Work: Co-Creation, Redemption and Worship. 

Cambridge: Tyndale House. 
Attwood, William. 1967. The Reds and the Blacks: A Personal Adventure, London: Hutchinson. 
Aubrey, R.F.1977. Historical Development of guidance and counselling and implications for the future. 

Personnel and Guidance Journal, 1977, 55: 288-295. 
Auerbach, S.M. & Gramling, S.E. 1998. Stress Management; psychological foundations. Upper Saddle 

River: NJ. Prentice Hall. 
Austin, G. 1979. World Council of Churches: Program to Combat Racism. London: Institute for the Study of 

Conflict. 
Avery, G. &  Baker, E. 1990. Psychology at work. New York: Prentice Hall. 
Avis, Paul.D.L. 1986. Ecumenical Theology: and the Elusiveness of Doctrine. London: SPCK. 
Ayittey, George.B.N. 1998. Africa in Chaos. Basingstoke: Macmillan. 
Ayubi, Nazih. N. 1991. Political Islam: Religion and Politics in the Arab World. London: Routledge. 
 
B. 
Baart, A.J. 2001. (2de Uitg.) Een theorie van de presentie. Utrecht: Lemma. 
Bacevich, Andrew. 2002. American Empire: The Realities and Consequences of American Diplomacy. 

Cambridge: Harvard University Press. 
Bach, G. 1984. Doe uzelf geen kwaad. Beschouwingen over suïcidaliteit, depressivititeit en pastorale 

hulpverlening. Den Haag. 
Bach. Daniel. C. 1999. Regionalisation in Africa: Integration and Disintegration. Oxford: Currey. 
Bachmann, W. 1978. Arbeitspsychologie Bewertungs -kriterien für die Arbeitsgestaltung. Sozialistische 

Arbeitswissenschaft. 1978, 3: 171-178. 
Backer, W. 2003. Video. Die Christen in die werksituasie. Pretoria: Bactas. 
Baig, Edward. C.1993. Inching out of the Stone Age. U.S. News and Wolrd Report. 1993, May 3: 68-70  
Baker, Bruce. 2000. Escape form Domination in Africa: Political Disengagement and its Consequences . 

Oxford: Currey. 
Bakhash, Saul. 1984. The Reign of the Ayatollahs: Iran and the Islamic Revolution. New York: Basic Books. 
Bakker, W. & Homans, G.H. 1963. Het Leven van de Kerk in de Moderne Industriële Samenleving. Sociale 

Stroomversnellingen in Nederland. 1963 (1) 
Balke, W. (Red). 1993. Spiritualiteit. Kampen. 
Ballard, Paul. H. 1982. Towards a Contemporary Theology of Work. Cardiff: Council of Churches for Wales. 
Ballard, Paul. H. 1984. Unemployment and Theology. Exeter: PACT – Council for Christian Care. 
Ballard, Paul. H. 1987. In and Out of Work: A Pastoral Perspective. Edinburgh: St Andrews Press. 
Ballard, Paul. H. & Couture, Pam (Eds). 1996. Globalisation and difference: practical theology in a world 

context. Cardiff: Cardiff Academic Press. 
Ballinger, M. 1969. From Union to Apartheid. Kaapstad: Juta. 
Baltes, P.B. 1990. Entwicklungspsychologie der Lebenspanne. Theoretische Leitsätze. Psychologische 

Rundschau. 1990, 41: 1-24. 
Banana, C.S. 1981. The Gospel according to the Ghetto. Gweru: Mambo Press. 
Banks, Robert. J. 1992. God The Worker. Sutherland, NSW: Albatross. 
Banks, Robert. J. (Ed). 1993. Faith Goes To Work: Reflections from the Marketplace. Washinton DC: Alban 

Institute.  
Banning, W. 1949. Inleiding tot de sociale ethiek. Den Haag. Servire 
Banuazizi, Ali. & Myron, Weiner. (Eds). 1986.The State, Religion and Ethnic Politics: Afghanistan, Iran and 

Pakistan. Syracuse: Syracuse University Press. 
Banuazizi, Ali. 1995. Faltering Legitimacy: The Ruling Clerics and Civil Society in Contemporary Iran. 

International Journal of Politics, Culture and Society. 1995, 4: 563-577. 
Barber, Benjamin. R. 1995. Jihad vs McWorld. New York: Times Books. 
Barber, Benjamin, R. 2003. Fear's Empire: War, Terrorism and Democracy. New York: Norton. 
Barbour, Ian. G. 1991. Religion in an Age of Science. The Clifford Lectures 1989-1991. Vol 1 San Francisco: 

Harper & Row Publishers. 
Barker, David. C. 2002. Rushed to Judgement. New York: Columbia University Press. 



 393 

Barker, F.S. 1983. 'n Ontleding van die problematiek van mannekragtekorte in Suid-Afrika. Ongepubliseerde 
D.Com. proefskrif. Pretoria. Unisa. 

Barker, F.S. & Döckel, J.A. 1985. The relationship between unemployment and vacancies in South Africa. 
The South African Journal of Economics . 1985, December. 

Barker, Frans. & Backer, Wolhuter. 1992. Die Suid-Afrikaanse Arbeidsmark: Kritieke aspekte vir 'n 
oorgangsfase. Pretoria: J.L. van Schaik. 

Barnard, L.D. 1980. Die totale aanslag teen die Republiek van Suid-Afrika. Acta Academica. 1980, 13: 51-
67. 

Barnes, Z.E. 1987. Change in the Bell System. Academy of Management Executive  1987, 1: 43-46. 
Barnet, Richard. J. & Müller, Ronald. E. 1974. Global Reach: The Power of the Multinational Corporations. 

New York: Simon and Schuster. 
Barnet, Richard, J. & Cavanagh, J. 1995. Global Dreams: Imperial Corporations and the New World Order. 

New York: Touchstone Books. 
Barnett, Anthony. 1957. The Human Species . London: Penguin Books. 
Barrett, D.B. 1968. Schism and renewal in Africa: an analysis of six thousand contemporary Religious 

movements . Nairobi: Oxford University Press. 
Barnett, M. & Pleack, M. 1992. Men's multiple roles and their relationship to men's psychological distress. 

Journal of marriage and the family. 1992, 54: 358-367. 
Barnett, Michael. 2002. Eyewitness to Genocide: The United Nations and Rwanda. Cornell University Press. 
Barnett, T. & Abdelkarim, A. (Eds). 1988. Sudan: State, Capital and Transformation. London: Croom Helm. 
Barron, John. & Paul, Anthony. 1977. Murder of a Gentle Land. New York: Reader's Digest Press. 
Barry, D.D. & Barry, C.B. 1978. Contemporary Soviet politics . New York: Prentice Hall. 
Barry, V. 1986. (3rd ed.) Moral Issues in Business. Belmont: Wadsworth. 
Bartlett, Christopher. A. & Ghoshal, Sumantra. 1992. Managing across Borders: The Transnational solution. 

Random: Business Books. 
Bartlett, Christopher. A. & Ghoshal, Sumantra. 1994. Beyond Strategy to Purpose. Harvard Business 

Review 1994, 72: November -December. 
Bartlett, Christopher. A. & Ghoshal, Sumantra. 1995. Changing the Role of Top Management: Beyond 

Systems to People. Harvard Business Review, 1995, 73: 132-142. 
Bartley, William. W. 1964.The retreat to commitment. London: Chatto and Windus. 
Bass, B.M. 1981. Stogdill's Handbook of Leadership: A Survey of Theory and Research. New York: Free 

Press. 
Bass, B.M. 1990 (3rd ed.) Bass & Stogdill's handbook of leadership: Theory, research and managerial 

applications . New York: Free Press. 
Bastian, H.D. 1968. Vom Wort zu den Wörtern. Karl Barth und die Aufgaben der Praktischen Theologie. 

Evangelische Theologie. 1968, 28: 25-55. 
Basu, K. & Jones, E. & Schlicht, E. 1987. The growth and decay of custom: the role of the New Institutional 

Economics in economic history. Explorations in Economic History 1987, 24: 1-21. 
Batemann, T.S. & Zeithalm, C.P. 1990. Management: Function and strategy. Boston: Richard D. Irwin. 
Baum, Gregory. 1990. The Contextual Theology of Douglas Hall. Journal of Theology for Southern Africa. 

1990, 72: 36-47. 
Bavinck, H. 1911. (2de uitg.) Gereformeerde Dogmatiek. Vol 1-4. Kampen: Kok. 
Bavinck, J.H. & Van Veldhuizen, G. 1952. Mens of Robot. Den Haag. 
Bax, Erik. H. 1988. Modernization and cleavage in Dutch Society: A Study of long term economic and social 

change. Groningen: University of Groningen. 
Baynham, Simon. (Eds). 1986. Military Power and Politics in Black Africa. London: Croom Helm.  
Beach, D.S. 1985. (5th ed.) Personnel: the management of people at work. New York: Ma cmillan. 
Bean, W. 1993. Strategic planning that makes things happen. New York: HRD Press. 
Beatty, Richard. W. & Ulrich, David. O. 1993. Re-Energizing the Mature Organization. In Jick, Todd. D. 

1993.   Managing Change: Cases and Concepts . 60-77. Boston: Irwin. 
Beauchamp, T. & Bowie, N. (Eds). 1983. (2nd ed.). Ethical Theory and Business. Englewoord Cliffs: 

Prentice Hall. 
Beck, D. & Linscott, G. l991. The Crucible: Forging South Africa's future. Johannesburg: Penrose. 
Beck, Nuala. 1992. Shifting Gears: Thrivi ng in the New Economy. Toronto: Harper Collins. 
Beck, Sara. & Malcolm, Downing. (Eds). 2003. The Battle for Iraq: BBC News Correspondents on the War 

against Saddam and a New World Agenda. London: BBC. 
Beck, U. 2000. What is Globalization? Cambridge: Polity Press. 
Becken, H.J. (Ed). 1973. Relevant Theology in Africa. Durban: Lutheran Publishing House. 
Becker, G.S. 1962. Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis. Journal of Political Economy. 

1962, 70: 9-49. 
Becker, G.S. 1964. Human Capital. Columbia University Press. 



 394 

Beckhard, R. & Harris, R. 1987. Organizational Transitions: Managing Complex Change. M.A. Reading: 
Addison -Wesley. 

Beckman, Bjorn. 1985. Neo-colonialism, Capitalism and the State in Nigeria: In Berstein, C. & Campbell, A. 
(Eds). 1985. Contradictions of Accumulation in Africa. Beverley Hills: Sage. 

Beckman, Bjorn. 1991. Empowerment of Repression? The World Bank and the Politics of African 
Development. Africa Development. 1991, XVI (1). 

Beer, M. & Driscol, J. 1977. Strategies in Change: In Hackman, J.R. & Suttle, J.L. (Eds). 1977. Improving 
Life at Work: Behavioral Science approaches to Organizational Change. Santa Monica: Goodyear 
Publishing. 

Beer, M. 1980. Organization Change and Development: A Systems View. Glenhove: IL Goodyear. 
Beer, M. & Walton, A.E. 1987. Organization change and development. Annual Review of Psychology. 1987, 

38: 339-367. 
Beer, M. & Eisenstat, R.A. & Spector, B. 1990. The Critical Path to Corporate Renewal. Boston: Harvard 

Business School Press. 
Beer, S.H. & Ulan, A.B. (Ed). 1958. Patterns of Government: The major political systems of Europe. New 

York: Random House. 
Bekker, S. 1974. The Plural Society and the Problem of Order. Kaapstad: UK. 
Belasco, James. A. 1992. Teaching the Elephant to Dance. London: Century Busine ss. 
Bell, Chip. R. 1996. Managers as Mentors. San Franscisco: Berrett-Koehler. 
Bell, R.T. 1985. Issues in South African unemployment. The South African Journal of Economics . 1985, 

March. 
Bellebaum, A. 1977. Sociologie der modernen Gesellschaft, Hamburg.  
Below, P. & Morrisey, G. & Acomb, B. 1987. The executive guide to strategic planning. San Franscisco: 

Jossey Bass. 
Bendix, S. 1992. Industrial relations in the new South Africa. Cape Town: Juta. 
Bendor, J. 1977. Confusion between developmental and evolutionary theories. Administration and Society. 

1977, 8(4): 481-514.  
Benestad, J.B. 1982. The Pursuit of a Just social Order: Policy Statements of the U.S.Catholic Bishops, 

1966-1980. Johannesburg: Ethics and Public Policy Centre. 
Benjamin, A. 1973. Het helpende gesprek. Haarlem. 
Bennet, John. L. 2000. Leading the Edge of Change: Building Individual and Organizational Capacity for the 

Evolving Nature of Change. Mooresville: PAW Print Press. 
Bennett, William. 2003. Why We Fight: Moral Clarity and the War on Terrorism. Washington, D.C.: Regnery. 
Bennis, Warren. G. & Nanus, Burt. 1986. The Strategies for taking Charge. US: Harper Collins. 
Bennis, Warren. G. 1989. Managing the Dream: Leadership in the 21ste Century. Journal of Organizational 

Change Mangement. 1989, 2(1) :6-10. 
Bennis, Warren, G. & Goldsmith, Jean. 1994. Learning to Lead. A Workbook on becoming a Leader. New 

York: Addisson-Wesley. 
Bennis, Warren. G. 1996. Organizing Genius: The secrets of creative colloboration. US: Addisson-Wesley. 
Bentler, P.M. 1990. Fit indexes, lagrange multipliers, constraint changes and incomplete data in structural 

models. Multivariate Behavioral Research. 1990,  25: 163-173. 
Ben-Zira, Z. 1985. Potency: a stress-buffering link in the coping-stress-disease relationship. Social sciences 

medical journal. 1985, 21(4): 397-406. 
BEPA (Bureau for Economic Policy and Analysis). 1980. Employment problems in South Africa. Pretoria: 

University of Pretoria. 
BEPA ((Bureau for Economic Policy and Analysis) 1985. Inflasie en Lone: Spesiale fokus . 1985, 3. Pretoria: 

Universiteit van Pretoria. 
Bergamini, D. 1971. Japan's Imperial Conspiracy. Washington. 
Berger, Peter.L. 1992. A far Glory: The quest for faith in an age of credulity. New York: Free Press. 
Berger, Peter. L. & Huntington, S.P. 2002. Many Globalizations . Oxford: Oxford University Press. 
Bergh, Ziel. C. & Theron, Antoinette. L. 1999. Psychology in the Work Context. Cape Town: Oxford 

University Press Southern Africa. 
Berkeley, Bill. 2001. The Graves are Not Yet Full: Race, Tribe and Power in the Heart of Africa. New York: 

Basic Books. 
Berkhof, H. 1960. De Mens Onderweg. Den Haag: Boekencentrum. 
Berkhof, H. (Red). l967a. Protestansche Verkenningen na Vaticanum II. 'S-Gravenhagen: Boekencentrum. 
Berkhof, H. 1967b. Twintigeeuse Eschatologie tussen Bijbelgezag en Levensbezef. Vox Theologica,  1967, 

37(4). Julie. 
Berkhof, H. 1973. Een inleiding tot de Geloofsleer. Nijkerk. 
Berkhof, H. 1981. Bruggen en bruggehoofden. Nijkerk. 
Berkhof, L. 1963. Systematic Theology. London: The Banner of Truth Trust. 
Berkouwer, G.C. 1961. De Wederkomst van Christus. 1. Kampen: Kok. 



 395 

Berkouwer, G.C. 1963. De Wederkomst van Christus  11. Kampen: Kok. 
Berkouwer, G.C. 1969. Verontrusting en verantwoordelijkheid. Kampen: Kok. 
Berkowitz, Bruce. 2003. The New Face of War: How War will be Fought in the 21st Century. New York: Free 

Press. 
Berlis, Angela. & Gerth, Klaus-Dieter. 1994. Christus Spes Liturgie und Glaube im ökumenischen Kontext. 

Festschrift für Bischof Sigisbert Kraft. Frankfurt am Main: Peter Lang. 
Berman, Bruce. & Eyoh, Peter. & Kymlicka, Will. (Eds). 2004. Ethnicity and Democracy in Africa. Oxford: 

Currey.  
Berman, M. 1983. All that is solid melts into Air :The Experience of modernity. London: Vreso 
Bernbaum, J.A. & Steer, S.M. 1986. Why Work?: Careers and Employment in Biblical Perspective. Grand 

Rapids: Baker Book House. 
Bernnet, A. 1976. Summary Report of the 1976 Training Conference and Workshop for Chaplains . Arlington: 

U.S. Army: DARCOM. 
Berryman, P. 1984a. C hristians in the Central American Revolutions . London: SCM Press. 
Berryman, P. 1984b. The Religious Roots of Rebellion. In Berryman. P. 1984. Christians in the Central 

American Revolutions . London:SCM Press. 
Berryman, P. l987. Liberation Theology. London: Taurus. 
Berstein, C. & Campbell, A. (Eds). 1985. Contradictions of Accumulation in Africa. Beverley Hills: Sage. 
Bertels, C.P. & Petersma, E. (3de druk). 1973. Filosofen van de Twintigste Eeu. Amsterdam: Van Gorcum. 

B.V. 
Beukes, R. 1989. Aksienavorsing. Ongepubliseerde M.A. Bloemfontein: UOVS. 
Bevans, Stephen. 1985. Models of Contextual Theology. Missiology. 1985, 13(2): 185-202. 
Beyerhaus, P. & Kuenneth, W. (Hrsg). 1975. Reich Gottes oder Weltgemeinschaft. Badiebenzell: 

Liebenzeller. 
Beyerhaus, Peter. 1987. The Kairos Document: Challenge or Danger to the Church? Cape Town: Gospel 

Defence League. 
Beyon, J. (Ed). 1978a. Divisive and integrative forces in South African political and constitutional 

development: An historical perspective. Pietermaritzburg: University of Natal Press. 
Beyon, J.A. (Ed). 1978b. Constitutional Change in South Africa. Pietermaritzburg: University of Natal Press. 
Bezuidenhout, J.L.J. 1980. Waak teen onetiese handelspraktyke. Volkshandel, 1980, 41(8): 114. 
Bezymenski , Lev. 1968. The Death of Adolf Hitler. New York. 
Bialer, Sewryb. 1980. Stalin's successors . Cambridge: Cambridge University Press.  
Biersteker, H. (Red). 1975. Macht over macht, veranderende opvattingen over gezag en macht. Bilthoven. 
Biko, S. 1972. Black consciousness and the quest for a true humanity: In Motlhabi, M. Essays on Black 

theology. Johannesburg: University Christian Movement.  
Billington, James. 1980. Fire in the Minds of Men: Origins of the Revolutionary Faith . New York: Basic 

Books. 
Bimwenyi, O.K. 1981. The origins of EATWOT. Voices from the Third World 1981, 4(2): 19-26. 
Birkenhihl, V.F. 1979. (3 Aufl). Kommunikationstraining. Zwischenmenschliche Beziehungen erfolgreich 

gestalten. München. 
Blake, Eugene. Carson. s.j. De Kerk in de komende tien jaar. Baarn: Bosch en Keuning.N.V. 
Blake, R.R. & Mouton, J.S. 1968. Corporate Excellence through Grid Organization Development: A Systems 

Approach. Houston: Gulf Publishing. 
Blake, R.R & Mouton, J.S.1978. The New Managerial Grid. Houston: TX: Gulf Publishing.  
Blanchard, Kenneth. & Peale, Norman.1988: The Power of Ethical Management. Kingswood: Heineman. 
Blanchard, Kenneth. & Bowels, Sheldon. 1993. Raving Fans . New York: William Morrow. 
Blanchard, Kenneth. & O’Connor, Michael. 1997. Managing by Values. San Francisco:Berrett-Koehler. 
Blanchard, Kenneth. & Waghorn, Terry. 1997. Mission Possible: Becoming a World-Class Organization 

while there's still time. New York: MacGraw Hill. 
Blaser, Klauspeter. 1980. Kontextuelle Theologie als Ökumenisches Problem. Frankfurt: Suterkamp.  
Blauw, J. s.j. Religie: band en boei: In Van Peursen, C.A. & Aalders, C. & Blauw, J. s.j. 

Evangelieverkondiging in wêreldperspectief. 18-20. Kampen: Kok. 
Blauw, J. s.j. Verkondiging: kans en koers: In Van Peursen, C.A. & Aalders, C. & Blauw, J. s.j. 

Evangelieverkondiging in wêreldperspectief. 25-31. Kampen: Kok. 
Bleakley, David. 1981. In Place of Work: The Sufficient society. London: SCM. 
Bleakley, Fred. R. 1993. Many Companies try Management Fads.Only to see them Flop. Wall Street Journal 

1993, July 6: A1. 
Bloch, E. 1960. Thomas Münster als Theologie der Revolution. Frankfurt: Suterkamp. 
Bloch, E. 1964. Geist der Utopie. Frankfurt:Suterkamp. 
Bloch, E. 1970. A Philosophy of the Future. New York: Herder and Herder. 
Bloch, E. 1971. Im Christentum steckt die Revolte. Zurich: Die Arche. 



 396 

Blom, M.B. 1981. Engagement en interventie. Over pastorale counseling met individuen, paren en gezinnen. 
'S-Gravenhage: Boekencentrum. 

Bloy, Philip. 1967. Historical background to Industrial Mission. In SARK: The Church 's Industrial Mission. 
10-11. Johannesburg. Wilgespruit. Fellowship Centre. 

Bober, M. 1962 (2de Uitg.) Karel Marx's interpretation of history. Cambridge (Mass): Harvard University 
Press. 

Boesak, A. 1977. Afscheid van de Onschuld. Een sociaal-etische studie over zwarte theologie en zwarte 
macht. Kampen: Kok. 

Boesak, A.  l979a. The Black Church and the struggle in South Africa. The Ecumenical Review 1980, 32: 
16-32. 

Boesak, A. l979b. Die vinger van God. Preke oor geloof en die politiek. Johannesburg: Ravan Press. 
Boff, L. & Boff, C. 1987. Introducing liberation theology. Tunbridge Wells: Burns & Oates. 
Bohlen, Charles. E. 1969. The Transformation of American Foreign Policy. New York: W.W. Norton. 
Boiton, R.G. (Red). 1965. Arbeid op de Tweesprong:1890-1965. 'S-Gravenhage. 
Bolkestein, M.H. & Thomas, J. 1972. Over preken gesproken. 'S-Gravenhage: Boekencentrum. 
Bolles, Richard. Nelson. 1991. How to Find your Mission in Life. Berkeley: Ten Speed Press. 
Bonhoeffer, D. 1950 (3 Aufl.) Nachfolge. München: Chr Kaiser. 
Bonhoeffer, D. 1952. God in an irreligious world. The Ecumenical Review. 1952, 4(2): 131 -139. 
Bonhoeffer, D. 1960a. Concerning the Christian idea of God. In Bonhoeffer, D. 1960. Gesammelte Schriften. 

3. München: Chr. Kaiser. 
Bonhoeffer, D. 1960b. Vom dankbarkeit des Christen: In Bonhoeffer, D. 1960. Gesammelte Schriften. 3. 

München: Chr. Kaiser. 
Bonhoeffer, D. 1960c. Gesammelte Schriften. 3. München: Chr. Kaiser. 
Bonner, H. 1959. Group dynamics: Principles and applications . New York: Ronald. 
Boot, Max. 2002. The Savage Wars of Peace. Small Wars and the rise of American Power. New York: Basic 

Books. 
Bornemann, E. 1967. Betriebpsychologie . Wiesbaden: Gabler. 
Bornewasser. M.U.A. 1979. (2 Aufl.) Einführung in die Sozialpsychologie. Heidelberg. 
Borucki, C. & Sollazo, J. 1990. Restructuring within GE to Facilitate Strategic Change. A Self-design 

Process Approach. Journal of organizational Change management 1990, 3(1): 15-31. 
Bosch, Anton. 2005. The Pastoral and Practical Principles on which the churches in the New Testament 

were based. M.Th. University of Zululand. 
Bosch, David. J. l979a. Currents and Crosscurrents in South African Black Theology: In Wilmore, G. & 

Cone, J. (Eds). l979. Black Theology: A Documentary History, l966-1979. New York: Orbis Books. 
Bosch, David. J. l979b. Heil vir die wêreld: Die Christelike sending in teologiese perspektief. Pretoria: 

N.G.Kerk Boekhandel. 
Bosch, David. J. 1979c. Racism and revolution: response of the churches in South Africa. Occasional 

Bulletin of Missionary Research, 1979, 3(1). 
Bosch, David, J. & König, Adrio. & Nicol, Willem, D. 1982. Perspektief op die Ope Brief, Kaapstad: Human & 

Rousseau. 
Botha, Johan. (Ed). 2001a. Work as Calling and Worship. Goodwood: Lux Verbi. 
Botha, Johan. 2001b. The humanization of Globalization and Labour, Trends and Arguments. Kaapstad. 

Industrial Ministry. South Africa. 
Botha, Johan. & Orsmond, Eddie. 2004. Woord en Werk. Bellville: Design A Print. 
Botha, M. Elaine. 1984. Metaforiese perspektief en fokus in die wetenskap. Die rol van geloof, mite en taal in 

wetenskaplike teoerievorming. Potchefstroom: CHO Sentrale publikasies. 
Botha, Roelf. 1987. Toekomsplan vir Suid Afrika. 'n Basis vir dialoog. Johannesburg: Perskor Uitgewery. 
Botter, C.H. 1975. Industrie en organisatie. Philips Technische Bibliotheek: Kluwer/NIVE 
Bovet, Th. 1952. Practische Zielzorg, Vert. Hijmans, P. 'S-Gravenhage:Boekencentrum  
Bowie, N.E. 1982. Business Ethics . Englewood Cliffs: Prentice Hall. 
Bowmaker-Falconer, Angus. & Horwitz, Frank. 1994. Enhancing competitiveness through strategic HR. 

People Dynamics . 1994, 12(8): 15-20. 
Boyd, W.C. 1950. Genetics and the Races of Man. Boston: Harvard University Press. 
Bradley, Stephen. (Ed). 1993. Globalization, Technology, and Competion. The Fusion of Computers. and 

Telecommunications in the 1990's . Cambridge, MA: Harvard Business School Press. 
Bradnum, M. & Nieuwoudt, J. & Terdoux, C. 1993. Contact and the integration of racial attitudes in South 

Africa. South African journal of psychology. 1993, 23(4): 204-211. 
Braibanti, R. (Ed).1969. Political Development and the Objectives of Modern Government. Durham: Duke 

University Press. 
Brammer, L.M. & Abrego, P. & Shostrom, E. 1993. (6th ed.) Therapeutic counselling and Psychotherapy. 

Upper Saddle River: Prentice hall. 



 397 

Brattinga, T. 1989. Conciliar proces. Stand van zaken en perspektief. Praktische Theologie. 1989, 16 (3): 
295-308. 

Bratton, Michael. & Van de Walle, Nicolas. 1997. Democratic Experiments in Africa: Regime Transitions in 
Comparative Perspective. Cambridge: Cambridge University Press. 

Braunert, Horst. 1969. Utopia. Antworten griechischen Denkens  auf die Herausforderung durch sociale 
Verhaltnisse. Kiel. 

Braverman, Harry. 1974. Labor and Monopoly Capital: The Degration of Work in die 20th Century. New 
York: Monthly Labor Press. 

Braybrook, D. 1983. Ethics in the World of Business. New York: Rowman & Allanhead. 
Brecher, Jeremy. & Childs, John. Brown. & Cutler, Jill. (Eds). 1993. Global Visions: Beyond the New. World 

Order. Boston: South End Press. 
Brett, Rachel. 1992. The Development of the Human Dimension Mechanism of the CSCE (Conference on 

Security and Co-operation in Europe). Human Rights Centre. University of Essex. 
Bretton, Henry. 1973. Power and Politics in Africa. London:Longman. 
Breytenbach, W.J. 1975. Tuislande selfregering en politieke partye. Pretoria: Afrika Instituut. 
Bridges, William. 1996: Jobshift. How to prosper in a workplace without jobs . London:Nicholas Brealey 

Publishing. 
Brillenburg Wurth, G. 1957. (2de Uitg.)  Het Christelijk Leven. Kampen:Kok. 
Brillenburg Wurth, G. 1961. Het Christelijk Leven: in de Maatschappij. Kampen:Kok. 
Brinton, C.C. 1952 (2nd Ed.) The anatomy of revolution. New York: Prentice Hall. 
Brod, Graig. 1984. Techno Stress: The Human Cost of the Computor Revolution. Reading. M.A.: Addison -

Wesley. 
Brook, J. 1991. The attitudes of white civil servants to the upward occupational mobility of Africans and so-

called coloureds: In Human, L. (Ed). 1991. Educating and Developing Managers for a Changing 
South Africa. Cape Town: Juta. 

Brooke, T. 1989. When the World will be as One:The Coming New World Order in the New Age. 
Eugene:Harvest House. 

Broomberg, J (Ed).1991. The economic impact of AIDS in South Africa. Aids in South Africa: The 
demographic and economic implications . Johannesburg: The Centre for Health Policy, University of 
the Witwatersrand. 

Broomberger, N. 1982. Government Policies affecting the distributing of income. 1940-1980. In Schire, R. 
(Ed). 1982. South Africa: Public Policy perspectives. 192-194. CapeTown: Juta. 

Brotz, H. 1977. The Politics of South Africa. Oxford: Oxford University Press. 
Brown, J.A.C. 1954-1958. The Social Psychology of Industry. Vol I-V. London:Pelican-Reeks.  
Brown, Michael, (Ed) 1996. The International Dimensions of Internal Conflict . Cambridge: MIT Press. 
Brown, Neil. 1995. Ecumenical Theology in a Postmodern Context. Pacifica. 1995. 8(2). 
Brown, Paul. B. 1992. In and For the World: Bringing the Contemporary into Christian Worship. Minneapolis: 

Fortress Press. 
Brown, Peter. G. 1994: Jumping the jobtrack. New York: Crown Trade Paperbacks. 
Brown, Richard. 1992. Private Wealth and Public Debt: Debt, Capital Flight and the IMF in Sudan. London: 

Macmillan. 
Brown, Robert, M. 1977. Context effects content.The rootedness of all Theology. Christianity and Crisis . 

1977, 37: 170 -174. 
Brown, Robert. M. 1985. What is Contectual Theology. Philadelphia. Fortress Press. 
Brown, William. P. 2004. The Ten Commandments: the reciprocity of faithfulness . Louisville: Westminster 

John Knox Press. 
Browning, Don. S. 1991. A fundamental practical theology: descriptive and strategic proposal . Minneapolis: 

Fortress Pres s. 
Browning, Don. S. 2003. Marriage and modernization. Grand Rapids: William. B. Eerdmans. 
Brunner, Hans. Heinrich. 1967. Kan men vandaag nog Christen zijn? 'S-Gravenhage: Boekencentrum.   
Brunson, Nils. & Olsen, Johan. P. 1993. The Reforming Organization. London: Routledge. 
Brunstein, J.C. & Lautenschlager, U. & Nawroth, B. & Pöhlmann, K. & Schultheiss, O. 1995 Persönliche 

Anliegen, soziale Motive und emotionales Wohlbefinden. Zietschrift für Differenteille und 
Diagnostische Psychology. 1995, 16: 1-10. 

Brzezinksi, Ebigniew. 1967. Ideology and Power in Soviet Politics. New York: Frederick. A. Praeger. 
Brzezinksi. Z. (Ed). 1963. Africa and the Communist World. Stanford: Stanford University Press. 
Bukovsky, Vladimir. 1979. To Build a Castle – My life as a Diserter. Trans. Scammell, Michael. New York: 

Viking Press. 
Bull, Hedley. 1977. The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics . London: MacMillan. 
Bullock, R. & Batten, D. 1985. It's just a phase we're going through: A review and synthesis of OD phase 

analysis. Group and organisation studies . 1985, 10: 383-412.  
Bultmann, R. 1967. Jezus Christus en de mythe. Amsterdam: Ten Have. 



 398 

Burdman, Pamela. 1992. 'Flexible' Jobs on the Rise. San Franscisco Examiner. August 10. C5. 
Burgat, Francois 1993. The Islamic Movement in Africa. University of Texas. 
Burger, Coenie. 1991. Praktiese Teologie in Suid Afrika. 'n Ondersoek na die denke oor sekere voorvrae 

van die vak. Pretoria: RGN Uitgewers. 
Burger, Coenie. 1995. Gemeentes in Transito. Vernuwingsgeleenthede in 'n oorgangstyd. Kaapstad: Lux 

Verbi. 
Burke, W.W. 1982. Organization Development: Principles and Practices . Boston: Little Brown. 
Burns, James. MacGregor. 1978. Leadership. New York: Harper and Row. 
Burns,T. & Stalker, G.M. 1961. The Management of Innovation. London: Tavistock Publications. 
Burr, J. Millard. & Collins, Robert. O. 2003. Revolutionary Sudan. Hasan Al-Tubari and the Islamic State 

1989-2000. Leiden. Brill Academic Publishers. 
Busia, K.A.. 1955. The African Worldview in Christianity and African Culture. Accra: Christian Council of the 

Gold Coast. 
Burton, C.R. 1931. The Race Problem in Africa. London: Hogarth Press. 
Buthelezi, M. 1972. An African or a Black theology? In Motlhabi, M. (Ed). 1972. Essays on Black Theology. 

Johannesburg: University Christian Movement 
Buthelezi, M. 1973a. African theology and Black theology? Essays on Black theology: a search for a 

Theological Method: In Becken, H.J. (Ed). 1973. Relevant Theology in Africa. Durban: Lutheran 
Publishing House. 

Buthelezi, M. 1973b. The theological meaning of true humanity: In Moore, B. (Ed). 1973. The Challenge of 
Black Theology in South Africa. 93-103. Atlanta: John Knox Press. 

Buthelezi, M. 1973c. Theological grounds for an Ethic of Hope. In Moore, B. (Ed) 1973. The Challenge of 
Black Theology in South Africa. 147-156. Atlanta: John Knox Press. 

Buthelezi, M. 1978. Towards indigenous theology in South Africa: In Torres, S. & Fabella, V. (Eds). 1978. 
The emergent gospel: Theology from the Underside of History. Maryknoll: Orbis. 

Buti, S. 1979. The shadows of death and the future of hope in South Africa. Ecunews , 1979, 24. 
Butler, David. & Sloman, Anne. 1983. British Political Facts 1900-1969. London: MacMillan. 
Buzan, Barry. 1991. New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century. International Affairs . 1991, 

67(3): 431-451. 
 
C.  
Cahill, Lisa. Sowle. 2002.Toward global ethics: Theological Studies . 2002, 63 (2): 324-344. 
Caldwell, Bruce.1994. Missteps, Miscues – Business Re-engineering Failures have cost Corporations 

Billions. Information Week, 1994, 20:June. 
Calitz, J.M. 1991. South African population projections. 1995-2005. Johannesburg: Halfway House: 

Developement Bank of South Africa.  
Cameron , Frazer. 2002. US Foreign Policy after the Cold War. New York: Routledge.  
Campbell, Greg. 2004. Blood Diamonds ; Tracing the Deadly Path of the World's Most Precious Stones . 

Boulder: Westview.  
Campbell, Keith, 1986. Terrorism in SA: ANC a Soviet Task force? London: Thetford Press. 
Cannon, Lou. 1982. Ronald Reagan: The Role of a Lifetime. New York: Putnam, 1982. 
Cannon, T. 1996. Welcome to the Revolution. Managing Paradox in the 21st Century. London. 
Capps, Donald. 1995. Agents of Hope. Minneapolis: Fortress Press. 
Capuzzi, D. & Gross, D.R. (Eds). 1997 (2nd ed.). Introduction to the counselling profession. Boston: Kent. 
Catherwood, F. (2nd ed) 1966. The Christian in Industrial Society. London: Tyndale.  
Catherwood, F. (3rd  ed) 1980. The Christian in Industrial Society. Leicester :IVP.  
Carino, Feliciano.V. 1989. The Theology of Struggle as Contextual Theology: Some Discordant Notes. 

TUGON. 1989, 3: 207-215. 
Carner, Rochelle. 1994. A Tough Act to Follow. Computerworld. 1994, July. 
Carnoy, Martin. & Castells, Manuel. & Cohen, Tese. S. & Cardoso, Fredinand. Enrique. 1993. The Global 

Economy in the Information Age. Reflections on our Changing World Order. University Park: 
Pennsylvania State University Press.  

Carolus, Cheryl. 1994. Transformation in South Africa: the role of civil society and the church in the 
Reconstruction and Development Programm e. Bellville: EFSA Institute.  

Carrell, M.R. & Kuzmitz, F.E. 1982. Personnel: management of human resources . Columbus: Merrill. 
Carrell, Michael. & Elbert, R. & Norbert, F. & Hatfield, Robert. D. & Grobler, Pieter. A. &  Marx, Marilize. & 

Van der Schyf, Surette. (3de uitg.) 2000. Human Resource Management in South Africa. Cape 
Town: MiIls Litho. 

Carter, Gwendolyn. & O'Meara, Patrick. 1985. African Independence: The First Twenty-five Years. Indiana 
University Press. 

Cartwright, D. & Zander, A. (Ed). 1968. (3rd ed.) Group dynamics: Research and theory. New York: Harper 
& Row. 



 399 

Cartwright, John. R. 1983. Political Leadership in Africa. New York: St Martin's Press. 
Casserley, J.V.L. 1951. The retreat from Christianity in the Modern World. London: Longmans Green & Co. 
Castro, E. l968. Bekering en sociale gedaantewisseling in de Wêreldraad van Kerke. Kerk en Revolutie: 

1968: 77-81.   
Castro. E.1985. Freedom in mission: The perspective of the Kingdom of God: an ecumenical perspective. 

Ching Feng. 1985, 37(3): 147-167. 
Cave, Alan. 1994. Managing Change in the Workplace. New Approaches to Employee Relations. London: 

Kogan Page. 
CE (Council of Europe). 1992. People on the move: New Migration Flows in Europe. Strasbourg: Council of 

Europe Press. 
Cellar, Sheldon. 1995. Senegal: An African Nation between Islam and the West. Boulder: Westview. 
CEPES (European Committee for Economic and Social Progress). 1963. French and Other National 

Economic Plans for Growth. New York: CEPES.  
Chabal, Patrick. (Ed). 1986. Political Domination in Africa: Reflections on the Limits of Power. London. 

McGraw Hill. 
Chabal, Patrick. & Daloz, Jean-Pascal. 1999. Africa Works: Disorder as Political Instrument. Oxford: Currey. 
Chamberlain, Neil. W. 1980. Forces of Change in Western Europe. London: McGraw Hill. 
Charlton, G.D. 1992. Leadership: The human race. A guide to developing leadership potential in Southern 

Africa. Kenwyn: Juta.  
Charlton, Guy.D. & Van Niekerk, Naas. 1994. Affriming Action – beyond 1994. Kaapstad: Juta.  
Charters, David. 1994. (Ed). The Deadly Sin of Terrorism: Its Effects on Democracy and Civil Liberty in Six 

Countries . Westport: Greenwood Press.  
Cheadle, H. & Le Roux, P.A.K. & Thompson, C. & Van Niekerk, A. 1993. Current Labour Law. Wetton: Juta.  
Chester, M. 1993. Business is quietly moving South Africa to economic democracy. The Star, 1993, March. 
Chewing, R.C. 1983. Business Ethics in a Changing Culture. Richmond: Robert.F.Dame. 
Chilton, Paul. 1996. Security Metaphors. Cold War discourse from Containment to Common House. New 

York: Peter Lang.  
Chipenda, J.B. 1979. Theological options in Africa today. In Appiah-Kubi, K. & Torres, S. African theology en 

route. Maryknoll: Orbis. 
Chirenje, J.M. 1987. Ethiopianism and Afro-Americans in Southern Africa: 1833-1916. London. 
Choate, Pat. 1990. Agents of Influence. New York: Knopf.  
Chua, Amy. 2002. World on Fire. How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global 

Instability. New York: Doubleday. 
Chubb, O. Edmund. 1965. Twentieth Century China. New York: Columbia University Press.  
Church, George, J. 1993. Jobs in an Age of Insecurity. Time. November 22: 34-39.  
Churchill, Winston. 1931. The Unknown War. New York: Charles Scribner's Sons.  
Churchill, Winston. 1949. Their Finest Hour – The Second Wolrd War, Vol I, II. London.  
Cilliers, F. 1984. 'n Ontwikkelingsprogram in sensitiewe relasievorming as bestuursdimensie. Potchefstroom: 

Universiteit van Potchefstroom. 
Cilliers, F. 1991. Die veranderde rol van die bedryfsielkunde in Suid-Afrika. Inaugural lecture. Pretoria: 

UNISA. 
Claessens, W. & Van Tillo, G. 1990. Van beneden naar boven. Een nieuwe richting in de Praktische 

Theologie. Kampen: Kok. 
Clapham, Christopher. (Ed).1992. Private Patronage and Public Power: Political Clientelism in the Modern 

State. London:Pinter.  
Clapham, Christopher. (Ed). 1998. African Guerrillas. Oxford: Currey. 
Clarke, Liz. 1994. The Essence of Change. New York: Prentice Hall.  
Clarke, Peter. B. 1982. West Africa and Islam: A study of Religious Development from the 8th to the 20th 

Century. London: Arnold.  
Clarkson, P. 1990. The scope of stress counselling in organisations. Employee counselling today. 1990, 

2(4): 3-6.  
Cleage, Albert. B. jr. 1972. Black Christian Nationalism. New York. Prentice Hall.  
Cloete, G.D. & Smit, D.J. 1984. 'n Oomblik van Waarheid: Opstelle rondom die N.G. Sendingkerk se 

afkondiging van 'n status confessionis en die opstel van 'n konsepbelydenis . Kaapstad: Tafelberg. 
Coates, Joseph. F. & Jarratt, J. & Mahaffie, J. 1989. Workplace management 2000. Personnel 

Administrator. 1989, 34(12): 51-55.  
Cochrane, J.R. & De Cruchy, J. & Petersen, R. 1991. In word and deed: towards a Practical Theology for 

social transformation. Pietermaritzburg: Cluster Publications. 
Cochrane, J.R. & Henderson, I.W. & West. G.O. (Ed). 1991. Bibliography in Contextual Theology in Africa. 

Department of Theological Studies. Pietermaritzburg: University of Natal.  
Cochrane, J. R. 2002. Modelling a new economy: Is a paradigm shift possible? In Journal of Theology for 

Southern Africa. 2002, 112 :89-97. 



 400 

Coddington, Dean & Orvis, Donald. 1989. Christianity in the Workplace: Your Faith On The Job. Elgin: David 
C. Cook. 

Coetzee, Johann. 1984. The Christian manager at work. Manpower Journal, 1984, December: 30-31.  
Coetzee, Johann. 1988. Persoonlike dilemma van die Bestuurders. Woord en Daad. 1988, 28: 10-13. 
Coetzee, Johann. 1990a. Bestuursetiek: noodsaaklik en uitvoerbaar. Instituut vir Reformatoriese studies . 

1990, 36: 14-27. 
Coetzee, Johann. 1990b. Selfbestuur, Instituut vir Reformatoriese Studies. 1990, 36: 167-178.  
Coetzee, Pieter. Hendrik. 2000. Onverwagse uittrede: 'n Pastoraal-narratiewe studie. Pretoria: Unisa. 
Coetzer, J.P.J. 2000. Gister se Dade vandag se Oordeel. Pretora: J.P.van der Walt.  
Cohen, Don. 1998. Towards a Knowledge Context. California Managem ent Review. 1998, 4(3): 22-39.  
Cohen, Elliot, A. 2002. Supreme Command, Soldiers, Statesmen and Leadership in Wartime. New York: 

Free Press.  
Cohen, Herman. 2000. Intervening in Africa: Superpower Peacemaking in a Troubled Continent. New York: 

St Martin's Press. 
Cole, Robert, E. 1998. Special Issue on Knowledge and the Firm. California Management Review. 1998, 

40(3). Berkeley: Haas School of Business. 
Collins, James. C. & Porras, Jerry. I. 1991. Organizational Vision and Visionary Organizations. California 

Management Review. 1991, Fall. 
Collins, L. & Lapiere, D. 1965. Is Paris burning. London.  
Condit, D.M. 1973. Modern Revolutionary Warfare: An analyitic overview. Kensington: American Institute for 

Research.  
Cone, James. H. 1969. Black Theology and Black Power. New York.  
Conn, H.M. 1977. Contextualization: Where do we begin?: In Amerding, C. (Ed). 1977, Evangelicals and 

Liberation. 90-120. Grand Rapids: Baker.  
Conn, H.M. 1978. Contextualization: A New dimension for cross -cultural hermeneutic. Evangelical Missions 

Quaterly. 1978, 14: 39-46. 
Conn, H. M. l984. Eternal Word and changing worlds: Theology, anthropology, and mission in trialogue. 

Grand Rapids: Zondervan.  
Conner, Daryl. R. 1992. Managing at the speed of Change. Chicester: John Wiley and Sons.  
Conner, P.E. & Lake, L.K. 1988. Managing organizational change. New York: Praeger.  
Connoly, W. (Ed). 1984. Legitimacy and the State. Oxford: University Press. 
Conquest, Robert. 1968. The Great Terror. London. 
Conquest, Robert. 1971. The Human Cost of Soviet Communism. USA, Document 1971. 92(36): July 16. 

Washington: USA Printing Office.  
Coogan, Tim. Pat. 2002. The IRA. New York: Palgrave. 
Cook, Chris. & Paxton, John. 1981. Commonwealth Political Facts. London: MacMillan.  
Cook, Chris. & Paxton, John. 1982. European Political Facts 1918 -1973. London: MacMillan  
Cook, Chris. & Killingray, David.1983. African Political Facts since 1945. London: MacMillan.  
Cooper, C. & Ambrose, J. 1984. Executive stress goes global. International Management. 1984. 39:28-32.  
Cooper, C.L. & Payne, R. (Eds). 1994. Causes, coping and consequences of stress at work. Chichester: 

Wiley and Sons.  
Cooper, Frederick. 2002. Africa since 1940: The Past of the Present. Cambridge: Cambridge University 

Press.  
Cooper, Robert. 2003. The Breaking of Nations: Order and Chaos in the Twenty-first Centruy. London: 

Atlantic.  
Cornia, G. (Ed). 1998. Africa's Recovery in the 1990's: From Stagnation and Adjustment to Human 

Development. London: MacMiillan. 
COSATU (Congress of S.A Trade Unions). 2000. Crush Poverty! Create Quality Jobs. Johannesburg. 
Costas, O.E. 1979. Contextualization and Incarnation. Journal of Theology for Southern Africa. 1979.  
Covey, S.R. 1992. Principle-centered leadership. London: Simon & Schuster. 
Covey, S.R. 2004. The 8th Habit. London. 
Cox, H. l967. De stad van de mens, het levenspatroon van de moderne wereld in theologische perspectief. 

Utrecht:Ambo Boeken 
Cox, H. 1968a. Kerk en Revolutie. Baarn. 
Cox, H. l968b. Inleiding. Wereldraad van Kerke: Kerk en Revolutie. Een bloemlezing uit de voor studies voor 

het kongres van de Wereldraad van Kerken over Kerk en Maatschappij. Baarn: Bosch en Keuning.  
Crafford, D. l982. Aan God die dank. Deel I. l982 (2):34-37. Pretoria: N.G. Kerk Boekhandel.  
Crafford, D. 1991. Ekumenika as wetenskaplike dissipline en die verhouding daarvan tot Ekumeniese 

Teologie. Skrif en Kerk. 1991, 12(1): 16-25. 
Craig, Ian. 1977. The Communist Challenge to Africa. London: Foreign Affairs Publishing.   
Crane, D.P. 1982. Personnel: the management of human resources . Boston: Kent. 



 401 

Crane, Edward. H. & Boaz, David. 1989. An American Vision: Policies for the 90's . Washington. D.C: Cato 
Institute.  

Crawley. A. 1969. De Gaulle: a Biography. London. 
Crockatt, Richard. 2000. The Fifty Years War: The United States and the Soviet Union in World Politics. 

1941-1991. New York: Routledge. 
Cronin, Richard. 1989. Afghanistan After the Soviet Withdrawal. Contenders for Power. Washington: 

Congressional Research Service. 1989, May. 
Cronje, J.M. & Van Wyk, J.A. (Red). 1982. Van Mens tot Mens. Kerklike kommunikasie in teorie en praktyk . 

Pretoria: N.G.Kerk Boekhandel. 
Cross, Gary. 1993. Time and Money. The Making of Consumer Culture. New York: Routledge. 
Crozier, Brain. 1978. Strategy of Survival. New York: Arlington House. 
Cruise, O'Brein. Donald. 1971. The Mourides of Senegal: The political and Economic Organization of an 

Islamic Brotherhood. Oxford: Claredon Press. 
Cullman, Oscar. 1962. Christus und de Zeit. Zürich. Ev.Verlag.  
Cullman, Oscar. 1965. Heil als Geschicte .Tübingen: Mohr. 
Cullman, Oscar. 1970. Jesus und de Revolutionaren seiner Zeit. Tübingen.  
Cullman, Oscar. 1971. Christ and Time. Study Edition. London: SCM Press Ltd. 
Cunningham, A. & Miller, D.E. & Will, J.E. 1984. Toward an Ecumenical Theology for grounding Human 

Rights. Soundings. 1984, 67: 209-239.  
Curtin, P. 1966. Nationalism in Africa. Review of Politics, 1966, 28(2).   
Curtin, Philip. & Feierman, Steven. & Thompson, Leonard. & Vansina. Jan. 1995 (2nd ed.) African History: 

From Earliest Times to Independence . London: Longman. 
Cusack, J.M. 1987. Bible Studies For Working People. Oamaru: J.M. Cusack. 
 
D. 
Daalder, Ivo. & Lindsay, James. M. 2003. America Unbound: The Bush Revolution in Foreign Policy. 

Washington, D.C. Brookings Institution Press. 
Dahrendorf, Ralf. 1965. Sociologie van Industrie en Bedrijf. Utrecht. 
Dahrendorf, Ralf. 1975. The New Liberty. London: Routledge & Keagen Paul.  
Daim, W. 1967. Christentum und Revolution. München.  
Dale, Ernest. 1988. (4th ed). Management:Theory and Practice. Auckland: McGraw Hill. 
Dallek, Robert. 1999. Ronald Reagan: The Politics of Symbolism. Cambridge, Mass: Harvard University  
Daly, M.W. (Ed). 1985. Two Sufi Tariqas in the Sudan. Khartoum: University of Khartoum. 
Daneel, M.L. 1971. Old and new in Southern Shona Independent Churches,: Background and rise of the 

major movements. Volume. 1. The Hague: Mouton. 
Daneel, M.L. 1989. Die Christelike Teologie van Afrika. Sending as bevryding: Derdewêreld-teologieë. 

Sendingwetenskap Studiegids. Pretoria: UNISA.  
Dassbach, Carl. H.A. 1988. Global Enterprises  and the Wolrd Economy. New York:Garland. 
D'Aveni, Richard. A. & Gunther, Robert. 1994. Hypercompetition. Managing the Dynamics of Strategic 

Manoeuvring. New York: The Free Press.  
Davenport, Thomas. H. 1993. Process Innovation. Re-engineering Work Through Information Technology. 

Boston: Harvard Business School Press.  
Davenport, Thomas. H. & Prusak, Laurence. 1997. Information ecology: Mastering the information and 

Knowledge Environment. New York: Oxford University Press.  
Davenport, T.R.H. 1977. South Africa: A modern History Johannesburg: Macmillan.  
Davidow, William. & Malone, Michael. 1992. The Virtual Organization:Structuring and Revitalising the 

Corporation for the 21st Century. New York: Harper Business. 
Davidson, Alex. & Strand, Per. 1993. The Path to Democracy. A Background to the Constitutional 

Negotiations in South Africa. Uppsala Studies in Democracy No 5. Uppsala: Department of 
Goverment Uppsala University.  

Davidson, Basil. 1955. The African Awakening. London: Cape.  
Davidson, Basil. 1978. Africa in Modern History. The Search for a New Society. London: Allen Lane.  
Davidson, J.D. & Rees -Mogg, L. 1993. The Great Reckoning. New York: Simon and Schuster 
Davis, H. & Gosling, D. (Eds). 1986. Will the Future Work? Values for Emerging Patterns of Work and 

Employment. Geneva: WCC. 
Davis, Richard. & Diana, Owen.1998. New Media and American Politics . New York: Oxford University Press. 
Day, R. 1991. The attitudes of white MBA students towards the advancement of blacks and white women in 

business: In Human, L. (Ed). 1991. Educating and Developing Managers for a Changing South 
Africa. Cape Town: Juta.  

De Bono, Edward. 1992. Serious Creativity. London: Harper-Collins. 
De Cruchy, J.W. 1982. The church struggle in South Africa. Cape town: David Philip. 
De Custine, Marquis. 1951. Journey of our time. Trans. Kohler, Phyllis. Chicago: Henry Regenary.  



 402 

De George, R.T. 1983 (2nd ed.) Business Ethics . New York: MacMillan.  
De Klerk, F.W. 1990. Address by State President F.W.de Klerk. February 2, 1990. In Dugard, John. & 

Haysom, Nicholas. & Marcus, Gilbert. (Ed). 1992. South Africa: Time running out The last years of 
Apartheid: Civil Liberties in South Africa.139-154. USA: Ford Foundation-Foreign.  

De Klerk, F.W. 1991. Summary of State President F.W.de Klerk’s Address. February 1, 1991: In Dugard, 
John. & Haysom, Nicholas. & Marcus, Gilbert. (Ed). 1992. South Africa: Time running out. The last 
years of Apartheid: Civil Liberties in South Africa. 172-175. USA: Ford Foundation-Foreign. 

De Klerk, F.W. 1992. Openingsrede Staatspresident F.W. De Klerk: Kort Parlementêre sitting,  12 Oktober, 
1992.  RSA Beleidsoorsig. 1992, 5(10): 80-89. 

De Klerk, W.A. 1979. Tyd van Vernuwing: Opstelle oor tyd en samelewing. Kaapstad: Tafelberg.  
De Klerk, W.J. s.j. Kerk en Pastoraat. Die stryd om die Kerk. Die Evangelis . Potchefstroom. 
De Kruijf, G.G. 1999. Christelijke Ethiek. Een inleiding met sleutel teksten. Zoetermeer: Meinema.  
De Leeuw, A.C.J. 1982. Organisasies: management, analyse, ontwerp en verandering. Assen: Van Go rcum. 
De Pree, W.A. 1971. Maatschappijkritiek en theologiekritiek. Assen: Van Gorcum.  
De Ru, G. 1974. De Verleiding der Revolutie. Kampen: Kok. 
De Santa, Ana, J 1988. Is there hope for the Third World? Amsterdam. Vrije Universiteit. 
De Sismondi. Simonde J.C.L. 1991. New Principles of Political Economy. Trans. Hyse, Richard. USA. 

Transactions Publishers  
De Vet, G.H. 1963. Kerk en Industrie. Kampen:Kok.  
De Villiers, C. 1976. African Problems and Challenges . Sandton: Valiant Publishers. 
De Villiers, D.E. 1978. Die Eiesoortigheid van die Christelike moraal. Amsterdam: Rodopi. 
De Villiers, Dirk. & De Villiers, Johanna. 1984. P.W. Kaapstad: Tafelberg. 
De Villiers, L. & Marais, J. & Wiehann, N. 1986. Doing business with South Africa. New Canaan: Business 

Books.  
De Visser, J.Th. 1940. Kerk en Staat. Vol I, II. Kampen: Kok.  
De Vos, H. 1964. Inleiding tot de ethiek. Nijkerk: G.F. Callenbach. 
De Vries, Jelte. 1990. Die oorlewing van die sterkste. Instituut vir Reformatoriese Studies. 1990, 36: 206-215  
De Waal, Elex (Ed). 2004. Islamism and its Enemies in the Horn of Africa. London:Hurts.  
Dean. D. & Smit.D. (Red). 1983a. The government's constitutional proposals 1982. Kaapstad: Juta.  
Dean. D. & Smit.D. (Red). 1983b. The likely direction of constitutional change in South Africa over the next 

five years. Kaapstad: Juta.  
Decalo, Samuel. 1989. Psychoses of Power: African Personal Dictatorships. Boulder: Westview.   
Decalo, Samuel. (2nd ed.) 1990. Coups and Army Rule in Africa. Yale: Yale University Press.  
Deist, Ferdinand. E. 1974. Die Woord in beweging. Bybeluitleg vir die moderne tyd. Kaapstad: Tafelberg. 
Deist, Ferdinand. E. 1983. Verandering sonder geweld? Kaapstad: Tafelberg. 
Dekker, G. 1975. De Mens en zÿn godsdienst. Baarn. Ambo-Boeken. 
Dekker, G. 1993. Godsdienst en sameleving. Kampen: Kok.  
Dekker, Gerhard. & Luidens, Donald. A. & Rice, Rodger. R. H. 1997. Rethinking Secularization: Reformed 

Reactions to Modernity. Lanham: University Press Of America. 
Delgado, Mariano. & Fuchs, Gotthard. (Hrsg). 2004. Die Kirchenkritik der Mystiker: Prophetie aus 

Gotteserfahrung: Church renewal – History of doctrines. Freiburgh: Academic Press;  
Dennison, D.R. 1984. Bringing Corporate Culture to the Bottom Line. Organizational Dynamics  1984, 

Autumn 13: 4-22. 
Denton, J. 1982. Soviet, East German and Cuban involvement in formenting terrorism in Southern Africa. 

Pretoria: Senator report on security. 1981, Desember. 
Devane, Tom. 1999. Thoughts on the Future. In Holman, Peggy & Devane, Tom. 1999. The Change 

Handbook. Group methods for shaping the future. 1999, 323-334. San Franscisco: Berret-Koehler. 
Devenish, G. 1982. The role of a constitution in a just political order. Politikon.  1982, 9: 19-30 
Devenish, G. 1983. Constitutional Reform: End of White Rule in South Africa. South African International 

1983, (13)3: 11-13.   
Diamond, Larry, 1988a. Introduction: Roots of Failure and Seeds of Hope: In Diamond, Larry. (Ed). 1988. 

Democracy in Developing Countries . Vol 2: Africa. Boulder: Lynne Rienne.  
Diamond, Larry. 1988b. Beyond Autocracy: Prospects for Democracy in Africa. Carter Centre: 

1988:February. 
Diamond, Larry. (Ed). 1988c. Democracy in Developing Countries. Vol 2: Africa. Boulder: Lynne Rienne.  
Dicken, Peter. 1986. Global Shift: Industrial Change in a Turbulent World. London: Harper & Row. 
Dickinson, R. 1998. Economic globalization: Deepening challenge for Christians . Geneva: WCC. 
Dickson, K.A. & Ellingworth, P. (Eds). 1969. Biblical revelation and African beliefs . London: Lutterworth. 
Dickson, K.A. 1978. The African theological task: In Torres, S. & Fabella, V. (Eds). 1978. The emergent 

gospel: Theology from the Underside of History. Maryknoll: Orbis.  
Dickson, K.A. 1984. Theology in Africa. Maryknoll: Orbis. 
Diehl, William. E. 1987. In Search of Faithfulness. Philadelphia: Fortress Press. 



 403 

Diehl, William. E. 1993. Bringing the Workplace into the Worship Place: In Banks, Robert. J. 1993. Faith 
Goes to Work. Washington DC: Alban Institute. 

Dillenberger, John. & Welch, Claude. 1965. Protestant Christianity. New York: Scribner's Sons. 
Diner, Dan. 1996. America in the Eyes of the Germans: An Essay on anti-Americanism. Princeton: Markus 

Wiener. 
Dingemans, G.D.J. 1990. De tijd van de verborgen God. 'S-Gravenhage: Boekencentum.  
Dingemans, G.D.J. 1996. Manieren van Doen: Inleiding tot de studie van de Praktische Theologie. Kampen: 

Kok.  
Dixit, Avinash. K. & Nalebuff, Barry, J. 1991. Thinking Strategically. The Competitive Edge in Business, 

Politics and Everyday Life . New York:Norton.  
Dodd, C.H.1991. (3rd ed.) Dynamics of Intercultural Communication. Dubuque: W.C. Brown. 
D'Oliviera, John. 1980. The Russians are determined to take South Africa. The Sunday Tribune, 1980: 3 

February.  
Donga, H.C. 1989. Ontmoeting. Een studie over pastoraat en ontmoeting. Amsterdam. 
Doop, W.L. 1961. Communication in Africa. London: Heinemann.  
Dorrien, Gary. 1993. The Neo-conservative Mind: Politics,Culture and the War of ldeology. Philadelphia: 

Temple University Press.  
Downer, John. W. 1999. Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II. New York: W.W.Norton. 
Doyle, P.R. 1991a. How AIDS could effect the economical active and reduce the educated and skilled in the 

workplace. Presentation at the Annual Conference of the Insurance Institute of South Africa. 1991: 
25 April.  

Doyle, P.R. 1991b. The impact of AIDS on the South African Population. Aids in South Africa: The 
Demographic and economic implications. Johannesburg: The Centre for Health Policy, University 
of the Witwatersrand.  

Drucker, Peter. F. 1984. The New Meaning of Corporate Social Responsibility. California Management 
Review 1984 (2), xxvi: 53-63.  

Drucker, Peter. F. 1992a. Managing for the Future:The 1990's and Beyond. New York:Dutton 
Drucker, Peter. F. 1992b. Planning for Uncertainty. Wall Street Journal. 1992, July 22: A14. 
Drucker, Peter. F. 1993. Post-Capitalist Society. New York:Harper Business. 
Drumbell, John. 2001. A Special Relationship: The Anglo-American Relations in the Cold War and after. 

Basingstroke: MacMillan. 
Du Bois, P.H. 1970. A History of psychological testing. Boston: Allyn and Bacon. 
Du Pisani, A. 1982. Politieke Alternatiewe vir Suider-Afrika: In Van Vuuren, D.J. & Kriek, D.J. 1982. Partisie. 

237-260. Johannesburg: Macmillan.  
Du Plessis, G. 1967. Social Services of Chamber of Mines. In SARK: The Church's Industrial Mission. 30-

32. Johannesburg. Wilgespruit. Fellowship Centre. 
Du Plessis, J.A. 1977. South Africa; The Link of Terror: RSA. Pretoria: Foreign Affairs Association. 
Du Plessis, J.A. 1979. The political mileu of the new industrial dispensation in South Africa. Pretoria: 

Universiteit van Pretoria.  
Du Plessis, J.H.O. 1939. Die ontstaan van politieke Partye in die Kaapkolonie tot 1885. D.phil. Verhandeling. 

Potchefstroom: Potchefstroomse Universiteitskollege.  
Du Plooy, I.P. 1992. Kerk en Nie-Geweldadige Aksie: 'n Historiese Oorsig van die Rol van die Kerke en 

Kerkleiers in die organisering van nie-geweldadige aksies teen die RSA Regering sedert 1985. 
Pretoria: Staatsdrukkers. 

Du Plooy, R.M. 1988. Productivity in South African Industry. South African Journal of Economics . 1988, 
March. 

Du Plooy, R.M. & Fourie, L.J. 1991. Bronne van ekonomiese groei in Suid Afrika: 1960-1985. Tydskrif vir 
Studies in ekonomie en Ekonometrie. 1991. 

Du Toit, B.J. 1984. Die aard van Skrifgesag en waarheid. Ongepubliseerde M.A. Port Elizabeth: UPE.  
Du Toit, P.J.D. (Ed). 1979. Manpower utilization: Current population survey as information source. Pretoria: 

HSRC. 
Duchrow, U. 2002. Colloqium 2000. Faith communities and social movements facing globalization. Geneva: 

WARC. 
Duckitt, J. 1994. The relationship and factorial validity of a multidimensional measure of psychological 

symptomatology in South Africa. South African journal of psychology, 1994, 24(4): 194 -200. 
Dugard, John. 1978. Human rights and the South African legal order. Princeton: University Press. 
Dugard, John. 1992a. Looking Ahead. In Dugard, John. & Haysom, Nicholas. & Marcus, Gilbert. (Ed). 1992. 

South Africa: Time running out. The last years of Apartheid: Civil Liberties in South Africa. 112-138. 
USA: Ford Foundation-Foreign  

Dugard, John. 1992b. The Law of Apartheid. In Dugard, John. & Haysom, Nicholas. & Marcus, Gilbert. (Ed). 
1992. South Africa: Time running out. The last years of Apartheid: Civil Liberties in South Africa. 3-
31. USA: Ford Foundation -Foreign  



 404 

Dugard, John. & Haysom, Nicholas. & Marcus, Gilbert. (Ed). 1992c. South Africa: Time running out. The last 
years of Apartheid: Civil Liberties in South Africa.172-175. USA: Ford Foundation -Foreign  

Duigan, Peter, J. and L.H. Gann (Eds). 1970-1975. Colonialism in Africa 1870-1960. Volumes 1-4 
Cambridge University Press.  

Duigan, Peter. & Jackson, Roberts. (Eds). 1986. Politics and Government in African States . 1960-1985. 
Hoover Institution Press.  

Dunette, M. (Ed). 1976 Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Rand McNally, Chicago. 
Durning, Alan. 1992. How much is Enough? The Consumer Society and the Future of the Earth. Boston: 

Harvard Press. 
Dussell, E. 1988. Ethics and Community. Maryknoll, NY. New Orbis. 
Duvenhage, B. 1983. Beroepe en Roeping. Reeks F1 (188). Potchefstroom:PU vir CHO.  
 
E. 
Eagleson, John. & Torres, Sergio. (Ed). 1982. The Challenge of Basic Christian Communities. New York: 

Orbis Books. 
Easterby-Smith, M.P.V. & Davies, J.M. 1983. Developing strategic thinking. Long Range planning. 1983, 

16(4): 39-48.  
Easton, D. 1967. The political system. An enquiry into the state of political science. New York: Knopf Press. 
Ebert, Th. 1968. Gewaltfreier Auftstand. Freiburg. 
Eckstein, H. (Ed). 1964. Eternal War. London. 
Edwards, J.E. & Baglioni, A.J. 1993. The measurement of coping with stress: construct validity of the ways 

of coping checklist and the cybernetic coping scale. Work and Stress. 1993, 7:17-31. 
Eggert, M. 1991. Outplacement: A guide to management and delivery. Devon: Short Run Press.  
Eisenhower , Dwight. D. 1965. The White House Years. Vol 11. Waging Peace. New York: Doubleday and 

Company. 
Eisenstadt, S.N. 1966. Modernization: protest and change. New York: Prentice Hall. 
Ela, J.M. 1986. African cry. Maryknoll: Orbis. 
El-Affendi, Abdelwahab. 1991. Turabi's R evolution: Islam and Power in Sudan. London: G. Seal.  
Ellingsen, Mark. 1986. Building a New Ecumenisme through Contextual Theology. Christian Century. 1986, 

103(24): 713-724.  
Elliot-Bateman,M. & Ellis, John. & Bowden,Tom. 1974. Revolt to revolution. Manchester: Manchester 

University Press.  
Ellul, Jacques. 1975. The New Demons. London: Mowbrays. 
Emden, S.S.S. 1933. The People and the constitution . Oxford: Claredon Press.  
Emery, F.E. & Trist, E.L. 1965. The casual texture  of organizational environment. Human Relations . 1965, 

18: 21-32. 
Engelbrecht, Ben. 1982. Terwille van hierdie wêreld. Politiek en Christelike heilsbelewing in Suid-Afrika. 

Kaapstad: Tafelberg. 
England, John. C. 1984. Contextual Theology in Asian countries; a selected annodated bibliography. Ching 

Feng. 1984, 27(4): 217-232. 
Engnell, Ivan. 1962. Work in the Old Testament: In Riesenfeld, H. Svensk Exegetisk Arsbok 1962, 26: 5-12. 

Uppsala: Gleerup. 
Entelis, John. 1986. Algeria: The Revolution Institutionalized. Boulder:Westview Press.  
Epstein, E. & Votaw, D. 1975. Rationality, Legitimacy, Responsibility. Search for New Directions in Business 

and Society. Santa Monica: Goodyear.  
Erasmus, O.C.O. (Red). 1997. Werk! Bloemfontein: Pro-Christo-Publikasies. 
Erpenbeck, J. & Weinberg, J. 1993. Menschenbild und Menschenbildung. Münster: Waxmann. 
Esposito, John. L. & Voll, John O. 1996. Islam and Democracy. New York: Oxford University 
Esposito, John. L. (Ed). 1997a. Political Islam. Revolution, Radicalism or Reform ? London: Lynne Riener. 
Esposito, John. L. 1997b. Political Islam. Boulder: Rienner.  
Esposito, John. L. 1998 (4th Ed.) Islam and Politics . Syracuse University Press.  
Esposito, John. L. 1999. (3rd Ed.) The Islamic Threat: Myth or Reality? Oxford: Oxford University Press. 
Esposito, John. L. 2002. Unholy War: Terror in the name of Islam. Oxford: Oxford University Press.  
Essex, Louellen. & Kusy, Mitchell. 1999. Fast Forward Leadership. Guilford on Kings Lynn: Biddles. 
Ester, Peter. & Loek, Halman. & De Moor, Ruud. 1993. The individualizing society: Value change in Europe 

and North America. Tilburg: Tilburg University Press.  
Esterhuyse, W.P. 1974. 'n Grondslag vir Maatskappy-kritiek: In Smit, E.J. & Taljaard, J.A.L. & Van der Walt, 

P.D. & Duvenhage, S.C.W. (Red). 1974. Reformasie en Revolusie. 267-280. Potchefstroom: 
Insitituut vir die Bevordering van Calvinisme.  

Esterhuyse, W.P. 1979. Afskeid van Apartheid. Kaapstad: Tafelberg. 
Esterhuyse, W.P. 1982. Die Pad van Hervorming: Beskouinge oor die noodsaaklikheid van strukturele 

hervorming in Suid-Afrika. Kaapstad: Tafelberg. 



 405 

Esterhuyse, W.P. 1990. Die moreel -etiese verantwoordelikheid van die sakesektor. Instituut vir 
Reformatoriese Studies. 1990, 36: 115-126. 

Etzioni, A. 1961. Comparative Analysis of Complex Organizations: On Power, Involvement, and their 
Correlates . New York: Free Press. 

Evans, G.R. & Percy, M. 2000. Managing the Church? Sheffield: Academic Press. 
Evans, W.A. 1981. Management Ethics: An Intercultural Perspective. Boston: Martinus Nijhoff. 
Evers, Georg. 1997. Contextuel theologie in Azie; Bij de excommunicatie van Tissa Balasuriya. Tijdscrift 

voor Theologie. 1997, 37(3): 291-300 
 
F. 
Fabella, V. & Torres, S. (Eds). 1983. Irruption of the Third World: challenge to theology. Maryknoll: Orbis. 
Fage, J.D. & Tordoff , William. 2001 (4th Ed.) A History of Africa. London: Routledge.  
Falk, R.A. & Mendlovitz, S.H. 1973. Regional politics and World Order. San Franscisco, Freeman  
Farley, Edward. 1997. Transforming a lukewarm church. Christian Century, 1997, (3): 754-757. 
Feffer, John. (Ed). 2003. Power Trip: US Unilateralism and the Global Strategy after September 11. New 

York: Seven Stories Press.  
Feibleman, James.K. 1966. Technology as Skills.Technology and Culture.  1966, 7(3). 
Feil, E. l969. Von der 'politischen Theologie' zur 'Theologie der Revolution'. In Feil, E. & Weth, R. 1969. 

Diskussion zur Theologie der Revolution. 110-132. Munchen: Mainz.  
Feil, E. & Weth, R. 1969. Diskussion zur Theologie der Revolution . Munchen: Mainz.  
Feiner, T. & Lohner, M. l965. Grundriss heilsgeschichtlicher Dogmatik. Vol. 1-6. Munchen: Mainz  
Feldman, Noah. 2003. After Jihad. America and the Struggle for Islamic Democracy. New York: Farrar, 

Straus and Giroux.  
Ferguson, G.A. 1959. Statistical analysis in psychology and education. Tokio: McGraw Hill. 
Ferreira, M. & Mouton, J. & Puth,G. & Schurink, E. & Shurinck.W.J. (Reds). 1988. Inleiding tot die 

kwalitatiewe metodes: Module 3. Pretoria:RGN. 
Fey, H. E. (Ed.) l970a. The ecumenical advance, a history of the Ecumenical movement. Vol 1. 1948-1968. 

London: SPKC.  
Fey, H.A. (Ed). 1970b. The ecumenical advance: a history of the ecumenical movement. Vol 2. London: 

SPKC. 
Fierro, A. l977. The Militant Gospel. An Analysis of Comtemporary Political Theologies. London: SCM Press. 
Firet, J. 1970. De plaats van de praktische theologie in de nieuwe strukturen van de theologische 

wetenschap. Rondom het Woord. 1970, 12. 
Firet, J. 1974. De situatie van de Praktische Teologie. Practische Theologie. 1974, 1(5). 
Fitz-enz, Jac. 1990. Human Value Management. The value -adding Human Resource Management Strategy 

for the 1990's. San Francisco: Jossey- Bass. 
Flannery, A. l975. Vatican Council II. Clonskeagh: Talbot.  
Fleming, B.C.E. 1980. Contextualization of Theology: An Evangelical Assessment. Pasadena: William 

Carey. 
Fletcher, J. 1959. The new look in Christian Ethics. Harvard Divinity Bulletin. 1959, October. 
Fletcher, J. 1976. Situation Ethics. London: SCM Press.  
Floor, L. 1974. Reformasie versus revolusie – 'n prinsipiële oriëntering. In Smit, E.J. & Taljaard, J.A.L. & Van 

der Walt, P.D. & Duvenhage, S.C.W. (Red). 1974. Reformasie en Revolusie. 11-22. Potchefstroom: 
Insitituut vir die Bevordering van Calvinisme.    

Florovsky, G. l954. The Orthodox Churches and the Ecumenical Movement: In Rouse, R. & Neill, S C. 1954. 
A History of the Ecumenical Movement. Philadelphia. 

Fombrum, C.J. & Tichey, N. & Devane, M.A. (Eds). 1984. Strategic Human Resource Management. New 
York: Wiley and Sons. 

Fombrun, C.J. 1992. Turning points: Creating strategic change in corporations. New York: McGraw Hill.  
Forrell, G.W. (Ed). 1966. Christian social teachings: a reader in Christian social ethics from the Bible to the 

present. Minneapolis : Augsburg. 
Fortman, De Gaay. W.F. 1954. Voorwoord in Müller, E. 1954 De Wereld is anders geworden. Franeker: T. 

Wever. 
Foss, Nicolai. (Ed). 1997. Resources, Firms and Strategies: A reader in the Resource-Based Perspective . 

New York: Oxford University Press.  
Fowler, J.W. 1987. Faith Development and Pastoral Care. Philadelphia. 
Fox, Matthew. 1994. The Reinvention of Work: A New Vision of Livelihood for Our Time. San Francisco: 

Harper Collins. 
Frankel, Viktor. 1963. Man's search for meaning: an introduction to Logotherapy. Trans. Lasch, Ilse. New 

York: Washington Square Press. 
Freeman, Linda. 1996. Democracy, globalization, and transformation in South Africa. Montreal. 



 406 

Freeman, R. Edward. & Gilbert, Daniel, Jr. 1980. Corporate Strategy and the Search for Ethics. New  York: 
Prentice Hall.    

Freiling, Ekkehart. & Sonntag, Karlheinz. 1999. (2 Aufl.)  Lehrbuch: Arbeitpsychologie. Bern: Hans Huber.  
French, W.L. & Bell, C.H. (4th Ed.)  1990. Organisation developement: Behavioural science Interventions for 

organisation improvement. New Jersey: Prentice-Hall. 
Freund, Bill. 1988. The Making of Comtemporary Africa: The Development of African Society Since 1800. 

London: Macmillan. 
Frey, R. 1993. Empowerment or else. Harvard Business Review,  1993, September-October: 80-94. 
Friedman, Milton. 1962. Capitalism and Freedom. Chicago: University of Chicago Press.  
Friedman, Steven. 1987. Building tomorrow today. African workers in trade unions. Johannesburg: Ravan 

Press. 
Friedman, Steven. 1992. The Shapers of things to Come? National Party choices in the South African 

Transition. CPS Transition Series . 1992, February. Centre for Policy Studies. Johannesburg: 
University of the Witwatersrand. 

Friedrich, Carl. E. (Ed). 1969. Revolution (Nomos VIII). New York. 
Frings, H. 1978. Kontextuelle Theologie – neue theologischen Zietschriften aus den Jahr 1977.  
 ZM. 1978, 62: 149-156. 
Frum, David. & Richard, Perle. 2003. An End to Evil. How to Win the War on Terror. New York: Random 

House. 
Fry, F.C. (Ed). l968. New Delphi to Uppsala. l961 - l968. Geneva: WCC. 
Furley, Oliver. W. (Ed). 1995. Conflict in Africa. London: Tauris.  
Furnival, J.S. 1948. Colonial policy and practice. London: Cambridge University Press.  
 
G. 
Gaddis, John. Lewis. 2004. Surprise, Security and the American Experience. Cambridge: Harvard University 

Press.   
Gaines, D. P. l966. The World Council of Churches. A Study of its Background and History. New Hampshire: 

R.R.Smith  
Galbraith, J.R. 1977. Organization Design. M.A. Reading: Addison-Wesley.   
Galbraith, J.R. 1984. Human Resource Policies for the Innovating Organization: In Fombrum, C & Tichey, N. 

& Devane, M.A. (Eds). 1984. Strategic Human Res ource Management. New York: Wiley and Sons. 
Galbraith, John. Kenneth. 1993. A Short History of Financial Euphoria. New York: Viking.  
Galombik, J.I. 1980. Corporate Social Responsibilities. Policies and Practices in South Africa. Kaapstad: 

UCT.  
Gann, L.H. & Duigan, P. (Eds). 1969. Colonialism in Africa 1870-1960. Vol I Cambridge: Cambridge 

University Press. 
Gann, L.H. & Duigan, P. 1979. South Africa: War? Revolution? Peace? Cape Town: Tafelberg 
Gardener, Howard. 1983. Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelligence . New York: Basic Books.  
G'Artner, B. 1962. Work In The New Testament: In Riesenfeld, H. Svensk Exegetisk Arsbok 1962, 26: 13-

18. Uppsala: Gleerup.  
Garvie, A.E. 1978. Christian Moral Conduct. London: Christian Challenge Series. 
Garvin, David. A. 1993. Building a Learning organization. Harvard Business Review, 1993, July-August. 
Gasteyger, Curt. 1991. Europe and the Changing Wolrd Order: In Weidenfeld, Werner. & Janning, Josef. 

(Eds). 1991. Global Responsibilities: Europe in Tomorrows Wolrd. Gutersloh: Bertelsmann 
Foundation.  

Gaum, Frits. 1981. Die Kerk en die toekoms van Suid-Afrika. Pretoria: N.G. Kerk Boekhandel. 
Gaum, F. 2001. Die Kerkbode. 2001, 168(3): 1. 
Geesink, W. 1931. Gereformeerde Etiek I en II. Kampen: Kok. 
Gehlen, A. 1980. Man in the age of technology. New York: Columbia University Press.  
Geldenhuys, F.E. O'B. 1982. In die stroomversnellings . Kaapstad: Tafelberg.  
Gendzier, I. 1985. Managing Political Change: Social Scientists and the Third World. Boulder: Westwood 

Press.  
George, Carl. F. 1992. (6th ed.) Prepare your Church for the Future. Grand Rapids: Fleming H. Revell, 

Michigan. 
George, Susan. 1992. The Debt Boomerang: How Third World Debt Harms Us All. London: Pluto Press.  
George, W. 1961. Race, Heredity and Civilization. London. 
Gerber, P.D. & Nel, P.S. & Van Dyk, P.S. 1992. (2de uitg.) Mannekragbestuur. Halfweghuis: Southern 

Boekuitgewers. 
Gerdes, L.C. &  Moore, C. & Ochse, R. & Van Ede, D. 1988. (2de Uitg.) Die ontwikkelde volwassene. 

Durban:Butterworth  
Gerhart, Gail.M. 1979. Black Power in South Africa.: The Evolution of an Ideology. University of California 

Press.  



 407 

Gerson, Mark. 1986. Unemployment in South Africa: a Reply to Prof. Bell. The South African Journal of 
Economics. 1986, December.   

Gerson, Mark. 1996. The Neo-Conservative Vision: From the Cold War to Culture Wars. Lanham: Madison.  
Geyser, A.S. (Red). 1962. Delayed action: Vertraagde aksie. Pretoria: N.G. Kerk Boekhandel. 
Gibson, Rowan. (Ed). 1997. Rethinking the Future. London: Nicolas Brealy Publishing.   
Gifford, Prosser. & Louis, W. Roger. (Eds). 1982. The Transfer of Power in Africa: Decolonization 1940 -

1960. Yale: Yale University Press.  
Gifford. Prosser. 1988. Decolonization and African Independence. Yale: Yale University Press.  
Gilbreath, R.D. 1987. The hollow executive. New Management. 1987, 4(4): 24-28.  
Gill, David. (Ed). 1983. Gathered for Life. Official Report of the Sixth Assembly of the Wolrd Council of 

Churches, Vancouver 1983. Grand Rapids: William B. Eerdmans.  
Gill, Stephen. & Law, David. 1988. The Global Political Economy: Perspectives, Problems and Policies . 

Baltimore: Johns Hopkins University Press.  
Gillomee, H.B. & Adam, H. 1981. Afrikanermag: Opkoms en toekoms. Stellebosch: UUB. 
Gillomee, H.B. & Schlemmer, L. (Eds). 1985. Up against the Fences, Poverty, Passes and Privilige in South 

Africa. Cape Town: D Philip.  
Gilpen, R. 2000. The Challenge of Global Capitalism. Princeton: Princeton University Press.   
Gilpen, R. 2001. Global Political Economy. Princeton: Princeton University Press.  
Ginsberg, E, 1976. The human Economy. New York: McGraw Hill.  
Gitt. W. 1997. In the beginning was information. Bielefeld: Christeliche Literatur-Verbreitung e.V. 
Gladding, Samuel. T. 2000. (4th ed.) Counseling. A Comprehensive Profession. New Yersey, Merrill. 
Goba, Boganjalo. 1979. The role of the Black churches in the process of healing human brokenness. 

Journal of Theology for Southern Africa. 1979, 28. 
Goba, Bonganjalo. 1997. The Struggle for a New Identity within the Reformed Community: A South African 

Perspective: In Dekker, Gerhard. & Luidens, Donald. A. & Rice, Rodger,  1997. Rethinking 
Secularization: Reformed Reactions to Modernity. 111-122. Lanham: University Press Of America. 

Goldberg, J.R. 1994. Spirituality, religion and secular values: What role in psychotherapy? Family Therapy 
News , 1994,  25(9): 16-17. 

Goldsmith, M. 1983. Contextualization of Theology. Themelios . 1983, 9: 18-23.  
Goldstone, R.J. 1989. Affirmative action. Centre for International Affairs, Boston: Harvard University. 
Goldwin, R.A. 1986. Of men and angels: a search for morality in the constitution: In Horwitz, R.H. (Ed). 

1986. The moral foundations of the American Republic. (24-41) Charlottesville. University Press of  
Virginia. 

Golitsyn, Anatoliy. 1984. New Lies for Old: The Communists Strategy of Deception and Disinformation. New 
York: Dodd Mead.  

Gollwitzer, Helmut. 1970. Die reiche Christen und der arme Lazarus - die Konzequenzen von Uppsala. 
Müchen. 

Goodall, N. (Ed). 1968. World Council of Churches. Uppsala 68 Speaks. Reports of the sections. 
Geneva:WCC.  

Goodland, R. & Watson. C. &  Lidec, G. 1984. Environmental Management In Tropical Agriculture. Boulder: 
Westview Press.  

Goodpaster, K.E. & Matthews. J.B. 1982. Can Corporations have a Conscience. Business Harvard Review. 
1982, Jan/Feb:134-141. 

Gostelow, G.R. 1968. Ministry in Industry. Hamilton. 
Grabner-Haider, Anton. 1968. Paraklese und Eschatologie bei Paulus. Munster: Verlag Aschendorff. 
Graham, Billy. 1965 Wereld in vlammen. Baarn. 
Granberg-Michaelson, Wesley. 1994. Creation in Ecumenical Theology. Ecotheology. 1994, 1:96-106. 
Green, L. 2001. The impact of the global. An urban theology. Bradwekk: The Anglican Urban Network. 
Green, Thomas. 1981. Darkness in the Marketplace: The Christian at Prayer in the World. Notre Dame: Ave 

Maria Press. 
Greenwood, Robin. 2002. Transforming church: liberating structures for ministry. London: SPCK, 2002. 
Greinacher, N. 1974. Das Theorie-Praxis Problem in der Praktischen Theologie. Praktische Theologie 

heute. 1974. München/Mainz: Kaiser/Grünewald.  
Greiner, Larry .E. 1967. Patterns of Organization Change. Harvard Business Review.1967, 45:119-130.   
Greiner, Larry.E. 1972. Evolution and Revolution as Organizations grow. Harvard Business Review. 1972, 

July/August.   
Grenz, C. 1972. Military Industrial Chaplaincy. U.S. Army: DARCOM. 
Griewank, Karl. 1969 (2 Aufl.) Der neuzeitliche Revolutionsbegriff. Frankfurt am Main.  
Griffith, S.B. 1961. Mao Tse-Tung on guerrila warfare. New York: Frederich, A Praeger  
Grigor, Jean. C. 1985. Work Relationships . Swindon, England: Bible Society.  
Grobbelaar, J.A. 1984. Projections and analysis of the South African population for the period 1980 -2015. 

Stellenbosch: Institute for Future Research.  



 408 

Grobler, Pieter. A. 1993. Strategic human resource management models: A review and a proposal for South 
African Companies. Management Dynamics: Comtemporary Research. 1993, 2 (3): 1-20.  

Grobler, Pieter. A. & Coetzee, Casper. H. 1995. Gearing up for new markets. Can South African Companies 
cope? Bond Management Review. 1995, 5(1): 15-26.  

Grobler, Pieter. A. 1996. In search of excellence: Leadership challenges facing companies in the new South 
Africa. Advanced Management Journal. 1996, 61(2): 22-34. 

Groen van Prinsteren, G. 1945. Ongeloof en Revolutie. Kampen:Kok 
Groenewald, H.J. 1982. Intercultural Communication. The Bridge between Cultural Groups. Fort Hare 

Papers. 1982, 7: 263-274.  
Groenewald, Hennie. 1996. Intercultural Communication. 'Risking' a Change of Heart: In Steyn, Melissa. & 

Motshabi, Khanya, B. 1996. Cultural Synergy in South Africa. Weaving strands of Africa and 
Europe. 13-26. Randburg: Knowledge Resources.   

Grossman, Gene. M. and Elhanan, Helpman. 2001. Special Political Interests. Cambridge, Mass: MIT Press,  
Grunwald, Joseph. & Flamm, Kenneth. 1985. Global Factory: Foreign Assembly and International Trade. 

Washington: Brookings Institution. 
Guardini, Romano. 1959. De moderne mens en het probleem van de macht. Utrecht: Baarn. 
Guile, B.R. & Brooks, H. 1987. Technology and Global Industry. Companies and Nations in the World 

Economy. Washington: National Academy of Engineering Press.  
Gulhati, Rajiv. 1988. Recent Economic Reforms in Africa: A Preliminary Political Economy Prespective. 

World Bank Economic Development Institute. Washington. D.C.  
Gurr, Ted. R. 1970. Why men rebel. Princeton:Princeton University Press.  
Gustafson, James. M. 1981. Theology and Ethics . Oxford: Basil Blackwell. 
Gutiérrez, G. 1973. (4th ed.) A Theology of Liberation. New York. 
Gutiérrez, G. 1975. (4th ed). A Theology of Liberation. History, Politics, and Salvation. London: SCM Press. 
Gutierrez, G. 1978. A Spiritualitity of Liberation. In Kee. A. (Ed). 1978. The Scope of Political Theology. 

London: SCM Press. 
 
H. 
Haan, R. 1991. The Economics of Honour. Biblical reflections of Money and Poverty, Geneva: WCC. 
Haas, Ernst. 1958. The Uniting of Europe. Stanford: Stanford University Press.  
Haas, Ernst. 1964. Beyond the Nation-State: Functionalism and the Theory of Regional Integration. 

Stanford: Stanford University Press. 
Haase, John. Martin. 2004. New wine into new wineskins (Luke 5:38) church growth and revitalisation.. 

Pretoria: University of South Africa. 
Hacker, W. 1998. Algemeine Arbeitspsychologie. Psychische Regulation von Arbeitstätigkeiten. Bern: 

Huber. 
Hackman, J.R. & Suttle, J.L. (Eds). 1977. Improving Life at Work: Behavioral Science approaches to 

Organizational Change. Santa Monica: Goodyear Publishing. 
Haddad, Yvonne Y. & Esposito, John. L. (Eds). 1997. Islam, Gender, and Social Change. New York: Oxford.  
Hafeli, K. & Kraft, U. & Schalkberger, U. 1988. Berufsausbildung und Persönlichkeitsentwicklung. 

Bern:Huber.  
Hafstadt, Kjetil. 1995. Reasons and Foundation for an Ecumenical Theology of Creation. Uppsala: Svenska 

Kyrkans Froskningsrad. 
Halebski, S. 1976. Mass Society and political conflict. Cambridge: Cambridge University Press.  
Hall, D.T. & Goodale, J.G. 1986. Human resources management: Strategy, Design and Implementation. 

Glenview: Scott, Foresman & Company, Illinois. 
Hall, Jay. 1996. (2 Ed). Models for Management: The structure of Competence. Woodlands: Woodstead 

Press. 
Halper, Stefan. & Clarke, Jonathan. 2004. America Alone: The Neo-conservatives and the Global Order. 

Cambridge University Press.  
Hamalian, L. & Frederick. K.R. The radical vision, essays from the seventies. New York: City College of New 

York. 
Hamdi, Mohamed, Elhachmi. 1998. The making of an Islamic Poltical Leader: Conversations with Hasan al-

Turabi. Boulder; Westview.  
Hamel, G. & Prahalad, C.K. 1994. Competing for the Future. Boston: Harvard Business School Press. 
Hamel, Gary. 1997. Reinventing the Basis for Competion. In Gibson, Rowan. (Ed). 1997. Rethinking the 

Future. 76-92. London: Nicholaas Brealey Publishing.  
Hamilton, W. 1966. The death of God theologies today. In Altizer, T.J.J. & Hamilton, W. 1966. Radical 

theology and the death of God. New York: Bobbs Merrill. 
Hammer, Michael & Champy, James. 1993. Re-engineering the Corporation. New York:Harper Business 

Press. 
Handy, Charles. 1989. The Age of Unreason. Boston: Harvard Business School Press. 



 409 

Handy, Charles. 1995. Beyond certainty. London:Hutchinson. 
Handy, Charles. 1997. Finding sense in uncertainty. In Gibson, Rowan. (Ed). 1997. Rethinking the Future. 

16-33. London: Nicolaas Breally Publishing. 
Haner, F.T. 1976. Business policy: Planning and Strategy. Cambridge: Winthrop.  
Hanf, T. & Wieland, H. & Vierdag. G. 1981. South Africa. London:Rex Collins.  
Hann, W.T. & Cotrell, A.J. 1974. Soviet Shadows over Africa. Centre  for Advanced International Studies. 

Miami: University of Miami. 
Hannah, Arendt. 1963. On Revolution. New York:Viking.  
Hansen, J.C. & Stevic, R.R. & Warner, R.W. (4th Ed.) 1986. Counseling: Theory and process. Boston: Allyn 

& Bacon.  
Hansen, J.C. & Rossberg, R.H. & Cramer, S.H. 1994. (5th Ed.) Counselling: Theory and Process: Boston: 

Allyn & Bacon. 
Haq, M. 1976. The poverty curtain: choices for the Third World. New York: Columbia University Press. 
Harding, Jeremy. 1993. Small Wars, Small Mercies; Journeys in Africa’s Disputed Nations. London:Penguin. 
Hardy, Lee. 1985. The Christian and Career Choice. Grand Rapids: CRC Publications. 
Harman, K. 1991. Professional versus Academic Values. Journal of General Management. 1991. 17(2): 14 -

19.  
Harries, Owen. (Ed). 1991. America's Purpose : New Visions of US Foreign Policy.  San Franscisco: Institute 

of Contemporary Studies.  
Harris, B.P. 1976. Foundations of Political Science. London: Hutchinson.  
Harrison, M. 1990. Diagnosis and planned organizational change. Journal of Management Consulting . 1990, 

5(4): 34-42. 
Harrison, Roger. 1977. Rollenverhandeln: ein harter Ansatz zur Teamentwicklung. In Sievers, Burkhard 

(Hrsg). 1977. Organisationentwicklung als Problem . Stuttgart. 
Hart, Ian. 1995. The Teaching of Luther and Calvin about Ordinary Work: 1. Martin Luther (1483 -1546). 

Evangelical Quaterly.1965, 67(1): 35-52. 
Hartenstein, K. 1949. The Third Way. An Interpreation and Criticism of Amsterdam. The International 

Review  of Missions . 1949, Jan:WCC.  
Hartsenberg, T. and Laiman, A. 1990. Sizing up the informal sector. Indicator SA. 1990, 7(2).  
Harvey, D. & Brown, D. 1992. (4th Ed.) An experiental approach to organization development. Toronto: 

Prentice Hall. 
Harvey-Jones, John. 1993. Managing to Survive. New York: Reed Consumer Books. 
Hastings, A. 1979. A history of African Christianity: 1950-1975. Cambridge: Cambridge University Press. 
Hastings, A.W. & Hastings, E. 1966. Important Moral Issues . Edinburgh: T & T Clark. 
Haughey, J.C. 1977. The Faith that does Justice: Examining the Christian Sources for Social Change. New 

York: Paulist Press.  
Hayes, Diana. L. 1991. Emerging Voices, emerging Challenges: an American Contextual Theology. New 

York: Lewiston.  
Haysom, Nicholas. 1992. The Total Strategy: The South African Security Forces and the Suppression of 

Liberties: In Dugard, John. & Haysom, Nicholas. & Marcus, Gilbert. (Ed). 1992. South Africa: Time 
running out. The last years of Apartheid: Civil Liberties in South Africa. 55-94. USA: Ford 
Foundation-Foreign  

Hayward, Jack. & Watson, Michael. (Eds). 1963. Planning, Politics and Public Policy. London.  
Heald, G.R. 1989. The South African trade union movement and its possible impact on future political 

scenarios . Stellenbosch: Instituite for Future Research.   
Hedges, Chris. 2002. War is a Force that Gives Us Meaning. New York: Public Affairs.   
Heiges, Donald. R. 1984. The Christian's Calling. Philadelphia: Fortress Press. 
Heilbronner, Robert. L. Foreword. In Rifkin, Jeremy. 1996. The End of Work. xi-xiii. New York: G.P. Putnams 

& Sons. 
Heitink, G. 1991. Ontwerp van een empirische theologie. Naar aanleiding van J.A. van der Ven, Entwurf 

einer empirsichen Theologie. Praktische Theologie. 1991, 18(5): 525 -538. 
Heitink, Gerben. 1992. Pastoraat als hulpverlening. Kampen: Kok. 
Heitink, Gerben. 1993. Praktische Theologie. Geschiedenis, theorie, handelsvelden. Kampen: Kok. 
Heitink, Gerben. 1998. Pastorale Zorg. theologie differentiatie praktijk. Kampen: Kok. 
Held, David. 1999. Global transformations: politics, economics and culture. Cambridge: Polity Press. 
Held, D. & MacGrew, H. & Godblatt, S. & Perratyon, G. 1999. Global Trans formations. Stanford: Stanford 

University Press. 
Held, David. (Ed). 2000a. Global Transformations . Stanford: Stanford University Press.   
Held, David. 2000b. A Globalizing world? Culture, economics, politics . New York Routledge.  
Helm, Brumilda. (Ed). 1977. Society in Southern Africa. Selection of papers read at the third and fourth 

Congresses of the Association for Sociology in Southren Africa, 1973 & 1974. Johannesburg: 
Association for Sociology in Southern Africa.  



 410 

Hengel, Martin. 1971. Gewalt und Gewaltlosigkeit. Stuttgart. 
Henkoff, Ronald. 1993. The Hot New Seal of Quality. Fortune, 1993, June.  
Henry, C. (Ed). Quest For Reality: Christianity and the Counter Culture. Downers Grove, Illinois:. 
Herman, Edward. S. 1981. Corporate Control, Corporate Power. Cambridge: Cambridge University Press.  
Heron, A.I.C. 1980. A Century of Protestant Theology. Philadelphia: Westminister.  
Herrington, Jim & Bonem, Mike. & Furr, James. H. 2000. Leading congregational change: a practical guide 

for the transformational journey. San Francisco: Jossey-Bass 
Hertog, Gerard. Cornelius. 2004. Traditie en vernieuwing. Apeldoorn: Theologische Universiteit. 
Hertz, Karl. 1980. An Investigation of Ecumenical Theology. Mid-Stream . 1980, 19: 404-416. 
Herz, Martin. F. (Ed). 1978. The Decline of the West? Washington. D.C. Georgetown University. 
Herzog, Chaim. 1979. Why was the West Unprepared? Wall Street Journal. 1979, December 24.  
Heslam, P.A. 2002. Globalization: Unravelling the New Capitalism . Cambridge: Grove.  
Hesselbein, Frances & Cohen, Paul.  M. 1999. Leader to leader. San Francisco: Jossey-Bass. 
Hesselgrave, D.J. (Ed). 1979. New horizons in world mission. Grand Rapids: Baker.  
Heunis, J.C. 1982. Die Konstellasie van Stategedagte en Party Politieke standpunte in Suid Afrika. Instituut 

vir Suid Afrikaanse Politiek. 1982, 37-45. Potchefstroom: Potchefstroom Universiteit vir CHO.  
Heyman, Philip. B. 2003. Terrorism, Freedom and Security: Winning without Fighting. Cambridge: MIT 

Press. 
Heyns, J.A. 1975. Teologie van die Revolusie. Kaaps tad: Tafelberg. 
Heyns, J.A. 1977. Die Kerk. Pretoria: N.G. Kerk Boekhandel. 
Heyns, L.M. 1998. Hoofstukke 1-6, 11: In Heyns, L.M. & Pieterse. H.J.C. 1998. Eerste tree in die Praktiese 

Teologie. Kaapstad: Nasionale Handelsdrukkery. 
Heyns, L.M. & Pieterse. H.J.C. 1998. Eerste tree in die Praktiese Teologie. Kaapstad: Nasionale 

Handelsdrukkery. 
Hibert, Christopher. 1962. Benito Mussolini: A biography. London.  
Hill, C. & Jones, G. 1992. Strategic management: An integrated approach. Boston: Houghton Miffin. 
Hill, C.P. 1966. Franklin Roosevelt. Washington.  
Hillerdal, G. 1963. Kirche und sozialethiek. Güterslon: Gütersloner verlagshaus, Gerd Monn. 
Hiltner, S. 1958. Preface to Pastoral Theologie. New York: Abingdon 
Hiltner, S. 1972. Need: A New Theology of Work: In Theology Today. 1972, October: 243-247. 
Himmelstein, Jerome. 1990. To the Right: The Transformation of American Conservatism. Berkeley: 

University of California Press.  
Hinnings, C.R. & Greenwood, R. 1988. The dynamics of strategic change. Oxford: Basil Blackwell. 
Hinsley, F.H. 1979. Power and the Pursuit of Peace. Cambridge: Cambridge University Press.  
Hinterkopf, E. 1998. Integrating spirituality in counselling: A manual for using the experiential focusing 

method. Alexandria, VA: American Couselling Ass ociation. 
Hiro, Dilip. 1985. Iran Under the Ayatollahs. London: Routledge and Kegan Paul. 
Hirsch, Klaus. 2001. Humanizing globalization: Globalization and Cultural Identity. Bad Boll: Evangelische 

Akademie. 
Hirsch, Michael. 2003 . At War with Ourselves: Why America Is Squandering Its Chance to Build a Better 

World. New York: Oxford University Press.  
Hirth, R. & Sattelberger, T. & Stiefel, R. Th. (2 Aufl.) 1987. Dein weg zur Selbstverwirklichung. Augsburg: 

Presse-Druck. 
Hobsbawm, Eric. 1997. The Italian Roa d to Socialisme. Interview with Giorgio Napollitano of the Italian 

Communist Party . Westport: Lawrence Hill & Co.  
Hodgkin, Thomas. 1956. Nationalism in Colonial Africa. London: Muller.  
Hoedemaker, L.A. 1982. Westerse theologie en contextualiteit. Wereld en Sending. 1982. 
Hoehling, A.A. 1963. The Week before Pearl Harbour. Washington.USA  
Hoekendijk, J.C. 1964. De kerk binnestenbuiten. Amsterdam.  
Hoernlé, R.F.A. 1945(a). Race and Reason. Johannesburg. 
Hoernlé, R.F.A.  1945(b). South African Native Policy and the Liberal Spirit. Johannesburg.  
Hofer, C.W. & Schendel, D. 1978. Strategy Formulation: Analytical concepts. St Paul: West.  
Hoffman, Bruce. 1998. Inside Terrorism. New York: Columbia University Press.  
Hoffman, W.M. & Mooren, J.M. (Eds). 1984. Business Ethics. New York: McGraw Hill.  
Hoffmann, Klaus, 1971. Das Kreuz und die Revolution Gottes . Neukirchen.  
Hofmeyer, J.W. 1992. Pastorale Sensitiwiteit. Die Kerk se rol in die nuwe Suid Afrika. In Meiring, P.G.J. & 

Joubert, S.J. 1992. Fokus op die Kerk. Die Rol van die Kerk in 'n Veranderende Suid Afrika. 
Pretoria: CUM.  

Hofmeyer, K. 1989. Why employee advancement programmes fail. Institute of Personnel Management. 
1989, August: 18-22.   

Höfte, B. 1990. Bekering en bevrijding. De betekenis van de Latijns - Amerikaanse theologie van bevrijding 
voor een praktisch-theologische basistheorie. Hilversum. 



 411 

Hogan, R. &  Curphy, G.J. & Hogan, J. 1994. What we know about leadership: Effectiveness and 
personality. American Psychologist, 1994, 49: 493 -504 

Hogg,W.R. 1952. Ecumenical Foundations: A History of the International Missionary Council and its 
Nineteenth-Century background . New York: Harper and Brothers Publishers.  

Holborn, Hajo.1960. The Political Collapse of Europe. New York:Alfred.A. Knoph.  
Holbrooke, Richard. 1998. To End a War. New York: Random House, 1998. 
Holl, Karl. 1985. The History of the Word Vocation (Beruf). Trans. Peacock, H.F. Review and Expositor  

1958, 55, April : 126-154. 
Hollander, Paul. 1983. Political Pilgrims: Travels of Western Intellectuals to the Soviet Union, China, and 

Cuba. New York; Harper Colophon.  
Hollander, Paul. 1992. Anti-Americanism: Critiques at Home and Abroad. 1965-1990. Oxford: Oxford 

University Press.  
Holley, W.H. & Jennings, K.M. 1983. Personnel management: functions and issues. New York: Dryden.  
Hollinger, Denis, P.1983. Individualism and Social Ethics: an Evangelical Syncretism: Boston: University of 

America Press.  
Holman, Peggy  &  Devane, Tom. 1999. The Change Handbook. Group methods for shaping the future.  

San Franscisco: Berret-Koehler. 
Holmes, Arthur.F. s.j. Ethics: Approaching Moral Discussions. Leicester: University Press.  
Holsti, Kaveli, J. 1991. Peace and War: Armed Conflicts and International Order, 1648-1989. Cambridge 

University Press.  
Holtshouse, Dan. 1998. Knowledge Research Issues. In Cole, Robert, E. 1998. Special Issue on : 

Knowledge and the Firm. California Management Review. 1998, 40(3): 277-280. Berkeley: Haas 
School of Business. 

Holzaphel, Wilhelm. 1959. Die Duisternis voorstellen als Licht en Licht als Duisternis.: Over het Wezen van 
het Bolsjewisme. Franeker: T. Wever.  

Honecker, Martin. 1971. Konzept einer soziaalethischen Theorie. Tubingen: J.C.B. Mohr.  
Honig, A.G. jr. 1975. Jezus Christus de Bevrijder, de inhoud van de missionaire verkondiging. Kampen: 

Kamper Cahiers (25).  
Hoogenkamp, J. s.j. Om de mens en zijn werk: In Kraemer, P.E. & Warners, C.M. & Spelberg, C.M. & Van 

der Wal, B. s.j. Gemeente in Meervoud. Amsterdam. 
Hoogewind, Allen. Jay. & Uittenbosch, Hans. 1977. Studies in Industrial Chaplaincy. A two-part final report 

to the chaplain committee of the Christian Reformed Church. Grand Rapids. 
Horwitz, R.H. (Ed). 1986.The moral foundations of the American Replublic. Charlottesville. University Press 

of Virginia.  
Houck, J.W. & Oliver, F.W. 1984. Catholic Social Teaching and the U.S.Economy. Working Papers for a 

Bishop's Pastoral: Washington: University Press of America.  
Hough, M. 1977. Die verdeling van Staatsgesag in Suid Afrika. Doktorale proefskrif. Pretoria: Universiteit 

van Pretroia.  
Huber, George, P. & Glick, William. H. 1993. Organizational Change and Redesign: Ideas and Insights for 

Improving Performance. Oxford: Oxford University Press.  
Huber, W. 1993. Die tögliche Gewalt. Gegen den Ausverkauf der menschenwürde. Freiburg im Briesgau: 

Herder. 
Hudson, D. l977. The World Council of Churches in International Affairs.The Royal Institute of International 

Affairs. London. 
Hudson, P.1998. Spirituality: A growing resource. Family Therapy News , 1998, 29(2): 10-11. 
Hufbauer, Gary, Clyde. 1990. Europe 1992: An American Perspective. Washington.D.C. Brookings 

Institution. 
Hughes, P.E. 1983. Christian Ethics in Secular Society. Grand Rapids: Baker Bosch House.  
Hugo, P. & Kotze, H. 1983. (2de Uitg.)   Suid Afrika: Oorlewing in Politieke Perspektief.  Pretoria. 
Human, L. & Pringle R. 1986. The attitudes of white workers to the vertical occupational mobility of blacks: 

an introductory study. South African Journal of Labour Relations. 1986, 10:24-31.  
Human, L. (Ed). 1991. Educating and Developing Managers for a Changing South Africa. Cape Town: Juta. 
Human, P. & Hofmeyer, K. 1987. Attitudes of South African Managers to the advancement of blacks in 

business. South African Journal for Labour Relations. 1987, 11(3):5-19.  
Hunnicutt, Benjamin, Kline. 1988. Work without End: Abandoning Shorter Hours  for the Right to Work. 

Philadelphia: Temple University Press.  
Hunt, Michael. H. 1987. Ideology and US Foreign Policy . New Haven: Yale University Press.  
Huntington, S.P. 1981. Reform and stability in a m odernizing multi-ethnic society. Politikon, 1981, 8(2)  
Hutton, J.B. 1961. Stalin- the miraculous Georgian. London.  
Hutton, Will. 2002. The World We’re In. London: Little Brown.  
Huysamen, G.K. 1990. (3de uitg.)  Sielkundige meting – 'n Inleiding. Pretoria: Van Schaik. 
Hyams, E. 1975. Terrorist and terrorism.  London: J.M. Dent & Sons.  



 412 

Hyde, H.M. 1971. The History of a Dictator. London.  
Hyman, Ronald. 1976. Britian's Imperial Century 1815-1914. A Study of empire and expansion. In 

Mkandawire, Thandika. & Olukoshi, Adebayo. 1995. Between Liberalisation and Oppression. The 
Politics of Structural Adjustment in Africa. 20-51 Senegal: Codesria Book Series.  

 
I. 
IBC. 1997. IBC Conferences.Employee Assistance programming and Practitioner Utilization. 1997, 19 

March. 
Icely, N. & Human, L. 1987. Trends in the attitudes of white workers to the upward occupational mobility of 

blacks: findings from two companies. South African Journal of Labour Relations 1987, 11(2):4-23.  
ICPC. International Conference of Police Chaplains. 1976. Police Chaplain's Handbook Washington. DC. 
ICT. Institute for Contextual Theology. 1985. Whose Theology. Catholic Institute for international relations. 

1985. 
Idowu, E.B. 1969. God, in Biblical revelation and African beliefs. In Dickson, K.A. & Ellingworth, P. (Eds). 

1969. Biblical revelation and African beliefs. London: Lutterworth. 
IICM Institute of Industrial and Commercial Ministries. 1975. Communique: IICM: 1975 Oct – November. 
Illanes, Jose. Luis. 1982. On the Theology of work: aspects of the teaching of the founder of Opus Dei. 

Dublin: Four Courts Press. 
IMSA 2001. Industrial Ministry South Africa. Operational Manual. 2001 
IMSA 2002. Industrial Ministry South Africa. Westren and Southren Cape Annual Report. 
IMSA 2003. Industrial Ministry South Africa. Operational Manual. 2003. 
Ingersoll, R.E. 1994. Spirituality, religion and counseling: Dimensions and relationships. Counseling and 

Values. 1994, 38: 98-111. 
Ingram, P. & Lindop, E. 1990. Can unions and productivity ever be compatible? Personnel Management . 

1990: July.  
Ivancevich, J.M. & Glueck, W.F. 1986. Foundations of personnel and human resource management. Plano: 

Business publications.  
 
J. 
Jacobsen, Steve. 1997. Hearts To God, Hands To Work: Connecting Spirituality and Work. Washington: 

Alban Institute. 
Jager, O. 1967. Eigentijdse verkondiging. Beschouwinge over de vertolking van het Evangelie in het 

taaleigen van de moderne mens . Kampen: Kok. 
James, Muriel. & Jongeward, Dorothy. 1974. Spontan leben. Übungen zur Selbstverwirklichung. Hamburg: 

Reinbek. 
James, Robert, R. 1973. Churchill: A Study in Failure 1900-1939. Boston: Harvard University Press.  
James, Robert, R. (Ed). 1974. Winston. S Churchill: His Complete Speeches 1897-1963 Vol VII London: 

Chelsea House Publishers.  
Jameson, F. & Miyoshi, M. (Eds). 1998. The Cultures of Globalization. Durham: Duke University Press.  
Jamieson, Kathleen. Hall. & Waldman. Paul . 2003. The Press Effect: Politicians, Journalists and the Stories 

that Shape the Political World. New York: Oxford University Press.   
Japinga, 1997. Rethinking Secularization: Reformed Reactions to Modernity. In Dekker, Gerhard. & Luidens, 

Donald. A. & Rice, Rodger, R. H. 1997. Lanham: University Press Of America. 
Jarratt, Jennifer. & Mahaffe, John. 1990. Future Work. Seven Critical Forces Reshaping Work and the Work 

Force in North America. San Francisco: Jossey-Bass.  
Jay, Antony. 1975. Corporation Man. New York: Pelican Books. 
Jenny, Hans. 1961. Afrika ist nich nur Shwarz. Dusseldorf. 
Jick, Todd.D. 1993. Managing Change: Cases and Concepts. Boston:Irwin.  
Johnson, Chalmers. 1964. Revolution and the Social System. Stanford.  
Johnson, D.E. l975. Uppsala to Nairobi. New York:Friendship Press.  
Johnson, F.A. 1970. White prosperity, White supremacy in South Africa. African Affairs. 1970, 1. 
Johnson, F.A. 1976. Class, Race and Gold- A study of class relations and racial discrmination in South 

Africa. London: Routledge & Kegan Paul.  
Johnson, Paul. 1983. A History of the modern World. London: Wiendefeld and Nicolson. 
Johnson, R.W. 1979. How long will South Africa survive? London: Macmillan Press.  
Johnston, Alexander. & Shezi, Sipho. & Bradshaw, Gavin. (Ed) 1993. Constitution-making in the New South 

Africa. London: Leicester University Press.  
Johnston, Patrick & Mandryk, Janson. 2001. Operation World. Harrisonburg: PR Donnelley & Sons. 
Jones, Barry. 1990. Sleepers, Wake! Technology and the future of work. New York: Oxford University Press.  
Jones, D.G. (Ed). 1982. Business, Religion and Ethics. Cambridge: Oelgeschlager, Gunn & Hain.  
Jones, Richard. G. 1984. Groundwork of Christian Ethics . London: Epworth Press. 



 413 

Jones, Laurie. Beth. 1995. Jesus, CEO: Using Ancient Wisdom for Visionary Leadership. New York: 
 Hyperion.  
Jones, Laurie. Beth. 1996. The Path: Creating Your Mission Statement for Work and for Life. New 
 York:Hyperion.  
Jones, Laurie. Beth. 1997. Jesus in Blue jeans. A Practical guide to Everyday living. New York: 
 Hyperion.  
Jonker, H. 1983. Theologische praxis. Problemen, peilingen en perspektieven bij kenterend getij. Nijkerk: 

Callenbach. 
Jonker, W.D. 1976. Die Woord as opdrag. Gedagtes oor die prediking. Pretoria: N.G. Kerk Boekhandel.  
Jonker, W.D. 1981.  In diens van die Woord. Enkele opmerkinge oor die teologiese gehalte van die 

praktiese teologie. Pretoria. N.G. Boekhandel. 
Josef, H. (Ed.). 1991.  Global Responsibilities: Europe in Tomorrow’s world. Gutersloh. 
Josef, Ernst.1967. Die Eschatologischen gegespieler in den Schriften des neuen Testaments. Regensburg: 

Verlag Friedrich Pustet. 
Joubert, D.J. 1983. 'n Reële konseptuele raamwerk vir volkere-verhoudings in 'n konfederale opset. MA 

verhandeling. Alice: Fort Hare.  
Joubert, D.J.1985. Politieke deelname in Breëre Suider-Afrikaanse konteks met die oog op 'n veranderde 

politieke struktuur waarby belanghebbendes in 'n soepele verhoudings -patroon akkommodasie 
vind. Ongepubliseerde D. Lit et Phil. Alice: Fort Hare. 

 
K. 
Kagan, Robert. 2003. Of Paradise and Power.: America and Europe in the New World Order. New York: 

Knopf.  
Kaiser, Edwin. G. 1966. Theology of Work. Westminister: The Newman Press. 
Kallarangatt, Joseph. 1990. The Ecumenical Theology of Nikos A. Nissiotis. Christian Orient. 1990. 11(4). 
Kann, A. 1968. The problem of restoration. A Study in comparative political history. Berkeley: University of 

California Press.  
Kant, Immanuel. 1960. Religion within the limits of Reason Alone. New York: Harper Torchbooks.  
Kantor, B. 1989. Estimating the value of unrecorded economic activity in South Africa. Studies in economics 

and econometrics. 1989. 13(1). Johannesburg. 
Kaplan, Bert. 1977. 'Acedia' : The Decline of Desire as the Ultimate life Crisis . Montana: Scholars Press. 
Kaplan, D.E. 1980. The South African State; the origins of racial exclusive democracy. The Insurgent 

Sociologist. 1980, 1  
Kaplan, Lawrence F. &  Kristol, William. 2003. The War over Iraq: Saddam's Tyranny and America's 

Mission. San Francisco: Encounter.  
Kaplan, Robert. 2000. The Coming Anarchy : Shattering the dreams of the Post-Cold War World. New York: 

Random House.  
Karis, Thomans. & Carter, Gwendolyn.M. & Gerhart, Gail.M. (Eds). 1972-1997. From Protest to Challenge. 

A documentary History of African Politics in South Africa. 1882-1990. 5 Vols. Stanford: Indiana 
University Press. Hoover Institution. 

Katz, D. & Kahn, R.L. 1978. The Social Psychology of Organizations. New York: Wiley and Sons. 
Katz, J.H. 1985. The socio-political nature of counseling. Counseling Psychologist, 1985,13: 615-624. 
Katzenbach, Jon. R. & Smith, Douglas. K. 1993. The Wisdom of Teams. Boston: Harvard Business School 

Press. 
Katzenbach, Jon. R. ( Ed). 1996. Real Change Leaders . London:Nicholas Brealey. 
Kaufman, Gordon. D. 1975. An essay on theological method. Montana:Scholars Press.  
Kaufman, Herbert. 1971. Limits of Organizational Change. University of Alibama.  
Kauffman, Kyle. D. & Lindauer, David. L. (Eds). 2004. Aids and South-Africa. The social Expression of a 

Pandemic. Palgrave Macmillan, Basingstoke. 
Keating, Michael. 1997. The Politics of Modern Europe: The State and Political Authority in the major 

democracies. Cheltenham: Edward Elgar.  
Kedourie, Elie. 1992. Democracy and Arab Political Culture. Washington: Institute for Near East 
Kee, A. (Ed). 1978. The Scope of Political Theology. London: SCM Press. 
Keegan, John. 1993. A History of Warfare. New York: Knopf. 
Keller, Joseph. 1981. The Linquistics of Ecumenical Theology: a preliminary Assessment. Journal of 

Ecumenical Studies . 1981, 18: 293-300. 
Keller, Maryann. 1993. Collision. New York: Doubleday Currency 
Kellner, Douglas. 2003. From 9/11 to Terror War. The Dangers of the Bush Legacy. Lanham: Rowman & 

Littlefield.  
Kelly, B. 1969. Towards a Theology of Work: The Irish Quarterly 1969, October: 315-326. 
Kelly, E. W. Jr, 1995. Spirituality and religion in counseling and psychotherapy, Alexandria: American 

Counseling Association. 



 414 

Kelly, James, N. 1995. Transforming the organisation: the business of connectivity. Human Resource 
Management. 1995, 11(8): 4-11.  

Kelly, Kevin. 1997. The New Biology of Business. In Gibson, Rowan. (Ed). 1997. Rethinking the Future. 251-
268.  

Kennedy, Paul. 1993. Preparing for the Twenty-First Century. New York: Random House. 
Keohane, Robert. & Nye, Joseph. 1989. (2nd Ed.) Power and Interdependence. London.  
Kepel, Gilles. 2002. Jihad: The Trail of Political Islam. Cambrigde: Belkap Press.  
Kerlinger, F.N. 1973. Foundations of behavioral research. London: Holt, Rinehardt & Winston. 
Kimberley, J.R. & Miles, R.H. (Eds). 1980. The Organizational Life Cycle: Issues in the Creation of 

Transformation and Decline of Organization. San Franscisco: Jossey-Bass. 
Kinghorn, Johann, (Red). 1986. Die N.G. Kerk en Apartheid. Johannesburg: Macmillan, Suid-Afrika. 
Kingsler, F.R.1978. Mission and context. The current debate about contextualization. EMS. 1978, 14: 23-29. 
Kirkley, Evelyn. A. (red). 2002. The rights of women. Concilium Foundation. London: SCM Press. 
Kitchen, Nick. 2002. Leading Your People to Success . UK: McGraw Hill International. UK. 
Klosterman,F.& Zerfass, R (Hrsg). 1974. Praktische Theologie heute. München\Mainz: Kaizer Grünewald. 
Knight, J.B. 1978. Labour allocation and unemployment in South Africa. Oxford: Oxford Bulletin of 

Economics and Statistics. 1978, May. 
Knight, J.B. 1982. The nature of unemployment in South Africa. The South African Journal of Economics. 

1982, March.  
Koberstein, Gerhard (Hrsg). 1982. Nicaragua: Revolution und Christlicher Glaube. Frankfurt: Verlag Otto 

Lempeck.  
Kochan, T.A. & Katz, H.C. & McKersie, R.B. 1986. The Transformation of American Industrial Relations . 

New York: Basic Books. 
Koester, Anne. Y. & Searle, Barbara. (Ed). 2004 Vision: the scholarly contributions of Mark Searle to 

liturgical renewal. Collegeville: Liturgical Press 
Köhler, Foy. 1970. Understanding the Russians. New York: Harper and Row. 
Kohn, H. & Sokolsky. E. 1968. African Nationalism in the Twentieth Century. Reading .  
Kohn, H. 1968. The idea of nationalism. New York: Praeger.  
KON. Kongres. 1947. Referate en Besluite van die Volkskongres. Byeengeroep deur die Federale 

Armesorgraad van die Gefedereerde N.G.Kerke om te oorweeg: Die stadwaartse trek van die 
Afrikanernasie. Gehou te Johannesburg vanaf 1-4 Julie l947. Pretoria: s n.  

KON. Kongres. 1949. Kongres. Referate en Besluite van die kerklike kongres van die Gefedereerde NG 
Kerke in sake Maatskaplike euwels. Gehou te Johannesburg vanaf 6-8 Julie l949. Pretoria: s n. 

König, A. & Geldenhuys, F. B. O'B. l983. Ecumenical Theology. Systematic Theology, Study Guide 2 . 
Pretoria: UNISA.  

König, A. 1970. Jesus Christus die Eschatos. Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing. Publikasiereeks 
Nr.7. Pretoria: N.G.Kerk-Boekhandel. 

König, A. 1975. Ekumeniese Teologie. Sistematiese Teologie, 111, STH 003. Pretoria:Unisa. 
König, A. 1981. Contextual Theology. Th Ev. 1981, 14: 37-43. 
Koningsveld, H. 1967. Het verschijnzel wetenschap. Meppel:Boom.  
Koops, H. 1965. Industrial Chaplaincy. Grand Rapids: Baker. 
Körkel, J. 1991. (Hrsg). Praxis der Rückfallbehandlung. Ein Leitfaden für Berater, Therapeuten und 

ehrenamtliche Helfer. Wuppertal: Blaukreuz. 
Kotter, John. P. 1978. Organization Dynamics: Diagnosis and Intervention. M.A. Reading: Addison-Wesley.  
Kotter, John. P. 1988. The Leadership Factor. New York:Free Press. 
Kotter, John. P. 1990. A Force for Change. How Leadership differs form Management. New York:Free 

Press. 
Kotter, John. P. & Heskett, James L. 1992. Corporate Culture and Performance. New York, USA: Free 

Press. 
Kotter, John. P. 1995. Leading Change: Why Transformation Efforts Fail. Harvard Business Review, 1995, 

73, March-April: 59-67. 
Kotter, John. P. 1996. Leading Change. Boston:Harvard Business School Press.  
Kotzé, D.A. 1970. Nasionalisme en Kommunisme. Kaapstad: Tafelberg Uitgewers. 
Kotzé, D.A. 1979. Communism in South Africa. Cape Town: Tafelberg.  
Kotzé, D.A. 1983. Development policies and approaches in Southern Africa. Johannesburg: Academica.  
Kotze, D.J. 1968. Positiewe Nasionalisme. Kaapstad: Tafelberg. 
Kotzé, Hennie. 1992. Transitional Politics in South Africa: An attitude survey of opinion-leaders. Centre for 

International and Comparative Politics. University of Stellenbosch. Research Report: 1992.  
Kouzes, J.M. & Posner, B.Z. 1987. The leadership challenge. San Franscisco: Jossey- Bass.   
Kouzes,J.M. & Posner, B.Z. 1993. Credibility: How leaders gain and lose it, why people demand it. San 

Franscisco: Jossey Bass. 
Kraan, K.J. 195 3. Een Christelijke confrontatie met Marx, Lenin en Stalin. Kampen:Kok.  



 415 

Kraan, K.J. 1983-1986. Genezing en bevrijding. I-III. Kampen: Kok 
Kraemer, H. 1947. De Kerk in Beweging. 'S-Gravenhage:Boekencentrum.  
Kraemer, H. 1956. (3rd ed). The Christian Message in a non-christian World. Grand Rapids. 
Kraemer, H. 1957. Communicatie een tijdvraag. 'S-Gravenhage: Nijkerk. 
Kraemer, P.E. & Warners, C.M. & Spelberg, C.M. & Van der Wal, B. s.j. Gemeente in Meervoud. 

Amsterdam. 
Kraft, C.H. l978. The contextualization of theology. EMS. 1978,14: 31-36.  
Kraft, C.H. & Wisley, T. N. (Eds). l979. Readings in dynamic indigenity.  Pasedena: William Carey. 
Kraft, Charles. H. 2000. Communication Theory for Christian Witness. Maryknoll, New York: Orbis Books. 
Kraybill, R. 1996. Towards transformation: the impact of religion on assumptions about change among 

religious actors in South Africa. Kaapstad: Ongepubliseerde  tesis, Nexus ( NX 0052403). 
Universiteit van Kaapstad. 

Kriek, D.J. 1982. Politieke alternatiewe vir Suid Afrika. In Van Vuuren, D.J. & Kriek, D.J. 1982. Konfederale 
samewerking. 190-209. Johannesburg: Macmillan  

Kristol, Irving. 1979a. Foreign Policy: End of an Era. Wall Street Journal, 1979, January 8.  
Kristol, Irving. 1979b. The Worst is yet to come.  Wall Street Journal, 1979. November 26.   
Kristol, Irving. 1995. Neo-conservatism. The Autobiography of an Idea. New York: Free Press.  
Kritzinger, J.J. 1988. Die Onvoltooide Sendingtaak in Suid Afrika. Instituut vir Sendingwetenskaplike 

navorsing; Pretoria: Teologiese Fakulteit, Universiteit Pretoria.  
Kritzinger, J.N.J. 1991. A Contextual Christian Theology of Religion. Missionalia. 1991. 19(3). 
Kroeber, A.L. & Kluckhohn, Clyde. 1963. Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. London. 

Batsford.  
Kroon, J (red). 1986. Algemene Bestuur. Pretoria: HAUM. 
Krueger, Anne. 1986. Changing Prospects of Development: Economics and World Bank Research. 

Development Policy Review, 1986, 4.  
Kuhn, R.L.& Feis,G.T. 1984. The firm Bond: Linking Meaning and Mission in Business and Religion. New 

York: Praeger.  
Kuhn, Thomas. S. 1970( 2nd Ed). The structure of scientific revolutions. Chicago:University of Chicago 

Press.  
Kuiters, H.M. 1967. Sociale ethiek en geloof in Jezus Christus . Kampen: Kok. 
Kuitert, H.M. 1969. De wereld valt mee. In Terzake Gesprekken van sociologen en theologen over 

kerkvernieuwing. Kerk buiten de Kerk, 1969, IV: 55-91. 
Kuitert, H.M. 1983. Contextueel of academisch? Op zoek naar relevante theologie. G.ThT 1983.  
Kümmel, W.G. 1973. The New Testament: The History of the Investigation of its Problems. London: SCM.  
Kuper, L. & Smith, M.G. 1971. Pluralism in Africa. London: University of California Press. 
Kupperman, Charles, M. 1979. The Soviet World View. Policy Review, 1979, Winter 79. 
Kurten, Tage. 1990. Theology and the Secular Fallacy. An Outline of Contextual Theology. Studia, 1990. 
Kurtz. H.J. & Sattelberger, Th. 1980. (Hrsg). Organisationsentwicklung in der betrieblichen Ausbildung. 

München.  
Kutznuts, F.F. 1982. Personnel: the management of human resourches . Columbus: Merrill.   
Kuyper, A. 1938. De Gemene Gratie. III:88-290. Kampen: Kok.  
 
L. 
LaMarsh, Jeanenne. C. 1995. Changing the way we change. Gaining control of Major Operational Change. 

Reading: Addison-Wesley.  
Lammers, C.J. (Red). 1965. Medezeggenschap en Overleg in het Bedrijff. Utrecht: Marka Uitgawe.  
Landman, W.A. 1968. A Plea for Understanding: A Reply to the Reformed Church in America. Cape Town. 

N.G. Kerk Uitgewers. 
Langeler, G.H. 1992. The Vision Trap. Harvard Business Review. 1992, March-April 
Langer, Ellen: 1990. Mindfullness. Reading, MA: Adisson-Wesley. 
Laqueur, Walter. 1999. The New Terrorism, Fanatiscm and the Arms of Mass Destruction. London: Phoenix.  
Laqueur, Walter. 2003. No End to War. Terrorism in the 21st Century. New York: Continuum.  
Laub, Franz. 1973. Eschatologiesche Verkündiging und Lebensgestaltung nach Paulus . Regensburg: Verlag 

Friedrich Pustet. 
Lauer, R.H. 1977. Perspectives on social change. Boston: Allyn and Bacon.  
Lawler, Edward. E. & Porter, L.W. (Eds). 1977. Perspectives on Behaviour in Organizations. New York: 

McGraw Hill. 
Lawler, Edward. E. 1996. From the ground up. Six principles for Building the New Logic Corporation. San 

Franscisco: Jossey-Bass. 
Lawrence, Brother. 1989. The Practice of the Presence of God. Trans. Blaiklock. E.M. London: Hodder and 

Stoughton. 



 416 

Lawrence, P.E. & Lorsch, J.W. 1967. Organization and Environment: Managing Differiation and Integration. 
Boston: Harvard Business School Press. 

Lawrence, P.E. & Dyer, D. 1983. Renewing American Industry. New York:Free Press. 
Ledeen, Michael. 2002. The War againts the Terror Masters. New York: St Martin's Press.  
Lee, Peter.K.H. 1988. World Religions – Ecumenical Theology – Religious Studies in a Global Context. 

Ching Feng. 1988, March: 70-86. 
Lee, Peter.K.H. 1994. Contextual Theology. The Hong Kong Question as a Case Study. Ching Feng. 1994. 
Lefever, E l979. Amsterdam to Nairobi. The World Council of Churches and the Third World. Georgetown: 

Ethics and Public policy centre,Georgetown University.  
Legum, C. s.j. The Apartheid Regime. In Price, R.M. & Rosberg, C.G. South Africa in the contemporary 

world. s.j. 281-296. Kaapstad: Citadel Press.  
Lehmann, P.L. 1972. Contextual Theology. Editorial. ThTO, 1972: 29:3-8. 
Leih, H.G. s.j. (2 Uitg.) De Droom der Revolutie. Over Maatschappijkritiek en revolutie. Kampen: Kok. 
Lekkerkerker. A.F.N. 1968. Nieuwe theologie. 'S-Gravenhage: Boekencentrum.  
Lenk, K. 1967. Ideologie, Ideologie-kritik und Wissenssoziologie. Leuchterhand. 
Leonard-Barton, Dorothy. 1992. The Factory as a Learning Laboratory.  Fall: Sloan Management Review. 
Leonard-Barton, Dorothy. 1995. Wellsprings of Knowledge: Building and Sustaining the Sources of 

Innovation. Boston: Harvard Business School Press. 
Leonard-Barton, Dorothy. & Sensifer, Sylvia. 1998. The Role of Tacit Knowledge in Group Innovation. In 

Cole, Robert, E. 1998. Special Issue on Knowledge and the Firm. California Management Review. 
40 (3): 112-132. Berkeley: Haas School of Business. 

Leone, Richard. C. & Anrig, Greg.Jr. (Eds). 2003. The War on Our Freedoms. Civil Liberties in an Age of 
Terrorism. New York: Public Affairs.  

Lessem, Ronnie. 1996. The South African Businessphere. In Steyn, Melissa, E. & Motshabi, Khanya, B. 
(Eds). 1996. Cultural Synergy in South Africa. Weaving Strands of Africa and Europe. Randburg: 
Knowledge Resources.  

Lessor, Ian. O. Countering the New Terrorism. Santa Monica: Rand Corporation.  
Lester, A.D. 1995. Hope in Pastoral Care and Counseling. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox 

Press. 
Levtzion, Nehemia. & Pouwels, Randall. L. (Eds). 2000. The History of Islam in Africa. Oxford: Currey.  
Lewis, B. 1966. (4th ed.) The Arabs in History. London.  
Lewis, Bernard. 1990. The Roots of Muslim Rage. Atlantic Monthly 1990,. 226(3): 47-60.  
Lewis, Bernard. 2002. What went Wrong: Western Impact and Middle Eastern Response. New Oxford 

University Press.  
Lickert, R. 1961. New Patterns of Management . New York: McGraw Hill. 
Lijphart, A. 1977. Majority rule versus democracy in deeply divided societies. Politikon. 1977, 4(2): 113-126. 
Lindbeck, George, A. 1994. Unbaptized God: The Basic flaw in Ecumenical Theology. Pro-Ecclesia. 1994, 3: 

232-238. 
Linden, R.C. & Wayne, S.J. & Stillwell, D. 1993. A longitudical study on the early developement of leader-

member exchanges. Journal of Applied Psychology, 1993, 78: 662-674. 
Lingenfelder, Sherwood. G. 1996. Agents of transformation: a guide for effective cross-cultural ministry. 

Grand Rapids: Baker Books. 
Lipset, S. M. l984. Social Conflict, legitimacy, and democracy. In Connoly, W. (Ed).1984. Legitimacy and the 

State. Oxford: University Press.  
Livingstone, Neil. C. 1976. The War on Terrorism. Lexington: D.C. Heath.  
Lodge, Tom. 1983. Black Politics in South Africa since 1945. London:Longman.  
Lombard. B. Urban. 1978. Human resource Management: A New Approach for South Africa. South African 

Journal of Labour Relations. 1978, 4:12-24. 
Lombard. B. Urban. 1991. Mega Projects reguires Mega Human Resources. Human Resource 

Management. 1991, 7(3): 4-8. 
Lombard, B. Urban. 1998. Unbundling Corporate Mangement. From strategy-structure-systems to purpose, 

process and people. Johannesburg: Lex Patria Publishers. 
Lombard, J. 1985. Fokus op ekonomiese kernvrae. Fokus. 1985, 36.  
Longenecker, R.N. 1984. New Testament social ethics for today. Grand Rapids: Eerdmans. 
Lothstein, A. 1971. All we are saying. The philosophy of the new left. New York: Capricorn Books.  
Louw, D. 1972. Toekoms tussen Hoop en Angs . Ongepubliseerde D. Phil. Stellenbosch: Universitiet van 

Stellenbosch 
Louw, D.J. 1985a. Die opbou van die Gemeente in 'n veranderde samelewing. In Louw, D.J. (Red). 1985. 

Op die Breuklyn. 20-42. Kaapstad: N.G. Kerk Uitgewers. 
Louw .D.J. (Red). 1985b. Op die breuklyn . Kaapstad. N.G.Kerk Uitgewers. 
Louw, D.J. 1989. Die ontwerp  van 'n teologiese antropologie as basis vir 'n effektiewe pastorale bediening: 

In Smuts. A.J. (Red). 1989. Predikant en Pastorale Praktyk. 4-32. Pretoria: Academica. 



 417 

Louw, Leon. & Kendall, Frances. 1986. Suid Afrika: Die Oplossing. Bisho: Amagi-Publikasies . 
Lückhoff, A.H. 1978. Cottlesloe. Kaapstad:Tafelberg.  
Lundblad, Barbara. K. 2001. Transforming the stone: preaching through resistance to change. Nashville, TN: 

Abingdon Press. 
Lurkins, T. 1981. The origins, context and ideology of Industrial Mission. 1875-1975. London: London School 

of Economical & Political Science. 
Luzbetak, L.J. 1981. Signs of progress in contextual methodology. Verbum SVD. 1981, 22: 39-57.  
Lynd, Helen, Merrell. 1961. On shame and the search for identity. New York: Science Editions. 
Lynn, A. Isabella. 1993. Managing the Challenges of Trigger Events: The mindsets Governing the Adaption 

to Change: In Jick, Todd.D. 1993. Managing Change: Cases and Concepts. 18-29. Boston:Irwin. 
 
M. 
Mac an Ghaill, Martin. 1999. Comtemporary racisms and ethnicities: social and cultural transformations . 

Philadelphia: Open University Press.  
MacCrone, J.D. 1965. Race attitudes in South Africa. Johannesburg: Witwatersrand University Press. 
MacGregor-Hastle. D. 1963. The Day of the Lion. London. Macmillan.  
Mackenzie. Alistair. 1997. Faith at Work. Vocation, the Theology of Work and the Pastoral Implications. 

Dunedin: University of Otago.    
Mackintosh, H.R. 1969. Types of Modern Theology. London: Fontana. 
MacQuarrie, J. (red.) 1967. A Dictionary of Christian Ethics. London: SCM Press Ltd. 
Magnet, Myron. 1994. Let's Go for Growth. Fortune, 1994, March.  
Maier, Norman. R.F. 1963. Problem -solving Discussions and Conferences. Leadership Methods and Skills . 

New York: McGraw Hill. 
Mkandawire, Thandika. & Olukoshi, Adebayo. 1995. Between Liberalisation and Oppression. The Politics of 

Structural Adjustment in Africa .Senegal: Codesria Book Series  
Maimela, S.S. 1986. Moderne tendense in die Teologie. Sistematiese Teologie. Studiegids 1, THB302. 

Pretoria:Unisa.  
Majaro, Simon. 1992. Managing ideas for Profit – the Creative Gap. Maidenhead: McGraw Hill. 
Manchester, William. 1978. American Caesar. Boston: Little Brown and Company.  
Manning, T. 1990. Beyond Corporate Culture. IPM Journal. 1990, February: 23-25. 
Marais, G.C. & De Villiers, A.S. 1990. Political ideologies and South African trade unions. A Profile. 

Auckland Park: Liaison.  
Marais, D. & Rieckert, D. 1981. Constitutional Development of South Africa. Johannesburg: Macmillan.  
Marais, Ernst. Jacobus. 1969. Pastorale Sorg aan die Mens in die Bedryf. Roodepoort: Christelike 

Uitgewersmaatskappy. 
Marais, H.C. & Groenewald, H.J. 1985. Interpersoonlike Kommunikasie en Tussengroep verhoudinge: In 

Marais, H.S. (Red). 1985. Kommunikasie in 'n verdeelde samelewing. Pretoria: RGN.  
Marais, H.C. (Ed). 1988. South African Perspectives on the Future. Pinetown: Owen Burgess.  
March, J.G. & Olsen, J.P. 1984. The new Institutionalism: Organizational factors in political life. American 

Political Science Review, 1984, 78: 734-749. 
Marcus, Gilbert. (Ed). 1992. South Africa: Time running out. The last years of Apartheid: Civil Liberties in 

South Africa. 32-54. USA: Ford Foundation-Foreign  
Marcus, Gilbert. 1992. Civil Liberties under Emergency Rule: In Dugard, John. & Haysom, Nicholas. & 

Markakis, John & Waller, Michael (Eds). 1986. Military Marxist Regimes in Africa. London: Cass.  
Marcuse, H. 1970a.  Freiheit und Notwendigkeit. Frankfurt. 
Marcuse, H. 1970b. Liberation from the affluent society. In Hamalian, L. & Frederick. K.R. The radical vision, 

essays form the seventies . New York: City College of New York.  
Marcuse, H. 1970c. Vertoog over bevrijding. Utrecht: Bijleveld.  
Marcuse, H. 1971. Re-examination of the concept of revolution: In Lothstein, A. 1971. All we are saying. The 

philosophy of the new left: 272-283. New York: Capricorn Books. 
Marcuse, H. 1979. Eros and Civilization. Frankfurt: Suhrkamp.  
Markakis, John. & Waller, Michael. (Eds). 1986. Military Marxist Regimes in Africa. London: Cass 
Marsch, W. D. l967. Diskussion uber die Theologie der Hoffnung. München: Chr. Kaiser. 
Marsh, P.D.V. 1980. Business Ethics. New York: Associated Business Press.   
Marshall, C. & Prusak, L. & Shpilberg, D. 1996. Financial Risk and the Need for superior Knowledge 

Management. California Management Review. 38(3), 77-101.    
Marshall, George. C. 1977. The Marshall Plan. Washington. D.C.: Maryknoll.  
Marshall, Jonathan. 1993. Sliding down the Income Ladder. San Francisco Chronicle, 1993, June: C8.  
Martin, E. Marty & Appleby, R. Scott (Ed). 1991. Accounting for Fundamentalisms: The Dynamic Character 

of Movements. Chicago: University of Chicago Press. 
Martin, James. 1991. Rapid Application Development. New York: Macmillan.  



 418 

Martin, James, 1995. The Great Transition. Using the Seven Disciplines of Enterprise Engineering to Align 
People, Technology, and Strategy.  New York: Amacon. 

Marty, Martin 1969: The modern Schism: Three Paths to the Secular. New York: Harper & Row. 
Marx, K. 1906. Das Kapital. (Engelse vertaling) Moore, S. & Eveling, E. New York: The Modern Library. 
Marx, K. 1964. Early writings . New York: McGraw Hill.  
Marx, K. 1971. Economy, Class and Social Revolution. Redaksionele versorging Jordan, A.Z. London: 

Michael Joseph  
Maser, Werner. 1974. Hitler. Stuttgart. 
Mashabella, H.1987. A People on the Boil: Reflections on Soweto. Johannesburg: Skotaville  
Masilo, Patricia. 1997. The black middle class and the South African transformation. Santa Barbara: 

University of California.  
Mason, Julie. Cohen. 1993. Workplace 2000: The death of 9 to 5? Management Review, 1993, January:14-

18.  
Mbigi, Lovemore. 1999. The spirit of African transformation. Pretoria. Unisa Ereserves 1999, 21-31.  
Mbiti, John. 1970. African religions and philosophies. New York. 
McCarthy, Stephen. 1994. Africa: the challenge of transformation. London: Taurus.  
McClendon, J.W. & Smith, J.M. 1975. Understanding Religious  Convictions . London: University of Nortre 

Dame Press. 
McCormack, Richard. T. 1979. The Twilight War. Army. 1979: January.  
McGovern. George. 1970. Vietnam. The Congressional Record. 1970, 22: 20737 
McGregor, D. 1966. The Human side of Enterprise. New York: McGrow-Hill. 
McLaren, B.D. & Campolo, T. 2003. Adventures in missing the point. How the Culture-controlled Church 

Neutered the Gospel. 
McLaren, B.D. 1998 The Church on the other side. Doing Ministry in the Postmodern matrix. Grand Rapids: 

Zondervan. 
McLeod, G. 1975. Program packet. Newport News: Institute of Industrial and Commercial Ministries. 
McMahon, Robert. J. 2003. The Cold War. Oxford: Oxford University Press. 
McNamara, Robert. 1995. In Retrospect: The Tragedy and Lessons of Vietnam. New York: Time Books.  
McNaughton, D. 1988. Moral vision: An Introduction to Ethics . Oxford. New York: Blackwell. 
Mead, Walter. Russell. 2001. Special Providence: American Foreign Policy and How It Changed the World. 

New York: Knopf. 
Megginson, L.C. 1982. Personnel manag ement: a human resourches approach. Homewood: Dorsey.  
Meiring, P. 1975. Stemme uit die Swart Kerk. Kaapstad:Tafelberg.  
Meiring, P.G.J.1983. The Church's’ contribution to change in South Africa: In Van Vuuren, D.J. & Wiehahn, 

N.E. & Lombard, J.A. & Rhoodie, N.J. (Ed). 1983. Change in South  Africa 291-333. Durban: 
Butterworths. 

Meiring, P.G.J. & Joubert, S.J. 1992. Fokus op die Kerk. Die Rol van die Kerk in 'n Veranderende Suid 
Afrika. Pretoria: CUM.   

Meister, J l977. Die Wêreldraad van Kerke en sy Bloedgeld. Pretoria: N.G. Kerk Boekhandel.  
Melges, Frederich. Townes. 1982. Time and the Inner Future. New York: John Wiley & Sons. 
Mény, Y. 1989. Comparative Politics. Oxford: Oxford University Press. 
Meredith, Martin. 2005. The State of Africa: A History of Fifty Years of Independence. London: MacMillan 
Meth, C. 1990. The politics of productivity. Indicator SA. 1990, Spring.  
Mette, N. 1978. Theorie der Praxis. Wissenschaftsgeschichliche und methodologische Untersuchungen zu 

Theorie-Praxis Problematik innerhalb der Praktischen Theologie. Dusseldorf: Patmos.  
Metz, J. B .l968. Zur Theologie der Welt. Munchen: Mainz. 
Metz, J. B. l969. Politische Theologie. In Preukert, H (Hrsg) l969. Diskussion zur Politischen Theology. 

Munich: Mains/Kaisar Grunewald. 
Metz, J.B. & Moltmann, J. & Oelmuller, W. l971. Kirche im Progress de Aufklarung. Munich: Mainz Kaisar 

Grunewald.  
Meyer, L.W. 1984. Staatkundige Ontwikkeling in Suid Afrika. Port Elizabeth: Universiteit van Port Elizabeth. 
Miall, Hugh. 1993. Shaping the New Europe. London: The Royal Insititute of International Affairs.  
Miller, D. & Friesen, P.H. 1983. Strategymaking and Environment: The Third Link. Strategic Management 

Journal . 1983, July-September: 221-235. 
Miller, Judith. 1993. The Challenge of Radical Islam . Foreign Affairs. 1993, 72(2): 43-56.  
Mills, D. Quinn. 1991. The Rebirth of the Corporation. New York: John Wiley and Sons.   
Minear, Paul. S. 1976. Ecumenical Theology - Profession or Vocation. TT, 1976, 33(1): 66-73. 
Mintzberg , Henry. 1988. Opening up the definition of strategy. In Quinn, J.B .& Mintzberg, H. & James, 

 R.M. The Strategy process 13-20. Englewood Cliffs: Prentice Hall. 
Mintzberg, Henry. 1994. The Rise and Fall of Strategic Planning: Reconceiving Roles for Planning, Plans, 

and Planners. New York: The Free Press. 



 419 

Mische, Patricia. M. 2001. Finding the face of God in an age of globalization: In Mische, Patricia. M. 2001. 
Spiritual questions for the twenty-first century. 2001: 134-141. Maryknoll NY: Orbis Books.  

Missner, M. (Ed). 1980. Ethics of the Business System . Sherman Oaks: Alfred Publishing Co. 
Mitchell, G. 1992. Much affirmative talk (and little action). Productivity South Africa. 1992, 19(1): 28-32.  
Mitroff, Ian. 1988. Break-Away Thinking. New York. John Wiley. 
Mkandawire, Thandika. & Olukoshi, Adebayo. 1995. Between Liberalisation and Oppression. The Politics of 

Structural Adjustment in Africa. Senegal: Codesria Book Series.  
Mkandawire, Thandika.1991. The Political Economy of Development with a Democratic Face: In Cornia, G. 

(Ed). Africa's Recovery in the 1990's: From Stagnation and Adjustment to Human Development. 
London: MacMiillan.  

Mkandawire, Thandika.1995. Fiscal Structure, State Contraction and Political Responses in Africa. In 
Mkandawire, Thandika. & Olukoshi, Adebayo. 1995. Between Liberalisation and Oppression. The 
Politics of Structural Adjustment in Africa. Senegal: Codesria Book Series.  

Mkhatshwa, Smangaliso. 1990. The Role of Contextual Theology in a Changing South Africa. Journal of 
Theology for Southern Africa. 1990, 72:3-8. 

Moe-Lobeda, C.D. 2002. Healing a broken world. Minneapolis: Fortress Press. 
Moen, Matthew. & Gustafson, Lowell (Eds). 1992. The Religious Challenge to the State. Philadelphia: 

Tempel University Press. 
Moers, Martha. 1950. Die Entwicklungsphasen des mens chlichen Lebens . Ratingen. 
Mohr, Reinhard. & Satlzwedel, Johannes. & Schmitter, Elke. & Schreiber, Mathias. 2001. Die 

unverschleierte Würde de Westens. Der Spiegel, 2001, 52: 50-66 
Moila, M.P. & Marais, J.C. & Dippenaar, M.C. (Eds). 1992. What is Contectual Theology. Theologia 

Viatorum . 1992. Supplement 2: Kerk en Eskatologie. 
Moll, P. & Nattras, N & Loots, L. (Eds). 1991. Redistribution: How can it work in South Africa? CapeTown: 

David Philip.  
Möller, A.T. 1986. Perspectives on personality.  Durban: Butterworths. 
Molltman, J. l968. Revolution der Freiheit. Perspektiven der Theologie. 1968: 189-211.  
Moltman, J. 1969. God in de Revolutie. Wending. 1969: Maart. 
Moltman, J. l972. Der gekreuzigte Gott, das Kreuz Christi als Grund und Kritik Christilicher Theologie. 

München: Kaisar. 
Moltman, J. 1973. Theologie der Hoffnung. Untersuchungen zur Begründung und zu den Konsequenzen 

einer christlichen Eschatologie. Munchen: Chr Kaiser Verlag.  
Moltman, J. l975. Gott kommt under der mensch wird frei. Munchen: Kaisar. 
Mondy, R.W. & Noe, R.M. 1981. Personnel: the management of human resourches. Newton: Allyn & Bacon.   
Mondy, R. Wayne. & Noe, Robert. M. 1996. (6th ed.) Human Resource Management. New York: Prentice 

Hall. 
Montagu, Ashley. 1951. Statement on Race. New York. 
Moore , B.J. & Smit. B.W. 1986. Wages, money and inflation. The South African Journal of Economics . 

1986: March.  
Moore, B. (Ed). l973a. The Challenge of Black Theology in South Africa. Atlanta: John Knox Press. 
Moore, B. (Ed). 1973b. Black Theology, The South African Voice. London: Hurst and Co. 
Moore, E.C. 1928. An Outline of the History of Christian Thought Since Kant. New York: Scribners. 
Moos, R.H. 1986. Work as a human context. In Pallak, M.S. & Perloff, R. (Eds). 1986. Psychology and work. 

New York: McGraw Hill. 
Moreels, Réginald. 1997. Conflict in a Globalising World. Address by Belgian Secretary of State for 

Development Co-operation, Fourth United Nations Volunteers Intergovernmental Meeting, Bonn, 
Germany, February 12, 1997.  

Morris, M. 1974. Armed conflict in South Africa. Kaapstad: Jeremy Spence.  
Morris, P. 1983. From Tomlinson to the Good Hope Conference: The devolution of development policies 

under apartheid. South African International.  1983, 13(4): 273 -290. 
Morrisey, W. 1986. The Moral Foundations of the American Republic: An introduction: In Horwitz, R.H. (Ed). 

1986.  The moral foundations of the American Replublic. (1-23) Charlottesville: University Press of 
Virginia.  

Moser, H. 1975. Aktionsforschung als kritische Theorie der Sozialwissenschaften. Müchen: Kösel-Verlag. 
Mostert, W.P. & Van Tonder, J.L. 1987. Projeksies van die Suid Afrikaanse bevolking: 1985-2035. Pretoria: 

RGN.  
Mothlabi, M. (Ed). 1972. Essays on Black Theology. Johannesburg: University Christian Movement. 
Mothlabi, M. 1986. The Theory and Practice of Black Resistance to Apartheid. Johannesburg: Skotaville.  
Mothlabi, M.B.G. 2000. Christian Social Ethics. Pretoria: University of South Africa.  
Mouton, J. 1983. Kwantitatiewe en kwalitatiewe metodologieë in die geesteswetenskappe. Suid Afrikaanse 

Tydskrif vir Sosiologie, 1983, 14: 126-131. 



 420 

Mouton, J. & Marais, H.C. 1985. Metodologie van die Geestewetenskappe: Basiese begrippe. Pretoria. 
RGN.  

Mouton, J. 1988. Die filosofie van kwantitatiewe navorsing. In Ferreira, M. & Mouton, J. & Puth, G. & 
Schurink, E. & Shurinck. W.J. (Reds). 1988. Inleiding tot die kwalitatiewe metodes : Module 3. 
Pretoria: RGN. 

Mouton, J. 2001. How to succeed in your Master's and Doctoral Studies: A South African Guide and 
Resource Book. Pretoria: Van Schaik.  

Moynagh, M. 1985. Making Unemployment Work. London: Lion. 
Mpumlwana, M. Malusi. 1993. The Road to Democracy. The Role of Contextual Theology. Journal of 

Theology for Southern Africa. 1993, 85: 5-18. 
Muggeridge, Malcolm. 1979. Muggeridge Sees Deliverance Despite West's Despair. Los Angeles Times , 

1979, June 17. 
Müller, B.A. 1961. Die Lewende Woord aan die mens van die Hede. Zaandijk: H.J. Heijnis. 
Müller, E. 1954. (4de Uitg.) De wereld is anders geworden. De weg der Kerk in de 20ste Eeuw Franaker: 

Wever.  
Müller, J.C. 1996. Om tot verhaal te kom: Pastorale gesinsterapie. Pretoria: RGN 
Müller, K. & Sundermeier, T. (Hrsg). 1987. Lexikon Missions -Theologischer Grundbegriffe. Berlin: Dietrich 

Reimer. 
Müller, M. 1977. Waarheen N.G. Kerk? Die Kerkbode: 24 Augustus 1977: 242-245, 251; 31 Augustus 1977: 

275-277, 285; 7 September 1977: 303, 306-309, 316; 14 September 1997: 334, 338-340; 21 
September 1977: 364,380-381. 

Müller, M. 1978. Bande met Nederland. Die Kerkbode: 21 Junie 1978: 786 -787; 28 Junie 1978: 820-821, 
834; 5 Julie 1978: 14-15, 18. 

Müller, R. 1920. Freienfells. Philosophe der Individualität, 1920. Kampen: Kok. 
Müntzer, T. 1933. Thomas Müntzer. Sein Leben und sein Schriften. Jena: Eugen Diederichs.  
Murphy, L.C. 1984. Occupational stress management: a review and appraisal. Journal of occupational 

psychology. 1984, 57: 1-15.  
Mushakoji, Kinhide. 1992. Political and Cultural Background of Conflicts and Global Governance: In 

Rupesinghe, Kumar & Kuroda, Michiko. 1992. Early Warning and Governance. London: Macmillan.  
Mushete, N. 1979. The history of theology in Africa: from polemics to critical irenics: In Appiah-Kubi, K. & 

Torress, S. 1979. African Theology en route . Maryknoll: Orbis.  
Muzorewa, G. 1985. Origins and development of African theology. Maryknoll: Orbis. 
 
N. 
Nadler, David. A. & Tushman, Michael. L. 1980. A Model for Organizational Diagnoses. Organizational 

Dynamics.  1980, Autumn.  
Nadler, David. A. & Tushman, Michael. L. 1993. Organizational Frame Bending: Principles for Managing 

Reorientation. In Jick, Todd. D. Managing Change: Cases and Concepts. 225-241. Boston: Irwin. 
NAFCOC. National African Chambers of Commerce and Industry 1990. Towards an economic and 

development policy framework for a post-apartheid South-Africa. Johannesburg: NAFCOC. 
Nais bitt, J. 1984, Mega Trends. Ten New Directions Transforming our Lives. Chicago: MacDonald. 
Naisbitt, John & Aburdene, Patricia. 1990. Megatrends 2000: The New directions for the 1990's. New  York: 

William Morrow. 
Naisbitt, John. 1995. Global Paradox: The bigger the world economy, the more powerfull its smallest 

players. London: Nicolaas Brealey Publishing. 
Nash, Laura. L. 1994. Believers in Business. Nashville TN: Thomas Nelson Inc. 
Nasser, M. & Vivier, J. 1993. Mindset for the New Generation Organisation. Cape Town: Juta.  
Natale, S.M. 1983. Ethics and Morals in Business. REP Books.  
Nattras, J. 1981. The South African economy: its growth and change. Cape Town: Oxford University Press. 
Nattras, J. 1984. Approaches to employment creation in South Africa. Pietermaritsburg: The Natal Town and 

Regional Plannings Commission.  
Nattras, N. & Arlington, E. 1990. The political economy of South Africa. Cape Town. Oxford University 

Press.  
Naude, C.F. Beyers. 1995. Foreword. In Alperson, Myra. Foundations for a New Democracy. Johannesburg: 

Ravan Press. 
Naude, Piet. 2005. Geesgedrewe Gelowiges. Christene met Blydskap. Kerke wat groei. Kaapstad: Lux 

Verbi. 
Neill, S. C. l966. Colonialism and Christian Missions. London: Lutterworth.  
Nel, C. 1994. The challenge of organizational democracy at work. People Dynamics  1994, 12(12): 8-15. 
Nel, M. 1991. Die wisselwerking tussen teorie/praxis in die Praktiese Teologie. Praktiese Teologie in Suid 

Afrika, 1991, 6(1): 22-37. 



 421 

Nel, P.S. & Gerber, P.D. & Van Dyk, P.S. & Haasbroek, G.D. & Schultz, H.B. & Sono, T. & Werner A. 2001. 
(5th ed.) Human Resources Management. Oxford: Oxford University Press.  

Nelson, Thomas. 1994. Making Your Work Count For God. Nashville: Thomas Nelson. 
Neuman, Matthias. 1979. The Prereflective Ethos of Christian Faith; A New Approach to Ecumenical 

Theology. Journal of Ecumenical Studies. 1979, 16(2). 
Neumann, Sigmund. 1948. The Structure and Strategy of Revolution. Journal of Politics, 1948, xi: 533-535. 

New York: Doubleday Currency.  
New, Caroline. 2000. Structure, agency and social transformation. Pretoria: Unisa Ereserves 2000: 186-205  
Newbigin, L. 1982. Text and context: The Bible in the Church. Theological Review of the Near East School 

of Theology. 1982, 5 (1): 5-13. 
Newhouse, John. 2003. Imperial America: The Bush Assault on the World Order. New York: Knopf . 
N.G.Kerk. 1975. Ned.Geref. Kerk. Ras, Volk, Nasie en Volkereverhoudinge in die lig van die skrif. Sinodale 

publikasie. Kaapstad: N.G.Kerk Uitgewers.  
N.G.Kerk.1986. Kerk en Samelewing. Kaapstad: N.G. Kerk Uitgewers. 
N.G.Kerk. 2003. (3de Uitg.) Gesig na die Wêreld. Lynnwood: N.G.Kerk Oos-Transvaal. 
N.G.Kerk. Sinodale Besluite:  
N.G.Kerk. 1990 Algemene Sinode. Agenda. 1990: 8.3-8.4, p402. 
N.G.Kerk. 1990 Algemene Sinode. Handelinge. 1990: 8.3-8.4, p705. 
N.G.Kerk. 1994 Algemene Sinode. Agenda. 1994: 13, p292-293. 
N.G.Kerk. 1994 Algemene Sinode. Agenda. 1994: 32, p94-98. 
N.G.Kerk. 1994 Algemene Sinode. Agenda. 1994: 5, p218-224. 
N.G.Kerk. 1994 Algemene Sinode. Handelinge. 1994: 13.4, p492. 
N.G.Kerk. 1994 Algemene Sinode. Handelinge. 1994: 4.1.7, p352 -353. 
N.G.Kerk. 1998 Algemene Sinode. Agenda. 1998: 2.3-2.4, p172-173. 
N.G.Kerk. 1998 Algemene Sinode. Handelinge. 1998: 13.1 -13.3, p522. 
N.G.Kerk. 1998 Algemene Sinode. Handelinge. 1998: 5.1, p450. 
N.G.Kerk. 2002 Algemene sinode. Agenda. 2002: 10, p327-328. 
N.G.Kerk. 2002 Algemene Sinode. Handelinge. 2002: 10.1.6; 10.3, p566. 
N.G.Kerk. 2005 Algemene Sinode. Agenda. 2005: 8.6, p39. 
Nicholls, B.J. 1979. Contextualization: a theology of Gospel and Culture. Illinois: Inter-Varsity. 
Nicolson,Harold. (Sir). 1964. Diplomacy. New York: Oxford University Press.  
Nida, E.A. 1975. Customs and Cultures. South Pasadena. 
NIM. 1970. One More Time Now: Do We Need Industrial Chaplaincies. National Industrial Mission Briefs . 

1970, December.  
Nix, William. 1997. Transforming your Workplace for Christ. Nashville, Tennesee: Broadman & Holman 

Publishers. 
Nixon, Richard. 1980. The Real War. New York: Warner Books. 
Nohria, Nitin. & Eccles, Robert. G.1992. Networks and Organisations: Structure, Form and Action. Boston: 

Harvard Business School Press. 
Nolde, O. Frederick. 1949. Freedom's Charter: The Universal Declaration of Human Rights. New York: 

Foreign Policy Association.  
Nolde, O. Frederick. 1953. Human Rights and the UN: Appraisal and Next Steps. New York: The Academy 

of Political Science, Columbia University.  
Norris, Pippa. & Montague, Kern. & Marion, Just. (Eds). 2003. Framing Terrorism: The News Media, the 

Government and the Public. New York: Routledge  
Nortje, J.D. 1975. Die Sosiale VerantwoordelikheId van die Onderneming in 'n Pluralistiese Gemeenskap. 

Bloemfontein: UOVS.  
NRP. 1976 -1977. Norwegian Parliamentary Report. 1976-1977. Norwegian Long-term Programme  1978 -

1981. Royal Norwegian Ministry of Finance. Report 75. Oslo. 
Nugent, F.A. 1994. An Introduction to the Profession of counseling. Upper Saddle River: NJ: Merril/Prentice 

Hall. 
Nugent, Paul & Asiwaju (Eds). 1996. African Boundaries: Barriers, Conduits and Opportunities. London: 

Pinter.  
Nugent, Paul. 2004. Africa Since Indepen dence: A Comparative History. Basingstoke: Palgrave  
 
O. 
O'Brein, Richard. 1992. Global Financial Integration. The End of Geography. New York: Council on Foreign 

Relations Press.  
Ochse, R. & Plug, C. 1986. Cross-cultural investigation of the validity of Erikson's theory of personality 

development. Journal of personality and social psychology. 1986, 50: 1240-1252.  
O'Connor, June. 2002. Human development reports (1990-2001) In Journal of Religious Ethics . 2002, 30 

(1): 157-173. 



 422 

Odiorne, G.S. 1965. Management by Objectives. A System of Managerial Leadership. New York: Pitman 
Corporation. 

Odiorne, G.S. 1984. Strategic Management of Human Resources: A Portfolio approach. San Francisco: 
Jassey-Bass. 

OECD. Organisation for Economic Co-operation and Development. Paris. France. 
OECD. 1984. Positive adjustment in manpower and social policies.  
OECD. 1986a. Labour Market flexibility.  
OECD. 1986b. Labour market flexibility: a Controversial issue. 
OECD. 1989. Labour market flexibility: trends in enterprise. 
OECD. 1990. Labour markets in the 1990's. 
Offe, C. 1987. The utopia of the zero-option modernity and modernization as normative political criteria. 

Praxis International. 1987, 7: 1-24.  
Offner, Arnold. 2002. Another Such Victory: President Truman and The Cold War 1945-1953. Stanford: 

Stanford University Press.  
Ogilvie-Thompson. J. 1994. Creating a culture of enterprise. Human Resource Management. 1994, 9 (10): 

10 - 16.  
Oglesby, C. & Shaull, R. 1969. Pleidooi voor revolutie. Utrecht. 
Ohmae, Kenichi. 1995. The Borderless World: Power and Strategy in the Interlinked Economy. New York: 

Harper Press.   
Okure, Teresa. 2001. Africa: globalization and the loss of cultural identity: In Okure, Teresa. 2001. 

Globalization and its  victims. 67-73. London: SCM Press. 
Oldham, J.H. 1950. Work in Modern Society. London. 
Oliver, R & Fage, J. 1988. A Short History of Africa. London: Penguin.  
Oliver, Roland. & Fage, J.D. (Eds). 1975-1986. Cambridge History of Africa, 8 Vols, Cambridge University 

Press,  
Olivier, L. 1989. The physical and psychological problems of the people of South Africa. Pretoria: HSRC.   
Olivier, N.J.J. 1982. Die Konstellasie van Stategedagte en Party Politieke standpunte in Suid- Afrika. 

Potchefstroom: Instituut vir Suid-Afrikaanse Politiek: Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 1982: 
13-36. 

Olukoshi, A. 1991. The World Bank. Structural Adjustment and Good Governance in Africa. New York: 
MIMCO.  

O'Neill, John. R. 1993. Paradox of Success: When Winning at Work means losing at Life: A Book of 
Renewal for Leaders . New York: Putnam's Sons.  

Oosthuizen, G.C. & Coetzee, J.K. & de Cruchy, J.W. & Hofmeyer, J.H. & Lategan, B.C. 1985. Religion, 
intergroup relations and social change in South Africa. Pretoria: HSRC.  

Order, Herzog. Chaim. 1979. Why was the West Unprepared? Wall Street Journal. 1979, December, 24.  
Ostermann, Bjorn. 1993. Bibliographische Hinweise zur Okumenischen Theologie.Catholica, 1993, 47(2).  
Otto, G. 1975. Praktische Theologie als kritische Theorie religiös vermittelter Praxis in der Gesselschaft. 

Praktisch Theologisches Handbuch. Hamburg: Fürche.  
Overduin, J. 1967. Worden als een man. Wageningen: N.V. Gebr. Zomer & Keunings 

Uitgeversmaatschappij. 
 
P. 
Padilla, C.R. 1979. The contectualization of the Gospel. In Kraft, C.H. & Wisley, T. N. (Eds). l979. Readings 

in dynamic indigeniety. 286-312. Pasedena: William Carey. 
Paisley, P.O. 1997. Personalizing our history: Profiles of theorists, researchers, practitioners, and issues. 

Journal of Counseling and Development. 1997,66: 394-396. 
Pallak, M.S. & Perloff, R. (Eds). 1986 Psychology and work. New York: McGraw Hill. 
Pannenberg, B. W. l965. Der Gott der Hoffnung. In Unseld, S. (Hrsg.)1965. Ersnt Bloch zu ehren. 209-225. 

Frankfurt: s n.   
Pannenberg, W. 1967. Grundfragen sytematischer Theologie. Gesammelte Aufsatze. Göttingen: Van den 

Hoeck & Ruprecht. 
Pannenberg, W. 1973. Wissenchaftstheorie und Theologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.   
Paradise, Scott. 1967. Ten principles for Industrial Mission. In SARK. 1967. Suid Afrikaanse Raad van 

Kerke. The Church's Industrial Mission. 25-27. Johannesburg: Wilgespruit Fellowship Centre. 
Paradise, Vector. 1974. Boston Industrial Mission. Boston.   
Park, A. Sung. 1984. Minjung theology: a Korean Contextual Theology. Indian Journal of Theology. 1984, 

33: 1-11. 
Parker, David. 1999. The Renewal of Theology. Evangelical Review of Theology, 1999, 23: 99-182.  
Parker, Marjorie. 1999. Creating Shared Vision. Clarendon Hills: Dialoque International Ltd.  
Parratt, J. l987. A reader in African Christian Theology. London: SPCK.  
Pascale, R . 1990. Managing on the Edge. Harmondsworth: Pengiun. 



 423 

Pascarella, P. 1984. Strategy comes down to earth. Industry Week.  1984, January: 51-61.   
Pascatori, James. P. (Ed). 1991. Islamic Fundamentalism and the Gulf Crisis . Chicago: American Academy 

of Arts and Science. 
Paschall, R.W. 1995. Developing Church Staff. Journal of Ministry Marketing & Management. 1995, Vol. 1/1: 

49-60. 
Patterson, Ben. 1994. Work: Serving God By What We Do. Downers Grove, IL: IVP. 
Patterson, L.E. & Weifel, E.R. (4th Ed.) 1994. Counseling process . Pacific Grove: Brooks & Cole. 
Patton, M.Q. 1980. Qualitative evaluation methods . Beverley Hills: Sage.  
Peerman, D. (Ed). 1967.Frontline Theology. London: SCM Press.    
Pelletreau, Robert. H. Jr. & Pipes, Daniel. & Esposito, John. L. 1994. Political lslam Symposium : Resurgent 

Islam in the Middle East. Middle East Policy. 1994, 3(2):1-21. 
Pells, Richard. 1997. Not Like Us. How Europeans Have Loved, Hated and Transformed American Culture 

since World War II. London: Basic Books. 
Pelser, A.N. 1979. Die Afrikaner Broederbond. Die Eerste Vyftig Jaar. Kaapstad: Tafelberg.   
Perham, Margery. 1961. The Colonial Reckoning. London: Collins.  
Perlmutter, Amos. 1992. Wishful Thinking about Fundamentalism. Washington Post. 1992. 19. 
Peters Thomas. J. & Waterman, Robert. H. (Jr). 1984. In Search of Excellence: Lessons from America's 

Best-Run Companies. USA: Warner Books.   
Peters, Tom. 1988. Thriving on Chaos. New York: Alfred. A. Knopf.  
Peters, Tom. 1992. Liberation Management: Necessary Disorganization for the nanosecond Nineties . 

London: MacMillan.   
Peters, Tom. 1994. The pursuit of Wow. London:Macmillan.  
Peters, Tom. 1999. Vodaworld. Tom Peters World Tour. Johannesburg. 
Pettterson, Don. 2003. Inside Sudan: Political Islam, Conflict and Catastrophe . Boulder: Westview.  
Petzhold, Andreas. 2001 (Red). De neuen Zehn Gebote – überholt. Stern. 2001, 52: 46-64.  
Philpot, Lawrie. & Sheppard, Louise. 1997. Managing for improved performance: In Armstrong, Michael. 

(Ed) 1997. Strategies for human resource management. A total business approach. 98-115. 
London: Kogan Page. 

Pico, Juan. Hernandez. 1982. The Experiment of Nicaragua's Revolutionary Christians: In Eagleson, John. 
& Torres, Sergio. (Ed). 1982. The Challenge of Basic Christian Communities . New York: Orbis 
Books/Maryknoll. 

Pienaar, S. 1979. Getuie van Groot Tye. Kaapstad: Tafelberg.   
Pierrard, R.V. 1972. Needed: An Evangelical Social Ethic. Evangelical Quaterly. 1972, 44: 84-90. 
Pieterse, H.J.C. 1978. Verkondiging en Verstaansproses. Die Verhouding van die Woordgebeure en 

Verstaangebeure by Gerhard Ebeling as antwoord op die nood van die prediking. Ongepubliseerde 
D.Th. Tesis. Stellenbosch.  

Pieterse, H.J.C. 1986. Praktiese Teologie mondig? Skrif en Kerk,  1986, 7(1): 63-73   
Pieterse, H.J.C. 1991. Die wetenskapsteoretiese grondslag van die Praktiese Teologie.Praktiese Teologie in 

Suid Afrika. 1991, 6(1): 38-51. 
Pieterse, Hennie. 1993. Praktiese Teologie as Kommunikatiewe Handelingsteorie. Pretoria: RGN Uitgewers. 
Pieterse, Hendrik.J.C.1997. Immanentistic Beliefs in God: Modern Pantheism: In Dekker, Gerhard. & 

Luidens, Donald . A. & Rice, Rodger, R. H . !997. Rethinking Secularization: Reformed Reactions 
to Modernity. 177-200. Lanham: University Press Of America. 

Pieterse. H.J.C. 1998. Hoofstukke 7-10. In Heyns, L.M. & Pieterse. H.J.C. 1998. Eerste tree in die Praktiese 
Teologie. Kaapstad: Nasionale Handelsdrukkery. 

Pietersen, H.J. & Lubbe, D.S. 1985. Employability: Employment and Income. Salt Lake City: Olympus Press. 
Pietersen, H.J. 1991. Corporate Culture: Clarification of a Concept. Human Resource Management 

Yearbook 1991, 1: 26-31.  
Pillay, G.J. l984. Contextualization of the Gospel in Southern Africa: The question of relevance. Paper 

delivered at a conference on revival and reformation, Potchefstroom. 
Pipes , Daniel. 2003. Militant Islam Reaches America. New York: Norton.  
Pipes, Richard. 1977. Why the Soviet Union Thinks It Could Fight and Win a Nuclear War . Commentary. 

1977, July.  
Piskaty, K. 1983. The process of contextualization and its limits Verbum SVD 1983, 24: 163-171. 
Pistet, Friedrich. 1966. Was heisst Ausleggung der Heiligen Schrift? Regensburg. 
Ploeger, A. 1989. Diskurs. de plaats van geloofservaringe binnen de rationele handelingstheorie van Jürgen 

Habermas . 'S-Gravengage: Boekencentrum. 
Polling, James. Newton. 2002. Render unto God: Economic vulnerability, family violence, and pastoral 

theology. St. Louis: Chalice Press. 
Popper, K. 1963. Conjectures and refutations . London: Routledge and Kegan Paul.  
Popper, K. 1968. The logic of scientific discovery. London: Hutchinson.  



 424 

Porter, M.E. 1985. Competive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press, New 
York 

Porter, Stanley. E. & Hayes, Michail. A. & Tombs, David. 2001. Faith in the millenium. Sheffield: Sheffield 
Academic Press. 

Prahalad, C.K. 1997. Strategies for Growth. In Gibson, Rowan. (Ed). 1997. Rethinking the Future. 62 -75.  
Preece, Gordon. 1995. Changing Work Values: A Christian Response. Melbourne: Acorn Press. 
Preukert, H. (Hrsg). l969. Diskussion zur Politischen Theology. Munich: Mains/Kaiser Grünewald. 
Price, R. 1991. The Apartheid State in Crisis. Political Transformation in South Africa, 1975-1990. Oxford: 

Oxford University Press. 
Price, R.M. & Rosberg, C.G. (Ed). 1980. Change in South Africa: Opportunities and Restraints . 1980: 236 -

280. Kaapstad: Citadell Press.  
Price, R.M. & Rosberg, C.G. 1991. South Africa in the contemporary world. Kaapstad: Citadel Press.  
 
Q 
Quinn, J.B. & Mintzberg, H. & James, R.M. 1994. The Strategy process. Englewood Cliffs: Prentice Hall. 
 
R. 
Radiokansel. 2000-2005. L. Backer: Die Christen in die werksplek. 
Radiokansel. 2000-2005. L. Backer:  Labour in Practice. 
Rahim, M.A. 1983. A Measure of styles of handling interpersonal conflict. Academy of management journal. 

1983, 26: 368 -376.  
Rahner, K. (Hrsg). l969. (2 Aufl.) De Antwort der Theologen. Dusseldorf. 
Rahner, K. l969, Meditation über das Wort 'Gott'. In Schultz, H.J. 1969. Wer ist das eigentlich –Gott? 

Stuttgart.  
Rasker, A.J. 1968. Theologie van de Revolutie. Kerk en Teologie, 1968, 19(2): 145-162. 
Reava, Simon. 1989. Middle East and and North Africa. Essays in Honour of J.C.Hurewitz. New York: 

Colombia University Press.  
Reck, D. 1964. The Theoretical Bases of a Theology of Work: Irish Theological Quaterly, 1964:228-239. 
Regan, James . 1995. Crunch Time: How to Re-engineer your Organization. London: Century Business 
Reich, Robert, B. 1991. The Work of Nations. New York: Knopf. 
Reno, William 1998. Warlord Politics and African States. Boulder: Lynne Rienner.  
Rhoodie, Eschel. 1989. P.W. Botha: The Last Betrayal. Melville: SA Politics. 
Rhoodie, Nic. & Liebenberg, Ian. 1994. Democratic Nation-building in South Africa. Pretroia. HSRC 

Publishers.  
Ricci, David. M. 1993. The Transformation of American Politics: The New Washington and the Rising of the 

Think Tanks. New Haven: Yale University Press.  
Richardson, Alan. 1952. The Biblical Doctrine of Work. London: SCM. 
Richman, Louis. S. 1993. How Jobs Die – and are Born. Fortune. 1993, July 26. 
Ridderbos, H. 1962. The coming of the Kingdom . Philadelphia: The Presbyterian and Reformed Publishing 

Company. 
Rieger, P. & Strauss, J. (Red). 1971. Glauben und Gewalt. Tützinger Texte 10. München.  
Riess, R. 1973. Seelsorge: Orientierung, analysen, Alternativen. Göttingen.  
Riesenfeld, H. 1962. Svensk Exegetisk Arsbok. 1962, 26: 5 -12. Uppsala: Gleerup. 
Rifkin, Jeremy. 1996. The End of Work. New York: G.P. Putnams & Sons. 
Rijk, M.C. 1972. Structuur, macht en geweld. Een analyse in het licht van een beschouwing over de mens in 

de huidige cultuur. Bloemendaal.  
Rivlin, Catherine. A. 1983. Point of View. The Corporate Role in the Not-So-Great Society. California 

Management Review. 1983, 25(4): 151-159. 
Roberts, Pat. 1991. The New World Order. Dallas: Word Incorporated. 
Robinson, Anthony. B. 2003. Transforming congregational culture. Grand Rapids: W.B. Eerdmans. 
Robinson, J.A.T. 1963. Honest to God. London: SCM Press.  
Rodman, Peter. 1995. Don’t look for Moderates in the Islamist Revolution. International Herald Tribune. 

1995, 4 January.  
Rodney, W. 1982. How Europe underdeveloped Africa. Washinton DC: Howard University Press. 
Rogers, E.M. & Shoemaker, F.W. 1971. (2nd ed.) Communication of Innovations: A Cross-Cultural 

Approach. New York: The Freedom Press.  
Romulo, C. 1956. The Meaning of Bandung. Chapel Hill: University of Carolina Press.  
Roodt, A. 1992. Black Advancement: personal and corporate responsibility. Human resource management 

1992, 8(7): 4-18. 
Röper, A. 1964. De anonieme Christen. Antwerpen: Hilversum. 
Rose, Frank. 1993. A New Age for Business. In Jick, Todd. D. 1993. Managing Change: Cases and 

Concepts. 90-104. Boston: Irwin. 



 425 

Rose, Richard. (Ed). 1974. Politics in England Today. London: Faber & Faber. 
Ross, Robert, J.S. & Trachte, Kent. C. 1990. Global Capitalism. The New Leviathan. New York. 
Rossouw, H.W. 1974. Die nuwe teologiese hermeneutiek. Smit, E.J. & Taljaard, J.A.L. & Van der Walt, P.D. 

& Duvenhage, S.C.W. (Red). 1974. Reformasie en Revolusie. 47-66 Potchefstroom: Insitituut vir 
die Bevordering van Calvinisme. 

Rotberg, R.I. 1980. Suffer the Future, Policy Choices in Southern Africa. Boston: Harvard University Press.  
Rothman, J. 1974. Planning  and organizing for social change. New York: Columbia University Press. 
Rothuizen, G. Th. 1973. Wat is Ethiek? Kampen: Kok. 
Rouse, R. & Neill, S C. 1954. A History of the Ecumenical Movement. Philadelphia. 
Rousseau, H.W.1975. Die wysgerige agtergrond van die Teologie van die Rewolusie. Stellenbosch: 

Universiteit van Stellenbosch.  
Ruggels, Rudy. 1998. The State of the Notion. Knowledge management in practice. In Cole, Robert, E. 

1998. Special Issue on: Knowledge and the Firm. California Management Review. 40(3), 80-89. 
Berkeley: Haas School of Business. 

Rummelt, R. & Schendel, D. & Teece, D. 1994. Fundamental Issues in Strategy.  Boston: Harvard University 
Press.  

Rummelt, R. 1991. How much does Industry Matter. Strategic Management Manual, 1991, December. 
Runia, K. l978. De Wereldraad in Discussie. Kampen: Kok.  
Rupert, A. 1981. Prioritiete vir Medebestaan. Kaapstad: Tafelberg.  
Rupesinghe, Kumar. & Kuroda, Michiko. 1992. Early Warning and Governance. London: Macmillan. 
Rusch, William. G. 1985. A Movement toward Church Unity: Ecumenism. Philadelphia: Fortress. 
Rush, Myron 1994: Management: a Biblical Approach . Wheaton: SP publications, Illinois. 
Russell, Alec. 1999. Big Men, Little People: Encounters in Africa. London: Macmillan.  
Russell, L. Ackhoff. 1981. Creating the Corporate Future. New York: John Wiley and Sons. 
Ryken, Leland. 1995. Redeeming the Time: A Christian Approach to Work and Leisure. Grand Rapids: 

Baker Books.  
 
S. 
Saayman, Willem & Kritzinger, Klippies. 1996. The challenge of Earthkeeping in Christian Religion: In Steyn, 

Melissa. E. & Motshabi, Khanya. B. 1996. Cultural Synergy in South Africa: Weaving strands of 
Africa and Europe. 37-54. Randburg: Knowledge Resources.  

Sabev, Todor. 1989. Towards a vital and coherent Ecumenical Theology. Ecumenical Review, 1989, 41: 
157-302.  

Sachs, A. 1992a. Affirmative Action and Good Government. Cape Town: Alistair Berkeley Memorial Lecture. 
1992: November. 

Sachs, A. 1992b. Affirmative Action and Black Advancement in Business. Cape Town: University of Cape 
Town. 

Sagan, Carl. & Druyan, Ann. 1992. Shadows of Forgotten Ancestors. A Search for Who We Are. London. 
SAIRR. South African Institute of Race Relations. SAIRR, 1992, 29 January.  
Sakharov, Andrei. 1976. My Country and the World. Trans. Daniels, Guy.V. New York: Alfred. A.Knopf. 
Sandbrook, Richard. 1985. The Politics of Africa's Stagnation. Cambridge: Cambridge University Press.  
Sanders, J.T. Ethics in the New Testament. London: SCM. 
Sang-Bok, David. Kim. 2004. (Ed). Voices of God's servants: an inquiry into the burdens & visions of  God's 

servants at the beginning of the twenty-first century. 2004 Forum for World  Evangelization 
Thailand, September 2004. 

Sarason, Seymour, Bernard. 1996. Barometers of change: Individual, Educational and Social 
Transformation. Los Angeles: Jossey-Bass. 

SARK. (Suid Afrikaanse Raad van Kerke).1967. The Church's Industrial Mission. Johannesburg: Wilgespruit 
Fellowship Centre. 

Sassen, Saskia. 1991. The Global City: New York, London, Tokyo . Princeton: Princeton University Press. 
Sauter, G. (Hrsg) 1971. Theologie als Wissenschaft. Munchen: Chr Kaiser.  
Sauter, G. 1975. Grundzüge einer Wissenschaftstheorie der Theologie. Wissenschafts -theoretische Kritik 

der Theologie . München: Chr Kaiser.  
Scanzoni, John. 1973. The Christian View of Work: In Henry, C. (Ed). Quest For Reality: Christianity and the 

Counter Culture. Downers Grove, Illinois: IVP. 
Scase, Richard. (Ed). 1976. Readings in die Swedish Class Structure. Oxford: Pergamon Press.  
Schaffer, R.  1988. The Breakthrough Strategy. MA. thesis. Cambridge: Ballinger.  
Schein, E.H. 1980. (3rd ed.)  Organizational psychology. New Jersey: Prentice Hall.   
Schein, E.H. 1985. Career Anchors: Discovering Your Real Values. San Diego: University Associates Inc.  
Schieder, F.S. 1958. Das Problem der Revolution in 19 Jahrhundert. Staat und Gesellschaft im Wandel  der 

Zeit. Mainz. 
Schillenbeeckx, E. 1972. Geloofsverstaan: Interpretasie en kritiek. Bloemendaal: Nelissen. 



 426 

Schilling, Werner. 1975. Das Raetsel der Oekumenischen Mao-Begeisterung. In Beyerhaus, P. & Kuenneth, 
W. (Ed). 1975. Reich Gottes oder Weltgemeinschaft. Bad Liebenzell: Liebenzeller  

Schire, R (Ed). 1982. South Africa: Public Policy Perspectives. Cape Town: Juta. 
Schire, R. 1991. Adapt or Die. The End of White Politics in South Africa. London: Hurts & Company  
Schleiermacher, D. 1958. Speeches on Religion. New York: Harper Torchbooks. 
Schleiermacher, D. 1968. The Christian Faith. Edinburg: Clark. 
Schlemmer, L. 1980. The Apartheid Regime. In Price, R.M. & Rosberg, C.G. (Ed). 1980. Change in South 

Africa: Opportunities and Restraints. 236-280. Kaapstad: Citadell Press.  
Schlemmer, L. 1983.Social Indicators for Change. In Van Vuuren, D.J. & Wiehahn, N.E. & Lombard, J.A. & 

Rhoodie, N.J. (Ed). 1983. Change in South Africa. 267-290.Durban: Butterworths. 
Schlemmer, L. 1994 .Modes of Nation building for South Africa. In Rhoodie, Nic. & Liebenberg, Ian. 1994. 

Democratic Nation-building in South Africa. 461-466 Pretoria. HSRC Publishers.  
Schlesinger, Arthur. 1980. Is this Journey Necessary? Wall Street Journal. 1980, January 18.  
Schlesinger, James. 1975. The Theater Nuclear Force Posture in Europe. Secretary of Defence. A Report to 

Congress. 1975, April 1.  
Schlesinger, Stephen, C. 2003. Act of Creation: The Founding of the United Nations. Boulder: Westview.  
Schmidt, C. 1934. (2 Aufl.) Politische Theologie. Munchen: Liepzig.  
Scholtz, G.D. 1964. ‘n Swart Suid Afrika? Johannesburg: Nasionale Boekhandel. 
Scholtz, H. 1971. Wie ist eine Theologie Als Wissencshaft möglich? In Sauter, G. (Hrgs). Theologie als 

Wissenschaft. 265-278. München: Chr Kaiser. 
Scholtz. G.D. 1964. 'n Swart Suid Afrika? Johannesburg: Nasionale boekhandel.  
Schraeder, Peter. J. 2000. African politics and society: a mosaic in transformation. Boston: Bedford St 

Martin's. 
Schreider, U. 1980. Sozialwissenschaftliche Methodenkrise und Handlungsforschung. Frankfurt: Campus 

Verlag. 
Schreiter, R.J. 1980. Issues facing contextual theologies today. Verbum SVD. 1983, 21: 267-278.  
Schreiter, R.J. 1984. Culture, society and contextual theologies. Missiology. 1984, 12: 261-271.  
Schreiter, R.J. 1997. The new catholicity. Theology between the global and the local. Maryknoll, NY: Orbis. 
Schuler, H. & Stehle, W. 1982. Psychologie in Wirtschaft und Verwaltung. Stuttgart: Poeschel. 
Schultz, H.J. 1969. Wer ist das eigentlich –Gott? Stuttgart.  
Schultz, T.W. 1961. Investment in Human Capital. American Ecomony Review. 1961, 51/5: 1-17. 
Schumann, F.K. 1929. Der Gottegedanke und der Zerfall der  Moderne. Tubingen.  
Schwahn, Barbara. 1998. Towards and Ecumenical Theology of the 'people of God'. Letters of Christ to the 

World. 1998: 47-57. Geneva: WCC. 
Schwartz, Harry. 1964. Tsars, Manadarins and Commissars . New York: J.B.Lippincott.  
Schwartz, Peter. 1991. The Art of Long View. New York: Doubleday. 
Schwartz, Stephen. 2002. The Two Faces of Islam. New York: Double Day.  
Schweitzer, A. 1973. A Quest for the Historical Jesus. New York: MacMillian. 
Segal, Howard. 1985. Technological Utopianism in American Culture. Chicago: University of Chicago Press.  
Senge, Peter. M. 1990. The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization New York: 

State University of New York Press. 
Serfontein, J.H.P. 1982. Apartheid, change and the N.G. Kerk. Johannesburg: Taurus.  
Seton-Watson, Hugh. 1978. How Right the Old Kennan was. In Herz, Martin. F. (Ed) 1978. The Decline of 

the West? Washington. D.C. Georgetown University. 1978: 44-48.  
Shaull, R l968. Revolutionaire veranderingen in theologische perspectief. In WRK l968b: 23-28. 
Shaull, R. 1969a. Revolution and the contemporary option. In Oglesby, C. & Shaull, R. 1969. Pleidooi voor 

revolutie. Utrecht. 
Shaull, R. 1969b. Uitdaging aan kerk en maatschappij. Verandering-vernieuwing-bevrijding. Baarn: 

Wereldvenster.  
Shaw, Marvin. E. 1981. (3rd ed.)  Groupdynamics. The Psychology of small group behaviour. New York: 

McGraw Hill Book company. 
Shawchuck, N. & Heuser, R. 1996. Managing the Congregation. Nashville: Abingdon. 
Shawcross, William. 1989. The Shah's Last Ride. New York: Touchstone.  
Sherman, Doug. & Hendricks, William.1987. Your Work matters to God.Colorado Springs, Colorado: 

Navpress. 
Siegfried, T. 2000. The bit and the pendulum:From quantum computing to m theory – the new physics of 

information. New York: John Wiley and Sons.  
Simmons, J. & Mares, W. 1983. Working Together. New York: Alfred A.Knoph. 
Simon, Diel. 1986. Framework of Economic and Political Orientation of the Social Democratic Party of 

Germany for the years 1975-1985. Bonn-Bad: Codesberg FRG. 
Simon, William. E. 1978. A Time for Truth. New York: Readers Digest Press.  
Singh, Jitendra. V. 1990. Organizational Evolution: New Directions . London: Sage Publications. 



 427 

Sithole, N. 1966. African Nationalism. London.  
Sievers, Burkhard (Hsrg). 1977. Organisationentwicklung als Problem. Stuttgart.  
Slabbert, J.A. & Prinsloo, J.J. & Backer, W. (Eds). 1990. Managing Industrial Relations in South Africa. 

Pretoria: Digma. 
Slack, K .l968.  WCC: Uppsala Report. London: SCM.  
Smart, James. D. 1970. The Strange Silence of the Bible in the Chruch. London: SCM Press. 
Smedes, L.B. 1971. All things made new: a Theology of man's union with Christ. Pretoria: RGN. Catholic 

Biblical Quaterly. 1971, 33. 
Smit, E.J. & Taljaard, J.A.L. & Van der Walt, P.D. & Duvenhage, S.C.W. (Red). 1974. Reformasie en 

Revolusie. Potchefstroom: Insitituut vir die Bevordering van Calvinisme. 
Smit, P.J. & Cronje, G.J. de J. 1997. (2nd ed.) Management principles. A contemporary edition for Africa. 

Kaapstad: Juta. 
Smit. G.J. 1991. Psigometrika. Aspekte van toetsgebruik. Pretoria: Haum.   
Smith, B l979. The Fraudulent Gospel: Politics and the World Council of Churches . London: Foreign Affairs 

Publishing Co. 
Smith, Graeme. W. 1990. The Theology of Work in the Postwar Period . Dept of Religious Studies. Sydney: 

Department of Religious Studies, University of Sydney. 
Smith, N. & Geldenhuys, F.E. O'B. & Meiring, P.G.J. 1981. Storm-Kompas . Kaapstad: Tafelberg. 
Smith, Oakley, T. & Mokhudo, N. 1993. Cultivating a climate of co-operation through 'ubuntu' Enterprise. 

1993, August. 
Smith, Thys. 1987. Kansel en Politiek: 'n Evaluering van die eietydse preekgestaltes van die Politieke 

Teologie. Kaapstad: Lux Verbi. 
Smuts. A.J. (Red). 1989. Predikant en pastorale praktyk. Pretoria: Academica.  
Snoeyenbos, M.A.R. & James, H. (Eds). 1983. Business Ethics: Corporative Values and Society. Buffalo: 

Prometheus Books. 
Snyman, J. l988. Die etiek van die neo-Marxisme. Potchefstroom: PU vir CHO.  
Sodeman, L. 1976. Business and Industrial Chaplaincy. National Institute of Business and Industrial 

Chaplains. 1976. 
Sogaard. Viggo. 2004 Evangelizing our world: insights from global inquiry. Forum for World Evangelization 

Thailand, September 2004.  
Sölle, D. 1970 (4de Aufl.) Politisches Nachtgebet in Köhl. Stuttgart/Berlin. 
Sölle, D. l972. Politieke Theologie, discussie met Rudolf Bultmann. Baarn: Bosch en Keuning. 
Somjee, A.H. 1982. Political Capacity in Developing Countries . London: Macmillan Press.  
Song, Choan-Seng. 1986. Asians Contributions  to the Ecumenical Theology. Drew Gateway. 1986. 57(1).  
Sonn, Julian. 1996. Rewriting the 'White -is -Right' Model: Towards an Inclusive Society: In Steyn, Melissa. 

E. & Motshabi, Khanya. B. (Eds). 1996. Cultural Synergy in South Africa. Weaving Strands of Africa 
and Europe. 1-12. Randburg: Knowledge Resources. 

Sorokin, P.A. 1937. Social and cultural dynamics. New York: American Book.  
Spanier, John. 1973. (6th ed.) American Foreign Policy Since Wolrd War 11. New York: Praeger. 
Spellmann, 1997. Gaining a Competitive Advantage in the Labour Market. In Armstrong, M. 1997. Strategies 

for Human Resource Management: A Total Business Approach. 61-80 London: Kogan Page.  
Spiegel, Y. 1974. Praktische Theologie als empirische Theologie. Praktische Theologie heute. 1974: 178 -

194. Munchen/Mainz: Kaiser/Grünewald.  
Spoelstra, B. 1995. Wetenskapsteoretiese besinning oor die grondslae van die Diakonologie. Die Skriflig, 

1995, 29(1-2): 201-220.  
Staatspublikasies (SP) 1983. Nasionale Mannekragkommissie (NMK). Verslag oor die beginsel en 

toepasssing van 'n nasionale minimumloon met spesifieke verwysing na die Republiek van Suid 
Afrika: Pretoria Staatsdrukker. 

Staatspublikasies (SP) 1984.Republiek van Suid Afrika (RSA). Witskrif oor 'n strategie vir die skepping van 
werkgeleenthede in die RSA. Pretroia: Staatsdrukker. 

Staatspublikasies (SP) 1985. Beleidsoorsig. 1985(1). Pretoria: Staatsdrukker. 
Staatspublikasies (SP) 1986a. Nasionale Mannekragkommissie (NMK). Sekere aspekte van stakings in die 

RSA. RP113/1986. Pretoria: Staatsdrukker. 
Staatspublikasies (SP) 1986b. Ekonomiese Adviesraad van die Staatspresident (EAS). Voorgestelde 

langtermyn ekonomiese strategie. Pretoria: Staatsdrukker. 
Staatspublikasies (SP) 1987a. Nasionale Mannekragkommissie (NMK). Hoëvlak- en middelvlakmannekrag 

in Suid-Afrika: onlangse ontwikkelinge. RP98/1987. Pretoria: Staatsdrukker. 
Staatspublikasies (SP) 1987b. Presidentsraad (PR). Verslag van die Komitee vir Ekonomiese 

aangeleenthede oor 'n strategie vir werkskepping en arbeidsintensiewe ontwikkeling. PR/1. 1987. 
Pretoria: Staatsdrukker.  

Staatspublikasies (SP) 1988. Nasionale Mannekragkommissie (NMK). Maatreëls om sikliese werkloosheid 
in Suid Afrika teen te werk. RP85/1988. Pretoria: Staatsdrukker.  



 428 

Staatspublikasies (SP) 1989a.Presidentsraad (PR). Verslag van die Komitee vir Ekonomiese 
Aangeleenthede oor 'n strategie en aksieplan ter verbetering van produktiwiteit in die RSA. 
PR/1.1998. Pretoria: Staatsdrukker. 

Staatspublikasies (SP) 1989b. Raad vir Geestewetenskaplike Navorsing. 1989. Die RGN/NOR ondersoek 
na vaardigheidsopleiding in die RSA. Pretoria: RGN.  

Staatspublikasies (SP) 1990a. Minute 1. Groote Schuur Minute (4 Mei 1990) ANC. 1991a. 
Staatspublikasies (SP) 1990b. Minute 2. Pretoria Minute (6 Augustus 1990)  ANC. 1991b. 
Staatspublikasies (SP) 1991a. Ekonomiese Adviesraad van die Staatspresident (EAS). Voorgestelde 

hersiene langtermyn ekonomiese strategie. Pretoria: Staatsdrukker. 
Staatspublikasies (SP) 1991b. Raad vir Geesteswetenskaplike navorsing. 1991. Die NOR/RGN ondersoek 

na 'n nasionale opleidingstrategie vir die RSA. Pretoria: RGN. 
Staatspublikasies (SP) 1991c.Republiek van Suid Afrika RSA). Strategie vir VIGS, RSA: Beleidsoorsig. 

Junie. Pretoria: Suid Arikaanse Kommunikasiediens.  
Staatspublikasies (SP) 1991d. Minute 3. National Peace Accord (14 September 1991) Pretoria: 

Staatsdrukker. 
Staatspublikasies (SP) 1993. Occupational Health and Safety Act no 85 of 1993. Pretoria: Staatsdrukker. 
Staatspublikasies (SP) 1995a. Labour Relations Act no 66 of 1995. Pretoria: Staatsdrukker 
Staatspublikas ies (SP) 1995b. Government Gazette. Vol. 366. Pretoria: Staatsdrukker. 
Staatspublikasies (SP) 1996a. South Africa Constitution Act no 108 of 1996. Pretoria: Staatsdrukker. 
Staatspublikasies (SP) 1996b. Green Paper: Policy Proposals for a New Employment and Occupational 

Equity Statute. Vol. 373, No. 17303, I July 1996. Pretoria: Staatsdrukker.  
Staatspublikasies (SP)1996c. Green Paper: Policy Proposals for a New Employment Standards Statute. Vol. 

368, No. 17002, 23 Februarie 1996. Pretoria: Staatsdrukker.  
Staatspublikasies (SP) 1996d. Government Gazette. Vol. 378. Pretoria: Staatsdrukker. 
Staatspublikasies (SP)1997. Green Paper: Basic Conditions of Employment Bill. Vol. 382, No. 17945, 18 

April 1997. Pretoria: Staatsdrukker.  
Staatspublikasies (SP) 1998a. Employment Equity Act no 55 of 1998. Pretoria: Staatsdrukker. 
Staatspublikasies (SP) 1998b. Skills Development Act no 97 of 1998. Pretoria: Staatsdrukker. 
Stackhouse, Max. L. & Dearborn, Tim. A. & Paeth, Scott. (Eds). 2000. The local church in a global era: 

reflections for a new century. Grand Rapids: Eerdmans . 
Stackhouse, Max. L. & Paris, P. (Eds). 2001. God and globalization: religion and the powers of the  common 

life. Harrisburg: Trinity. 
Stackhouse, Max.L. & Obenchain, D.B. (Eds). 2002. God and globalization: Christ and the dominions of 

civilization. Harrisburg: Trinity. 
Stahl, F.J. 1952. Was ist Revolution? Berlin.  
Stalk, G. Jr. & Hout, T.M. 1990. Competing against time. How Time-based Competition is Reshaping. Global 

Markets. New York: Free Press. 
Staples, P. 1992a. Pentecost, Mission and Ecumenism.  Frankfurt am Main: Peter Lang. 
Staples, Peter. 1992b. Ecumenical Theology and Pentecostalism. In Staples, P. 1992. Pentecost, Mission 

and Ecumenism. 261-271. Frankfurt am Main: Peter Lang.  
Stavrianos, L.S. 1981. Global Rift. The Third World Comes of Age. New York: Morrow.  
Stegmann, J.A. 1982. Etiek in die sakewêreld. Volkshandel. 1982, 43(10): 30-31 
Stegmann, J.A. 1986. Korporatiewe missie en Korporatiewe kultuur. Secunda: Sasol  
Steinfels, Peter. 1979. The Neo-Conservatives. The Men Who are Changing America’s Politics. New York: 

Simon and Schuster  
Stenmark, M. 1995. Rationality in Science, Religion and Everyday Life. Notre Dame: University of Notre 

Dame Press. 
Stern. E. 1973. Macht door gehoorzaamheid. Een theologisch onderzoek naar de macht over mensen. 

Baarn.  
Sternberger,D l961. Der Begriff des Politischen. Frankfurt. 
Stevens, E. 1979. Business Ethics. New York: Paulist Press.  
Stevenson-Moessner, Jeanne. (Ed.) 2000. In her own time: women and developmental issues in pastoral 

care. Minneapolis: Fortress Press. 
Stewart, A. Jacqui. 2000. Reconstructing Science and Theology in Postmodernity. Pannenberg, ethics and 

the human science. Aldershot: Ashgate.  
Steyn, Jan. 1990. Managing Change in South Africa. Tafelberg. Human & Rousseau. 
Steyn, Melissa, E. & Motshabi, Khanya, B. (Eds). 1996. Cultural Synergy in South Africa. Weaving Strands 

of Africa and Europe. Randburg: Knowledge Resources.  
Steyn, W. 1993. Beginsels en modelle vir organisasievernuwing. Ongepubliseerde artikel. Kaapstad: 

Sanlam.  
Still, William. 1990. New World Order: The Ancient Plan of secret Societies . Lafayette: Huntington House. 
Stohl, Michael. (Ed). 1979. The politics of terrorism. New York: Marcel Decker.  



 429 

Stoker, H.G. 1941. Die grond van die sedelike. Stellenbosch: Pro Ecclesia. 
Strauss, David. 1978. Menace in the West: The Rise of French anti-Americanism in Modern Times . London: 

Greenwood.  
Streng, Frederick. (2nd ed.) 1976. Understanding Religious Life. Belmont: Belmont Publishing.  
Strydom, Scheepers. C.J. 1967. Black and White Africans. A Factual Account of South African Racepolicies 

in the Verwoerd Era. Kaapstad: Tafelberg. 
Strydom, Scheepers. C.J. 1975. Sewe op pad na Hirosjima. Kaapstad:Tafelberg. 
Sturdivant, F.D. 1985 (3rd Ed.) Business and Society. A Management Approach. Homewood: Richard. D. 

Irwin. 
Stüttgen, Albert. 1972. Kritieren einer Ideologiekritik. Mainz. 
Sulzberger, C.L. 1977. Seven Continents and Forty Years. New York: Quadrangle.  
Sundkler, B.G.M. 1960. The Christian ministry in Africa. London: SCM. 
Sundreau Report. 1975. Reform of the Enterprise in France. Philadelphia: University of SUNY Press.  
Sunter, C. 1992. The New Century: Quest for the High Road. Kaapstad: Tafelberg. 
Sunter, C. 1996. The High Road: Where are we. Tafelberg, Kaapstad. 
Sussal, M. & Ojakian, E. 1988. Crisis intervention in the workplace. Employee assistant qaurterly 1988, 4(1): 

71-85. 
Swanepoel, F. 2000. Church Management. Pretoria: Unisa. 
Swartz, Liezl. 2003. 'n Ondersoek na die volhoubaarheid van jeugwerk as professie in die Nederduitse 

Gereformeerde kerk. Pretoria: Unisa. 
Sweet, L. 1999. Soultsunami. Sink or Swim in New Millennium Culture. Grand Rapids: Zondervan. 
Sykes, Stephen, W. 1998. Power and Authority in Ecumenical Theology. In Ecumenism, 1998. 169-183. 

Notre Dame: University of Notre Dame Publications. 
Symanoski, Horst. 1966. The Christian Witness in an Industrial Society. London: Collins. 
 
T. 
Tabrizi, Behnam. & Eisenhardt, Kathleen. 1994. Accelarating Product Developement.  Study Paper: 

Departement of Industrial Engineering and Engineering Management. Stanford University. 1994, 
March 17.    

Tatlow, T. 1967. The World Conference on Faith and Order. In Rouse, R. & Neill, S.C.1967.  A History of the 
Ecumenical Movement. 405-444. London: SPCK. 

Taylor, J. Simon. 2001. Finding God in Consumption: an intimate theology of globalization: In Porter, 
Stanley. E. & Hayes, Michail. A. & Tombs, David. 2001. Faith in the millenium. Sheffield: Sheffield 
Academic Press. 

Teece, David. 1997.  Invention, Innovation,and Competitive advantage. Dynamic Capabilities in context. MA. 
Boston: Academy of Management.    

Terreblanche, S. 2003. A history of inequality in South Africa. Pretoria. 
Tetzil, Rick. 1994. Surviving Information Overrload. Lost in the Infobog? You're not alone. Fortune, 1994, 

July. 
Theron, P.F. 1985. Breuk of Brug? Enkele opmerkings rondom die tema: kerk en wêreld. In  Louw, D.J. 

(Red). 1985b: Op die Breuklyn. 43-54. Kaapstad: NG. Kerk Uitgewers. 
Thomas, M.M.1987. Risking Christ for Christ's sake: toward an Ecumenical Theology of Pluralism. NewYork: 

Harper  
Thomas, W. 1992. Affirmative Action as a Development Tool in the Southern Africa Business Interface. 

Cape Town: Champer of Commerce Symposium 1992: August.  
Thompson, J.D. 1967. Organizations in action. New York: McGraw Hill.  
Thompson, L. & Prior, A. 1982. South African Politics. Cape Town: David Philip.  
Thompson, A. 2000. Economic Globalization. In Held, D (Ed) 2000. Global Transformations. 85-126 

Stanford: Stanford University Press. 
Thompson, Arthur (Jr) & Strickland, A.J. 1993. (6th Ed.)  Strategic Management. Boston: Irwin. 
Thompson, C. 1991. Legislating affirmative action . In Human, L. (Ed). 1991. Educating  and Developing 

Managers for a Changing South Africa. Cape Town: Juta.  
Thompson, L..M. & Prior, A. 1982. South African Politics. Cape Town: David Philip.  
Thompson, Leonard, M. 1994. A History of South Africa. Yale: Yale University Press.  
Thompson, Robert. Sir. 1970. Revolutionary War in World Strategy, 1945-1970. New York: Taplinger.  
Thompson, Robert. Sir. 1974. Peace is not at Hand. London: Chatto and Windus.  
Thompson, W.I. 1980. Evil and World Order. New York: Harper Torch Books  
Thomson, L.M. & Butler, S. 1975. The impact of external opposition on South Africa. California: California 

Press.  
Thomson, L.M. 1966 (3rd Ed.). The Republic of South Africa. Boston: Little Brown and Company.   
Thrupp, Sylvia.L. 1970 (Ed). Millenium Dreams in Action.  Studies in Revolutionary Religious Movements, 

New York: Harper.   



 430 

Thwaites, James. 2002. Re-negotiating the church contract: the death and life of the 21st-century church. 
Carlisle, Cumbria: Paternoster Press. 

Tichy, N.M. 1988. Setting the global human resource management for the 1990's. Human Resource 
Management. 1988, Spring: 1-18. 

Tichy, Noel, M. & Devane, Mary, A. 1986. The Transformational Leader. New York: Wiley. 
Tichy, Noel. M. & Sherman, Stratford. 1993. Control Your Own destiny or Someone Else Will. New York: 

Doubleday Currency.  
Tiley, A.S. 1974. Bridging the communication gap between black and white. Kaapstad: Tafelberg.  
Tillich, P. 1955. (2nd Ed.)  The Protestant Era. London.     
Tillich, P. 1956. The Religious Situation. New York: Living Age Books.  
Timberlake, Loydd. 1988. Africa in Crisis: The Causes, The Cures of Environmental Bancruptcy. London: 

Earthscan.  
Tingle, R. 1992. Revolution or Reconciliation. The Struggle in the Church in South Africa.  London: Christian 

Study Centre. 
Tjosvold, D. & Andrews, I.R. & Jones, H. 1983. Cooperative and competive relationships between leaders 

and their subordinates. Human Relations., 1983, 36: 1111-1124 
Tjosvold, D. & Andrews, I.R. & Jones, H. 1985. Alternative ways leaders can use authority. Canadian 

Journal of Administrative Scienes. 1985, 2: 307-317 
Tjosvold, D. 1988. Inderdependence and power between managers and employees: A study of the  leader 

relationship. Journal of Management, 15: 49-64 
Tjosvold, D. 1991. The conflict-positive organization: Stimulate diversity and create unity.  Reading: Addison -

Wesley.  
Tjosvold, D. & Tjosvold, M.M. 1991. Leading the team organization: How to create an enduring competive 

advantage. New York: Lexington Books.  
Tjosvold, D. & Tjosvold, M.M. 1993. The emerging leader: Ways to a stronger team. New York: Lexington 

Books. 
Tjosvold, D. 1993. Learning to manage conflict: Getting people to work together productively. New York: 

Lexington Books.  
Tjosvold, D. & Tjosvold, M.M. 1995. Psychology for Leaders. Using Motivation, Conflict and Power to 

Manage More Effectively. New York: John Wiley.  
Toffler, A. 1978.  Future Shock. Aylesbury: Hazell Watson and Viney Bucks. 
Toffler, A. 1981. The Third Wave. Reading: Cox and Wyman, Massachusetts.  
Tombari, H.A. 1984. Business and Society. Strategies  for the Environment  and Public Policy. Chicago: 

Dreyden Press.  
Tomkins, Oliver. S. 1967. The Roman Catholic Church and the Ecumenical Movement: 1910-948. In  

Rouse, R. & Neill, S.C.1967.  A History of the Ecumenical Movement. 677-698  London: SPCK. 
Tomson, Ian. 1967. Industrial Approach in South Africa. In SARK: The Church's Industrial  Mission. 22-25. 

Johannesburg. Wilgespruit. Fellowspruit Centre. 
Topitsch, E. l955. Kosmos und Herrschaft. Ursprunge der 'politischen Theologie'. Wort und Wahrheit, 11955, 

10: 19-30. 
Torres, S. & Fabella, V. (Eds). 1978. The emergent gospel: Theology from the Underside of History. 

Maryknoll: Orbis.  
Torres, S. & Eagleson, J. (Eds). l981. The challenge of basic Christian communities. Maryknoll: Orbis. 
Trevor- Roper, H.R. 1950. The Last Days of Hitler. New York.  
Trigg, Joseph, W. 1986. Of one body: renewal movements in the church. Arlanta: J Knox Press. 
Tripartite Conference. 1975. Economic and Social Situation in the Community and Outlook. Brussels: 

European Community. 1975. 5 November. 
Troeltsch, E. 1922.  Der Historismus unde seine Probleme. Tübingen.   
Tucker, Graham. 1987. The Faith-Work Connection: A Practical Application of Christian Values in the 

workplace. Toronto: Anglican Book Centre. 
 
U. 
Ubbink, G. 1968. Kanttekeningen bij modern Christendom. Baarn: Bosch & Keuning.    
Ulrich, Dave. 1997. Human Resource Champions. The next agenda for adding value and delivering results . 

Boston: Harvard Business School Press. 
UNDP United Nations Department.1999. 
UNESCO. 1990-1999. General History of Africa. 8 Volumes . Oxford: Currey. 
Unseld, S. (Hrgs).1965.  Ersnt Bloch zu ehren. Frankfurt.   
Utterback, James. M. 1994. Mattering the Dynamics of Innovation: How Companies can seize  Oppurtunities 

in the Face of Technological Change. Boston: Harvard Business School Press. 
Uys, F. 1987. Social Accountability. – A Wider Challenge . IPM Joernaal. 1987, 5(10): 9-11. 
 



 431 

V. 
Van Buren, P.M. 1967. Theology in the context of culture. In Peerman, D. (Ed). 1967. Frontline Theology. 

London: SCM Press.     
Van den Berg, A. 1990. Churches Speak out on Economic Issues. A Survey of Several Statements . 

Geneva: WCC. 
Van den Berg, J.H. 1958. Psychologie en Geloof. Nijkerk. 
Van den Oudenrijn, Frans. 1968. Opstandig Geloven. Utrecht: Ambo. 
Van der Bent, A.J. 1977. God so Loves the World. The Immaturity of World Christianity. Madras: The 

Chris tian Literature Society. 
Van der Bent, A. J. l979. What in the World is the World Council of Churches? Geneva: The Risk Book 

Series, WCC. 
Van der Bent, A.J. l980. World Council of Churches Statements and Actions on Racism l948-l979. Geneva: 

WCC. 
Van der Bent. A.J. 1981. Major Studies and Themes in the Ecumenical Movement. Geneva: WCC.  
Van der Bent, A.J. 1989. Diversity, Conflict and Unity in Ecumenical Theology. Ecumenical Review. 1989, 

41(2)  
Van den Heever, Chris. 1990. Die sosiale verantwoordelikheid van die Suid-Afrikaanse onderneming. 

Instituut vir Reformatoriese Studies. 1990, 36: 101-114.  
Van der Hoeven, J. 1967. Marxisme en revolutie. Amsterdam: Buijten en Schipperheijn. 
Van der Horst, S. (Ed). 1981. Race discrimination in South Africa: A Review. Cape Town: Centre of 

Intergroup Studies. 
Van der Merwe, E.A. 1999. Pastorale betrokkenheid aan persone wat HIV+ is binne die arbeidsektor: 'n 

Narratiewe benadering. Pretoria: Universiteit van Pretoria. 
Van der Merwe, Hendrik. W. (Red). 1975. Identiteit en verandering.  Kaapstad: Tafelberg 
Van der Schoot, E. 1959. Hoofstukken uit de Pastorale Psychologie, Utrecht: Bijleveld. 
Van der Ven, J.A, 1983. Op weg naar een empirische theologie. Meedenken met Edward Schillebeeckx. 

Baarn: Ambo. 
Van der Ven, J.A. (Red). 1985. Pastoraal tussen ideaal en werkelijkheid. Kampen: Kok.  
Van der Ven, J.A. 1987. Ervaring en empirie in de Theologie. Tijdschrift voor Theologie , 1987, 27(2): 155 -

173. 
Van der Ven, J.A. 1988. Practical theology: from applied to empirical theology. Journal of Empirical 

Theology, 1988, 1(1): 7-27. 
Van der Ven, J.A. 1990. Entwurf einer empirischen Theologie. Kampen/Weinheim: Kok/Deutscher Studien 

Verlag.    
Van der Ven , J.A. 1993. Ecclesiologie in context. Kampen: Kok.  
Van der Ven, Johannes. 1998. Practical Theology: An Empirical Approach. Leuven, Belgium: Peeters Press. 
Van der Ven, J.A. & Dreyer, J.S. &  Pieterse, H.J.C.  2000. Transformative orientations among South African 

Youth. Religion and Theology .2000, 5(3). Pretoria: EReserves, Unisa.     
Van der Ven, J.A. 2001. Practical theology: from applied to empirical theology. Journal of Emperical 

Theology  1(1): 7-27. 
Van der Vyver, J.D. 1975. Die beskerming van menseregte in Suid Afrika. Kaapstad: Juta.  
Van der Waal, G. 1951. Antithese of Synthese? De Oecumenischen Beweging beschreven en getoetst. 

Enschede: Boersma.  
Van der Walt, B.J. 1999. Kerkvernuwing onderweg na 2000: visie-missie-konteks. Instituut vir 

Reformatoriese studies F1 (379). Potchefstroom: Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 
Van der Walt, Bennie, 1990. Die ontmoeting tussen tradisionele Afrikakultuur  en die Westerse – Enkele 

implikasies daarvan vir die bedryfsetiek. Instituut vir Reformatoriese Studies. 1990, 36: 148-166.  
Van der Walt, J.S. 1980. Die Sosiale Verantwoordelikheid van die Hedendaagse Bedryfsonderneming met 

Besondere Verwysing na die Verantwoordelikheid teenoor die Verbruiker. Potchefstroom: PUK.  
Van Dijk, M.P. 1970. Nieuw Credo. Proeve van een nieuwe belijdenis . Theologie en Gemeente (1). Kampen: 

Kok. 
Van Dijk, N.M.H. 1989. Een methodische strategie van organisasie-verandering. Delft: Eburon. 
Van Dyk, A.C.C. 1990. Determinants of Ethnic attitudes in a close contact situation. South African journal of 

psychology. 1990, 20(3): 206-216 
Van Elderen, Marlin. 1990. Introducing the Wolrd Council of Churches. Geneva: WCC. 
Van Es, A .s.j. Uppsala 68. Kampen: Kok. 
Van Haller, G.B. 1961. Industrial Psychology. New York: McGraw Hill. 
Van Ham, Peter. 1993. The EC, Eastern Europe and European Unity: Discord, Collaboration and Integration 

since 1947. London: Printer. 
Van Huysteen, J.W.V. 1970. Teologie van die Rede. Die funksie van die rasionale in die denke van Wolfhart 

Pannenberg. Kampen: Kok. 
Van Huysteen J.W.V. 1978. Teologie en metode. Koers. 1978, 43(4): 377-411.  



 432 

Van Huysteen, J.W.V. 1981. Die sistematiese Teoloog en persoonlike geloofsbetrokkenheid. Ned. Geref. 
Teol. Tydskrif. XXII.4: 291-302.   

Van Huysteen, J.W.V. &  Du Toit, B.J. 1982. Geloof en Skrifgesag. Pretoria: N.G. Kerk-boekhandel. 
Van Huysteen, J.W.V. 1983. Rasionaliteit en kreatiwiteit. Ontwerp vir 'n kritiese, konstruktiewe teologie. 

Koers  48.3 
Van Huysteen, J.W.V. 1987. Teologie as kritiese geloofsverantwoording. Pretoria: RGN 
Van Jaarsveld, B. 1988a. Business Ethics: Fact or Fad. Ipm Journal, 1988, 6(12): 12-13.   
Van Jaarsrveld, B. 1988b. The theory and practice of business ethics in South Africa: a status report. Suid 

Afrikaanse Tydskrif vir Hoër Onderwys . 1988, 2(1): 139-142.  
Van Jaarsveld, Ben. 1990. Skrifperspektiewe op Bestuursetiek. Instituut vir Reformatories e Studies . F3 (36): 

28-40. 
Van Jaarsveld, F.A. 1976 (2de uitg.) Van Van Riebeeck tot Vorster. Johannesburg: Perskor.  
Van Jaarsveld, F.A.(Red).1981. Denkersforum. Suid-Afrika: 'n Toekomsperspektief. Pretoria: Daan Retief 

Uitgewers.  
Van Kessel, R. 1989. Zes kruiken water. Enkele theologische bijdragen voor kerkopbouw. Hilversum.  
Van Leeuwen, A.Th. 1970. Ontwikkeling door Revolutie. Baarn: Ambro.  
Van Mechelen, F. 1954. De Psychologie van de Arbeidsgroep. Antwerpen.   
Van Niekerk, A. 1992. Rasionaliteit en relativisme. Op soek na 'n rasionaliteitsmodel vir die 

menswetenskappe. Pretoria: RGN-Uitgewers. 
Van Niekerk, A. 1992. Saam in Afrika. Kaapstad: Tafelberg.  
Van Niekerk, A.C.J. l989. Kontekstualiteit in die Suid-Afrikaanse Sosiale-Etiek. 'n Vergelykende ondersoek 

na 'The Kairos Document', die 'Evangelical Witness', 'Die Belydenis l986' en 'Kerk en samelewing '.  
Ongepubliseerde DD. Pretoria: UP.  

Van Niekerk, A.A. 1982. Rasionaliteit, wetenskap en geloof. Ned. Geref. Teol. Tydskrif. 1982,  XXIII (2): 150-
165.     

Van Niekerk, Peet. 1984. Ideologieë parasiteer op God se skepping: 'n Suider-Afrikaanse toespitsing. 
Instituut vir Reformatoriese studie F3 (22), 28-35. 

Van Niekerk, W.P. 1987. Eietydse Bestuur. Durban: Butterworth.  
Van Peursen, C.A. &  Aalders C. & Blauw, J. s.j. Evangelieverkondiging in wereldperspectief.  Kampen: Kok. 
Van Rensburg, J.J. 1979. Die herwaardering van revolusie in die moderne teologiese sosiale etiek. 

Ongepubliseerde doktorale proefskrif, Stellenbosch. 
Van Rooyen, I.J.J. & Combrink, M.J. 1985. Gevallewerk. Pretoria: Academia. 
Van Schalkwyk, S.J. 1990. Kwalitatiewe navorsing. Ongepubliseerde artikel. Welkom: Kamer van mynwese.  
Van Schalkwyk, S.J. 1997. Leierskap en Strategiese bestuur in Organisasie-ontwikkeling. Ongepubliseerde 

Ph.D. Bloemfontein: Universiteit van die Oranje-Vrystaat.  
Van Schelven, A.A. 1920. Het heilig rect van opstand. Kampen: Kok.  
Van Tonder, J.J. 1976. Die Naturellekwessie in die Suid-Afrikaanse Politiek vanaf Unifikasie tot 1915, met 

besondere verwysing na beleids - en partydifferensiasie. Ongepubliseerde D.Phil. Potchefstroom: 
Potchefstroom Universiteit. 

Van Vliet, N.J. Apartheid in Zuid Afrika. Aalten: N.V.Uitgeversmaatschappij.  
Van Vuuren, D.J. & Kriek, D.J. 1982a Konfederale samewerking. Johannesburg: Macmillan.  
Van Vuuren, D.J. & Kriek, D.J. 1982b. Partisie. Johannesburg: Macmillan. 
Van Vuuren, D.J. & Wiehahn, N.E. & Lombard, J.A. & Rhoodie, N.J. (Ed). 1983. Change in South Africa. 

Durban: Butterworths  
Van Vuuren, D.J. 1983. Nature and Development  of the South African Political System . In Van Vuuren, D.J. 

& Wiehahn, N.E. & Lombard, J.A. & Rhoodie, N.J. (Ed.) 1983. Change in South Africa. 20-60. 
Durban: Butterworths. 

Van Wyk, A.G. 2000. From 'applied theology' to 'practical theology. Andrews University Seminary Studies. 
2000, 33 (1): 85-101 

Van Wyk, Richard. Pieter. 2002. Prediking aan die jeug in 'n eietydse situasie. Pretoria: Unisa. 
Van Wyk, G. 1994. Wetenskapsteoretiese vrae in die Praktiese Teologie en Diakonologie. Scriptura, 1994, 

48: 25-46. 
Van Zuthem , H.J. 1967. Arbeid en Arbeidsbeleid in de Onderneming. Assen. 
Van Zyl, H.C. 1989. Kontekstuele Teologie in Latyns -Amerika – 'n breë oriëntering. Scriptura. 1989, 31: 50 -

64.  
Van Zyl Slabbert. 1989. In Van Vuuren, D.J. & Wiehahn, N.E. & Lombard, J.A. & Rhoodie, N.J. (Ed). 1983. 

Change in South Africa. Durban: Butterworths 
Velasquez,M. 1982. Business Ethics. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.  
Veldsman, Theo. H. 1996. Making the future present tense: the changing people management context.  

People Dynamics. 1996, 14 (1), 12-18.    
Velema, 1968. Oecumene – Waarheen? Amsterdam. 



 433 

Venter, C.J.H. 1995. Die Woord in die werklikheid: Wetenskapsteoretiese perspektiewe op die Diakonologie. 
Die Skriflig.  1995, 29(1-2): 181-202. 

Verkuyl, J. & Nordholt, H.G.Schulte. 1968. Verantwoorde Revolutie. Kampen: Kok.  
Verkuyl, J. 1966. Daar en Nu. Over de assistentie van de kerken in Azië, Afrika en Latijns America in de 

huidige situasie. Kampen: Kok. 
Verkuyl, J. 1969 (2 Uitg.) Breek de muren af! Over gerechtigheid in rassenverhoudi ngen. Baarn. 
Verkuyl, J. 1973. De boodschap der bevrijding in deze tijd. Kampen: Kok.    
Vermaat, J.A. Emerson. 1989. The World Council of Chrurches and Politics: 1975-1986. Boston: Focus on 

Issues No 6: Freedom House.   
Verwey, Sonja. & Du Plooy-Cilliers, Franzél. 2003. Strategic Organisational Communication: Paradigms and 

Paradoxes . Sandown, Republic of South Africa: Heinemann Publishers.  
Vieira, Sergio. & Martin, William, G. & Wallerstein, Immanuel. (Ed). 1992. How fast the Wind? Southern 

Africa, 1975-2000. Trenton: Africa World Press.  
Viljoen, H.G. s.j. Etiese vooroordele. Pretoria: Sielkunde Biblioteek (26). 
Villalón, Leonardo. A. & Huxtable, Philip. A. (Eds). 1998. The African State at a Critical Junction: Between 

Disintegration and Reconfiguration. Boulder: Reiner.  
Visser 't Hooft, W.A. (Ed). l962a. New Delphi Speaks. About Christian Witness, Service and Unity.  
Visser 't Hooft, W.A. 1962b. World Council of Churches. New Delphi Speaks. New York: Association Press.  
Visser 't Hooft, W.A. 1968a. Heel de kerk voor heel de Wereld. Utrecht. 
Visser 't Hooft, W.A.. 1968b. Leren Leven met de Oecumene. Nijkerk: C.F.Callenbach. 
Visser 't Hooft, W.A. 1974a. Has the Ecumenical Movement a Future. Belfast: Christian Journals.   
Visser 't Hooft, W A . 1974b. Tot Eenheid Geroepen.Nijkerk: C.F.Callenbach.   
Visser 't Hooft, W.A. 1978. Memoires. Een Leven in de Oecumene. Nijkerk: C.F.Callenbach. 
Volf, Miroslav. 1991. Work In The Spirit: Toward A Theology of Work. New York: Oxford University Press. 
Voll, John. O & Esposito, John.L. 1994. Islam’s Democratic Essence. Middle East Qauterly. 1994. 
VVO. 1978. A Report to the Division of Human Rights of the United Nations, the Subcommision on 

Prevention of Discrimination and Protection of Minorities of The Human Rights Commission. 
Washington: USA Department of State.  

VVO. 1999. Human Development Report. (UNDP) New York: United Nations. 
Volten, I.L. 1962. Rondom het belijden der Kerk. Kampen: Kok.  
Von Kapff, S.C. 1957. Die Revolution, ihre Ursachen, Folgen und Heilmittel. Hamburg.  
Von Krogh, Georg. 1998. Care in Knowledge Creation. In  Cole, Robert, E. 1998. Special Issue on  

Knowledge and the Firm. California Management Review. 40 (3), 133-153. Berkeley: Haas  
Von Rad, G. 1965. The Message of the prophets . New York: Harper & Row. 
Vopel, K.U.R. 1979. Selbstakzeptierung und Selbstverantwortung. Band 3. Hamburg.  
Vorster, J. M. l981 Die kerk en die kleurvraagstuk vandag. Johannesburg: De Jongh.  
Vorster, J.M. l984. Die Neo-Marxistiese Politieke Teologie in Suid-Afrika: 'n Gereformeerd- apologetiese 

studie. Ongepubliseerde Th.D. Potchestroom: PU vir CHO.  
Vorster, J.M. 1996. Is die kerk funksioneel? Gedagtes oor gereformeerde kerkvernuwing in 'n post-modern 

konteks . Potchefstroom: Potchefstroomse Teologiese Publikasies. 
Vos, C.J.A. & Pieterse, H.J.C. 1992. Antropologiese insigte binne die kommunikatiewe  handelingsteoretiese 

benadering in die praktiese teologie. Praktiese Teologie in Suid-Afrika, 1992, 7(2): 147-158. 
VSA, 1994. Historical Statistics of the United States. Washington: Department of Commerce. Series D: 152 -

156. 
 
W. 
Wagenaar, C.F. 1979. Die verandere Rol van die Partikuliere Onderneming in die Suid Afrikaanse 

Huishouding met Spesiale Verwysing na sy Sosiale Verantwoordelikheid. Johannesburg: RAU.  
Wagner, C. Peter. 1998. The New Apostolic Churches. Regal Books. Ventura. 1998. 
Walby, Sylvia. 1997. Gender Transformations. New York: Routledge.  
Waldenfells, H. 1987. Kontextuele Theologie. In Müller, K. & Sundermeier, T. (Hrsg). 1987. Lexikon 

Missions -Theologischer Grundbegriffe. 224-230. Berlin: Dietrich Reimer.  
Walsh, Thomas. G. &  Kaufmann, Frank. (Ed.) 1999. Religion and social transformation in South Africa. St 

Paul: Paragon House. 1999, 7(2): 147 -158.  
Walshe, P. 1987. The Rise of African Nationalism in South Africa. Cape Town: A.D. Donker.  
Walton, R.E. 1980. Establising and Maintaining High-Commitment Work Systems. in J.R. Kimberley & R.H. 

Miles (Eds). The Organizational Life Cycle: Issues in the Creation, Transformation and Decline of 
Organization. San Francisco: Jossey-Bass.   

Walton, R.E. 1985. From Control to Committement in the Workplace. Harvard Business Review., 1985, 64, 
March-April: 77-84. 

Walton, R.E. 1987. Managing Conflict:Interpersonal Dialogue and Third-Party Roles. M.A. Reading: 
Addison -Wesley.  



 434 

WARC: 1995. Kitwe Consultation of the World Alliance of Reformed Churches . Reformed Faith and 
Economic Justice. 1995. 

Ward, G. 1999. Religion in Transformation of Society. Problem or Potential? Journal of Theology, 1999,104: 
78-80.  

Watkins, M.L. & Mauer, K.F. 1994. The performance values  of white and black managers in South Africa. 
South African journal of psychology. 1994, 24(2): 78-90.  

Watt, W. M. l962. Islamic Philosophy and Theolgy. London: Macmillan. 
Watt, W.M.  l968. Islamic Political Thought. London: Macmillan. 
Weaver, Maray Anne. 2000. A Portrait of Egypt; A Journey though the World of Militant Islam . New York: 

Farrar Straus.  
Weick, Karl. 1995. Sensemaking in Organizations. Thousand Oaks: Sage publications.  
Weideman, N.C. 1955. Die politieke naweë van die Anglo Boereoorlog in Transvaal tot 1907. Proefskrif. 

Pretoria: Universiteit van Pretoria.  
Weidenfeld, Werner. & Janning, Josef. (Eds). 1991. Global Responsibilities: Europe in Tomorrows Wolrd. 

Gutersloh: Bertelsmann Foundation.  
Weingartner, Erich. 1983. Human Rights on the Ecumenical Agenda. CCIA Background Information. No 3. 

Geneva. 
Weisbord, M.R. 1978. Organizational diagnosis: A workbook of theory and practice. Reading: Addison -

Wesley.   
Welch, C. 1972. Protestant Thought in the Nineteenth Century. Vo l 1 New Haven: Yale Universitty Press. 
Welch, C. 1985. Protestant Thought in the Nineteenth Centrury. Vol 2. New Haven: Yale University Press. 
Welch, John. F. Jr. & Hood, Edward. E. Jr. 1993.  A balance Between Values and Numbers.  In Jick, 

Todd.D. 1993. Managing Change: Cases and Concepts, 105. Boston: Irwin. 
Wendland, H.D. 1967. Die Kirchen in der Revolutionaren. Gütersloh.  
Wentsel, B. 1972 .De Koers van de Kerk in een Horizontalistisch Tijdperk. Deel I en II. Kampen: Kok. 
Wêreld Raad van Kerke  (WRK) : 1947. Minutes and Reports of the meeting of the Provinsional inquiry. 

Geneve: WCC.  
Wêreld Raad van Kerke (WRK). 1948. The Ten Formative Years:l938-l948. Geneva: WCC. 
Wêreld Raad van kerke (WRK). 1954. The Evaston Report. Geneve: WCC. 
Wêreld Raad van Kerke (WRK). 1961. The New Delphi Report. The Official Report of the Third Assembly of 

the World Council of Churches. London: SCM.  
Wêreld Raad van Kerke (WRK). 1962. The New Delphi Report, W.C.C. New York.  
Wêreld Raad van Kerke (WRK).1967a. World Conference on Church and Society, Official Rapport W.C.C. 

Geneve.  
Wêreld Raad van Kerke (WRK). 1967b. Christians in the technical and social revolutions of our time. World 

Conference on church and society, Geneve, July l2-26, l966. The official report. Geneve: WCC. 
Wêreld Raad van Kerke (WRK). 1968a. The Uppsala Report. The Official Report of the Fourth Assembly of 

The World Council of Churches. Geneva: WCC.  
Wêreld Raad van Kerke (WRK). 1968b. Kerk en revolutie .Een bloemlezing uit de voorstudies voor het 

congres van de WRK over 'Kerk en Maatschappij'. Baarn: Bosch en Keuning.  
Wêreld Raad van Kerke (WRK). 1969a. Unity of Mankind. A.H. van den Heuvel (Red). Fourth Assembly 

Speeches. Geneve.  
Wêreld Raad van Kerke (WRK). 1969b. Uppsala Speaks. W.C.C. Fourth Assembly Section Rapports. 

Geneve.  
Wêreld Raad van Kerke (WRK). 1969c. Statement of the WCC Consultation on Racism, Geneva: WCC. 
Wêreld Raad van Kerke (WRK). 1970. Conflict, Violence and Peace. Answar Barkat (Red). Geneve. 
Wêreld Raad van Kerke (WRK). 1971. Faith and Order, Louvian l971. Study Reports and Documents. Faith 

and Order. Paper No 59. Geneva: WCC. 
Wêreld Raad van Kerke (WRK). 1973a. International Review of Missions. Vol 62, No 246. Geneva. 
Wêreld Raad van Kerke (WRK). 1973b. Violence, non-violence and the struggle for social justice, Geneve. 
Wêreld Raad van Kerke (WRK). 1974. Reports of the Churches in International Affairs, 1970-1973. Geneva. 
Wêreld Raad van Kerke (WRK). 1975a Racism in Theology and Theology against Racism:Report of a 

consultation organized by The Commission on Faith and Order and the Programme to Combat 
Racism. Geneve: WCC. 

Wêreld Raad van Kerke (WRK). 1975b. To break the chains of oppression. CCPD Development Studies, 4. 
Geneve. 

Wêreld Raad van Kerke (WRK). 1976a. Bericht aus Nairobi 1975, ergebnisse – erlebnisse – ereignise: 
Offizielter bericht der fünften vollversammlung des ökumenischen Rates der Kirchen 23/1/75 – 
10/12/75, Nairobi/Kenia. Frankfurt: Otto Lembeck. 

Wêreld Raad van Kerke (WRK) 1976b. Statement on the unrest in Soweto 15 th Junie 1976. Ecunews, 
19/1976:7. 



 435 

Wêreld Raad van Kerke (WRK). 1976c. Criteria for the Special fund to Combat Racism. Ecunews, 
29/1976:7. 

Wêreld Raad van Kerke (WRK). 1978. New Directions in Faith and Order, Bristol l967. Geneva: WCC.   
Wêreld Raad van Kerke (WRK). 1979. Reports of the Churches  in International Affairs, 1974-1978. Geneva.  
Wêreld Raad van Kerke (WRK). 1980. Your Kingdom Come. Report on the World Conference on Mission 

and Evangelism, Melbourne, May 1980. Geneva. 
Wêreld Raad van Kerke (WRK). 1981. Major Studies and Themes in the Ecumenical Movement. Geneva: 

WCC 
Wêreld Raad van Kerke (WRK). 1983. Reports of the Churches in International Affairs,1979-1982. Geneva.  
Wêreld Raad van Kerke (WRK). 1986. Churches Report on Transnational Corporations. CCPD Documents 

No 7. Geneva: WCC. 
Wêreld Raad van Kerke (WRK). 1987. The Debt Crisis and Brazil. A Case Study. CCPD Document, 10. 

Geneva: WCC. 
Wêreld Raad van Kerke (WRK). 1988. Christian Faith and World Economy Today. Geneva: WCC  
Wêreld Raad van Kerke (WRK). 1992a. What About Women in Poverty in Europe. Geneva: WCC. 
Wêreld Raad van Kerke (WRK). 1992b. Sacrifice and Humane Economic Life. Geneva: WCC. 
Wêreld Raad van Kerke (WRK). 1993 Sustainable Growth – A Contradiction in Terms? Ecology, Economy 

and Ethics after the Earth Summit. 1993. Visser 't Hoof't Endowment Fund. 
Wêreld Raad van Kerke (WRK). 1998. Economics: A Matter of Faith. CCPD Documents: Geneva: WCC.   
Wêreld Raad van Kerke (WRK) 2001. Lead us not into Temtation: Churches'  Response to the Policies of 

International Financial Institutions. Geneva: WCC . 
Wêreld Raad van Kerke (WRK) 2002. Economic Globalization: A Critical View and an Alternative Vision. 

Geneva: WCC. 
Wertheim, W.F. 1971. Evolutie en Revolutie. Der golfslag der emancipatie. Amsterdam. 
Westcott, David. 1996. Work Well: Live Well – Rediscovering a biblical view of work. London: Marshall 

Pickering. 
Westgate, C.E. 1996. Spiritual wellness and depression. Journal of Counseling and Development.  1996, 75: 

26-35. 
Wheelen, Thomas, L. & Hunger, J, David. 1987. Strategic Management. Reading: Addison-Wesley, 

Massachusetts. 
Whiteside, A. 1990a. AIDS update in Southern Africa. Indicator. SA. 1990: Spring.  
Whiteside, A. 1990b. AIDS and unemployment in Southern Africa. Conference: Development Society of 

Southren Africa, 1990: 5-7 September. Johannesburg.  
Wickens, Peter. D. 1995. The Ascendant Organisation. Combining commitment and control for long-term, 

sustainable business success. London: MacMillan Business.  
Wiechers, Marinus. 1988. 'n Politieke idiotikon vir Suid Afrika. Kaapstad: Tafelberg. 
Wiechers, Marinus. 1994. National Reconsiliation through legitimate State Institutions. Rhoodie, Nic. & 

Liebenberg, Ian. 1994. Democratic Nation-building in South Africa. 455-460. Pretoria: HSRC 
Publishers. 

Wiechers, N.J. 1964. Die Onderhandelinge tussen die Suid-Afrikaanse en Britse regerings in verband met 
die Britse Protektorate in Suid-Afrika sedert 1910. Verhandeling: Pretoria: Universiteit van Pretoria.  

Wiehahn, N.E. 1983. Industrial Relations in South Africa. In Van Vuuren, D.J. & Wiehahn, N.E. & Lombard, 
J.A. & Rhoodie, N.J. (Ed.) 1983. Change in South Africa. 167-193. Durban: Butterworths. 

Wielenga, D.K.. 1971. De akker is de wereld. Kampen: Kok   
Wijngaarden, H.R. 1963. Hoofdproblemen der Volwassenheid, Utrecht: Bijleveld. 
Wilbur, J.B. (Ed). 1982. The Integration of Ethics into Business Education. State University of New York.  
Wilckens, Ulrich. 1966. Uber die Bedeutung historischer Kritik in der modernen Bibelexegese.In Pistet, 

Friedrich. 1966. Was heisst Ausleggung der Heiligen Schrift? Regensburg.   
Wilders, N.M. 1973. Wereldbeeld en teologie van de middeleeuwen tot vandaag. Antwerpen.  
Williams, W.L. 1982.  Black Americans and the evangelization of Africa: 1877-1900 . Wisconsin. 
Willis, Michael. 1996. The Islamist Challenge in Algeria: A Political History Reading: Ithaca Press. 
Wilmore, G. & Cone, J. (Eds). l979. Black Theology: A Documentary History, l966-79. New York: Orbis 

Books. 
Wilson, F. & Ramphele, M. 1989. Uprooting poverty: The South African Challenge. Cape Town: David Philip.  
Wilson, Rory & Klaaste, Aggrey. 1996. Transforming a South African Business: The Sowetan Story. In 

Steyn, Melissa, E. & Motshabi, Khanya, B. (Eds). 1996. Cultural Synergy in South Africa. Weaving 
Strands of Africa and Europe. 209 –217. Randburg: Knowledge Resources.  

Wingren, G. 1955. Die Predigt. Göttingen. 
Winter, G. (Ed). 1968. Introduction. Social ethics: issues in ethics and society. London: SCM. 
Witvliet, T. 1984. Een plaats onder de zon: bevrijdingstheologie in de Derde Wereld. Baarn: Ten Have. 
Wolfaardt, J.A. 1989. Reconcilitaion or conflict? Perspectives on industrial mission. Missionalia , 1989, 17(1): 

45-49. 



 436 

Wolfaardt, J.A. 2001. Congregational Management. Pretoria: University of South Africa. 
Worldbank, 1981. Accelarated Development for Africa : An Agenda for Action. Washington.D.C. 
Worldbank, 1984. Towards Self-sustianed Development in Sub-Saharan Africa: A Joint Program of Action. 

Washington.D.C.  
Worldbank, 1992. Governance and Development. Washington D.C. 
Worldbank, 1994. Adjustment in Africa: Reforms, Results and the Road Ahead. Washington.D.C.  
Worldbank, 1998. Assessing Aid: What Works, What doesn’t and Why. New York: Oxford University Press.  
Worldbank. 2000. Can Africa Claim the 21 st Century. Washington D.C. l 
Wowack, James, P. & Jones, Daniel. T. & Roos, Daniel. 1991. The Machine that changed the  World: The 

Story of Lean Manufacturing. New York: Harper Perrenniel.    
Wright, Bill. 1988. Board for Social Responsibility. Industrial mission: An Appraisal. London: BSR. 
Wright, R. 1955. The Colour Curtain. A Report of the Bandung conference. London: Dobson.  
Wright, Robin. 1985. Sacred Rage: The Wrath of Militant Islam. New York: Simon and Schuster. 
 
X. 
Xiaoping, Deng. 1979. An Interview with Teng Hsiao-ping. Time. 1979. February, 5. 
 
Y. 
Yakabu, Victor, C. 1996. Contextual Theology: A Basis Need within the Church in Africa Today. London: 

Book Series. 
Yeros, Paris. (Ed). 1999. Ethnicity and Nationalism in Africa.: Constructivist Reflections and Contemporary 

Politics. Basingstroke: MacMillian 
Young, Crawford. 1982. Ideology and Development in Africa. Yale University Press.  
Young, Crawford. 1994. The African Colonial State in Comparative Perspective. Yale University Press. 
 
Z. 
Zack-Williams, Tunde. & Frost, Diane & Thompson, Alex (Ed.) 2002. Africa in Crisis: New Challenges and 

Possibilities . London: Pluto. 
Zaltman, G. & Duncan, R. 1977. Strategies for planned change. New York: Wiley. 
Zartman, William. (Ed). 1995. Collapsed States: The Disintegration and Restoration of Legitimate Authority. 

Boulder: Lynne Rienner.  
Zelikow, Philip. D. & Rice, 
 Condolezza. Germany Unified and Europe Transformed: A Study in Statecraft. Cambridge: Harvard 

University Press.  
Zerfass, R. 1974. Praktische Theologie als Handlungswissenschaft. In Klosterman, F. & Zerfass, R. (Hrsg). 

Praktische Theologie heute. 164-177. München/Mainz: Kaiser/Grünewald. 
Zevin, B.D. (Ed). 1947. Nothing to Fear: The selected addresses of Franklin Delano Roosevelt 1932-1 

Washington D.C. 
Zuideman, S.U. s.j. Communisme in Ontbinding. Wageningen: Zomer & Keunings Uitgever-maatschappij. 
Zulehner, P.M. & Denz, H. & Pelinka, A. & Talos, E. 1996. Solidarität. Option für die 

Modernisierungsverlierer. Innsbruck. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 437 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Title page
	Acknowledgements
	OPSOMMING
	SUMMARY
	CONTENTS
	HOOFSTUK 1
	HOOFSTUK 2
	HOOFSTUK 3
	HOOFSTUK 4
	HOOFSTUK 5
	Bibliography

