D IE S IT U A S IE IN A F R IK A E N D IE KERK
D aar bestaan nie iets soos “ A frik a” nie — as daardeur ’n eenheid
in een of ander vorm veronderstel w ord. Die enigste sin w aarin dit wel
gebruik kan w ord, is as ’n geografiese begrip om ’n vasteland aan te
dui w at van ander vastelande onderskei w ord. Sodra ’n mens egter
by die m ens in A frika kom dan is d aar in meer as een opsig ’n bonte
verskeidenheid — ’n verskeidenheid van volke, tale cn ook van god:
dienste. O m tren t alle godsdienste van die w ereld w ord in A frika aangetref, m aar as ’n mens vereers n et die dom inante godsdienste beskou
dan t a n A frik a in drie brcë gebiede ingedeel w ord, naamlik N oordA frika suid to t by ’n lyn w at van G hinee in die w este strek to t by
Somalië in die ooste w aar die Islam die oorw egende godsdiens is;
S en traal'A frik a van die genoemde lyn suid to t by ’n onreëlm atige lyn
w at strek v an die noordelike gedeelte van Suidw es-A frika, met die
suidegrens van Betsjoeanaland, oor N oord-T ransvaal na Mosambiek
w aar die heidense stam godsdienste die sterkste is, en Suidelike Afrik;i
w aar die C hristendom oorw egend is.
D ie saak is egter nie so eenvoudig nie; die grense kan nie so reguit
getrek w o rd nie. In die oorw egend Islamitiese deel van A frika is
daar ook sterk C hristelike gem eenskappe w aarvan sommige baie oud is.
In E gipte is d aar bv. Koptiese C hristene en in E thiopië gaan die
C hristendom terug to t die vierde eeu na C hristus. D aar is ook sterk
C hristelike gem eenskappe in die noorde van T unisië en A lgerië en in
die w este van Senegal, Gambia, Portugees G hinee en G hinee. O ok
in die m iddelste deel van A frik a w aar die stam godsdienste oorwegend
is, kom d aar gedeeltes voor w aar die C hristendom sterk verteenw oordig
is, bv. in Suid-Rhodesië, N jassaland en M osam biek, die w esterlike gedeel
te van A ngola en die sentrale deel van Kenia. Langs die ooskus het die
Islam to t b y die noorde van M osam biek ingedring. In Suid-Afrik.i
w at as hoofsaaklik C hristelik beskou kan w ord, is daar gedeeltes w aar
die stam godsdienste baie sterk verteenw oordig is.
D ie A m erikaners begin nou ook besef dat A frika nie ’n eenheid is
nie en hulle p raat nou m eer realisties van „th e th ree A fricas” , d.w.s.
„Islam ic A fric a ” of N oord-A frika, „Black A frica” of Sentraal Afrika
en „S o u th ern A frica” w aar die w esterse beskaw ing die toon aangee. ’n
Skryw er oor A frik a sê : „T h ere is indeed little doubt th a t th e fate of
religion, rath er than of politics and economics, will ultim ately determ ine
the fate of th e co ntinent” .
D ie stryd om die siel van A frik a is ’n seshoekige tussen Animisme,
die C hristendom , Islam, M arxism e, Pan-A frikanism e en w at die Engelse
noem „gad g etry ” , d.w.s. die geloof d at die besit van ’n groot aantal
m ateriële goederc die belangrikste in die lewe is.
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D IE ISLA M .
Elef Sossidi skryf in ’n artikel „ G o tt in A frik a” (F ran k fu rter H efte,
Feb. 1965) as volg :
N aas die ortodokse Islam van die inw oners bestaan daar talryke
trappe en oorgang tussen islamities-animistiese mengvorme (soms m et
variante na die C hristendom en na die m oderne westerse rasionalism e).
D aarteenoor staan die neo'M oslem s. D it is ’n liberale m oderne
Islam, w at w esterse kultuurinvloed ondergaan het, H ierdie neo-moslems w ord deur die ortodokses m et afsku en w antroue bejeën. M aar
dit is hulle w at aan die uitb reid in g van die Islam in A frika deur die
navolging van die tegnieke v an die w esterse sendingw erk, ’n nuw e stoot
gegee het.
V olgens die A chm adijja-bew eging is daar vandag 647 m iljoen
Moslems in die w ereld. A n d e r v erm inder die syfer na 465 m iljoen
In 35 lande in A frik a en A sië is die m eerderheid Moslems.
D aar is ongeveer 814* m iljoen M oslem s in A frika d.w.s. iets meer
as een-derde van die hele bevolking (d.i. 35.3% — syfer van 1959).
Die lande met die hoogste persentasie M oslems d.w.s. oor die 90%
van die bevolking is veral in tw ee gebiede geleë, nl. N oordw es-A frika
en die sg. H oring v an A frik a by Somaliland. Die meeste lande in
N oord-A frika h et m eer as 5 0% Moslems. Selfs in Ethiopië m et sy ou
C hristelike tradisie is d aar 33.3% M oslems.
T erw yl ons van E thiopië praat, kan ek net meld dat hoew el die
Christelike godsdiens staatsgodsdiens is, daar maar 17.5% Koptiese
C hristene, .96% P ro testan te en .59% Room s Katolieke, dus altesame
nog geen 20% C h ristene is nie.
Getalle in A frika is ’n probleem . H ulle is nie betroubaar nie en
daar bestaan groot verskille tussen verskillende opgawes. D ie rede is
dat sommige lande geen sensus hou nie. Die toestande verander ook
so vinnig dat syfers gou verouderd raak. W a t A frika betref is in al
die lande van N o ord-A frika van M auritanië in die weste to t E gipte in
die ooste meer as 9 0 % v an die bevolking Moslems : M auritanië en
Spaanse Sahara elk 9 8 % , M arokko 9 5 % ,A lg e rië 9 2 % , Tunisië 87%
Libië 9 2 % , Egipte 9 3 % . Somalië h et 9 0 % en die Soedan 8 6 % . D aaraan
grens ’n aantal lande m et tussen 50% en 75% : T sjaad m et 5 0 % , N iger
m et 7 5 % , Senegal m et 7 0 % , M ali en G hinee elk met 60% en N igerië
m et 5 5 % . Die lande w a t aan hierdie groep grens h et m inder as 50% .
Die Islam maak egter vordering vcral in W es-A frika. Sommige
skat dat die Islam h ier 9 bekeerlinge m aak v ir elke een w at to t die
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C hristendom oorgaan. Elef Sossidi in F ran k fu rter H e fte gee die getal
10.1 aan. D it m ag ’n oordrew e syfer wees m aar daar kan geen twyfel
bestaan d a t die Islam wel vinnig in A frik a uitbrei nie, ten spyte van
die w at die vordering van die Islam ontken. Die A m erikaanse Bybel'
vereniging h e t in 1963 gerapporteer dat die M oslems elke jaar in A frika
4,000 sendelinge oplei en d at hulle in baie gebiede tw ee bekeerlinge
maak teen elke een w at na die C hristendom bekeer w ord. V an die destydse plus-m inus 244 miljoen mens in A frik a was m inder as 20 miljoen
protestanse C hristene. Die sekretaris van die Bybelvereniging sê dat die
suksesvolle stoot van die Islam na die suide die taak van Bybelverspreiding m oeiliker maak.
W a t is die geheim van die vordering van die Islam in A frika ? Die
•meeste van hierdie dinge sal aan u bekend wees m aar dit is goed om dit
w eer h ier op te som :
(1) Een rede is die eenvoud van die Islam. Die belydenis is een
voudig ’n aanvaarding dat daar geen god is behalw e A llah en dat
M oham m ed sy profeet is. H oew el d it verkeerd sou wees om te
bew eer d at daar geen leerstellinge is nie, is dit vir die meeste
voldoende om sekere praktiese voorskrifte na te kom : dat hulle
G od v y f keer per dag op ’n bepaalde wyse m oet aanbid, dat hulle
gedurende die maand R am adan moet vas, dat hulle nie alkohol en
varkvleis moet gebruik nie, d at hulle aan die armes bydraes moet
gee en indien m oontlik die pelgrim stog na M ekka m instens en keer
in hul lewe m oet aflê. V erd er laat die Islam veelw yw ery toe :
to t vier vroue mits hulle gelyk behandel w ord en dan nog bewywe
sonder beperking.
(2) V e rd e r h e t die Islam die naam gekry dat hy mense as gelykwaardig
beskou en behandel en dat h y verdraagsaam is. D ie C hristendom
w ord in A frik a daarvan beskuldig d at dit die godsdiens van die
blanke is, terw yl Islam sy grootste aanhang onder nie-Europese
volke het. A lhoew el daar verskille tussen Islamitiese sektes is,
is d it dikw els nie so groot as tussen sommige C hristene nie. M os
lems v an alle sektes aanbid in dieselfde moskee en die Moslems
selfs van vyandige lande neem aan die pelgrim stog deel.
(3) Islam is derdens m eer as ’n godsdiens. D it is ook ’n beskawingovorm en ’n kuituur. D it is ’n lewenswyse w aarin die handelinge
van die mens m et die wil van G od m oet ooreenkom soos geopenbaar
d eu r ’n pro feet en ’n boek.
Spencer T rim m ingham onderskei in sy Islam in W e st A frica drie
stadië w at ’n animistiese samelewing deurgaan w anneer hy aan die
invloed v an die Islam blootgestel w ord. Die eerste is ’n voorbereidende :
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liier w ord n et ’n p aar elem ente van die Islamitiese kultuur in die alledaagse lewenswysc van die anim iste geïnfiltreer. In die tw eede stadium
volg die oorgang na die Islam m aar m eer in dié sin dat hulle m et
die ou lewensvorm e breek as dat die nuw e een volledig oorgeneem
word. In die derde stadium volg ’n geleidelike proses w aarin die Islam
die stamlewe veran d er en in besonderhedc in Islamitiese sin omvorm.
Die Indies-Pakistanse sekte, die sg. A chm adijja, is al die laaste
40 jaar besig om m et w esterse m etodes sistematies in die voorm alige
Britse OoS' en W es-A frik a sendingw erk tc doen. Die oprigting van
steunpunte, die versorging v an siekes, onderw ys, tegniese opleiding en
godsdienstige opvoeding soos die C hristendom dit as instrum ent vir
evangelisasiewerk gebruik het, was ’n 30 jaar gelede vir die Islam
vreemd. D it h et egter in Sw art A frik a pos gevat.
Die kolonisasie van A frik a d eu r die w esterse m oondhede het,
vreem d genoeg, die verbreiding van die Islam bevorder (sien Trim mingham , A H istory of Islam in W e st A frica, bl. 224 en vlg .). Die
verval van die ou stam kulture en godsdienste begunstig die Islam
meer as die C hristendom . Die ou tradisies h et ’n w eerstand teen die
Islam gehad.
D ie R ol van die V oorm alige Koloniale M oondhede.
V erskillende vorm e van die verbreiding van die Islam loop parallel
langs m ekaar D it sal duideliker w ord as ’n mens die beleid van die
koloniale m oondhede in die tien jaar v oor die onafhanklikheidverklarings
bestudeer.
Die Franse koloniale beleid in W es-A frika het m et sterk geïslameerde
bevolkings in N iger, Senegal en in die Franse Soedan te doen gehad,
in ’n m indere m ate in Franse Ekw atoriale A frika. D ie uitstralingssentrum was en is nog A lgerië. D ie koloniale am ptenary h e t nie
die m ilitante Islam teengew erk d eu r die C hristelike sending te bevorder
nie, m aar deur ’n beleid van ewewig te volg tussen islamisering en
georganiseerde animisme. H ulle h e t probeer om die gedifferensieerde
stamlewe in h o ër organisasievorm e saam te vat. D it was eg ter moeilik
om die praktyk en oorlew ering van die stam reg te kodifiseer. Die
seuns van opperhoofde is in skole opgelei, en hulle het moeite gedoen
om die stam tradisies in soverre hulle belangrik was in w esterse vorm
te giet of ten m inste instellinge te skep w at 'n teëwig teen die koranskole van die M oslems kon vorm . H ierdie poging om die eie stamkultu u r en godsdiens na ’n h o ër peil te v e rh e f om hulle teen die Islam
te beskerm h e t egter misluk, miskien deels om dat die Franse koloniale
am ptenare hierdie proefnem ing m et ’n halw e h a rt en m oontlik juis
daarom m et ongeduld onderneem h e t voordat hulle dit uiteindelik prysgegee het.
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In die Britse kolonies van A frika is die Islam en sy uitbreiding nie
beskou as ’n verskynsel w aarvoor of w aarteen hulle moes optree nie.
Islamse hoofm anne, heersers of em irs w at teen die Britse planne weerstand gebied het, is m et beproefde middels gedw ing to td at hulle hulle
by die Britse heerskappy aangepas het. D ie koloniale m oondhede het
hulle nie aan die kulturele eri godsdienstige problem e w at m et die samesyn van M oslem s en A nim iste ontstaan het, gesteur solank as w at rus
en orde geheers h et en hul ekonomiese en politieke belange nie daardeur
benadeel is nie.
O ok die sg. „nasionalisering van C hristelike sendingstasies, skole en
hospitale” d eu r selfstandig geworde state in A frika het die uitbreiding
van die Islam bevorder.
In sommige lande is die Islam aggressief. V eral in Suid'Soedan
w ord die godsdiensvryheid aan bande gelê en is daar voorbeelde van
vervolging van C hristene.
’n V lugteling uít die Soedan h et bew eer dat C hristen studente in
die openbaar tereggestel is en ook aanhangers van an d er godsdienste
vervolg w ord, ’n Roomse priester w at deur plaaslike ow erhede uit die
suidelike Soedan verban is, vertel d a t ’n kerk op ’n sendingstasie verander is in ’n Islamitiese skool. H y h et bygevoeg dat drie katkiseermeesters op dieselfde sendingstasie in die tronk gestop is.
O p 28 Januarie is uit K hartoem berig dat die Staatskoerant aangekondig h e t dat sendinggenootskappe voortaan hul aktiw iteite voor
31 D esem ber van elke jaar aan die ow erhede in elke provinsie moet
verklaar. In die verklaring moet die gebiede w aar hulle werk genoem
w ord, die nam e van die betrokke sendelinge en enige reise w at sendelinge in die Soedan onderneem . Die betrokke departem ent moet
die sendingaktiw iteite magtig anders sal dit verban w ord. U ittreksels
uit ’n dokum ent „Regulasies v ir S endinggenootskappe” toon dat die
Soedanese regering verdere m aatreëls g etref h e t om sendingaktiw iteite
te beperk. Sendelinge mag nie deelneem in c^voeding, geneeskunde,
landbou, handel, nyw erheid nie, mag nie tydskrifte, boeke, brosjures,
gram m ofoonplate publiseer of versprei nie, mag nie radioboodskappe
stuur of films vertoon sonder dat hulle vooraf die verlof van die
M inister v an Binnelandse Sake verkry h e t nie (V ir die teks van die
betrokke w et sien Bulletin van die A frik a - In stitu u t, A ug. 1963).
Dr. W . J. M ann, voorsitter van die N ederlands'Soedanese Kring wat
in M aart 1963 op uitnodiging van die Soedanese R egernig gaan on
dersoek instel het, rapporteer in K roniek van A frik a van A ugustus
1963. H y sê d at kerke norm aal funksioneer en dat die sendelinge wat
die land u itg estu u r is almal oorbodige onderw ysers was. In 1957 is
al die skole, ook sendingskole, genasionaliseer en is die buitelanders
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deur Soedancse onderw ysers vervang. Die sendingow erhede wys egter
daarop dat ook ander w at g’n onderw ys gegee het nie soos dokters,
verpleegsters, landboukundiges, vertalers, predikante e.d.m. die land
uitgestuur is.
V olgens hom bestaan daar in die Soedan vryheid i.v.m. die beoefening van die godsdiens. Die vryheid om die
C hristelike godsdiens te versprei bestaan am ptelik nog, m aar w ord
in die praktyk «terk belem m er deurdat so baie buitelandse hulpkragtc
die land moes verlaat.
Die Problem e van die Islam in die M oderne W ereld.
Baie orientaliste meen egter dat daar ten spyte van uiterlike u it
breiding innerlike sw akhede in die Islam te bespeur is. Een daarvan
is dat veral in die stedelike gebiede die Islamitiese godsdienssin nie
baie diep gaan nie. O p die platteland is die invloed van publieke
opinie nog sterk en d it bind die mense.
D aar is lande w at nog baie konservatief is soos M arokko en Saudi
Arabië, m aar die invloede van die m oderne w esterse tegniek dring ook
stadig m aar seker daar in. Jedda in Saudi A rabië sal bv. v anjaar nog
’n televisie-sendstasie kry. In A lgerië en Tuisië sal min stadsbew oners
m et hulle w erk ophou om v y f keer per dag die rituele gebed na te kom.
In die stede van Sirië en L ibanon gebruik die meeste M oslems alkohol
en w ord die persentasie van dié w at gedurende die m aand Ram adan
vas al m inder.
Trim m ingham w ys in sy boek Islam in W e st A frica daarop dat die
invloed van die ou heidense godsdiens in A frik a op die volgelinge van
die Islam baie sterk is. W a a r die Islam „th e official religion o f M uslim s”
is, is die heidense godsdiens „th e unofficial religion” (sien bl. 102 v v .).
D aar is onder universitêr-opgeleide studente in Islamitiese lande ’n
onverskilligheid te bespeur ten opsigte van Islamitiese tradisies en ge
woontes. O ok die Islam itiese v rou w at eeue lank agter voorhangsels en
sluiers verberg is, is besig om los te breek. In die L ibanon dra die
m oderne jong meisies bikinis op die strand by Beirut en tro u selfs m et
C hristene.
Binne die kringe van die Islam is daar ook ’n neiging om te m oder
niseer. D aar was ’n tyd toe Islamitiese geleerdes groot bydraes to t die
wetenskap gelewer het.
V andag moedig Islamitiese geleerdes hulle
mense w eer aan om kennis van die w ereld d eu r middel van die natuurw etenskap op te doen. D it gaan stadig om dat daar buite die stede
’n w eerstand teen hierdie nuw ighede bestaan. V erlede jaar is egter
vakke soos fisika, geneeskunde en ingenieursw ese in A l A ghar-universiteit in Ka'iro ingevoer. In W es-A frika is daar Islamitiese skole w a t aan
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die kinders n et genoeg A rabies leer om hulle in staat te stel om die
K oran te lees.
D ie sw art nasionalisme h e t in die laaste jare ook van die Islam
’n m ededinger geword.
W a t die C hristendom b etref is daar in A frik a net onder 29'm iljoen
Room s Katolieke (28,915,237), net o nder 19 miljoen Protestante
(18,955,398) en n et onder 9 m iljoen aanhangers van die Griekse Ortodokse en Koptiese kerke (laasgenoem de : 4,871,362), 'n totaal van
22.8% v an die inw oners van A frika (syfer van 1959). Die Republiek
van S u id 'A frik a is met iets oor die 7 m iljoen die sterkste Protestantse
vesting in die hele A frika. Die tw eede m et 2 J m iljoen was die Kongo
(Leopoldville) insluitende R w anda en Boeroendi. Room s Katolisisme was
m et iets o nder 7 miljoen die sterkste in die Kongo en die tw eede sterkste
in M osam biek m et net onder 6 miljoen aanhangers.
In die R epubliek is daar n e t soos in die meeste gebiede van A frika
aanhangers van al die vernaam ste godsdiensvorm e. D ie Protestantse
groepe m et oor die 7 miljoen is die sterkste, dan volg die Rooms KatO'
lieke m et 880,000 (880,650) dan n et onder 181,000 aanhangers van die
H induïsm e (180,962), 110,000 (110,223) M oslems, 110,000 Jode en
7,000 (7,347) aanhangers van die G riekse O rtodokse Kerk.
D ie Protestante is saamgestel u it verskillende kerke en sektes w aar'
onder die belangrikste groepe die drie A frikaans Kerke is m et hul Bantoe'
en K leurling'susterkerke. D aarna volg die M etodiste groepe cn dan die
Lutherse Kerke.
D aar w as in 1961 net onder ’n h alf miljooen of .2% aanhangers
van die Joodse godsdiens en net onder ’n halfm iljoen aanhangers vas
die H induïsm e in A frika.
A s ’n mens hierdie groepe bym ekaartel dan gee d it 58.5% van die
bevolking v an A frika. D it beteken dat 41.5% van die bevolking aan'
hangers is v a n die heidense stam godsdienste of van geen van die ge'
noem de godsdienste nie.
Ek keer later to t die C hristendom terug.
D ie heidense godsdienste h et nog 'n sterk invloed in A frika. In
Dahom é is d aar nog „kloosters” of opleidingskole v ir animistiese priesters en djoedjoe-m anne. O p die platteland veral vier die ou gode en
voorvadergeeste nog hoogty. D r. N kru m a hou nog rekening m et die
inheem se heidense opvattings in G hana w ant hy nooi vooraanstaande
djoedjoe'tnanne na sy am ptelike funksies. T oe dr. N k ru m ah in W arskou
was is flesse jenew er en w ater op die grond by die vliegtuig uitgegooi
om die tradisionele gode van G hana tevrede te stel.
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M eeste C hristene h et elem ente van die heidense agtergrond in
een of ander vorm behou.
’n A anduiding daarvan is die groot
aantal sektes en separatistiese bew egings w at ook in ons land in groot
getalle voorkom en w at op een of ander wyse heidense denkwyses of
gewoontes met die C hristendom probeer verenig. D aar is in A frika
ook in die jongste jare ’n tendens w at parallel m et die opkoms van die
sw art nasionalisme m erkbaar is, nl. om na ’n gem oderniseerde vorm
van die heidense godsdienste terug te keer.
By die sw artm an is die C hristelike godsdiens van sy k u itu u r en
alledaagse lewe m et sy problem e geskei. Sw art C hristene het die geloof aan ’n w éreld van geestelike kragte en magie behou.
O m dat
G od v ir hulle ver van die lewe verw yderd is gaan hulle m et hulle
alledaagse problem e na die voorvadergeeste en neem hulle toevlug
to t die magie. Baie h et dus 2 godsdienste : die van die Bybel en
die heidense.
Die Sionistiese en profet.-m essiaanse sektes het ’n geloof aan ’n
transendente G od m aar die godsdiens van die meeste is heeltem al
heidens m et ’n vernis van C hristelike vorme.
Die C hristelike erediens is v ir die sw artm an vreemd.
godsdiens van die blanke.

D it is die

In hierdie verband wil ek h erin n er aan ’n uitlating van dr. V isser
’t H ooft, sekretaris-gencraal van die W ereld raad van Kerke, 'n jaar of
m eer gelede. H y h e t die gedagte uitgespreek dat die kerke in Afrik:i
hul eie liturgie behoort te ontw ikkel w at by hul volksaard aanpas.
H y sien bv. nie in w aarom die trom nie by die erediens geslaan sal
w ord i.p.v. dat die orrel gebruik w ord nie e.d.m. D it is w aarskynlik
gesê na aanleiding van R oom s Katolieke se invoering van trom m e en
inheemse liedere in die Kongo en Bo-Volta i.p.v. konvensionele liturgiese musiek by die hoë mis. D it is interessant as ’n mens dit beskou
in die lig van die liberalistiese eis dat die kerke in S.A. hul deure vir
sw art C hristene m oet oopgooi, om dat ons almal broers sou wees.
Beteken d it nou dat in A frik a die C hristendom hom by die sw artm an
m oet aanpas en die blanke sy identiteit m oet prysgee en kerklike vorm e
moet aanvaar w at v ir hom vreem d is, of h e t dr. 't H ooft bedoel dat
elke nasionale groep sy eie vorm e van C hristelike erediens e.d.m. op
grond van die Skrif m oet vind. Lg. sou in ooreenstem m ing wees m et
die tradisionele beleid in S.A. w at dikwels ook deur kerke in die bui teland verdoem w ord.
D ie Bantoe benader dinge anders as die Blanke en ons moet dit
leer insien. In dié v erb an d wil ek ’n staaltjie vertel van ’n konferensie
w at in 1945 m et Bantoe-leraars gehou is i.v.m. die Bantoe se tradisies
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en die C hristendom . Een van die Bantoe-leraars het in die loop van die
bespreking gesê dat hy die blanke nie kan verstaan nie. T oe aan hom
gevra is w at h y bedoel, h et hy die volgende voorbeeld genoem : A s ’n
pcrd sy poot in die pad bcseer, dan sal die blanke m edisyne aan die
perd se poot smeer. Die Bantoe sal d it nie doen nie m aar sal die
m edisyne op die plek in die pad smeer. D it kom daarop neer dat ’n
opgevoede Bantoe w at ’n teologiese opleiding agter die rug het magies
dink en gebeurtenisse soos bogenoem de heeltem al anders benader as
die blanke.
M et die opkom s van die nasionalisme in A frika h et daar ’n reaksie ingetree teen die C hristendom , die kolonialisme en die blanke, en ook
n nuw e belangstelling in die heidendom . D it w ord gepropageer en
daar w ord pogings aangew end om ’n filosofiese basis daarvoor te vind.
Vgl. V . C. M u tw a : Indaba my C hildren. D ie godsdiens van sy volk
is v ir hom edeler as die van die C hristendom of die Islam.
G odsdienstige simboliek w ord soms v ir politieke doeleindes ingespan, vgl. bv. N krum ah : Soek eers die politieke koninkryk en alles
sal v ir jou bygevoeg w ord, en vgl. ook K enyatta m et die M au-M au.

M oeilikhede v ir die Christelike Sending.
Een van die nadele van die C hristelike sending is dat die blanke
sendelinge hul beskaafde lewfenstandaard in m eerdere o f mindere mate
handhaaf. D it is moeilik om hierdie kloof te oorbrug,
A fgesien hiervan eis die C hristelike sending van diegene w at
to t bekering kom ’n veeleisende voorbereiding en ’n geestelike opleiding
van een of tw ee jaar as voorw aarde v ir opnam e in die Christelike gemeenskap. Die gedrag van dié w at to t die C hristendom oorgaan word
dopgehou en hulle w ord gedurig verm aan. M onogam ie w ord as v er
eiste gestel — die ander vroue behalw e die eerste m oet verstoot w ord
(h ier is soms in die praktyk toegew ings gem aak). Die Christelike
sending veroorsaak ’n vervreem ding van die gedoopte sw arte van sy
stam, n e t soos die blanke sendeling ’n afgesonderde lewe voer. Die re 
sultaat v an die bekering en die westerse invloed is dikwels 'n tipe
„évolué” , ’n ontstam de swarte, soos veral die Frans koloniale beleid
geskep het.
D aarenteë h e t die Islam daarin geslaag om ’n sintese te bereik.
Die Islamitiese sendingaktiw iteit h e t ook die voordeel dat dit i.p.v.
die C hristelike nederigheid ’n oorw innende m ilitante houding aanneem
en aan die sw artes die gevoel gee d at hulle met die hulp van die Islam
suksesvol teen die blankes w eerstand kan bied.
56

Die Christelike Kerke in Af.rika.
Die C hristelike kerke in A frik a strew e na "n ekumeniese samew erking en die staat v erh in d er dit nie. Die A nglikaanse biskop van
Ibadan (N igerië) h e t ’n beroep gedoen dat ’n einde gemaak moet w ord
aan w at h y genoem h e t „ecclesiastical tribalism ” . H y het ook ’n
skema aangekondig om alle kerkgenootskappe in N igerië te verenig,
min of meer soos in Suid-Indië gebeur het.
Die C hristelike kerkc in Sw art A frik a het, soos Tom M boya van
Kenia aan die C atholic H erald verklaar het, nege uit die tien keer
hulle heelhartig m et die saak van die nasionalisme in A frika vereenselwig en sommige van die sw art leiers is C hristene.
Buite die groot kusstede h e t die C hristendom egter 'n opdraande
stryd. H ulle kom te staan voor die uitbreiding van die Islam en die
neo-heidense sekularisme.
Sover h et die onafhanklike state van A frika in die algemeen vriendskaplike of neutraal teen o o r die C hristelike kerke gestaan. Selfs die
anti-Katolieke w etgew ing in G hinee was m eer gerig teen ’n Franse
aartsbiskop as teen die kerk self. W aarskynlik word die kerk geduld
om dat hulle as deel van die landskap aanvaar w ord.
V andag w ord die priesters en predikante suid van die Sahara so
gou m oontlik „gcafrikaniseer” soos d it genoem word. D it gaan egter
nie so maklik nie om dat die lande nie die opgeleide mense besit nie en
ook nie voldoende mense hulleself aanbied nie. Die rede hiervoor is dat
by baie swartes die prim êre doel van die onderw ys is om geld in te
bring, en daarvoor deug die teologiese studie blykbaar nie. Die lang
opleiding, die politieke ambisies en snobisme is verdere hindernisse.
Die ouers verlang d at m instens een van hul gesin ’n hoë am ptelike
posisie sal beklce. H ulle wil nie ’n p redikant in die familie hê nie.
Politieke Invloed van G odsdienstige Bewegings.
’n Skryw er sê die volgende i.v.m. die gevare w at A frika bedreig
„O ne could say th a t th e society w hich now menaces A frica is a m ixture
of post-C hristian, colonial suburbanism and revived indigenous paganism ,
the w hole dressed w ith a thick sauce of gadgetry and Pan-A fricanism ” .
Die A m erikaans-gebore leiers en vaders van die Pan-A frikanism e, van
M arcus G arvey af to t G eorge Padm ore en Frantz Fanon, was almal
agnostieke. Sommige w as m arxiste, soos dr. W . E. B. du Bois. D aar
is ook die politieke invloed w at afgesette Roomse priesters uitgeoefen
het, veral in die Franssprekende dele van W es-A frika. In dieselfde
gebied m oet ook die invloed van die vrym esselaars genoem w ord „w ho
will rem ain anti-clerical u n til th e massacre of th e last priest” . A1 hierdie
faktore is v ir die C hristendom ongunstig.
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Stam lojaliteit sal ook onder sekere om standighede vir die C h risten
dom ongunstig werk. D it w ord reeds d eu r die sekulêre nasionaliste vir
hul eie doeleindes ingespran. D ie sw art leiers van A frik a stel baie
meer belang daarin om die stam lojaliteit te w erf as om die verw esterde
sw artm an aan sy k ant te kry. Selfs dr. N k rum ah h e t hom laat verkies
to t stam hoof. Stam lojaliteit is nie 'n saak van vrye keuse nie. D it
w ord d eu r die individu oorgeërf en hy kan alleen daarvan afstand doen
deur m orele selfm oord te pleeg. A s die stam dus „nasionalisties” word,
dan ook die individu.
Sommige van die sektes en separatistiese bew egings in A frika is
nie net godsdienstige bewegings nie m aar h et hulle ook soms met
politieke bedryw ighede besig gehou, en om dié rede m et die staat in
botsing gekom. Ek herinner aan die Shem beïete in Soeloeland w at jare
gelede m oord en doodslag gesaai het. D ie Lum pa-sekte onder leiding van
Alice L enshina h et in Zam bië m et die staat in botsing gekom w aardeur
honderde (m eer as 600) omgekom het.
Lede van die sg. „W ag to rin g ” of „G etuies van Jehow a” w at o.a.
van die stan d p u n t uitgaan d at hierdie w ereld en dus ook die kerk en
die staat o nder die heerskappy van die duiw el staan, h e t al verskeie
kere w eens hul bedryw ighede in die gebiede noord van die Republiek
in die m oeilikheid gekom.
In ’n b rief ontvang van die In stitu u t v ir Sosiologie van die Brusselse V ry e U niversiteit gedateer 23 M aart 1965 w ord ’n boek oor
„m illennialism e en akkulturasie” aanbeveel deur o.a. te sê : ,,In die
meeste voorm alige kolonies, veral in A frika, h e t die millennialistiese bewegings soms die eerste vorm van stryd teen die koloniale mag gevorm
en kan hulle om hierdie rede as ’n em brionale vorm van nasionalisme
beskou w o rd ” .
Die Kom m unisme.
In die stryd om die siel van A frik a is daar nog ’n faktor w at
bykom nl. die kommunisme, w at sy uiterste probeer om ’n vastrapplek
in A frika te kry. D it geld sowel die Sjinese as die Russiese tipes. ’n
M ens kan nie sê dat ’n land kom m unisties of nie-kom m unisties is deur
bloot die bevolking te tel en vas te stel of die m eerderheid kommunistiesgesind is of nie. D it h e t nêrens in die w ereld gebeur nie. In geen
kom m unistiese land was die m eerderheid van die bevolking kommuniste
toe lg. m ag in hande gekry h e t nie. Lede van die kom m unisteparty
was m eestal ’n klein persentasie van die bevolking. D eu r organisasie
en die toepassing van sekere tegnieke het hulle daarin geslaag om aan
die bew ind te kom en te bly. ’n M ens m oet jou afvra wie die leiers
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is. D it sal in A frika. vcral m et sy eenpartystate, ’n aanduiding gee van
w at die land se beleid sal wees.
O n d er baie intelligensia in A frik a is daar die opvatting dat die kapita
lisme selfs in die lande van sy oorsprong uitgedien is, en dat die enigstc
pad vir ekonomiese vooruitgang in A frika geleë is in ’n vorm van sosialisme. V erskeie variante w ord reeds in lande soos G hana, G hinee en
Senegal toegepas. D it gee ’n aanknopingspunt v ir kommunistiese beinvloeding.
Die kom m uniste is ook bew us van die krag van die Islamitiese
fanatism e en wil dit gebruik. M oham m ed A li C hang, ondervoorsitter
van die Sjinese Islamitiese V ereniging h et by geleentheid groete aan die
Moslems van A frika gestuur m et die versekering daarby dat hul godsdiensgenote onder M ao T se-tung politieke regte en vryheid van godsdiens geniet. Die Somaliese propagandaveldtog teen Ethiopië en die
botsings in die O gadenprovinsie dra die kenm erke van ’n godsdiensoorlog,
hoew el op ’n klein skaal. Sowel Pres. N asser as die Russe ondersteun
die uitbreiding van die Islam in A frika. M oskou bied beskerming aan
die Somalis aan. Die „Stem van A rab ie” w at van Kaïro af uitsaai, bied
opnam es aan van A rabiese geleerdes oor A rabiese sosialisme en die
verenigbaarheid daarvan m et die Islam.
Die vraag w at ’n mens jou afvra w anneer al hierdie feite in oënskou
geneem w ord is : w aarheen bew eeg A frika ? Sal A frika nie alleen
die strydperk wees tussen O os en W e s nie, m aar ook tussen N oord en
Suid, d.w.s. tussen die Islam en die C hristendom ? W ie sal die stryd
om die 31.5% van die bevolking w at die stam godsdienste aanhang wen?
O f sal die heidense stam godsdienste ’n vernuw ing ondergaan en onder
invloed van die nasionalisme in A frik a sterker na vore kom ? O f
sal daar ’n soort sinkretism e tussen die stam godsdienste en die C h risten
dom aan die een kant en die Islam aan die anderkant plaasvind ?
A l hierdie tendense is soos ons gesien h et in A frika aanwesig. In
elk geval verg die toestand die ernstige aandag van alle kerklike en
godsdienstige leiers in ons land en in an d er lande van die wéreld.
Die saak van die toekom s van die godsdiens in A frika moet bestudeer
w ord, nie alleen uit prinsipiële stan d p u n t nie, m aar ook vanuit die
stan d p u n t van die situasie in die vasteland self.
P. F. D . W E IS S ,
D irek teur : A frika - Instituut.
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