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Beeft4lanifestatie tegen Zu'd Arika op 14-6-1980 te frnhem.  

Bekend werd het volende: 
Up 1 4 -6-1980 werd door het Komitee Zuid Afrika Nee, waarin o.a. 
samenmerken PSP, PvdA en ANJV, een manifestatie te Arnhem georga-
niseerd met als doel het weren van Zuid Afrikaanse groep deelnemers 
aan de Paralympics. 
Bekend was ook dat "Zuid Afrika ',-Telkom", een plaatselijke organi-
satie van de Nederlandse Zuid Afrikaanse ..:,lerkgemeenschap, ter 
plaatse aanwezig zou zijn om pro Zuid-Afrika pamfletten te versprei-
den. Tevens was bekend, dat met name in België belangstelling be-
stond voor dit gebeuren en dat een belgische rechte-radicale groepe-
ring naar Arnhem zou komen om steun te geven aar Zuid Afrika Welkom. 
Ter plaatse is vast komen te staan dat de Belgische groepering 
duidelijk contact had met de l';ZAf. 



DE WERELD OP ZIJN KOP 

de UdSER: De unie der veroverde Sowjet Republieken. 

x Deze totalitaire superstaat is na-499t marxistisch bovendien expansionist 4 stb, 
imperialistisch en militaristisch, dus anti-religieus en ondemocratisch. 

x Arresteerde alle mensen die toezagen op uitvoering van de akkoorden 
van Helsinki. 

x Vervolgt mensen op grote schaal wegens ras, geloofs-'of politieke overtuiging. 
x Onderdrukt volkeren en ethnisehe minderheden met ongekende wreedheid. 
x Beschikt hiertoe over een ruim assortiment instellingen, van psychiatrische 

inrichtingen en heropvoedingsgestichten tot concentratiekampen. 
x Voert een onterende mensenhandel door de "verkoop" van vluchtelingen aan 

West-Duitsland. 
x Beveiligt zijn onrecht door middel van een verfijnd computersysteem voor 
registratie en opsporing, specipal ter gelegenheid van de "Spelen" 
geleverd door de westerse mogendheden: 

x Verdonkeremaant zijn onrecht door een waterdichte perscensuur en een 
allesomvattende propagandadiktatuur. 

x Pleegt de meest extreme vorm van gedwongen "apartheid" d.m.v. de bloedigste 
grens uit de wereldgeschiedenis: 1381 km zwaarbewaakte betonwal, 
prikkeldraadversperringen, mijnevelden, bunkers en wachttorens met 
volautomatisch geschut. 

x Interveneert op alle politieke en strategische wereld-fronten met gebruik 
van militair geweld. 

x Lokt "Soweto's" uit in de vrije wereld door het infiltreren van mensen, 
propaganda, wapens en geld. 

x Muilkorft de pers: Journalisten, zelfs toeristen, worden 
voorgeprogrammeerd rondgeleid. 

x Bezit het meest geavanceerde wapenarsenaal ter wereld, inklusief de dag en 
nacht tegen ONS gerichte kernkoppen type SS 20. 

x Legt zijn militair zwaartepunt rond de Zuidafrikaanse wateren, d.w.z. 
controleert de olieslagader van Europa. 

x Dit regime is duidelijk TEGEN ONS: 
MAAR: 	WIJ MOGEN DE KOUDE OORLOG NIET AANWAKKEREN EN DE VRIENDSCHAPPELIJKE 

BETREKKINGEN NIET SCHADEN, DUS GAAN WIJ NAAR MOSKOU - GOELAG: 

TED - AFRIKA: 
x Trekt meer geld uit voor ontwikkelingshulp dan Europa. 
x Heeft de zogenaamde "kleine apartheid" afgeschaft. 
x Wat overblijft is een apartheid, gebaseerd op de drang tot behoud van de 

eigen indentiteit van de talrijke verschillende stammen en volkeren in Z-4, 
x stimuleert het streven naar zelfbestuur van deze stammen en onderkent hun 
recht op een natuurlijke eigen ontwikkeling, zoals ook de Europese staten 
tot stand kwamen door zo'n gescheiden ontwikkeling. 

x Kent volledige persvrijheid. Engelstalige oppositie en zelfs regelrechte 
tegenstanders kunnen ongestraft Zuid - Afrika in de vernieling schrijven. 

x Zag zich genoodzaakt een pasjesregeling in te voeren vanwege de grote 
toeloop van zwarten vanuit naburige landen, die het gehate Z-A. toch 
verkozen boven hun eigen dictatuurtjes. 

x Beschermt de vaarroute rond de Kaap, niet alleen ter wille van zichzelf, 
maar tevens voor Europa, dat staat of valt met de olieaanvoer. 

x Blanke Zuidafrikaners zijn nakomelingen van Nederlanders; zij zijn VOOR ONS: 
MAAR: 

	

	DE GEMENGDE ZUIDAFRIKAANSE GEHANDICAPTEN - SPORTPLOEG IS HIER NIET WELKOM 
OMDAT ZIJ BEREID ZIJN DE ZUIDAFRIKAANSE KLEUREN TE VERDEDIGEN: 
HUN MENING IS NIET VAN TEL, 	ZTJ ZIJN GEHANDICAPT 

VOORPOST Nederland 
Postbus 109 
4730 AC Oudenbosch 
Nederland 

VOORPOST Vlaanderen 
Kruidenlaan 68 
2070 Ekeren 
België 



nderwerp: Openbare bijeenkomst van de Nederlands-Zuid-Afrikaanse Werkge- 
meen schap. 

Op donderdag 4 novemher 1976 werd door de 
Nederlands-Zuid-Afrikaanse Werkgemeenschap een open. 
bare bijeenkomst gehouden in het Nederlands Congresge-
bouw, Churchillplein 10 te 's-Gravenhage. 

Omstreeks 20.15 uur kwamen daartoe ongeveer 
150 personen, kennelijk voor het grootste gedeelte le-
den van de Nederlands.-Zuid-Afrikaanse Werkgemeenschap, 
bijeen in de Bon Binizaal van genoemd Congresgebouw. 

Bij de ingang van genoemde zaal stond een 
tafel opgesteld met daarop diverse boeken 'die betrek-
king hadden op Zuid-Afrika. Deze boeken werden te koop 
aangeboden. Aan belangstellenden Werd een krantje met 
als opschrift "Voor Vrijheid en Recht" en een folder 
van de Stichtinz "De Stem der Stommen"-uitgereikt. 

AIS sprekers traden Op: 

I. uit Z.W. Afrika, 
onderwijsspecialist, tolk Wetgevende Raad 

van Owambo en Staatkundig Beraad Z.W.-Afrika. 
Hij hield een toespraak over het feit dat de 
vrijheidbeweging-SWAPO niet de meerderheid van 
de bewoners van Namibië vertegenwoordigt, Dat 
de SWAPO bestaat uit mensen, waarvan de meesten 
in het buitenland geweest zijn en mede door 
communistische invloeden de regering van Zuid-
Afrika door terroristische acties onder druk 
zetten. 

lector Bantoe-talen 
a.d. Afrikaanse Universiteit te Johannesburg. 
Hij hield een toespraak over de moeilijkheden 
van de stedelijk "zwartman". Hierbij kwam naar 
voren dat wederom onder invloed van  het commu-
nisme de huidige onlusten worden veroorzaakt. 
Over de moeilijkheden betreffende de vestiging 
van de zwart-man buiten de thuislanden is men 

II.  



III. 	 adj. speaker Zuid-Af:H- 
kaanse.P2rlement, fractieleider Nationale Partij 
afgevaardigde uit Z.W. Afrika (Namibi .á). 
Hij trad op als slotsLreker. Hij gaf nogmaals 
een uiteenzetting, als de tee bovengenoemde 
sprekers. Mede bracht hij aan de orde dat de 
pers als een van de grootste vijanden van Zuid- 
Afrika kan •crden beschouwd, daar zij veelal 
een eeflzijdige berichteving voeren over de gang 
van zaken i n Zuid-Afrika. Als oorzaak van al de 
moeilijkheden in Zuid-Afrika, alsmede in geheel 
Afrika, stelde hij de communisten aansprakelijk. 
De communistische landen, waaroncer vooral de 
U.S.S.R., proberen door het veroorzaken van on- 
lusten, Zuid-Afrika met zijn grote rijkdommen 
in handen te krijgen. 



deelde mee, dat de "Saamtrek" die op 5 april 
1975 in het restaurant van de Dierentuin in Amersfoort zal plaats 

vinden een jaarlijks weerkerend festijn is van de Stichting NZAW. 

Het aantal deelnemers ligt meestal rond de 150 (vrijwel uitslui- 

tend . 45 jr. en ouder). De vergaderruimte en koffietafel werd be-

sproken door 

In verband met het anonieme schrijven, afkomstig van SAF en ge- ,  
post in Utrecht, zal op 5 april door 	 extra aandacht 

aan de "Saamtrek" worden besteed. 



Betreft : Rhodesië-avond. 

Door de Stichting Nederlands-Zuidafi kaanse Werkgemeenschap 
(NZAW) werd op 20.6.'74 in het hotel"Promonade" te Den Haag 
een zogenaamde "Rhodesië-avond" gehouden. 
De avond zou zijn gehouden op in i tiatief van de afdeling 
Breda v an  de NZAW. 

Naar schatting hadden 130 mensen aan de uitnodiging die ze voor 
deze avond hadden ontvangen, gehoor gegeven. 

200 A 03 



Betreft: Openbare forumbijeenkomst, 
Jongerenorganisatie N.Z.A,W 

Op dirisdag 25 maart 1969, te 20.00 uur, werd doc 
de Jongerenorganisatie van de Stichting Nederlands 
Zuid-Afrikaanse Werkgemeenschap, 
een openbare forumbijeenkomst gehouden in 

De bijeenkomst was in enkele plaatselijke bladen 
aangekondigd. 

Aanwezig waren ongeveer 70 personen; 

In de zaal was een brochure- en boekenstand van 
de Stichting N.Z.A.. ingericht. 

In het forum hadden zitting: 

. - opent te ruim 20.00 uur de bijeer 
komst, heette aller elkom en stelde voor de avond in 
te delen als volgt: eerste spreker: 
een tegenstander van de apartheid in Zuid-Afrika, dan: 
na het woord aan . , een bekend voo: 
stander van de huidige situatie, die een verklaring 
geven over de omstandigheden in genoemd land, vervol-7 

 gens een korte pauze en daarna gelegenheid tot discus-
sie en het stellen van vragen. 

keerde zich fel tegen de zoge-
naamde kleine apartheid, het rijden in autobussen voo: 
blanken en zwarten, het bestaan van afzonderlijke bic): 
copen, scholen enz. en noemde dit een grote onmenseli, 
heid tegenover de miljoenen Bantoe's. 

De grote apartheid, aldus spreker, is de groots -
economische onzin v/elke ooit in een land is te zien ge 
geven. 

De zwarte bevolking wordt dbor de blanke minder-
heid uitgebuit als roedkope arbeidskrachten en het Cv( 
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uonen buiten het voor hen aangewezen gebied van het zo 
genaamde blanke gedeelte van Zuid-frika. Van het land 
is aangewezen voor de miljoenen 3anooe's en 70 is 
voorbehouden voor de blanken. 

Darnaast is het leed dat de zwarte bevolking wc. 
aangedaan door de speciale wetten, welke hun beweging- 
vrijheid, aan banden legt, zo zwaar en de wetten zjn z 
onmenselijk dat in dit verband alleen maa_ kan .word e n 
gezegd dat luid-:frik` een fascistische Politiestaat 

Cude:- ,, S.ensen :.enne: -1 deze/methoden no zeer gor, (z 
uit de :',aren'van de n:eede wereldocrid toen eierai 
:oor cEj ?ui teers was bezet. 

aiorw.) volgde een luid applaus van ongeveer de 
helft van de aanwezigen 

!field nerna 	u i tvoer_ g 
betoo: over' ie situatie in ',1,1id-Afria en verdedigde 
daar in de a:arthed aan de hand van enkele citaten ni 
door he =egebrachte stukken. 

E-",preher beschuldigde vooral _ Ingeland er van uit 
rancune zo te hebben gehandeld dat Zuid-Afrika in het, 
oog van de wereld een slechte naam hee -h, gekregen. Ant 
propaganda is gemakkelijk omdat slechts een zeer klein 
• deel van mensen in auroPaen andere werelddelen tot 
een juist oordeel in staat zijn, omdat zij nirr. -Ier Zuid 
Afrika hebben bezocht. iij die er wel zijn geweest en 
dus tot oordelen bevoegd, danken wat genuanceerder ove 
het rassenvraagstuk en het feit dat de leiding van de 
Bantoe's ze l f is ingenomen met de huidige maatregelen 
moet een verstandig mens wel tot nadenken steenmen. 

Spreker besloot met de opmerking het grootste ve 
trouwen te hebben in premier Vorster, die beslist in 
het jaar 2000 Zuid-Afrika tot een harmonisch multi-
raciaal land zal hebben omgebouwd. 

. gaf aanvullend zijn visie op de 
gemengd-bloedigen in Zuid-Afrika, ook kleurlingen ge-
noemd, en stelde, dat "blank en zwart" in dit land al 
ruim 500 jaar zo nauw met elkaar verbonden zijn dat ee. 
scheiding gewoon ondenkbaar is. Het blijft de vraag of 
de zwarte bevolking de rassenscheiding wel zal blijven 
tolereren tot aan omstreeks 2000. hogelijk zullen de 
blanken meer haast moeten maken met gelijkstelling. 

. gaf een korte beschouwing over 
het standpunt van de verschillende kerken in Zuid-Afri 
ten opzichte van het rassenvraagstuk. 

lierop volgde een korte pauze waarin al heftig e 
discussies - laats vonden. 

de pauze werden aan het forum verschillende 
vragen .:.:esteld, onder andere over de voorlichting hier 
te lande over de toestand in -luid-Afrika, waarop door 

een aanval werd gedaan op ln_sevier er 
De ?ele,1:raaf, bladen welke volgens hem artikelen publi 
oeren Pro de apartheid in Zuid-Afrika. 

nuit  de zaal aan hem gevraagd het bewijs daar-
van te leve-en, moest . het antwoord schulp: 
blijven, waarop de betrokken vraagsteller concludeerde 
dat met . op deze manier niet te discussiëre 
was. 

:jn der andere aanwezien vertelde juist or de 
da van de ,71ansaj oj) dremier Verwoord in Johannesbur . 
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ben dat met name in Het Vrije Volk berichten werden ge-
plaatst welke eigenlijk in de Fabeltjeskrant thuis ho-
ren, aangezien deze volkomen op onwaarheid berusten. 

. antwoordde daarop dat Het Vr i je 
Volk deze berichten van het 	had gekregen. 

Uit reacties van het publiek bleek dat velen dit 
antwoord in twijfel trokken omdat in andere bladen 
A.N.?.-berichten waren verschenen van geheel andere 
aard. 

Hierop verzandde de discussie en werd meer door 
de aanwezigen onderling gediscussieerd als met het fo-
rum, waarbij de luidruchti gheid meer en meer toenam, 
mede ook omdat 	 ononhoudelijk elke 
voorstander in de rede viel, hetgeen hem applaus ople- 
verde 

riep tenslotte dat alle ka -oitalistische uitbuiters van 
de zwarte bevolking in Zuid-Afrika zo spoedig mogelijk 
het land dienen te verlaten en de produktiemiddelen in 
handen van de eigen bevolking van het land moeten gever 



Betreft: Openb. bijeenk. Stichting i.. 	.Y+. 

Verslag van de o:3ensare u- J eJi.JJsu, delegd door de 
Nederlands Zuid-Afrikaanse 'vierkgemeenschap, district 

, in het kader van de tournee 1966, gehoude: 
op donderdag, 6-10-1966, te 20 uur, ip 

De bijeenkomst was aangekondigd Per convocatie en Per 
advertentie in de advertentiebladen "Het Zuiden" en "De Ha-
venloods". 

Aanwezig waren ruim 400 personen. (De zaal was geheel 
bezet.) 

In de zaal was een tafel ingericht met een grote ver-
scheidenheid aan Propagandamateriaal over Zuid-Afrika. 

Achter de bestuurstafel. op het podium hadden 10 bestuu: 
leden en de beide sprekers plaatsgenomen. 

opent te ruim 20 uur de bijeer 
komst met allen welkom te heten namens de N.Z.A.v;., - - 

Spr. zet dan in net kort het doel van de stichting uit-
een en zegt, dat de werkgemeenschap vriendschap met Zuid- 

-frika en een eerlijke voorlichting over dat land beoogt. 
Snr. zegt Zuid-Afrika twee keer voor een lange tijd te 

hebben bezocht. De eerste reis dateert van 1960/1961, welke 
in een zeer pessimistische stemming is begonnen, maar na eer 
verblijf van enkele maanden is overgegaan in bewondering 
voort' wat de blanke Regering voor de gekleurde bevolking 
doet. 

Door leugen en bedrog krijgen wij in Nederland en in g( 
heel Europa een verkeerde indruk van Zuid-Afrika. De gekleu: 
de mens is geen slaaf meer. Het huispersoneel wordt met voo: 
komendheid en beleefdheid behandeld. Het krijgt geen opdrac 
ten, maar wordt verzocht dit of dat te willen doen. Uit per-
soonlijke gesprekken met kleurlingen spreekt vertrouwen in ( 
toekomst. De Bantoe zal er zeker wel komen. 

Spr. wekt allen, die geen lid van de werkgemeenschap zij: 
op •dit te worden en zegt, dat in de pauze schriftelijke vra-
gen kunnen worden ingediend, welke de sprekers zullen beant-
woorden. 

predikant van de Nederlands Ger( 
formeerde Bantoekerken in Transvaal, zegt naar Nede: 
land te zijn gekomen om te vertellen, wat in Zuid-Afrika ge-
beurt en te willen proberen belangstelling voor Zuid-Afrika 

Lte wekkenLjzodat de problemen van dat land zo objectief mo-
gelijk worden benaderd. De problemen zijn echter niet zo er: 
stig, dat wij hiervoor geen oplossing kunnen vinden. Op ker-
kelijk terrein zijn wij reeds een eind gevorderd. De Bantoe-
kerk telt thans ruim 14 miljoen leden. Er wordt gezegd: "De 
kleurlingen mogen niet in de blanke kerken komen, daarom zij; 
er kerken voor de kleurlingen gesticht"Dit is een grove leu-
gen. Wij belijden onze godsdienst op onze manier en op onze 
wijze, zoals God ons heeft geschapen. Onze Kerken zijn door 
onágelfgesticht met steun van de Regering. Wij spreken in 
onze Kerken de Bantoetaal- De kerkdienst van de Bantoe is g( 
heel anders dan die van de blanke. Wij zijn gevoelsmensen e: 



beleiden onze godsdienst niet alleen met de mond, maar met 
onze gehele ziel in lichaam. Bij de blanken ligt dat anders 
Wij dienen God op onze eigen manier. Wij voelen ons in de 
kerken van de blanken niet thuis. Niet omdat onze huidskl,..u: 
anders is, maar onze leefwijze. 

Wij praten niet meer over apartheid, maar over ontwikk. 
ling. Ons probleem is niet dat van Amerika. Verwoerd was ,-en 
eerlijk man en had geen twee gezichten. Men wil ons niet on-
derdrukken. De blanke zal nooit over de kleurling domineren 
Wij krijgen de gelegenheid te leven, zoals wij willen. 

Spr. citeert dan enkele uitspraken van Dr. Verwoerd te 
dien opzichte gedaen in het Parlement en zeg:, dat de oplos-
sing is, dat de Bantoes kunnen leven op een eigen manier en 
in een eigen gebied. De Bantoes hebben de beste scholen en 
universiteiten. Wij beschikken over 2100 onderwijzers en 
59.000 leerl ingen bevokn onze lagere scholen. Voorts stad 
3.000 gekleurde studenten op onze universiteiten ingeschre-
ven. Onze medische faculteiten zijn dezelfde als die van de 
blanken. Wij kunnen studeren in alle graden en beroepen. Wi 
hebben plantsoenen en zwembaden. De krotten van weleer zijn 
vervangen door behoorlijke woningen. Wij hebben en krijgen 
volledig de gelegenhed om ons te ontwikkelen. Ons wordt -• 
niets in de weg gelegd om ons doel te bereiken. Dit vergt 
t'jd, want wij hebben te maken met verschillende gekleurde 
bevolkingsgroepen, die niet altijd begrijpen, wat de Rege-
ring eigenlijk wil. De taal en de leefwijze spreken een 
woordje mee. Wij krijgen, wat ons rechtvaardig behoort. 

betoogt allere e rst, dat Zuid-Afrika begr i p vraagt 
voor de vraagstukken van de jonge republiek Zuid-_,frika. Wi 
krijgen het gevoel, dat de Nederlandse pers zich vrijwillig 
een censuur oplegt op al l es wat goed i s in Afrika Kijn eer-
ste vraag is: "Is het beeld, dat u van Zuid-A -Prika hebt ge-
kregen, gelijk aan dat van de werkelijkheid". Het beeld, da . 

 wordt gegeven, is niet dat van de werkelijkheid. De halve 
waarheid wordt nog niet gegeven. 

Spr. citeert dan een gedeelte uit Trouw van 7-9-1966, 
waarin een overzicht wordt gegeven van de levensgeschiedeni 
van Verwoerd en zegt, dat daarin de grofste leugens voorko-
men. 

Veel kritiek op Zuid-Afrika komt van het Westelijk blo 
en vanuit ae communistische landen. Het belangrijkste kenmei 
van deze kritiek is echter, dat er geen oplossing wordt geg 
ven. Van de Nederlanders wordt verlangd ten opzichte van 
Zuid-Afrika eerlijk te zijn. In Zuid-Afrika probeert men ce: 
lijk en met goede trouw de zaken te regelen. Men moet daar 
tegenover geen kwade trouw stellen. De felste kritiek komt 
uit een bepaalde hoek. Bruin-Slot heeft gepleit voor isole-
ring van Zuid-Afrika. Dat is apartheid. Ons vraagstuk is ni 
een wit-zwart vraagstuk. Wij hebben te doen met acht Bantoe-
\reiken met daarnaast nog 11 andere bevolkingsgroepen met ve 
schillende talen en gewoonten. Dus geen eenvoudig vraagstuk 

De Bisschop van Canterbury heeft gezegd, dat het oprui-
men van de krotten en het in huizen plaatsen van de Bantoes 
gelijk staat met de concentratiekampen van Hitler en Stalin 
Nooit is een schandelijker uitspraak door een geestelijke g 
daan. 

Men probeert in Zuid-Afrika niet anders dan een bouw-
werk te maken, dat uitloopt op een politiek zelfstandige vr 
heid van de gekleurde volken. Een verenigde staten van die 
groeperingen. Wij weten zeer goed, dat in dit bouwwerk sche 
ren zitten. In Luropa spreekt men over apartheid en men zie 
alleen de scheuren. Wij willen een hecht bouwwerk maken zon• 
der scheuren en met eerlijke bedoelingen. Wij willen een la 
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opbouwen, waar het goed is te leven voor blank en gekleurd. 
De Afrikaners zijn geen nazi's. Wij wilden in de oorlog van 
1914-1918 de wapenrok van de bezetters niet dragen. Onze nel 
traliteit in de laatste wereldoorlog is een internationaal 
politiek wrijfstuk geworden en pro-Duitse mentaliteit is onE 
in de schoenen geschoven. Verwoerd is in de internationale 
pers afgeschilders als een fascist. Men begrijpe echter goed • 
"Dictators zijn ons een gruwel". Wij vragen alleen eerlijk-
heid en onderzoek. Geeft Zuid-Afrika een eerlijke kans om d: 
problemen op te lossen. 

Nadat ongeveer een half uur is glepauzeerd, beantwoorde 
beide sprekers een' zeer groot aantal vragen. 

Op de vraag, of Trouw bewust een oneerlijk artikel ove: 
Verwoerd heeft opgenomen, antwoordt 	dat "r1; 
hoopt, dat Trouw dit artikel in onwetendheid heeft geplaats - 

 Heeft de redactie dit bewust gedaan, dan valt dit dagblad 
geloofsgenoten in de rug aan. 

0 .0 de vraag, waarom men in Zuid-Afrika nog de lijfstra: 
fen toepast en de zweep gebruikt, antwoordt spreker, dat mes 
blij is de zweep nog te kunnen hanteren. Dat had men in Ne-
derland ook moeten doen. Dan waren er niet zoveel provo's g: 
weest. 

Hierna staat een zestal jongelui op en verlaat onder 
applaus van de aanwezigen demonstratief de zaal. 

De ton van Luns, aldus 	komt niet ten 
goede aan de goedwilende bevolking, maarazan saboteurs en 
communisten. In dit verband noemt hij deze bijdrage een tijc 
,`)(pm in een koffertje. 

Nadat alle vragen zijn beantwoord, spreekt 	 eel 
dankwoord en zegt, dat wegens het late uur geen film meer 
zal worden vertoond. Hiervoor zal nog een aparte avond wordE 
belegd. 



Het Ontstaan van de Bantoekerken. 

Enige belangrijke punten uit de rede van 

"Pond yo mahlo, ya inphahlosetea" zegt de Basoeto, hetgeen betekent: "IJ kunt de 
zaken beter beoordelen wanneer U zelf gaat zien." De grootste bevolkingsgroepen 
van Zuid Afrika, de Bantoes en de blanken verschillen in ieder opzicht van elkaar, 
zoals hun tradities, hun innerlijk leven, hun culturen en hun talen. Dit punt 
dient onthouden te worden wanneer iemand op onbevooroordeelde wijze de problemen 
van Zuid Afrika wil onderzoeken. 

Apartheid moet tot Zelfbeschikking leiden. Dr. Verwoerd heeft in het Parlement 
in een zijner redevoeringen gezegd: "the essential conditien (to a stable and 
prosperous country) is, that the racial domnation will have to be removed. As 
long as domination of one other race by another exists, there will be resistance 
and arrest. Consecuently, the solution should be sought by means of policy which 
is calculated to eliminate dominatlon in every ferm and in every respect." 
Deze uitspraak van dr. Verwoerd zal als bas i s dienen voor mijn toespraak. 

De Bantoe en zijn Kerken. Het natuurlijk Ontstaan van de Bantoekerken zal ik in 
kort schetsen cm dan later deSekten-bewegingen te bespreken. 

eang geleden werden de bekeerde slaven als lidmaten ingelijfd bij de blanke kerk- 
emeenten. Sommigen hadden (in het huiselijk verkeer met de blanken) de taal leren 

begrijpen. De aanraking met de Bantoes, in een latere periode, luidde een nieuwe 
fase in. Want het Evangelie moest tot de Bantoes gepredikt worden in hun eigen 
taal. Dit feit leidde tot de geboorte van de afzonderlijke Bantoekerken. 

Dwang of geen dwang. Laat. ons de pertinente vraag proberen te beantwoorden: Werden 
de afzonderlijke Bantoekerken afgedwongen door de blanke Moederkerk, of was de ge-
boorte van de Bantoekerken een spontane en natuurlijke daad? Om die vraag te be- 
antwoorden is het nodig om de aard en het innerlijk leven van de Bantoe in be-
schouwing te nemen. 

De aard van de Bantoe. De kijk cp het leven van de Bantoe is volkomen anders dan 
die van de blanke. Om dit te leren inzien moeten de achtergronden in beschouwing 
worden genomen, zeker door de zendeling wanneer hij de Bantoe met het Evangelie 
vertrkuwd wil maken. De Bantoe zal naar de prediking luisteren, maar men Zal hem 
niet kunnen bewegen om zich in de kerk der blanken thuis te voelen. Zijn afkomst 
is een volkomen andere: hij stamt uit de tropen. Zijn voorvaderen, aan wier gees-
t-n hij zich verbonden blijft voelen, waren heidenen die andere goden met andere 

en dienden. Door het atavisme van de meeste Bantoes ontstond een spontane be- 
g-erte een eigen kerk te hebben, waar hij de Heer kon dienen op z'n eigen manier 
t  volgens z'n eigen innerlijke gevoelens. 

Liturgie. Beginnen wil spreker met de klem te leggen op de zang. De Bantoe is een 
mens met een groot gevoel voor ritme. Voor hem is de zang niet volmaakt wanneer daar-
bij geen ritmische beweging kan worden uitgevoerd. Hierin ligt ook een der oorzaken 
van het ontstaan, van de Sekten-bewegingen, waarop ik straks zal terugkomen. Ook de 
negers in Amerika hebben zich nimmer thuisgevoeld in de kerken der blanken, waarin 
zij zich niet konden uitleven. De negro-spirituals zijn zwanger van wat er in hum 
harten omgaat over de aanbidding van de Heer op hun eigen manier. 

De duur van de Liturgische oefening. De blanken, kort en bondig, houden kerkdienster 
van een uur. Dit nu is voor de Bantoe volkomen onbegrijpelijk. Volgens hem meet, c= 
de Christelijke boodschap goed te verstaan, zeer veel beeld opraak gebruikt worden 
en d -it neemt veel tijd. Alleen reeds voor het zingen wil de Bantoe vele uren ge-
bruiken. Als hij zich daarin niet kan uitleven wordt hij passief en verliest de 
godsdienstoefening voor hem elke waarde. Sterk wordt dit gedemonstreerd in de 
Sektenbewegingen, waar hem wordt geleerd: "Ikonzo ayebatwa", hetgeen betekent: de 
godsdienstoefening heeft nimmer een einde. Zo deden ook zijn heidense voorvaderen. 



De Inheemse Jongkerk. Een kerk, die uit de bodem van het land werd geboren. En 
die rekening hield met de andere eigenschappen van de Bantoe. Deze kerk heeft een 
eigen gestalte gekregen en zij is de keuze van de Bantoe zelf. De stichting van 
de inheemse kerk is niet de vrucht van politieke motieven zoals in Nederlanddikwijle 
beweerd wordt. 

De Sekten-bewegingen. Hun groeiend aantal stemt niet tot vreugde. Er zijn meer 
dan 2000 Sekten, welk aantal bekend is omdat zij bij de regering hebben aange-
klopt om geregistreerd te worden. Ze zijn voornamelijk te verdelen in twee grote 
groepen met mogelijk straks nog een derde groep. De eerste beweging is die der 
Ethiopiërs, een richting die vooral gesteund uordt door neer ontwikkelden. Zij 
zeggen dat zij hun eigen kerk willen regeren zonder inmenging van de Moederkerk. 
De tweede grote sekte is die der Zionisten, welke de nadruk legt op de roeping van 
de Bantoekerken. Bij deze sekte wordt het woord van God vermengd met de oeroude 
gevoelens en gewoonten der Bantoes. 

Syncretisme. (Samengroeiing zonder een innerlijke eenheid). Het is de innerlijke 
eenheid, die veelal ontbreekt omdat het oeroude atavisme wordt vermengd met de 
Christelijke godsdienst. In het geestelijk leven van de Bantoes en hun grote 
--Tering voor de invloedrijke geesten van de voorvaderen, bekleedde de toverdokter 
eeds de centrale plaats. Hij was en is de bemiddelaar tussen de geesten van de 

oorvaderen en de levenden, wier bestaan door de voorvaderen bestuurd werd en wordt. 
Het resultaat is geworden dat er in zeer sterke mate een vermenging plaats vond en 
vindt ‘7an Bijbelse en heidense elementen. De Sekten verkondigen: terug naar onze 
eigen oude cultuur. Zeer aanlokkelijk voor vele Bantoes is, dat de Sekten de veel-
wijverij toelaten en de offerranden van de voorvaderen weer aanbevelen. Bij het 
kerkgezang wordt de nadruk gelegd op oude Bantoegewoonten, zoals: het ritme, het 
handgeklap, het veetengestamp en de lichaamsbewegingen. De melodieen worden ge-
wijzigd en aangepast aan de ziel van de Bantoes. De vowepellingen van de tover-
dokters staan bij dele Sekten zeer sterk op de voorgrond. 

Z9 ontstonden deze kerken met hun namen: Zoeloekerk, Bapedi-, Betswana-, 
Bakwana-, Bagatla-, Swazikerk, enz. enz., waarvan de leiders de namen dragen van: 
bisschop, aartsbisschop, profeet, foundér, overseer, enz. enz. 

Bijbelvertaling. De Bijbel werd in alle Bantoetalen vertaald. Dit is slechts 
mlgelijk geweest doordat de regering van Zuid-Afrika die vertalingen heeft gefi-
nancieerd, althans de voornaamste financiële bijdrage heeft geleverd. 



Op 26 september 1966 werd in de 	 een bij. 

eenkomst gehouden georganiseerd door de stichting Nederlands-

Zuidafrikaanse Werkgemeenschap. 

In de zaal waren ongeveer 500 belangstellenden aanwezig, onder 

wie een aantal jongeren van wie, blijkens hun uiterlijk en kle-

ding, verwacht kon worden dat zij tegenstanders van de door 

Zuid—Afrika gevoerde apartheidspolitiek waren. 

Nadat de voorzittervan de afdeling 	 van de stichting, 

de heer 	 de bijaenkomst met schriftlezing 

en gebed had geopend, gaf hij het woord aan de Bantoe—dominee 

die de apartheidspolitiek verdedigde, gezien vanuit he 

standpunt van de Bantoes. 

Nadat een kleurenfilmpje over Zuid—Afrika was vertoond, liet 

enige dia's zien, 

waarop de verdeling van de verschillende gebieden in Zuid—Afrit 

waren aangegeven. Na een welkomstwoord sprak 

zijn rede in het Nederlands uit. Hij schetste d. 

gang van zaken in Zuid—Afrika na de oorlog en uitte heftige cr 

tiek op de tegenstanders van de apartheidspolitiek. In het bij 

zonder van de anti—revolutionaire partij moest 

het hierbij ontgelden. De Nederlanders in Zuid—Afrika zijn hev 

verontwaardigd over hetgeen in Nederland over Zuid—Afrika ge-

schreven en gezegd wordt. De "Ton van Luns" is voor hen erger 

dan het Landbouwschap voor de Boerenpartij. 

Na de rede van 	 was er gelegenheid tot het 

stellen van vragen, waarvan o.a. gebruik werd gemaakt door 

. Opvallend was, dat geen van de in de aa -

hef van dit rapport bedoelde jongeren vragen stelde 
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BETREFT: Bijeenkomsten Ned.- Zuid-Afrikaanse Werkgemeenschap.  

Op donderdag 29 september 1966 werd te Arnhem een bijeenkomst 

gehouden, belegd door de Ned.-Zuid-Afrikaanse werkgemeenschap. 

De belangstelling daarvoor overtrof ver de verwachtingen van 

de organisatoren van deze bijeenkomst, zoals dit ook het geval 

was bij de bijeenkomsten die reeds zijn gehouden (Eindhoven, 

Leeuwarden en Groningen). Er worden nog bijeenkomsten gehouden 
achtereenvolgens te Hilversum, 's - Gravenhage, Dirksland, Goes, 
Rotterdam en Amsterdam. 
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