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… God is die Regter! – Ps. 75:8
Hoe sal die regters dit waag 
om ŉ onregverdige oordeel uit 
te spreek? Dieselfde mond is 
immers bestem om ŉ spreekbuis 
van die Goddelike waarheid te 
wees. Hoe sal hulle gewete hulle 
toelaat om goddelose besluite 
te onderteken? Dieselfde hand 
is bestem om die handelinge 
van God neer te skryf. Kortom, 
as hulle daaraan dink dat hulle 
plaasvervangers van God is, 
moet hulle met alle sorg, gediens-
tigheid en vlyt optree. Hulle moet 
toesien dat hulle vir die mense ŉ 
voorbeeld is van die Goddelike 
voorsienigheid, bewaring, goed-
heid, welwillendheid en reg-
verdigheid.
En voortdurend moet hulle in 
gedagte hou (Jer. 48:10) dat 
almal vervloek word wat God se 
wraakgerig kastig uitoefen, maar 
opsetlike bedrog pleeg. Daar sal 
inderdaad op diegene wat in ŉ 
eerbare roeping bedrieglik optree, 
ŉ baie swaarder vloek rus.
Toe Moses en Josafat hulle 
regters op hul plig wou wys, het 
hulle geen kragtiger motivering 

gehad as wat in Deut. 1:16 en 2 
Kron. 19:6 opgeteken is nie: “Kyk 
wat julle doen, want julle spreek 
nie reg vir die mens nie, maar 
vir die Here; en, Hy is by julle in 
die regspraak. Mag die skrik vir 
die Here dan nou op julle wees; 
handel nougeset, want by die 
Here onse God is geen onreg nie 
…”
Indien die regters iets verkeerds 
doen, is hulle nie alleen onreg-
verdig teenoor die mense wat 
hulle wederregtelik krenk nie; 
hulle verag ook God self. Want dit 
is sý heilige regspraak wat hulle 
besoedel.
Aan die ander kant het hulle 
ook ŉ voortreflike bron van 
vertroosting. Hulle moet daaroor 
nadink dat hulle nie besig is met 
onheilige praktyke wat vreemd 
aan ŉ dienskneg van God is 
nie. Inteendeel, hulle staan in ŉ 
baie heilige amp waar hulle die 
opdragte van God uitvoer.
Inst. IV, 20, 6 
Here, ons bid dat U hulle wat die 
reg spreek, deur u genade sal 
dra.

Moet ons uitbreidende magsvergrype maar met 
gelatenheid bly aanvaar?

SO BELY DIE VCHO SY:
DOEL:
Die bevordering van 
 ♦ Christelike opvoeding, 
 ♦ Christelike onderwys en
 ♦ Christelike wetenskap 

“Die hele Skrif is deur God 
ingegee en is nuttig tot 
lering, tot weerlegging, tot 
teregwysing, tot onderwysing 
in die geregtigheid, sodat die 
mens van God volkome kan 
wees, vir elke goeie werk 
volkome toegerus.” (2 Tim. 
3:16 & 17).

GRONDSLAG
Ooreenkomstig die Calvinis-
tiese Hervorming: die Heilige 
Skrif as die onfeilbare, 
geïnspireerde Woord van God, 
in sy geheel en in al sy dele.
“Die vrees van die HERE is 
die beginsel van die kennis; 
sotte verag wysheid en tug.” 
(Spreuke 1:7)
“Aan My is gegee alle mag in 
die hemel en op die aarde. 
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.” (Matteus 28:18-19).

MISSIE
Om deur die bevordering 
van Christelike opvoeding, 
onderwys en wetenskap, 
toegespits op ons eie volk, 
persone en instellings te lei om 
op alle terreine tot eer van God 
te lewe en te werk – vgl. Hand. 
1:8.

IN DIE SKRIFLIG: Die hoë roeping van die 
regters
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Redaksioneel
Hugo Hayes

Hierdie uitgawe van ons tydskrif 
word uitgegee in ŉ stadium dat 
die uitoefening van die regeer-
amp deur die regerende politieke 
party in Suid-Afrika merkbare 
tekens van ŉ ineenstorting toon. 
Daar het, om die waarheid te 
sê, weinig oorgebly van wat nog 
as “goeie regering” bestempel 
sou kon word, gemeet aan 
normatiewe standaarde vir die 
owerheid; inteendeel. 
Die inherente onvermoë van 
gemelde party tot doeltreffende/
effektiewe landsregering het 
die afgelope twee dekades plus 
almeer duidelik na vore gekom 
en tydens die aangekondigde 
grendeltyd ŉ laagtepunt bereik. 
Toe die werklike toets, vanweë 
die intrede van die inperkings-
maatreëls aanbreek, was dit 
nie in staat om die belange-
afweging van die burgery se 
konstitusionele regte en vryhede 
na behore te behartig nie. Soos 
dat in die voorsiening van bystand 
daar aan al die noodlydende 
gemeenskappe gelykberegting 
geskied laat word, ongeag 
watter. Verder, ewewigtige behar-
tiging van belange waarop die 
burgery van die land tereg sou 
kon aandring, nl. dat dit met 
goeie oordeel toegepas word, 
het skromelik gefaal. Laastens, 
die toedrag dat wat in die 
Grondwet aan burgerlike regte en 
vryhede verskans word, in effek 
opgeskort was, sodat tirannieke 
dwangmaatreëls die plek daarvan 
ingeneem het. 
Oorheersend bestaan die indruk 
dat met die omstandighede waar-
onder die landsregering gebring 
was, deur dwingende regulatiewe 

beheer van die burgerlike lewe, 
dit met vooropgestelde idees 
gepaard gegaan het. Deur 
die sentralisering van mags-
uitoefening onder ŉ bevelsraad 
en een ministerie, lg. waaronder 
al drie vlakke van regering 
geïnkorporeer was, is ŉ ‘bloudruk’ 
vir magsoorheersing daargestel. 
Dit is ŉ ope vraag waarom dit op 
hierdie spesifieke wyse gedoen 
is, deur die implementering van 
dwangmaatreëls soos onder ŉ 
tipies Marxistiese bewind. Dit 
kan egter moeilik anders verklaar 
word as dat die regerende 
party daardeur by wyse van 
proefneming die weg tot die 
oorgaan na gesentraliseerde 
outoritêre magsuitoefening wou 
voorberei.
Vir die burgery van Suid-Afrika 
en die Christen-Afrikaner in 
besonder, behoort hierdie onheil-
spellende regeringsoptrede die 
gevaarligte te laat aangaan. Dit 
hou vir die toekoms van ons volk, 
soos vir die ander volkere van 
die land, onnoembare implika-
sies in, indien hierdie die weg 
is wat deur die regerende party 
ingeslaan wil word. In effek sal dit 
die deur oopmaak vir die oorgang 
na volwaardige sosialistiese/
kommunistiese regering. ŉ Staat-
kundige opset waarin dit vir ons 
in die eerste plek daaroor gaan 
dat t.o.v. God-Drieënig Wie ons 
voorvaders gedien het, en Wie 
ons steeds hier wil dien, daar ŉ 
bedeling in Suid-Afrika tot stand 
gebring word waarin sy Opper-
heerskappy en Soewereiniteit 
geheel en al misken/uitgeskakel 
word, met respek gestel.

Ons het met die oorgang na ŉ 
‘demokrasie’ reeds veel as volk 
moes prysgee (godsdienstig/
kultureel/ekonomies, ens). Hier-
oor sou daar lank uitgewy kon 
word. Maar, kan ons ons daarmee 
vereenselwig dat ons in so ŉ land 
sal wil/moet woon waarin God-
Drieënig glad nie meer eerbiedig/
erken word nie, vanweë politieke 
magsverabsolutering. Christen-
Afrikaners sal hulle in hierdie 
tyd hieroor moet verantwoord, 
en die vraag afvra of dit nie 
tyd geword het dat hulle hul 
teen ŉ toenemend goddelose 
staatlike bedeling moet verset 
nie. Hierbenewens moet die 
strekking van artikel 36 van die 
Nederlandse Geloofsbelydenis 
steeds voor oë gehou word, 
i.v.m. die Bybelse roeping en taak 
van die owerhede. Ons “In die 
Skriflig” handel wel oor die hoë 
roeping van die regters, terwyl 
die uitvoerende en wetgewende 
gesag hoegenaamd nie daarvan 
kwytgeskeld is om met die-
selfde mate van integriteit en 
regverdigheid te regeer nie. 
Met die oog op perspektief op 
hierdie brandende kwessie word  
ŉ aantal bydraes van kenners op 
die gebied van die staatkunde 
hierin opgeneem. Ons lede 
en lesers moet hulle van die 
implikasies wat hierdie verwik-
kelinge vir Suid-Afrika inhou, 
vergewis. Verder sal ons ook 
graag reaksie van ons lesers 
wil verkry, in verband met hulle 
waarnemings van die regering, 
toenemende verstaatliking van 
ons land en die idee van verset, 
met die oog op publikasie in ŉ 
volgende uitgawe DV.

Aprilmaand se uitgawe
Indien van ons lede/lesers dalk 
wonder oor waar Aprilmaand se 
gedrukte uitgawe van Roeping 
& Riglyne is, daar het wel ŉ 
uitgawe verskyn, maar slegs in 

elektroniese formaat. Vanweë die 
grendeltyd kon ongelukkig geen 
drukwerk laat doen word nie. Die 
uitgawe kan egter elektronies op 
ons webblad gevind en afgelaai 
word. Dit handel oor ŉ waardering 

van Christelike opvoeding/onder-
wys, met die tema: 
“Ek, Christenouer en die opvoe-
ding/onderwys van my kind(ers).” 
http://vcho.co.za/wp-content/
uploads/2020/07/Apr-2020.pdf

http://vcho.co.za/wp-content/uploads/2020/07/Apr-2020.pdf
http://vcho.co.za/wp-content/uploads/2020/07/Apr-2020.pdf
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Die dwarswinde van politieke verandering in 
Suid-Afrika – perspektiewe op die pad vorentoe

Prof. Andre Duvenhage

Daar kan min twyfel wees dat die 
winde van politieke verandering 
van die afgelope aantal jare in 
onlangse tye in felheid asook 
snelheid toegeneem het. Nie net in 
Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd 
is hierdie tendens prominent 
waarneembaar. Ons staan in 
tye van die mees fundamentele 
veranderinge in dekades – 
moontlik selfs eeue! Dit raak die 
politieke, ekonomiese en sosiale 
terreine van ons samelewing en 
elkeen van ons op direkte en 
indirekte wyses. 
In tye van verandering word die 
sterkere gebore uit die vermoë 
om suksesvol aan te pas by ŉ 
veranderende omgewing. Dit geld 
nie net vir individue nie, maar ook 
gemeenskappe en samelewings 
en dit wat hulle polities 
verteenwoordig, soos politieke 
partye en belangegroepe, maar 
ook samelewingsinstellings soos 
kerke, skole en universiteite. In tye 
van omvangryke fundamentele 
veranderinge kan selfs die bou-
blokke van die politiek (naamlik 
die nasie-staat) heroriënteer word 
om by veranderende omstandig-
hede aan te pas. Myns insiens 
is dit die groter prentjie vir Suid- 
en Suider Afrika oor die langer 
termyn.
Die verskuiwing van staatsgrense 
is deesdae algemeen en kom 
wêreldwyd voor, soms minder 
opsigtelik as in ander gevalle 
en gebeur ongetwyfeld ook in 
Suider Afrika. Dikwels word 
staatsgrense die bakens van 
tye wat verby is en kombinasies 
van politieke kragte skep nuwe 
werklikhede (staatkundig van 
aard) wat polities kan verrys. 
Die grenssituasies ten opsigte 
van Lesotho en Zimbabwe is 
voorbeelde na aan ons eie 
huis, terwyl omstandighede 
in die groter Suider Afrika ook 

meer vloeibaar raak, waarvan 
Chinese ekspansionisme en 
ISIS in Mosambiek slegs enkele 
voorbeelde is. RW Johnson 
beklemtoon dat Suid-Afrika “... 
is set up for a huge and obvious 
failure .... (T)he survival of South 
Africa as a unitary state cannot 
be taken for granted.”  
Uitgaande van bogenoemde 
perspektief is die vraag: Wat 
is tans polities en staatkundig 
besig om in Suid-Afrika te gebeur 
en wat kan ons vorentoe te 
wagte wees? Dit is my oordeel 
dat Suid-Afrika reeds voor die 
aanbreek van COVID-19 ŉ 
politieke kantelpunt bereik het, 
maar dat die situasie verder 
versleg het met ŉ slegte-saak 
scenario as noodwendige gevolg. 
(ŉ Artikel getiteld Suid-Afrika 
by ŉ kantelpunt: ’n slegte-
saak scenario word eersdaags 
in LITNET gepubliseer, waarin 
hierdie aspek in besonderhede 
beredeneer is.)
Die doel van hierdie aanbieding 
is om enkele perspektiewe op ŉ 
waarskynlike politieke toekoms te 
probeer toelig. Makro-politieke, 
-ekonomiese en -sosiale aspekte 
sal beskou word en die aanbieding 
is populêr-wetenskaplik. Die 
aanbieding is verkennend en 
vorm deel van die soms omstrede 
gesprek oor Suid-Afrika en die 
pad vorentoe. Hierdie gesprek 
word dikwels gekenmerk deur 
uiteenlopende denkrigtings; be-
skouings waar die geskiedenis 
belangriker is as die toekoms, 
en wat soms ook hoë vlakke van 
onverdraagsaamheid impliseer.

Die einde van ŉ politieke era
In talle politieke omgewings word 
daar ernstige vrae gevra oor 
Suid-Afrika se politieke toekoms 
en die pad vorentoe. Die vrae het 
betrekking op die sukses (al dan 

nie) van die nuwe grondwetlike 
bedeling en wat die betekenis 
van die bedeling na bykans 25 
jaar is. Daar word veral gevra of 
die nuwe bedeling (nou bykans 
25 jaar oud) daartoe bygedra het 
om Suid-Afrika ŉ beter plek vir 
almal te maak. Aan die linkerkant 
van die politieke spektrum word 
dikwels verwys na die groeiende 
gaping tussen ryk en arm; sosiaal-
maatskaplike vraagstukke wat 
vererger; die behoefte aan radi-
kale grondhervorming, en wat 
voorgehou word as die noodsaak 
vir Radikale Ekonomiese Trans-
formasie (RET). 
Aan die ander kant van die politieke 
spektrum word daar ernstige vrae 
gevra oor die afwesigheid van wet 
en orde, sekerheid en veiligheid 
(met verwysing na misdaad, 
plaasmoorde ens); toenemende 
korrupsie; beperkinge op die regte 
van minderhede (rakende taal, 
kultuur, skole en universiteite); die 
endemiese aard van korrupsie en 
die institusionalisering daarvan, 
naamlik staatskaping of plundery; 
en die onvermoë om hoëgehalte 
dienste op ŉ bekostigbare wyse 
volhoubaar te lewer. Hoe ook al, 
die bedeling het voor ernstige 
uitdagings te staan gekom en 
die pad vorentoe is vandag 
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onsekerder as op enige tydstip 
sedert 1994. Met vertroue in die 
staatkundige bestel op ŉ absolute 
laagtepunt word kortliks na enkele 
groter kontekste (ook beskou as 
drywers van verandering) verwys.

Ekonomiese en finansiële uit-
dagings
Reeds voor die COVID-19 
dinamika was Suid-Afrika by die 
spreekwoordelike kantelpunt en 
was dit duidelik dat buitelandse 
finansiële ondersteuning ŉ 
noodsaaklikheid geword het, 
soos jare gelede reeds deur 
RW Johnson (How long will 
South Africa – the looming 
crisis) beredeneer is. Hierdie 
scenario het sedert die begin 
van 2020 drasties versleg en die 
regering se uiters swak bestuur 
van die COVID-19 scenario het 
die situasie tot by breekpunt 
geneem. Met die mynbou- en 
vervaardigingsektor reeds in 
die moeilikheid, asook lae tot 
negatiewe ekonomiese groei en 
groeiende staatskuld, het die 
hantering van COVID-19 ook 
ander sektore in die private en 
korporatiewe wêreld in gevaar 
gestel. Dit sluit in toerisme, 
die drank- en wynbedryf, die 
jagtersbedryf en talle klein en 
medium sakeondernemings in 
die algemeen. RW Johnson se 
voorspelling was dat: “South 
Africa’s slow-motion momentum 
towards a financial train crash 
has begun to speed up.” Hierdie 
breë perspektief word tans deur 
verskeie ontleders en ekonome 
beaam. Enkele syfers en 
ontwikkelings beklemtoon die 
uiters negatiewe scenario:
• Suid-Afrika oorbestee tussen 

R60 miljard en R65 miljard per 
maand (Mike Schüssler)

• De-industrialisering (die tot 
niet gaan van nywerhede) is 
tans aan die orde van die dag 
(Anthony Turton)

• Tot 7 miljoen werksgeleenthede 
is tans in gedrang binne ŉ 
ekonomie wat met ongeveer 
10% kan krimp en ŉ 
werkloosheidsyfer wat tot 50% 

kan styg (Wicks, J & Ash, P)
• ŉ Krimpende en reeds ooront-

ginde belastingbasis as grond- 
slag vir populistiese beleids- 
rigtings (radikale grondher-
vorming; nasionale gesond-
heidsorg; meer en groter 
sosiale toelaes vir die bykans 
17 miljoen ontvangers, ens).

• Endemiese korrupsie waarin 
bedrae ter sprake is wat wissel 
van tussen R500 miljard 
en R1.5 triljoen. Benewens 
hierdie reeds bestaande uit-
dagings het die uiters swak 
bestuur van COVID-19 die 
situasie verder versleg.

• Populistiese beleidsrigtings en 
ambisieuse projekte soos die 
beoogde Nasionale Gesond-
heidsversekeringstelsel wat 
die bykans onmoontlike vereis 
van ŉ toenemend krimpende 
finansiële grondslag. 

Die lys kan uitgebrei word, maar 
bogenoemde faktore vorm die 
grondslag vir die vraag van 
Jonathan Katzenellenbogen 
(2020), naamlik of die ekonomie 
op pad is na “totale ineenstorting”. 
Die vooruitsig lyk nie goed nie en 
ekonomies en finansieel staan 
uiters moeilike tye voor die deur. 

Politieke verval en staatkun-
dige inploffing
Op hierdie vlak is nie net 
die disfunksionele aard van 
owerheids- en semi-staatsinstel-
lings ter sprake nie, maar tot 
die uiterste gedryf raak dit ook 
die wese van die staat as staat. 
Kenmerke van ŉ verswakkende 
staat sluit in nie-beheerbare 
grense en die toestroming van 
onwettige immigrante uit veral 
Zimbabwe en Mosambiek, maar 
ook uit ander dele van Afrika; 
toenemende en endemiese kor-
rupsie beskryf as staatskaping, 
en ŉ onvermoë om die staat te 
ontwikkel en behoorlik in stand 
te hou. Laasgenoemde het veral 
met infrastrukturele uitdagings 
te make. Hierdie toedrag van 
sake word bevestig deur die 
feit dat tussen 80% en 90% van 
munisipaliteite disfunksioneel 

is of bykans in duie gestort het; 
semistaatsinstellings wat nie 
net in ernstige skuld gedompel 
is nie, maar ook nie meer 
volhoubare dienste kan lewer 
nie; en eskalerende staatskuld 
en hiermee saam ŉ verkleinde 
belastingbasis. 
Dit help weinig om jouself te 
beroep op die “beste grondwet 
ter wêreld” maar die staatsorde 
wat dit veronderstel, het in 
duie gestort; of is gekaap deur 
korrupte elemente (dikwels met 
regeringsbande of bande met 
die huidige politieke elite). Cyril 
Ramaphosa se woorde (in ŉ 
onlangse skrywe aan die ANC) 
“rank and file”, beklemtoon die 
erns as hy dit stel dat “it deeply 
infected the state, the business 
community and society to a 
point of threatening to undo the 
the gains we have made in 26 
years”. Hy erken die ANC-elite 
is beskuldigde nommer een 
wanneer endemiese korrupsie 
en die institusionalisering hier-
van, naamlik staatskaping, ter 
sprake is. Volgens die skrywer 
is endemiese korrupsie een 
van die grootste bedreigings vir 
demokrasie en die grondwetlike 
regering. Streng maatreëls word 
bepleit, waaronder uitklarings 
van korrupte optredes en 
lewenstyloudits; aktiewe optrede 
deur die Integriteitskomitee 
van die ANC; die versterking 
van ondersoekinstellings en 
kapasiteitskepping by wets-
toepassingsagentskappe, waar- 
onder die Nasionale Vervolgings-
gesag (NVG); steun vir 
teenkorrupsie inisiatiewe; oop 
tenderprosesse, en die bevorde-
ring van etiese norme en waardes. 
Nieteenstaande al bogenoemde 
lofwaardige standpunte en 
kommentaar, is die volgende 
uiters problematies rakende 
die hantering van korrupsie op 
hierdie vlak, naamlik: 
(1) Die omvang van korrupsie 
binne die binnekring van die ANC 
as politieke elite in die regering 
asook binne die groter regime;
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(2) Die ondersteuningsbasis vir en 
politieke wil van die Ramaphosa-
regering om daadwerklik teen 
endemiese korrupsie op te tree 
word tans ernstig bevraagteken; 
(3) Die mate waartoe die president 
en sy regering self geïmpliseer 
word. (Daar is tans ŉ versoek 
vanuit die ANC dat Ramaphosa 
self vir korrupsie en wanoptrede 
ondersoek moet word.) 
(4) Die vermoë van vervolgings-
instellings, en die outonomie van 
die regbank wanneer moeilike 
besluite ter sprake is rakende die 
invloedryke politieke elite binne 
die regering/regime asook binne 
die ANC as party. 
Tot dusver het weinig tereg 
gekom van talle verklarings en 
voornemens ten opsigte van die 
hantering van korrupsie en Jacob 
Zuma ontduik sy dag in die hof 
reeds oor minstens die afgelope 
tien jaar. Binne ŉ groter historiese 
raamwerk het die ondersoek 
na die wapenskandaal waarby 
multimiljoene rand ter sprake 
is (soos onder meer ondersoek 
deur die Sereti-kommissie) geen 
resultate opgelewer nie. 
Volgens my insig is die probleem 
binne die ANC/regering/regime 
(rakende korrupsie) te groot om 
self hanteer te word; leiers wat te 
invloedryk is, word geïmpliseer 
(onder andere die president self); 
en die onlangs ontblote COVID-
korrupsie het die onvermoë van 
die staat/owerheid en regering in 
hierdie opsig nog verder blootgelê. 
Teen die agtergrond van die 
ANC wat al voorgehou is as “die 
grootste misdaadorganisasie 
in Suid-Afrika se geskiedenis”, 
sal dit myns insiens bykans 
onmoontlik wees vir die instelling 
om teen sy eie “Godfathers” (lees 
Magashule, Mahumopelo, Molefi, 
Mabuza, Jacob Zuma en selfs 
moontlik Ramaphosa) te kan 
optree. Indien daar wel opgetree 
word, sal dit waarskynlik die einde 
van die organisasie in sy huidige 
struktuur en vorm beteken. Daar 
is ook reeds in die openbaar 
verklaar dat mnr Ramaphosa nie 

bereid is om moeilike besluite te 
neem wat die ANC sal verdeel 
nie, maar eerder bereid sal wees 
om as ŉ ruggraatlose president 
onthou te word. 
Indien hy sy termyn voltooi (dit is 
geen noodwendig uitgemaakte 
saak nie) het ons ŉ afvlerk-
president in ŉ omgewing wat 
die ANC-leierskap (insluitend 
Ramaphosa) as die grootste 
krisis sedert 1994 beskryf het. 
RW Johnson beskryf nie sonder 
rede nie vir Ramaphosa as ŉ 
middelmatige president, met ŉ 
beperkte magsbasis (sonder ŉ 
strategiese plan) en met uiters 
gebrekkige insig en perspektief 
ten opsigte van die huidige 
politieke situasie en krisis. Kortom, 
as president is Ramaphosa binne 
en buite die ANC geweeg en te lig 
bevind – nie juis ŉ goeie vooruitsig 
betreffende die suksesvolle 
hantering van uitdagings met 
die oog op die toekoms nie. 
Die woorde van Brian Pottinger 
beskryf die situasie binne die 
ANC treffend as hy verklaar dat: 
“... the real plague proved not 
viral but human: the corruption of 
the ruling party which for too long 
has operated like an organized 
criminal conspiracy”.

Die COVID-fiasko
In ŉ onlangse skrywe beskryf Nick 
Hudson van die Pandemic Data 
Analysis (PANDA) die regering 
se hantering van COVID-19 soos 
volg: “What has happened in the 
last four months is the greatest 
social injustice in South Africa’s 
history since apartheid.” In hierdie 
verband word daarop gewys dat 
uit die sowat 450 000 gemiddelde 
sterftes per jaar, slegs tussen 
10 000-20 000 mense sal sterf 
as gevolg van COVID-19. “The 
lock down is based on bad 
science, poor modelling and even 
worse judgement on the part of 
government.” 
Sowat ses miljoen mense 
se inkomste is direk deur 
regeringsoptrede geraak en 
daar word verwag dat dit teen 

September 2020 tot 10 miljoen sal 
toeneem, met werkloosheid wat 
kan styg tot 50% en ŉ ekonomie 
wat met tussen 9% en 13% kan 
krimp. Dawie Roodt bereken 
boonop dat tot 300 000 mense 
kan sterf as gevolg van oorsake 
wat met armoede te make het 
en voortspruit uit die regering se 
hantering van ekonomiese sake 
en veral COVID-19 (vergelyk 
Ryan 2020). Die Verenigde 
Nasies se Ontwikkelingsprogram 
(UNDP) het ŉ 5,1% tot 7,9% 
ekonomiese krimping vir 2020 
bereken en dat 54% van 
huishoudings se broodwinners 
hul poste in die toekoms kan 
verloor. Volgens beraming kan tot 
34% van huishoudings hul status 
as middelklas-inkomstegroep 
kwyt wees (Anon, 2020).
Die gebrekkige wyses van 
die regering se besteding van 
COVID-19 fondse en die vlakke 
van korrupsie wat tans ondersoek 
word (waarby vooraanstaande 
ANC-leiers ingesluit word) 
reflekteer nie net uiters negatief 
op die ANC-regering en die 
groter korrupte regime nie, maar 
ook op die presidentskap van 
Ramaphosa. Dit sal ongetwyfeld 
verdere verdeeldheid in die 
organisasie bevorder namate 
lewenstyloudits op ANC-lede 
gedoen word en die gevolge 
hiervan openbaar word. Dit is 
nie verbasend nie dat Theuns 
Eloff onlangs erken het dat Suid-
Afrika besig is om te misluk 
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Kommunisme, eensydige regering en 
die antichristelike tirannie van die ANC – 
owerheidsboewery en Christelike verset

Prof. Andries Raath

Die geprojekteerde Covid-pan-
demie was die platvorm waar-
voor die ANC en sy Kommu-
nistiese meelopers gewag het: 
vreesinboeseming, geleentheid 
vir materiële uitbuiting en ŉ 
oefening in vryheidsontneming 
van die burgery. Kommunisme, 
sosialisme en Afrikanisme was 
die dryfvere ter beperking van 
burgerlike vryheid. Dit was ŉ 
versterking van die dryfjag na ŉ 
paternalistiese magstaatbedeling 
waar die regeer-elite op hul 
gewaande troon van onaantas-
bare magsbeheptheid en selfver-
ryking hul greep op die Suid-
Afrikaanse bevolking kon versterk. 
Die hooggeroemde burgerlike 
vry-heidsregte in die Grondwet 
is in beduidende mate opgeskort 
deur die Wet op Rampbestuur 
en die regulasies wat ingevolge 
dié wet uitgevaardig is. Hoe is 
dit moontlik dat die gevestigde 
vryheidsregte met die klap van 
ŉ vinger opgehef kon word? Die 
antwoord hierop verg insig in die 
ideologiese onderbou van die 
regerende party, die strategiese 
magsvergrype van individue in 
regeringskringe en die omvang 
wat die tweede staatskaping 
in die vorm van die Covid-
rampregulasies aangeneem het. 

Ideologiese verblindheid van 
die regerende ANC-elite
Die wortels van die ANC/
SAKP-ideologie is stewig in die 
Stalinisme en die Maoïstiese 
interpretasie daarvan gewortel. 
Etlike geslagte swart leiers in 
ANC-geledere se blootstelling aan 
Stalinisties-Maoïstiese ideologie 
– geïnterpreteer vanuit die Afrika-
tradisie – veral die egotistiese 
vertolking van leierskap – het aan 
die huidige ANC-ideologie beslag 
help gee. Selfs die ineenstorting 
van die Sowjetunie het nie 

noemenswaardige impak op dié 
verstarde politieke en sosiale 
denke van dié magselite gehad 
nie. Die magsbeheptheid wat 
die revolusionêre Kommunisme 
kenmerk en die ekspansionistiese 
heerssug van die Stalinisme was 
vir die ANC/SAKP-faksies die 
droom wat ten alle koste in die 
na-apartheidsera lewend gehou 
moes word en Sjina se oorname 
van die Kommunistiese leisels het 
die ANC/SAKP-elite met nuwe 
entoesiasme vir die droomwêreld 
van die sosialisme besiel. 

Faksionalisme, baantjies vir 
boeties en beloning van lojali-
teit
Faksionalisme is ŉ institusionele 
kenmerk van die ANC: Knoeiery, 
samespanning en rugstekery 
is diep in die institusionele 
grein van die ANC verweef. In 
Desember 2017 kon Ramaphosa 
met slegs ŉ klein meerderheid die 
leierskapstryd teen Dlamini Zuma 
wen. Gevolglik het beide faksies 
hul toevlug na kompromisme 
geneem – ŉ skaakmatsituasie 
waarin geen van die twee fak-
sies hul politieke agendas kon 
verwesenlik nie. Bygevolg was 
die afgelope twee regeringsjare 
van die Ramaphosa-bewind ŉ 
tydperk van steriele en stagnante 
regering. Suid-Afrika bevind hom- 
self toenemend in die posisie 
waar die president nie die 
leiding neem nie, maar die land 
regeer word deur ŉ “kollektiewe 
presidensie” van die meerderheid 
in die kabinet; nie vanuit die 
Uniegeboue nie, maar vanuit 
Luthulihuis. Die magsverdeling 
wat uit die steriele ANC-knoeiery 
gespruit het, was ŉ eienaardige 
posisionering van magsblokke 
wat hul eie belang nastreef en nie 
die belang van die burgery dien 
nie.  

Dlamini Zuma se kabinet-
posisie en die toe-eiening van 
mag
Teen die verwagting in, het Dlamini 
Zuma nie Adjunk-president ge-
word en geen van die belangrikste 
sekuriteitsportefeuljes as troos-
prys ontvang nie. Sy het Minister 
van Samewerkende Regering en 
Tradisionele Aangeleenthede ge-
word. Samewerkende regering 
word ingevolge hoofstuk drie van 
die Grondwet gereël – onmiddellik 
ná die handves van regte. In dié 
posisie het sy beheer geneem oor 
al drie vlakke van regering, al die 
provinsies en alle munisipaliteite.
Ingevolge die Wet op Ramp-
bestuur beskik die Minister van 
Samewerkende Regering oor 
die hoogste gesag in geval van 
enige noodtoestand of ramp. 
By effek beskik die Minister van 
Samewerkende Regering tydens 
ŉ noodtoestand oor meer magte 
as selfs die President. Vir die 
duur van die Covid-pandemie 
word Suid-Afrika by effek deur 
die Zuma-faksie regeer. Voorts 
beteken dit dat die Grondwet 
opgeskort word en wette en 
regulasies word by wyse van 
dekreet met regskrag beklee. 
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Voorts sal sy oor dié magte 
beskik tot aan die einde van vlak 
1! Ook bepaal sy die duur van 
elke vlak en berus die besluit oor 
die beëindiging van die ramp by 
haar. 

Misbruik van die Covid-
pandemie
Mettertyd sal die vraag of die 
ANC en hul Sjinese bedmaats in 
ŉ samespanning betrokke was 
om internasionale paniek op te 
wek en ekonomiese ineenstorting 
te bewerkstellig, beantwoord 
word. Selfs by gebrek aan ŉ 
gesondheidspandemie in die 
vorm van Covid, sou die Zuma-
faksie waarskynlik ŉ ‘ramp’ 
opgewek het en die motivering 
daartoe op ander gronde 
gegee het. Op ŉ oorwig van 
waarskynlikhede sou dit oor die 
boeg van die ‘grondkrisis’ en die 
meegaande onrus en politieke 
onstabiliteit gegooi gewees het. 
Nietemin het Covid vir Dlamini 
Zuma in staat gestel om mag oor 
te neem en feitelik as President 
na vore te tree. 
Die klem op magsbeheer en nie 
rasioneel-deurdagte begaand-
heid oor die gesondheid van 
die burger, kenmerk die Covid-
regulasies – irrasionele maatreëls 
oor die duur van elke vlak, tot die 
detail van wat elke burger mag 
eet en wat hy/sy mag dra. Die 
knoeiwerk wat die afgelope 26 
jaar van ANC-regering kenmerk, 
bied voldoende feitelike grond 
om op te merk dat elke faset 
van die noodtoestand en die 
maatreëls wat dit vergesel, 
beplan, bekonkel en beknoei is. 
Elke stap is haarfyn beplan om 
die afsluiting (‘lockdown’) so lank 
moontlik te laat duur en Dlamini 
Zuma in beheer te hou. 
Die gewillige en naïewe bevolking 
van die land het ongestoord 
by die regulasies en bestuur 
van die Covid-‘krisis’ ingeval. 
Aanvaarding en onderwerping 
is met humor aanvaar en selfs 
die verbod op sigarette en 

alkohol is in die aangesig van 
oorweldigende projeksies van 
sterftes en rampomvang sonder 
veel teenstribbeling aanvaar, 
omdat die maatreëls ŉ hele 
bevolking onkant betrap het. 
Die voortgaande toepassing 
van rampregulasies het metter-
tyd begin om hul tol te eis: 
Waarskynlik miljoene het 
hul werk verloor, mense lei 
armoede en talle staar finansiële 
ondergang in die gesig tot dié 
mate dat protes en burgerlike 
ongehoorsaamheid in ŉ wye kring 
besprekingsonderwerpe geword 
het. Dít is verdere brandstof op 
die Dlamini Zuma-vuur: Hoe 
meer verset, hoe sterker is die 
motivering vir verlenging van 
die noodtoestand en meerdere 
regverdiging om die Zuma-
faksie in beheer te hou en die 
meegaande mag van die polisie 
en weermag om hul posisie te 
versterk. 

Aantasting van burgerlike 
vryheidsregte
Die Suid-Afrikaanse Grondwet 
maak voorsiening vir fundamen-
tele regte wat nie opgehef mag 
word nie. Dié regte is in verskeie 
opsigte ondergrawe en/of wesen-
lik opgehef:
• Vryheidsregte ingevolge 

artikels 15 en 21: In talle 
gevalle opgehef deur aand- 
klokmaatreëls wat bewegings-
vryheid strem; spraakvryheid 
wat aan bande gelê word; 
publikasievryheid wat opgehef  
staan te word en met ŉ 
voorgenome stelsel van rege-
ringstoestemming vir plasing 
van berigte op elektroniese 
media voorsiening maak.

• Regte op gelykheid ingevolge 
artikels 1, 7 en 9: Ondermyn 
deur sommige dele van die 
bevolking van rampverligting 
uit te sluit – nie alleen blankes 
nie; diefstal deur ANC-kaders 
van R500 biljoen wat in die 
sakke van die regeer-elite 
beland het. 

• Menslike waardigheid ingevol-
ge artikels 7 en 10: Ondermyn 
deur die onwaardige behan-
deling van mense in die 
algemeen; paternalistiese be-
handeling asof die burgery 
onvolwasse is; versoeke om 
redes vir irrasionele optrede 
verswyg word; mense op 
brutale wyse deur polisie-
beamptes behandel is – 
skrywer inkluis; opdragte wat 
mense kinderagtig behandel. 

• Vryheid en persoonlike seker-
heid ingevolge artikel 12: Die 
finale beslissing hieroor berus 
by die veiligheidsmagte.

• Privaatheid ingevolge artikel 
14: Ondermyn deur opheffing 
van privaatheidsregte en carte 
blanche om burgers se kom-
munikasie te monitor en op 
klandestiene wyse persoonlike 
inligting in te samel. 

• Vryheid van godsdiens, 
oortuiging en mening in-
gevolge artikel 15: Plekke van 
aanbidding is gesluit; opinies 
van medici en kundiges is 
verwerp en hul standpunte 
swartgesmeer en die sosiale 
media aan bande gelê. 

• Vryheid van uitdrukking 
ingevolge artikel 16: Ondermyn 
deur perssensuur (sosiaal); 
beperkings op en inligting-
weerhouding aan die media; 
vryheid word ŉ vergunning van 
staatsweë. 

• Vryheid van vergadering, 
demonstrasies en betoging 
ingevolge artikel 17: Ondermyn; 
versoeke geïgnoreer en getal-
le mense by samekomste 
beperk afhangend van die vlak 
van die ’krisis’.

• Vryheid van assosiasie 
ingevolge artikel 18: Ondermyn 
tot die mate dat die burger 
nie oor vryheid beskik om te 
assosieer met wie hul wil nie. 

• Politieke regte: Ondermyn 
deur verbod op ander burger-
like vryheidsregte; kritiek teen 
die hantering van die nood-
toestand aan bande gelê. 
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• Vryheid van beweging en 
verblyf ingevolge artikel 21: 
Ondermyn deur beperkings 
op beweging, verhuising en 
verblyfplek. 

• Vryheid van bedryf, beroep en 
professie ingevolge artikel 22: 
Ondermyn deur verbod op wie 
mag werk, waar jy mag werk, 
wanneer jy mag werk.

• Eiendomsreg en uitoefening 
van die regte daarmee 
ingevolge artikel 25: Beperk.

• Gesondheidsorg, voedsel, 
water en sosiale sekerheid 
ingevolge artikel 27: In alle 
opsigte ŉ totale ANC-fiasko en 
ingesamelde rampfondse deur 
ANC-kaders geplunder. 

• Reg op onderwys ingevolge 
artikel 29: Staat beheer 
die totale kurrikulum; skole 
en ander opvoedkundige 
instellings open en sluit 
volgens staatsdekreet.

• Reg op toegang tot inligting 
ingevolge artikel 32: Ondermyn 
– selfs gevalle waar Dlamini 
Zuma weier om inligting aan 
die howe te voorsien. 

• Reg op taal en kultuur 
ingevolge artikel 30: Aan 
bande gelê.

• Reg op lewe ingevolge artikel 
11: Deur veiligheidsgroepe 
aan bande te lê; vryhede van 
burgerlike sekuriteitsgroepe 
te beperk en deur 
aandklokmaatreëls te verhoed 
dat mense in landelike 
gebiede behoorlik beveilig 
word, met die meegaande 
styging in plaasaanvalle en 
onbeheersde optrede van 
kriminele elemente. 

Burgerlike ongehoorsaamheid 
en verset
Die geskiedenis van die 
Christelike Kerk en die Refor-
matoriese Christendom getuig 
van erge vervolging, onderdruk-
king, martelaarskap en siste-
matiese uitwissing. Voor ons oë 
is die tirannieke magsug van ŉ 
korrupte party en sy magsbehepte 
volgelinge besig om die eeue- 

oue rol van onderdrukking en ver-
volging oor te neem. Hoe behoort 
Reformatoriese Christene in 
sulke omstandighede op te tree? 
• Tereg skryf Johannes Calvyn 

dat ons eerste toevlug die 
gebed is – om te bid vir alle 
owerhede om hulself van hul 
vervalle magsbeheptheid tot 
die almagtige God te bekeer.

• Dat bevele wat teen die ware 
aanbidding van God en God 
se wil is, teengestaan moet 
word. Die Bybelse eise dat die 
onderlinge byeenkomste nie 
verwaarloos mag word nie, 
behoort Christene daartoe te 
bring om die maatreëls in dié 
verband te verontagsaam, 
Nagmaal te gebruik en met 
verantwoordelikheid teenoor 
mekaar sosiale afstande te 
handhaaf. 

• Om te protesteer teen die 
opheffing en/of ondermyning 
van burgerlike vryheidsregte; 
om voortdurend by die regering 
van die dag beswaar te maak 
teen die onewewigtige en selfs 
irrasionele behandeling van 
die burgery; om die onmondige 
wyse waarop die bevolking 
behandel word ten sterkste af 
te keur en teen die opheffing 
van burgerlike protes- en 
beswaarvryhede te verset en 
te betoog. 

• Om die leuens van die regering 
(President inkluis) wat ras-
segevoelens en volksmoord 
van Afrikaners aanstig – soos 
dat grond gesteel is (sonder 
bewyse) en dat rassisme ŉ 
eksklusiewe blanke verskynsel 
is – ten sterkte te bestry en 
tereg te wys. 

• Om sonder ophou te bid dat 
indien die magsugtige en 
tirannieke ANC en sy meelopers 
– soos die SAKP en EFF – 
hul nie van hul sondige weë 
bekeer nie, hul humanistiese 
en selfverrykende ryke ten 
gronde mag gaan en dat die 
Koninkryk van ons Heer Jesus 
Christus in ons vaderland tot 
eer van sy Naam opgerig mag 
word. 

• Christelike rentmeesterskap 
behels onder andere dat 
die gawes wat God aan 
gelowiges toevertrou tot eer 
van God bewoon, bewerk en 
gekultiveer moet word. Dit 
sluit in ons besittings, gawes, 
talente, godsdiens, kultuur 
en taal. Aantasting daarvan, 
ontneming deur ŉ owerheid 
wat nie die eer van God soek 
nie, maar inpalm en plunder 
om ŉ party-elite te verryk, tas 
daarmee die eer van God aan. 
Sodanige aantastings behoort 
met alle mag weerstaan te 
word en diefstal en aantasting 
van die eer van God ook fisiek 
afgeweer te word. Onteiening 
sonder vergoeding van wettig 
verkreë eiendom sou selfs 
met die wapen afgeweer kan 
word omdat dit niks anders as 
diefstal behels nie. 

Met stelligheid sou ons kon vra: 
Is die ANC-SAKP-alliansie in sy 
huidige vergestalting een van die 
manifestasies van die antichris 
waarvan die Bybel waarskuwend 
profeteer? Indien die antwoord 
positief is, weet ons wat om te 
verwag en ons daarvoor voor te 
berei. 
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Vervolg van bl. 6: Dwarswinde van politieke veranderinge 

as staat en dat Ramaphosa 
ŉ onvermoë het om die ANC 
suksesvol te lei. Hy wys daarop 
dat: “... die uur is hier, maar die 
leier nie ...”. Sy gevolgtrekking 
(waarmee ek saamstem) is die 
volgende: “... (In) die middel van 
2020, en midde-in die COVID-19-
pandemie, is (Suid-Afrika) ironies 
genoeg slegter af as op die 
toppunt van die argitek en bouer 
van staatskaping, Jacob Zuma: 
tussen twee en vier uit tien”.
Die trilogie van faktore, naamlik 
Suid-Afrika by ŉ kantelpunt; die 
COVID-19 pandemie, en die 
swak bestuur van laasgenoemde 
(COVID-19) is besig om in ŉ 
polities-staatkundige krisis 
te ontwikkel waarbinne die 
vermoëns van die ANC-elite 
en leierskap onder ernstige 
verdenking geplaas word.

Die krisis van die ANC en die 
regerende politieke elite
Drie maande gelede is ek ernstig 
uitgedaag (selfs akademies 
gediskrediteer) toe ek durf waag 
het om te verwys na die swak 
en selfs afwesige leierskap van 
ons president; die feit dat hy nie 
doeltreffende leierskap binne sy 
party aan die dag lê nie, en dat 
hy gaan sukkel om sy termyn 
as president te voltooi. (Op 
daardie tydstip was ek bewus 
van beplanning deur politieke 
faksies om hom polities te 
probeer verwyder!) Deesdae is 
dit deel van ŉ algemene gesprek 
vanuit die perspektief dat, indien 
hy polities hierdie termyn gaan 
oorleef, dit as ŉ blote afvlerk-
president sal wees. Die onvermoë 
van die president is nie die enigste 
faktor ter sprake nie, maar ook 
en veral die algehele krisis binne 
sy party, die affiliasies van die 
ANC en veral die verbintenis 
met en getuienis ten opsigte van 
korrupsie. Die Zondo-kommissie 
van ondersoek (asook die 
nuutste onthullings ten opsigte 
van COVID-19 korrupsie) was die 

spreekwoordelike laaste strooi 
wat die kameel se rug gebreek 
het. Die volgende aspekte staan 
uit in hierdie verband:
• Die party is uiters verdeeld en 

die faksies is besig om hulself 
in te grawe vir ŉ geveg tot die 
bitter einde.

• Ongeag uitsprake tot die 
teendeel is Suid-Afrika (te 
wyte aan die wanoptrede van 
die ANC-elite en kaders) tot ŉ 
groter mate ŉ “korrupte staat” 
as ŉ “konstitusionele regstaat”, 
soos deur die grondwet bepaal 
en waardeur die oppergesag 
van die reg erken word.

• Korrupsie binne die ANC is te 
groot en omvangryk om self te 
hanteer en te bestuur en sal 
waarskynlik min of geen sterk 
uitkomste (oranje uniforms 
vir senior politici skuldig aan 
ernstige korrupsie) hê nie.

Die party (of dan breë kerk) is 
ook verdeeld oor hoe die tweede 
fase van die toepassing van 
die Nasionaal-Demokratiese 
Rewolusie-idee toegepas en 
uitgevoer moet word. (Dit het te 
make met die eienaarskap van 
produksiefaktore soos grond 
(versnelde grondhervorming); 
kapitaal (nasionalisering van 
die reserwebank ens); arbeid 
(vakbond en arbeidsregte), en 
ondernemingskap (BBBEE en 
tenderpreneurs)).
Kortom, die ANC en sy leierskap 
het ŉ onvermoë om hulself te 
bestuur, om nie eers van die 
ingewikkelde uitdagings van 
die land te praat nie. Die party 
funksioneer allermins op grond 
van hoë morele beginsels en 
geniet al minder ondersteuning. 
Gebrekkige vertroue vanuit die 
breë samelewing en ook die 
kleiner ondersteuningsbasis 
tydens die mees onlangse 
algemene verkiesing (2019) lewer 
bewys hiervan. In hierdie verband 
is dit veral die verwikkelde 
sosiaal-ekonomiese uitdagings 

in Suid-Afrika wat toenemend 
moeiliker raak en waarvoor die 
ANC nie werklik oplossings het 
nie. Laer vlakke van politieke 
steun was reeds duidelik tydens 
die 2019-verkiesing en die 
vooruitsigte ten opsigte van die 
plaaslike verkiesing (moontlik 
April 2021) lyk allermins 
rooskleurig. 

Samelewingsagteruitgang en 
-verval
Politieke stabiliteit, asook eko-
nomiese groei en ontwikkeling 
word dikwels bepaal deur alge-
mene toestande binne ŉ betrokke 
samelewing. (ŉ Volledige ont-
leding van samelewingstoestan-
de in Suid-Afrika is allermins 
hier moontlik en slegs enkele 
uitstaande kenmerke word hier 
vermeld.) Met ŉ kultuur van 
geweld en protes op ŉ uitgebreide 
en toenemende skaal; die groot-
ste gaping tussen ryk en arm ter 
wêreld; 55% mense wat onder 
die broodlyn lewe; verdelingslyne 
op grond van ras, kultuur, gender 
en klas, maak Suid-Afrika ŉ uiters 
verdeelde samelewing. Hoogs 
gemobiliseerde verwag-tinge 
ingevolge politieke en verkie-
singsbeloftes en ŉ onvermoë 
om hieraan uitvoering te gee, 
skep onsekerheid, frustrasie 
en onstabiliteit. Dit blyk veral 
duidelik uit bepaalde faktore 
soos gebrekkige tot negatiewe 
ekonomiese groei; finansiële 
skuld en ander toenemende 
skuldlaste; endemiese korrupsie 
en staatskaping, en swak diens-
lewering wat dikwels ŉ grondslag 
word vir konflik, protes en 
geweld. Diensleweringsproteste, 
misdadigheid en vigilante op-
trede is uitkomste hiervan. Die 
Koronavirus-krisis en die wyse 
waarop die regering die pan-
demie bestuur het (uitgebreide 
korrupsie was die gevolg) was vir 
baie landsburgers ŉ finale strooi. 
Verslegtende samelewingstoe-
stande is bevorderlik vir patrone 

Vervolg op bl. 11
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van politieke onstabiliteit (byvoor-
beeld diensleweringsproteste). 
Daardie onstabiliteit dra by tot 
patrone van institusionele verval, 
soos tans met plaaslike regering 
in Suid-Afrika beleef word. Die 
onvermoë van die regering om 
nasiebou te bevorder, behoorlike 
dienste te lewer, infrastruktuur te 
ontwikkel en in stand te hou, weg 
te doen met rasdiskriminerende 
wetgewing, en kulturele en 
minderheidsregte te erken, is 
tekens van nie bloot ŉ samelewing 
in konflik nie, maar een wat besig 
is om te verbrokkel. Vandaar 
bewegings soos CAPE-EXIT ens.
Die afwesigheid van ŉ nasie 
plaas die hele gedagte van ŉ 
nasie-staat in gedrang en die 
uitkoms is dié van ŉ mislukte 
staat waarin korrupsie en 
politieke verval hoogty vier. 
Dit is kras woorde, maar daar 
bestaan talle getuienis om 
hierdie redenasie te ondersteun. 
Dit is egter die kombinasie van 
politieke, ekonomiese en sosiaal-
maatskaplike faktore, vererger 
deur die wyse waarop die 
regering die COVID-19 pandemie 
hanteer, wat Suid-Afrika voor sy 
grootste krisis sedert 1994 te 
staan gebring het. 

Die pad vorentoe 
Waaroor daar geen twyfel kan 

wees nie is die ernstige en 
verwikkelde aard van die krisis 
waarmee ons hier te make het – 
myns insiens groter en moeiliker 
as gedurende die era van die 
aanloop tot die 1994-verkiesing. 
Trevor Manuel verwys immers 
na die drie vermorste dekades 
waarvoor hy onlangs ernstig voor 
stok gekry is. Dit is my oordeel 
dat ŉ kombinasie van polities-
staatkundige en ekonomiese en 
finansiële faktore, in samehang 
met sosiaal-maatskaplike 
uitdagings en die stukrag van die 
COVID-19 dinamika, Suid-Afrika 
verby ŉ kantelpunt gedwing het. 
Die pad vorentoe gaan bitter 
moeilik wees en kitsoplossings 
bestaan nie. Wat nodig is in 
hierdie tyd van ingewikkelde en 
onvoorspelbare veranderings, is:
• Dinamiese leierskap en staats-

manskap, wat ongelukkig die 
huidige president en ook die 
groter ANC diskwalifiseer.

• Deregulering van die ekono-
mie, die wegdoen met BBBEE-
vereistes; die inperking van die 
magte en regte van vakbonde, 
en die beklemtoning van 
privaatbesit en eienaarskap. 

• Streng en daadwerklike op-
trede teen korrupsie. (Hier kan 
ons ŉ blaadjie neem uit die 
boek van die ANC se rolmodel, 

naamlik China!)
• Gekoördineerde pogings uit 

alle sektore van die samele-
wing om sosiaal-maatskaplike 
vraagstukke aan te pak.

• Die verwydering van alle dis-
kriminerende wetgewing van 
die wetboek af.

• Die wegdoen met kader-
ontplooiing en kapasiteit-
skepping ten opsigte van 
instellings wat dienste lewer.

• Leiers wat kan optree as 
brugbouers in die groter 
samelewing en nasiebou kan 
help bevorder.

Daar bestaan geen twyfel dat die 
implementering van bogenoemde 
ŉ beter omgewing sal skep 
nie. Met die huidige ANC en sy 
leierskap gaan dit ongelukkig nie 
moontlik wees nie. Vandaar my 
argument dat ŉ slegte scenario vir 
Suid-Afrika bykans noodwendig 
is. ŉ Breekspul binne die ANC-
familie kan ons in ŉ nuwe politieke 
rigting stuur, maar sal met ŉ groot 
mate van onstabiliteit gepaard 
gaan. 
Die stryd duur dus voort en ons 
begin nou eers vaagweg die volle 
betekenis en omvang hiervan 
verstaan. Dit is nie uitgesluit dat 
ons reeds midde-in die moeilike 
geboorte van ŉ nuwe bedeling 
staan nie.

Enkele illustrasies van hoe ons deur hedendaagse 
opvoeding/onderwys in die steek gelaat word

Redaksionele bydrae

Tydens een van die onlangse gesprekke wat RSG tydens die afgelope Woordfees met ŉ groep studente 
van Stellenbosch se Universiteit gehad het, is aan hulle die vraag gestel oor hoe hulle oor die status 
van Afrikaans dink. Dit was na aanleiding daarvan dat Engels die oorwegende onderrigtaal aan die 
Universiteit geword het. Die studente is Afrikaans-sprekend, maar hulle standpunt oor die taal was dat 
hulle geen probleem daarmee het dat Engels as onderrigtaal gebruik word nie. Afrikaans is nog hulle 
huistaal, maar dit is in orde indien hulle in Engels onderrig word. Hierdie standpunt van die studente is 
kortsigtig en aanduidend daarvan dat hulle die status wat Afrikaans as akademiese onderrigtaal aan 
die Universiteit behoort te hê, misken. Dit kom in effek daarop neer dat hulle Afrikaans se status as 
onderrigtaal nie as van hoë prioriteit beskou nie. Solank hulle nog by hulle huise Afrikaans kan praat 
is alles darem nog in orde. 

Vervolg op bl. 24
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Artikelbespreking: The African State – Africa 30 years on; 
Christopher Clapham, The Royal African Society, 1991

Francois van Zyl (Januarie 2014)

Inleiding
In ŉ artikel geskryf deur ŉ Engelse 
akademikus, Christopher 
Clapham in 1991, beskryf hy 
die transformasie wat Afrika-
state ondergaan het nadat die 
Koloniale regerings hulle mag aan 
die inheemse regerings oorgegee 
het. Sy artikel is ŉ terugskouing 
van die ontwikkeling in Afrika 
oor die 30 jaar sedert 1960 toe 
die laaste koloniale state hulle 
mag aan die Afrikane oorgegee 
het. Hoewel sy artikel meer 
as twee dekades oud is, kan 
heelwat tendense wat hy destyds 
geïdentifiseer het, vandag in 
Suid-Afrika gesien word. Dit is 
belangrik dat ons in Suid-Afrika, 
wat midde in die ‘transformasie’ 
proses staan, van hierdie proses 
kennis neem en te besin oor die 
moontlike implikasies hiervan.

Transformasie in Afrika
Met die onttrekking van die 
koloniale moonthede uit Afrika 
sedert die vyftigerjare en in 
die gees van “Uhuru” het 
baie Afrikalande onafhanklik 
geword. In plaas daarvan dat 
hierdie lande, wat hulleself 
van kolonialisme bevry het, in 
selfstandige welvarende state 
verander het, het daar groot 
politieke, ekonomiese en sosiale 
agteruitgang plaasgevind. In 
ŉ diepgaande ondersoek deur 
Clapham oor die aangeleentheid 
word die onderstaande breë 
tendense aangetoon.
Onafhanklikheid word gekenmerk 
deur die verskuiwing van politieke 
mag vanaf Euro-sentristies 
ingestelde regerings na Afro-
sentristies ingestelde regerings. 
Die fundamentele verandering 
wat hieruit voortvloei, is dat 
die siening van die aard en 
die funksies van die staat as 
instelling na aanleiding van die 
Afro-sentristiese siening van die 

nuwe heerser, aangepas word. 
Hiervolgens word die staat nou 
gesien as die primêre instrument 
wat welvaart van die inwoners 
moet bevorder.  
Die primêre doel van die staat 
verander vanaf die handhawing 
van wet en orde na herverdeling 
van rykdom. Die staat staan 
dus sentraal tot ekonomiese 
ontwikkeling, die nasionale 
identiteit en sosiale welvaart 
en word gebruik as instrument 
om die ekonomie te bevry van 
“uitbuitende eksterne magte” en 
dit in die hande van die inheemse 
bevolking te plaas.
Baie gou word alle struikelblokke, 
wat moontlik ŉ beperkende 
invloed mag hê op die 
regering in die uitvoering van 
sy funksies, verwyder. Dit 
behels die onderdrukking van 
opposisiepartye asook die 
aftakeling van federale stelsels 
wat beperkings op die staatsmag 
kan plaas. Die onderdrukking 
van opposisiepartye en groepe 
word geregverdig in die naam 
van ’nasiebou’. Enige idee van 
afskeiding van bepaalde groepe 
in die samelewing word gesmoor 
terwyl die eenheidstaat gedagte 
baie sterk gepropageer word.
Die grootse doelwitte van die nuwe 
regering is meestal onbereikbaar 
en die leiers is tragies oor-
selfversekerd (tragically over 
confident). Sommige van die 
nuwe leiers verval geredelik in 
korrupsie en skroom nie om hulle 
nuutverkrygde magte wan aan 
te wend en dit te verdedig in die 
naam van die welvaartverhoging 
van die bevolking nie.
In hulle pogings om ŉ sterk staat 
met ambisieuse doelwitte te 
vestig, word die nuwe heersers 
gekortwiek deur onvoldoende 
hulpbronne.  Die onvoldoendheid 
van die hulpbronne word 

verder vererger deur die 
teenproduktiewe beleid van 
die staat om toenemend in die 
markmeganisme in te meng.
In die lig van die voorafgaande 
verkrummel die legitimiteit van 
die staatsowerheid aangesien die 
heersende klas in terme van hulle 
ideologieë hul eie belange eerder 
as dié van die bevolking in die 
breë bevorder.
Soos wat die eerstegenerasie-
heersers hulleself van die eise 
van die ondersteuners, wat 
hulle in die amp geplaas het, 
losmaak, word die partystelsels 
in instrumente van kontrole 
eerder as verteenwoordiging 
verander.  Dit bring mee dat die 
heersers toenemend kwesbaar 
is vir die manne in uniform. So 
word veelparty state verander 
in eenparty state en uiteindelik 
vervang deur militêre regimes.
Die lewenstandaard van die 
bevolking neem toenemend af 
terwyl die regering en regerings-
dienste opvallend minder effektief 
raak. Uiteindelik word die staat 
net in stand gehou deur die 
handhawing van eie-belang van 
die leidende elites.
Andersdenkendes poog om 
die staat oor te neem eerder 
as om die staat te vernietig. ŉ 



September 2020Roeping en Riglyne 13

Voorvereiste is egter dat hulle in 
hul pogings om die staat oor te 
neem deur die bevolking gesteun 
moet word.
Die burgery in die platteland, wat 
die meerderheid van die bevol-
king uitmaak, word toenemend 
vervreem deurdat hulle ten 
spyte van die bydrae wat hulle 
met voedselproduksie tot die 
ekonomie maak, byna geen 
invloed op die regering uitoefen 
nie. Deels as gevolg hiervan 
migreer hulle na die dorpe en 
stede waar hulle die bestaande 
fasiliteite, infrastruktuur en werks-
moontlikhede verswelg. Hierdeur 
word hulle egter nog verder 
vervreem.
Weerstand teen hierdie toestande 
bou op en wanneer vreedsame 
verset nie meer effektief is nie, 
vergroot die vooruitsigte vir 
geweld. Territoriale afskeiding 
word in sekere gevalle gesien 
as die enigste oplossing of alter-
natiewelik probeer opposisie-
bewegings om groter beheer 
en kontrole oor hulle bestaande 
tuisgebiede te verkry.

Die staatsidee in teorie
Om bostaande proses na waarde 
te skat, is dit nodig om enkele 
opmerkings oor die staat as 
konsep te maak. Hoewel state 
in terme van grootte, invloed en 
kulture verskil, is alle state in 
beginsel as samelewingsvorm 
dieselfde.  
Die staat het in wese die volgende 
eienskappe: dit is ŉ staatsvolk 
wat op ŉ bepaalde omlynde 
grondgebied woon; hierdie staats- 
volk staan onder die gesag 
van ŉ bepaalde owerheid; en 
die owerheid monopoliseer die 
swaardmag (polisie, weermag 
en intelligensiedienste). Die uit-
eindelike doel van die staat as 
instelling is om wet en orde in 
algemene belang te handhaaf 
– die algemene regsbelange 
van staatsburgers en ander nie-
staatlike instellings te verseker. 
Die wyse waarop die owerheid in 
die owerheidsamp te staan kom, 
wie die staatsvolk is en hoe hulle 

saamgestel is, asook volgens 
watter norme daar regeer word, 
verskil uiteraard van staat tot 
staat.
Seker die belangrikste vraag in 
die beskouing van die staat is die 
een oor die aard van die gesag, 
want dit bepaal grootliks die rol 
van die staat in die samelewing. 
Die aard van gesag kan vanuit 
drie opvattings beskou word.
In die eerste plek is daar die 
oudste opvatting dat gesag die 
wil van God is.  Hierdie siening en 
die neerslag daarvan op die staat 
is verder ontwikkel deur veral 
F.J. Stahl, Herman Dooyeweerd, 
Van Eikema Hommes en ander 
anti-rewolusionêre skrywers en 
is saamgevat as die Christelike 
staatsidee, ook genoem die mate-
riële regstaatsidee. Tiperend van 
die regstaatsidee is die feit dat die 
owerheid van so ŉ staat bepaalde 
regsgrense op die uitoefening van 
sy gesag erken en respekteer. Die 
regstaatsidee en aanverwante 
elemente daarvan het veral 
neerslag gevind in Duitsland en 
Nederland en in ander Westerse 
lande.  
In besonder verset die anti-
rewolusionêre skrywers hulleself 
teen die tweede opvatting naam-
lik, die van veral Hugo Grotius, 
Thomas Hobbes en Jean Jaques 
Rousseau waar die aard van 
gesag geleë is in ŉ onderlinge 
ooreenkoms tussen die vrye en 
gelyke staatsburgers. Hierdie 
ooreenkoms het tot gevolg dat 
die burgers alle vryhede afstaan 
aan ŉ bo-individuele liggaam 
(gewoonlik die ‘volk’/’people’ of 
die ‘staat’) en die volk, ‘people’ of 
staat dan die hoogste gesag vorm. 
Daarmee dan ook die bekende 
uitspraak van die individu wat 
homself ondergeskik moet stel 
aan die wil van die volk (“the will 
of the people”). Hierdie konsep 
van die staat, ook genoem die 
rewolusionêre demokrasie, het 
groot invloed uitgeoefen op die 
denke van Hitler, Lenin, Mao 
Tse Tung, Che Guevara, en op 
die denke van bepaalde groepe 

mense in Afrika die afgelope 
ongeveer 50 jaar.
Hierteenoor staan die derde 
opvatting wat, soos dit veral 
deur Hugo Krabbe ontwikkel 
is, die selfstandige gesag van 
die owerheid ontken en leer dat 
‘reg’ in sigself sy eie gesag het, 
en dat hierdie gesag ontleen 
word uit die regsgevoel van die 
vrye, soewereine individu. Hans 
Kelsen en John Locke het onder 
andere veel bygedra tot hierdie 
denke wat later geweldige invloed 
op veral die moderne Westerse 
wêreld en die liberale demokrasie 
gehad het.

Die staatsidee in praktyk
Die eerste opvatting het in 
sy suiwerste vorm tot die 
regstaatsidee ontwikkel waar 
die staat gesien word as ŉ 
samelewingsinstelling naas 
ander instellings soos die kerk, 
universiteit, skool, gesin en 
bedryf en waar die staat ŉ unieke 
eie aard het met ŉ historiese 
funderingsfunksie en ŉ juridiese 
bestemmingsfunksie. Die staat 
is hiervolgens van Godsweë 
af geroepe om die algemene 
regsbelange van alle mense op 
die staatsgrondgebied ewewigtig 
te harmoniseer. Voorts is die 
staatsowerheid in die eerste 
instansie verantwoordelik aan 
God vir die uitoefening van gesag 
terwyl hy in die uitvoering van 
sy taak beperk word tot tipiese 
staatsaktiwiteite en dat regtens 
erkenning verleen moet word aan 
die interne vryheidsfere van die 
ander samelewingsinstellings. 
Hieruit moet egter nie aangeneem 
word dat samelewingsvorme 
totaal van mekaar geïsoleer 
word nie. Want daar bestaan 
tog nog ŉ vervlegting tussen 
samelewingsvorme wat nie die 
unieke eie-aard van elkander 
ophef nie. Enige noodgedwonge 
aktiwiteite van die staat op die 
terrein van die kerk, universiteit, 
skool, is slegs geregverdig 
tensy dit as in (Christelike) 
beskawingsbelang geoordeel 
word.
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Die tweede opvatting het sonder 
uitsondering uitgeloop op 
mag- en totalitêre state. By die 
aangaan van die sosiale verdrag 
gee die individu sy aangebore 
regte en vryhede aan die volk 
weg en ontvang dit terug in die 
vorm van “hoër onvervreembare 
burgerregte” – die sogenaamde 
een mens een stem gedagte. Die 
volk besit vervolgens die hoogste 
gesag en is dus soewerein. Die 
volk en die staat word later nie 
meer van mekaar onderskei 
nie sodat die staat nou die bo-
individuele samelewingsvorm 
word wat deur die sosiale 
kontrak tot stand kom en ŉ 
algemene volkswil beliggaam 
wat meer is as die optelsom van 
die individue. Hierdie sosiale 
kontrak is nou die grondslag 
van alle regte en verleen aan 
die volkswil absolute mag oor al 
sy lede. Gehoorsaamheid aan 
die algemene wil (“the will of the 
people”) word ŉ voorwaarde vir 
vryheid. ŉ Mens is dus slegs ‘vry’ 
wanneer hy homself onderwerp 
aan die wil van die volk of die 
‘people’. Alle reg is dus volks- of 
staatsreg en dit lei tot ŉ totalitêre- 
of magstaat.
Die derde opvatting lei tot 
die liberale demokrasie waar 
die werklikheid verklaar word 
in terme van die elementêre 
bestandele. Die soewereine, 
menslike individu met sy 
onvervreembare regte, belange, 
vryhede en welvaart vorm die 
boustene van die samelewing. 
Die individu is hiervolgens van 
nature goed, ŉ redelik sedelike 
wese en die bron van alle gesag.  
Ook is alle individue van nature 
gelyk. Bokant hom is daar geen 
gesag nie behalwe dit wat 
hyself daarstel. Die wette wat 
hy dus gehoorsaam, is deur sy 
eie rede bepaal en gewil. In die 
gesaglose natuurtoestand waarin 
onvervreembare menseregte 
aanwesig is, moet die vrye en 
gelyke individue egter ook ŉ 
sosiale kontrak aangaan wat die 
menseregte van lewe, eiendom 
en vryheid beveilig. Die enigste 

regte wat deur die soewereine 
individue opgegee word, is 
die reg om oortreders te straf 
en die reg om te doen wat jy 
wil. Die staatsowerheid word 
hiervolgens gesien as ŉ instansie 
wat maksimale vryhede moet 
waarborg en ook minimaal in 
die staatsburgers se sake mag 
inmeng. Hierdie opvatting lei ook 
tot die klassieke ekonomiese 
skool waarvolgens welvaart slegs 
verseker word in ŉ toestand van 
ekonomiese vryheid en waar 
die staatsburger onverhinderd 
sy eie-belang kan nastreef 
binne ŉ juridiese raamwerk van 
onaantasbare regte van lewe, 
vryheid en eiendom. In hierdie 
beskouing is daar op sy beurt 
weer geen plek vir regmatige 
staatsowerheidsgesag nie.

Die staatsidee in Afrika
Wanneer die transformasieproses 
elders in Afrika krities beskou 
word, is dit duidelik dat hoewel 
daar nie ŉ formele staatsidee 
bestaan nie, die ‘staatsidee’ tog 
materieël sterk tekens van die 
tweede beskouing toon. Die 
owerheid of elite, wat net ŉ hoër 
vorm van die ‘people’ is, regeer in 
belang van die volk of ‘people’ deur 
welvaart, grond en ander regte 
te verdeel en later totaal weg te 
neem van die minderheid of ’nie-
volksgenote’. Die staatsowerheid 
is geen staatsowerheid nie, 
maar eerder ŉ regime wat deur 
rewolusie aan bewind kom en 
slegs in belang van die regime 
en sy meelopers regeer. Van 
minderheidsregte is daar geen 
sprake nie – behalwe as die 
minderheid homself onderwerp 
aan die wil van die volk of ‘people’ 
en daardeur ‘vry’ word. Van ŉ 
omlynde grondgebied is daar 
ook min sprake – mense stroom 
byna ongehinderd na areas 
waar daar skynbaar welvaart 
is.  Privaateienaarskap is ŉ on-
Afrikaanse begrip aangesien 
almal alles besit en dus ook 
alles deel. Netso word die eie-
aard van samelewingsinstellings 
nie erken en gerespekteer nie. 

In die naam van vryheid en 
nasiebou dwing die staatsvolk 
opsluit (absoluut) terug na ŉ 
utopie: die ongedifferensieërde 
sakrale gemeenskap waar die 
individue slegs homself kan 
wees deur ander (die populêre 
‘Ubuntu’ slagspreuk), en waar 
die “wanbalanse van die verlede 
reggestel is” sodat almal “vry, 
gelyk en gelukkig” is.

Suid-Afrika – quo vadis?
Hoewel daar uiteenlopende 
interpretasies geheg word aan 
die regstaatsidee word dit saam 
met die liberale demokratiese 
idee in die Westerse wêreld tog 
as algemene maatstaf (soms hoe 
verdraaid ookal) vir staatsordening 
aanvaar. Die regstaatsidee 
verteenwoordig ŉ lang en eerbare 
tradisie van juridiese besinning 
oor die regsgebondenheid 
en regsonderworpenheid van 
owerheidsgesag.
Hoewel daar in die praktyk geen 
staat is wat ŉ ware regstaat 
genoem kan word, neem dit nie 
die verpligting weg van ŉ owerheid 
en staatsvolk wat homself op 
Christelike norme beroep, om ten 
minste die breë beginsels van die 
regstaatsidee uit te leef nie. Terwyl 
die regstaatsidee ook nie die 
laaste woord oor die vergestalting 
van die staatsinstelling volgens 
Christelike norme is nie, is dit 
ten minste die enigste volledig 
uitgewerkte siening van die staat 
wat nie in stryd is met die riglyne 
wat in die Skrif vir ordelike en 
sinvolle staatslewe neergelê 
word nie.
In Suid-Afrika is daar in die verlede 
formeel aanspraak gemaak op 
die regstaatsidee (die eerste 
beskouing). Tog kan aangetoon 
word dat dit vir watter redes ookal 
nie konsekwent deurgevoer is 
nie. Kenmerke van die liberale 
demokrasie (die derde beskouing) 
en later in ŉ veel groter mate 
die rewolusionêre demokrasie 
of totalitêre staat (die tweede 
beskouing) was en is in die land 
se geskiedenis aanwesig. In die 
Vervolg op bl. 16
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Is die groei-patroon van die mens uniek?
Prof. Danie Strauss

A-deel
Sedert Darwin het die klem 
op die ooreenkomste geval, 
maar die Switserse bioloog, 
Adolf Portmann, het ondersoek 
ingestel na die verskille tussen 
mens en dier. Hy onderskei twee 
ontwikkelingstipes by soogdiere: 
Nesthocker (nesplakkers) en 
Nestflüchter (nesverlaters). 
Nesthocker omvat die diere 
wat naak en hulpeloos met 
toe oë en ore gebore word en 
wat deur die ouers daarvan 
versorg word in ŉ voorbereide 
nes. Soogdiere wat in hierdie 
Nesthocker groep val kom na ŉ 
kort dragtige tyd (ongeveer 20-
30 dae) in die lewe, byvoorbeeld 
insectivora (primitiewe insek-
etende soogdiere), knaagdiere 
en sommige roofdiere. Die getal 
nuut-geborenes per werpsel is 
relatief groot (ongeveer 5-22).
Aan die anderkant besit die meer 
ontwikkelde Nestflüchter by 
geboorte ŉ bewegingsvorm en 
proporsies wat met die volgroeide 
vorm daarvan ooreenstem. Die 
ooglede en gehoorgang is oop en 
die afhanklikheid van die ouers 
is relatief gering. Die dragtige 
tydperk van Nestflüchter is meer 
as 50 dae en dikwels langer as 
20 weke terwyl die aantal nuut-
geborenes by die meeste soorte 
tot 1 of 2 beperk is (byvoorbeeld 
hoefdiere, robbe, walvisse, ape 
en halfape). Soogdiere met ŉ 
relatief onontwikkelde brein 
word as Nesthocker gebore 
(byvoorbeeld die eekhoring, 
huismuis, rooijakkals, huiskat 
en tier), terwyl soogdiere met 
ŉ meer ontwikkelde brein (wat 
ŉ lang groeiperiode in die 
moederliggaam deurmaak), as 
Nestflüchter ter wêreld kom (w.o. 
die vark, bees, perd, skaap, rob 
en walvis. Ook die Nestflüchter 
maak nietemin in die uterus 
(baarmoeder) ŉ stadium deur 
waarin die oë en ore toe is. 

Portmann stel dat die Primate ŉ 
stadium in die moederliggaam 
deurloop wat uiterlik ooreenstem 
met die geboortetoestand van 
ŉ Nesthocker. In die lig van 
hierdie duidelike indeling van die 
soogdiere in twee groepe kan die 
vraag nou gestel word: 
Is die mens ŉ Nesthocker of ŉ 
Nestflüchter?
Die mens word hulpeloos 
gebore en is by geboorte nie 
in staat om sigself voort te 
beweeg of te versorg nie – net 
soos die Nesthocker moet die 
mens versorg word. Is die mens 
daarom ŉ Nesthocker? Nee, 
want in onderskeiding van alle 
Nesthockers word die mens 
met oop ore en oë gebore. Dit 
is egter juis kenmerkend van 
die Nestflüchter! Reeds met 
die eerste vergelyking blyk dit 
dat die mens in geen van beide 
kategorieë tuisgebring kan word 
nie.
Is die mens ŉ sekondêre 
Nesthocker of is hy ŉ hulpelose 
Nestflüchter? In albei gevalle 
word die definisie van die twee 
groepe weerspreek.

B-deel
ŉ Verdere besonderheid wat 
die mens by geboorte vertoon, 
is die opvallende grootte van sy 
brein, wat minstens twee keer 
die breinmassa van die mensape 
is wat net so groot soos die 
mens is, oortref. Die breinmassa 
van ŉ nuut-gebore mens is 
sowat 370 gram en dié van ŉ 
vergelykbare Oerangoetan of 
Sjimpansee is slegs 150 gram. In 
merkwaardige teenstelling tot die 
mens se groot geboortemassa  
(3 200 gram teenoor die 1 500 -  
1 800 van die Gorilla, Sjimpansee 
en Oerangoetan) staan die 
ontwikkelingstoestand van die 
nuut-gebore mens. Alle hoëre 
soogdiere is by die geboorte 
daarvan reeds ver ontwikkeld: 

dit beweeg sig ooreenkomstig 
die soort beweging van hul 
ouers, en die liggaamsbou (wat 
met ledemaat-proporsies van 
volgroeide diere ter wêreld kom 
– vgl. vulletjies, kalwers, jong 
olifante, en selfs mensape), 
moet hoogstens nog tot rypheid 
(volgroeidheid) kom. Ook die 
breinmassa stem by geboorte 
ooreen met die liggaamsbou, 
selfs gesien met betrekking tot 
die volgroeide brein. Hoewel die 
lang embrionale ontwikkeling die 
mens skynbaar ŉ Nestflüchter 
maak, is die pas-gebore baba 
nie alleen hulpeloos nie, maar 
bowendien glad nie in staat om 
soos die mens regop te loop nie. 
Die dierlike liggaamshouding 
is instinktief-bepaald terwyl dié 
van die mens moeisaam vanaf 
sy geboorte in kultuur-kontak 
en -verkeer met ouers en ander 
mense aangeleer word.
In vergelyking met die Nest-
flüchter kom die mens ŉ jaar 
te vroeg ter wêreld en wen so-
doende ŉ ‘ekstra-uteriene’ jaar. 
Portmann praat hier ook van ŉ 
“sosiale uterus-tyd”. Die meeste 
hoogontwikkelde soogdiere 
bereik by benadering hul 
volgroeide liggaamsgrootte teen 
hul tweede lewensjaar (slegs 
by olifante en primate duur die 
groeiproses tot die 8ste of 9de 
jaar). In al hierdie gevalle is die 
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groeikurwe egter gelykmatig en 
kontinu.
Die mens agterhaal hierteenoor 
gedurende sy eerste lewensjaar 
(sy sosiale uterus-tyd) die 
agterstand wat hy gehad het en 
groei dan dubbeld so vinnig soos 
die mensape wat die naaste aan 
hom staan. In die periode van 2 
tot 9 jaar groei die mens egter 
slegs dubbeld soveel as wat hy in 
sy hele eerste lewensjaar gegroei 
het, m.a.w. ŉ verlangsaming 
in groeitempo vind plaas. Na 
hierdie kindertyd volg dan weer 
ŉ periode van snelle groei 
wat sy hoogtepunt ongeveer 
in die vyftiende jaar bereik (in 
hierdie puberteitstadium tree 
geslagsrypheid in) en daarna 
loop die groeiproses gelykmatig 
af tot by die volwassenheid wat 
in die 20ste tot 22ste jaar bereik 
word. 

C-deel
Tesame met sy volwassenheid 
en verouderingstydperk bereik 
die mens ŉ ouderdom van 60-
70 jaar wat ongeveer dubbeld 
so lank is as die lewensduur 
(sowat 30 jaar) van die mensape 
wat ŉ ooreenstemmende 
gestalte as die mens besit. In 
vergelyking met die naaste hoëre 
soogdiere besit die mens ŉ veel 
langer groeiperiode voordat 
volgroeidheid (volwassenheid) 
bereik word. Indien die mens 

in die patroon van die meeste 
soogdiere ingepas het, sou die 
20-jarige jeug ŉ bypassende 
tydperk van ongeveer 100 jaar 
benodig het! 
Die liggaamsproporsies van die  
‘vroeg-gebore’ mens verskil 
voorts opvallend van dié van die 
volgroeide mens (ons het reeds 
opgemerk dat die mensape hier-
teenoor met ledemaatproporsies 
ter wêreld kom wat ooreenstem 
met die volgroeide vorm daarvan). 
Portmann gee die volgende 
vergelyking tussen die lengte-
ontwikkeling van die lyf, arms 
en bene van die mens en die 
sjimpansee: (geboortetoestand: 
volgroeide vorm) sjimpansee-
lyf 1: 1,95; menslike lyf 1: 2,65; 
sjimpansee-arm 1: 1,69; menslike 
arm 1: 3,29; sjimpansee-been 1: 
1,69: menslike been 1: 3,94.
In die tweede helfte van die mens se 
eerste nageboortelike lewensjaar 
begin die kenmerkende van die 
menslike aard na vore te tree: die 
regop houding, analitiese insig 
(onderskeiding en identifisering), 
taalgebruik, vrye wilsbeslissing 
ensomeer – alles aktiwiteite wat 
binne die kultuur-milieu van die 
menslike samelewing afspeel 
(met die rol van die gesin uiteraard 
prominent). Die feit dat hierdie 
tipies menslike verskynsels reeds 
in die eerstejaar op gang kom 
(d.w.s. dat dit in die tydperk val 

wat deur die hoër soogdier in 
die uterus deurgebring word), 
wys daarop dat die gewone 
‘ekstra-uteriene’ jaar aangelê 
is op die tipies menslike wyse 
van kultuuroordrag – en alle 
kultuuroordrag veronderstel op 
sy beurt die aanwesigheid van 
unieke menslike moontlikhede 
wat algaande tot ontplooiing 
(moet) kom. Die verlangsaming 
van die groeitempo van die 2de 
tot die 9de jaar openbaar ook ŉ 
gerigtheid op die gekompliseerde 
leer- en toe-eieningsprosesse 
waardeur die mens daarin moet 
slaag om die omvangryke tradisie-
erfenis te bemeester en sy eie 
te maak. Hierdie proses kom 
eers via die puberteitsperiode 
tot wasdom. In ooreenstemming 
met die lang jeugperiode moet 
die mens ook ŉ bypassende lang 
volwassenheidsperiode deur-
maak waarin die kulturele besit 
wat in opeenvolgende geslagte 
verwerf is effektief opvoedend 
oorgedra kan word.

Die menslikheid van die mens 
kom derhalwe ook in die tipiese 
biotiese ontwikkelingsaard en 
merkwaardige groei-ritme van 
die mens tot uitdrukking.

Daarom deurloop die mens nie 
eers ŉ ‘sjimpansee-tydperk’ 
waarin die aap in die mens 
oorwin moet word nie.

naam van die ‘totale aanslag’ het 
die owerheid van die dag soms 
sodanig opgetree dat dit nie 
regsgrense op die uitoefening van 
sy gesag erken het nie. In byna 
soortgelyke trant word die ganse 
Suid-Afrikaanse samelewing 
tans stelselmatig gedwing om te 
transformeer sodat daar voldoen 
moet word aan die vereistes 
van die “will of the people” of 
anders aan die heersende elite. 
Toenemend is daar tekens dat 
die owerheid van die dag in 
hierdie transformasieproses ook 
nie regsgrense op die uitoefening 
van gesag respekteer nie.

Die verval of verandering van 
die (formele) regstaatsidee 
in Suid-Afrika en die feit dat 
ŉ standhoudende materiële 
regstaat nie hier ontwikkel het 
nie, is nie net ŉ resultaat van die 
opkoms van ander staatsidees 
nie. Dit kan ook in ŉ groot 
mate toegeskryf word aan die 
staatsvolk, hoe sektoraal ookal, 
se onvermoë en onwilligheid 
om hierdie idee te aanvaar en 
konsekwent deur te voer.
Vanuit ŉ Christelike hoek word 
gekonstateer dat die geskiedenis 
nie noodwendig bloot ŉ herhaling 
van die verlede is nie. Tog staan 

ons in Suid-Afrika, byna 54 jaar 
verder in die geskiedenis van 
Afrika, volgens alle aanduidings 
binne ŉ transformasieproses 
wat onteenseglik lei na die 
totalitêre staat. As ons dus nie 
wil sien dat die geskiedenis van 
Afrika hier herhaal word nie, 
staan die Christendom in Suid-
Afrika voor sy grootste uitdaging. 
Dit is die uitdaging om die 
transformasieproses, wat tans in 
die rigting van die rewolusionêre 
demokrasie ontwikkel, te 
herkanaliseer na die regstaat in 
die ware sin van die (W)oord.

Vervolg van bl. 14: Artikelbespreking
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Interessante gebeure as Organiseerder by VCHO
Prof. Abrie de Swardt

1.  Inleidend
Noudat ekself terug kan 
kyk op vele interessante en 
insiggewende tye in my lewe, 
is dit heerlik om terug te kyk na 
die 1975-76 periode, waar ek 
as Organiseerder by VCHO, my 
eerste voete in die velde van die 
Vrystaat en destydse Kaapland 
(Kaapprovinsie) geplaas het.
My eie lewensuitkyk of filosofie 
kom uit die Christelike lewens-
waardes wat VCHO uitdra, 
daardie beskouing wat Paulus op 
die pad na Damaskus gekry het 
nadat die skille van sy oë afgeval 
het. Dit was in my werk, van 1 
Januarie 1975 tot 31 Oktober 
1976 by VCHO, die uitkyk dat “in 
U lig kry ek die lig, en dra ek die 
lig uit”. 

2.  Veldtogte en opleiding
Nadat ek vroeg in Januarie 1975, 
met Hon BA op Stellenbosch agter 
die blad, opleiding by die VCHO 
Hoofkantoor in Maitlandstraat, 
Bloemfontein, van dr Manie 
Malan, destydse direkteur van 
Studie en Navorsing, en mnr 
Andries Combrinck, deeltydse 
Organiseerder ontvang het, was 
ek aan die begin Februarie 1975 
met goeie insig gewapen om die 
veld in te gaan, en lede vir die 
vereniging te werf.

2.1  Veldtogte
My eerste lede-werwingsveldtog 
was in George en omgewing, 
my geboortedorp, in Februarie 
1975. Hier het ek feitlik al die 
skole besoek en personeel 
toegespreek, en ook verenigings 
soos die Junior en Senior 
Rapportryers, en soos “Roeping 
en Riglyne” van Mei 1975 meld, 
ŉ volle 134 nuwe lede vir VCHO 
gewerf. Dit was vir my en VCHO 
ŉ baie goeie begin wat my 
aangespoor het om binne my 
fokusgebied, te wete die Vrystaat 
en Kaapland, nog baie lede vir 
die organisasie te werf.

Na George het Hennenman, 
Kimberley, Koffiefontein, Kroon-
stad, Petrusburg, Sasolburg en 
Virginia in die volgende aantal 
maande gevolg, wat ŉ verdere 
509 nuwe lede tot VCHO 
toegevoeg het. In die tweede 
helfte van 1975 het ek ook ŉ 
wonderlike week in Memel bestee 
en 68 lede vir VCHO gewerf. 
Een aand in Memel het ek die 
Senior Rapportryerskorps van 18 
teenswoordige lede toegespreek, 
en 14 van die 18 het as nuwe 
lede by VCHO aangesluit.
In 1976 het ek ook verskeie 
veldtogte, soms alleen, en 
soms saam met dr Gerber, wat 
dr Manie Malan vroeg in 1976 
opgevolg het as Direkteur van 
VCHO, onderneem. Ons het 
Welkom, Vryburg, Hoopstad, 
Smithfield, Bloemfontein, de Aar 
en Wellington/Paarl besoek en 
nog baie lede vir die organisasie 
op hierdie dorpe en stede gewerf.

2.2  Interessante gebeure met 
werwingsveldtogte
Daar was so baie interessante 
gebeurtenisse met lede-wer-
wingsveldtogte. Ek het gewoonlik 
uit die VCHO kantoor in Maitland-
straat en later, toe ons verskuif 
het na Barnesstraat, gereël om vir 
ŉ week, van Sondag met ŉ preek 
deur een van ons goedgunstige 
leraars, tot Vrydag, in ŉ dorp te 
bly. Prof JC (Koos) Lombard 
het gereeld saamgegaan om 
die inleidende Boodskap van 
ŉ NG Gemeente se kansel die 
Sondagoggend te lewer.
Prof Lombard het my gereeld voor 
my woonstel opgelaai, of agter my 
gery na ŉ gemeente. Ek onthou 
hoe ons een Sondagoggend net 
betyds in Koffiefontein aanland, 
en prof Lombard die diens begin 
met “Broers en susters, ek en 
broer Abrie is effens laat in 
Bloemfontein weg, maar het met 
bekwame spoed onder Sy leiding 
net betyds hier gearriveer!” Daar 

was baie leraars, soos prof 
Kleynhans, dr Ampie Barnard 
(Smithfield), ds Holtshausen 
(Sasolburg), ds Grobler (Memel) 
ds (later dr) Gerber wat ek 
genader het om inleidende preke 
tot ons werk vir VCHO in die 
verskillende dorpe en gemeentes 
te lewer.
Koffiefontein en Memel was 
twee dorpe waar ek wonderlike 
gebeurtenisse belewe het. 
Op Koffiefontein het ek onder 
andere die bekende skrywer, 
wyle Etienne le Roux, op sy 
plaas buite die dorp as lid 
gewerf. Op dieselfde dorp was 
daar ŉ jaarlikse rugbywedstryd 
tussen die Kerkraad van die NG 
Gemeente en die dorp. Op 27 
Mei 1975 speel ek haker vir die 
Kerkraad teen die dorp, en klop 
ons die dorp se span 10-8! Andries 
Combrinck het in “Roeping en 
Riglyne” (September 1975) 
gemeld dat, of dit kerkregtelik 
juis is vir ŉ VCHO-Organiseerder 
om vir ŉ Kerkraad rugby te speel, 
maar aan die teoloë vir uitsluitsel 
oorgelaat sal word!
Op Memel het ek mnr Joshua 
Roux as lid gewerf, wie se vader, 
mnr Herman Roux, die eerste 
persoon was wat as lid van VCHO 
gewerf is. Op Memel het ds 
Grobler, wat benewens plaaslike 
leraar van die NG Gemeente, ook 
die dorp se rugbyspan afgerig het, 
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my gevra om hom en sy span uit 
die nood te help. Hy het net oor 
17 spelers, meestal boere beskik. 
En die  Saterdag in 1976 moes 
Memel teen Volksrust speel, en 
hy beskik net oor 14 man. Een 
van sy spelers het getrou, ŉ 
ander een was die strooijonker, 
en ŉ derde een het die troukar 
met die bruid in, bestuur! Wil ek 
nie maar die naweek, van Vrydag 
tot Sondag na kerk oorbly nie, 
en Saterdag vir die dorp teen 
Volksrust uitdraf nie.
Nou wie is ek nou om vir die 
agbare dominee, en die mense 
van Memel, wat VCHO in die 
week 68 nuwe lede besorg het, 
nie ja te antwoord nie! Daardie 
Saterdag speel ek vleuel vir 
Memel teen Volksrust en klop ons 
die buurdorp 15-11! Die aand het 
al die spelers en die Ds as afrigter 
saam met my in die vierkant binne 
die Memel Hotel, waar ek tuis 
was, ons oorwinning gevier. Ek 
is eers toegelaat om die Sondag, 
na kerk en middagete, die pad 
terug Bloemfontein en VCHO 
hoofkwartier toe, te vat!

2.3  VCHO Kantoorverskuiwings
Toe ek by VCHO in Januarie 
1975 begin te werk het, was ons 
hoofkantoor in Maitlandstraat se 
Sasbank-gebou. In Desember 
1975 het ons eers na Wesburger 
straat 24 verskuif, en toe in 
loop van 1976 na Barnesstraat 
24, waar VCHO die huis op die 
erf aldaar gekoop het. Ek het 
dus as VCHO-Organiseerder al 
die verskuiwings en inpakkery 
belewe, en saam met die boeke 
van Sacum was dit nogal ŉ 
hewige belewenis elke keer!

2.4  Sacum publikasies
Ek het orals op my veldtogte ook 
ŉ pryslys met die publikasies 
van Sacum saamgeneem, asook 
inskrywingsvorms vir die “Tydskrif 
vir Christelike Wetenskap”. Dit 
het meegebring dat ek gereeld ŉ 
ekstra verdienste uit kommissie-
geld op boekverkope kon huistoe 
bring! Ekself het gereeld van 
die publikasies aangekoop, en 

gebruik in my werwingsveldtogte. 
Sodra terug op kantoor het ek en 
me Cronje, die administratiewe 
beampte, die berekenings van 
wie wat toekom, uitgewerk!

3.  VCHO personeel in my tyd-
fase as Organiseerder
Dit was ŉ voorreg om my eerste 
13 maande by VCHO onder 
leiding van dr JH (Manie) Malan, 
te werk. Hy was ŉ sterk gedrewe 
Christen-mens en akademikus, 
wat vir VCHO geweldig baie 
goedgesindheid by die akademici 
van die Universiteit van die 
Vrystaat, Potchefstroom en ander 
akademiese inrigtings oor die 
land en die wêreld gewerf het. 
Later het ds (dr) JM Gerber hom 
opgevolg, wat ek ook ŉ goeie 
pad mee geloop het. Gerrie van 
Niekerk het in die loop van1975 
van Rustenburg na Bloemfontein 
verskuif, en sekretaris van VCHO 
geword. Hy sou later direkteur 
word, en het jare se ongelooflike 
werksywer en diens aan die 
organisasie gelewer. Ons sou 
dikwels dinge saam doen, en selfs 
op koue wintersoggende saam 
muurbal op die universiteitsbane 
speel.
In die kantoor was die admini-
stratiewe personeel in my tyd me 
Cronje, me Raath, me Strydom en 
mej Burger, wat almal bygedra het 
tot baie vreugdevolle oomblikke, 
vanaf die teetyd tot die werk! Dit 
was inderdaad ŉ wonderlike span 
mense!

4.  Kongresse, konferensies, 
kursusse en weerbaarheid-
aksies
4.1  Kongresse en kursusse  
Ek was bevoorreg om die 25ste 
Jaarkongres van VCHO van 2-4 
April 1975 by die Universiteit van 
die Vrystaat te help organiseer, 
en ook die 26ste in 1976 in 
die gebou van die Vrystaatse 
Landbouvereniging. Beide was 
twee fantastiese leergeleenthede 
met die Christelike wetenskap as 
vertrekpunt, en die organisasie 
onder leiding van wyle prof FJM 
Potgieter, as voorsitter van die 

Hoofbestuur van VCHO.
Ek was ook betrokke by ŉ aantal 
Jeugweerbaarheidskursusse op 
verskeie Vrystaatse dorpe soos 
Smithfield, Hoopstad, Tromps-
burg en by die Universiteit van 
die Vrystaat. Hier was die fokus 
op die grondlegging van die 
lewensuitkyk van sekondére en 
tersiére studente, en om hulle 
deur die bril van die Woord na die 
lewe en die wêreld te laat dieper 
insig kry.
Ek sal in die opsig altyd die skrywe 
van wyle prof Johan Claassen, 
gewese kaptein van die Spring-
bok-rugbyspan, nasionale afrigter 
en keurder, en ŉ legendariese 
figuur in Suid-Afrikaanse, Wes-
Transvaalse, Potchefstroomse 
sport, nie vergeet nie. Hy skrywe 
aan my om sy dank en waar-
dering uit te spreek vir die bydrae 
wat VCHO lewer onder die 
studerende jeug, en meld dat hy 
dankbaar is dat ons organisasie 
die Christelike lewensbeskouing 
so sterk in ons kursusse met die 
jeug uitdra. Ek sou in 1976, met ŉ 
besoek aan Potchefstroom by die 
Claassens aan huis vir ŉ naweek 
oorbly, en wonderlike gesprekke 
met die stoere Wes-Transvaalse 
Springbok voer. Ons het vriende 
tot sy dood gebly.

5.  Afsluitend
Alhoewel ek na 1976 op 
akademiese en sportbedrywig-
hede my fokus gerig het, en by die 
Universiteit van die Vrystaat, die 
Goudstadse Onderwyskollege, 
die Wits en PE Technikon, en 
die Nelson Mandela Universiteit, 
asook die Suid-Afrikaanse Atle-
tiekunie betrokke was, was die 
Christelike lewensbeskouing en 
uitkyk op die lewe en die wêreld, 
vanaf die Woord as lewensbron, 
en die voeding wat ek in my 
betrokkenheid by VCHO ontvang 
het, deurslaggewend.
Daarvoor baie dankie aan al 
die vriende en geleerdes wat 
my pad gekruis het, en aan die 
Hoofbestuur van VCHO wat my 
destyds aangestel het.
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Standpunte deur ons lesers

Staatsonderdrukking
Met vrees verlam
met angs verkneg
weens tentakels van die staat
word jy versmoor.

Die staat tree op as afgod
dwing tot oorgawe met magswellus
maak jou magteloos
en dwing jou tot slawerny.

Die tentakels wat jou versmoor
maak jou eiendom van die staat
perk jou in
en roep na bevryding.

Dr Kobus Erasmus

Moordbendes
Aangevuur uit die duisternis,
gekompakteer uit die hel,
word dit strategies bepaal
en word ŉ plan beraam.

Met militêre presisie
word dit uitgevoer
en word die sukses bepaal:
Wie is vermoor?

Wanneer gaan ons dit beleef?
Wanneer gaan ons dit besef?
Ons is in ŉ oorlog
tussen duisternis en lig!

Dr Kobus Erasmus

Noodkreet van ŉ Boerseun
Plaasmoorde moet stop

Geagte Leser

Het u al ŉ geliefde (lidmaat) begrawe wat vermoor is? Vir die 
vrou of familie moes die nuus hy of sy is vermoor, geskiet, 
vermoor in sy eie bloed – wreed, afgryslik, duiwels, skokkend 
gewees het.
Ek het die onbenydenswaardige taak gehad. Die mense se oë 
te lees van afgryse en skok. Die ongeloof ervaar, maar dit kan 
mos nie. Nee, tog nie en tog dit is die werklikheid. ŉ Graf is die 
bewys, dossier en foto’s – dit is so!
Wanneer gaan dit stop?
Wanneer gaan mense tot hulle sinne kom? Dit gaan net van 
erg tot erger.
Elke keer as ek die nuus hoor ŉ boer is vermoor, kwyn my 
hart ineen – sien ek in my geestesoë die toneel van bloed – 
lewelose lyke – afgryse. Hoe kan mense dit doen? Is wraak ŉ 
Bybelse beginsel? Is die moordenaars Christene?
Vir my lyk dit of dit ŉ stryd is tussen lig en duisternis. Dis al lank 
nie meer ŉ politieke stryd nie! Dit kort ŉ vuurtjie in die kruitvat 
dan is alles buite beheer.
Natuurlik reageer Christen gelowiges nie met ŉ oog vir ŉ oog 
en ŉ tand vir ŉ tand nie, maar draai die ander wang (Matt 6:38-
42). Maar sou dit beteken jy mag jouself nie verdedig nie?
Die staat het die swaard ontvang (Rom 11:3; 13:4). Maar as 
die staat nie eers meer ŉ swaard het nie en wanorde is die 
wagwoord, wat nou?
Lig en duisternis, dit is die eintlike stryd, ons voel dit aan die lyf.
Wat nou? Ek kan nie meer vat nie.

Dr Kobus Erasmus

VCHO-organiseerder, prof Abrie de Swardt
Vroeër die jaar het ons ŉ welkome skrywe van prof. Abrie de Swardt van George ontvang. Prof. De 
Swardt het ons 2019 se November-uitgawe oor die VCHO se 70-jarige bestaansjaar gelees. Daarin 
het ondermeer besonderhede van vorige organiseerders verskyn. Aangesien ons nie oor nadere 
besondere van prof. De Swardt beskik het nie, het ons hom per abuis nie onder die Organiseerders 
vermeld nie. Ons maak verskoning daarvoor en waardeer dit dat hy met ons geskakel het. Prof. De 
Swardt was een van die organiseerders wat destyds belangrike werk in belang van die ledewerwing 
van die VCHO behartig het en geleenthede met die oog hierop georganiseer het. Prof. De Swardt het 
tydens die gesprek hieroor met hom onderneem om ŉ bydrae aan ons te stuur. Sy bydrae verskyn 
elders in ons blad, met groot dank en erkenning teenoor hom.
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Christelike onderwyskursus
Pieter Bisschoff

Christelike onderrig is wêreldwyd 
op die verdediging, ook in Suid-
Afrika. En dit terwyl meer as 
80% van alle mense in die land 
aandui dat hulle Christene is. 
Dit laat ŉ mens met die vraag 
of daar nog werklik by Christen-
onderwysers die vermoë, ja, 
die opgewondenheid en die 
begeerte, bestaan om hulle 
roeping as gelowiges ten volle in 
skole uit te leef, met alles wat dit 
impliseer. En indien hulle dit wel 
wil uitleef, weet hulle hoe om dit 
te doen in die praktyk van elke 
dag?
Hierdie kursus gaan van die 
veronderstelling uit dat daar nog 
duisende sulke onderwysers by 
openbare en privaatskole in die 
land werksaam is. Maar hulle is 
onder hewige druk om nie hulle 
geloof uit te leef nie, in elk geval 
nie in skole nie. En het baie van 
hulle nie ook al verleer wat dit 
impliseer om hul Christenskap 
in die onderwys uit te leef nie? 
Daarom is dit nou weer, dalk 
meer as in die verlede, belangrik 
dat sulke gelowige onderwysers 
opnuut besin oor wat presies met 
Christelike onderrig bedoel word 
en hoe om dit in die praktyk te 
bring.

Dit is waarom hierdie kursus 
ontwikkel is, nie as ŉ akademiese 
stuk werk nie, maar as ŉ heel 
praktiese handleiding vir gebruik 
deur onderwysers wat elke dag 
hulle Christelike roeping as 
onderwysers teenoor leerlinge in 
die praktyk wil uitleef. 
Natuurlik kan hierdie kursus nie 
alles oor Christelike onderrig 
uiteensit nie. Baie ander boeke, 
enkeles ook in Afrikaans, vertel 
veel meer oor hierdie onderwerp 
en kan met vrug gelees word. Dit 
gaan in hierdie kursus egter oor 
die begronding en praktyk van 
Christelike onderrig in ŉ Suid-
Afrikaanse konteks. Dit sluit in 
die Bybelse begronding van 
Christelike onderwys, die vorming 
en begeleiding van leerlinge, 
die taak en rol van die Christen-
onderwyser, vakbenaderings vir 
die hoër- en laerskoolonderwyser 
en ook oor die inkleding van die 
Christelike skool in al sy aspekte.
Hierdie kursus sit uiteen wat 
die praktiese rol van elke 
belanghebbende van die 
skool behoort te wees – vanuit 
Christelike perspektief. Dit gaan 
oor die rol van die onderwyser en 
die leerlinge, maar ook oor die rol 
van die ouer, die skoolbestuur, 
die gemeenskap, die kerk, die 
owerhede, die hantering van die 
voorgeskrewe kurrikulum en ook 
oor naskoolse aktiwiteite. 
Dit alles is geskryf vanuit 
Christelike perspektief en wel 
met die volgende vooropgestelde 
vertrekpunte:
• Christus is ons Leermeester. 

Hy wil sy kinders onderrig om 
sy Vader van harte te dien 
en te gehoorsaam. Dit doen 
Hy deur sondige mense soos 
ouers en onderwysers te roep 
as instrumente in sy hand.

• God maak Homself in die 
eerste plek deur sy werke en 
daarna in meer besonderhede 

deur sy Woord aan die mens 
bekend. Leerlinge moet 
daarom leer om God se hand 
nie net in die Bybel nie, maar 
ook in elke vakgebied raak te 
sien. Die een kan nie sonder 
die ander verstaan word nie.

• Gelowige kinders behoort aan 
die Here en nie aan hulleself, 
die staat of hulle ouers nie. 
Die Skrif maak dit duidelik 
dat persone wat ŉ kind van 
die Here afvallig maak, ŉ 
verskriklike straf sal ontvang.

• Onderwysers tree net soos 
ouers nie op grond van hulle 
eie gesag op nie, maar op 
grond van die mandaat wat 
God aan hulle verleen. Die 
werk van onderwysers is dus 
met gesag beklee, mits dit 
in gehoorsaamheid aan God 
geskied.

• Onderrig moet altyd normatief 
wees. Bybelse norme soos 
God se ewige krag of sy 
versorgende hand moet 
in die sentrum van alle 
onderrig staan en moet nie 
soetsappige sedelessies 
wees nie.

Slegs as ŉ Christen-onderwyser 
sy of haar vakgebied ken en ŉ 
oog kry vir die onderliggende 
aannames en uitgangspunte 
van elke vakgebied, kan hy 
of sy krities vanuit die Skrif as 
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norm daarna kyk en die leerlinge 
dienooreenkomstig onderrig. Dan 
besef leerlinge dat God Koning 
oor alle lewensterreine is. In 
liefde moet Hy dwarsdeur die 
mens se hele lewe gehoorsaam 
en gedien word. Leerlinge wat dit 
besef, sal ook hulle naaste dien 
en respekteer.
Dit beteken allermins dat die 
medewerkers van hierdie kursus 
oor klinkklare antwoorde vir elke 
gegewe situasie beskik. Hulle is 
ook gebrekkige, sondige mense 
wat geroepe voel om die rykdom 
van Bybel-gefundeerde onderrig 
met ander gelowiges te deel.
Mag hierdie kursus as instrument 
in die hand van die Here ŉ bydrae 
lewer om gelowige onderwysers 
moed te gee, opgewonde te 
maak en lig te laat sien oor die 
pragtige taak en roeping wat die 
Here aan hulle gegee het om uit 

te leef. Dan sal die Here hulle 
ook die krag en die insig gee om 
in gehoorsaamheid aan Hom sy 
kinders in die klaskamer die regte 
leiding, vorming en insig te gee 

om die Here, die God van hemel 
en aarde, ons Vader, en sy Seun, 
Jesus Christus, te dien en te 
behaag.

Huldeblyk
Dit is met diepe leedwese dat ons 
moet bekendmaak dat ŉ getroue 
vriend en ondersteuner van 
ons Vereniging en voorstander 
van Christelike opvoeding en 
onderwys ons ontval het. Ds. 
Bertie de Lange, jarelange 
VCHO-lid, is op 6 Julie 2020 na ŉ 
voertuigongeluk en lang tydperk 
in intensiewe sorg, oorlede. 
Nadat daar reeds tekens van 
beterskap ingetree het, was 
sy onverwagte heengaan is vir 
ons ’n groot verlies, maar ons 
berus in die volmaakte wil van 
ons Hemelse Vader. Ds Bertie 
se aktiewe betrokkenheid by 
kultuurorganisasies en in ander 
hoedanighede in Bloemfontein 
die afgelope jare het hom ŉ 
bekende persoon, geliefde 
leraar en gewaardeerde vriend 
en volksgenoot in talle kringe 
gemaak. Van sy betekenisvolle 
lidmaatskap van die kerk waarvan 

hy lidmaat was, sy onbaatsugtige 
diens op die kultuurakker en sy 
entoesiastiese deelname ter 
bevordering van die volksaak, is 
van die besondere eienskappe 
wat ons sal bybly. Hy het sy plek 
in die gemeentelike opset, vroeër 
as leraar maar ook as lidmaat, 
met onderskeiding volgestaan, 
sy bydrae in kultuurorganisasies 
met oortuiging gemaak en hom 
deurgaans vir die konsolidering 
van ons volksaak beywer. 
Gedurende die laaste jare het hy 
ŉ leidende rol in Oranje Selfhelp 
vervul en ŉ hele organisasie 
daarrondom tot stand gebring. Die 
lot van die noodlydendes het hom 
na aan die hart gelê. Tussendeur 
het hy steeds in gemeentes 
in die Vrystaat uitgehelp met 
prediking. Hy sal nie meer by ons 
Dinsdagoggendse bymekaarkom 
vir Bybelstudie daar wees nie, 
maar ons sal sy bydrae dáár met 

dankbaarheid onthou. Ons eer 
sy nagedagtenis en wil teenoor 
sy eggenote, Elizabeth, en die 
kinders, ons innige meelewing 
betuig. Ons bede vir hulle is die 
liefdevolle vertroostinge van ons 
Hemelse Vader.
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Betekenis van die maand Augustus vir die 
reformatoriese Afrikaner

Hugo Hayes

Augustusmaand in die verlede/
hede/toekoms
Die maand Augustus bly vir die 
reformatoriese Afrikaner van 
besondere betekenis, selfs al 
word die datums en relevante 
historiese gebeure nie meer so 
geredelik herdenk nie – wat ŉ 
jammerte is. Daar bestaan ŉ 
hernude aandrang dat weer aan 
die herdenking van hierdie datums 
en gebeure in ons tyd reg geskied 
sal laat word. Ons word met 
berekende strategie so oorweldig 
deur die afgeforseerde ‘viering’ 
van irrelevante historiese gebeure 
(bv. Marxistiese herdenkings). Dit 
is datums/gebeure waarteenoor 
ons as Afrikanervolk met ons 
andersoortige erfenis en herkoms 
eintlik maar apaties behoort 
te staan. Aan die anderkant is 
daar belangrike datums/gebeure 
van geestelik-kulturele belang 
wat baiekeer maar net by ons 
verbygaan. Tog is dit datums 
waarby ons, kragtens ons 
inhoudryke godsdiens- en kultuur-
historiese erfenis en nalatenskap, 
baie sterker behoort te staan en 
wat vra dat veel meer dáárvan 
gemaak moet word as wat tans 
die geval is. Dit is nie soseer dat 
ons hierdie datums al vergeet het 
nie; eerder dat dit baiekeer maar 
net by ons verbygaan, maar dit 
hou implikasies in. 
Die hoofsaak waaroor dit gaan is 
nie dat die Afrikaner moet roem 
in eie prestasies nie, soos dat hy 
dit of dat in eie krag tot stand kon 
bring nie, bv. ŉ eie gekoesterde 
taal of ŉ eie gewaardeerde Bybel 
in Afrikaans nie, of dat hy van 
Geus of Hugenoot afstam nie. 
Nogtans mag al hierdie sake 
van kernbelang nie deur ons 
geringskat word noudat ons 
ons in ŉ veranderde politieke/
staatkundige bedeling bevind 
nie. Ons moet ook nie verwag dat 
die eenogige meerderheidsparty 

binne die regeringsopset van 
Suid-Afrika dit vir ons maklik sal 
maak om sodanige gebeure van 
historiese belang te herdenk, of 
dat die geleenthede daarvoor 
op die staatkundige kalender 
prominensie sal geniet nie. 
Verskuilde agendas sal die 
herdenking van gebeure wat 
herinner aan hóé die Drie-enige 
God van ons voorvaders met 
ons op pad was in die verlede, 
hoegenaamd nie (wil) verreken 
nie. Hulle erken trouens nie die 
albeskikking van die Here in die 
geskiedenis nie, deurdat hulle 
hul op ŉ revolusionêre pad van 
magsoorheersing gestel het.

Die ‘vermoording’ van ons 
kultuur-historiese erfenis
Afrikaners in ŉ ‘oorgegane’ 
bedeling sou dan kon vra waarom 
hierdie gebeure nog herdenk 
moet word. Die narratief waaroor 
dit hedendaags gaan is dat dit 
wat tot die verlede behoort as 
afgehandel beskou moet word, 
deur allerlei vreemde konnotasies 
daaraan te probeer heg (dit 
moet nou ‘gedekolonialiseer’ 
word). Die geskiedenis sou dan 
te veel onaangenaamhede van 
die verlede oproep waaroor ons 
as volk ongemaklik gelaat word, 
omdat ons ons nie altyd daaroor 
kan verantwoord nie (sic), 
vanweë gebrekkige en verdraaide 
kennis. (Behalwe wanneer dit 
vir die meerderheidsparty in die 
regeringsopset gedienstig is 
om telkens weer die aandag op 
die sg. sondes van Apartheid te 
vestig).  
Hierbenewens leer ons 
kinders ook nie meer ons eie 
geskiedenis tot daardie mate 
in die openbare skole nie en 
moet maar met die geskiedenis 
vanuit ŉ verdraaide/verwronge 
perspektief oor die Afrikaner in 
hierdie land aangebied, tevrede 

wees, wat skandalig is. Ouers is 
oënskynlik tevrede met die status 
quo, maar net totdat hulle self 
die voorgeskrewe handboeke 
opneem en hulle vergewis van die 
afbrekende gevolge van daardie 
vreemdsoortige geskiedenis op 
die lewens van hulle kinders. Dit 
is nie meer ŉ geheim nie dat die 
openbare skoolkurrikulum daarop 
bereken is om Afrikanerkinders 
minderwaardig te laat voel 
oor hulle eie godsdienstige en 
kultureel-historiese erfenis, sodat 
hulle dan maar liefs daarvan 
moet vergeet en die aangebode 
alternatief ‘omhels’. Mag hulle 
hiervan bewaar word! Die 
miskenning en verdagmaking 
van die Afrikaner se godsdiens 
en kultuureie is van die ergste 
aanslae wat daarop gerig is dat 
ons kinders hulle hul eie identiteit 
moet laat bevraagteken. 

Datums en die belang daarvan 
vir ons volk
In die loop van Augustus is veral 
die volgende gebeure vir ons van 
kardinale belang:

Taaldag: 14 Augustus
Bybel in Afrikaans: 27 Augustus
Die verwesenliking van die 
selfstandigwording van ons 
taal en die verskyning van 
die eerste Bybel in Afrikaans, 
moet terugherlei word na 
die uitgesproke ideale van 
die Genootskap van Regte 
Afrikaners (GRA; gestig in 1875). 
En al het dit ŉ taalstryd en selfs 
die openlike teenkanting van 
‘volksgenote’ tot gevolg gehad, 
het die stigters daarvan hulle nie 
hierdeur van stryk laat bring nie. 
Selfs toe die Eerste Taalbeweging 
teen die aanbreek van die Anglo-
Boereoorlog tot ŉ einde gekom 
het, het dit nie die afsluiting van 
die GRA-ideale beteken nie. Die 
Tweede Taalbeweging en die 
aandrang op ŉ Bybel in Afrikaans 
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het die oorspronklike ideale laat 
herleef met selfs nog groter 
geloofskrag en oortuiging, al 
het die GRA in daardie stadium 
amptelik nie meer bestaan nie.
Voormelde dien as aanduiding 
daarvan is dat volksideale groter 
is as die organisasies wat hulle in 
die geskiedenis daarvoor beywer 
(het). Dat hierdie lofwaardige 
ideale met die oplewing van ŉ 
nasionale bewuswording van 
Afrikanerskap gepaard gegaan 
het, daarvoor hoef seker geen 
verskoning gevra te word nie. 
Daar is en sal altyd diegene 
wees wat die totstandkoming 
van ŉ eie taal en van die Bybel 
in Afrikaans onder die kritiek 
van ‘volksnasionalisme’ en ŉ 
“sluimerende apartheidsbesef” 
sal wil bring.i Die feit van die saak 
is dat die realisering van hierdie 
ideale waarskynlik nie anders nie 
as onder ŉ groeiende bewustheid 
van ons Christelik-volkseie 
perspektief sou gebeur. Dit is ten 
nouste daarmee verweef.ii 

Die erkenning van Afrikaans 
Dit is van kardinale belang dat 
ons sal onthou die erkenning wat 
Afrikaans aan die begin van die 
vorige eeu verwerf het na etlike 
dekadelange taalstryd. Teen 
1918 word Afrikaans as mede-
amptelike taal deur die staat 
erken en Afrikaans verwerf die 
status van ŉ wetenskapstaal; 
meer as vier dekades na die 
stigting van die GRA. Maar 
belangrik die feit dat die taal ook 
aan die universiteit sy regmatige 
plek ingeneem het. Teen 1925 
het Afrikaans amptelike status 
in die breë volkslewe geniet. 
Hierdie status van Afrikaans word 
vanjaar, in die 175ste gedenkjaar 
van Taaldag, ernstig bedreig.

Ontvangs van die Bybel in 
Afrikaans
Wat as die hoogtepunt van die 
verwesenliking van die GRA-
ideale beskou sou kon word, 
is sonder twyfel die eerste 
Bybel in Afrikaans. En met 
watter blydskap was dit nie in 

Afrikanergeledere ontvang op 
daardie geskiedkundige dag 
in Bloemfontein nie? En welke 
moontlike kritiek ookal teen 
hierdie Bybel (1933/53) ingebring 
sou kon word, ten spyt, bly dit 
een van die Bybelvertalings 
wat na verloop van byna ŉ eeu 
sedert verskyning steeds deur 
baie volksgenote verkies word as 
hulle persoonlike Bybel.

Bartolomeusnag:  
23/24 Augustus
Ons beskou onsself vandag 
as die nasate van Geus en 
Hugenoot en met reg, vanweë 
die noue verbintenis wat ons 
voorgeslagte met die opkoms 
van die Protestantse beweging 
in veral Nederland en Frankryk 
onderskeidelik het. Ons aanvaar 
dit as goddelike beskikking dat 
die Geuse en Hugenote, na 
aanleiding van die doelbewuste 
aanslag van die Rooms-
Katolisisme in Europa, Suid-
Afrika as hulle toevlugsoord 
gekies het, ter wille van hulle 
geloof en van godsdiensvryheid.  
Daar steek veel meer daarin dat 
die geloofstryd in stamlande deur 
ons herdenk behoort te word 
as slegs die vermoording van 
nagenoeg 20 000 Protestante 
gedurende Bartolomeusnag. Dit 
behoort ook deur ons herdenk te 
word, aangesien dit Nederlanders 
en Franse van spesifiek 
Protestantse geloofsoortuiging 
was wat na Suid-Afrika gekom 
het. Dat dit met ander woorde 
nie bv. ŉ Rooms-Katolieke, 
of ŉ Marxistiese was (wat die 
gang van die geskiedenis van 
Suid-Afrika in ŉ geheel ander 
rigting sou gestuur het) nie, 
maar ŉ Protestantse invloed 
en lewensoortuiging wat onder 
Afrikaners in Suid-Afrika gevestig 
geraak het. 

Waarom ons dan behoort te 
herdenk
Ons behoort te herdenk, omdat 
ons ŉ inhoudryke godsdienstige 
en kulturele erfenis van die 
Here ontvang het. Waarmee nie 

te kenne gegee word dat ons 
onsself as beter as/verhewe 
bo ander volke beskou nie. 
Op gevaar af van moontlike 
teenstand of vervolging verkies 
mense dalk om nie hierdie vir 
die Afrikaner belangrike dae te 
herdenk nie. Ander redeneer 
weer dat dit beter sou wees om 
ŉ breë nasionale samehorigheid 
te handhaaf (hoewel niemand 
werklik kan aantoon wat dit nou 
eintlik behels nie). Maar die skyn 
van oppervlakkige samehorigheid 
is steeds vir sommige verkiesliker 
as hulle eie kosbare geestes- en 
kultuureiendomlikheid.
Die Christen-Afrikaner behoort 
egter te herdenk, ter wille daarvan 
dat –
1) getuig sal word van die 

goedheid en beskikking van 
die Here in die lewe van ons 
volk; en

2) omdat die dank en die eer 
vir wat ons aan geestes- en 
kultuurerfenis ontvang het, 
Hom toekom. 

Ernstige oorweging behoort dus 
daaraan gegee te word dat hierdie 
belangrike dae in Augustus, asook 
ander van kultuur-historiese 
betekenis in ere herstel word, 
deur te herdenk. En ons voorts 
pro-aktief teen die verdringing 
van ons godsdiens, kultuur en 
taal in o.m. die sakewêreld en 
aan universiteite te verset. 
i  Dit dien in die verbygaan vermeld te word 
dat daar instellings/individue was wat nie 
die volle gesag van die 1933/53-vertaling 
erken het nie en dan spesifiek wat die 
politiek in ons land betref.  Terwyl daar 
aangevoer was dat die Bybel sg. misbruik 
was om ’n politieke sisteem as sodanig 
te regverdig, is ironies genoeg, die 
keuse gemaak t.g.v. ’n versubjektiveerde 
“polities-korrek-te-wees” beskouing as 
alternatief. Daarmee is egter bokant die 
Bybelse gesag uitgegaan, waarvolgens 
die samelewing oorwegend vanuit ’n 
politieke uitsigpunt beskou was, deur nl. 
die ’norm’ of ’n saak polities (nie Bybels 
nie) korrek was, al dan nie, toe te pas.   
ii Maar dit beteken tog ten ene male 
nog nie dat die 1933/53-vertaling vanuit 
sosio-politieke oorwegings ontstaan het 
nie; verre daarvandaan.
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Die Hoofbestuur van die VCHO verklaar 
hiermee dat die stand punte van outeurs 
in Roeping en Riglyne nie noodwendig 
die amptelike standpunt van die VCHO 
is nie.
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VHO

Bydraes aan VCHO: beroep op lede
Ons bring graag die volgende vir ons belangrike drie punte onder ons lede se aandag:

1. Inbetalings oor die toonbank
Ons bemerk dat daar lede is wat inbetalings as bydraes aan die VCHO oor die toonbank doen. Die 
bankkoste daaraan verbonde is besonder hoog. Volgens ons finansiële state van die afgelope jaar, 
word inbetalings in kontant oor die toonbank met hoë bankkoste belas. Op ŉ bedrag van byvoorbeeld 
R50, die voorgestelde minimum jaarlikse bydrae aan VCHO, beloop die bankkoste in sodanige gevalle 
R45, wat beteken dat slegs R5 die VCHO toekom.
Ons wil ons lede in hierdie omstandighede aanmoedig – dié wat dit so kan doen – om waar moontlik, 
eerder elektroniese inbetalings te doen. In hierdie geval is die bankkoste minimaal en ontvang die 
VCHO die grootste deel uit ŉ bydrae van R50, as in voormelde gevalle. Daar word steeds voorkeur 
gegee aan die reël van ŉ aftrekorder met die bank, of ŉ debietorder direk met VCHO, maar bydraes in 
enige vorm word nogtans met groot dank ontvang.

2. Bydraes van R15 en minder per jaar
Ons wil lede verder ook vriendelik vra dat, waar dit enigsins moontlik is, bydraes van R15 en minder 
per jaar, na tussen minstens R20 en R30 per jaar te verhoog. Dit geld eenmalige bydraes per jaar of 
bydraes wat oor verskeie maande versprei word, waarvan die somtotaal op R15 of minder per jaar te 
staan kom. Wil u nie u jaarlikse bydrae na tussen minstens R20 en R30 verhoog nie?

3. Tjeks word uitfaseer
Dit word onder ons lede se aandag gebring dat tjeks, volgens ŉ omsendskrywe van ABSA Bank, teen 
die einde van 2020 uitfaseer word.

Ons bedank graag weereens ons lede wat gereelde bydraes maak vir hulle gesindheid teenoor ons 
Vereniging.

Wat die groep studente klaarblyklik nie besef nie (nie oor onderrig is nie), is dat hulle houding 
teenoor Afrikaans ŉ ernstige bedreiging vir die handhawing van Afrikaans op tersiêre onderwysvlak 
inhou. Dit wil voorkom of hulle nie kennis dra van die taalstryd wat in die vorige eeu gestry was om 
Afrikaans as akademiese taal erken te kry nie (1918/1925), soos dit op skool geleer behoort te word 
nie. Deur Afrikaans die status daarvan te ontneem, sal die taal mettertyd weer terugsak tot die posisie 
waarin dit vroeër was, naamlik ŉ taal wat net in ons huise gepraat word (geprivatiseer word) en waar 
Engels weer die voorrang geniet in alles wat in die openbare lewe gebeur. Dan is ons weer terug waar 
ons meer as ŉ eeu gelede was (“Engels, Engels alles Engels ...”).
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