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DIE GELOFTE
"Hier staan ons voor U onse Vader, die heilige God van
hemel en aarde, om 'n Gelofte aan U te doen dat as U ons
sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons 'n Huis
tot U eer sal stig waar dit U behaag, en dat ons ook aan
ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot
nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte, want die
eer van U Naam sal verheerlik word deur die roem en die
eer van oorwinning aan U te gee. Ons smeek hiermee ook
U hulp en bystand af om hierdie Gelofte verseker te kan
volbring, in die Naam van U Seun en ons Verlosser, Jesus
Christus. Amen"
Bogenoemde is die direkte vertaling vanuit Nederlands waarin
die Gelofte van 1838 geskryf was. Die algemeen gebruikte
Gelofte-weergawe was 'n samestelling wat aan die begin van die
twintigste eeu aanmekaar gesit is uit die drie belangrikste
beskrywings van die Gelofte wat behoue gebly het en wel in 'n
formaat waarin eietydse feesgangers op plegtige wyse die
Gelofte ook opnuut self kan aflê. Die drie oorspronklike
beskrywings is:
1.
Die amptelike notulering van die Gelofte in die
Kommando-Joernaal van J.G. Bantjes, privaat-sekretaris van
Pretorius en klerk van die Boere Volksraad, soos opgeteken
tydens die Bloedrivier-veldtog en later in 'n Kaapse koerant
gepubliseer op versoek van dieselfde Volksraad;
2.
Die Kommandant verslag van A.W.J. Pretorius aan die
Volksraad, opgeteken 'n week na die Slag van Bloedrivier (en
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twee weke na die eerste dag waarop die Gelofte afgelê is); en
3.
Die herinneringe van Sarel Cilliers rakende die Gelofte,
soos gedikteer vanuit sy sterfbed meer as dertig jaar na die Slag
van Bloedrivier.
'n Volk gewy aan God deur 'n Gelofte gekoppel aan haar
voortgesette bestaan is nie bloot 'n bron van besondere seëning
nie maar bring ook ernstige verantwoordelikheid daarmee saam.
Losmaking van hierdie bestaanswyding bring die Volk se
bestaansreg in gedrang soos ons lees in Spreuke 14:34:
“Geregtigheid verhoog 'n volk, maar die sonde is 'n skandvlek
vir die nasies.”
Sarel Cilliers se preek op die 9de Desember 1838 was uit die
teksgedeelte Rigters 6:1-24. Hierdie verse vertel van die
oproeping van Gideon deur God om Israel te verlos uit die
onderdrukkende hand van die Midianiete. Dit begin deur 'n
verwysing na die eintlike oorsaak van die onderdrukking,
naamlik die sondigheid van Israel. Bevryding was hier nie net
ten doel om die Midianitiese juk af te gooi nie maar ook dat die
volk na God moes terugkeer. Die Here se vertroostende
bemoediging kan ook nie in die konteks van die Bloedriviergebeure sonder betekenis vir die kleine kommando-gemeente
gewees het nie. By Gideon se verwysing na sy absolute
geringheid vind ons in vers 16 die volgende: “Toe sê die HERE
vir hom: Ek sal met jou wees, sodat jy die Midianiete soos een
man sal verslaan.”
Enige eerlike waarnemer van die gebeure van 1838 sal moet
erken dat die Volk se bestaansreg inderdaad in gedrang was. Die
geringe Gideon en sy geringe bende was God se instrument in
die bevryding van die ganse Israel, beide uit die juk van Midian,
maar ook ter steeds nadere terugkeer na die HERE. So was ook
hierdie Boere, God se instrument waardeur die ganse volk (ja,
ook die Zoeloe's self en ander buurvolke) van die bloeddorstige
tirannie van Dingaan bevry is en waardeur die volk opnuut
opgeroep is om op God te vertrou en na Hom te keer – ook in
die opvolgende geslagte.
Met die skenking van oorwinning aan die Boere het daar 'n
tydvak van vrede gekom soos ook in die teksgedeelte aan
Gideon belowe word. In hierdie vertroue het Gideon 'n altaar
aan die HERE gebou en dit genoem: “Die HERE is vrede!”. So
ook het die Gelofte-volk -na oorwinning - denkend hulle
verantwoordelikhede as Volk, gewy aan God en prioriteit
verleen deur 'n altaar/kerkgebou in Pietermaritzburg en elders
waar hy ook al gevestig is, op te rig. Daar kan hul dan as Volk
stigtelik hulle God aanbid.
Vervolg op bl.2
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Vervolg van bl.1

DIE SLAG VAN BLOEDRIVIER
Op Saterdag 15 Desember 1838 het die kommandoverkenners ’n groot Zululeër naby die kommando opgemerk.
Pretorius het die Trekkers beveel om aan die Ncomerivier
laer te trek. Veghekke is tussen die waens opgestel en die
Trekkers was gereed. Aandgodsdiens is soos gebruiklik
gehou en die Gelofte is vir die 7de keer afgelê.
Volgens mondelinge oorlewing van Zulukrygers, het die
Zululeër uit die room van Dingaan se mag bestaan. Hulle
was aangevoer deur Ndlela en Dambuza, beide ervare
generaals uit die era van Shaka.
Die presiese plek waar die laer opgerig is, is in 1971, voor die
oprigting van die pragtige brons wa-laer, bevestig. Volgens
meneer George Chadwick van die N.O.D, is deur middel van
infrarooi fotografie bepaal dat die middelpunt van die laer,
wat omstreeks 1860 deur 'n klipstapel - gepak deur
oudstryders - aandui dat dit hoogstens 10 meter na eenkant
afwyk. Die diep sloot is vandag nog duidelik - nou baie vlak
waar die sloot in die kuil eindig. Die waens het daar
suidwaarts deurgetrek en +- 200 meter verder deur die rivier
deur 'n drif "Izibuku Labafazi" (Vrouedrif). Die laer was
minstens 400 tot 500 meter wes van die seekoeigat; die vorm
daarvan soos 'n reuse letter D met sy reguit sy teen die diep
sloot.
Toe die mis op Sondagoggend 16 Desember 1838 lig, het die
Trekkers die grootste Zulumag wat nog in die geskiedenis
saamgetrek was, in die gesig gestaar.
Die eerste aanval is deur sarsies geweerskote en kanonvuur
afgeslaan. Nog verskeie verwoede pogings deur die
Swartskilde het gevolg maar geeneen kon die waens bereik
nie. Dit was nie bloot ’n reeks lukrake stormlope nie, maar
deel van ’n fynbeplande krygstaktiek. Telkens na ’n
stormloop het hulle die situasie in oënskou geneem en
hergroepeer om hulle aanval meer effektief te maak maar
hulle strategie was nie goed genoeg om die Trekkers te
oorrompel nie.
Later het ook die Witskilde bokant die kuil deurgekom en
hard probeer om die laers te bereik, maar ook hulle kon nie
die laaste 40 meter na die laer indring nie.
Strategies was dit vir bykans 470 geweerskutters meer
moontlik om uit 'n verspreide gebied sterk vuurkrag te lewer,
terwyl die beskikbare frontwydte vir die naderkomende
Zoeloes al nouer geword het. Slegs 'n klein aantal, moontlik

20 geweerskutters, was nodig om die aanvallers, wat op 'n
stadium in die diep sloot langs probeer het om die laer te bereik,
te verhinder om op die wal uit te klouter.
'n Skeepskanon, een van 2 of 3 kanonne wat saamgeneem was,
is deur Pretorius aangewend in 'n oostelike rigting teen die
hooggeplaastes oorkant die kuil. Een is deur 'n kanonkoeël
getref en nog andere beseer. Hierdie aksie het veroorsaak dat die
Witskilde ook aan die geveg kom deelneem het.
Na omtrent drie uur se geveg het die Zoeloes tou opgegooi en
het Pretorius 'n paar berede aanvalle buitentoe onderneem om
die Zoeloes te dwing om weer te probeer of om hulle te verjaag.
Pretorius self en nog twee Trekkers het assegaai wonde
opgedoen, maar kon voortgaan met die geveg.
Teen die middel van die dag was die slag gelewer. Rondom die
laer het 'n wal dooies gelê. Elke geweerskoot was egter nie 'n
doodskoot nie en baie bloeiende gewondes het die kuil ingevlug
en probeer om deur te swem en koers te kry "huis toe."
Gevolglik het die kuil spoedig bloedrooi geword van die bloed
en so aanleiding gegee tot die naam: BLOEDRIVIER. Baie
gewonde Zoeloes het ook geslaag om deur die rivier te kom,
maar beswyk op die lang oop vlakte aan die oostekant. Vandag
nog noem Zoeloes die bult oorkant "Ukhalo lamathambo" (bult
van doodsbeendere).
Nog op dieselfde dag (16 Desember 1838), pas na die slag, is ’n
dankdiens deur die vermoeide krygers in die laer gehou.
BETEKENIS VAN DIE SLAG VAN BLOEDRIVIER
Bloedrivier is al beskryf as die grootste slag wat ooit tussen wit
en swart in Suid-Afrika plaasgevind het en dit het die einde van
Dingaan se glorie beteken. Na die Slag van Bloedrivier het
blanke immigrasie na Natal toegeneem. ’n Eeu later het lede van
die Zuluvolk verklaar: "Die son het vir ons, die Zoeloes, by
Ncome (Bloedrivier) ondergegaan." Nooit sou hulle weer die
alleenheersers in Natal wees nie.
Vir die Boere was die uniekheid van die Slag in die aflegging van
die Gelofte. Daar bestaan geen twyfel dat die uitkoms direk deur
God beskik is nie en deur die jare is dit toenemend as ’n
wonderwerk beskou.
Die Slag van Bloedrivier was ’n ingewikkelde gebeurtenis wat
met die aflê van die Gelofte, dié veldslag uniek maak in die
geskiedenis van Suid-Afrika.

Soli Deo Gloria
(Alleen aan God die eer)

16 DESEMBER 2014
Die AWB eer hierdie jaar die Gelofte by die Ventersdorp Stadsaal

Psalm 50:14 "Betaal jou Geloftes aan die Allerhoogste."
Die Geloftefees program is as volg:
10h00 Opening en verwelkoming
(Brigadier Jaco Potgieter)
10h05 Samesang van Volksliedere
(Brigadier Jaco Potgieter)
10h15 Tablo
(Diamantstreek)
10h30 Herbevestiging van die outentieke Gelofte
(Generaal Piet Cilliers)
10h40 Geloftediens (2 Kronieke 34:15)
(Brigadier Piet Breytenbach)
11h15 Gelofte rede (Tema: Die Huis van God)
(Leier Steyn von Rönge)
12h15 Afsluiting
(Die Stem)
(Brigadier Jaco Potgieter)
Na afloop van die verrigtinge is daar ’n gesellige saamverkeer by die AWB Hoofkantoor
(Braai saam op die terrein - kole sal voorsien word)
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UIT DIE KOERANTE
Die Stryd om Vryheid
Die afvaardiging wat namens ons volk ’n saak moet gaan stel in
Geneve, Switserland, is sekerlik betrokke by ’n gebeurtenis wat in
later jare van historiese waarde kan wees.
Dit kan egter ook ’n eerste tree wees na volkome vryheid, al weet ons
dat dit ’n roete is wat ’n moeisame en stadige pas het.
Dit kan ook wees dat die internasionale magte die proses wat gevolg
word, so beheer dat dit op niks uitloop nie.
Boere-Afrikaners het egter ’n onwrikbare geloof in die toekoms as
vrye volk in ’n eie vaderland en daarom sal die hoop en verwagting
nimmer wyk.
Sonder om op prinse te vertrou, is dit ons plig om elke moontlike
werkswyse of geleentheid te benut om nie net ons saak te stel nie,
maar ook ons vryheidstrewe en alles wat daarmee saamgaan, te
bevorder.
Meer as ’n eeu gelede het Boereleiers hulle gewend tot Europa in die
hoop om hulp en steun te kry vir hul saak teen die Britse Imperialiste.
Alhoewel die burgery in elke land waar besoek afgelê is, hul
bewondering en steun gegee het, wou geen regering ag slaan op die
Boere se vertoë nie.
Vandag is dit nie veel anders nie en regerings regoor die wêreld
spreek hulle uit teen onderdrukking, maar verroer nie ’n vinger om
iets daadwerkliks daaraan te doen nie.
Dit beteken nie dat die besoek aan Switserland nie onderneem moes
word nie, want ons weet dat dit die een manier is om minstens ’n saak
van reg en geregtigheid gestel te kry waar die ganse wêreld met sy
hooghartige leierskorps, kennis sal neem van ons volhardende strewe.
Die behoudende politici van Europa, waarvan Le Pen in Frankryk
maar een is, neem ook kennis van ons vryheidstrewe en wie weet, die
dag kan aanbreek waar sulke leiers die regeerders van hulle land word
wat in ons volk se guns kan tel.
Ons sal bly hoop. Ons verwagting van wat moet gebeur bly vars en
lewend, en die stryd om vryheid sal nimmer gestaak word nie, want
dit is deel van ons geskiedenis en ons toekoms.

Onderwys word ‘n nagmerrie
In 2003 was daar sowat 1,3 miljoen nuwelinge wat as graad 1 leerlinge
hulle skoolloopbaan begin het en wat veronderstel was om vanjaar
matriek te skryf. Die skokkende is egter dat daar slegs 551,588
leerlinge vanjaar in die eksamen klas sit om matriekvraestelle te skryf.
Dit beteken dat 725,911 leerlinge langs die pad weggeraak het. Die
jongste gegewens dui daarop dat die die meeste van hierdie leerlinge
wat nie by matriek uitgekom het nie, van graad 8 tot graad 10 gedruip
het en toe skool verlaat het. Kenners meen die “druipelinge” se kanse
om eendag ’n behoorlike, leefbare inkomste te verdien, is so skraal dat
dit met vrymoedigheid aanvaar kan word dat hulle afhanklik van die
staat sal wees. Derduisende van die leerlinge gaan heel waarskynlik as

kriminele in tronke beland omdat hulle die polisie besig gehou het met
allerlei misdade. ’n Woordvoerder van die Oranje Sake Instituut wys
daarop dat dit een van die elemente is wat die land se ekonomie
ernstig kniehalter. Hy sê ook dat benewens die feit dat sulke mense
hulle dikwels tot misdaad wend om aan die lewe te bly, die res van die
land se mense opgesaal word met belastings om vir die werkloses te
sorg. Hy reken dat swak dissipline, onopgeleide leerkragte en die
onbevredigende optrede van die Departement van Onderwys, die
meeste skuld moet dra vir die toestand. In 2013 het sowat 880,000
leerlinge geregistreer vir graad-R, teenoor die 300,000 van
1999.Kenners is van mening dat sowat 500,000 van die leerlinge nie
matriek sal haal nie.

Die sin van Apartheid
Hieronder verskyn ‘n klompie hoofopskrifte van berigte wat die
afgelope maand in Die Vryburger verskyn het wat ‘n klinkklare
verduideliking bied waarom daar apartheid moes gewees het
om hierdie land ordelik, veilig en aan die gang te hou. 1) Eskom
voorspel donker tyd tot aan die einde van die jaar. – Dit sou nooit
onder apartheid gebeur het nie, want in hierdie land was dit net
Blankes wat ver vooruit kon dink en beplan. 2) Zuma sê korrupsie is
‘n wit ding en nie deel van hulle kultuur nie. – Korrek. Daarom was
apartheid ‘n noodsaaklikheid. 3) Wit Slawerny steek kop uit. – Daarom
is hulle weg van Blankes gehou. Almal het nog die geskiedenis geken
van Moorddrift en ander soortgelyke gebeure. 4) Nkandlawurms teel
aan. – Natuurlik sal die plek na twee jaar begin verval. Wat weet hulle
van instandhouding af. Sien weer punt 1. 5) Renosters word uitgeroei.
- Natuurlik, hulle het geen liefde vir die natuur nie. Waar het hulle op
hulle eie natuurparke gestig of ‘n boom vervang wat hulle afgekap het.
Net Blankes doen sulke dinge. Daarom apartheid. 6) Parlement rafel
uit. – Natuurlik. Dis gevul met LP’s wat net genoeg kan lees en skryf
om rewolusionêr te wees. Demokrasie is vir ‘n volk met dissipline
en gevorderde burgerskap. Dit is ‘n bestel wat ver van statte en
stertrieme af is. Daarom was apartheid verstandig gewees. 7)
Poskantore wankel. - Natuurlik, ‘n ras wat nooit ‘n geskrewe taal
gehad nie, kan tog nie korrespondensie voer nie, en selfs ‘n posduif
sou in die pot beland het. Dus was apartheid die enigste oplossing. 8)
Te midde van die algehele krisis in gesondheidsdienste en hospitale,
moes Baragwanath-hospitaal nou operasies kanselleer a.g.v. ‘n gebrek
aan narkose. ‘n Swart hospitaal, met blanke belastingbetalersgeld
gebou, wat in daardie jare die grootste en bes toegeruste hospitaal in
die suidelike halfrond was en wat talle oorsese studente getrek het vir
hulle kennis van traumabehandeling en tropiese siektes. Dit is hoe
goed apartheid vir die swartes was. 9) Die lugmag en vloot kan nie
meer funksioneer nie en die leër is ‘n grap. Natuurlik, dit is deur
die apartheidsregering gevestig en verder ontwikkel en daarna nie in
stand of paraat gehou nie. 10) Munisipale beamptes in Tshwane
verorber R15 miljoen se kitskos in ‘n maand en dan word Blankes
geteiken wanneer krag afgesluit word omdat hulle miljarde aan Eskom
skuld! Natuurlik, ons hou nie van hulle nie en hulle haat ons. Daarom
was apartheid noodsaaklik.
Hierdie is maar net enkele voorbeelde. Die wrede volksmoord en
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Vervolg op bl.4

UIT DIE KOERANTE (vervolg)
aanrandings op weerloses, omdat hulle soos wilde diere in troppe
jag sou ook nie onder apartheid plaasgevind het nie, want hulle
bloeddorstigheid was algemene kennis. Wat ons nou ten slotte bring
by ons vryheidstrewe. Daar word uit verskillende oogpunte gekyk
na oplossings vir die ernstige probleme waarmee ons te kampe het –
‘n volk wat uitsterwing in die gesig staar. Wat daar ook al besluit
word - ons moet onsself daaraan herinner dat Apartheid die
politieke beliggaming van selfbeskikking was en dat enige iets wat
ons probeer wat deur politieke korrektheid bepaal gaan word en
woorde soos multi-kultureel, veelrassigheid en die res van die
gedreun van die linkses gaan insluit, by die deur uitgesmyt sal word.
Onafhanklikheid in die volle betekenis van die woord is waarna ons
streef. Troospryse, politieke gedienstigheid en vertroue in politieke
leiers wat dit nie waardig was nie, het ons gebring waar ons is. Laat
ons die vryheidstrewe jaloers bewaak, oopkop wees en ons nie met
slap rieme, vae beloftes en lugkastele laat vang nie.

probleme is, val plat as daar na gebeure by Majuba-kragstasie gekyk
word. Veel eerder laat swak bouwerk én instandhouding asook ‘n
gebrek aan kundigheid die land in die donker. Majuba is die nuutste en
grootste kragstasie in die land. Een silo het reeds by Majuba in OosTransvaal op die steenkool-vervoerstelsel ineengestort en Eskom het
enkele dae gelede darem erken dat ‘n tweede silo ook kraak. Daar word
beweer dat herstelwerk by die Majuba-kragstasie tot twee jaar kan
neem. Die gesanik oor die gebrekkige invordering van munisipale skuld
wat Eskom ook sou kniehalter, kan verligting bring deur Soweto se
agterstallige elektrisiteitskuld in te vorder. Soweto skuld Eskom
nagenoeg R3,6 miljard. Dit is aansienlik meer as die R2,6 miljard wat
die hele land se munisipaliteite Eskom skuld. Berigte oor hierdie
agterstallige skuld wat deur die jare net afgeskryf word, gee blyke van
die 1,5 miljoen Soweto-inwoners asook die owerhede se ingesteldheid
ten opsigte van die betaling vir dienste. Van die inwoners het in 14 jaar
nog nooit ‘n kragrekening betaal nie en is trouens ook nie van plan om
te betaal nie. Die ANC het glo vae beloftes gemaak van gratis
kragvoorsiening, natuurlik in ruil vir stemme!

Diep krake in verskonings van Eskom

Watse moord is dit?

Verbruikers kan hulle regmaak vir duur en onbetroubare Eskomkrag. Elektrisiteitsvoorsiening sal vir die onvoorsienbare toekoms
op ’n mespunt bly, aldus die instansie se uitvoerende beampte,
Tshediso Matona. Die afleiding is dat verbruikers hulle moet
regmaak vir beurt- of geen krag. Weens ‘n verhoging in kragtariewe
vanaf April aanstaande jaar kan bepaalde verbruikers gemiddeld
13% meer vir elektrisiteit betaal. Die 13% tariefverhoging deur die
Nasionale Energiereguleerder (NERSA) is ’n ekstra toegewing wat
aan Eskom gemaak is. NERSA het beslis dat Eskom se inkomste
met R7,8 miljard verhoog moet word. Eskom se tariewe sal
aanstaande jaar met 8% verhoog. NERSA het egter ’n bykomende
5% toegegee. NERSA sou net besluit watter kategorieë van Eskom
se kliënte 'n hoeveelheid van die bykomende R7,8 miljard moet
bydra. Die belangrikste kategorieë is munisipaliteite, verskillende
nywerheids-gebruikers en myne. Eskom se tariewe het sedert 2009
met 138% verhoog, voer analiste aan. Eskom beoog egter om weer
in Maart die reguleerder te nader om sy vyfjaarlikse prysverhogings
aan te pas om sodoende nog meer uit verbruikers te probeer pers.
Hierdie duur kragvoorsiening word toenemend onbetroubaar. Die
argument dat ou infrastruktuur een van Eskom se grootste

Die koerante is vol van allerhande moorde. Die een meer afgryslik as
die ander, die een minder geregverdig as die vorige, maar almal wat
moordenaars is, of een word, het ’n nuk en ’n gier wat nie verstaan kan
word nie. Dit wat in die strate, huise en die drink-plekke gebeur is
onverstaanbaar, maar soms meer duidelik as daardie een soort moord
wat nimmer verstaan sal word nie. Dit is die moordenaars wat die
Afrikaanse taal vermoor – ja, daar is diegene wat die Britse dialek ingooi
as hulle praat, maar hulle is teisteraars, nog nie finale moordenaars nie.
Die moordenaars is die manne en vroue, hoog geleerd en beklee groot
en belangrike poste – hulle is proffies, ander noem hulleself dosente, of
lektore, en hulle is almal medeverantwoordelik vir die moord op
Afrikaans, die soetste taal…. Kyk maar in Stellenbosch – dis nou
Matieland van eergister - waar die klomp geleerdes die handdoek
ingegooi het en ’n volkstradisie van 96 jaar met een haal van ’n pen deur
getrek het om te vernietig….Nou jaag hulle resies om die taal van die
onderdrukker die hoofdis te maak by ’n universiteit wat vir byna ’n eeu,
kwalik die vreemde taal kon besig. Dit is moordenaars wat geen genade
behoort te ontvang nie, want hulle pleeg moord op ’n taal wat dit
verdien om as eerste taal in die klaskamers gebruik te word. Gelukkig is

Vervolg van bl.3

Vervolg op bl.5

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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Vervolg van bl.4

Regering ontken boereslagting

daar een opvoedkundige inrigting, die AP Akademie wat vasstaan by
Afrikaans, en weier om moordenaar te word. Drie hoera’s vir die
stigters wat ons volk universitêre opleiding bied in die taal van ons
volk, in die gees van die Christelik-nasionale atmosfeer, waar roem en
eer aan die Skepper gegee word, nie aan moordenaars nie…
Deur Clem de Klerk Die skrywer is ’n boorling van die Oos-Kaap, in die dorp
waar die eerste Taalmonument opgerig is langs die Burgermonument.

Parlement het weer uitgerafel
Die ANC-bewind se fokus op bysake het nogmaals in sy gesig ontplof
toe opposisie partye geweier het om hulle te laat meesleur deur
praatjies oor die herstel van die parlement se waardigheid. Die
opposisie partye dring daarop aan dat die beskerming van Jacob Zuma
deur die ANC in die parlement beëindig moet word. Hulle eis dat hy
vrae in die nasionale vergadering moet beantwoord en wil slegs weet
op watter datum hy sy verskyning gaan maak. Zuma was laas op 21
Augustus in die parlement. ‘n Algehele dooiepunt is met die
samesprekings bereik omdat die opposisie dreig dat die parlementêre
proses in gedrang is. Van die opposisie partye wil eers hê dat Zuma
moet verantwoording kom doen oor sy Nkandla-uitgawes en ander
vergrype voordat hy sy volgende staatsrede sal kan hou. Daar het dus
niks gekom van adjunkpresident, Cyril Ramaphosa, se pogings om die
opposisie besig te hou met ‘n tweede rondte onderhandelings om ‘n
ooreenkoms te bereik oor die herstel van die parlement se waardigheid
en statuur nie. Die onderhandelings het uiteindelik heeltemal platgeval
toe die opposisie partye uitgestap het. Volgens Ramaphosa het die
ooreenkoms wat tydens die eerste rondte onderhandelings bereik is,
skipbreuk gely omdat die opposisie daarop aangedring het om ‘n
mosie van sensuur teen Zuma in te stel. Dit was glo heeltemal teen die
gees van die ooreenkoms wat bereik is.

Amerika brand na jurie-uitspraak
Amerika het ontplof in rasgebaseerde betogings wat regoor die land
uitgebreek het. Dit volg ná ’n besluit deur die vervolgingsgesag om nie
‘n Blanke polisieman weens die skietdood van ‘n swart tiener te
vervolg nie. In Ferguson, Missouri, waar Michael Brown (18 jaar), in
Augustus vanjaar deur Darren Wilson doodgeskiet is, het dit soos ‘n
oorlogsone gelyk. Etlike geboue, voertuie en ander eiendom is aan die
brand gesteek, skote is (deur die hoofsaaklik Afro-Amerikaanse
betogers) afgevuur en grootskaalse plundery van besighede het
plaasgevind. Die polisie moes skokgranate en traanrook gebruik om
orde tydens die gewelddadige betogings te probeer handhaaf.
Betogings het in plekke soos New York, Oakland (Kalifornië), Los
Angeles, Seattle, Washington en Boston voorgekom. Die Amerikaanse
departement van justisie is intussen besig met twee burgerregte
ondersoeke na aanleiding van die betrokke saak.

Koerantberigte en kommentaar is
direk geneem vanuit die volgende
bronne:

Maroela Media en Die Vryburger

Daagliks word die ernstige gevaar waarin Blankes en veral blanke
boere verkeer, gesien. Tot dusvêr word dit meestal deur die pers en
owerhede ontken en alle oproepe tot ‘n strategie om die boere te
beveilig, word geïgnoreer. Die afgelope paar maande egter is
winkelsentrums geteiken en nou sê die parlement hulle soek
veiligheidsplanne en nie net veiligheid strategieë nie. Soos in die
terroriste-aanvalle op die boere en weerlose Blankes, is hierdie
moordenaars ook goed opgelei en toegerus. Die LP’s het daarvan
kennis geneem dat sodra die winkelsentrum gebou is, die
misdadigers reeds ‘n plan gereed het. Die voorlegging aan die LP’s is
deur lt.genl. Khejla Sitole en genl.maj. Susan Pienaar gedoen,
bygestaan deur dr. Graham Wright, hoof van die misdaadrisikoinisiatief in die Raad op Verbruikersgoedere van Suid-Afrika
(CGCSA). Terwyl die grootste deel van die Afrikaanse pers
saamspeel om alle bewyse van die volksmoord af te maak as regse
praatjies en dat daar vrede in die land is sedert FW de Klerk se
verraad, kon die winkeliers hul verteenwoordigers na die LP’s stuur
om hulle probleme aan te hoor. Woolworths, Pick n Pay, Spar,
Massmart en lede van die juweliers- en winkelsentrum bedryf se
verteenwoordigers het die voorlegging bygewoon. Die vraag kom
onwillekeurig op of so ‘n geleentheid ooit vir die Boere beskore sal
wees.
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KOMMENTAAR OP DIE NUUS
Suid-Afrika - siek tot op die been

(Deur Brig. Jaco Potgieter)
Diegene wat nog dink dat dit goed gaan in Suid-Afrika se
sogenaamde "Reënboognasie", het werklik hul greep op realiteit
verloor! Hoe kan so ’n stelling tog gemaak word - kan maklik gevra
word. Kom ons kyk na ’n paar koerantopskrifte: "ANC ontken hy is
bankrot, Beskerm Zuma teen vernedering, vra ANC, Roof verdagte spog glo
ma is LP, EFF ’n bedreiging vir demokrasie, ANC-hoofsweep se vrou in hof
oor bedrog, Valke ondersoek regeringsamptenaar vir R1,6 miljard se korrupsie,
Nog drie Limpopo burgemeesters gepos." So kan ons aangaan en aangaan.
Dit is net bedrog voor en korrupsie agter. Kan Suid-Afrika hierdie
ekonomiese aanslag (en ja, dit is ’n ekonomiese aanval teen die land)
oorleef?
"Vrou lê dae lank op vloer langs man se lyk, Taxi geweld eis vyf, Man skiet
tienermeisie dood, Man skiet kollega in Sandton dood, Pasgebore baba in veld
gevind, Man besteel ongelukslagoffer, Man vir selfoon en R40 aangerand,
Priester vas na vir verkragting en ontvoering, Diewe besteel Pretoria
kinderhuis" Moord en doodslag, diefstal en wetteloosheid. Dit word
elke dag op ons TV's en koerante uitbasuin. Ons hoor dit so baie
dat dit al van ons afrol soos water op ’n eend se rug. Ons raak al so
afgestomp deur alles dat ons eerste reaksie nie meer skok is nie.
Níks skok ons meer nie!

SA as terreurstaat en plaasaanvalle

(Deur Herman Toerien - Maroela Media)
Die afgelope dae is die wêreld geskud deur die vyfde Westerling wat
deur die IS-terreurorganisasie onthoof is, en ŉ terreuraanval voor ŉ
sinagoge in Israel.
In 2013 is daar net minder as 18 000 mense wêreldwyd deur
terroriste doodgemaak. Dit was 61% meer as die vorige jaar.
Dis egter nie altyd iets daar ver nie.
Daar is ŉ paar redes hoekom Suid-Afrika se terreursyfers nie op die
jongste terreurindeks te sleg lyk nie, al het die land die 48ste
hoogste getal aanvalle uit ’n moontlike 162 lande behaal.
Die vernaamste rede is dat 82% van alle sterftes aan die hand van
terroriste in net vyf lande voorgekom het – Irak, Afganistan,
Pakistan, Nigerië en Sirië. Hoewel beide Irak en Sirië op die lysie is,
het bloedweinig mense verlede jaar nog van die IS – toe nog bekend
as ISIS of ISIL – se bestaan geweet. Tog het honderde jong
Moslems hul wonings in Westerse lande verlaat om as “jihadiste” na
Sirië en Irak te reis om aan die terreurstryd te gaan deelneem.
Die tweede rede waarom Suid-Afrika nie ’n hoër posisie op
die ranglys beklee nie, is die definisie van terreur wat die opnameinstelling gebruik. Hoewel die Instituut vir Ekonomie en Vrede nie
spesifiek na “politieke terreur” verwys nie, maar bloot die terreurindeks, word met terreur gewoonlik iets verstaan wat met politieke
oogmerke of ’n politieke agenda gepleeg word. Met die aanval voor
die sinagoge in Jerusalem het Hamas dadelik die aanval as “heroïes”
bestempel. Dis die ou storie dat die een se terroris die ander se
vryheidsvegter is.
Die woord “terreur” dui egter op ’n begrip waarin die Engelse
woord “terror” duidelik herkenbaar is – ’n daad wat so grusaam
verskriklik is dat dit die slagoffers en ander met vrees en
verskrikking laat. Daar is al boekdele geskryf oor die ondenkbare
wreedheid waarmee plaasaanvalle gepaard gaan. Boonop kan selfs
nie die regering stry dat die halsstarrige weiering om plaasaanvalle
weer tot prioriteitsmisdade te verklaar soos wat dit in die Mandelaera was, suiwer politiek gemotiveer is nie.
Die weglating van hierdie vorm van terreur uit Suid-Afrika se
terreursyfers laat die land se 2013-syfers inderdaad “goed” lyk. Daar
was 12 aanvalle wat as terreuraanvalle “gekwalifiseer” het, twee
mense het die lewe gelaat, vyf is beseer en vyf eiendomme is
beskadig.

As AfriForum se syfers vir plaasaanvalle in 2013, 81, bygetel word
by die 12, verander Suid-Afrika se posisie op die indeks heeltemal.
Dit sou ’n totaal van 93 terreuraanvalle gee. Dit is een meer as die
92 terreuraanvalle in Libanon, tuiste van die verklaarde terreur
organisasie Hizbolla, wat die 14de plek beklee. Suid-Afrika se
sterftesyfer van 37 sou egter veel minder wees as Libanon se 134.
Oor plaasmoorde en plaasaanvalle het Maroela Media al baie
dikwels en vanuit elke denkbare hoek geskryf. Pro rata is ’n boer in
Suid-Afrika en sy gesinslede se kanse om vermoor te word
waarskynlik die hoogste moordsyfer per 100 000 van alle
identifiseerbare groepe in die wêreld – ook hoër as die syfer vir
bruin mans in die Wes-Kaap wat tradisioneel as die hoogste in die
wêreld aangebied word. Dis veel hoër as die moordkoers onder
polisielede in die land.
As plaasaanvalle weens die skynbare afwesigheid van politieke
oogmerke nie as dade van terreur gereken mag word nie, kan gevra
word of die terreur wat uit die radikale, gewoonlik neo-Salafistiese
dampkring van die Islam ontspruit, dan genoeg politieke motiewe
bevat om as terreur gedefinieer te word. So ’n vraag sou as absurd
beskou word.
Om klinies aan definisies oor die insluiting al dan nie van politieke
motiewe te kibbel, neem nie in ag hoe sulke uitskietersyfers die
polarisasie in die land tot onaanvaarbare vlakke help dryf nie. Daar
immers baie ander faktore wat die polarisasie dryf en om polities
korrek in sentrums en institute die oorsake steeds op die
verlengstukke van die Waarheids- en Versoeningskommissie en
sosio-ekonomiese dispariteit te beperk, is om viool te speel terwyl
Rome brand.
As hierdie polarisasie nie aangespreek word nie, wys hierdie “ander
syfers” dat die konflikpotensiaal in die land reeds aanwesig is om die
land baie skielik, baie vinnig, sommer erg op die terreurindeks te laat
klim.
En elkeen wat heimlik help stook hieraan – of dit nou die
grootbekkigheid van ’n Julius Malema is, of die een wat erg
omgesukkel is dat sy rassistiese haatspraak as “kômmintaar” op die
internet verwyder word – terreur is erg, dit slaan diep-diep wonde
en die uitkoms bring nie geliefdes terug nie, of bring nie kits-kure
vir die wat so erg getraumatiseer is dat die lyers viktimologie ervaar
nie.
Daar is ander maniere wat soms meer geduld en beslis heelwat beter
strategiese beplanning vereis om veranderinge teweeg te bring.
Soms moet ’n olifant ook maar stukkie vir stukkie opgeëet word.
Daar kan geen romantiek in terreur wees nie.

Landbou, grondhervorming en die ANC

(Deur Bennie van Zyl - TLU SA)
Die emosie rondom grondbesit in Suid-Afrika is die laaste tyd besig
om deur verskeie rolspelers nog hoër opgeblaas te word. Dit bring
mens noodwendig by die punt om ontledend die hele
aangeleentheid in oënskou te neem.
Die vraag is natuurlik of dit wat die ANC in beplanning het, belyn
kan word met die denke en standpunte van soveel rolspelers wat
hieroor ŉ eier te lê het.
ŉ Paar aspekte moet net eers uitgeklaar word.
Die argumente word deur al die planmakers vanuit die
verwysingsraamwerk van ŉ ekonomiese bestel, waar privaat besitreg
steeds die basis is vir ekonomiese aktiwiteite, gevoer. Daarmee saam
ŉ vrye mark wat vir die ekonomiese werksaamhede bepalend is. Is
dit die werklikheid? Indien die uitsprake, maar daarmee saam die
wetgewing wat geïnisieer word deur die ANC, ontleed word, kom ŉ
ander prentjie na vore.
Word daar nie vanuit regeringskringe gestreef na gesentraliseerde
sosialisme nie, terwyl al die entrepreneurs hul beplanning en
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berekeninge doen vanuit ŉ kapitalistiese beskouing? Die ANC speel
vir die argument met sokkerreëls, terwyl die privaat sektor op
dieselfde veld met rugbyreëls speel en dan nie kan verstaan hoekom
daar so baie strafskoppe teen hulle gegee word nie.
Die eerlike langtermynbenadering van die ANC en sy bondgenote
(Cosatu en SAKP) oor die ekonomiese stelsel wat Suid-Afrika gaan
hê, behoort uitgeklaar te word. Dit behoort bepalend te wees vir
enige belegger oor hoe daar oorweging geskenk gaan word om wel
betrokke te raak in die ekonomie en ook op watter wyse.
Dit is egter nie die enigste aspek wat uitklaring verg nie. Al is daar
konsensus dat privaat besitreg as een van die kritiese aspekte die
beste stimulus is om ekonomiese groei te bewerkstellig, is daar nog
te veel aspekte wat negatief inspeel op beleggingsvertroue. Geen
duidelikheid bestaan oor wat die ANC self wil doen of bereik nie.
Die onduidelikhede tussen die verskillende departemente met
uiteenlopende en selfs botsende uitsprake maak dit amper
onmoontlik om met hulle te kan saamwerk. Die gevoel ontwikkel
dat die ANC ideologies binne homself verward is.
Die enigste twee aspekte wat die alliansie nog kan voorhou om
polities te probeer oorleef, is die sogenaamde onderdrukkende
geskiedenis en dan die belofte van grond aan al die mense. Dit is
binne hierdie onstabiele en veranderlike omgewing waar
verantwoordelike burgers van die land oplossings moet soek.
TLU SA oordeel dat talle rolspelers baie te sê het oor wat landbou
en meer spesifiek wat die boere moet doen. Verstaan hierdie mense
regtig die proses waardeur die boer moet gaan om al die risiko’s te
bestuur; om die produksiefaktore met ŉ stroom van veranderlikes
sowel as ongegronde beskuldigings oor gronddiefstal en onseker
veiligheidstoestande alles bymekaar uit te bring in klimatologiese
omstandighede wat opsigself baie uitdagings bied ten einde wins te
maak?
Hierdie boere van Suid-Afrika wat in die onseker omstandighede
steeds kos produseer, kan beskou word as seker die grootste bate
wat die land kan hê!
Landbou se primêre rol is om kos te produseer. Die mark is die
enigste meganisme wat op die lang duur kan bepaal wie die beste
boere is. Gaan die mark in die toekoms nog die geleentheid kry om
sy rol te speel?
Met dít as agtergrond word die boere al hoe meer uitgelewer aan die
ANC se grondhervormingsproses. In die vorige ronde van eise was
daar ongeveer 80 000 eise wat nou nog nie afgehandel is nie.
Volgens die departement verwag hulle vir die volgende vyf jaar wat
die eise weer oopgestel word, ŉ verdere 379 000 eise. Dit gaan nie
op net plaasgrond ingedien word nie, maar op alle grond in die hele
land. Teikens van 20% wat nog oorgedra moet word, is telkens deel
van die retoriek.
Die ironie is dat na al hierdie jare, die ANC-regering verskeie planne
geïmplementeer het wat telkens die toets van ekonomiese
volhoubaarheid klaaglik gedruip het.
Suid-Afrika is vasgevang (ten minste vir die korttermyn) in hierdie
onhaalbare ideologiese spel van ŉ regering wat steeds “struggle” en
nog nie by die punt kon uitkom om te begin regeer nie. Met dít in
gedagte, het TLU SA reeds in 2005 ŉ voorstel gemaak waar hulle
teikens bereik kan word sonder dat enige grondeienaar se titelakte
in gedrang gebring word anders as deur eie keuse nie.
Die landbou-omgewing word gestabiliseer deur hierdie voorstel en
voedselsekerheid word nie aangetas nie. Enige regdenkende
persoon (of regering) sal, indien daar ŉ tikkie van
verantwoordelikheid teenwoordig is, só ŉ voorstel aangryp.

Transformasie
(Uittreksels uit ’n skrywe van Kallie Kriel - AfriForum)
Die ANC het die afgelope 20 jaar daarin geslaag om die woord
“transformasie” en die ideologiese inhoud wat dié party aan die
woord gee, as ’n heilige koei in die openbare debat te vestig.

Niemand durf dit waag om openlik daarteen standpunt in te neem
nie. Die strategie om moontlike teenstanders van dié beleid se
monde te snoer, is eenvoudig: Beskuldig hulle valslik van rassisme,
dat hulle kwansuis nie verskeidenheid wil bevorder nie en ook nie
vir arm swart mense omgee nie. Die teendeel is egter waar.
Dit is eerder aanhangers van dié beleid wat die term
“transformasie” as ’n gerieflike dekmantel gebruik waaragter hulle
hul rassistiese minagting van minderheidsgemeenskappe uitleef,
waarmee hulle verskeidenheid wil vernietig en waardeur ’n klein
elitegroep ten koste van die arm massas bevoordeel word.
Vernietiging van verskeidenheid
Die inhoud van die ANC se “transformasie”-beleid behels dat die
samestelling van alle instellings verteenwoordigend van die land se
rassedemografie moet wees. Jy hoef nie ’n wiskundige te wees om te
besef dat dit tot gevolg sal hê dat alle instellings in die land
oorwegend swart met Engels as voertaal sal wees nie.
Rassistiese minagting van minderhede
In ’n land waar 37 van die 38 universiteitskampusse oorwegend
Engels as voertaal gebruik en net een kampus steeds oorwegend
Afrikaans is, is dit moeilik om te sluk dat die skep van geleenthede
en toegang vir studente wat Engels as onderrigtaal verkies, die
werklike motief is vir die aandrang dat die Puk se taalbeleid moet
verander. Om die laaste Afrikaanse kampus te teiken, getuig van ’n
rassistiese minagting van minderhede en in dié geval spesifiek
Afrikaners. Dat die Wessels-verslag dit raadsaam kon vind om
kritiek uit te spreek dat jong Afrikaners uit “Afrikanerskole” ŉ te
groot deel van die studentegetalle uitmaak, wys hoe ver die ANC
gevorder het om “transformasie” te gebruik om Afrikaners by te
kom.
Transformasie kniehalter dienslewering
Frans Cronje van die Suid-Afrikaanse Instituut vir
Rasseverhoudinge slaan die spyker op die kop met sy stelling dat
“regstellende aksie” babas doodmaak. Dis ’n harde stelling, maar die
feit dat die ANC ingevolge sy kaderontplooiingsbeleid en
rasbeheptheid bereid is om selfs mense sonder die nodige
kundigheid in kernposte aan te stel, bring onafwendbaar mee dat
die lewering van dienste, soos skoon water wat veilig is vir menslike
gebruik, op plaaslike vlak in gedrang kom. Die babas wat in
Bloemhof weens besmette water gesterf het, is maar net een
voorbeeld. AfriForum se plaaslike strukture ondervind daagliks hoe
die dienslewering van munisipaliteite onder die ANC se rasseideologie meegee. Die ironie is dat arm swart mense die hardste
getref word deur die “transformasie”-beleid wat voorgehou word as
poging om juis dié mense se lewens te verbeter.
Transformasie vernietig jongmense se drome
Terwyl die politieke ideoloë met sakrekenaars uitwerk wat die
rassesamestelling van instellings en sportspanne moet wees, word
vergeet dat dit oor mense eerder as koue statistiek gaan.
Voorstanders van “transformasie” is gou om te argumenteer dat dit
op ekonomiese gebied goed gaan met Afrikaners en dat daar niks is
om oor te kla nie. Dié soort argument hou nie rekening daarmee dat
welstand oor veel meer as ekonomiese posisie gaan nie en dat
Afrikaners steeds ekonomies presteer weens vindingrykheid ten
spyte van die hindernisse wat “transformasie” in hulle pad gooi.
Geen geld kan egter ’n kind wie se waardigheid en toekomsdrome
weens sy of haar velkleur aangetas word, herstel nie.
Bou saam
Deur “transformasie” aktief teen te staan, kan ons help bou aan ’n
samelewing wat werk om armoede te beveg en geleenthede te skep,
sonder om in die proses verskeidenheid te vernietig en nuwe vorme
van benadeling te skep.
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UIT DIE
WOORD
2Konings 6:1-25 & 2Konings 6:120
GOD BEREI EER VIR
HOMSELF
As u ‘n Bybel leser is sal u weet dat die
Bybel na talle wonderwerke verwys.
Werke wat God gedoen het en wat nie
deur die normale verstand verklaar kan
word nie. Sekere mense se reaksie
daarop is natuurlik om die
wonderwerke af te maak as mites. Soos
bv. die verhaal van Jona en die vis.
Omdat dit vir mense se verstand nie
sin maak dat ‘n mens vir 3 dae in ‘n vis
se ingewande kan wees en steeds
lewendig daar uitkom nie, wil hulle dit
afmaak as ‘n blote mite.
Maar dit was geen mite nie, want die
Here Jesus het self verwys na Jona en
die vis, nie asof dit ‘n blote mite was
nie, maar as ‘n werklike gebeurtenis.
Mattheus 12:39 Maar Hy antwoord en sê
vir hulle: ‘n Slegte en owerspelige geslag soek
na ‘n teken, en geen teken sal aan hom gegee
word nie, behalwe die teken van die profeet
Jona. 12:40 Want soos Jona drie dae en drie
nagte in die buik van die groot vis was, só sal
die Seun van die mens drie dae en drie nagte
in die hart van die aarde wees. 12:41 Die
manne van Ninevé sal in die oordeel opstaan
saam met hierdie geslag en dit veroordeel; want
hulle het hul op die prediking van Jona
bekeer, en—meer as Jona is hier!
Duidelik verwys Jesus na Jona en na
die manne van Ninevé as persone wat
werklik bestaan en geleef het. Ons
logiese afleiding net by die aanhoor
van Jesus se woorde is dan dat daar
werklik ‘n Jona was wat in die vis se
ingewande was en in die lewe gehou
was deur die Here.
So is daar baie ander wonderwerke in
die Woord van die Here wat werklik
gebeur het. Wonderwerke is God se
metode om aan ons te wys dat Hy God
is en dat Hy hoër is as die mens, Satan
en die afgode - dat Hy alleen Almagtig
is.
God is ‘n God van wonderwerke sodat
Hy Homself as God kan openbaar in
ons lewens. Dit is wanneer iets ‘n
wonderwerk van God af was, dat ons
besef van Sy teenwoordigheid in ons
lewens en dat Hy inderdaad in ons

belang stel.
God verlang dat ons elkeen Godbewus sal lewe. Die mens is meer
bewus van homself, sy probleme en
van sy begeertes, sodat ons eerder
oorbewus is van ons self en minder
bewus is van die Here. Die mens, wat
in sonde ontvang en gebore is, is
selfgesentreerd in plaas van God
gesentreerd.
Ons dink 99% van die tyd dat alles om
ons en om ons klein bestaan draai,
terwyl alles inderdaad om God draai.
Daarom het Jesus bv. siek mense
genees en mediese wonders verrig
sodat God daardeur verheerlik kon
word:
Markus 2:11 Ek sê vir jou: Staan op,
neem jou bed op en gaan na jou huis toe. 2:12
En dadelik staan hy op en neem sy bed op en
gaan voor die oë van almal uit, sodat almal
verbaas was en God verheerlik en sê: So iets
het ons nog nooit gesien nie!
Net so vind ons dat die Here ander
wonderwerke gedoen het in die lewe
van Israel sodat God ook daardeur vir
Homself eer kon berei het.
Meeste van ons ken die verhaal van
Israel se bevryding uit die slawerny van
die Egiptenare en ons lees baie duidelik
waarom die Here die 10 plae oor
Egipte gebring het toe Hy Israel verlos
het:
Exodus 14:4 En Ek sal Farao se hart
verhard, dat hy hulle agtervolg; en Ek wil My
aan Farao en sy hele leërmag verheerlik, en
die Egiptenaars sal weet dat Ek die HERE
is. En hulle het so gedoen.
Exodus 14:17 En Ek, kyk, Ek sal die
hart van die Egiptenaars verhard, sodat hulle
agter hulle aan gaan. En Ek wil My
verheerlik aan Farao en sy hele leërmag, aan
sy strydwaens en aan sy ruiters. 14:18 En
die Egiptenaars sal weet dat Ek die HERE
is, as Ek My verheerlik aan Farao, ...
God doen wonderwerke sodat Hy
alleen geëer kan word.
Op die berg Karmel: Die volk het
afvallig geword van die Here en die
afgode van Baäl gedien. God het Elia
gelei om die volk en die profete van
Baäl bymekaar te maak op die berg
Karmel. Ons lees wat die doel daartoe
was:
1Konings 18:21 En Elía het nader gekom
na die hele volk en gesê: Hoe lank hink julle
op twee gedagtes? As die HERE God is,
volg Hom na; en as Baäl dit is, volg hom na!
Maar die volk het hom niks geantwoord nie.
God wou ‘n wonderwerk doen en
daardeur die harte van Sy volk
terugbring na Hom toe. Eerste het Elia
aan die profete van Baäl geleentheid
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gebied om tot hulle dooie god te bid
sodat hy vuur uit die hemel kon stuur
om ‘n geslagte bul as offer te verteer,
maar niks het gebeur na ‘n hele dag se
geskreeu en nadat hulle selfs hulleself
stukkend gekerf het met swaarde en
spiese nie.
Die bloed het naderhand uit hulle
gespuit, maar Baäl was en is nog steeds
kragteloos. Hy is ‘n dooie afgod, net 'n
idee wat Satan in gemoedere geplant
het. Elia het naderhand met hulle
gespot en gevra of hulle god dalk in
bepeinsing is, of dalk slaap, of dalk met
vakansie is! En hy het gesê hulle moet
dalk bietjie harder skreeu, maar na ‘n
hele dag het niks gebeur nie.
Elia kom aan die beurt en hy laat alles
met baie water natmaak en toe doen hy
‘n eenvoudige gebed van geloof en die
Here het hom geantwoord met vuur
uit die hemel. Alles was opgelek deur
die vuur wat die Here uit die hemel
gegooi het. Kom ons lees dit sodat ons
kan sien dat God deur hierdie
wonderwerk vir Homself eer wou berei
het:
1Konings 18:36 En op die tyd dat hulle
die spysoffer bring, het die profeet Elía nader
gekom en gesê: HERE, God van Abraham,
Isak en Israel, laat dit vandag bekend word
dat U God in Israel is, en ek u kneg, en dat
ek al hierdie dinge op u woord gedoen het.
18:37 Antwoord my, HERE, antwoord
my, sodat hierdie volk kan erken dat U,
HERE, God is, en dat U hulle hart tot U
laat terugkeer. 18:38 Daarop het die vuur
van die HERE neergeval en die brandoffer en
die hout en die klippe en die stof verteer, ja,
die water wat in die sloot was, opgelek. 18:39
En toe die hele volk dit sien, het hulle op hul
aangesig geval en gesê: Die HERE, Hy is
God, die HERE, Hy is God!
Kan u sien; deur hierdie wonderwerk
het die Here die volk se harte na Hom
teruggebring sodat hulle Hom kon
erken as God. Dat hulle kon erken
daar is geen ander God behalwe die
God van Abraham, Isak en Jakob nie.
Hoekom doen die Here dit?...Want
God wil vereer word as God. Wanneer
God ‘n wonderwerk doen, is dit selfs
moeilik vir die heidenwêreld om dit nie
te erken nie.
Moses en Aäron het deur God se krag
met die plae in Egipte muskiete uit
stof laat vorm by die miljoene. Die
towenaars van Farao het dit ook
probeer, maar toe hulle nie daarin kon
slaag nie, was hulle eie antwoord; dat
dit God is wat dit gedoen het. Ons lees
daarvan:
Vervolg op bl.11

Vervolg van bl.10

Exodus 8:18 En die towenaars het
dieselfde gedoen met hulle towerkunste om die
muskiete voort te bring, maar hulle kon nie.
So was die muskiete dan op die mense en op
die vee. 8:19 Toe sê die towenaars vir Farao:
Dit is die vinger van God! Maar Farao se
hart was verhard, sodat hy na hulle nie
geluister het nie, soos die HERE gespreek
het.
Almal bekeer hulle nie op God se
wonderwerke nie. God doen dit sodat
sommige hulle wel sal bekeer en sodat
die wat nie wil nie, veroordeel kan
word omdat hulle hul nie wou bekeer
het van lankal af nie. Want eers het
Farao sy hart verhard. Later het Gód
sy hart verhard sodat sy tyd van genade
wel verbygegaan het lank voor sy
dood.
Die voorafgaande gebeure dek vir ons
die tafel om die skrifgedeelte net beter
te kan verstaan.
Juda het onder beleëring gestaan van
die Arameërs. En daar was ‘n aanloop
tot die gebeure:
Eers demonstreer die Bybel vir ons dat
Elisa ‘n man van God was. Hy word
so genoem in 2 Kon 6:6. Die kop van
‘n byl beland in die water en sink
natuurlik. Dan het ons gelees dat “die
man van God” ‘n stok bo die plek in die
water gegooi het waar die byl se kop
gesink het. En toe het die byl bo
gedryf sodat die profete seun wat dit
geleen het, dit weer kon uithaal.
Daardeur het die Here demonstreer dat
Hy met Elisa was. En dat Hy
werksaam was deur die profeet se
bediening.
Dan vertel die verhaal verder vir ons
dat die koning van Aram kampe gaan
opslaan het op sekere plekke sodat hy
Israel kon verras in die oorlog.
Maar hy was sonder sukses omdat die
Here die gebeure aan Elisa openbaar
het. Nog ‘n bewys dat die Here met Sy
volk was omdat Hy met SY Profeet,
Elisa, was. Hoe genadig is die Here
net nie as Hy ‘n man van God kan vind
om deur te werk nie?
Dan het ons gelees dat die koning van
Aram toe manne gestuur het om Elisa
te vang en sodoende het hulle die stad
Dotan beleer ter wille van een man.
Want God was met hom en hulle het
reeds gesien wat kan die Here doen
deur een man wat aan Hom oorgegee
is. Maar hulle kon Elisa nie vang nie,
want God het nog ‘n wonderwerk

gedoen deur Elisa en die hele leer met
blindheid geslaan. Nadat hulle blind
was, het Elisa hulle na Samaria gelei
waar God hulle oë geopen het en hulle
weer huis toe gestuur het. Dit sou vir
ewig daarna ‘n getuienis in hulle harte
wees dat die God van Israel die ware
God was.
Ons kry die volgende fase in hierdie
drama. Die koning van Aram stuur
nou manne om Samaria te beleër.
Natuurlik het die Here die
omstandighede so bewerk, want soos
met die Egiptenare wou Hy wat
gedoen het - natuurlik vir Homself eer
berei het!
En nadat daar hongersnood gekom het
a.g.v. die beleëring, kry ons dat die
Here Sy volk weer eens kom verlos het
deur ‘n wonderwerk. God bewerk dat
die Arameërs dinge hoor wat nie
werklik bestaan het nie. Hulle hoor ‘n
geweldige leërmag aankom van
strydwaens en perde, want die Here het
hulle dit laat hoor sodat hulle op die
vlug geslaan het.
Sonder die toedoen van mensehande
verlos die Here hulle hier. Maar die
adjudant van die koning het nie geloof
gehad in die Woord van die Here dat
hulle die volgende dag verlos sou wees
van die beleëring en van hongersnood
nie. Hy het gesê; al sou God ook
vensters in die hemel maak, sou die
kos en meel nie so goedkoop gekos het
in een dag se tyd nie. Sy uiteinde was
dat die volk hom vertrap het in die
poort sodat hy daar gesterf het.
God se verlossing is vir hulle wat dit
kan en wil aanneem deur die
geloof.
Maar so bring hierdie Bybelse ware
verhale ons op die plek waar ons nie
anders kan as om te besef : dat die
God van die Bybel ook die God van
Bloedrivier is nie.
Nadat Jakob by Bet-El met God
ontmoet het, het hy daarna verwys na
die God van die Bybel as die God van
Bet-el. So het ons voorsate ook
verwys na God - as die God van
Bloedrivier. Want duidelik het daar
wonderwerke voor hulle afgespeel op
daardie dag.
Die Bybel stel dit baie duidelik dat
God nog nooit verander het nie, maar
dat Hy gister, vandag en tot in
ewigheid dieselfde is. (Heb 13:8) Hy
het daarom ook by Bloedrivier vir
Homself eer berei deurdat Hy die
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Zoeloes daar verslaan het. Geen eer
kom 'n man of enige menslike
eienskappe toe nie. God alleen kry die
eer.
Ons geskiedenis leer ons dat die boere
se pangewere gou warm geword het en
sodoende kon die handjievol boere nie
aanhou skiet vir die hele tyd nie. Maar
die wonderlike was dat telkens as die
gewere warm was, was dit asof ‘n
onsigbare hand die Zoeloes terug
gedryf het totdat die Boere weer gereed
was om te skiet. Na die tyd het die
Zoeloes aan sekere sendelinge en
smouse vertel dat daar met tye aasvoëls
was wat van nêrens af gekom het nie
en dié het op hulle afgestorm sodat
hulle teruggeval het. Die Here het die
aasvoëls gestuur.
Die pangewere of voorlaaiers kan ook
nie skiet as die kruit klam geword het
nie en daardie oggend was dit juis
mistig. Om een of ander rede het die
gewere wel geskiet, want die Here het
hulle laat skiet. Verder was dit altyd die
Zoeloes se taktiek om in die vorm van
‘n bul se kop aan te val met die twee
horings wat gelyktydig dan die vyand
sou aanval. Daardie dag het die jong
voortvarende impies van die linkerarm
of flank besluit om die ou ringkoppe te
beïndruk en het hulle alleen aangeval.
Alles tot hulle en die res se ondergang
want die Here het dit so beskik.
Nog ‘n wonder was dat die beeste en
perde doodstil gestaan het die hele tyd
asof die Here hulle pote gebind het.
Net soos Hy die leeus se bekke gesluit
het toe Daniël in die leeukuil gegooi
was. Nie een dier het paniekerig geraak
as gevolg van die geraas van die
pangewere of die assegaaie wat
oorgegooi was in die laer nie. Dit was
God se werk.
Nog ‘n feit is dat die Zoeloes reeds ure
voor dagbreek die Trekkers wou verras
maar die boere het hulle lanterns op
lang sweepstokke reg rondom die laer
gehang wat vir die bygelowige Zoeloes
gelyk het na spoke. Die Here het hulle
bygelowigheid gebruik om hulle te laat
wag vir dagbreek, want ‘n aanval in die
nag sou fataal gewees het vir die
Trekkers.
Die oplettende mens wat hierdie
geskiedenis ken en wat ook sy Bybel
ken en weet God is ‘n God van
wonderwerke, kan nie anders as om
aan die Here die eer alleen te gee nie
Vervolg op bl.12

.Vervolg van bl.11
Moenie u skuldig maak aan die
sonde van Saul nie.
Ongeveer 400 jaar nadat die oudstes
van Israel met die Gibeoniete ‘n
verbond gesluit het( Josua 9:15) om
hulle nie dood te maak nie, het Saul
van hulle uitgemoor. Nadat Saul reeds
dood was, het die Here 3 jaar
hongersnood oor die land gebring.
Dawid het die Here gaan soek en
geraadpleeg vir watter rede daar dan
hongersnood was.
Die Here het aan hom openbaar dat dit
was oor die bloedskuld wat Saul oor
die land gebring het Dawid moes 2
seuns en 5 kleinseuns van Saul aan die
Gibeoniete oorhandig het om
opgehang te word.
God is ernstig daaroor as ons in ‘n
verbond staan met Hom. Saul kon
maar gesê het dit was 400 jaar voor sy
tyd, dit raak hom nie. Maar God het
hom moreel verbind en gehou aan die
verbond met die Gibeoniete.
Daar is ‘n morele verpligting op elke
Boere-Afrikaner om die gelofte te hou.
Selfs as u ouma of oupa aangetroud is
uit Ierse of Engelse afkoms - die
nageslag bly Boere-Afrikaners. Ons is
steeds moreel verplig om die
Bloedrivier Gelofte te hou. 16
Desember het vir baie ‘n dag van
versoening geword. Laat hulle 16
Junie, Sharpvilledag (Jeugdag) daarvoor
gebruik as hulle wil! Dit is die duiwel
wat ons van God wil losmaak en God
sodoende van Sy eer wil beroof wat Hy
op 16 Desember 1838 vir Homself
berei het.
Op 16 Desember is ons saak met
God - die God van Bloedrivier.
Wie moreel verplig is om God op
hierdie dag te eer en verkies om dit nie
te doen nie, beroof God dan ook van
die eer wat Hom alleen toekom. Die
Here het vir Homself eer berei op 16
Desember en nou wil die kommuniste
en die liberaliste die dag gebruik as ‘n
humanistiese dag van versoening.
Nooit mag ons ons daartoe laat
oorhaal nie. Dit sal die oorwinning
wat die Here aan ons gegee het verraai.
Ons kan nie om verskoning vra vir die
verlossing wat die Here bewerk het nie.
Die Trekkers het direk na die
oorwinning op 16 Desember toe hulle
baie moeg moes gewees het, ‘n
dankdiens gehou. Hulle het nie aan
versoening gedink nie. Inteendeel, die

volgende dag is hulle verder na
Dingaan se stad net om te sien hy het
gevlug en sy eie stad afgebrand.
Die volk Israel was verlos uit die
hand van Haman.
Hulle wy twee dankdae aan die Here
en dit word genoem die Purim fees.
Vandag nog vier hulle dit en sal dit nie
verruil vir ‘n dag of twee dae van
versoening nie. Deur hulle leiers van
daardie tyd was hulle moreel verplig
om dit na te kom en doen steeds so
vandag:
Ester 9:20 En Mórdegai het hierdie dinge
opgeskrywe en briewe gestuur aan al die Jode
wat in al die provinsies van koning Ahasvéros
was, die wat naby en die wat ver was, 9:21
om vir hulle vas te stel dat hulle al jare die
veertiende dag van die maand Adar en die
vyftiende daarvan moes vier— 9:23 En die
Jode het as insetting aangeneem wat hulle
begin het om te doen en wat Mórdegai aan
hulle geskryf het. 9:24 Want Haman, die
seun van Hammedáta, die Agagiet, teëstander
van al die Jode, het ‘n plan beraam teen die
Jode om hulle uit te roei, 9:25 Maar toe dit
voor die koning kom, het hy skriftelik bevel
gegee dat sy goddelose plan wat hy teen die
Jode uitgedink het, op sy eie hoof moes
neerkom; en hulle het hom en sy seuns aan die
galg opgehang. 9:26 Daarom noem hulle dié
dae Purim, na die naam Pur. Hierom,
vanweë al die woorde van daardie brief en wat
hulle self daarvan gesien het en wat hulle
oorgekom het, 9:27 het die Jode vasgestel en
as insetting aangeneem vir hulle en hulle
nageslag en vir almal wat hulle by hulle sou
aansluit, sodat dit onherroeplik sou wees, dat
hulle dié twee dae al jare sou hou volgens die
voorskrif daaromtrent en op die bepaalde tyd;
9:28 en dat dié dae herdenk en gehou moet
word in al die geslagte, families, provinsies en
stede, en dat dié Purim-dae onder die Jode nie
afgeskaf mag word nie en die gedagtenis
daaraan onder hulle nageslag nie mag ophou
nie.
Die gelofte wat die Trekkers gedoen
het, het drie dinge ingesluit as die Here
hulle sou beskerm en die oorwinning
aan hulle sou gee, om:
1- Daardie dag elke jaar as ‘n
dankdag soos ‘n Sabbat te
vier
2- Dat hulle ‘n huis tot Sy eer
sou oprig en
3- Dat hulle dit aan die nageslag
sou oordra om altyd daardie
dag te gedenk as ‘n dankdag
tot eer van God.
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Sommige wil hierdie dag verraai en
losmaak van hulleself.
Ons bestaan in hierdie land is ‘n
direkte gevolg van die oorwinning wat
die Here daar bewerk het. Daarom
moet ons God dank en daarom het die
Trekkers ‘n kerk gebou en kan elke
kerkgebou as ‘n Geloftekerk gesien
word. Daarom moet elke ouer hierdie
verpligting op homself/ haarself neem
om die feite te ken en oor te dra aan
die nageslag.
Wie hierdie dag nie hou nie, verraai
ook ons voorsate en ons leiers.
Dit is nie verniet dat hulle Paul Kruger,
vyf maande na sy dood op 16
Desember herbegrawe is nie.Dit is nie
verniet dat hulle die Vroue-monument
in Bloemfontein in 1913 op 16
Desember onthul het nie en dit was nie
verniet dat hulle die hoeksteen van die
Voortrekker monument op 16
Desember 1938 gelê het nie.
Op die 1ste Desember 1952 was
Geloftedag onder die Sondagswet
geplaas om altyd soos ‘n Sondag
hanteer te moes word daarna. So het
ook die Afrikaners in Kaapland hulle
vereenselwig met die gebeure by
Bloedrivier.
In 1881 by Paardekraal het Paul
Kruger gesê dat die ellendes wat die
volk vooraf getref het, was as gevolg
van die feit dat baie toe reeds
Geloftedag as ‘n dankdag verwaarloos
het.
Prediker 5:3 As jy ‘n gelofte aan God
gedoen het, stel nie uit om dit te betaal nie,
want daar is geen welgevalle in dwase nie.
Betaal wat jy belowe. 5:4 Dit is beter dat jy
nie belowe nie as dat jy belowe en nie betaal
nie. 5:5 Laat jou mond nie toe om op jou
liggaam ‘n sondeskuld te laai nie, en sê nie
voor die gesant van God: Dit was ‘n
vergissing nie. Waarom moet God toornig
word oor jou stem en die werk van jou hande
verwoes?
Kom laat ons besef dat die Here het
vir homself eer berei deur die gebeure
by Bloedrivier wat Hy alleen bewerk
het. Nou 170 jaar later, wil Hy steeds
vir Sy groot velossing geëer word. Hy
het verlos deur Sy sterke hand alleen.
Geen eer aan 'n man of die krag van 'n
perd nie. Die Here kry die eer en
aanbid Hom vir Sy groot verlossing,
want ons as nageslag is moreel daartoe
verplig!
Amen.
Ds. Ferdie Devenier

UIT ’N BOER SE PEN
Ek doop my pen in die rooi robyn,
in die rooi Afrikanerbloed.
Ek grif op die voorhoof van elke kind;
Onthou wat jou nasie moes boet.

Die Stem

Uit die blou van onse hemel, uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes waar die kranse antwoord gee,
Deur ons vér verlate vlaktes met die kreun van ossewa
Ruis die stem van ons geliefde, van ons land Suid-Afrika
Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra:
Ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou, Suid-Afrika.

Ek skryf die verhaal van moeder en kind,
van hul offers op altare duur.
Ek noem al die lydings-gefolter,
al hul hoon en die smart en die suur.

In die merg van ons gebeente, in ons hart en siel en gees,
In ons roem op ons verlede, in ons hoop of wat sal wees,
In ons wil en werk en wandel, van ons wieg tot aan ons graf
Deel geen ander land ons liefde, trek geen ander trou ons af.
Vaderland! ons sal die adel van jou naam met ere dra:
Waar en trou as Afrikaners - kinders van Suid-Afrika.

Ek skryf van die vrees vir die asgaaipunt,
en die angs onder woeste barbare gely.
Ek kom met my pen en ek skrywe
by Bloukrans en Weenen verby.

In die songloed van ons somer, in ons winternag se kou,
In die lente van ons liefde, in die lanfer van ons rou,
By die klink van huweliksklokkies, by die kluitklap op die kis
Streel jou stem ons nooit verniet nie, weet jy waar jou kinders is.
Op jou roep sê ons nooit nee nie, sê ons altyd, altyd ja:
Om te lewe, om te sterwe - ja, ons kom Suid-Afrika.

Ek beskryf die gebulder van Rooi geskut,
gemik teen ons nasie se heiligdom.
Ek teken die klad van Brittanje
wat vriende en vyand verstom.
Ek noem die geklaag van moeders wat ween,
die gekerm van kinders wat sterf.
Ek sien hul gedruk in moordenaars-kamp,
verjaag van hul woning en erf.
Ek doop my pen in die rooi robyn,
in die rooi van ons Boerebloed.
Ek grif op die voorhoof van elke kind:
Onthou wat jou nasie moes boet.
H. Martins

C.J. Langenhoven
Hoor Boerevolk, daar is Een God!

Bou hoog die galg wat smart oorerflik maak,
Laat vlie die koeël wat dood onsterflik maak!
Die Afrikaner-hart is seer en moeg,
maar trou nog: “tref hom goed, hy’s groot genoeg”
Daar trek ‘n koeël, met spoed, met spoed;
Hy’s nat van Afrikanerbloed,
en smart die boodskap wat hy voer;
Hy kom uit Afrikaner roer,
hy kom deur Afrikaner hart.
Maar met die roué en die smart
bring hy die hart se kragte oor.
Slaap sag, troue hart, so wreed deurboor,
want, trekkend, trekkend jaar en stond,
sal steeds die koeël sy boodskap sprei;
en waar hy tref, heel nooit sy wond;
en wat hy tref, dit heilig hy!
Jan F.E. Celliers

Op U Almag vas vertrouend het ons vadere gebou:
Skenk ook ons die krag, o Here! om te handhaaf en te hou Dat die erwe van ons vad're vir ons kinders erwe bly:
Knegte van die Allerhoogste, teen die hele wêreld vry.
Soos ons vadere vertrou het, leer ook ons vertrou, o Heer Met ons land en met ons nasie sal dit wel wees, God regeer.

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!”
Deur Boerius (Wilhelm Pretorius)
03 Junie 2014
Sentraal Gevangenis, Pretoria
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SERVAAS DE WET- IN MEMORIAM
Deur Piet Rudolph

jou mis Servaas. Jy was nie ’n maklike man nie, maar vrees het jy nie
geken nie. Jou beginsels was joune, ondebatteerbaar, maar rotsvas!
Op Vrydagoggend 7 November om10:30 het ons vir Servaas de
Wet vaarwel gaan sê.
Helaas, die afsluiting van ’n era soos op die onderstaande foto
gesien kan word, Dit is ’n foto van ’n byeenkoms waar die AWB en
HNP gepleit het vir ’n staanplek vir die wit man in Suid-Afrika. Op
die foto verskyn mnre. Jaap Marais van die HNP, Eugene
Terre’Blanche van die AWB tesame met kol. Servaas de Wet. Al
drie nou reeds heengegaan.
In November 2014 het die eerste kommandant-generaal van die
AWB, kolonel Servaas de Wet (egte rang) ontslaap. Hy was 83.
’n Paar maande gelede het hy nog op sy kleinhoewe ’n aantal
huisrowers aangevat en verwilder.
Servaas sal onthou word vir sy toegewydheid aan die regse saak.
Behalwe sy kommandantskap van die AWB was hy ook nog ’n
Hoofbestuurslid van die HNP. Op ’n geleentheid het die HNP
dringend geld gekort. Servaas het hulle te hulp gesnel deur ’n
verband op sy eiendom te neem.
Ek self het op twee geleenthede in die politiek sy bemoeienis
ervaar. In Februarie 1991 terwyl ek in aanhouding was en op ’n
eetstaking, het die AWB en ander instansies, ’n protesvergadering
op die plein gehou. Sy party was afwesig. Dit was ’n groot
byeenkoms en gemoedere het hoog geloop. Servaas het daar
gepraat en hy het die regering gewaarsku dat, as ek op die eetstaking
sou sterf, die regering maar sal moes die verantwoordelikheid
aanvaar wat daarop sou volg.

By die diens was teenwoordig mnr. Andries Breytenbach, hoofleier
van die HNP en mnr. Louis v.d. Schyff, mnre. Andre Visagie en R.
Swanepoel van die Geloftevolk-Republikeine. Die AWB was
verteenwoordig deur mnr. Jerry Bezuidenhout en die nuwe KG,
Chris van Wyk. Die begrafnisdiens is waargeneem deur dr. Wynand
Swanepoel.
By die kerk het mnr. Louis v.d. Schyff, sekretaris van die HNP,
verhaal hoe die drieman in Junie 1990 by die Uniegebou met F.W
de Klerk gaan praat het oor die toestand wat ons nou in is en wat
hulle voorsien het gaan gebeur.
Vir al drie die heengegane manne wat so verbete in die stryd teen
oorgawe gestry het, sou dit sekerlik ’n riem onder die hart gewees
het om te weet dat die vryheidstryd woed voort. Weliswaar in klein
verskillende stroompies wat uiteindelik weer sal groei tot ‘n magtige
bruisende rivier van Vryheid. Nóu is dit nog net ’n ideaal. Maar dit
is besig om te groei. Hulle strewe was dus nie verniet nie. Die
vryheidsdrang is onsterflik!
Rus in vrede, kameraad.

Die AWB wou ’n TV-stel vir ons regse aangehoudenes by die tronk
gaan aflewer. Op pad daarheen het dit begin rof raak en is
oplopendes deur die polisie onder traanrook en rubberkoeëls
gesteek. Oproer was aan die uitbreek. Deur Servaas se bemiddeling
en leierskap is die beroering tot kalmte gebring en is die TV-stel
afgelewer en gearresteerdes losgelaat. Die arme TV-stel het so
deurgeloop onder die traanrook dat ons dit nag en dag moes aan
los om die traanrook uit te kry!
’n Maand later is ek vrygelaat. As dit nie vir die byeenkoms en
oploop was nie, sou dit nie so vinnig gebeur het nie!
In ongeveer 2004-2006 is ek onwettig by die Boeremagverhoor
gearresteer en kwaadwilliglik vir sewe dae aangehou. Servaas het my
te hulp gesnel en my borg van R500 betaal. Hy het ook verskeie
kere die uitgerekte hofsaak bygewoon. Met die daaropvolgende
siviele saak het hy altyd geskakel om sterkte toe te wens en was net
so verheug as ek toe ons die saak wen!
Nou het die afskeid aangebreek en gaan jy die ewige rus in. Ek sal
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Linkses skeur langs ideologiese
krake

(Deur Flip Buys - Solidariteit)
Die
aankondiging
van
die
metaalwerkersvakbond NUMSA dat hulle
ŉ politieke party gaan stig, het ŉ
opskudding aan die politieke linkerkant
veroorsaak. NUMSA is een van die land se
grootste en militantste vakbonde, wat plekplek reeds in bedrywe waar ander Cosatu
vakbonde georganiseerd is, uitgebrei het.
Die NUMSA-leier Irvin Jim is bekend vir sy
Marxisties-Leninistiese standpunte, en
beskuldig die ANC dat hulle nie
rewolusionêr genoeg is nie. Indien NUMSA
wel so ’n werkersparty stig, sal daar drie
groot linkse partye in die land wees,
naamlik die ANC, NUMSA se party, en die
EFF. Mnr. Zuma is tans steeds ŉ visepresident van die “Socialist International”.
Die vraag is wat die ideologiese verskille
tussen hierdie groepe is, en of die EFF
saam met NUMSA sal werk om ŉ
wesenlike politieke bedreiging vir die ANC
te word?
Daar is deesdae drie sosialistiese
denkstrominge, naamlik die gematigde
Westerse sosiaal-demokrate, die meer
militante demokratiese sosialiste soos die
ANC, en die rewolusionêre sosialiste soos
die te stigte NUMSA-party. Maar om die
Suid-Afrikaanse prentjie te verstaan, moet
eers na die onlangse geskiedenis van die
sosialistiese beweging gekyk word.
Sosiaal-demokrate
Die internasionale geloofwaardigheid van
sosialisme het ŉ geweldige knou gekry met
die val van sosialistiese Oosblok-state
rondom 1990. Die dood van sosialisme is
met groot opskrifte aangekondig, en baie
kenners het aanvaar dat die “goue
tweeling”, – Westerse demokrasie en
kapitalisme – die enigste oorlewendes van
die koue oorlog was. Die rewolusionêre
sosialisme het feitlik oornag verdwyn, en
selfs die Westerse sosiaal-demokratiese
sosialiste moes hulself totaal herskep om te
kon oorleef. Die beste voorbeeld hiervan
was die tradisioneel linkse Britse
Arbeidersparty, wat onder leiding van Tony
Blair met sy “New Labor's third way”
kapitalisme as beleid aanvaar het. Maar die
geredelike sukses van Blair en ander “nuwe
linkses” soos Duitsland se Gerhard
Schroeder, het gou gewys dat die
doodsberigte oor sosialisme (in sy nuwe
gedaante) erg oordrewe was. Interessant
genoeg het Mbeki in Suid-Afrika die beeld
van ŉ liberale kapitalis gehad, terwyl hy
sosialisme plaaslik herontwerp het om die
ekonomie te laat groei en toe met
grootskaalse herverdeling begin het volgens
die ANC-resep in die Nasionaal
Demokratiese Rewolusie (NDR). Die nuwe
linkse sosiaal-demokrate het inderdaad
reuse denkspronge gemaak deur kern
elemente van sosialisme by die venster uit

te gooi. Die belangrikste hiervan is dat hulle
aanvaar het dat kapitalisme die enigste
werkbare stelsel is, en dat sosialisme nie
meer ŉ alternatief daarvoor is nie.
Daarbenewens is besef dat nasionalisering,
sentrale
beplanning
en
direkte
staatsinmenging van bo af onwerkbaar is en
dat Marxistiese temas soos die “klassestryd”
uitgediend geraak het. Die term
“sosialisme” is vervang met ander begrippe
soos ŉ “derde weg” en in Suid-Afrika as ŉ
“ontwikkelingstaat” en sosiaal ekonomiese
regte.
Groei en herverdeling
Maar die sosialistiese hervormers het nie
hulle doelwitte totaal afgeskaf nie, maar
eerder hulle metodes radikaal verander.
Kern sosialistiese doelwitte soos “sosiale
geregtigheid” in die vorm van gelyke
uitkomste en die uitwissing van armoede is
behou. Die nuwe sienswyse was egter dat
dit ten beste bereik kan word deur
kapitalisme. Kapitalisme is teësinnig
aanvaar omdat dit die enigste stelsel is wat
genoeg welvaart kan skep sodat daar
genoeg vir almal kan wees, mits sosialisme
dit net “gelyker” kan verdeel. Ekonomiese
groei speel volgens hierdie benadering ŉ
noodsaaklike rol ter bereiking van
sosialistiese doelwitte. ŉ Groeiende
ekonomie is nodig sodat die staatskas
genoeg belasting kan insamel om die armes
in die groei te laat deel. Daarmee saam sal
die rykes net gewillig wees om vir die armes
se welsynsdienste te betaal as die
ekonomiese groei hoog genoeg is om hulle
eie lewenstandaarde te handhaaf. Die
sosialistiese projek is dus herbore as ŉ
poging om die kapitalisme te hervorm en
nie om dit te vervang nie. Die probleem is
dat die nuwe sosialisme steeds nie werk nie
en dat Europese welsynstate almal voor
groot ekonomiese uitdagings staan. In arm
lande het die stelsel nog ŉ kleiner kans op
sukses omdat sosialisme net armoede meer
gelyk verdeel.
Die Marxistiese doelwitte van sosialisme is
vervang met die visie van sosiale
geregtigheid, wat in die praktyk eerstens die
instelling van ŉ welsynstelsel beteken om
vir die basiese behoeftes van die armes
voorsiening te maak. Die tweede been van
hierdie strategie is ŉ belastingstelsel wat
rykdom verdeel en die gaping tussen ryk en
arm vernou. Vir hierdie gematigde
sosialistiese ideoloë het die land dus die
beste van twee wêrelde gekry: die
produserende krag van kapitalisme om die
ekonomie te laat groei en sosialistiese
herverdeling en welsynsdienste om die
armes tevrede te hou. Maar die ANC het
selfs onder Mbeki nie gewone sosiaaldemokrate
soos
Tony
Blair
se
Arbeidersparty geword nie. Waar die Britse
Arbeidersparty die “armes net ryker wou
maak” met welsyn, wou Mbeki boonop die
“rykes armer maak” deur die land se

welvaart proporsioneel volgens rassegetalle
te verdeel. Dis die ANC se ou resep soos
vervat in die NDR-beleidsdokumente. Dit
bly die ideologiese grondslag van ANCbeleidsrigtings soos BEE, regstellende aksie
en die herverdeling van grond.
Grondslae
Dit is belangrik om die grondslae van die
verskillende ideologieë te verstaan om te
begryp wat vandag gebeur. Net soos
individuele regte vir almal sentraal in die
liberale denkbeeld staan, staan gelykheid vir
almal sentraal in die sosialistiese
lewensbeskouing. In die sosialisme word
nie soos in die liberalisme bedoel dat almal
gelyke regte soos in ŉ gelyke wegspring
moet hê nie, want hulle mik na gelyke
uitkomste – dat almal gelyk by die wenpaal
moet uitkom. Vir sosialiste beteken die
demokrasie, “politieke gelykheid”, en
sosialisme, “ekonomiese gelykheid”. Die
Fransman Rousseau het betekenisvol gesê
dat ekonomiese stelsels (soos kapitalisme)
wat welvaart ongelyk verdeel, politieke
gelykheid onmoontlik maak. Vir sosialiste is
dit onregverdigbaar dat ŉ moderne
ekonomie wat in staat is om genoeg vir
almal te produseer die welvaart só ongelyk
versprei dat party te min en ander te veel
het. Daarom word armoede gewoonlik as
genoeg bewys van verdrukking beskou.
Gelykheid
Die ANC het gelykheid as so belangrik geag
dat dit in die aanhef van die Grondwet as
een van die kernwaardes ingeskryf is.
Gelykheid gebeur volgens hulle nie vanself
nie, maar “positiewe stappe” is nodig is om
dit te bereik. Daarom het die ANC sedert
1994 die ekonomiese klem grootliks vanaf
produksie na verbruik verskuif. Hiervolgens
het staatsbesteding in infrastruktuur drasties
getuimel as gevolg van die verskuiwing na
sosiale besteding soos welsynstoelaes.
Sosiale besteding maak al bykans 60% van
die land se begroting uit. Die gevolg
hiervan is krisisse met elektrisiteit en
vaardigheidstekorte en ŉ stygende tekort
op die lopende rekening van die
betalingsbalans.
Woorde, Wette en Wapens
Die sosiaal-demokrate in Brittanje gebruik
hoogstens woorde om politieke steun te kry
om hul gelykheidsdoelwitte te bevorder.
Die ANC gebruik wette, terwyl die
rewolusionêres histories nie geskroom het
om wapens te gebruik nie. Die belangrikste
verskil tussen die ANC se “demokratiese
sosialisme” en NUMSA se rewolusionêre
sosialisme lê nie in die eindpunt nie, maar
in die metode en tydsberekening. Die
demokratiese sosialiste glo in stelselmatige
veranderinge, wie se spoed bepaal word
deur
die
magsbalans,
ekonomiese
werklikhede en wetlike prosesse. Die
rewolusionêres wil vinnige radikale
Vervolg op bl.12
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veranderings hê soos nasionalisering, waar die ANC eienaarskap en beheer eerder deur wetlik afgedwonge BEE en AA-teikens wil bewerkstellig.
Die kanse dat die NUMSA-party met die EFF sal saamwerk is skraal, omdat hulle die EFF tereg nie as opreg sosialisties sien nie, maar eerder as
Afrika-sosialiste wat met populisme stemme wil wen om hulle hande op mag en geld te lê.
NUMSA se Plan E
NUMSA se Plan A was na 1994 om die ANC te steun in die tye van die “HOP”. Nadat Mbeki die HOP vir die sogenaamde "Gear" verruil het,
was NUMSA se Plan B om die SAKP binne die ANC sterker te maak. Maar vir minister Blade en sy kollegas was die versoeking van mag te groot,
en hulle het ANC-beleid bly uitvoer. Plan C was toe om die ANC van Mbeki oor te neem, en Zuma president te maak. Maar hulle het gou met
hom ook ontnugter geraak, en “Plan D” was om Cosatu tot hul siening oor te haal. Omdat dit tot sovêr nie gewerk het nie, wil hul nou hul eie
rewolusionêre party stig. Die uiteinde daarvan gaan waarskynlik net die groter verbrokkeling van die linkse linies wees, omdat selfs Suid-Afrika net
soveel sosialiste het wat kan stem.

Chinese vlootbasis in Namibië

Onderhandelings is tans besig "op die hoogste vlak" aangaande die
planne van die "Chinese People’s Liberation Army Navy" om ’n
vlootbasis in Walvisbaai te bou binne die volgende 10 jaar.
Volgens rapporte in die Chinese media, is Walvisbaai een van
verskeie vlootbasisse wat gebou gaan word in die volgende paar
jaar. Pakistan, Sri Lanka en Mynanmar in die noordelike Indiese
Oseaan; Djibouti,
Yemen,
Oman,
Kenya,
Tanzania en Mozambique in
westelike
Indiese
Oseaan
en Seychelles en Madagaskar in die sentrale Indiese Oseaan is
van die vlootbasisse wat beplan word.
Ander vlootbasisse wat reeds deur die Chinese gebou is: Chongjin
Port (Noord Korea), Moresby (Papua New Guinea),
Sihanoukville (Kambodja), Koh Lanta (Thailand) Sittwe
(Myanmar), Dhaka (Bangladesh), Gwadar (Pakistan),
Hambantota(Sri Lanka), Maldives, Seychelles, Djibouti
(Djibouti), Lagos (Nigerië), Mombasa (Kenia), Dar es
Salaam (Tanzanië) en Luanda (Angola).
China se planne om basisse te bou vir brandstof hervulling, berging
en onderhoud behoort ’n groot bron van kommer te wees.
Alhoewel die Chinese media sê dat daar nie basisse gebou sal word
op die VSA se manier nie, sal daar wel basisse in oorsese lande
gebou word vir sogenaamde strategiese ondersteuning. China het
tans verskeie groot infrastruktuur ontwikkelings asook minerale
regte in Namibië. Dit, tesame met die satelliet opsporingstelsel wat
hulle in Swakopmund gebou het, moet die rooi ligte laat flikker!
China se vloot bestaan uit 255 000 mans en vrou en is van die
grootste vlote in die wêreld, slegs die VSA se vloot is groter. As
mens na die grootte van die vloot alleen kyk, is dit duidelik dat
China die mag het om die wêreld te kontroleer sonder dat NATO
of die Weste enige kans het om hierdie rooi vloed te stop.
’n Mens moet wonder wat die Namibiese regering se doel agter
hierdie stap is. So ’n basis so naby aan Suid-Afrika kan net vir ons
probleme veroorsaak. Wat nog meer kommerwekkend is, is die
dorpe wat oor Afrika gebou word. Op die meegaande foto's kan
dorpe gesien word wat in Angola gebou is - en niemand bly daar
nie! Vir wie of vir wat is hierdie dorpe deur die Chinese gebou? Is
dit vir siviele mense gebou of dalk vir militêre personeel? Is dit dalk
die begin van die oorname van Afrika?
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UIT DIE LEIER SE PEN
ONTSLUIT DIE KRAG
VAN DIE
GESKIEDENIS
Die Groottrek van 1836 en die

Rebellie van 1914 is deel van
die geskiedenis van die
Boervolk. Die gebeure wat
daartoe aanleiding gegee het,
het die Boervolk van daardie
tyd
voor
keuses
gestel
waardeur hulle oortuigings en
geloofsmoed tot die uiterste
beproef is. Die wat die toets
geslaag het, het soos suiwer goud daaruit gekom. Hulle het
die harde kern van die Boervolk gevorm en dit is hulle wat
die Suid-Afrika geskep het wat vir bykans honderd jaar aan
hulle nasate ‘n veilige lewensruimte gebied het. Die
verantwoordelikheid rus nou op ons, as die 21ste eeuse
Boervolk-lede, om ook aan ons nageslag ‘n toekoms te skep
en daarvoor kan ons inspirasie put uit die geloofsmoed,
geloofsoortuiging en beginselvastheid van die manne en
vroue van 100 jaar en meer gelede.
Die Rebellie was een van die mees merkwaardigste en
dramatiese gebeurtenisse in die Boervolk se geskiedenis. Dit
was egter ook met die Groottrek die geval. Die Kaapse kerk
het toentertyd selfs geweier om aan die trekgeselskappe
leraars beskikbaar te stel. Wat meer is, hulle het die Trekkers
van weleer indirek onder sensuur geplaas deur te weier om
hulle kinders te doop – omdat die ouers in opstand sou wees
teen hulle wettige Regering.
Sulke waterskeidingsgebeure in die geskiedenis lyk dikwels
inderdaad na ‘n uiting van kranksinnigheid – maar dit kan
net begryp word deur mense wat dit nie net met die logiese
verstand nie, maar met die dieper wysheid van die hart
probeer deurgrond. Doen ‘n mens dit egter wel, dan maak
skynbaar dwase dade dikwels die meeste sin – maar net vir
die persone wat soos Rut vir Naomi kon sê : “Jou volk is my
volk, jou God is my God; waar jy sterwe sal ek sterwe.”
Net die volksgenote wat die volle toewyding van die saak
ken – hoe vol gebreke sy volk ookal mag wees; hoe dikwels
hy hom vir sy volk se ontrou en blinde onnadenkendheid
moet skaam – net so ‘n persoon kan begryp waarom dit gaan
- die gebrek aan vryheid en die strewe en die koester van die
ideaal – kan bereid wees om homself daarvoor op te offer.
Sulke persone het gestalte gekry en was ‘n De la Rey en De
Wet, Kemp, Jopie Fourie en duisende ander wie se name in
die vergetelheid weggesink het. In die diepte van hulle harte
dra hierdie soort volksgenoot iets soos ‘n vlam van liefde en
trou en dit brand alle ander oorwegings weg. Hulle wat die
liefde nie het nie, het in hulle harte ‘n holte wat maklik deur
ander ideale gevul kan word.
In ons Boervolk se geskiedenis is twee onversoenbare kragte

in meedoënlose stryd aan die werk. Aan die eenkant is ‘n
positiewe krag en werk grootliks onbewustelik en tree selde
planmatig op. Dit is die Boervolk se drang om getrou te
wees aan sy eie aard. Dit is die gees wat gestalte aangeneem
het in persone soos die Voortrekkers, Paul Kruger,
Marthinus Theunis Steyn, die voormalige leier van die AWB,
Eugene Ney' Terre Blanche en baie ander groot Boereleiers.
Ieder en elk van hulle het vir die ideaal wat hulle nagestreef
het, hulle persoonlik belange opgeoffer, en baie het selfs met
hul lewens betaal.
Die negatiewe krag of element aan die anderkant, is die
persone wat hierdie volk sy besondere aard wil laat verloor
en sodoende die volk as volk te wil laat sterf. Hierdie
invloed tree planmatig en berekend op. Dit trek vir die
bereiking van sy doel oorweldigende middele saam soos
onder andere: negatiewe propaganda en verdagmakery,
verkleinering, onderwys en opvoeding wat nie op ‘n
nasionalistiese (die liefde, eerbied en respek vir die eie) basis
gegrond is nie, misleiding, vrees-aanjaging, afpersing, moord,
omkopery en geweld. Hierdie element neem ook gestalte
aan in persone en instellings.
Ons dink hier aan
volksvreemde organisasies en in persone soos Lord Charles
Somerset ,in Shepstone en Rhodes en Jameson. In persone
soos Alfred Milner, Buller, Roberts en Kitchener. In die
onlangse verlede ‘n FW de Klerk wat nie bereid was om
die Boervolk sy regmatige plek te gun in sy Vaderland wat
met bloed, sweet en trane betaal is nie.
Op sy gevaarlikste is hierdie ondermynende gees wanneer dit
nie gewelddadig te werk gaan nie, maar op die mees subtiele
wyse die waardes afbreek waarsonder die Boervolk geen
bestaansreg sou hê nie.
Op sy moeilikste wese om te herken en te bestry is wanneer
dit gestalte aanneem in persone met Boervolk name wat as
leiers geëer en vertrou word. Onwillekeurig moet hier na
verwys word na die Leon Wesselse, Roelf Meyer, Dawie de
Villiers en vele ander voormalige Nasionale Party lede.
Die geskiedenis van die Boervolk en die insidente van die
verlede is ‘n voortdurende stryd om die oorlewing van die
volk. Die volk moet voortbestaan soos hy verplig is om met
al sy mag te doen, omrede sy bestaan van God self is.
Geleer deur en uit sy geskiedenis besef die Boervolk dat hy
as volk moet oorleef, maar dat hy sy oë moet oopmaak en
moet waak teen die negatiewe elemente wat hom bedreig in
die vorm van leiers wat verdag voorkom en as verraaiers op
tree.
In tye van krisis moet sommige persone die leiding neem,
om dramaties en selfs met geweld die volk se gees te laat
spreek om sodoende ‘n direkte aanval die hoof te bied.
Hierdie taak rus egter op die skouers van die ouers wat die
verantwoordelikheid moet aanvaar vir die onderrig en
opvoeding van hulle kinders. Jong kinders moet leer wie
hulle regtig is. Daar moet in elke geslag dié wees wat die
volk van homself bewus maak en dit is nie net die opdrag
van die leiersfigure nie. Elkeen moet sorg dat hyself en sy

NOVEMBER/DESEMBER 2014 17

volk nie vergeet wie hy is nie.
Dames het die intuïtiewe aanvoeling aangaande die kern van die volk se sekerheid en van die lewe self. Daarom moet hulle die
diepe gehegtheid nie net aan die ideaal nie maar ook aan konkrete persone, ongeag hulle gebreke, koester. Die strewe na die
vashou aan beginsels en geloof. Die oortuiging dat God Sy dienaar na Sy opdrag toe roep en hom in genade weer wegneem
wanneer sy stryd gestry is. Dat die lotgevalle van elke volk en van alle mense in Sy hand is.
Die geeste en kragte kan net in die geskiedenis ingryp vir in sovêr hulle tot uiting kom in die dade van mense. Daarom is die
geskiedenis van die stryd, ook die verhaal van mense wat bereid was om te stry vir die ideale waaraan hulle geglo het. Die ideale
waaraan ons voorouers geglo het, leef voort omrede hulle dit met hul dade bevestig het.
Dit is ook die verhaal van persone wat as leiers opgetree het. Hul dade is aangeteken en dit gee op ‘n besonderse wyse insig in
wat hulle as die volk se ware wese beskou het. Die leiers was die verpersoonliking van trou of ontrou aan die gees van die volk.
Hulle het die geskiedenis van hulle tyd gevorm.
Lank leef die Boervolk!
Steyn von Rönge

Die Generale Staf wil hiermee aan
elkeen van u seën toewens oor die
Feesgety. Mag u en u gesin veilig
bewaar word oor die Feestyd en
voorspoed beleef in die nuwe jaar
GOD
VOLK
VADERLAND
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