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AfrikanerDie

Afrikaners herdenk

Konsentrasiekampdag
Op Saterdag, 15 Junie is Konsentrasiekampdag
deur Afrikaners by die Irene Konsentrasiekamp-
kerkhof herdenk. Die herdenking by Irene het oor
‘n aantal jare nou reeds ‘n jaarlikse instelling ge-
word.

Die gasspreker by vanjaar se verrigtinge was
mev Ansie Cruywagen. Sy het in haar toespraak
die verbeelding aangegryp toe sy vertel het van
die vroue en kinders se swaarkry in die Britse
konsentrasiekampe. “Die toestande was haglik.
Weeklikse rantsoene was skaars genoeg vir twee
dae. Siektes en sterftes was aan die orde van die
dag. Geen vrou wou haar kind na die kamphospi-
taal laat gaan nie, want hy/sy sou nie weer lewend
terugkom nie”.

Ds Jan Viljoen het die oordenking waargeneem.
Verskeie Afrikaner-organisasies het kranse gelê 

Vervolg op bladsy 8

Francelle presteer 

in New York

Francelle het gedurende die week van 23 tot
30 Junie aan Talent America in New York deel-
geneem.

Sy het ‘n eerste plek behaal vir ‘n liedjie, All
Fly, wat sy self geskryf en gesing het.

Sy het ook ‘n spesiale toekenning ontvang
as kategoriewenner vir “singer / songwriter”.

Baie geluk, Francelle!!

Francelle Powroznik, ‘n graad 11-leerling in Hoër-
skool Overkruin, het gedurende die April-vakansie
aan die nasionale rondte van Talent Africa deelge-
neem en 'n goue medalje ontvang.

Daar is sy verkies tot die span wat Suid-Afrika in
Amerika tydens die Julie-vakansie gaan verteenwoor-
dig het. 



In die vorige uitgawe het ons kommentaar gelewer oor hoe ‘n volk

se ideale lewend gehou word. Daarin het ons geskryf oor die Bit-

tereinders.

Soos die Bittereinders na 1902 hulle vryheid verloor het, word die

Afrikanervolk vandag weer onderdruk. 

Is daar nog Bittereinders wat uit die murasies wat gaan oorbly,

weer ‘n vaderland kan opbou?

Wie is die Bittereinders? Waaraan word ‘n Bittereinder gemeet?

In Februarie 1999 het wyle mnr Jaap Marais in ‘n pamflet onder

die opskrif Die gees van die Bittereinders daaroor geskryf. Mnr

Marais het geskryf:

“Die Bittereinders staan in die Afrikanervolk se heldedom hoog

aangeskryf as dié groep wat die moed, die selfvertroue en die

uithouvermoë gehad het om teen ‘n oormag te veg toe baie ander

aan die stryd onttrek of aan die vyand oorgegee het.

“Die Bittereinders het die eer van die Boerevolk gehandhaaf

sodat Afrikaners na die oorlog selfrespek en volkstrots kon hê. Die

Bittereinders was nie die einde van die Boerevolk nie, maar die

groeipunt van Afrikanernasionalisme”.

Ons kan steeds put uit die gees wat hulle gedra het. Soos toe,

verset ons ons vandag weer teen die onreg wat ons volk aange-

doen word. Ons verset ons teen die teenspoed en terugslae wat

ons volk beleef, maar ons bly standvastig, doelgerig en trou aan

ons volk se waardes.

Die gees van die Bittereinders is die kosbare besit van die stry-

dende Afrikanerdom wat glo dat die prys van ‘n volk se vaderland

en vryheid nooit te hoog is om te betaal nie.

Ons volk is aan ‘n terroristebende uitverkoop deur verraaiers en

hensoppers en vredepraters. Hulle sou nooit ‘n oorlog teen die

Afrikanervolk kon wen nie. Ons berus nie in daardie oorgawe nie

al is daar vandag ook sulke hensoppers in ons volksgeledere.

Dit is weer die Bittereinders wat die eer van die Afrikanervolk uit

die politieke puinhoop moet red. Daarom is ons wekroep steeds

soos by die Bittereinders van 1901 en 1902: Die stryd duur voort!

Ons stryd is verset teen die onreg van ons onderwerping aan ‘n

swart kommunisties-beheerde regime. Ons is in verset in deel-

name aan ‘n bestel wat ontwerp is om die Afrikanervolk te ont-

magtig en te verneder.

Die wagwoord en wekroep is: verset, verset, verset. En daardie

verset lê aanvanklik in ‘n nie-militêre verset.

As ons sê ons is bereid tot verset, dan is die oproep ook dat ons

sal saamstaan en saamwerk. Maar daardie eendragtigheid moet

geskied op die grondslae van die Bittereinders se geloofsterkte en

wilskragtigheid en volkstrots.

Dan sê ons as die Bittereinders van vandag saam met genl.

Christiaan de Wet: Ek staan liewer op ‘n mishoop by my volk, as

om te verkeer in die paleise van die vyande van my volk. 

Ramaphosa word 

nog meer an�-wit

Die aankondiging van die ANC-staats-

hoof se kabinet, sy sogenaamde staats-

rede en veral sy repliek daarop, het

gewys dat Ramaphosa se vriendelike

glimlag voor kameras beslis nie vir die

land se blanke bevolking bedoel is nie.

Een saak waaroor ons seker nie reg-

,g kla nie, maar wat wel opmerklik is,

is die feit dat daar nog slegs twee wit

gesigte in sy kabinet oor is. Die een is

die uiters liberale an,-apartheidsak-

,vis, Barbara Greecy, wat ‘n minister

is en die adjunkminister John Jefferey.

Van die ou getroue meelopers is sag-

gies verwyder. Onder hulle tel Derek

Hanekom en Gert Oosthuizen, wat

toe ook maar hulle parlementêre se-

tels ontruim het. Dalk kan hulle nog

gepaai word met ambassadeursposisies na agterge-

blewe Afrika of Suid-Amerikaanse state.

Ramaphosa se grootste klap in die Blankes se gesig,

het gekom tydens die repliek op sy staatsrede. Tydens

die debat oor die staatsrede het dr. Pieter Groenewald

van VF+ ‘n baie netjiese en gemo,veerde oproep op

die staatshoof gedoen om plaasmoorde te verwerp en

opdrag te gee dat dit gestop moet word.

In sy repliek op die debat oor sy staatsrede, het

Ramaphosa nie eens na dr. Groenewald te toespraak

of oproep verwys nie. Hy het die blanke boer se op-

roep doodgewoon geïgnoreer en met sy s,lswye die

boere-, en breër blanke gemeenskap, die hardste

denkbare dwarsklap in die gesig gegee. Sy flagrante

ignorering kan as niks anders vertolk word nie as haat

teen die blanke deel van die bevolking.

Van Ramaphosa en sy kabinet hoef dus hoegenaamd

niks verwag te word nie. Sy twee blanke meelopers

gaan geen verskil maak nie. Die Blanke kry die bood-

skap: ons is net daar om finansieel gemelk te word,

sosiaal verneder te word en verder stelselma,g uit-

gewis te word ― tensy ons daadwerklik gaan opstaan

en ons vryheidstryd in ’n we-ge verset gaan om-

skakel. Ons is in hierdie bestel in ’n geestelike, kul-

turele en fisiese doodloopstraat.

Ramaphosa het ook met sy klap in die blanke gesig

gewys dat hy hom nie steur aan wat in die parlement

gesê word as dit uit ’n blanke mond kom nie. Ons kan

dr. Groenewald met sy toespraak gelukwens, maar

Ramaphosa het weer eens gewys op die fu,liteit van

deelname aan die stelsel. Ons sal totaal nuut moet

dink en optree.
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’n Taamlike sterk agtergrondartikel oor die plaasaan-

valle het die hoofstroom-media gehaal. Ons onthou nog

die jare negentigs, in die tyd van die “demokratiese

wonderwerk”, toe selfs die Afrikaanse dagblaaie oor

die plaasaanvalle geswyg het, dit weggesteek het onder

misleidende opskrifte, of dit op bladsy sewe in klein

beriggies vermeld het. Die gety het inderdaad geswaai,

rakende een van die grootste sosiale en politieke pro-

bleme wat ons land nog ooit beleef het ― ek verwys

na die sistematiese moord op blanke boere in Suid-Afrika.

Daar was ’n tyd toe dit polities onaanvaarbaar was om

hoegenaamd daaroor te praat. 

Mnr Jaap Marais het dit reeds in 1999 ’n lae-intensi-

teit oorlog teen die Blankes genoem. Intussen is goeie

redes aangevoer waarom dié openlike terreur kwali-

fiseer as “volksmoord” in terme van die internasionale

konvensies.

Willemien Brümmer maak op 26 Junie 2019 in

Netwerk24 baie sterk beswaar oor Ramaphosa se swye

in verband met die aanvalle. Soos dit gaan met die

hoofstroom-media, behoort sy daarvoor ’n medalje te

kry. Sy skryf: “In sy bloedrooi das en swart gestreepte

Carducci-pak droom pres. Cyril Ramaphosa in verlede

week se staatsrede van ʹn toekoms waar ‘geen persoon

in Suid-Afrika (sal) hongerly nie’. ’n Edele gedagte, be-

halwe dat daar oudergewoonte ’n dawerende stilte was

oor plaasaanvalle ― die misdaad wat die Afrikaanse

koerante byna daagliks laat bloei, wat links en regs po-

lariseer en selfs pres. Donald Trump van Amerika tot

Twitter gedryf het... Gekaap in die middel is die slagof-

fers (is) weduwees wat daagliks herleef hoe hulle ure

lank met kookwater gebrand word, hele plase wat tot

stilstand kom en werkers wat sit sonder môre.”

’n Fyner ontleding van Willemien Brümmer se argu-

mente lê egter ’n aantal denkfoute bloot: gedagtes wat

nog nie suiwer geformuleer word nie, en reaksies op

propaganda wat die probleem van die plaasaanvalle pro-

beer verdoesel of in die doofpot wil druk. Ons dink nie

sy doen dit doelbewus nie, maar dit is die resultaat van

verwarrende liberale reaksies, wat maar nie wil toegee

dat die aanvalle ideologies-gemotiveerde aanvalle is nie.

Die joernalis maak byvoorbeeld die volgende stelling:

“Aan die een kant is die kakie-brigade wat navorsers

verkwalik dat hulle nog nie klinkklare bewyse kon vind

dat politiek agter die moorde skuil nie, en aan die ander

kant word radikale uitsprake oor boere gemaak”. 

In hierdie stelling is reeds ’n teenstrydigheid ingebou:

radikale uitsprake is politiek, dit is ideologie. Waarom

sal die mense na wie sy minagtend verwys as die “kakie-

brigade” dan verkeerd wees? Sy het daarmee duidelik

die boere self in gedagte wat gekenmerk word aan hul

kleredrag. Waarom moet die boere se mening, dié mense

wat aan die ontvangkant van die geweld staan, so min-

agtend behandel word? En dra hierdie soort kommen-

taar nie juis by tot verdere verwarring nie?

Sy volg hierdie stelling op deur Johan Burger van die

Instituut vir Sekerheidstudies (ISS) aan te haal wat dan

verklaar: “Ons kon nog nooit enige bewyse van ’n

volksmoord of van politieke inmenging kry nie...”  Wil

jy nou meer: Ramaphosa se swye oor die moorde, die

dreigemente van die EFF en aksies van die BLF is nie

politiek nie? Plaasbesettings het al twee dekades gelede

begin; was almal dan aan die slaap dat hulle nie die

politiek daaragter kon sien nie? 

Nee, maar wanneer Steve Hofmeyer hom sterk uitlaat

oor plaasaanvalle, dan is dit skielik politiek; dan word

hy as musikant geboikot en deur die media aangeval.

Maar wanneer swart politieke leiers grondonteiening

sonder vergoeding verkondig (letterlik is dit grondroof)

dan is dit nie politiek nie, maar bloot “transformasie”.

Die ISS kan gerus maar hul biblioteke gebruik om te

lees wat alles onder volksmoord verstaan word. “Geen

bewyse nie,” word daar beweer ― maar daagliks word

hierdie moorde gepleeg teen ’n spesifieke groep mense,

aangedryf deur rassehaat en rassistiese dreigemente,

ondersteun deur ’n owerheid wat prakties niks aan die

saak wil doen nie, en eerder ontken dat daar iets soos

plaasmoorde in Suid-Afrika plaasvind.

Een van die lesers wat gereageer het op die artikel het

die volgende geskryf: “Dat Ramaphosa ons noodkrete

in oomblikke van nood summier ignoreer, spreek van

minagting en disrespek vir ons lewens. Ons wil hom

graag ondersteun in sy oorlog teen Ace Magashule, maar

hy is nie ons president nie. Hy is eerder in die stilligheid

Malema en Andile Mntxitama van BLF se president,

want hulle moorddadige slagspreuke word ongesteurd

toegelaat! As hy praat van vrede en voorspoed vir al die

mense in die land, praat hy nie van ons nie. Sy dade (en

dit wat hy verswyg) spreek harder as sy woorde!!

Duidelik is ons ideologies gemarginaliseer op plase. Ons

leef agter tralies en doen ons werk deur voortdurend

oor ons skouers te loer.... gewapen soos in ʹn oorlog.”

Hierdie woorde bevestig mnr Jaap Marais se insig van

twee dekades gelede, naamlik dat ons met ’n ter-

reurveldtog te doen het. En dit is lankal nie meer ’n lae-

intensiteit oorlog nie. Die omvang daarvan neem

daagliks toe, en die politiek daaragter is lank reeds vir

almal sigbaar.                              

Plaasmoorde en politiek
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Johannes Albertus Munnik (Albert) Hertzog was die oud-

ste van drie seuns van genl JBM Hertzog en sy vrou Mynie

Neethling. Albert is op 4 Julie 1899 in sy ouerhuis in

Bloemfontein gebore. Dit is belangrik en goed dat Afrika-

ners, en veral die HNP, vanjaar met die herdenking van

die HNP se 50ste bestaansjaar, dié besondere Afrikaner-

leier en eerste Leier van die HNP se geboortedag herdenk.

As Minister van Gesondheid van die Nasionale Party het

hy ‘n deurbraak gemaak teen die siekte Poliomyelitis

Anterior Acuta (kinderverlamming of net bekend as polio).

Hy het alles in die stryd gewerp om polio uit te roei. Stads-

rade is gevra om skoolkinders gratis in te ent. In Febru-

arie 1960 is die projek van inenting in Pretoria begin

en kinders van alle rasse ingeënt.

Dit was ook in die sestigerjare wat die vraag na beeld-

radio in SA op die voorgrond gestoot is. In Maart 1960

het dr Hertzog dié saak voor die parlement gelê en die

parlement ingelig dat hy teen die instelling van beeld-

radio gekant was.

Dr Hertzog het geweet dat die beeldradio vir die massa-

mens aanvaarbaar moes wees. Daardie groep mense is

70% van die bevolking. Sy standpunt was dat “dit beteken

dat jy moet daal tot die laagste van menswees ― tot die

dierlike in die mens. Jy moet daal tot moord en tot dood-

slag en tot geweld en tot onsedelikheid. Daardeur trek

jy die grootste massas”.

Calvinistiese Toespraak

Albert Hertzog se grootste nalatenskap aan die Afrikaner-

volk was sy veelberoemde Calvinistiese toespraak wat hy

op 14 April 1969, vyftig jaar gelede, in die Parlement ge-

lewer het. Met dié toespraak het hy die grondslae van

Afrikanerbeskouings vasgelê. 

Enkele gedeeltes van dr Hertzog se toespraak word

hier aangehaal.

“Vandag wil ek praat soos ons as Nasionaliste altyd

praat. Ons eerste gedagte is aan die Witmens van Suid-

Afrika, daardie wit volk sonder wie niks in Suid-Afrika

kan bly bestaan nie en sonder wie selfs die blanke be-

skawing uiteindelik sal vergaan. As die Witman in Suid-

Afrika moet padgee, sal dit nie net ellende bring vir die

Swartman nie, maar chaos”.

“Hierdie blanke bevolking van ons bestaan hoof-

saaklik uit twee dele: Ons Engelssprekendes aan die een

kant en ons Afrikaanssprekendes aan die ander kant. 

“Nou wil ek vir ‘n oomblik eers stilstaan by die Afri-

kaanssprekende gedeelte van hierdie kragtige bevolking

van ons. Ons Afrikaanssprekendes is nog hoofsaaklik

geanker in ons kerk en ons godsdiens.

4 Julie 1899 en 14 April 1969

Dr Albert Hertzog en die

Calvinistiese toespraak
“Ons is hoofsaaklik nog Calviniste. Ons is deurdring deur

daardie groot kompleks van beginsels wat Calvinisme

heet, daardie kode van morele, etiese en godsdienstige

beginsels. Dit is deel van ons lewenspatroon. Dit is deel

van ons wese, van ons opvoeding. In daardie lewenspa-

troon is daar ‘n paar beginsels wat ek wil noem.

“Die eerste is die basiese beginsel van Calvinisme,

nl. dat 'n mens altyd regskape en regverdig moet optree.

“Maar daar is 'n tweede beginsel, naamlik dat elke Calvi-

nis die verskeidenheid van die skepping erken. Hy erken

met ander woorde die deug in ander groepe en in ander

volksdele. Omdat hy dit erken, moet hy hulle gun om

hulself te wees. 

“Die derde beginsel en die groot lewensbeginsel van

die Nasionalis en die Calvinistiese Afrikaner is sy ver-

knogtheid aan vryheid.    

“Die vierde eienskap van hierdie Calvinistiese Afri-

kaner is die  beginsel dat hy hom aan gesag onderwerp.

Hy sal hom sterk laat geld teen enige element wat op 'n

onregmatige manier die gesag wil beëindig.  Hy sal dan

nie skroom om op te tree en om sterk op te tree nie.

“Laat ek nou kom by die tweede gedeelte van ons be-

volking – ons Engelssprekende Afrikaners.  Ons Engels-

sprekende Afrikaners het wonderlike deugde waardeur

hulle alreeds ontsettende groot dienste aan Suid-Afrika

bewys het. Basies is hulle egter nie Calviniste nie; ba-

sies verskil hulle van die Nasionale Afrikaners; basies

is die Engelssprekende Afrikaner liberaal. 

“Dit is daarom dat ons Engelssprekendes die slagoffers

word van die aanslae van die kommuniste en van die nuwe

linkse bewegings. Hierdie liberalisme is so diep inge-

grawe in ons Engelssprekende landgenote dat hulle hulle-

self moeilik kan beweeg om op te tree teenoor daardie

kommunistiese en linkse rigtings wanneer daardie rig-

tings 'n aanslag op hulleself maak. Dit is die rede waar-

om die Engelssprekendes uit Afrika geforseer is. Dit is

miskien die rede waarom hulle vandag in 'n groot mate

in hulle eie land verdring word.

“Die man wat daardie eienskappe het om as kampvegter

te kan staan, om as die soldaat te kan staan, nie van hom-

self alleen nie, maar as soldaat van die hele blanke be-

skawing in Suid-Afrika, is die man wat oor al die dekades

homself gered het, en daarby sy Engelssprekende land-

genoot en die beskawing gered het. Daardie man is die

draer van die kode van magtige morele etiese en godsdiens-

tige beginsels. Die beginsels wat mens geestelik versterk

om die grootste aanslae te kan weerstaan. Dit is hierdie

Afrikanernasionalis en hierdie Calvinistiese beginsels

wat vir 300 jaar die beskawing hier in Suid-Afrika so

magtig help plant het.”
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Kulturele volksmoord volg 

op fisiese volksmoord

Milner wou alle spore van Afrikanerskap uitwis (“wipe
out all traces of Afrikaanderism”) en het ŉ inten-
siewe program van verengelsing geloods. Aan die
hoof van hierdie veldtog was Milner se “Kinder-
garten”, ŉ klompie toegewyde jong Engelse Empire-
bouer-administrateurs. 

Engels was die enigste voertaal in staatskole,
waar Afrikaans (en enige iemand wat dit durf praat
het), bespotlik gemaak is. Kinders is sterk geïn-
doktrineer om die tradisionele Boere-Afrikaner-
lewenswyse en  tradisies te versaak en die Engelse
manier van dink en doen, aan te hang. In reaksie
hierop het die Boere (met die bittereindergene-
raal, Jan Smuts, aan die spits) hulle eie Christelike
Nasionale Onderwys (CNO)-skole tot stand gebring. 

Sonder enige staatsbefondsing en met brandarm
ouers het hierdie skole ŉ stryd om oorlewing ge-
voer. Baie min Boerekinders het — indien hulle
hoegenaamd enige skoolopleiding ontvang het —
selfs net laerskoolopleiding voltooi. Gedurende 1909
het slegs 26 Transvaalse Boerekinders vir die finale
skooljaar, matriek, ingeskryf (Van der Walt et.al.:
441; Giliomee: 225).

Trustees vir die Empire: 

verraderlike Boereleiers

Genls. Louis Botha en Jan Smuts was aan die einde
van die oorlog twee van die mees geëerde Boere-
leiers en het ná die oorlog steeds in statuur gegroei.
As “bittereinders” is hulle saam met ander oorlogs-
helde soos genls. De Wet, De La Rey en Beyers
feitlik verafgod. Wat die Boere nie besef het voor
dit heeltemal te laat was nie, was dat beide Botha
en Smuts die Boereideaal versaak, en volstoom
gewerk het om die belange van die Britse Empire
te bevorder. 

Presies wanneer hierdie kentering plaasgevind
het, is nie seker nie, maar daar is rede om te glo
dat dit selfs voor die einde van die oorlog begin
het. Smuts was een van die Boere-afgevaardig-
des wat in 1902 by Vereeniging moes besluit of
die stryd voortgesit moes word al dan nie. Hy het
sonder om te blik of te bloos vir sy mede-afgevaar-
digdes gelieg dat sy logistiese situasie so haglik
was dat hy ten gunste van oorgawe moes stem
(Maritz: 62-63; Kestell & Van Velden: 61-63). 

Hierdie verraad was egter net die begin. Terwyl sy
oorlogsmakkers onder die felheid van die na-oorlog-

So is ons verraai (3)
se armoede en kulturele volksmoord gesteier is,
was die meeste van hulle onbewus van die feit dat
hulle bittereindergeneraal Smuts agteraf by Milner
se Kindergarten aangesluit en agter die skerms
hul Empire-bouprogram onderskryf het (Quigley: 79). 

So gou as wat Botha en Smuts se samewerking
verkry is, het die Britte in 1906 aan die twee voor-
malige Republieke “verantwoordelike regering”-
status toegeken. Dit het tot die totstandkoming van
politieke partye en regerings wat deur die Boere
en Engelse verkies is, in Transvaal en die Oranje-
Vrystaat gelei, hoewel hulle steeds onder Britse
heerskappy gestaan het. 

Met die uitgedunde Boeregetalle na die oorlog en
Milner se staatsondersteunde Britse immigrasie-
beleid, was daar in daardie stadium ietwat meer
Engelssprekende mans as die manlike Boere in
Transvaal. Botha en Smuts het geen gras onder
hul voete laat groei om na die Engelse kiesers te
vry nie, terwyl hulle terselfdertyd op die louere van
hulle “bittereinder”-status by die Afrikaansspre-
kende gemeenskap gery het. Gevolglik kon hulle
maklik as die leidende figure in die na-oorlogse
Transvaalse politiek na vore tree. Eers eenmaal
in beheer in Pretoria, het hulle ware kleure spoe-
dig gewys toe hulle hul steun aan die CNO-skole
onttrek het (Hancock: 233; Giliomee “The Afrika-
ners”: 265, 271; Van der Walt et.al.: 440-441). Kort
voor lank sou hierdie twee die ideaal van Boere-
onafhanklikheid met dieselfde onversetlikheid en
metodes as hulle Britse meesters beveg. 

Unifikasie: 

“Suid-Afrika” word in 1910 geskep

Die Britte het reeds voor die Anglo-Boereoorlog
daarna gestrewe om die Kaap, Natal, die Oranje-
Vrystaat en Transvaal in een land onder Britse ge-
sag te verenig. Die Britse ideaal het natuurlik geen
verband met die bevordering van die Boere se be-
lange gehad nie, en hulle het hulle ewemin oor die
beste belang van die swart inwoners van die sub-
kontinent bekommer. 

Na afloop van die Anglo-Boereoorlog het Milner
onmiddellik met dié skema voortgegaan. Smuts
was reeds voor die oorlog ten gunste van unifika-
sie in Suider-Afrika. (Giliomee: “The Afrikaners”: 304).
Nadat Brittanje die oorlog gewen het, was daar net
een vlag waaronder dit kon plaasvind, naamlik die
Union Jack, en Smuts het een van die Empire se 

(Vervolg op bladsy 8)



Nadat die apostel Paulus oor die genadegawes
wat die Heilige Gees uitdeel, soos Hy wil (1 Kor.
12:11) skryf hy in 1 Kor. 12:31 “Maar beywer julle
met die oog op die beste gawes;...” en in 1 Kor.
14:1 skryf hy: “Jaag die liefde na, en beywer julle
met die oog op die geestelike gawes, maar veral om
te profeteer”. Hieruit is dit baie duidelik dat dit nie
net bekend gemaak word dat God deur die Heilige
Gees genadegawes uitgedeel het nie, maar dat God
ons ook as gelowiges aanspoor om ons te beywer
vir verkryging van sommige van daardie gawes. Dan
kan ons as gelowiges meewerk tot die regte en goeie
funksionering van die Kerk as liggaam van Christus.

Waar Paulus vir ons veral in 1 Korinthiërs en die
brief aan die Romeine die verskillende genadegawes
nie net genoem het nie, maar ook watter van die
gawes die beste is om te besit, is dit sekerlik nodig
dat ons sal kennis dra van al die gawes wat daar
is sodat ons ook ‘n keuse kan maak om die gawe te
kies wat die beste by ons persoonlikheid en aanleg
sal aanpas. 

In die lys wat genoem word, kry ons dié wat buiten-
gewoon is soos die glossolalie (spreek in en uitleg
van tale) en gebedsgenesing. Dan is daar ook dié
wat gewone gawes is en ook aan verskillende ampte
verbind kan wees. Omdat ons nie altyd so bekend
is met wat hierdie genadegawes is nie, is dit belang-
rik om die verskillende gawes te leer ken en te ont-
dek sodat ons ons daarvoor kan beywer. So kan
ons daartoe bydra dat die Kerk van die Here nie
net goed kan funksioneer nie, maar dat dit alles kan
veroorsaak dat God daardeur verheerlik  word.

Wat ook uit die briewe van Paulus na vore kom,
is dat die lidmate moet besef dat elke lidmaat nie
moet dink dat hy of sy belangriker of ‘n beter Chris-
ten is as die lidmate wat nie sulke buitengewone
gawes ontvang het nie. Alle lidmate moet besef
dat die gawe wat hulle ontvang het, elkeen moet
voldoen aan dit waarvoor dit geskenk is, naamlik
tot stigting en opbouing van die gemeente en veral
tot verheerliking van Jesus Christus die Here. 

In die gemeente van Korinthe was daar juis wan-
ordelikheid omdat sommige lidmate wat buitenge-
wone genadegawes ontvang het, gereken het dat
hulle beter is as die ander lidmate wat net gewone
gawes ontvang het. By die byeenkomste van die ge-
meente het dit dan tot onordelikheid gelei, want die

lidmate wat buitengewone gawes soos die van pro-
fesie en gossolalie ontvang het, het gemeen dat hulle
voorkeur by die erediens moes kry by die beoefe-
ning van hulle gawe. Daar kan meer as een die gawe
van profesie gebruik word of ook meer as een in
tale spreek (terwyl hulle dit tot hulle eie opbou liewer
in hul binnekamers kan spreek). Daarom herinner
Paulus die gemeente dat God ‘n God van orde
(vrede) is en nie van wanorde nie (1 Kor. 14:33). 

In sy boek: “Hy wat met die Heilige Gees doop”
(1979, p. 96) skryf dr. L. Floor die volgende in hier-
die verband: “Hierdie ordelikheidsmotief is nie be-
doel om die aanwending van die charismata in die
gemeente te smoor nie, maar om hul beoefening
te reguleer tot opbou van die gemeente. Waar die
orde aangetas word, daar word die gemeente …
nie opgebou nie, maar afgebreek”.  

Uit die raad wat Paulus in 1 Kor. 12, 13 en 14
aan die gemeente in Korinthe oor die gebruik van
die genadegawes wat die Heilige Gees aan lid-
mate gegee het, kan ons dan ‘n paar gevolgtrek-
kings maak. Paulus het sekere pastorale doel-
stellings gehad met wat hy aan die gemeente in
hierdie 3 hoofstukke geskryf het. Eerstens moes die
gemeente opgebou word ook deur die charismata
wat hulle ontvang het (vgl. 1 Kor. 14: 4, 17 en 26).
Die regte gebruik van die genadegawes moet dan
dien tot die stigting of opbou van die gemeente.
Die tweede  pastorale doelstelling is dat die gebruik
van die genadegawe tot diens moet wees aan die
liggaam van Christus, naamlik die gemeente. Die
eenheid en nie die verdeeldheid van die gemeente
nie moet gedien word. Derdens moet die gebruik
van die gawe nuttig vir die gemeente wees. Vier-
dens moet die motief vir die gebruik van die ge-
nadegawe ordelikheid wees.

Maar al sou al hierdie doelstellings met die ge-
bruik van die genadegawes bereik word en dit
word nie gedra deur die uitnemender weg van die
liefde soos wat dit in 1 Kor. 13 beskryf word nie,
dan sal dit alles niks beteken nie. As ons Christus
as Hoof van die Kerk nie bo alles liefhet en ons
naaste as mede-lidmate van die gemeente ook
liefhet en Christus en ons mede-lidmate se be-
lange bokant ons eie belange stel nie, dan sal die
Kerk van Christus nie wees wat die HERE bedoel
het dat die Kerk moet wees nie.

Woord en wêreld

Die genadegawes wat ons moet nastreef

deur Dr Müller Pretorius
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Die ideale van die Voortrekkers

Die Groot Trek het plaasgevind omdat die Britse ower-

heid die belange van die Blanke bevolking op die Oos-

grens negeer het ten voordele van die verskillende

nieblanke groepe. 

In sy manifes het Piet Retief onderneem om die begin-

sel van ware vryheid hoog te hou. In die proses sou hulle

hul eie wette formuleer en sou hulle hul eiendom be-

skerm en hul gebiedsintegriteit teen enige vyand ver-

dedig. Hendrik Potgieter het te kenne gegee dat hy hom

aan geen Brit of enige moondheid in die wêreld wou on-

derwerp nie. Hierdie ideale sou nie verwesenlik kon word

sonder dat ŉ eie vaderland daaraan gekoppel word nie. 

Die Groot Trek het eers werklik vorm aangeneem toe

aanvanklik Hendrik Potgieter en Gerrit Maritz die

Oranjerivier oorgesteek en hulle in die omgewing van

Thaba’Nchu en Winburg gevestig het.

Die Voortrekkers was glad nie van voorneme om hulle

in die Vrystaat te vestig nie. Daar was ernstige menings-

verskil oor die trekrigting. Maritz (en later Retief) se kop

het Natal toe gestaan. Die Groot Trek sou misluk indien ŉ

onafhanklike Voortrekkergemeenskap nie oor ŉ eie hawe

beskik het om met die buiteland in aanraking te kom nie.

Potgieter se kop het noorde toe gestaan, en hy sou eerder

met die Portugese onderhandel oor die gebruik van Del-

goabaai (later Lourenço Marques, later Maputo). 

Die eerste Voortrekkerbestuur is op 2 Desember 1836

by Thaba’Nchu saamgestel. Dit was die eerste demo-

kraties-saamgestelde regering in Suid-Afrika. 

Met die koms van Retief is op 17 April 1837 ŉ nuwe

bestuurstelsel ingestel. Retief het die titel goewerneur

verkry en Maritz het voorsitter van die ‘Raad van Poli-

cie’ geword.

ŉ Grondwet is op 6 Junie aanvaar in die vorm van die

Nege Resolusies wat ook voorsiening gemaak het vir

ŉ eed van getrouheid aan die Voortrekkermaatskappy.

Piet Uys was van oordeel dat elke leier sy eie trek on-

afhanklik van die ander leiers moes aanvoer.

Aan die Caledon het hy sy eie onafhanklikheid uitge-

roep, maar ook geen grense aangedui waar dit sou geld

nie. Op 18 Desember het Uys nogtans die eed van getrou-

heid aan die Nege Artikels afgelê. Hy wou ook Natal toe.

Die besluit van die Voortrekkers om Natal toe te trek,

is by die Suikerbosrand geneem.

Dié Land Dié Land 

is ons Land!is ons Land!

Die Groot Trek: Natal word Blanke land

Nommer 8

Verjaardagfonds

Op Vrydagaand, 25 Oktober vier die HNP sy vyftig-
ste bestaansjaar.

Die bittereinders van die HNP kyk terug op 50 jaar
van stryd. Stryd vir die voortbestaan van die Wit-
man aan die Suidpunt van Afrika. Stryd vir die voort-
bestaan van die Afrikanervolk in sy eie vaderland,
Blank Suid-Afrika, wat duur met Afrikanerbloed ge-
koop is.

Die slagspreuk van wyle mnr Jaap Marais is by
elke ondersteuner van die HNP bekend: Stryd is
Lewe!

Miskien is dit goed om weer inspirasie by mnr
Marais te put. Op 22 September 1992 het hy in die
stadsaal in Silverton gesê: “Dit is so dat ons waar-
skynlik in een van die gevaarlikste tye van die stryd
lewe. Dit is nie soseer die planne van ons vyande
waarvoor ons bevrees is nie, maar die gevaar dat
ons eie kleinmoedigheid ons gaan dwing om die
stryd gewonne te gee”. 

Vandag is daardie woorde soveel meer van
betekenis. Dit wil soms lyk of die Afrikaner alles ver-
loor het, maar dan weet die bittereinders dat die
stryd in die geloof moet voortgesit word.

Die HNP volhard steeds in die stryd om die vry-
heid van die Afrikanervolk. Om daardie stryd te kan
voortsit, vra ons u finansiële ondersteuning. Ek haal
weer mnr Jaap Marais aan: “Die nasionalisme roep
ons op om met geeskrag en wilskrag en die besef
van ons geroepenheid, met geloof aan die reg van
ons saak, die stryd voort te sit”.

Louis van der Schyff, Hoofsekretaris

• Skenkings kan inbetaal word op die HNP se  
bankrekening. Die besonderhede is soos volg: 

Absa Tjekrekening. 
Naam van rekening: HNP
Rekeningnommer:  020 001 348
Takkode:  632 005   
Verwysing:  Van, Voorletters, 

Stad/Dorp en die syfer 50   
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Van bladsy 5

waardevolste werktuie geword om unifikasie te-
weeg te bring.

Die Britse oogmerk was om die verskillende ge-
biede onder Britse beheer te konsolideer. Uitein-
delik het die leiers in die gebiede tydens ŉ Nasio-
nale Konvensie op ŉ konstitusionele raamwerk
ooreengekom. Dit is deur die Britse Parlement as
die Suid-Afrika-wet 1909 gepromulgeer, en het op
31 Mei 1910 die grondwet van die Unie van Suid-
Afrika geword. So het die twee voormalige Boere-
republieke uiteindelik ook hul status as afsonder-
like staatsentiteite verloor en saam met die Kaap en
Natal in ŉ enkele nuwe skepping onder die Britse
Kroon, naamlik die Unie van Suid-Afrika, opgegaan
(Quigley: 73-79; Van der Walt et.al.: 467-477).

Uit: Kruger, Paul: Settlement of the Boer-Afrikaner
People’s claim to territorial self-determination:

Inviting international intervention.

Verkrygbaar by Chantal Kruger, VVK-kantoor, tel.
079 740 7214. (die boek is tans net in Engels
beskikbaar. ŉ Afrikaanse weergawe sal binnekort
verskyn).

Verraai

Konsentrasiekampdag
Van bladsy 1

en die kinders het die geleentheid gekry om blom-
me en wit rosies op al die graffies te plaas.

Mej Hannetjie du Plessis het twee pragtige lie-
dere gesing waarvan die een Geliefd Gelofteland
was wat deur haar suster, mev Nellie Cronje, ge-
skryf is. Mev Cronje het ‘n gedig voorgedra. Na
afloop van die verrigtinge het die Magalies-Moot
Volkspelelaer ‘n vertoning gelewer en almal teen-
woordig genooi om saam volkspele te speel.

Irene, 15 Junie 2019

Mev Ansie Cruywagen aan die woord.


