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Ook Gerrit Voerman en Erwin Dijk wijzen op het belang van de persoon van de partijleider in hun schets van
de ontwikkeling van de partijorganisatie en -cultuur van
de VVD. Onder Oud was er nauwelijks sprake van een
‘partijleven’; de VVD kende weinig leden en de passiviteit
was groot. Wat partijleider Oud deed, was welgedaan. Het
‘ontwaken’ van de VVD vond plaats rond het vertrek van
Oud in 1963. Na 1965 nam het ledental toe, net als de
betrokkenheid van de leden – overigens een ontwikkeling die ook in andere partijen zichtbaar was in die tijd.
Vooral de regionale ‘partijbaronnen’ eigenden zich veel invloed toe. De ontzuiling gaf de VVD begin jaren zeventig
vervolgens de wind in de zeilen, waarvan Wiegel handig
gebruikmaakte. Met de toegenomen participatie van de
leden werd volgens Voerman en Dijk ook de verdeeldheid
in de partij – over de koers en tussen personen – scherper
zichtbaar. Hierdoor verloor de VVD in de jaren tachtig
ook weer kiezers en leden. Pas onder Bolkestein kwam er
weer rust in de gelederen, maar na zijn afscheid keerde de
verdeeldheid terug. Volgens de auteurs is de actuele toestand van de partij dan ook ‘niet al te florissant’ (p.130).
De aan de Teldersstichting verbonden historici Fleur
de Beaufort en Patrick van Schie analyseren in een goed
gedocumenteerde bijdrage de rol van de liberale ideologie
in de levensgeschiedenis van de zestigjarige. De betekenis
van die ideologie blijkt bij nadere bestudering van de partijdocumentatie – programma’s, bestuursnotulen en redevoeringen – groter dan door de meeste voormalige par-
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tijaanvoerders terugkijkend beweerd wordt. Werden en
worden de liberale principes door deze VVD-kopstukken
vaak als evident en constant geaccepteerd, De Beaufort
en Van Schie beschrijven een ontwikkeling in het VVDgedachtegoed die vaak met heftige botsingen gepaard ging.
De spanningen tussen klassieke liberalen, sociaalliberalen,
ontplooiingsliberalen en utilitaristen leidden tot (soms
subtiel) verschuivende standpunten over bijvoorbeeld de
gemeenschap versus het individu, de rol van het christendom en die van de staat. Ook hier was het vaak de partijleider die het ideologisch gezicht van de partij bepaalde. De
auteurs menen, wijzend op de eensgezindheid in de praktische politiek, ten slotte dat er niet gesproken kan worden
van verschillende vleugels binnen de partij. Met Wiegel
stellen zij vast dat de VVD ‘geen vleugels, […] hoogstens
enkele vlerken’ heeft. (p.160) Of, om met de liberale aartsvader J.R. Thorbecke te spreken: het liberale huis kent vele
kamers.
Regelmatig klinkt in Zestig jaar VVD de last van de penibele actualiteit en de onzekerheid over de toekomst van de
partij door. Gecombineerd met de opvatting, die op vele pagina’s wordt onderschreven, dat het succes van de partij van
de VVD staat of valt met de persoon van haar leider, lijkt de
bundel behalve veel belangwekkends voor geïnteresseerden
tevens huiswerk voor haar aanvoerder te bevatten.
A l e x a n d e r va n Ke s s e l

Radboud Universiteit Nijmegen
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In haar antwoord op de
e Nederlandse bemoeievraag naar de ommezwaai binnis met Zuid-Afrika is
nen deze twee kerkgenooteeuwenoud. Door de jaren heen
schappen verdeelt Meijers de
bestonden er contacten tussen
geschiedenis van het contact van
de ‘witte’ Afrikaners en Nederde beide kerken met Zuid-Afrilanders, niet in de laatste plaats
ka in drie fases. In de eerste petussen de calvinistische kerken
riode, van 1945 tot en met 1960,
in beide landen. In de periode
bezochten ‘verkenners’ van de
1948-1972 die het voorliggende
Erica Meijers, Blanke broeders – zwarte
Nederlandse kerken Zuid-Afripromotieonderzoek van Erica
vreemden. De Nederlandse Hervorka, waar in 1948 de Nasionale
Meijers behandelt, gebeurde er
mende Kerk, de Gereformeerde Kerken
Party aan de macht was gekoiets opmerkelijks in de contacin Nederland en de apartheid in Zuidmen en geleidelijk de beruchte
ten van de grootste Nederlandse
Afrika 1948-1972 (Verloren;
apartheidswetten
invoerde.
calvinistische kerken, de NederHilversum 2008) 536 p., ill., €39,Meijers bestempelt hun houding
landse Hervormde Kerk (NHK)
ISBN 9789087040376
als ‘kritische broederlijkheid’.
en de Gereformeerde Kerken in
Voorzichtig kondigde zich een verschuiving aan van een
Nederland (GKN), met Zuid-Afrika: de overheersende
zendingsperspectief, dat apartheid als een vraagstuk van
verbondenheid met de ‘blanke broeders’ werd in amper
culturele pluraliteit beschouwde, naar een gerechtigheidsdertig jaar tijd verruild voor solidariteit met de ‘zwarte’ beperspectief, dat apartheid als een sociaal-ethisch probleem
volking van het land. De hoofdvraag van deze studie is dan
bezag. Binnen de GKN bestond wel bezorgdheid, maar
ook hoe het tot deze ommezwaai binnen deze beide kerken
men hoopte door middel van ontmoeting de houding van
is gekomen. Daarmee werpt het boek tegelijkertijd licht op
de Afrikaners ten goede te beïnvloeden. Het zoeken van
de veranderingen binnen deze kerken zelf.
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de directe confrontatie zou daarentegen contraproductief
kunnen werken en paste niet bij de solidariteit met de geloofsgenoten. Binnen de kritischere NHK ontstond een
nieuwe opvatting over de rol van de kerk in de maatschappij. Na de oorlog maakten prominente leden van de kerk
zich sterk voor een kerk die middenin de maatschappij
stond en die niet zweeg over politieke vraagstukken.
Het bloedbad in Sharpeville in 1960 was het beginpunt van de tweede fase in de ontwikkeling van de verhouding tussen de Nederlandse kerken en Zuid-Afrika. Het
perspectief van internationale gerechtigheid vond steeds
meer steun binnen beide Nederlandse kerkgenootschappen. Door de banden met kritische Zuid-Afrikaanse protestanten raakten de Nederlandse kerken meer betrokken
bij het Zuid-Afrikaanse conflict en dit leidde tot grotere
sympathie voor de tegenstanders van apartheid. Aan het
einde van deze periode ontstonden ook contacten tussen
de Nederlandse kerken en zwarte kerken in Zuid-Afrika.
Tegelijkertijd beschrijft Meijers kundig hoe zich binnen
zowel de NHK als de GKN een polarisering aandiende
tussen op traditie georiënteerde gelovigen en vernieuwingsgezinde groepen binnen de kerken.
In het roemruchte jaar 1968 begon volgens Meijers de
derde en laatste fase van de omslag in de houding van de
GKN en NHK. Tijdens de Gereformeerde Oecumenische Synode te Lunteren kwam het tot een confrontatie
tussen Nederlandse en Zuid-Afrikaanse gereformeerden.
In datzelfde jaar besloot de Wereldraad van Kerken tot een
radicaal programma tegen racisme. Dit programma was in
eerste instantie bijzonder omstreden. Vooral het idee om
een fonds voor de strijd tegen racisme ook aan groepen
ter beschikking te stellen die het gebruik van geweld niet
wilden uitsluiten, stuitte op weerstand. Uiteindelijk ondertekende de NHK in 1972 het Programme to Combat
Racism (PCR), de GKN deden dit in 1978. Zo stonden
beide Nederlandse kerkgenootschappen aan het einde van
de beschreven periode overwegend aan de kant van de gediscrimineerde zwarte bevolking in Zuid-Afrika.
Meijers levert met deze studie een geslaagde uitwerking
van entangled history. Ze laat zien hoe de ontwikkelingen
in Nederland en Zuid-Afrika elkaar wederzijds beïnvloedden en welke rol de contacten tussen de kerkgenootschappen in deze ontwikkelingen speelden. Bovendien plaatst
het boek deze ontwikkelingen steeds in een internationale
context. Daardoor wordt één van de belangrijkste ontwikkelingen van de jaren zestig zichtbaar, namelijk hoe in Nederland de gedachte opkwam dat gebeurtenissen overal

ter wereld een relevantie hadden voor het eigen dagelijks
leven. Door dit perspectief raakt Meijers betoog overigens
enigszins in het gedrang: haar periodisering, die eigenlijk
betrekking zou moeten hebben op de ontwikkeling van de
contacten tussen de Nederlandse kerken en Zuid-Afrika,
oriënteert zich sterk op internationale gebeurtenissen die
voor deze ontwikkeling niet van doorslaggevende betekenis zijn geweest.
Zonder meer weet Blanke broeders, zwarte vreemden niet
alleen nationale en internationale geschiedenis geslaagd
met elkaar te verbinden. Het vindt ook een goede balans
tussen sociale geschiedenis en kerkgeschiedenis. Doordat
concrete gebeurtenissen zoals de conflicten rondom het
Christelijk Instituut en het PCR op de voorgrond worden
geplaatst, doorloopt de lezer bijna ongemerkt een mooie
inleiding op de geschiedenis van de grootste Nederlandse
protestantse kerkgenootschappen en de sociale geschiedenis van Nederland van 1945 tot 1972. Zoveel geboden
context komt natuurlijk niet zonder vereenvoudigingen
uit. Zo had het jaar 1969 in de Nederlandse jaren zestig
ten opzichte van het jaar 1968 meer gewicht dan Meijers
lijkt te suggereren. De eigen dynamiek van de jaren vijftig
en van de vroege jaren zeventig die niet slechts voor- en naspel van de jaren zestig zijn, komt eveneens tekort. Daarnaast zet de visie dat de NHK na 1945 een actievere rol in
de maatschappij zocht om het verlies van gewicht van de
christelijke maatschappelijke organisaties op te vangen de
zaken op zijn kop: deze verschuiving in het denken binnen de NHK vormde juist het begin van een heroriëntatie
binnen deze maatschappelijke organisaties. Tenslotte is
de keuze van de – vaak niet gedateerde – afbeeldingen,
die grotendeels mannelijke kerkelijke persoonlijkheden in
beeld brengen, niet bijzonder gelukkig.
Deze punten van kritiek hebben echter tegen de achtergrond van een lezenswaardige, helder gestructureerde
en goed gedocumenteerde studie niet het laatste woord.
Blanke broeders – zwarte vreemden realiseert de gestelde
doelen ruimschoots. Het biedt de lezer een veelzijdig tableau, maar verliest daarbij de vraag naar de veranderingen in de houding van GKN en NHK ten opzichte van
Zuid-Afrika niet uit het oog. Daardoor is het boek zowel
voor de algemeen geïnteresseerde lezer als voor wie zich
speciaal in dit onderwerp wil verdiepen zonder meer de
moeite waard.
P e t e r va n D a m

Universiteit Münster
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