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Oscar Pistorius, Calvijn, de politie en mijn buurman 

Oscar Pistorius is van zijn voetstuk gevallen. Hij is verantwoordelijk voor de gewelddadige dood van 

zijn vriendin. Of het opzet of ongeluk was zal nog moeten blijken. Maar zijn naam is niet langer 

synoniem met grote sportprestaties, maar met buitensporig geweld . Als we het moeten geloven is 

Calvijn de eigenlijke schuldige: hij zou –volgens een minister in een interview- gepreekt hebben dat 

de vrouw eigendom is van de man. De ‘blanke calvinist’ Pistorius maakte op een moderne manier 

gebruik van een recht dat Calvijn zou hebben verkondigd. Een tragische dood gevolgd door een 

tragische karikatuur. 

Tragisch is het ook wanneer de politie iemand die zich tegen arrestatie verzet, vastbindt achter de 

politieauto en hem vervolgens zo naar het bureau sleept, hem in een cel gooien en aan zijn lot 

overlaten. Mensen die de wet moeten handhaven overtreden op een ongelooflijk grove manier zélf 

de wet. Tragisch. Vooral omdat het de bewuste man zijn leven kostte. 

Dat kunnen allemaal nog ver-van-mijn bed shows zijn. Maar het wordt anders als je buurman thuis 

wordt overvallen, op klaarlichte dag. Vorige week, hier in de straat. Met een pistool bedreigd. Drie 

overvallers tegen één oudere man. Gelukkig was er slechts materiële schade: geld en juwelen zijn 

meegenomen. 

Geweld – een eenvoudige ‘oplossing’ 

Alle drie de incidenten geven wél aan dat Zuid-Afrika een gewelddadig land is. Niet leuk om te horen 

als je net een reis hebt geboekt naar dit prachtige vakantieland. Nog minder leuk als je hier leeft. De 

héle samenleving is van dit geweld doortrokken. Wanneer er gestaakt wordt, word je in elkaar 

geslagen als je tóch wilt werken. Wanneer je als jongeman weigert naar een besnijdenisschool te 

gaan, roept een minister van onderwijs (!): zo’n jongen moet er met de stok van langs krijgen! Een 

andere minister geeft de politie opdracht om te schieten met het doel om te doden.  Allemaal 

geweld waar Calvijn de mensen niet toe heeft gezet... 

Geweld – ook op scholen 

Ik bedoel hier niet dat leerlingen van 12 en ouder messen of pistolen mee naar school nemen. Dat 

gebeurt ook, en regelmatig met dodelijke afloop. Maar dat zijn uitzonderingen. Waar veel leerlingen, 

en met name meisjes, mee geconfronteerd worden is sexueel geweld. Leraren vinden dat het bij de 

‘arbeidsvoorwaarden’ van hun vak hoort een meisje te kiezen en haar te ‘gebruiken’. Stapt zo’n 

meisje naar de politie dan wordt er vaak geen actie ondernomen. Politiemannen met hun macho-

image halen hun schouders op: ze zal het er wel naar gemaakt hebben. Slechts 2% van alle 

verkrachtingszaken die bij de politie aangemeld worden  eindigen in een veroordeling! 

‘Kun je een verkrachting ooit vergeten?’ 

Ook de jeugd van onze kerken komt met dit geweld in aanraking. Onze jeugwerker Cindy die op een 

middelbare werkt,  krijgt tijdens haar 1e les de vraag: ‘kun je een verkrachting ooit  vergeten’? Na de 

les komt de vragenstelster in tranen naar Cindy toe. Een leraar kon zijn handen niet van haar 

afhouden. Het meisje durfde niet naar het hoofd van de school noch naar de politie omdat de 



ervaring is dat die zoiets toch niet serieus nemen. Of onwillig zijn om er iets aan te doen. En nu 

hoopt ze met Cindy er iets tegen te kunnen doen. 

Land zonder vaders 

Er zijn een heleboel redenen te noemen waarom geweld in Zuid-Afrika zo prominent in het nieuws 

is: armoede en werkeloosheid dragen niet bij tot een stabiele, rustiger maatschappij. En toch 

moeten we de zondebok niet allereerst bij een falende overheid leggen. De gezinnen waarin de 

meerderheid kinderen in dit land opgroeien, zijn één-ouder gezinnen. Moeder, of oma, zorgt voor de 

opvoeding. Vader is de grote onbekende. Hij verwekt kinderen, maar daarmee is zijn 

verantwoordelijkheid afgelopen. Hoe kunnen jongeren, en zeker jongens, zo ooit een evenwichtige 

opvoeding krijgen? Door de ontbrekende vaderfiguur thuis worden ze gesterkt in de gedachte dat 

een vrouw iets is om ‘te gebruiken’ en daarna aan haar lot over te laten.  

Kerk zonder mannen 

Ook in de kerk zien we maar weinig mannen. Het aantal christelijke gezinnen, waarin vader, moeder 

en kinderen naar de kerk gaan, is gering. In de zending proberen we mannen te bereiken, maar het is 

een heidens karwei. En toch is alleen het Evangelie écht in staat een eind te maken aan geweld. Zei 

een van de profeten niet: niet door geweld maar door mijn Geest? Laten we het niet van de politiek 

of van de school verwachten om dingen recht te stellen. Gods Geest is het startpunt.  

Bid voor Zuid-Afrika, voor zijn jeugd. Bid bovenal  om Gods Geest! 

Tjeerd Baron 
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