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REBELLIE HERDENKING 
20 SEPTEMBER 2014 

 
Op 20 September 2014 het die AWB die Rebellie van 1914 
gevier. Op hierdie koue Saterdagoggend is daar by die 
Kommandosaal te Coligny bymekaargekom om die brawe 
burgers, soos Genl. Koos De la Rey, se opstand teen die Britse 
oproep om saam met hulle die wapen op te neem teen 
Duitsland, te herdenk. 
Die gasheer van die dag was Brigadier Piet Breytenbach van die 
Diamantstreek wat saam met sy mense arriveer het met ’n 
perdekommando.  Na ’n kort verwelkoming van Brig. Piet is die 
eerste gasspreker, Mnr. Paul Kruger van die Volksraad, aan die 
woord gestel. Na sy treffende boodskap  is almal vermaak deur 
’n uitmuntende tablo wat deur Brig. Piet en sy mense van die 
Diamantstreek aangebied is. Die tablo is geneem uit die 
verhoogstuk "Ons vir jou Suid-Afrika" en is briljant aangebied - 
almal was selfs aangetrek in histories-korrekte uitrustings! 
Na die boodskap van Mnr. Frans Jooste van die 
Kommandokorps  is die oggend by Coligny afgesluit met die 
sing van "Die lied van jong Suid-Afrika" en almal het na 
Lichtenburg vertrek  vir die verrigtinge daar. 
Daar is bymekaargekom by die standbeeld van Genl. De la Rey 
waar almal, te midde van groot belangstelling van die plaaslike 
bevolking, met trots die aankoms van die ossewa by die 
standbeeld toegekyk het. Na ’n kranslegging deur die Leier, Mnr. 
Steyn von Rönge, die sprekers en lede van die publiek, is 
Professor A.W.G. Raath aan die woord gestel om almal bietjie 
meer van die geskiedenis van die Rebellie te vertel. Mnr. Steyn 
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von Rönge het die dag afgesluit met sy toespraak waarna almal 
weereens uit volle bors "Die lied van jong Suid-Afrika" gesing 
het. 
Die Rebellie van 1914 moet in die toekoms onthou en gevier 
word vir die veggees wat die droom van onafhanklikheid van 
Brittanje lewendig gehou het en vir die durf en waagmoed wat 
aan die dag gelê is deur van ons grootste Boereleiers. 

Vervolg van bl.1 

Geagte lede en vriende. 
Is u ’n aspirant joernalis? 

Wil u graag ’n artikel vir die Sweepslag skryf? 
Wil u kommentaar lewer op iets wat in die 

Sweepslag geskryf is of op iets in u eie gebied 
of selfs op iets wat in die nuus is? 

 
Stuur gerus u artikels en kommentaar aan: 

sweepslag@awb.co.za 
Miskien verskyn jou artikel in die volgende 

uitgawe! 
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Talle boikot stasies glo oor Steve 

Byna 800 mense het gereageer op die kritiek wat Steve Hofmeyr op 

sy Facebook-blad teen Jacaranda 94.2 FM en OFM uitgespreek het. 

Die twee radiostasies speel nie musiek van sy nuwe album, Toeka 3, 

nie. 

Volgens Gary Stroebel, uitvoerende hoof van die Central Media 

Group, boikot OFM nié Hofmeyr se musiek nie, maar speel dit nie 

meer so gereeld nie. 

Hy het eergister gesê Hofmeyr se politieke agenda veroorsaak dat 

hy nie meer ’n “hoofstroom”-kunstenaar is nie, maar hulle speel 

nog van sy ouer liedjies wanneer luisteraars dit versoek. 

Hofmeyr het eergister geskryf: “Jacaranda was die Innibosfees-borg 

en OFM die Tekkiefees-borg. Ek het ‘Die Stem’ (daar) gesing 

omdat daar meer as 20 000 Afrikaners was. Ek mag verkeerd wees, 

maar ek dink nie so nie. Dankie vir soveel ondersteuning.” 

Talle aanhangers het op Facebook en Twitter geskryf hulle luister 

nie meer na OFM en Jacaranda nie. 

Stroebel sê liedjies word op grond van klank en formaat gekies en 

die kunstenaar is nie die eerste oorweging nie. 

“Die programbestuurder kies die gewildste nuwe liedjies. 

Grensgevalle word soms deur ’n paneel bespreek of eenkant toe 

geskuif vir latere oorweging.” 

Natasha Wadvalla, kommunikasiehoof van Kagiso Media, sê dié 

maatskappy steun die stasies se verduideliking van die kriteria vir 

die gebruik van musiek. 

‘Help asb. polisiehoof reg met 

plaasmoordstatistiek,’ vra TLU SA 

“Iemand moet die nasionale kommissaris van polisie, Riah Phiyega, 

asseblief help met die vertolking van plaasmoordstatistieke.” 

Só het Henry Geldenhuys, TLU SA se adjunkpresident en 

voorsitter van die veiligheidskomitee gevra na aanleiding van 

Phiyega se voorlegging aan die Menseregtekommissie (MRK), 

waartydens sy gesê het dat plaasmoorde afgeneem het en dat daar 

geen verskil tussen ’n plaasmoord en ’n ander moord is nie. 

Volgens Geldenhuys wys TLU SA se statistiek dat daar tot en met 

einde September vanjaar, reeds 53 plaasmoorde gepleeg is in 210 

aanvalle. Dit verteenwoordig ’n skerp styging teenoor 2013 toe daar 

tot die einde van September 43 plaasmoorde plaasgevind het in 164 

aanvalle. “Dit is dus enersyds verstommend dat die kommissaris 

kan beweer dat daar ’n afname is in plaasaanvalle en -moorde en 

andersyds wys dit op die foutfaktor op die polisie se eie statistiek. 

Vermoedelik is ander syfers van hulle dan ook verkeerd,” het 

Geldenhuys gesê. 

“Hierdie ongewenste situasie bring mee dat die SAPD hulle eie 

syfers openbaar moet maak. Daar is geen rede anders as om hul eie 

onvermoë te probeer verdoesel om dit nie op ŉ gereelde basis 

bekend te stel nie. Die MRK-verhoor het al genoeg getuienis 

aangehoor van gebrekkige polisie-optrede, om welke rede ook al. 

Waar daar dan nog ŉ beroep op die gemeenskap gedoen word om 

die polisie by te staan, is hulle strukture nie in plek nie, soos blyk uit 

die chaotiese toestand rondom polisiereserviste,” volgens 

Geldenhuys. 

Hy het gesê in sekere tradisioneel swart gemeenskappe gebeur dit 

toenemend dat reg in eie hande geneem word omdat die polisie nie 

optree nie. “Dit sal ’n donker dag wees as daardie soort optrede sou 

uitkring. Boere raak ook ongeduldig met die gevoel dat hulle eintlik 

voëlvry is,” het Geldenhuys gesê. 

AfriForum sê Wes-Kaapse boere moet plase “op 

groot skaal” verdedig 

AfriForum het ŉ beroep op Wes-Kaapse boere gedoen om hulself 

en hul eiendom te beskerm teen die “Ehrenreich/Cosatu-

bedreiging”. 

Dít kom nadat Tony Ehrenreich, Cosatu se Wes-Kaapse sekretaris, 

vroeër gesê het dat plase in dié provinsie “op groot skaal beset sal 

word” en dat ŉ sogenaamde “oorlog om geregtigheid” op pad is 

indien boere nie ophou om werkers van plase af te sit nie. 

“Ehrenreich hits spanning tussen werkers en boere aan, hy moedig 

geweld op plase aan in ŉ tyd waar plaasaanvalle ŉ skokwerklikheid 

in die land is en veroorsaak verdere konflik oor grond. Cosatu se 

onverantwoordelike uitsprake polariseer gemeenskappe in landelike 

gebiede en sal verdere afleggings veroorsaak,” het Ian Cameron, 

AfriForum se hoof van gemeenskapsveiligheid, gesê. 

Cameron het gesê boere moet by veiligheidsnetwerke inskakel om te 

voorkom dat hul plase beset word, omdat die regering nie die 

politieke wil het om boere óf hul plase te beskerm nie. 

“Sonder boere sal ons ’n land van hongersnood wees. Selfs mnr. 

Ehrenreich word deur boere, wat hy nou as vyande uitmaak, 

gevoed,” het Cameron afgesluit. 

Ses stropers in Krugerwildtuin vasgetrek 

Ses vermeende renosterstropers is in twee afsonderlike voorvalle in 

die Krugerwildtuin in hegtenis geneem. 

Reynold Thakhuli, ŉ woordvoerder van SANParke, het gesê die 

eerste inhegtenisname het in Kingfisherspruit plaasgevind. 

Wildbewaarders wat roetine patrollie gedoen het, het drie verdagtes 

opgemerk en hulp ontbied. “ŉ Polisie helikopter en wildbewaarders 

van SANParke se eenheid vir spesiale operasies is ontplooi,” het hy 

gesê. 

Die drie verdagtes is aangekeer. Hulle het ŉ .458-geweer, ammunisie 

en ŉ byl in hul besit gehad. 

UIT DIE KOERANTE 

Vervolg op bl.4 
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Die tweede inhegtenisname het in die Krokodilbrug-omgewing 

plaasgevind. “Wildbewaarders het voetspore van drie vermeende 

stropers opgemerk en gevolg. Hulle het ook die hulp van ŉ 

helikopter ontbied, waarna die verdagtes aangekeer is,” het Thakhuli 

bygevoeg. 

Die mans het ŉ .375-jaggeweer, ammunisie en ŉ byl in hul besit 

gehad. 

Meer as 730 renosters is reeds vanjaar in Suid-Afrika vir hul horings 

doodgemaak. Nagenoeg 500 renosters is in die Krugerwildtuin 

gestroop. Meer as 1 000 renosters is in 2013 doodgemaak. 

Nóg ‘n kragskok vir verbruikers 

Die Nasionale Energiereguleerder (Nersa) het aangekondig dat 

Eskom se kragtarief volgende jaar met 12,69% gaan styg. 

Nersa het Eskom se plan goedgekeur om vergoed te word vir die 

kostes wat opgeloop het tussen 2010 en 2013 toe daar kragtariewe 

vasgestel is. “Nersa het aangekondig dat hy die implementeringsplan 

van die regulatoriese aansuiweringsrekeningsbalans (RCA) van R7,8 

miljard vir Eskom goedgekeur het,” het die maatskappy in ŉ 

verklaring gesê. 

Die RCA is ŉ regulatoriese meganisme wat Eskom toelaat om ŉ 

oor- of onderverhaling van inkomste aan te pas aangesien die 

aanvanklike prysvasstellings gegrond is op vooruitskattings en 

aannames. “Die RCA-balans is ŉ eenmalige verhaling van 

standaardtarief kliënte sowel as Eskom-kliënte in ander kategorieë 

en sal eers in die 2015/16-finansiële jaar geïmplementeer word.” 

Dit beteken dat verbruikers ŉ bykomende vier persent sal betaal bo-

op die agt persent verhoging wat vroeër goedgekeur is. 

Juffrou nie skuldig aan rassisme 

ŉ Onderwyseres van die Nasionale Kunsskool in Braamfontein is 

onskuldig bevind aan rassisme ná ŉ voorval vroeër vanjaar. 

“Twee onafhanklike regsondersoeke en ŉ tugverhoor is 

afgehandel,” het Brenda Sakellarides, voorsitter van die skool se 

beheerliggaam, in ŉ verklaring gesê. 

The Star-koerant het in Junie berig ŉ Gr. 8-

geskiedenisonderwyseres het aan haar skoliere gesê die rede waarom 

die regering misluk, is omdat dit deur swartmense gelei word. ŉ 13-

jarige het ŉ SMS aan haar ma gestuur om te sê die juffrou sê 

swartmense is “dom” om vir die ANC te stem en die mense in die 

Wes-Kaap is “meer as tevrede met die DA, danksy wit mense. 

Die onderwyseres, slegs bekend as mev. Nell, is voorlopig geskors 

nadat dié bewerings aan die lig gekom het. “Die Gautengse 

departement van onderwys en die skool het afsonderlike 

regsondersoeke gedoen,” het Sakellarides bygevoeg. Volgens haar 

kon nie een van die regsfirmas onweerlegbare bewyse vind dat die 

UIT DIE KOERANTE (vervolg) 
Vervolg van bl.3 onderwyseres rassisties is nie, maar het al twee vir ŉ tugverhoor vir 

die skool aanbeveel weens ŉ moontlike oortreding van die 

gedragskode van die SA Raad vir Onderwysers. 

Die tugverhoor het ook nie enige bewyse van rassisme opgespoor nie 

en mev. Nell is vrygespreek op dié aanklag. “Sy het egter sekere 

klousules van die gedragskode oortree wat verband hou met dissipline 

en onsensitiwiteit. Geen van hierdie oortredings dui egter op enige 

rassistiese vooroordeel nie,” het Sakellarides gesê. 

Die onderwyseres se skorsing is met onmiddellike effek opgehef. 

Malema sal eers later oor bedrogsaak hoor 

Die bedrogverhoor van Julius Malema en sy medebeskuldigdes is in 

die Polokwane-hooggeregshof uitgestel. 

Staatsaanklaer Andrew Laka het die hof versoek om die verhoor uit te 

stel omdat van die advokate nie beskikbaar was nie. Regter Ephraim 

Makgoba het gevolglik die saak tot 3 Augustus 2015 uitgestel. 

Die geskorste voormalige leier van die ANC-jeugliga staar aanklagte 

van bedrog, korrupsie, geldwassery en swendelary in die gesig. Malema 

en sy medebeskuldigdes het hulself glo valslik voorgedoen aan die 

departement van paaie en vervoer in Limpopo wat daartoe gelei het 

dat ŉ tender van R52 miljoen aan Malema se 

projekbestuursmaatskappy, On-Point Engineering, toegeken is. 

Nagenoeg 500 staatsamptenare geskors 

Nagenoeg 500 sake van staatsdiensamptenare wat oor dissiplinêre 

redes geskors is, is op die regering se nuwe gesentraliseerde databasis 

aangeteken. 

“Dit is die totale aantal uitstaande sake wat van die land se 156 

nasionale en provinsiale departemente aan die databasis gestuur is,” 

het Collins Chabane, minister van die staatsdiens en administrasie, 

Sondag aan verslaggewers in Pretoria gesê. 

Hy meen dit kan moontlik net ŉ “breukdeel” van die uiteindelike 

totaal wees. 

“Ek het probeer om syfers te vermy wat moontlik net ŉ gedeelte of 

breukdeel voorstel van dit wat dit veronderstel is om te wees, maar 

tans in ons databasis is daar tussen 473 en 480 sake aangeteken,” het 

Chabane gesê. 

Die sake hou verband met werknemers wat met of sonder betaling 

geskors is. ŉ Gedetailleerde afbreuk van die sake is nog nie gedoen 

nie. 

Koerantberigte is direk geneem vanuit 

die volgende bronne: 

Maroela Media, Nuus 24 wat insluit: 

Beeld, Volksblad en City Press 

http://maroelamedia.co.za/blog/nuus/suid-afrika/nog-n-kragskok-vir-verbruikers/
http://maroelamedia.co.za/blog/nuus/suid-afrika/juffrou-nie-skuldig-aan-rassisme/
http://maroelamedia.co.za/blog/nuus/suid-afrika/malema-sal-eers-later-oor-bedrogsaak-hoor/
http://maroelamedia.co.za/blog/nuus/suid-afrika/nagenoeg-500-staatsamptenare-geskors/
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OPVOEDING: Christenskap en Taalgebruik 
 
Oor die afgelope tyd was daar verskeie aanvalle deur die Regering 
teen ons geloof en veral t.o.v die Christelike lewe van ons kinders 
op skool.  Gelukkig is daar nog verskeie opvoedkundige instansies 
wat nog steeds gebruik maak van Skriflesing en Gebed om  die dag 
mee te begin. (Prys die HERE).  
 
As Christene moet ons die vraag vra: “Wat is die werklike doel van 
die Regering om ons weg te hou van die Woord..?” In die Woord 
word daar duidelik geskryf dat daar aanvalle sal wees op ons lewe, 
of te wel die wyse waarop ons sal lewe as Christene.  
 
Op die huidige oomblik is daar instansies, verwys hier spesifiek na 
Laerskool Baanbreker in Boksburg wat op 28 Augustus 2014 die 
Departement van Onderwys hof toe gesleep het oor die feit dat 
hulle nog in hulle sillabus GODSDIENS ONDERRIG het. 
Volgens die Departement van Onderwys mag ‘n dag nie eens met 
Skriflesing en Gebed geopen word nie. 
 
Nou wat van ons eie taal - AFRIKAANS: Prof Dan Kgwadi, vise 
kanselier van die Noordwes Universiteit stel dit soos volg: 
“Afrikaans is ‘n hindernis op baie studente se pad om aan die 
Noordwes Universiteit (NWU) te studeer.” Rapport 27-09-2014. 
 
“Weer eens word die ongedefinieerde term transformasie gebruik 
om Afrikaans uit te skakel as onderrigtaal by tersiêre instellings. Die 
terme ‘apartheidsenklave’ (dr. Blade Nzimande) en ‘volkstaat’ is 
kwistig rondgegooi in die regverdiging om van Afrikaans ontslae te 
raak. Dit vervreem Afrikaners net nog meer,” lui die Verklaring van 

Mnr. Jan Bosman, hoofsekretaris van die Afrikaner Bond. “ ’n 
Aantal voormalige Afrikaanse universiteite het al in die slag gebly in 
die ‘transformasie’ van universiteite. Die NWU, wat die laaste 
Afrikaanse universiteit is, het oplossingsgerig gewerk aan die 
bevordering van meertaligheid binne ’n Afrikaanse omgewing. 
Daarmee saam is akademiese uitnemendheid bevorder.”  
Bosman wys daarop dat Suid-Afrika in 2014 aansienlik anders lyk as 
die Suid-Afrika wat voor 1994 uit staatkundige onderhandelinge 
gespruit het, die gevolglike Grondwet en hoe dit vandag toegepas 
word.  
 
Waarom moet Afrikaans dan een kant toe geskuif word? Prof Dan 
Kgwadi noem in die artikel van Rapport van 27-09-2014 dat 
niemand uitgesluit moet voel op enige van die drie kampusse nie en 
almal moet toegang hê tot dieselfde hoë standaard van akademie en 
toerusting. Maar word ons as Afrikaanssprekendes dan nie terug 
gehou nie..? Word ons reg as Afrikaanssprekendes dan nie geskend 
nie…?  Hy sê self in die artikel hy praat al hoe beter Afrikaans en 
sal binne ses maande dit kan praat en droom en dalk self nog in 
Afrikaans kan bid… Hoe kan Afrikaans dan ‘n hindernis wees as 
hyself uitsien om self in Afrikaans te gaan bid! 
 

GESKIEDENIS 
 
Vroeër het Reuters berig dat  Themba Gwabeni,  lid van die 
Nasionale Erfenisraad, so terloops genoem dat ‘n sekere Regse 
groep baie beteken het vir die huidige geskiedenis van ons land. Hy 
het spesifiek genoem dat Eugène Terre Blanche van die AWB baie 
te doen het met die verandering in ons land en dat hy voorstel dat 
sy huis as ‘n Nasionale gedenkwaardigheid verklaar moet word.  In 
Beeld van 30 September 2014 skryf Susan Cilliers ook ‘n artikel 
genaamd ‘AWB-Leier het rol gespeel’ oor die versoek van 
Themba Gwabeni.  

KOMMENTAAR OP DIE NUUS 

Die SAKP en Cosatu het die voorstel van die tafel gevee en dit 
beskryf as ‘n belediging. Themba Gwabeni het genoem dat hierdie 
denke die ekonomie van Ventersdorp sal opstoot, maar het egter 
nog geen amptelike versoek ingedien nie en Mpho Molapisi, 
bestuurder van museums en erfenis sake in Noordwes, het bevestig 
dat geen amptelike versoek nog ontvang is om die plaas naby 
Ventersdorp tot nasionale gedenkwaardigheid te verklaar nie. 
Mpho het gesê “Ons is die eerste toegangspunt vir sulke 
voorstelle.” 
 

Die NKANDLA debakel 
 
“Die woord “Nkandla” gaan vandag (30/09/2014) van die 
parlement in Kaapstad tot in Durban weergalm waar prosesse aan 
die gang is om te bepaal wie se koppe oor die Nkandla-skandaal 
van R246 miljoen moet rol. Die parlementêre ad-hoc komitee oor 

Nkandla kan sy werk reeds vandag afhandel – sonder om pres. 

Jacob Zuma tot verantwoording te roep – en die departement van 
openbare werke se tugverhore van tien amptenare begin 
vanoggend in Durban. Dan moet die hooggeregshof in Kaapstad 
en die minister van polisie ook nog belangrike besluite neem wat 
bepalend sal wees. Maryna Lamprecht berig oor die vier prosesse 
waarop die uiteinde van Nkandlagate berus.” – Uit Beeld van 30 
September 2014. 
 
As ons na verskeie lede van die publiek luister, hetsy wit, swart of 
bruin, kan ons agterkom dat almal al redelik stom geslaan is oor die 
bedrag van 246 miljoen rand wat gespandeer is ten opsigte van die 
opgradering van Jacob Zuma se paleis. (Verseker kan ons dit nie ‘n 
huis noem nie!)  
Kon daardie geld nie vir iets meer positiefs aangewend word nie, soos 
byvoorbeeld onderwys of hospitale!? 
 
Ten eerste het die president vroeër die jaar ‘n verslag uitgereik waar 
hy homself verontskuldig en dus grootliks die stomme argitek 
blameer oor die koste van die opgradering. Wel, uit ‘n oudit 
oogpunt, moet daar verseker iemand anders wees wat die blaam 
moet dra. Wie het hierdie koste dan goedgekeur? Iewers moes 
iemand geteken het daarvoor? 
 
In ‘n artikel van Rapport (27-09-2014) “Ministers moet saam met 
ons verhoor word”, word verwys na 15 ander amptenare wat ook 
verantwoordelik gehou moet word vir die onregmatige 
verbeterings aan president Jacob Zuma se huis. Hier word die 
amptenare beskuldig van die oortreding van verskeie finansiële 
regulasies tydens die aanstelling van kontrakteurs. Vyf van hierdie 
amptenare het aan City Press genoem dat hulle as sondebokke 
uitgewys word slegs om hul base te beskerm. Die ANC het besluit 
om ‘n ad-hoc komitee op die been te bring om die werklike 
skuldige partye uit te wys - of is dit om vir Jacob Zuma te 
beskerm? 
 
Die DA en EVV (EFF) het aangevra om deel te wees van hierdie 
ad-hoc komitee, maar het op Vrydag 26 September uit ‘n 
vergadering van die ad-hoc komitee gestap nadat die ANC geweier 
het om Jacob Zuma voor die komitee te laat verskyn. Wonder nog 
steeds wie wil die ANC beskerm – Zuma of dalk ander individue..?  
 
Die BEELD van 30 September 2014 beweer dat diewe by die 
kantoor ingebreek het van die man wat  die 13 Nkandla-
“sondebokke” in hul tugverhoor verteenwoordig – en dit op die 
vooraand van dié staatsamptenare se potensieel plofbare verhore. 
 

Vervolg op bl.6 
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 Nadat die diewe op ’n manier verby die wagte en op die 11de 
verdieping van die vakbond se kantore in Durban kon kom, het 
hulle Claude Naicker, KZN-bestuurder van die staatsdiensvakbond 
PSA (Public Servants Association), se persoonlike skootrekenaar 
gesteel, maar DVD-spelers en ander waardevolle items gelos en niks 
in enige van die ander kantore gesteel nie….  En die berig beweer 
ook dat die kameras daardie aand ook nie gewerk het nie. 
 
Hierdie 13 "sondebokke" is volgens bewerings deur hoër gesag en 
selfs ministers, aangesê om alle rekords van "geheime" vergaderings 
oor die opgraderings te vernietig. 
 
Ons hou hierdie sirkus dop met gemengde gevoelens! 
 

 

 
Plaasmoorde 

 
Elke waarlike Boer sit aand na aand met Die Woord op sy skoot en 
bid dat GOD hom en sy familie moet beskerm teen die aanvalle van 
die gewetenlose barbare wat ons uitmoor. Wat sit eintlik agter die 
plaasmoorde? Of moet ons eerder vra “wie” sit agter die 
plaasmoorde? 

AfriForum het Maandag, 29 September 2014 aangekondig hulle het 
ŉ navorser aangestel om die studie te behartig wat meer as 100 
gevallestudies dwarsoor Suid-Afrika sal insluit. Die burgerregte-
organisasie het ook ’n beroep op die publiek gedoen om hom te 
nader as hulle self deur ’n plaasaanval geraak is of enige inligting het 
wat vir die studie van waarde kan wees. 

“Daar is te veel vrae waarop daar nog nie antwoorde is nie,” het Ernst 
Roets, adjunk uitvoerende hoof van AfriForum gesê. “Ons wil vasstel 
of tendense in hierdie aanvalle vasgestel kan word. Die debat oor die motief 
agter plaasmoorde verdien ook verdere ondersoek. Dan is daar ook vrae oor hoe 
gereeld plaasaanvalle deur buitelanders gepleeg word, hoe gereeld dit die gevolg 
van arbeidsgeskille tussen boere en werkers is en watter veiligheidsmaatreëls die 
doeltreffendste is om plaasaanvalle te voorkom.”  

’n Deskundige in plaasaanvalle, Lorraine Claasen, gaan ‘n studie 
doen om te bepaal wat die oorsaak of redes is vir plaasaanvalle. 
Claasen gaan deur middel van AfriForum se plaaslike strukture, 
gevallestudies van dwarsoor die land, behartig. Onderhoude sal 
gevoer word met slagoffers wat plaasaanvalle oorleef het, geliefdes 
van persone wat op plase vermoor is, plaaswerkers en veroordeelde 
plaasmoordenaars. 

Om die studie te kan uitvoer, sluit dit onderwerpe soos volg in: 

 
• die doeltreffendheid van bepaalde veiligheidsmaatreëls; 
• die samestelling van verskillende statistieke wat met plaasaanvalle verband 
hou; 
• die koste-implikasie van ’n plaasmoord; 
• die sielkundige impak van ’n plaasaanval of -moord op slagoffers; 
• die impak op plaaswerkers; 
• die doeltreffendheid van polisie-ondersoeke na plaasmoorde; en 
• die impak wat haatspraak en politieke opstokery het. 

AfriForum moedig die publiek aan om enige inligting oor 
plaasaanvalle of -moorde onder hul aandag te bring. “Geen inligting is 
te onbelangrik om onder ons aandag te bring nie,” het Claasen gesê. Mense 
wat inligting wil deel kan AfriForum e-pos by 
stopdiemoorde@afriforum.co.za 

Gelukkig is daar ook soms goeie nuus: Vier verdagtes is in 
hegtenis geneem vir die moord op Lynette Pamela Lavender (60) 
wie se liggaam Donderdag, 25 September in haar huis op ŉ 
kleinhoewe naby Rust de Winter in Limpopo, gevind is. 

Saterdag, 27 September op die plaas Elim naby Tweespruit: Om 
01:15 die oggend gewaar Neels Botha (55) en sy ma, Monica (79) op 
'n CCTV-kamera hoe vier mans probeer om hul plaashuis binne te 
gaan. Sy het dadelik die beskermingsdienste gebel. 

Die wakker optrede van die Tweespruit-beskermingsdienste en die 
polisie het voorkom dat die boer en sy ma deur rowers oorval is en 
drie van die sewe plaasaanvallers is reeds in hegtenis geneem. 
 
■Volksblad het in Januarie berig dat Bothma en sy ma op dieselfde plaas deur 
vyf mans aangeval is. Hulle is met messe gesteek en erg aangerand 
 

Vervolg van bl.3 
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018 264 3669 

Fax: 018 264 2516 
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076  531 2797 
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AWB Pretoria 
076 119 7589 

awbpretoria@gmail.com 
AWB Rustenburg 

084 250 2150 
rustenburgawb@gmail.com 
AWB Weskaap Kantoor 

021 903 4248 
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UIT DIE WOORD 
Eksodus 3:1-22 
WIE IS GOD? en WIE IS ONS? 
God se identiteit: Identiteit is baie 
belangrik in alle fasette van die lewe. As ma 
met my geraas het, was ek nie te diep in die 
moeilikheid nie. Maar as sy vir pa gaan sê 
het dat ek stout was….. Identiteit . Wie ons 
is. Met wie ons te doen het. Waarvoor ons 
staan. Waarom ons op ’n sekere plek is. 
Identiteit stel al hierdie elemente in konteks 
met ons eie lewens, asook met die mense 
waarmee elkeen van ons te doen kry. 
 
Die name van mense het in Bybelse tye baie 
gesê oor hulle identiteit. Jos. 2:1 "Josua, die 
seun van Nun, uit Sittim" Dadelik kon 
bepaal word wie hy is en waarvandaan hy 
kom. Identiteit was dus baie belangrik 
omdat dit jou aan familie en gemeenskap 
verbind het. 
 
So was die gode van die tyd sê identiteit net 
so belangrik. Hulle rol en mag was baie keer 
in hul name vervat. Amon, god van 
kreatiwiteit en vrugbaarheid, afgelei van 
Yamanu, wat beteken die "verskuilde een" 
Horus, god van lig, afgelei van Heru, wat 
beteken "hoog" of "valk" Ra, Egipties vir 
:son", hoofgod van die Egiptenare. Name 
het eienskappe weerspieël. Name het, mag 
en gesag behels en vervat. 
 
Daarom se Moses juis in vers 11 van ons 
gelese gedeelte: "Wat is ek, dat ek na Faro 
sou gaan en ek die kinders van Israel uit 
Egipte sou lei?" Wie was Moses om voor 
die grote Farao te gaan staan en so ’n eis te 
stel? Wie was hy om as leier van die volk 
van God op te tree? Wie was hy om teen 
die magdom gode van Egipte te staan? Op 
grond waarvan moet hy hierdie reuse 
opdrag uitvoer? Hy was nie meer ’n prins in 
Egipte nie, hy was nou maar ’n vee 
oppasser uit Midian. 
 
Maar God het sake in perspektief gestel. 
God roep Moses nader vanuit ’n brandende 
doringbos. Dadelik word Moses beveel om 
sy skoene uit te trek. Hy bevind hom op 
heilige grond; in Goddelike 
teenwoordigheid. Die woorde wat aan hom 
gespreek word, word met Goddelike gesag 
gespreek. In vers 6 lees ons dat Moses sy 
aangesig verberg het want hy was bevrees 
om God te sien. Hy was bang vir Wie God 
is en wat dit behels. Hier sien ons ’n deel 
van God se besondere openbaring. Sy 
identiteit. Wie Hy is. 
 
Vêrder in vers 6 sê God vir Moses: "Ek is 
God van jou vader, die God van Abraham, 
die God van Isak en die God van Jakob". 

God het Homself aan Moses bekendgestel 
as die God van Moses se voorvaders, sy 
familie. Dit is ook deel van die formule 
waarmee Moses sy opdrag aan die Israeliete 
moet meedeel soos ons sien in vers 15. Die 
volk sal Moses aanvaar op grond van hulle 
geskiedenis met God. God identifiseer 
Homself as die God van die verbond. 
 
Vers 13: "en as hulle my vra wat is sy naam? 
- wat moet ek hulle antwoord?" Moses het 
dit moontlik binne die bekende konteks van 
daardie tyd gevra. Elkeen van die legion 
Egiptiese gode kon deur ’n spesifieke naam 
erken word. Op grond van wie se gesag 
moet hy optree? 
 
Vers 14: "Ek is wat ek is" Vers 15: "Dit is 
my Naam vir ewig en dit is my gedenknaam 
van geslag tot geslag" Vir die eerste keer 
verbind God Homself tot ’n spesifieke 
Naam waarmee Hy geïdentifiseer moet 
word. Dit verwys nie meer na ’n bepaalde 
eienskap nie maar eerder na die essensie 
van sy Wese. Die wese van Sy identiteit. 
Deur die een Naam kan die wêreld alle 
aspekte van die natuur van God se identiteit 
herken, tot in ewigheid toe. 
 
Jes52:6 "Daarom sal my volk my Naam leer 
ken; daarom sal hulle weet op die dag dat 
dit Ek is wat spreek: Hier is Ek!" 
 
Sy Naam dui op sy uniekheid as enigste 
God, Sy teenwoordigheid, Sy gesag. Dit dui 
op god se perfektheid en die 
onvoorwaardelikheid en onafhanklikheid 
van Sy bestaan. 
 
Maar in vers 18 vind ons ’n interessante 
uitspraak. Wanneer Moses God aan die 
Farao bekendstel moet hy Hom as Jahwe 
(of "Ek is God"), God van die Hebreërs 
voorstel. Dit is ’n duidelike kontras tussen 
die Egiptiese gode en God. Teenoor die 
omvangryke name van die Egiptiese gode 
stel God Homself as die Enige, Ewige, die 
teenwoordige God. 
 
Dit dui ook verder op die onderskeid 
tussen die situasie waarin die Israeliete hulle 
bevind het teenoor die situasie van die 
Egiptenare, tydens die gebeure wat gevolg 
het tydens die bevryding van die volk van 
God. Omdat God Moses stuur moet hy na 
Egipte terugkeer ten spyte van die Farao. 
Net op grond van Wie God is, sal die volk 
Moses aanvaar as leier. Omdat God dit so 
bepaal het, sal die volk verlos word ten 
spyte van hulle verdrukte en hopelose 
toestand, ten spyte van die mag van Egipte 
met al hulle duisende sogenaamde gode. 
Die identiteit van God. 
 
Wie was Moses en wie is ons vandag?  
Kom ons staan ’n oomblik stil by ons 
identiteit. Wat is die belangrikste aspek van 

ons lewens, dit wat ons identifiseer? Wat is 
die bepaalde beginsel van ons identiteit? 
Watter element van ons bestaan beskryf 
ons wese die beste? Is dit my nasionaliteit? 
My ras? My volk? My familie? My vrou? My 
vriende? My opleiding, of waar ek my 
opleiding ontvang het? My titel? My 
bankbalans? Die woongebied waar ek 
woon? Die rugbyspan wat ek ondersteun? 
Watter van hierdie faktore speel so ’n groot 
rol in ons identiteit dat dit ons wyse van 
denke en ons optrede beïnvloed? Die eerste 
groot vraag: wat is veronderstel om die 
bepaalde faktor van elkeen van ons se 
identiteit te wees en wat is werklik daardie 
faktor? 
 
Kom ons neem die voorbeeld van Moses 
wat ons in ons teksgedeelte gevind het en 
kyk wat dit vir ons sê. Ons weet dat Moses 
Israelitiese ouers gehad het. Ons weet dat 
hulle hom in ’n mandjie die Nyl ingestoot 
het om sy lewe te red. Het hierdie groot 
ondervinding egter Moses se identiteit 
bepaal? Dit lyk nie so nie. Ons weet verder 
dat Moses in die farao se paleis 
grootgemaak is as ’n prins. Het hierdie 
status Moses gedefinieer later in sy lewe? 
Nee,. Moses het ook ’n ander Egiptenaar 
vermoor en moes soos ’n krimineel na 
Midian vlug. Het dit die kern van Moses se 
lewe op aarde geword? Gewis nie. 
 
Maar wat het Moses dan so ’n groot profeet 
gemaak? Wat was so spesiaal aan Moses dat 
hy al hierdie groot prestasies kon behaal? 
Met sy prestasies verwys ons na die 
bevryding van die volk, die trek deur die 
Rooi see, hy het God se Wet ontvang en hy 
het die volk gelei deur die woestyn vir 
veertig jaar tot by die beloofde land van die 
verbond. Ongelooflik. As ons in ons lewens 
maar net een ding kon regkry wat helfte so 
groot was soos enige van hierdie gebeure. 
 
So wat was Moses se geheim? Die feit dat 
hy die boodskapper van God was. Hy was 
God se profeet. Hy was die leier van die 
volk deur God aangestel. Moses se sukses 
was nie as gevolg van iets wat hy in homself 
was of iets wat met hom gebeur het nie. Sy 
sukses was as gevolg van Wie God is en dit 
wat God vir hom bepaal het. Moses se 
sukses was as gevolg van God se identiteit. 
 
So vind ons dan ook talle voorbeelde 
dwarsdeur die Bybel. ’n Paar aanhalings uit 
die Ou Testament: 
Ps. 18:30 "Want met U loop ek ’n bende 
storm en met my God spring ek oor ’n 
muur". 
2 Kon. 18:5 "Hy het op die Here, die God 
van Israel, vertrou, sodat onder al die 
konings van Juda ná hom en die wat voor 
hom gewees het, niemand soos hy was nie." 
 
Ook in die Nuwe Testament sie ons dit: 
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BOERIUS - GEDIGTE VAN 'N BOER (Boerius is die skuilnaam van Boeremag gevangene, Willem Prinsloo) 

 
 

Martelaar se korrel 
 
Elke mens het lewe 
maar baie sonder sin, 
elke mens moet sterwe 
maar weinig tot gewin. 
Geen mens het werklik lewe 
sonder iets om voor te sterf, 
wat nie martelare erf. 
 
Soveel ‘n volk gedood word, 
word sy toekoms hoër verhef 
deur elke druppel bloed gegiet 
word die vryheidsnaar getref. 
 
Om ‘n mens te dood is maklik, 
om grond te roof staan vry 
maar ‘n volk se vlam  
word hoër gestook 
deur elke siel wat ly. 
 
Ek lê dan nou my korrel 
in die akker van ons volk 
deur stilte van die tye 

vergete vir die oog, 
en in donkerste van tye 
deur die winterryp gedroog, 
om wel in lente weer te spruit 
onder God’s genade wolk. 

 
03 Junie 2014 Sentraal Gevangenis Pretoria 
 

Hoor Boerevolk, daar is Een 
God! 
 
In die lyding van ons wonde 
deur die kreun van kwynend 
kroos 
het ‘n nuwe lied op ons tong 
geval 
wat saam met die daeraad bly 
bloos; 
dit is ‘n lied van stille wagting, 
‘n lied op wat moet kom 
om in die fleur van ons geslagte 
tot die mooiste skoonheid te 
blom. 
 

Dit sing van krag en dade, 
van geloof op wat sal wees 
van ‘n vlam wat in ons woeker 
tot verligting van ons gees. 
 
Oor die wuiwing van die velde 
wapper dit oor elke kop 
soos die dawering van helde: 
“Hoor Boerevolk, daar is Een 
God!” 
03 Junie 2014 Sentraal gevangenis Pretoria 

 

 Sienershoop 

 
Bloed roep na die berge 
van nog ‘n Boer verskeur 
soos oseaangetye: 
sonder stop – 
sonder keer! 
 
Geween verrys uit rougewaad 
met bloed en as vermeng – 
die weduwee verdwaas-verstom 
in haar stil verskrikte stem. 

 
‘n Kinderlikse kreet weerklink 
deur die leegheid van die huis 
sonder Orion wat rigting 
na môre-noord kan wys. 
 
Donker wolke van bose onheil 
verberg die suiderkruis 
sodat kragtelose arms koersloos 
na duister dreiging doelloos 
slaan 
sonder eendrag – 
slegs alleen bly staan. 
 
Dan skyn in die weste  
waar bruin beeste draai 
die gryse lig wat weer sal skyn 
oor die Vierkleur 
wat weer sal waai! 
 
17 April 2014 Sentraal Gevangenis, Pretoria 
 

Die bekende Fil. 4:14 "Ek is tot alles in 
staat deur Christus wat my krag gee". 
 
Elkeen van hierdie gedeeltes getuig van ’n 
lewe waarin God, Wie God is, Sy identiteit, 
’n sentrale en deurslaggewende rol gespeel 
het. 
 
En weer die groot vraag: wat is die 
bepalende faktor van elkeen van ons se 
identiteit? 
 
Joh. 1:2 "Maar almal wat Hom aangeneem 
het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders 
van God te word, aan hulle wat in Sy Naam 
glo". 
 
Weer eens: aan hulle het Hy die mag gegee 
om kinders van god te word. Kinders van 
dieselfde God wat Hom aan Moses bekend 
gemaak het. Wat Sy volk uit Egipte verlos 
het. Die Enige, Almagtige, Ewige God. 
Watter rol speel dit in ons lewens? Deur 
Christus is ons kinders van God, van dié 
God! Bepaal God se identiteit ook ons 
identiteit, of soek ons dit op ander 
onbenullige, verganklike plekke? Laat ons 
toe dat ander dinge ons definieer en ons 
kindskap van God op die agtergrond skuif? 
 
Job 4:6 "Is jou Godsvrees nie jou hoop, jou 
vrome wandel, nie jou verwagting nie?" 
 
Moses was nie groot omdat hy die kind was 
wat uit die Nyl gered was nie. Ook nie 
omdat hy ’n prins van Egipte was nie. Hy 
was groot want hy was die profeet van 
God. Hy was groot in God. God se wese, 
God se identiteit, het Moses grootgemaak. 
Kan ons ook sê dat ons verhouding met 
God, met Wie God is, ons definieer? 

Jes. 54:17 "Eke wapen wat teen jou gesmee 
word, sal niks uitrig nie; en elke tong wat 
teen jou opstaan in die gereg sal jy weerlê. 
Dit is die erfdeel van die knegte van die 
Here". 
 
Wat behels ’n identiteit in God? 
God het Homself nie net daardie dag, 
vanuit die brandende bos, aan Moses 
bekend gemaak nie. Hy het Moses ook 
daardie dag geroep. Sy identiteit het gesag 
aan Sy roeping vir Moses gegee. Wie God 
is, Sy wese, het gemaak dat Moses die 
opdrag moes ag. 
 
God roep elkeen van ons, Sy kinders, met 
’n besondere opdrag. Ons moet ons kruis 
opneem en Hom volg. Ons is Sy 
rentmeesters hier op aarde. Ons moet deur 
ons voorbeeld nog mense vir Hom wen. 
 
Ons sien egter in die gelese gedeelte dat 
Moses nie baie optimisties was oor die 
opdrag wat hy ontvang het nie. Dit nadat 
hy die almag van God met die brandende 
bos gesien en beleef het. Eers vra hy soos 
ons gelees het: "Maar wie is ek dan?" Hy 
was bang. Hy was bang vir die Farao. Hy 
was bang dat die Israeliete, sy eie mense, 
hom sal verwerp. Later, nadat God vir 
Moses nog ’n wonderteken met sy staf 
gewys het, het hy steeds verskonings 
gesoek. In hoofstuk 4:10 sê hy: "Ag, Here, 
ek is nie ’n man van baie woorde nie." 
 
Die tweede groot vraag: wanneer God ons, 
sy kinders roep, wat is ons antwoord? 
Hardloop ons weg soos Jona van Nineve af 
of sê ons soos Josua: "Ek en my huis sal die 
Here dien". Soek ons ook verskonings soos 
Moses aanvanklik gedoen het of sê ons 

soos Samuel: "Spreek here, U dienskneg 
luister" 
 
Ons moet onthou dat dit Christus is wat 
ons tot kinders van God geroep het "om te 
verkondig die deugde van Hom wat julle 
vanuit die duisternis geroep het tot sy 
wonderbare lig" - 1 Pet. 2:9. Ons moet 
onthou dat dit Christus is wat ons die 
opdrag gee "gaan dan heen, maak dissipels 
van al die nasies en doop hulle in die Naam 
van die Vader en die Seun en die Heilige 
Gees; en leer hulle om alles te onderhou 
wat Ek julle beveel het" - Matt. 28:19. Ons 
moet onthou dat Christus God is: "Ek en 
die Vader is een" - Joh. 10:30 
 
Wat beteken dit? Dit beteken dat die 
roeping van Christus aan elkeen van sy 
kinders ’n roeping van God af is. Sy 
opdragte het Goddelike gesag. As Hy ons 
stuur, dra dit dieselfde gewis as toe God vir 
Moses gestuur het! Dis God wat ons roep! 
Dit maak dit ’n heilige roeping op grond 
van God se identiteit. 
 
Besef ons die belang van God se roeping 
vir elkeen van ons? Besef ons die belang 
van ons roeping omdat dit God is wat dit 
vir ons gegee het? Maar meer as dit: besef 
ons die voorreg wat ons het om tot kinders 
van God geroepe te wees? Is ons Christus 
dankbaar wat dit in genade vir ons 
moontlik gemaak het? Speel God se 
identiteit die kernrol in ons 
dankbaarheidslewens? 
 
Geliefdes, GOD roep ons, GOD stuur ons. 
Wat is ons antwoord? 
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Die Suid-Afrikaanse Stadige 
Oorlog 

 
Die "Urban Dictionary" 
(www.urbandictionary.com) definieer 'n 
Stadige Oorlog (of te wel ’n "Slow war") as 
'n oorlog wat slegs sigbaar is wanneer die 
groter patroon geopenbaar word oor tyd. 
As jy die oënskynlik geïsoleerde gebeure 
van 'n stadige oorlog in versnelde tyd kan 
speel, sal hierdie oorlog se ware natuur 
geopenbaar word. 
'n Stadige Oorlog is die teenoorgestelde van 
die Blitzkrieg. 'n Oorlog so stadig, dat jy dit 
skaars agterkom. 'n Oorlog so stadig, dat 
diegene wat dit voer, kan ontken dat dit 
werklik gebeur. Onder die mis van die 
oorlog steek hulle dit weg as "gewone 
misdaad". Die eindresultaat is nog steeds 
dieselfde as die Blitzkrieg: totale uitwissing 
van die vyand.  
Oorlog het baie verander oor die afgelope 
100 jaar of so. Ons het 'n chemiese 
oorlogvoering in die Eerste Wêreldoorlog 
gesien het, Blitzkrieg in die Tweede 
Wêreldoorlog, kernoorlog, Koue Oorlog, 
"People's War", om maar 'n paar te noem.  
Die Stadige Oorlog is ook 'n strategie van 
die VSA teen die wêreld. Met klein stappies 
op 'n slag kom hulle stadig nader aan die 
doel van wêreld oorheersing. Jy sien dit in 
hul oorlog teen dwelms in Suid-Amerika, 
hul betrokkenheid in Afrika onder 
"Africom", hul militêre basisse gestrooi oor 
die hele Europa, ens  
'n Mikrokosmos van hierdie is die Stadige 

Oorlog teen Blankes in Suid-Afrika.  
As die Blankes 20 jaar gelede vertel was dat 
hulle 50% van hul plase moet weggee aan 
swartes, sou jy waarskynlik 'n oorlog gehad 
het.  
As die Blankes 20 jaar gelede vertel was dat 
hulle Afrikaanse skole en universiteite 
gedwing sal word om te verengels en 
oorgeneem sal word deur swartes, sou jy 
waarskynlik ’n oorlog gehad het..  
As Blankes 20 jaar gelede vertel was dat hul 
taal sal verdwyn uit televisie, sou jy 
waarskynlik ’n oorlog gehad het.  
As die Blankes 20 jaar gelede vertel was dat 
hulle in hul honderde duisende vanuit die 
staatsdiens gedwing sal word en vervang sal 
word deur onbekwame swartes, sou jy 
waarskynlik ’n oorlog gehad het. 
As die Blankes 20 jaar gelede vertel was dat 
die name van al hulle dorpe en strate sal 
vervang word met die name van Marxistiese 
terroriste, sou jy waarskynlik ’n oorlog 
gehad het.  
As jy 20 jaar terug 4000 wit boere in massas 
vermoor het en ’n verdere 40 0000 Blankes 
beroof, verkrag, gemartel het en in hul 
huise vermoor het, sou jy 'n oorlog gehad 
het.  
As die Blankes 20 jaar gelede vertel was dat 
hulle hul pragtige land aan onbevoegde, 
stelende Marxistiese gemors moet 
oorhandig wat hul belasting geld sou steel 
in die biljoene, sou jy 'n oorlog gehad het. 
Tog het al hierdie, en baie meer, in die 
afgelope 20 jaar se bewind van die ANC 
gebeur. Waar is die oorlog?  
Die oorlog is eensydig en dit word gevoer 

deur 'n tiranniese regime teen 'n 10% 
minderheid van die bevolking in Suid-
Afrika wat nie terug veg nie, want hulle kan 
nie die oorlog sien nie. 
Die mees ongelooflike deel is dat so baie 
Blankes (meestal niks-sienende liberale) 
weier om dit te erken. Daar is net 'n paar 
regdenkende Blankes wat in staat is om die 
gebeure van die afgelope 20 jaar te 
bespoedig en dit te sien vir wat dit werklik 
is. 
Die uiteindelike vrae is: "Hoe gemaak teen 
so 'n stadige oorlog? Hoe veg jy?"  
Dan is daar die ander deel van die mense 
wat ook die Stadige Oorlog ontken. 
Diegene wat sê: "Wag, wanneer die tyd 
kom, sal ons veg. Op die oomblik is daar 
geen stryd nie." Presies wanneer is die tyd? 
Dit is die mense wat nie eens besef watter 
soort oorlog word teen hulle gevoer nie. 
Hulle het nie die skuif in hulle gedagtes 
gemaak nie. Hulle verwagting is nog steeds 
'n Boere-oorlog of ’n Grensoorlog, 
wanneer die vyand sy taktiek lank gelede al 
verander het.  
Terwyl die dryfsand hulle stadig onder suig, 
wag hulle vir 'n paar gevalle waar die swart 
hordes sal neerdaal op die Blankes en hulle 
vermoor in hul duisende. 'n Gebeurtenis 
wat dalk nooit kom nie. Intussen gaan die 
Stadige Oorlog voort en eendag sal hulle 
wakker word, by die die venster uitkyk en 
verbasend vra, "Waar is al die wit Suid-
Afrikaners?" 
 
Verwys gerus na die onderstaande 
koerantberig! 
 

 'n Koerantberig geneem uit 'n Britse koerant kort na die eerste Vryheidsoorlog. Dit is geskryf 
deur 'n sekere Mnr. Michael Davitt. 
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Rebellie toespraak - 20 

September 2014 - 
Lichtenburg 

 
Geagte mnr. die program- 

leier, eregaste, volksgenote en 

vriende : 

Wat ‘n besonderse voorreg en 

eer om vandag hier in 

Lichtenburg te mag staan en 

op te tree by hierdie 

geskiedkundige herdenking 

Met die herdenking van die Rebellie van 1914, by die standbeeld van Genl. De la Rey, was een 
van die gassprekers Leier Steyn von Rönge. Die roerende toespraak wat hy daar gelewer het 

plaas ons vir u sodat u ook die inpak daarvan kan voel en met ander deel kan deel. 

 

van die Boere rebellie ‘n 100 jaar gelede. 

 

“Opstand is net so noodsaaklik in ‘n Volk as getrouheid. Dit is nie 

gevaarlik dat ‘n rebellie misluk nie  - wat gevaarlik is, is dat ‘n hele 

geslag sonder protes sal verby gaan.”  NP van Wyk 

Louw 

Vandag presies 100 jaar gelede, dag en datum, was dit die begrafnis-

verrigtinge van Genl De la Rey op hierdie terrein. 

Die rebellie se doel was vryheid.  Bittereinders soos Generaals 

Christiaan de Wet en Manie Maritz, wat in Majuba deel was van die 

oorwinning oor die Britte, wou nie onder die Britse kroon  staan nie. 

Vryheid was hul ideaal. Die unie van 1910 het hulle nie welgeval nie. 

Alhoewel die rebelle nie die stryd gewen het nie, is ‘n vlam 

aangesteek wat uiteindelik tot die stigting van die Republiek van 

Suid-Afrika gelei het in 1961.  

  

Die land is vry  gestem  en dit is die nalatenskap van die rebellie, 47 

jaar later. 

 

Die meeste rebellie leiers was nie “heethoofde” nie, maar gerekende 

soldate wat die kuns van oorlog maak geken en verstaan het en in 

albei Vryheidsoorloë geveg het. 

 

Jan Smuts was aanvanklik ‘n aanbidder van Cecil John Rhodes. Toe  

vervies hy hom na die Jameson inval en word ‘n aanhanger van Paul 

Kruger. Na die oorlog word hy weer ‘n aanhanger van die Britse 

kroon.  Genl. De Wet was egter ‘n ou man van 60 tydens die 

rebellie. 

Die Rebellie van 1914 was ‘n soort voortsetting en afhandeling van 

die Anglo-Boere oorlog.  Daar was baie ontevredenheid in 1902 in 

die Vrystaat, Wes-Transvaal en by die rebelle van die Noord-Kaap 

toe die Vrede van Vereniging geteken is. Hulle wou aanhou veg.  Dit 

is die ontevrede Bittereinders wat aan die rebellie deelgeneem het. 

 

Die Rebellie van 1914 is ‘n belangrike stuk geskiedenis wat nie 

geïgnoreer moet word nie. 

 

Ek wil graag ‘n paar gedagtes met u deel aangaande die geskiedenis 

van die Boervolk. ‘n Afspraak maak en die pad stap op die spoor 

deur die hart van die Boervolk. Die opofferings wat gemaak was en 

die prys wat betaal is vir die vryheidstrewe wat hulle nagevolg het. 

 

1) Tussen die jaar 1250 en 1650 vir ‘n periode van 400 jaar is 52 

miljoen puriteine – protestante -  suiwer Christene deur die 

Katolieke vervolg en vermoor en op brandstapels verbrand of 

met kerswas bedek en dan as ligfakkels gebruik . Dit gee vir 

ons ‘n gemiddeld van ongeveer 356 Christene per dag wat ter 

wille van hulle geloof gesterf het. In die Bartholomeus nag van 

23/24 Augustus 1572 is tiene van duisende Christene vermoor 

by die “bloedbruilof” waar Protestante die bruilof van Prins 

Hendrik van Navarre in Parys, Frankryk, bygewoon het. Die 

Roomse leiers het daardie nag hul kans gebruik, om op die gee 

van ‘n teken, op georganiseerde wyse massamoord te pleeg. 

Meer as 20 000 Gereformeerdes sterf in die 

nag………….mense wat bely het dat Jesus Christus hulle een 

en enigste Saligmaker is. 

2) In 1652 kom Jan van Riebeeck voet aan wal sit in die Kaap.  

Dit binne God se Raadsplan. 

3) In 1654 lê Jan van Riebeeck ‘n gelofte af as danksegging 

omdat God hulle behoed, bewaar en gespaar het om hieraan 

die Suidpunt van Afrika ‘ n handelstasie te vestig.  Ons as volk 

se eerste gelofte. 

4) Met verloop van tyd brei die bevolking aan die Kaap uit en 

trek die boere Ooswaarts. Nege Grensoorloë volg aan die 

Oosgrens by die Visrivier. 

5) In 1795, met die eerste Britse besetting aan die Kaap, vind ons 

die eerste rebellie waarin van Jaarsveld en Prinsloo die hoogste 

prys betaal omrede hulle hul daarteen verset het. 

6) 21 Jaar later in 1816 vind ons die slag van Slagtersnek in die 

Oos-Kaap waar 5 boere opgehang is omrede Bezuidenhout  

pandoere doodgeskiet het uit verset teen sy arrestasie.  Die 
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galg toue van 4 van die veroordeeldes breek en word hulle een 

vir een met die oorblywende galgtou tereggestel. Dit was ‘n 

kenmerk dat die Engelse ‘n vervolgingswaansin geopenbaar 

het teen die boere met ongegronde arrestasies. Britse 

sendelinge het aan die spits gestaan van hierdie aksies. 

7) In 1836 vind die Groot Trek plaas. Hierdie was ook ‘n vorm 

van rebelleer en kan dit ook as ‘n rebellie beskou word. 

8) Op 20 Augustus 1838 vind daar weer ‘n wonderwerk plaas by 

Vegkop waar Potgieter en 67 ander mense – vroue en kinders 

– hulle verweer teen die aanslag van meer as 3000 Matabeles. 

9) 1838 - Piet Retief en sy 70 man word wreed vermoor deur 

Dingaan. 

10) Op 16 Februarie 1838 vind die moorde plaas by Bloukrans en 

Moordspruit en bykans 300 mense boet met hulle lewens. 41 

Mans, 56 vroue en 185 kindertjies se koppe word verbrysel 

teen die wawiele deur barbare. 

11) Die 16de Desember 1838 word die oorwinning behaal by 

Bloedrivier onder leiding van Andries Pretorius en Sarel 

Cilliers as die geestelike leier.  Dit geskied nadat daar eers weer 

‘n gelofte afgelê is. – hierdie was die 2de gelofte in die 

Boervolk se geskiedenis. 

12) In 1863 breek die Transvaalse burgeroorlog uit. 

13) In 1880 breek die eerste Vryheidsoorlog uit  en op 13 

Desember 1880 word die Paardekraal gelofte afgelê. – hierdie 

is die derde gelofte in ons geskiedenis - 75 dae later op 27 

Februarie 1881 behaal die Boerekrygers die oorwinning oor 

Maj-Genl sir George Pomeroy Colley se Britse troepe  by 

Amajuba. Die ZAR verklaar hierdie dag in die staatskoerant as 

‘n dag van verootmoediging. 

14) 1896 Breek die runderpes uit en verloor die Boere der 

duisende stuks vee. Ongeveer 2,5 miljoen beeste vrek. 

15) Die 2de Vryheidsoorlog breek uit in 1899 en duur tot 1902. 

Op 31 Mei 1902 word die Vrede van Vereniging onderteken.  

40 Konsentrasiekampe in die tydperk van ongeveer 1 ½ jaar 

waarin 27927 vroue en kinders sterf.  6189 Manskappe het in 

die oorlog aan Boere kant omgekom.  Totaal 34116. 63000 

Boerewonings word deur die Britte afgebrand en verwoes as 

gevolg van hulle verskroeide aarde beleid. Geen gelofte is 

gemaak nie. Geen ooreenkoms is met God gesluit nie, in 

vergelyking met die vorige twee geloftes.  Aan Engelse kant 

was daar die oormag van 448725 soldate wat teen die 

Boeremagte geveg het, en het hulle £205 miljoen bestee aan 

die oorlog. 

16) Unie wording vind in 1910 plaas waar daar afgesien word van 

die Boere - republieke. 

17) In 1914 is die ontstaan van die Eerste Wêreld Oorlog wat 

geduur het tot 1918.  Omrede die regering van die dag hom 

vereenselwig het met die ondersteuning en toetrede tot die 

oorlog, was dit teen die wil en gees van die Rebelle.  Hierdie 

was dan ook die ontstaan van die rebellie omrede die regering 

van die dag hom geskaar het aan die Engelse se kant en 

sodoende teen Duitsland opgetree het.  Op 20 Desember 1914 

is Jopie Fourie tereggestel in Pretoria omrede hy ‘n rebel was. 

18) Die groot griep breek uit in 1918. 

19) In 1922 breek die Blanke mynwerkers staking uit en Jan Smuts 

laat Blanke mynwerkers skiet. 

20) In 1930 tot 1933 vind ons die depressie en groot droogte. 

21) Die Tweede Wêreld Oorlog breek uit in 1939 en duur tot 1945 

en weer skaar die regering hom aan Britse kant. 

22) In 1948 kom die Nasionale Party aan bewind met die hulp van 

die Ossewabrandwag en die Stormjaers. Weer eens ‘n vorm 

van rebelleer. 

23) Die jaar 1961 het ons ‘n eie onafhanklike republiek met 

soewereine selfbeskikking en regering op ons eie grondgebied 

met Dr. HF Verwoerd as die eerste minister en CR Swart as 

president. 

24) Op 6 September 1966 word Dr. Verwoerd vermoor in die 

Parlement deur Stafendas en word John Voster die eerste 

minister – hier begin dinge al skeef loop. 

25) In  November 1983 kom PW Botha met sy ja/nee referendum 

oor ‘n 3 kamer parlement en die meerderheid kiesers - wat 

uitsluitlik Blankes/witmense was op daardie stadium - stem ja. 

26) In 1990 na die ontbanning van die ANC en ander obskure 

partye en organisasies kom die groot bedrog spul van FW de 

Klerk en vra hy die kieserskorps of hy moet voortgaan met sy 

sogenaamde hervormingsproses. Hierdie referendum vind 

plaas in Maart 1992  en met groot vanvare stem die witman 

weer ja. 

27) Vandag, 20 jaar later nadat die ANC regering in 1994 

oorgeneem en aan bewind gekom het,  bevind ons ons in die 

situasie waarin ons vandag verkeer. 

28) Die witman is gereduseer tot ‘n marginale minderheidsgroep. 

Vandaar die weerstand van onder andere die AWB en die 

sogenaamde “Boeremag” wat weer eens bewys dat hulle 

rebelleer teen die aanslag van kommunisme. 

29) Regstellende aksies, gelyke indiendiensneming, swart 

ekonomiese bemagtiging en vele meer is aan die orde van die 

dag. Plaasmoorde, misdaad en by name geweldsmisdaad en die 

ekonomiese verval is aan die orde van die dag en vier hoogty 

en is ons voorland. 
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30) Herverdeling en onteiening van die witman se swaar verdiende 

bates is sy voorland. 

Langs die pad van voorstaande is daar vele monumente om ons 

te herinner aan die verlede. Om maar enkeles te vermeld : 

 Die Danie Theron Suil 

 Berg en Dal Gedenknaald 

 Vegkop 

 Majuba 

 Slag van Spioenkop 

 Bloukrans Monument 

 Voortrekker Monument 

 Vroue Monument 

 Kultuur historiese Museum 

 Heldeakker in Pretoria 

Pryse wat betaal is vir vryheid. Ek wil u die vraag stel: Wat 

se offers het u al gebring ? Behalwe die negatiewe kritiek 

wat die witman so graag uiter. 

OPLOSSING / UITKOMS : 

Nadat die prys vir Vryheid reeds betaal is met bloed, sweet en 

baie trane soos ek hierbo aan u voorgehou het, doen die 

witman steeds niks.  Die dure prys wat betaal is deur ons 

voorgeslagte en die Boervolk verag dit.  

Daar bestaan geen Volkstrots, of sal ek eerder meld weinig 

indien enige, by die Blanke in Suid-Afrika nie.  Verwag u dat u 

geseënd moet wees in die land wat u bewoon maar u is nie 

bereid om daar voor te veg en te stry nie.  Weer herhaal ek die 

woorde van die digter NP van Wyk Louw : “ Opstand is net so 

noodsaaklik in ‘n volk as getrouheid. Dit is nie gevaarlik dat ‘n 

rebellie misluk nie – wat gevaarlik is, is dat ‘n hele geslag sonder 

protes sal verbygaan“  deur te rebelleer is om weerstand te bied. 

God het ons vryheid van ons weggeneem weens ons 

volkssondes.  Kom ons keer terug na ons Skepper se weë en 

gebod. Ons moet ons verootmoedig en bid en soek na die 

Aangesig van God  en ons bekeer van ons verkeerde weë en 

ons sondes bely, dan sal God uit die Hemel hoor en ons sondes 

vergewe en ons land genees. Kom ons onderhou en gedenk 

ons Geloftes wat aan God gemaak is deur ons voorgeslagte. 

Dit is ons plig om dit te onderhou. Vanweë die feit dat God 

ons vryheid van ons weggeneem het, kan ons  slegs ons vryheid 

weer by God gaan afbid. Mensgemaakte planne is ‘n gruwel in 

God se oë, want Hy sê uitdruklik steun nie op jou eie insig nie. 

Plaas u vertroue op God alleen. 

Ons is ons eie ondergang want ons sien die son oor mekaar nie 

skyn nie. Ek pleit by u vandag,  kom ons kry eenheid in ons 

diversiteit van Regse Organisasies sodat daar uit een mond 

gepraat kan word. Elke organisasie kan nog steeds sy eie 

identiteit behou.  Daar is ‘n groepering, die Boere-Afrikaner 

Volksraad, wat reeds met die regering van die dag in gesprek is, 

en ek wil dit beklemtoon dat daar nie onderhandel mag word 

nie, maar wel ‘n eis bestaan aangaande selfbeskikking en  

grondgebied waarop dit tot uiting en gestalte kan kom.  Maar 

kan u glo daar is ander groeperinge wat aan die regering ‘n 

skrywe rig en meld dat die ander afvaardiging nie namens hulle 

kan praat nie omrede hulle nie ‘n sogenaamde mandaat daartoe 

het nie.  Dieselfde het gebeur met die reëlings van hierdie 

byeenkoms.  Hoekom is ons so wederstrewig en nie 

vergewensgesind teen oormekaar nie? Ek wil vandag hier in 

Lichtenburg vir u vra: dra die witman ‘n selfvernietigingsdrang 

in homself rond?  Die leidende party is die Volk en ons maak 

van onsself karikature. 

Ek reik die hand van samewerking aan ‘n ieder en elk van u , 

hetsy ‘n organisasie of persoon, indien u behoudend is in u 

strewe na vryheid en selfbeskikking, kom ons vat hande in die 

bereiking van ons doelwit en ideaal. Want soos die 

spreekwoord lui : "Kom lê jou hand in my hand Kameraad, dan 

word ons arms kettingskakel sterk". 

Laat ons nie in dieselfde slaggat trap van die verlede waar die 

Volk se leiers verleiers geword het nie.  Vertrou net op God 

ons Hemelse Vader en hy sal vir ons weer vryheid laat be-erwe. 

Hoor wat ek vandag vir u hier sê - Mnr. die Programleier – as 

daar iets is wat die ANC regering vrees, is dit eenheid onder die 

Boervolk.  Hulle ken die vermoëns van die witman. Die ANC 

vrees die dag wat die witman weer saamstaan. Glo my vry. 

Die witman, die Boere-Afrikaner, ek en u, ons het ‘n dure plig 

teenoor onsself en ons nakomelinge.  Dit is ‘n stryd om ons 

Volksvryheid te herwin, maar om dit te bereik word die taak al 
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hewiger, al moeiliker. Ons moet wen want daar is nie 'n 

alternatief nie. 

Ons moet elke oomblik benut en dit gaan van ons verg dat ons: 

 Baie hard sal moet werk 

 Ons betrokke sal moet wees by Volksake 

 Baie offers van ons vereis gaan word 

 Dat ons baie geloof moet hê 

 En dat ons oor baie hoop sal moet beskik.   

 Al is ons min glo ek ons sal oorwin – die 

meerderheid is nooit reg nie. 

Die Boervolk bevind hom vandag in die donkerste uur van sy 

bestaan, ‘n krisis soos daar nog nooit was nie, maar ons wil dit 

nie hoor nie, sien of daarvan weet nie! Ons gryp desperaat, 

wanhopig na die strooihalms wat die media, kerke en politici 

as reddingsboei na ons toe uitgooi. 

Ek wil graag met u die verhaal van Oberammergau deel. 

Oberammergau is ‘n dorpie in die provinsie Bavaria in die suide 

van Duitsland met ‘n inwonertal van ongeveer 5000 mense 

waarvan die oppervlakte ongeveer 30 vk. km, beslaan. 

Ongeveer 3000ha. 

In Oktober 1632 het daar builepes in die omgewing uitgebreek. 

Hulle sterftesyfer was 1 per 1000 per jaar van die volwasse 

bevolking.  Vanaf Oktober 1632 tot Maart 1633 het hierdie 

sterfte syfer met 24000 % toe geneem na 20 per 1000 per 

maand. 

Die inwoners, ja geen segsman namens hulle nie, gaan toe ‘n 

gelofte met God aan dat indien Hy hulle sou red van uitwissing, 

hulle die herdenking van die Passiespele (kruisiging en 

opstanding van Jesus) elke 10 jaar sou vier . In Julie 1633 , slegs 

4 maande later en die sterftesyfer het gedaal na 1 per 1000 per 

maand. Dit wil sê dit daal toe met 95%.  Slegs die feit dat hulle 

onderneem het om die Passiespele te herdenk was God hulle al 

genadig . Sedert hulle die gelofte gemaak het is dit al 350 keer 

opgevoer.  Dit is slegs 2 keer nie gedoen nie en word elke 10 

jaar herhaal . 

As ‘n bevolking van 5000 mense met ‘n grondgebied van  3000 

ha verlossing in die oë van God kon vind, hoekom nie die 

Boervolk van Suid-Afrika nie? Ons het reeds 2 oorwinnings 

behaal deur geloftes met God aan te gaan!! By Bloedrivier met 

slegs 467 man teen tussen 20,000 en 30,000 Zulu barbare. 

Die Boervolk van Suid-Afrika en die inwoners van 

Oberammergau is die enigste twee identiteite wat ooit in die 

verlede ‘n gelofte met God aangegaan het en waarvan die 

uitkoms elke keer in die guns was van dié wie ‘n gelofte met 

God aangegaan het. Hierdie is beslis ‘n feit om in gedagte te 

hou wat betref die toekoms van die Boervolk hier aan die 

Suidpunt van Afrika. 

Die geskiedenis het reeds bewys wat gedoen moet word in tye 

van nood, maar die voorwaarde is dat dit in opregtheid en in 

nederigheid moet geskied. 

Ek sluit af in die woorde van Dr.  HF Verwoerd : 

“Kan ons nie, voortbouend op wat ons het, ook sorg vir die 

toekomstige veiligheid van ons nasie nie?  Dat die nageslag oor 

vyftig,  sestig jaar kan terugkyk op ons en sê: Daar was ook in 

daardie tyd ‘n Volk vol helde“. 

Ja, vandag, 50 jaar terug in die verlede, kan ons terugkyk na die helde 

van weleer. Die Dr. Verwoerd's en vele meer.  Wat gaan die nageslag 

oor 50 jaar die toekoms van u en my sê ? 

Ek doen ‘n beroep op u  - koester altyd die vryheidsideaal en laat 

daardie vlam nooit ooit verdof nie. Wanneer hierdie vryheid bereik 

word, hou dit ten alle koste in stand. Voed en laat voed u kinders op 

in die Waarheid sodat hulle die waardes van die lewe kan besef, 

verstaan, onderhou en uitleef. 

ek dank u .  

Steyn von Rönge 

Lichtenburg 20 September 2014 

 

GOD 
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VADERLAND 


