13e Internationale Bonhoeffer Congres
ENKELE PUBLICATIES:

Ophef: het blad van de Vereniging voor Theologie en Maatschappij, schenkt in het eerste
nummer van haar nieuwe jaargang uitgebreid aandacht aan het in Stellenbosch gehouden
13e Internationale Bonhoeffer Congres. Het thema van dit nummer is 'Bonhoeffer en ZuidAfrika' en met name die lezingen die ingaan op de verhouding Bonhoeffer en Afrika zijn (in
samengevatte vorm) opgenomen. Reggie Williams, ethicus uit Chicago, heeft het over
Bonhoeffers liefde voor de zwarte kerk in Harlem in het jaar dat hij in New York studeerde
(1930-31) en veronderstelt dat dit van beslissende betekenis is geweest voor zijn latere
alertheid op en verzet tegen het nationaalsocialistische racisme. Robert Vosloo, hoogleraar
systematische theologie in Stellenbosch, heeft het over 'status confessionis' en de invloed
van Bonhoeffer op de in 1986 aangenomen Belijdenis van Belhar, waarin voor het eerst
apartheid als zonde wordt benoemd en als een zaak van status confessionis: dat wil zeggen,
wie de apartheid verdedigt en praktiseert plaatst zichzelf buiten de kerk van Christus. Dion
Forster, directeur van het Beyers Naudé-centrum vergelijkt opvattingen en spiritualiteit van
Bonhoeffer en Biko en constateert naast verschillen ook overeenkomsten. Naast deze drie
lezingen, is ook die van Gerard den Hertog opgenomen, die met zijn bijdrage over de
verhouding van de generaties in het denken van Bonhoeffer heel dicht bleef bij het
hoofdthema van het congres: "How the coming generation is tot go on living? Bonhoeffer and
the response to our present crisis and hope". In een uitvoerig redactioneel artikel schenkt
Wilken Veen, als hoofdredacteur van Ophef, aandacht aan het belang van dit congres.
Ophef verschijnt in de laatste week van maart en is te bestellen bij Skandalon (Markt 51,
4331LK Middelburg of ophef@skandalon.nl). Losse nummers (ongeveer 60 pag's) kosten €
12, 50 incl. porto. Wanneer u tijdig bestelt, wordt het nummer gelijk met die van de abonnees
eind maart bezorgd.

Gerard den Hertog een verslag van het congres heeft geschreven in het reeds verschenen
nr. 3 van In

de Waagschaal.

