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D. Tutu »erd op 14 apri l 19H6 tot Aartsbisschop van
kaapnad aangcste(d, overigens niet tot blijde voldoening
san heelwat Zuidafnkanen.
Dc man speci( een dubieuze rol; dit mocht du)dclijk blij
ken ti]dens zijn last)ac reis in Australie.
Hi] heeft er deelgenomen aan de 'Nationale konvent)c
van )onge knstcncn', onder de auspicien van dc Vercnig
de kerk van Australie. Tutu sprak er op vergaderingen te
hie)bourne. Sydnev en Adcla)dc. Er v;as nok ccn ondcr
houd met de Ecr)tc Min)ster, M . Bob Hawkc, en Jc
h l )n)ster van Buitcnlandse Bctrekkingen, M . Hil l H J ) 
JC(1.
Op 17 )anuari 19H7 hield h)] )n Snwcto cen pcrskontcren
t ie uaarop h)i zei dat de k crk kon vindcn dat Jc Hew)Id .
dad)ge omserucrp)ng vu(1 Jc fegen))g IU)H hcl m )ns(C
kuaad l ou n ] n ( I ' retor)a Neu s, 9.1.}(7, Hund;)y I )mcs,
) I.I.H7. I'hc Star, 19.(.H7).
T)]dens een le)end)g T .V.-debut op ccn Au)(rub)elis l cn.
dcr, I« schuld)gdc M A lan )of)vs (oud-fJJJgcvi' f vJ)l ilc
cs-( c r i te M)nistcr M M a li ))tm I rascr) I utu crs Jn Uict
a l lccf) HC»L'IJ tc s)cu))cf) , n)a a) hct oo k n))H tc hcv iu i lc
ren. Dc hcs)r i te reaktie kuam ci'h)c) van M Bruce k us.
ton (staatisckrctans h)] dc R.SI , I hc kctuincd Seri ) ic .
mcfl i Le aguc. ci'n I r)JLht)HC orHJUI)J) IC 1 Jfl )n) l]LU.'ncu
mensen) : VT UIU Lloi )f k fu)st hi'1 land cf) fn .iak l LI,IJ fl'U]
zi]n steun s oot hc) AN (' bckcnd, c cn o tHJ)»sat)C Jlc
door kommun))ten »o rdt rechtgchuu den,
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Een organisat)e die z)ch bezondigt aan gcweid
par(i]en en terrorisme.» n Hewed, moore
De dag nadien verklaarde M. Bruce Ruston 4
bisschop Tutu mililante aborig)nes had on(mort

hzijn onvoorwaardelijke steun tc betuigen, in h
inzake territoriale rechten. Deze itappen van Tutu

1den door ice) Australiers niet in dank afgenomcn
delen aan he( enorme aantal lezersbrieicn dal bib naa
'The Australian' (een van de meest gezaghebbendc Aus
tralische Rranten) werd gezonden.
Er wcrd hen vooral aangewreven dat hij niet het rcch
had zich te mengen in de interne zaken van een land Di
gold des te meer aangezien hij in Australie re gast was, op
vraag van een p(aatseli]ke religieule instelhng.
Bovendien werden, n.a.v. het T.V.-debat. (a(lore kriti
sche noten geschreven over Tutu's houding t.a.v. gcucld
het AhlC, het kommunisme enz.
Terccht kunnen een aantal vragen over de houdmg sa
bisschop i u(u worden uitgesprokcn

I. Wie ver(egen»uurdigt Bjgschup Tulu '.
De Anglikaanse kerk, waarvan hi) nu Jartsb)))chop )s
telt slechti H45.(XN volgelingen. Dit ii 3 of i an dc total
b evolking. Daaronder l i j n er 19JVN b!
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gcl )en, hu;)lt de Anghk Jansc kcrk ()Jar Hri
under dc kleurlingen cn blankcn.
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