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HOOFSTUK lV 

"VESTINGS VAN DIE AFRIKANER" AS BOLWERK TEEN DIE WESTERSE 

PERMISSIWITEIT 


1. INLEIDING 

In Hoofstuk II se inleidende paragraaf is daarop gewys dat 

Suid-Afrika, soos dit die geval is met die res van die Westerse 

wereld, vandag in In tyd van duiselingwekkende uitdagings en 

van roekelose aantasting van dit wat vir horn heilig is, ver

keer. In Gees van toegeeflikheid het reeds diep wortel 

geskiet in sy volkslewe - In verskynsel waaroor die ouer ge

slag diep bekommerd voel en waarteen met alle beskikbare mag 

opgetree moet word. 

Dit wil voorkom asof die meeste Westerse lande magteloos staan 

teenoor die nuwe lewenshouding van permissiwiteit. Die gees 

van die Westerse mens is reeds so gekondisioneer dat dit grens 

aan In toestand van verrotting en daar vir die lande min hoop 

op herstel bestaan. Dit is voorwaar 'n skrikwekkende gedagte 

vir die Westerse mens. 

Suid-Afrika wat weliswaar beskou word as In deel van die 

Westerse wereld en wat in 'n groot mate, soos enige ander land 

ter wereld, blootgestel is aan die aanvalle van die anti 

Christelike magte van die wereld, en wat geensins immuun is 
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daarteen nie, beskik tog nog oor menige positiewe "vesting" 

waaruit die vyand bestorm kan word en wat kan dien as 

"bastion" om weerstand te bied teen die neigings tot sedelike 

verval. In die Afrikaner se volkslewe bestaan daar, benewens 

sekere wesenskenmerke van sy volksaard, nog kerke, skole, 

volksleiers, kultuurleiers, skrywers, digters, jeugverenigings, 

kultuurorganisasies, volksfeeste, volkskongresse, ensovoorts, 

wat sterk positiewe bydraes lewer in die stryd om die geeste

like selfbehoud en weerbaarmaking van sy mense. In hierdie 

verband moet daar spesiaal melding gemaak word van die feit 

dat daar ook nog 'n groot persentasie sterk, gesonde huisgesinne 

is wat in staat is om gesonde en geestelikweerbare kinders 

aan Suid-Afrika te lewer. 

Gesaghebbendes op verskillende terreine van jeugbearbeiding wat 

versoek is om aan te dui watter positiewe bydrae deur hulle 

onderskeie organisasies gelewer word, se positiewe belangstel

ling en reaksie was besonder opvallend. 1 Hiervan kan afgelei 

word hoe aktueel die wereldverskynsel van jeugverwildering 

wat Suid-Afrika bedreig, werklik is. 

1. 	 'n Brief is aan verskillende gesaghebbendes op die jeug
terrein gestuur met 'n versoek om aan te dui watter posi
tiewe bydrae deur hulle betrokke organisasies gelewer word 
ten opsigte van die geestelike weerbaarmaking van ons 
Yolk. 
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2. 	 WESENSKENMERKE VAN DIE AFRIKANER-VOLKSAARD1 

Wanneer daar getrag word om 'n beskrywing te gee van die iden

titeit van die Afrikaner, word mens getref deur die magtige 

stu- en stuurkrag wat hierdie besondere kenmerke van die 

eie volksaard aan die ganse volkalewe verleen het en deur die 

feit dat hierdie kragte deur die geslagte heen tot op die 

huidige dag in die lewe van die individu op dinamiese wyse 

werksaam gebly het. Juia hierin le die bewys dat die Afri 

kaner hier met konatante waardes in die geestesgesteldheid 

van ay volk te doen het wat behoort te dien as basis vir 'n 

program van geeatelike weerbaarmaking van ons jeug. 

Die 	volgende wesenskenmerke van die Afrikaner-volksaard het 

deur die eeue historiese geatalte aangeneem en tot 'n konstante 

komponent van sy geestesgesteldheid ontwikkel. 

2.1 Qodsdienssin 

Die Afrikaner is in die eerate plek 'n godadienstige mens. 


Hy is Calvinisties-gereformeerd in sy lewensrigting en -opvat

ting. Die Calvinisme was van verskeie kante oor langdurige 


periodes aktief werksaam in die geskiedenis van die Arrikaner. 


1. 	 Booyens, B.: "Wesenskenmerke van die Arrikaner se identi 
teit", Handhaaf, Augustus 1970, p.29 
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Deur die eeue heen het die Afrikaner as Calvinis die soewe

reiniteit van God erken sowel as die verantwoordelikheid van 

die mens benadruk. 

In die vestiging van die tradisies van die Afrikaner was die 

Bybel die belangrikste rigsnoer van die lewe. Dit het vir 

horn die enigste maatstaf geword by die beoordeling van sede

like en sosiale vraagstukke. Dit is dus geen wonder dat die 

tipiese Afrikaner afwykend staan teenoor die hedendaagse 

sekularisme wat die wereId rondom horn daar so heel anders as 

die van die Bybel laat uitsien. 

Die Afrikaanse volk het as Christelik-Westerse gemeenskap in 

Suidelike Afrika uitgegroei tot staatkundig-ekonomiese, self 

standige taal- en kultuurgemeenskap. Die Calvinistiese in

werking op die Afrikaanse nasionalisme lei tot die onderwerping 

van die hele volkslewe op alle lewensgebiede aan die soewereini

teit van God-drie-enig van die Bybel, sodat geen aardse mag 

of gemeenskap of beginsel vergoddelik mag word nie. Die mens 

moet in alles wat hy dink en doen, rekening hou met die voor

skrifte van die Woord van God as absolute norm op alle terreine 

van die lewe. 1 Ook op onderwysgebied is die Afrikaanse stem-

pel te bespeur in die feit dat die onderwys nie losgemaak is 

1. 	 Meyer, P.J.: Die roeping van die Christen-Afrikaner in ons 
tyd - Bulletin van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir die 
bevordering van Christelike wetenskap, September 1968, p.199 



113. 


van 	die godsdienstige terrein nie. 1 Juis omdat die krag van 

'n volk in sy godsdiens le, word die aanvalle van die vyand 

meermale gerig teen sy godsdiens want sodoende word die denke 

beinvloed en tot vertwyfeling gebring omtrent die absoluutheid 
2van 	sy godsdiens of van die sedelike norme. 

Die eerste "vesting" van die Afrikaner wat die afgelope dekades 

geweldige aanslae moes verduur, was juis sy Christelik-

Afrikaanse volkslewe. Ook die Afrikaner leef in 'n snel ver

anderende wereld wat steeds beproefde norme vereis. Indien 

die Afrikaner sy jeug geestelik weerbaar wil maak en wil hou, 

moet hy dankbaar wees dat daar een saak is wat nie verander 

nie, en dit is die Woord van God wat standhou tot in ewigheid. 

Daarin le die norme van die lewe. 3 

2.2 Konserwatiwiteit 

In noue samehang met sy godsdienssin het 'n taaie konserwati 

witeit deel geword van die eie-aard van die Afrikaner. Die 

Afrikaner was nog altyd erg krities teenoor nuwere denkrigtings, 

veral wat betref sy godsdiens. Die isolement waarin die 

1. 	 Meyer, P.J.: op.cit., p.102 
2. 	 Pieterse, J.E.: Die more van 'n volk, Handhaaf, Oktober 

1970, p.13 
3. 	 Stone, H.J.S.: Verskuiwinge in Nederland, Roeping, Maart 

1970, p.6 
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Afrikaner horn vir nagenoeg twee eeue bevind het, het die kon

serwatiwiteit in die volkslewe bestendig. Hierdie konserwa

tiwiteit is gekenmerk deur die geloof in die eie en 'n afweer 

van en wantroue in die nuwe en die vreemde. Dit het die eie 

kultuur en geestelike waardes gevrywaar teen ontaarding 

hierdie vrywaring~s was nog altyd vir die Afrikaner 'n gesonde 
1behoudendheid, waarsonder sy volksaard verlore sou gaan. 

In In groot mate vrywaar dit 'n groot deel van die volk vandag 

nog teen ontaarding van sy eie kultuur en geestelike waardes. 

2.3 Landelikheid 

Die Afrikaner is uit hoofde van sy geskiedenis en agtergrond in 

sy diepste wese 'n landelike mens en daarom is sy uitsig op 

die lewe landelik gekleur. Meer as twee eeue het die Afrikaner 

hom op die platteland bevind waar hy tradisioneel naby die 

aarde en die natuur gelewe het. Nieteenstaande die verstede

liking van die Afrikaner na die depressiejare en die Tweede 

Wereldoorlog, is daar vandag talle Afrikaners in die stede by 

wie die landelike bewussynshinterland nog wesenlik lewe. 

Hierdie landelike werklikheidsingesteldheid en intieme ver

groeidheid met die natuur meer as twee eeue lank het 'n nug

terheid en soberheid in die lewenshouding en optrede van die 

Afrikaner ingedra en bestendig. 

1. Booyens, B.: op.cit., p.32 
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2.4 Individualiteitsbewussyn 

Die Afrikaner het eeue in afgesonderdheid gelewe en die feit 

dat hy gedwonge was om dinge op sy eie manier te doen, het 

gelei tot 'n besondere individualiteitsbewussyn, gesterk deur 

In gevoel van selfstandigheid en onafhanklikheid. Hierdie 

individualiteitsbewussyn is duidelik kenbaar sedert die vroeg

ste geskiedenis van die Afrikaner - onder die grensboere, 

die Trekkers en selfs in sy latere militere geskiedenis. 

Later het die individualiteitsbewussyn begin vervaag as gevolg 

van ekonomiese druk en vandag kan met reg gevra word in hoe 

In mate hierdie wesenskenmerk nog bly voortlewe. 1 Hierdie 

geringe oorblyfsel van individualiteitsbewussyn kan vandag 

nog tot gevolg he dat daar op elke terrein van die volkslewe 

Afrikaners gevind word wat hulle nie laat meesleur deur die 

openbare mening indien dit gaan om die ondermyning van behou

dende tradisionele beginsels nie. Hierdie prinsipieel

denkende Afrikaner vorrn vandag die suurdeegsel in elke volks

instelling en afdeling van die volkslewe. Sy volkslotsver

verbondenheid het vir horn nog In allesomvattende betekenis 

omdat dit setel in sy godsdiens en historiese verlede. 

2.5 Gesinslewe 2 

In die geskiedenis van die Afrikaner oor die eerste tweehonderd

en-vyftig jaar van sy volksbestaan het die huisgesin op die 

1. Booyens, B.: op.cit., p.33 
2. Idem., p.33 
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voorposte verrig wat die kerk en skool in gevestigde gemeen

skappe gedoen het. Die baanbreker het met agterlating van 

al sy besitting~ sy huisgesin saam met horn geneem en die binne

land getem. Die tradisionele gesinslewe het 'n patriargale 

karakter gehad. Die Afrikaanse familialisme (in die sin van 

familiebewustheid, familietrots, familiegehegtheid) kom tot 

uiting in die ou gebruik van vernoeming, nad~uk op die herkoms 

van mense, versameling van familieportrette, die uitle van 

familie en in die omgang met ander volksgenote. 

Die Afrikaner het sy volle potensiaal uitgeleef binne die 

gesinslewe. Dit het die individualisme getemper, tn sterk 

gesinsmoraal geskep, tug, gesag en dissipline ingeskerp en 

gesonde onderlinge menseverhoudinge tot stand gebring. Hier

die pragtige gesinsharmonie,met sy ongeewenaarde bindende en 

behoudende invloed vir die volkslewe, het vir die Afrikaner 

deur die eeue in so tn mate behoue gebly dat hy vandag nog 

bewus word van die krag daarvan. 

2.6 Waardigheidsbesef 

Weliswaar het dit die Afrikaner, voor die era van sy militere 

en politieke nederlae en veral sy ekonomiese verarming, nie 

ontbreek aan selfvertroue en waardigheid nie. Hierdie waardig

heidsbesef is tn ernstige letsel toegedien deur die verstede

liking en die aanvanklik daarmee gepaardgaande ekonomiese on

dergeskiktheid van die Afrikaner. Die wyse waarop die 
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Afrikaner horn in die stad aangepas het, laat hierdie aristo

kratiese trek egter weer na die oppervlakte kom. Daar word 

in sy optrede teenoor sy medemens, waar dit sedelike vraag

stukke betref, 'n sterk waardigheidsbesef geopenbaar. By 

hierdie Afrikaner is daar In bewustheid van sy sedelike en 

ekonomiese selfstandigheid, dat hy 'n roeping in die lewe het, 

'n plek in die wereld en dat daar 'n verantwoordelikheid op 

horn rus. Dit is voorwaar 'n bate wat nie sigbaar en duidelik 

gemeet kan word nie en tog 'n belangrike bydrae lewer tot die 

geestelike weerbaarheid van In volk. 

2.7 Taal 

Die taal verteenwoordig een van die treffendste wesenskenmerke 

van 'n volk. Vir die Afrikaner is Afrikaans veel meer as net 

In kommunikasiemiddel. Dit is 'n wesenskenmerk van sy iden

titeit omdat dit saam met horn hier te lande gebore is, sy wieg 

met horn gedeel het en die klankbord van sy lier en leed gevorm 

het. Hy het sy taal se leengoed en erfgoed tot eiegoed ver

werk en veredel en op vindingryke wyse uitgebou tot 'n lewende 

taal sodat die verbruiker daarvan se geestesgesteldheid en 

eie aard duidelik waarneembaar is. "Solank as wat daar 'n 

warmbloedige, soepel Afrikaans gepraat en oor die Afrikaner in 

Afrikaans geskrywe word, sal die taal van die Afrikaner as 

wesenskenmerk van sy eie aard altyd In betroubare maatstaf wees."l 

1. Booyens, B.: op.cit., p.34 
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Taalgebondenheid het in die lewe van die Afrikaner sinoniem 

geword met volkslotsverbondenheid. Diegene wat hul taal 

eerbiedig en probeer suiwer hou, is ook diegene wat in ander 

opsigte sal trag om behoudend op te tree en die volk se gees

telike erfgoed te bewaar en uit te bou. Die Afrikaner 

beskik nog oor 'n geruime persentasie taalgetroues wat aktief 

besig is om op die volksakker hul bydrae as positiewe 

Uvesting if te lewer om die aanvalle van vreemdes teen sy volk

siel af te weer. 

3. KERK 

As daar gepraat word van behoudende elemente - positiewe 

" ves tings" - in die lewe van 'n volk, sal die persoon met 

'n Calvinistiese lewensbeskouing in die eerste plek dink aan 

die kerk. Vir die Afrikaner het sy kerk nog altyd vir horn 

'n geleentheid gebied tot konkretisering van sy geloof. Hy 

aanvaar dat die kerk van Christus 'n woord te spreek het op 

elke terrein van die lewe. 

In Suid-Afrika bied die kerk van Christus, waartoe die Afri 

kaner ook behoort, nog 'n veilige vesting vir sy volk in die 

wereldkrisis van vandag. Die Christelike kerk in Suid-Afrika 

het nog sterk invloed en 'n duidelik hoorbare stem by die volk. 

Duidelike bewyse hiervan is die feit dat die drie Reformatories

Afrikaanse kerke in Suid-Afrika nog op verskeie terreine hulle 

geledere saamsnoer om 'n kragtige eenheidsfront te vorm. Die 
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kerke laat nog 'n suiwer Evangeliese klank hoor en bereik 

daadwerklik In groot persentasie van sy lidmate wat byna 

60% van die blanke bevolking uitmaak. 

Kerke maak ruim gebruik van die beskikbare massamedia om 

hulle boodskap onder die volk uit te dra en het 'n hoorbare 

stem in koerante en tydskrifte, oor die radio en deur middel 

van films. 

Die volgende paar opskrifte soos dit in koerante, tydskrifte, 

referate, ensovoorts, verskyn het, getuig van kerke se on

vermoeide pogings om met die hulp van die pers hul veldtog 

teen sedelike wantoestande te voer: "Suid-Afrikaners is 

besig om selfmoord te pleeg (alkohol),,;l "Kerkdienste op 

dansvloer,,;2 "Kerk se rol in die weermag belangrik,,;3 

"Sinode oor swak lektuur,,;4 "Jesus Christ Superstar is 

Godslasterlik, se leraar,,;5 "Uitdagings vir die diaken in 

'n veranderende wereld".6 

Kerke maak ruimskoots gebruik van die radio om op Sondae en 

ook gedurende die week godsdienstige programme aan te bied. 

1. 	 De Beer, D.F.B.: Hoofstad, 17 Oktober 1970 
2. 	 Redakteur: Hoofstad, 1 Februarie 1971 
3. 	 Redakteur: Hoofstad, 31 Maart 1971 
4. 	 Redakteur: Hoofstad, 1 April 1971 
5. 	 Gaum, E.A.: Hoofstad, 22 April 1971 
6. 	 Groenewald, E.P.: Referaat gelewer tydens 'n diakonale 

konferensie , Brits, 18 en 19 September 1970 
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Hoewel die Suid-Afrikaanse Regering steun van die Afrikaanse 

Kerke geniet, moet hy altyd rekening hou met die mening van 

hierdie kerke in sy wetgewing en uitsprake rakende die sede

likheidspeil van die volk. Ringsverslae getuig van die 

wye belangstelling in en deeglike geestelike bearbeiding 

deur die kerk. As die sakelyste van die Sinodesittings1 be

studeer word, kom mens diep onder die indruk van die erns 

waarmee die kerk sy roeping trag te vervul. 

3.1 	 Die rol van die kerk in die seestelike beinvloeding van 
die jeug 

Op die terrein van die opvoeding het die Afrikaanse kerke 

sedert die vroegste tye 'n sterk behoudende invloed uitgeoefen. 

Die onderskeie sinodes het tans elk 'n kommissie vir opvoeding 

en onderwys wat saamgesnoer word in die Interkerklike Komitee 

vir onderwys en opvoeding (I.K.K.O.O.). Hierdie Komitee 

beywer horn vir die verwesenliking van die ideaal dat die on

derwys van die volk se kinders al hoe meer 'n Christelike 

karakter sal verkry en sal behou. Daarbenewens word ook 

beoog die praktiese Christelike beinvloeding van die onderwys 

op alle vlakke in samewerking met ander kerke wat hierin wil 

saamwerk. 2 Ook in die godsdiensonderrig stel die kerk intens 

1. 	 Raadpleeg o.a. Handelinge van die derde vergadering van die 
AIgemene Sinode van die N.G.-Kerk, Pretoria, Oktober 1970 

2. 	 Raath, R.J. - Voorsitter van die I.K.K.O.O. "Ons Kerk en 
die Onderwys", Die Kerkbode, 4 Augustus 1971, p.149 
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belang en het die drie Afrikaanse Kerke reeds verskeie hand

en leerboeke vir Godsdiensonderrig in skole opgestel. Die 

kerk ma~voordurend intensiewe studie van sy jeug. Verskeie 

studiekommissies is gedurig besig om sekere aspekte van 

jeugprobleme en jeugvorming te ondersoek. Die Ned. Geref. 

Kerk is byvoorbeeld tans besig met 'n studie in verband met 

hulpverlening aan die jeug deur middel van pamflette oor 

hulle liefdeslewe, oor geslagsake, dans, verdowingsmiddels, 

voorhuwelikse gemeenskap, ensovoorts. Verskeie kerklike 

jeugtydskrifte of rubrieke in kerkblaaie verskyn reeds jare s 

soos "Ons Jeug il 
s "Die Morelig", "Die Kindervriend", "Die 

Bondsbode", "Die Slingervel" en die jeugrubriek in "Die 

Hervormer il 
• Die kerklike kampaksie word tans met groot erns 

aangepak. Dit neem die vorm aan van skoolverlaterskampe, 

katkisantekampe, ringsuniekampe, takkampe, werkerkslampe, 

sendingkampe, jeugtoere, ensovoorts. 

Wat studente betref, is daar vir elke konsentrasiepunt van 

studente, studenteleraars wat dikwels selfs as sinodaalge

subsidieerde poste in stand gehou word. Selfs studentekerke 

is en word tans op verskillende plekke gebou. Studentekerk

rade met studente as ouderlinge, diakens en diakonesse het 

so ontstaan. Damewerksters word deur verskeie gemeentes 

gebruik om besoekwerk onder studente te doen. 

Aan studente-opleidingsgroepe soos verpleegsters, polisie, 

weermag en vloot word spesiale aandag gegee deur predikante, 
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kapelane en geestelike werksters. Daar word omgesien na 

gevalle jongmense soos alkoholiste, dwelmverslaafdes en 

ongehude moeders in inrigtings waar hierdie ongelukkiges 

beskerming en tn geleentheid tot rehabilitasie geniet. 

Jeugsentrums bied beskermde losies aan die onsekere jeug in 

groot stadsentrums. Dit vorm alles deel van 'n magtige 

hulpaksie aan die jeug om hulle na Christus en sy kerk te 

bring en daar te hou en so, naas die gesin en die skool, 

by te dra tot hulle geestelike weerbaarmaking. 1 

Die kerke in Suid-Afrika geniet algemene erkenning deur 

Onderwysdepartemente by wyse van raadpleging en verteenwoor

diging in 'n wye reeks kommissies en rade wat werksaam is 

op die onderwysterrein. Wet nr.39 van 1967 2 is dan ook 

grootliks die vrug van gedurige beinvloeding deur die kerk. 

Die kerk in Suid-Afrika sien sy roeping nog as 'n suiwer 

evangeliese taak. 

Sodert die dae van die Ou Testament kom die eis van God na 

,,3die kerk: "En julle moet dit julle kinders inskerp 

Die openbaring aangaande Jahwe, die God van Israel, en Sy 

1. 	 Viljoen, D.J.: Kommentaar gelewer op versoek, 18 Aug. 1971 

2. 	 Wet op Nasionale Onderwysbeleid wat bepaal dat onderwys in 
Suid-Afrika "tn Christelike karakter moet he" - Artikel 
2(1)a 

3. 	 Deuteron6mium 6:7 
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wette en beginsels en Sy beloftes aangaande 'n Messias, 

moet van geslag tot geslag oorgedra word. Dit was 'n eis 

en opdrag van God se kant waaroor met jaloersheid gewaak is 

juis deur die destydse priesters van die Verbondsvolk. 

In die Nuwe Testamentiese tye kom weer direkte opdragte van 

Christus, die Koning van die kerk: "Maak dissipels en leer 

hulle ... ,ul en ilLaat my lammers wei •.. ".2 Verder lewer 

1 Petrus 5:5, 1 Joh. 2:13-14, Titus 2:6, 1 Tim6theus 5:1 en 

2 bewys dat die kinders deel was van die gemeente en die ere

diens, aangesien hierdie briewe voorgelees is in die gemeente. 

Die Christelike doop het meegebring dat die kerk van die 

vroegste tye af 'n taak gehad het om die kind voor te berei 

vir die belydenisaflegging van sy geloof. Hierdie taak is 

dwarsdeur die eeue veral in die kategese met groot sorg uitge

voer sodat die geloofsbelydenis 'n onomseilbare gebeure vir 

feitlik elke jongmens was. 

In die Afrikaanse kerke was die katkisasie en "aanneming" 

reeds sedert die volksplanting 'n saak van hoe status en belang. 

Hierdie "Boerematriek,,3 was 'n poort waardeur die jeug moes 

gaan en 'n geleentheid vir die kerk om met volle toestemming 

en medewete van die ouers die jeug te kon voorlig, onderrig en 

toets. 

1. 	 MattheUs 28:19 
2. 	 Johannes 21:15 
3. 	 Boerematriek: 'n Term wat dikwels gebruik word vir die 

aflegging van belydenis van geloof deur nuwe belydende
lidmate van die kerk. 
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Hierdie toetrede as belydende lidmaat van die kerk word dikwels, 

byvoorbeeld in die Nederduits Gereformeerde Kerk> voorafgegaan 

deur sekere voorbereidende werk wat verrig word deur verskil 

lende lerende organisasies. So het die vroeere Sondagskole, 

Kinderkrans, Studenteverenigings en kerklike jeugorganisasies 

'n staanplek gekry in en langs die kerk. Hierdie aksies 

het 	vandag nog In onberekenbare groot invloed op die hele 

karakter van die jeug. 

Uit die volgende aanhaling blyk dit duidelik watter siening 

die kerk in Suid-Afrika ten opsigte van die geestelike weer

baarmaking van sy jeug het: "Die kosbaarste besitting van 

die kerk bly sy jeug. Die welslae van alle ander vertakkinge 

van sy werk is afhanklik van die regte vorming van sy jeug 

tot volwaardige lidmate van hul kerk. Daarom is 

die kerk geroep om wakker te loop, onafgebroke op sy hoede 

te wees, om met 'n gevoelige oog en oor, en 'n warme hart, 

kennis te neem van wat sy jeug nodig het. En dit verg 

voortgesette en wetenskaplik noukeurige studie en ondersoek. 

Trouens, eers wanneer die kerk die behoefte van sy jeug ken 

en in die regte verband kan sien en - in die lig van sy hoe 

roeping - ten volle besef, kan hy beplan om op die regte 

wyse daarin te voorsien."l 

1. 	 Strauss, W. de W.: 'n Sosiolo~iese studie van die vraag
stuk van die inskakeling van d~e naskoolse jeugdige tot 
'n volwaardige lidmaat van die Nederduitse Gereformeerde 
Kerk in die stedelike ~ebied van Pretoria, ongepubliseerde
proefskrif, Universite~t van die Oranje-Vrystaat, 
Bloemfontein, September 1965, p.429 
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4. SKOLE, KOLLEGES EN UNIVERSITEITE 

Vir die Afrikaner was sy skole, kolleges en universiteite 

nog altyd kragtige vestings in sy volkslewe. Waar die 

stryd om behoud van morele waardes vandag besonder hewig is, 

neem hierdie opvoedkundige inrigtings oor die algemeen nog 

steeds sterk standpunt in en veg om die behoud van die volk 

se tradisionele Christelike norme. 

Dit kan met oortuiging vermeld word dat die jeug van Suid

Afrika deur die onderwys en opvoeding gestaal word vir werk 

en stryd. Deur werk word kennis vermeerder, positiewe 

gesindhede gekweek, motiewe gelouter, hoe ideale en beginsels 

gebore. Deur kennis word die vyand ontbloot en word die jeug 

bewapen en weerbaar gemaak in hulle stryd om selfbehoud en 

die behoud van land en volk. 

Deur die jare heen het die skool as kultuurdraer en kultuur

sentrum soos 'n ligbaken in sy omgewing gestaan. In teen

stelling met baie ander lande toring die skool van Suid-Afrika 

uit as 'n kragbron waar gesag en dissipline gehandhaaf word, 

waar reels eerbiedig en opdragte streng uitgevoer word. As 

gevolg hiervan vind die jeug 'n veilige hawe in die skool. 

In die volkslewe is dit baie duidelik dat die skool nog erns 

maak met sy opvoedingstaak deur aan die jeug Christelike norme 

met perke en riglyne voor te stel en positiewe prikkels te 

verskaf. Die skool in Suid-Afrika probeer dus nog steeds om 
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vormende ontmoetingsituasies te skep waarin opvoedingsmomente 

hulle voordoen en opvoedingshandelinge kan plaasvind, soos 

byvoorbeeld teregwysings, sedelike advies, demonstrasies van 

voorbeeldige handelings volgens Christelike tradisie en eie 

1aard, ensovoorts. Die skool open nuwe horisonne vir die 

jeug waarheen gereik moet word. 

Die kerngesonde beginsels van 'n gekeurde personeel dui die 

wag aan sonder om voorskriftelik te wees, omdat hulle 

Christelike lewensbeskouing ook hulle werk in hulle omgang 

met die leerlinge deursuur. 2 

Onderwysdepartemente skenk ruim aandag aan die opvoedings

probleem wat benader moet word vanuit sy onderwysoogpunt. 

Daar word getrag om die praktiese onderwyssituasie, veral 

op skool, in die lig van die eise van die tyd te beskou. 

"Dis vanselfsprekend dat hierdie beskouing moet geskied teen 

die prinsipiele agtergrond waaruit ons self as Skrifgelowige 

Afrikaners groei want dit bepaal alle aspekte van die onder

wysbeleid. Dit beteken dat ons benadering van die probleem 

van die begin af beslis lewensbeskoulik gekleurd gaan wees 

1. 	 Nel, B.F.: 'n Modern-pedagogiese benadering van jeug
probleme, p.50 

2. 	 Du Toit, G.J. (Voormalige Rektor van die Pretoriase 
Onderwyskollege): Kommentaar gelewer op versoek, 16 Aug. 
1971, p.1 
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ons beskouing van sowel kind as wereld van vandag, van sowel 

opvoeding as onderwys. In wat dUs verder volg, wil die 

Skrifgelowige onderwysman sy pad afbaken "in U lig".l 

Sodra daar gepraat word van die Skrifgelowige onderwysman, 

word daar onmiddellik In ontsettende verantwoordelikheid 

geplaas op die universiteite en onderwyskolleges. As daar 

'n blik gewerp word op die gees wat daar vandag oor die alge

meen in die Afrikaanse universiteite en onderwyskolleges 

heers, word In sterk Christelik-Nasionale element waargeneem 

- vanselfsprekend sal dit by die verskillende opleidingsinrig

tings verskillend wees. Dit sou nie moeilik wees om boge

noemde stelling prakties te bewys nie. 

In Voormalige rektor van die grootste onderwyskollege in 

Suid-Afrika skryf soos vOlg: 2 

"Vir die volksvyande is dit die moeite werd om op die student, 

die toekomstige onderwyser en so op die leerling, die yolk 

van die toekoms toe te slaan. So sal 'n bres geslaan word 

in die mure van daardie vestings van ons land en yolk - taal, 

godsdiens, vaderlandsliefde of liefde vir die eie, liefde vir 

1. 	 Schutte, B.C.: "Onderwys van die kind in die wereld van 
vandag ll 

, 'n Volk besin oor sy opvoeding en onderwys, p.167 

2. 	 Du Toit, G.J.: Kommentaar gelewer op versoek, 16 Junie 
1971, p.2 
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die bodem, kultuur en natuur. Die vyand wil hulle vervang 

deur materialisme en egoisme. • ... Vreemde magte spits 

hulle toe op die sinlike, die laere drifte van die mens, 

dit wat die dierlike in horn laat opwel ..• 

In die skole en kolleges moet die stryd aangeknoop word 

deur doelbewuste en besliste kennismaking met die strydmetodes 

van die vyand, deur dit oop te vlek en te ontbloot •.. 

Trots op die eie, die eindomlike, bring krag in die moee 

kniee en slappe hande. Die kind wat sy eie lewe, sy gesin, 

sy skool, sy gemeenskap, sy land en sy volk aanvaar as 'n 

erfenis, 'n gawe uit 'n hoer Hand, sal horn sterk en staal 

in die stryd om die behoud daarvan. Met jaloersheid sal hy 

daarop let dat dit wat sy eie is, behoue sal bly, nie net vir 

homself nie, maar ook vir die verre nageslag. Die dosent 

en onderwyser moet toesien dat dit gebeur." 

Die rektor van 'n universiteit het onlangs onder andere die 

volgende gese toe hy die eerstejaarstudente en hulle ouers 

toegespreek het: 

ilAs ons vir u leiers oplei wat op die Christelike grondslag 

staan, dan sal aan hulle geleer word en ons sal dit aan hulle 

toon, dat daar ook 'n vierde wereld is. Die vierde wereld 

het al bestaan voor die eerste wereld. Dit is die koninkryk 

van God." 

"As ons nou na u toe kom met die wetenskap in die lig wat ek 

vir u aangedui het, dan is ons besig om van u burgers te 
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maak van daardie vierde kOninkryk."l 

Die sterk positiewe leiding wat deur hierdie persone gegee 

word, is 'n sprekende voorbeeld van die gesonde gees wat 

oor die algemeen nog deur rektore en dosente in die onderwys

kolleges en universiteite ingedra word. 

Skole, onderwyskolleges en universiteite bied aan die jeug 

nog die uitdaging waarna hulle soek, naamlik om met inspanning 

alle sluimerende kragte na vore te roep en tot die uiterste 

te stry vir 'n glansryke toekoms. 

Afgesien van die rol van die dosent en onderwyser, word 

vormende invloed tot leierskap op die jeug uitgeoefen deur 

verantwoordelikhede in een of ander vorm deur die groot ver

skeidenheid organisasies aan skole en opleidingsinrigtings 

aan die jeug op te dra. 

Die huidige Dekaan van die Fakulteit van Teologie van die 

N.G.-Kerk aan die grootste Afrikaanse Universiteit in Suid-

Afrika lewer kommentaar oor die Afrikaanse universiteite as 

"positiewe vestings" in die volkslewe en dan skrywe hy: 

1. 	 Bingle, H.J.J.: "So lei P.U. leiers op." Die PU-KANER, 
14 Februarie 1975, p.l 
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"Die Afrikaanse universiteite is gelukkig behoudend en in 

ooreenstemrning met die karakter van die Afrikaner. Hulle 

vorm dus 'n belangrike vesting teen die gees van aftakeling 

van alles wat heilig is vir ons Yolk. 

Die Potchefstroomse Universiteit vir C.H.O. het 'n Volksraad

besluit verkry om horn van die gewetensklousule vry te stel. 

Dus word daar gepoog om die wetenskap volgens Christelike 

beginsels te beoefen, wat meebring dat die gedrag van die 

studente ook beheer word. H1 

Ten opsigte van geestelike weerbaarmaking van die jeug het 

die Potchefstroomse Universiteit die verantwoordelikheid al 

ruim agtien jaar gelede so sterk aangevoel dat hy sedert daar

die dae dit verpligtend stel dat elke student wat 'n eerste 

graad of voorgraadse diploma neem, 'n verdere driejarige 

eksamenvak, wat tans lriterfakultere Wysbegeerte genoem word, 

moet neem. Dit is 'n kursus waarin aan die student 'n weten

skapsleer voorgehou word en 'n lewensbeskouingsleer wat altwee 

in lyn met die Christelik-Nasionale lewens- en wereldbeskouing 

le en wat beskou word as die grondslag vir geestelike weer

baarheid. "0r ientering word volgens akademiese standaarde 

gegee in die Calvinistiese lewens- en wereldbeskouing in kon

frontasie met ander lewens- en wereldbeskouings. Die doel 

1. 	 Du Toit, H.D.A.: Komrnentaar gelewer op versoek, 2 Junie 
1971, pp.1-4 
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is om die student te vorm in die fundering en konkretisering 

van 	die Christelike roeping, nie alleen op die terrein van 

die 	wetenskap nie, maar ook op verskillende ander terreine 

van 	die lewenswerklikheid."l Hierdie kennis moet dan deur 

die 	universiteit se afgestudeerdes op alle vlakke van die 

volkshuishouding uitgedra word na hulle wat nie gestudeer 

het 	nie. Ten slotte moet die universiteit hierdie leiding 

deurgee na die skool toe sodat dit" aangepas by die vermoe 

van 	die hoerskool, aan die grootste gedeelte van die volk 

leiding kan gee op In stadium wat die jongmens besig is om te 

weef aan In eie lewenspatroon. 2 

Daar word by die Afrikaanse universiteite deurgaans sterk 

opgetree teen die hedendaagse gees van permissiwiteit. So 

word daar verneem van streng reels in verband met kleredrag, 

drankmisbruik, seksuele perwersiteite, ensovoorts. Studente

rade tree streng op teen liberale elemente;3 verskeie rektore 

en dosente tree sterk na vore as kampvegters vir die Christelik

1. 	 Aanhaling geneem uit die Potchefstroornse Universiteit. vir 
C.H.O. se bekendstellingspamfletjie oor Interfakultere 
Wlsbegeerte 

2. 	 (a) Coetzee, J. Chris, Voormalige rektor van die Potchef
stroornse Universiteit vir C.H.O.: Inleiding tot die algernene
Teoretiese Opvoedkunde, p.267 
(b) Bingle, H.J.J., rektor van die Potchefstroornse Univer
siteit vir C.H.O.: Kommentaar gelewer op versoek, 20 Aug. 
1971, p.l

3. 	 Hoofstad:"Tukkies se liberale element het nie groot steun 
nie", Woensdag 2 12 Mei 1971, p.2 



132. 


Nasionale gedagte as teenwig teen die stroom van sedelike 

verval onder studente. 1 'n Wye stroom artikels en werke 
2vloei uit die pen van hierdie manne wat bewys lewer van 

hierdie besondere sterk behoudende element en wat 'n duidelike 

bewys is van die groot mate van skuiling wat die universiteit 

nog 	bied aan die lewe van die jeug. 

Kerklike en ander Christelike en kulturele studenteorganisa

sies,3 die onderskeie teologiese fakulteite en kerklike amps

draers (predikante, ouderlinge, ens.) oefen 'n bestendige 

invloed uit op 'n groot deel van die studentegemeenskap. 

Opsommend sluit ons aan by Du Toit se slotopmerking: "My 

slotsom is dat ons hier goeie stewige bolwerke het." 4 

1. 	 Hamman" E.H.: "Pilsmouse pleeg ook moord, se Rektor", 
Hoofstad, Vrydag, 5 Februarie 1971, p.13 
(a) Hamman, E.H.: "Landwette ook vir studente", Hoofstad, 
12 September 1970 
(b) Strauss, S.A.: "Streng optrede nodig, se prof.", 
Hoofstad, 1 September 1970 

2. 	 Enkele voorbeelde: 
Prof. dr. H.J. Strauss: Christelike Wetenskap en Christe
like Onderwys 

Prof. dr. J.H. Grobler: Geloof en Wetenskap in die krisis 
Prof. dr. J.H. Kroeze: Bybel en seks 
Prof. dr. A.D. P~nt: Anti-Christelike ondermyning van 
studente-organisasies 

Prof. dr. D.J. Kotze: Ons en die studente 
Prof. dr. H.B. Thorn: Ouer en onderwyser 
Prof. dr. B.J. Engelbrecht: Die Kommunistiese aanslag op 
die 	Kerk 

Prof. dr. J.E. Pieterse: Jeugorganisasies 
Prof. dr. D.H. Cilliers: Die rol van die kerk 
Prof. dr. S.C.W. Duvenage: Kerklike en godsdienstige lewe 

van 	die jeug 
3. 	 Kerkjeugverenigings van die drie Afrikaanse kerkej die 

Afrikaanse Christen-Studentevereniging, Afrikaanse Studente
bond, rapportryerskorpse, sendingverenigings, ensovoorts. 

4. 	 Du Toit, H.D.A.: op.cit., p.3 
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Hierdie kort oorsig van die sterk behoudende aandeel van die 

Afrikaanse skolegemeenskap in Suid-Afrika stem mens tot diepe 

dankbaarheid, veral as die toestand van wereldonrus onder die 

jeug in Amerika en Europa in ag geneem word. 

Reeds in 1964 skryf prof. Idenburg uit Nederland soos volg: 

"Het verenigingsleven der studenten ontwikkelt zich in ons 

land in volkome vrijheid. Noch de regering, noch de univer

sitaire autoriteiten hebben op dit stuk enige seggenschap." 

Hulle koester ook hoe ideale vir die studentegemeenskap, maar 

dan vervolg hy: "De studenteorganisaties falen naar veler 

oordeel thans in de vervulling van deze taak."l Vandag is 

Nederland by uitstek een van die lande wat ernstige jeugpro

bleme ondervind. 2 

5. 	 KULTUURORGANISASIES 

Die kultuurorganisasies in Suid-Afrika vorm 'n magtige bolwerk 

teen die duistere magte wat sy jeug- en vOlksiel bedreig. 

Om hierdie stelling te verantwoord, word daar gepoog om enkele 

van die kultuurorganisasies voor te stel en hulle doelstellinge 

te beskou uit die gesigspunt van geestelike weerbaarmaking 

van die volk om daardeur 'n geslag van ouers tot stand te 

1. 	 Idenburg, Ph.J.: Schets van het Nederlandse Schoolwezen, 
p.462 

2. 	 Amsterdam was o.a. vir jare die internasionale Hippiesen
trum van die wereld 
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bring wat in staat sal wees om gesonde weerbaarheid oor te 

dra aan die nuwe geslag wat volg. 

5.1 Die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereni~inge (F.A.K.) 

Die F.A.K. is in 1929 gestig om in In diepe behoefte van die 

Afrikanervolk te voorsien. Prof. dr. H.B. Thom1 skrywe: 

"Kultureel het daar onder Afrikaners In toestand van verbrok

keling en versnippering geheers. Onder die leuse~ Handhaaf 

en Bou~ moes die F.A.K. help om kulturele verbrokkeling en 

versnippering te beeindig~ om die kultuurkrag van die yolk op 

te bou en om In bolwerk te vestig wat tot in lengte van dae 

sy stempel op hierdie subkontinent BOU afdruk .. 

Deur die loop van jare het die F.A.K. gegroei tot 'n omvattende 

verteenwoordigende Afrikaanse kultuurorganisasie. Dit het 

sy werk van koordinasie en konsolidasie vanuit die staanspoor 

met groot doelgerigtheid aangepak en voortgesit en gaandeweg 

het hy daarin geslaag om kultuurwerk van blywende betekenis 

te verrig. 

Hy bereik In paar van sy belangrikste mylpale veral in die 

jaar 1937: Die verskyning van die bekende Volksangbundel van 

1. 	 Thorn, H.B.: "Die F.A.K. en sy huidige taak"~ Handhaaf, 
Augustus 1970, p.l 
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die F.A.K.; die stigting van die Musiekkommissie van die 

F.A.K. en sy musie~publikasies wat daarop gevolg het; sy 

beywering van die uitbouing van die Afrikaner se volksfeeste, 

veral Geloftedag en Krugerdag; sy beywering vir die erkenning 

van "Die Stem" as volkslied; sy aandeel in die verkryging 

van erkenning van Moedertaalonderwys in skole; sy reuse-aan

deel in veldtogte om taalhandhawing; sy verkryging van ampte

like erkenning van nasionale feesdae in die landswet; sy 

aandeel in die ekonomiese bewusmaking van die Afrikaner; sy 

aanmoediging van jeugwerk wat hand oar hand toegeneem het en 

die uitgee van sy amptelike lyfblad "Handhaaf". 

Die F.A.K. beskik vandag oor 2 000 donateurlede, 12 000 lewens

lange lede en 2 350 meewerkende en geaffilieerde liggame 

en sy blad het In omset van 16 500. 

Wat hier van groot belang is, is die feit dat die F.A.K. 

besondere aandag gee aan die jeug, soos blyk uit die volgende 

aanhaling uit die voorsittersverslag van 1970: 1 

"Ons Jongrnense" 

"Dit is ook dringend nodig dat die F.A.K., so ernstig en 

aktief as hy maar enigsins kan, aan ons jongmense aandag sal 

wy. Hierdie rigting is reeds ingeslaan, soos gesien sal word 

1. Thorn, H.B.: op.cit., p.7 
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in ons Jaarverslag (1/3/69-28/2/70), waar onder andere die 

vernaamste besonderhede in verband met die werk van die 

Nasionale Jeugraad van die F.A.K. gegee word. Maar die werk 

salop baie groot skaal uitgebrei moet word en ons beste 

kragte sal bereid moet wees om hulle tyd en aandag daaraan 

te bestee. Al het ons jongmense oenskynlik nie meer In warm 

belangstelling in die Tweede Vryheidsoorlog, die Vrede van 

Vereeniging, die Rebellie en die stryd van genl. Hertzog nie, 

het hulle 'n bruisende belangstelling in denke oor die staat 

en kerk en opvoedkunde, in die wondere van die ingenieurswese 

en die geneeskunde, en die nuwe wereld van kernkrag en rekenaar. 

Ons mag ons eie geskiedenis nie nalaat nie, maar dit is nood

saaklik dat ons jongmense in hierdie nuwe denke opgevoed word, 

want hulle sal in staat moet wees om hulle staanplekke in ver

band daarmee in te neem. As hulle dit nie doen nie, sal 

hulle agterbly; en as hulle agterbly, sal die Afrikanervolk 

agterbly." 

Veelseggend is ook die slotparagraaf van hierdie rede: "Die 

F.A.K. is die bondgenoot van die Afrikaner; hy dien die 

Afrikaner op positiewe wyse; hy gaan saam met die Afrikaner 

die toekoms in. Hy sal rekening hou met nuwe omstandighede 

en hy sal nie aarsel om van nuwe of vernieude met odes en pro

sedures gebruik te maak nie. Maar dit sal altyd geskied met 

behoud van die beproefde beginsels wat le in ons godsdiens, 

ons staat, ons Skool, ons huisgesin, ons vaderlandsliefde. 

Die weg is vir ons die aangewese weg! Dtt is die weg waarop 

ons met Godsvertroue sal voorgaan." 
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Uit wat hier gese is, blyk dit duidelik dat die F.A.K. In 

organisasie in Suid-Afrika is wat sy gelyke in min dele van 

die wereld vind, veral ten opsigte van sy suiwer Calvinis

tiese en kulturele doelstellings. 

5.2 Staatsdepartementele kultuuraksies 

Verskeie staatsdepartemente se personeel het daartoe oorgegaan 

om hulle eie kultuuraksies te stig met doelstellinge wat op 

dieselfde grondslag gebou is as die van die F.A.K., soos by

voorbeeld die Spoorwegpersoneel met hulle Afrikaanse Taal

en Kultuurvereniging (A.T.K.V.); die Suid-Afrikaanse Polisie 

se kultuurvereniging (AKPOL) en die Pospersoneel se Afrikaanse 

Taal- en Kultuurbond (A.T.K.B.). Bogenoemde verenigings en 

dergelike ander organisasies verrig 'n enorme kultuurtaak 

onder en deur sy lede. Die doelstellings van die A.T.K.B. 

is byvoorbeeld onder andere: (i) om die gebruik van Afrikaans, 

en veral suiwer Afrikaans, sowel binne as buite die Poskantoor, 

te bevorder; (ii) om die Afrikaanse kuns en kultuur in die 

algemeen, maar veral onder sy lede, te bevorder; (iii) om die 

intellektuele, kulturele en maatskaplike welsyn van sy lede 

te bevorder; (iv) om In goeie gees van saamhorigheid onder 

sy lede te kweek en te bevorder. Tydens vergaderings word 

referate gelewer oor bepaalde aktuele sake soos die onderwys, 

opvoeding en kunswaardering. Kulturele doelstellings word 

bevorder deur onder andere die aanbieding van drama, toneel, 
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koorwerk, sang, konserte, kunstenaarsaande, huldigingsgeleent
1hede, volkspelevertonings, volksfeeste, ensovoorts.

"Die A.T.K.B. is nie daar ter wille van persoonlike voordeel 

of gerief nie. Dit is daar omdat daar 'n yolk is wat gedien 

moet word. ,,2 

5.3 Jeugorganisasies 

As daar gepraat word van Afrikaanse jeugorganisasies dan dui 

dit op daardie verenigings wat met oortuiging en sentiment 

daarop toegespits is om die geloof, die tradisies en die lewens

beskouing van die Afrikaner toe te pas en uit te bou onder die 

Afrikaanssprekende deel van die jeug en hulle daartoe te lei 

om hierdie besondere karaktereienskappe en strewe hulle eie te 

maak en met geesdrif uit te leef. 

Daar kan met groot oortuiging bevestig word dat die Afrikaanse 

jeugverenigings oor die algemeen gesond en getrou gebly het 

aan hul doelstellings. Tienduisende Afrikanerseuns en 

-dogters, -jongmanne en -jongdames, skaar hulle met toewyding 

by een of ander kerklike en/of kulturele organisasie en word 

sodoende nie net self geestelik en verstandelik verryk en 

1. 	 Venter, J.Z.: "Wat is die A.T.K.B.?rf Die Bondgenoot, Jaar
gang 16, Nommer 5, Januarie 1971, p.2 

2. 	 Geldenhuys, D.J.C.: "Redaksioneel", Die Bondgenoot, Januarie 
1970, p.1 
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hulle persoonlikhede gevorm nie, maar is besig om op veelvul

dige terreine 'n onberekenbare diens aan hulle kerk en volk 

te lewer. 

Hierdie verenigings bied aan hulle lede 'n tuiste waarin goeie 

geselskap gevind word en voorsien in die behoefte aan kameraad

skap en vriendskap; dit voorsien in die jeug se behoefte om 

erken en aanvaar te word - om erens te behoort en self iets te 

beteken. Dit dra beslis daartoe by dat duisende jeugdiges 

gesterk word in hulle stryd teen sedelike versoekings en ge

help word om hulle persoonlike probleme op te los. 

In Bekende jeugorganiseerder1 verklaar dat dit opvallend is 

dat flink leiers in kerklike en kultuurkringe openlik getuig 

dat hulle hulle geroepenheid, hulle visie en hulle vermoe 

om mense te lei en te begeester nie deur formele onderrig in 

'n klaskamer of lesingsaal gekry het nie, maar deur hulle deel

name as lede van een of ander jeugvereniging waar hulle In 

geleentheid gehad het om hul leierseienskappe te ontwikkel 

en te beoefen. 

Die invloed van 'n jeugvereniging is nie slegs tot sy lede 

beperk nie. Dit vorm 'n dampkring in die omgewing waar dit 

1. 	 Van der Westhuizen, Gert - Algemene Sekretaris, Ned. Geref. 
Kerkjeugvereniging, mondelinge kommentaar gelewer op ver
soek 
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bestaan en bevoordeel 'n groot aantal persone wat nie juis 

aktief meedoen aan die organisasie nie. 

Hoewel dit nie statisties bewys is nie, bestaan daar alle rede 

om aan te neem dat die Afrikaanse volk die aanslae van die 

sogenaamde subkulture die afgelope dekade in 'n groot mate 

kon weerstaan, as gevolg van die groot bydrae wat gelewer is 

deur sy jeugverenigings wat 'n gesonde lewensbeskouing by die 

jeug ontwikkel het en aan hulle 'n ideaal gegee het om na te 

strewe. 

As daar gelet word op die doelstellings en werkmetodes van be

staande jeugorganisasies en wat werklik bereik word, is bo

staande bewering geen vergesogte stelling nie. Daar is geen 

organisasie in die land - behalwe die kerke - wat groter groepe 

saamtrek, meer gereelde werk lewer en meer aktief is as juis 
.. ... 1 

d~e 	Jeugorgan~sas~es n~e. 

5.3.1 Kerklike jeugorganisasies 

Vir die doel van hierdie ondersoek is dit veral ook van belang 

om die doelstellings van 'n paar Suid-Afrikaanse jeugorganisa

sies kortliks te noern, ten einde aan te toon hoe hierdie orga

nisasies daadwerklik daarop toegespits is om die jeug toe te rus 

tot doeltreffende jeugweerbaarheid. 

1. 	 Van der Westhuizen, Gert - Kornmentaar gelewer op versoek, 
27 Augustus 1971, pp.1-3 
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Een van die grootste kerklike jeugorganisasies in Suid-Afrika 

is die Kerkjeugvereniging van die Nederduits Gereformeerde 

Kerk. Mnr. Gert van der Westhuizen, organiserende sekretaris 

van die KJV vir Transvaal, het in 'n referaat 1 oor die KJV gese: 

"As ek hieroor praat, dan dink ek terug aan daardie dag 

26 Julie 1951 - toe die Kerkjeugvereniging tot stand gekom het 

- en dan voel ek nog die tinteling van daardie geskiedkundige 

gebeurtenis, nou reeds 20 jaar gelede. Op daardie dag is die 

fondament immers gele van In omvattende kerklike jeugaksie, 'n 

organisasie in die Kerk wat voorsienendsou wees in die wesent

like behoeftes van die jeug, wat vormende aktiwiteite sou aan

bied en wat die kragte en talente van die jeuglidmate van die 

Ned. Geref. gemeentes in diens van die Koning ten behoewe van 

Sy Kerk sou mobiliseer." 

Die werkseienskappe van die Kerkjeugvereniging soos dit deur 

twintig jaar beoefen is, kan soos volg opgesom word: 

1. 	 Die KJV was nie programgerig nie, maar persoongerig. 

2. 	 Die KJV het nie tegnieke gepropageer nie, maar 'n gesonde 

lewenshouding en lewensbeskouing by die jeug gebou. 

1. 	 Van der Westhuizen, Gert: "Die trefkrag van die Kerkjeug
verenlglng in 1971", Referaat gelewer voor die Kerkjeug
vereniging - Gebiedsuniekongres O.V.S., op 4 September 1971, 
pp.1-3 

2. 	 Die naam "Kerkjeugvereniging" het verander volgens Sinodale 
besluit in 1975 na Kerkjeugaksie-KJA 
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3. 	 Die KJV het nie slagspreuke vir die jeug uitgeroep en ideale 

beskryf nie, maar kanale geskep waardeur die Kerkjeug prak

tiese Christelike diens kon lewer. 

4. 	 Die KJV het nie skeidsmure tussen die jongmense van die 

gemeente verdedig nie, maar brue probeer bou om soveel 

jongmense as moontlik saam te snoer en om hulle betrokke 

te maak in die werk van die Kerk. 

5. 	 Die KJV het nie welsprekend geraak in sy kritiek of verwyte 

teenoor die jeug nie, maar het die jongmense erken en aan

vaar en beskerming aan hulle verleen. 

6. 	 Die KJV het nie mense gelok om hulle besig te hou nie, maar 

het hulle ingetrek, ingespan en gebruik. 

7. 	 Die KJV het nie gebruik gemaak van In eensydige ontleding 

van die jeug nie, maar het al sy kennis van en ervaring 

met die jeug aangewend om die jeug te bemoedig en te help 

en het in die Kerk In arbeidsmag vir die Kerk tot stand 

gebring. 

Die trefkrag van hierdie arbeidsmag blyk baie duidelik uit sy 

aktiwiteite en wye inhoudelike veld. Daar bestaan tans 730 

takke, 120 junior-afdelings, 115 ringsuniebesture, 7 gebieds

unies, 2 100 komitees vir praktiese werk. Vyfduisend jongmense 

tree in een of ander leidende hoedanigheid op. Elke jaar word 

14 500 godsdienstige vergaderings, 4 300 kulturele opvoedkundige 

byeenkomste, 4 600 ontspanningsfunksies gereel; 3 700 bestuurs

vergaderings word gehou, 300 jeugweke/naweke, 335 jeugkampe, 

40 tot 50 leierskursusse, 300 kersbyeenkomste vind plaas en 
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en R140 000 word gein. Daarbenewens vind ook nog die for

mele kongresse, die jaarlikse konferensies (sowat 100), talle 

toere, ensovoorts, plaas. Die werksaamhede in al die gebiede 

word met groot erns en entoesiasme gereel en uitgevoer. 

Daar is talryke bewyse dat die Kerkjeugvereniging nie net ge

trou gebly het aan sy aanvanklike doel en strewe nie, maar ook 

daarin geslaag het. Letterlik tienduisende jeuglidmate is 

reeds deur die oefenskool van die Kerkjeugvereniging onderrig 

waarin hulle gevorm en toegerus is vir hulle dienswerk as 

getuies van Christus. As volwaardige lidmate van die gemeente 

van Christus beoefen hulle vandag op vele terreine die amp 

d " 1" 1van 1e ge oW1ge. 

Naas bogenoemde kerklike jeugorganisasie beskik die Afrikaner 

oor verskeie ander dergelike belangrike organisasies, onder 

andere die Afrikaanse Christen-Studentevereniging van Suid-

Afrika, wat reeds vir meer as vyf-en-sewentig jaar aktief besig 

is met'n geseende werk onder die jeug. Die A.C.S.V. het tans 

'n ledetal van 52 000. Vyfduisend-vyfhonderd bybelstudie

kringe vergader weekliks oor die hele land. Bykans 3 000 hoof-

de van skole, onderwysers, dosente en leraars is op 'n vrywillige 

basis behulpsaam met die werk. Hierby kan ook gevoeg word 

die Jongeliedevereniging op Gereformeerde grondslag, wat hom ten 

doel stel "om die jeug in die geleentheid te stel om hulle 

1. Van der Westhuizen, Gert: op.cit., p.4 
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onderling te oefen in alles wat kan bydra tot die vorming wat 

hulle nodig het om hulle roeping in die koninkryk van God, 

ooreenkomstig die eise van die Heilige Skrif, te vervul".l 

Die Vereniging staan gewoonlik onder leiding van die plaaslike 

Gereformeerde Kerkraad en bereik sy doel deur "die bestudering 

en toepassing van Skriftuurlike beginsels in alle lewensfasette".2 

Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika het 'n jeugvereniging 

bekend as die Nederduitsch Hervormde Jeugvereniging (N.H.J.V.) 

wat onder toesig staan van 'n "Raad vir die belydende Jeug". 

"Die doelstelling van die Raad is die leiding en voorligting 

in die voortgesette toerusting van die jeug van die Kerk, wat 

reeds belydenis van die geloof in die gemeente afgele het, vir 

die dienswerk van die Christusgelowiges in die wereld.,,3 

Daar bestaan ook talle ander verenigings met godsdienstige 

doelstellings. 

Uit bostaande kort oorsig blyk dit baie duidelik dat hierdie 

kerklike jeugorganisasies 'n besondere heilsame invloed kan 

uitoefen op hulle lede onder die Suid-Afrikaanse jeug. 

1. 	 Aanhaling geneem uit die "Statute van die Jongeliedevereniging 
op Gereformeerde grondslag", artikel 2 

2. 	 Artikel 5 van bogenoemde statute 

3. 	 Aanhaling geneem uit die Ned. Herv. Kerk van Afrika se 
tlReglement vir die arbeid onder die belydende jeug", par. 
2.1, p.9 
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5.3.2 Kulturele jeu~organisasies 

Die belangrikste kultuurorganisasies werksaam onder die jeug 

van Suid-Afrika is die Voortrekkers, die Afrikaanse Studente

bond, die Korps Veritas Vincet (aan die P.U. vir C.H.O.), 

die Afrikaanse Volksang- en Volkspelebeweging, die Junior 

Rapportryers, die Landsdiensbeweging en die Nasionale Jeugbond, 

benewens verskillende plaaslikgeorienteerde studenteverenigings. 

Een van die belangrikste kultuurorganisasies onder die skool

gaande jeug is ongetwyfeld die Voortrekkers. Hierdie organi

sasie word nie slegs belangrik beskou vanwee die groot getal 

lede van die beweging nie, maar veral op grond van sy doel

stellings en werkmetode. Die besondere aard van sy doel en 

strewe blyk duidelik uit die volgende aanhalings uit sy hand

leiding wat opgestel is vir Voortrekkeroffisiere: 

"Kom ons gee elke dag ons beste! Laat ons uitgeken word aan 

ons vriendelikheid, ons hoflikheid, ons hulpvaardigheid, ons 

gewilligheid tot diens. Dit maak ons nie slawe nie, maar 

meesters: Meesters deur diens, want niks is so lekker as om te 

voel dat jy waarlik bruikbaar is nie. daar is vandag 

'n tekort aan bruikbare mense. Hier het ek 'n guIde geleent

heid, naamlik die Voortrekkerbeweging met sy towerformule: 

Getrouheid teenoor God, getrouheid teenoor Yolk en Land; getrou 

in die huis, in die skool, oral waar ek my bevind, teenoor my 

naaste en teenoor die beste in myself ••• 
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Staflike welvaart alleen kan geen valk opbou nie. Oak In volk 

moet In siel he, anders is hy niks meer as In geografiese uit 

drukking, In vormlose, doellase en karakterlase versameling en 

proai van elke wind wat waai. Egte godsdiens, anvervalste 

vryheid en die suiwere bewaring van sy blanke ras en beskawing 

is onmisbare vereistes vir ons eie valksbestaan. Daarsander 

kan die Suid-Afrikaanse valk geen siel he nie en oak geen 

toekoms nie ... 

Geagte Vaartrekkersoffisier: Glo in Godt Gla in jou valk! 

Glo in jauself! Gla in jau Voortrekkerroeping vir jou valk! 

(Dr. D.F. Malan, voarmalige beskermheer: Die Huisgenaot, 

Desember 1938.) 

Waarom Voortrekkers? 

1. 	 Om Afrikaanse seuns en dogters tot praktiese dade te lei 

in diens van God, ans volk en die medemens. 

2. 	 Om hulle tot valksdaad en kultuurtaak te besiel en te varm 

(volksfeeste, taalhandhawing, landsdiens, valkstrots). 

3. 	 Om praktiese daadryke, bruikbare landsburgers te varm 

(stokperdjies, knape, masjinerie, vuurmaak, kampgeriewe, 

kaakkuns, landbau, ens.). 

4. 	 Die varming van aksiespanne ter bekamping van ledigheid, 

jeugmisdaad, sensasiebelustheid, sportoardrywing en ander 

vorme van geestesvervlakking. 

5. 	 Verskaffing van antspanning van ewewigtige geestelike en 

liggaamlike apbouende aard. 
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6. 	 Verskerping van waarnemingsvermoe. 

7. 	 AankWeek van tradisionele Afrikaanse karakterdeugde en 

godsvrug in die alledaagse lewe. 

8. 	 Selfhulp en naastediens.,,1 

Onder leiding van en in samewerking met 'n groot aantal leiers

figure in Suid-Afrika het die Voortrekkerbeweging sedert sy 

stigting in 1918 voortreflike opvoedingswerk in ons land gedoen. 

Persone soos dr. C.F. Visser, dr. J. de V. Heese, prof. B.Taute, 

dr. G. Eybers, mev. president M.T. Steyn, dr. W. de Vos Malan, 

dr. 	N.J. van der Merwe, administrateur J.H. Conradie, 

dr. S.F.N. Gie, mev. M.M. Jansen, genl. J.B.M. Hertzog, 

dr. S.H. Pellisier, dr. D.F. Malan, prof. J.E. Pieterse, dr. 

en mev. H.F. Verwoerd, mnr. J.F.P. Badenhorst (tans hoofleier), 

oud-president C.R. Swart (hoofbeskermheer), en andere se daad

werklike en morele steun het daartoe bygedra dat hierdie jeug

beweging ontwikkel het in 'n landswye organisasie wat deur die 

jare heen rigting en inhoud gegee het aan die lewes van duisende 

Afrikanerseuns en -dogters in alle uithoeke van die land. 

Hierdie jeugdiges het ongetwyfeld 'n belangrike deel van hulle 

geestelike toerusting tot jeugweerbaarheid van die Voortrekkers 

ontvang. 

1. 	 Venter, J.P. e.a.: Handleiding vir offisiere van die 
Voortrekkers, pp.2 en 3 
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5.4 Verskeie ander organisasies en verenigings 

Benewens bogenoemde kultuur- en godsdienstige verenigings beskik 

die Afrikaner oor verskeie ander organisasies en verenigings 

wat hulle daadwerklik beywer om die volk geestelik te verryk. 

Onder die belangrikstes sou genoem kon word die Rapportryers, 

die Suid-Afrikaanse Buro vir Rasseaangeleenthede (SABRA), die 

suid-Afrikaanse Onderwysbond (SAOB) die Vereniging vir Christelike 

Hoer Onderwys (VCHO), die Stigting Dirkie Uys, die Pretoriase 

en Johannesburgse Kultuurrade, die Maatskappy vir Europese 

Immigrasie (MEI), die Suid-Afrikaanse Vrouefederasie (SAVF), 

die Suid-Afrikaanse Vrou- en Moederbeweging, die Afrikaanse 

Calvinistiese Beweging en die Afdeling Opvoeding buite Skool

verband van die Departement van Nasionale Opvoeding. 

6. KRAGTIGE LEIERS 

Minder as 'n dekade gelede was woorde soos "permissiwiteit", 

"dwelmmiddelverslawing", "studente-opstande", "voorhuwelikse 

gemeenskap" en selfs "geestelike weerbaarheid" baie min gesien 

en gehoor. 'n Vloedgolf van sedelike wanpraktyke het die af

gelope dekade teen 'n onbegryplike snelheid oor die Westerse 

wereld gespoel en sy slagoffers onder die jeug geeis. 

suid-Afrika is een van die weinige lande wat nog nie totaal 

geswig het voor die aanslag van die kommunisme, liberalisme, 
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sekularisme en ander volkskadelike ideologiee nie. Die 

Afrikaner dank sy Skepper vir kragtige leiers op die terrein 

van die kerk, kultuur, letterkunde, opvoedkunde, politiek, die 

sakewereld en op talle ander terreine van die volkslewe wat 

grootliks hiervoor verantwoordelik is. Hier word veral gedink 

aan persone wat prominent na vore tree met 'n positief-

Christelike beginselstandpunt. Hierdie lang ry van manne en 

vroue het die afgelope vyf jaar, in opvolging van hulle stoere 

voorgangers, sterk op die voorgrond getree met hulle boodskap 

van waarskuwing teen en voorligting in verband met die aftake

lende misbruike in koerante, tydskrifte en boeke, oor die radio, 

vanaf die verhoog en die kansels en vanuit raadsale van die 

land. Hierdie stemme spreek luid en duidelik sodat daar aan

geneem kan word dat dit nie sonder reaksie verbygaan nie. 

Verskeie opvoedende instansies, veral die kerk, skool en staat, 

is koorsagtig besig om voorraadopname te maak van hul huidige 

posisie en ernstig te beplan met die oog op bestryding van 

1die 	hedendaagse volkseuwels. 

1. 	 Enkele voorbeelde van beplanning en aksies deur: 

(a) Skool: (i) Instelling van die Jeugweerbaarheidsprogram 
(ii) 	Orienteringskursusse vir Voorligtingsonder

wysers gereel deur Onderwysdepartemente 
(b) Kerk: (i) Die Ned.Geref.-Kerk se landswye "Jeug-tot

jeug-aksie" gedurende 1974 
(ii) 	Bevordering van Christelike onderwys deur die 

"Interkerklike Komitee vir Onderwys" van die 
drie Reformatories-Afrikaanse kerke 

(iii) 	Instelling van spesiale poste vir jeugwerkers, 
organisering van jeugkampe, verspreiding van 
inligting en die uitdra van die heilsboodskap 
deur simposiums, konferensies, literatuur, 
films, radio, ens. 

(c) 	Staat: Die Onderwyswet nr.39 van 1967; wet in verband met 
die strenger beheer oor die verspreiding en misbruik van 
verdowingsmiddels van 1971, ensovoorts 
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Verskeie kommissies van ondersoek1 is saamgestel om inligting 

te bekom oor sekere aspekte van die verskynsel van permissiwi

teit en doeltreffende bekamping daarvan; die kerke, onderwys

professie en onderwysowerhede reel VOlkskongresse,2 plaas 

leerplanne onder die vergrootglas, stel nuwe sillabusse 3 op, 

bring vernuwing aan ouers en reel kursusse vir OnderWysers;4 

kultuurliggame tree na vore met 'n aktiewe program van aksie;5 

6daar is 'n roering en lewende belangstelling by baie ouers

om meer kennis van die gevreesde toestand en voorligting in ver

band met die bestrydig daarvan te bekom. 

1. 	 Die Komitee van ondersoek na die misbruik van verdowings
middels - 1910; Komitee van ondersoek na kultuurversprei
ding, Augustus 1911; Die Jeugondersoek met sy verslag in 
1968; instelling van die nuwe Nasionale Onderwysraad, 
Augustus 1969 - wat later ontbind is en volgens wetgewing 
(einde 1914) in Maart 1915 hersaamgestel is; samestelling 
van 'n nuwe Publikasieraad en sUbkomitees - 1915, ensovoorts 

2. 	 Volkskongres vir opvoeding en onderwys - Oktober 1969; 
Kerklike Kongres oor hedendaagse sedes, Junie 1910 

3. 	 Bybelkunde, Jeugweerbaarheid, Godsdiensonderrig 

4. 	 Kort kursusse vir diensdoende onderwysers; kursusse vir 
laerskoolhoofde en vir hoerskoolhoofde 

5. 	 Die Jeugkongres in 1968; Internasionale simposium oor 
Kommunisme - 1966; Stigting van die Nasionale Jeugraad 
van die FAK, die Vryburgers en van die Christelike Kultuur 
Aksie (CKA), ensovoorts 

6. 	 Toenemende belangstelling van ouers in persberigte, in 
oueraande by skole, kerklike simposiums, ensovoorts, getuig 
hiervan 
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Suid-Afrika verkeer in tn unieke posisie as daar gedink word 

aan die groot persentasie volksleiers met 'n oortuigde Calvinis

tiese lewensbeskouing wat die taak aan hulle opgedra as tn 

goddelike roeping aanvaar en dit hulle lewenstaak beskou om 

'n positief-Christelike bydrae te lewer kragtens: (a) Die 

Republikeinse konstitusie wat onomwonde die soewereine regering 

van die Almagtige oor volke en nasies bely en ook sy sedewette 

erken as hoogste norm van sedelike denke en dade; (b) Die 

aan die mens geopenbaarde wil van God soos geboekstaaf in die 

Heilige Skrif wat aangaande staatkundige volksleiers en die 

owerheid in die Nuwe Testament bepaalde en onomstootlike begin

sels en wette neerle, onder andere soos vervat in Markus 12:17 

en Johannes 19:10-11. Christus erken hier die taak van die 

owerheid. As God mag toeken, wil Hy dat dit volgens sy wil 

en Wet beoefen word (vergelyk ook Rom.13:1-7). 

"Politieke leiers, meer as almal, wie se positiewe voorbeeld 

uit die aard van die saak nog meer gesag dra en indruk maak, 

verras Suid-Afrika en die wereld nog heel dikwels met hul 

Calvinistiesgeorienteerde daadkrag en veggees teen die libera

listies-kommunisties aangevuurde vernietigingsmanie van die 

moderne permissiwiteit teenoor alles wat tradisioneel Westers

Christelik is in moraal en geloof. n1 

1. Fick, J.J.: Kommentaar gelewer op versoek, 16 Junie 1971, 
p.3 
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As die lyn van kultuurdraers onder die volksleiers dwarsdeur 

getrek moet word, sal dit eindig by die Eerste Ministers en 

Staatspresidente van die Republiek van Suid-Afrika. 

van hulle het ooit iets gedoen wat die volk met 'n Christelike 

inslag waartoe hulle behoort het, kon skok nie. Inteendeel, 

hulle het 'n onverbloemde Christelike belydenis en lewenswandel 

aan oud en jonk voorgehou. Hulle was nederige Christene, 

roepingsbewuste volksleiers, vegters teen alles wat negatief 

handel teen die moraal of adel van die jeug van Suid-Afrika. n1 

Dit is voorwaar In seen vir In volk. 

7. SKRYWERS EN DIGTERS 

Die rol wat Suid-Afrika se skrywers en digters deur die jare 

vertolk het, die bydrae wat hulle gelewer het tot die geestelike 

weerbaarheid van hulle volk, verdien hier ook spesiale ver

melding. 

'n Gedeelte van die letterkunde is 'n weerspieeling van die 

volkslewe en in besonder van die eie-aard van 'n volk. Dit 

is immers eerderdre karakteristieke as die eksentrieke wat in 

die letterkunde uiting vind. Die geestesstrominge van hul 

tyd word duidelik weerspieel in die werke van skrywers en 

digters. Daar is dus 'n noue samehang tussen literatuur en 

1. Fick, J.J.: op.cit., p.3 
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maatskappy. Uiteraard behoort die prosais en digter tot hulle 

volk. Die kunstenaar is dus 'n kind van sy tyd~ 'n spreek

trompet van sy volk. 

Reeds met die eerste lomp treetjies wat die Afrikaanse letter

kunde gewaag het, het hy suiwere spore van die Afrikaanse 

volkskarakter nagelaat. In die eerste gediggies van digters 

soos D.C. Esterhuyse en Sutherland, vroeer in die 19de eeu, 

word reeds die diepe godsdienssin van die Afrikaner weerspieel. 

Taal, nasionaliteit en godsdiens was die hooftemas waaroor die 

G.R.A.-manne na 1875 gedig het. 

Na die Engelse Oorlog (1899-1902) was dit die skrywers en veral 

die digters wat veel bygedra het tot die Afrikaner se heront

dekking van homself en sy kulturele identiteit. Die Afrikaner 

is aangevuur om sy mure te herbou: "Daar's werk!ft Manne 

soos Celliers en Totius het tot in die diepste misterie van Gods 

Woord ingedring en desondanks die Afrikaner se landelikheids

besef en natuurgevoel met sy godsdiens verbind. Eugene Marais, 

Toon van den Heever, A.G. Visser, Theo Wassenaar en andere 

het ewe-eens in streng koserwatiewe gees en idioom gedig. 

Selfs by die sogenaamde vernuwers van die dertigerjare loop 

die twee sentrale temas, landelikheid en die godsdiens, steeds 

soos 'n goue draad deur hulle werke. In die werke van 

W.E.G. Louw, Elizabeth Eybers J G.A. Watermeyer en andere leef 
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1die Afrikaner in sy suiwere identiteit voort. Stadigaan 

het die Afrikaner begin verstedelik en N.P. van Wyk Louw se 

"Raka" stem die volk tot ernstige nadenke, want dit beeld In 

klein stam uit "wat slap geword het in die handhawing van hoe 

waardes waartoe hy in die loop van sy geskiedenis opgeklim het 

en dan oorweldig word deur In hoer mag. Wie sal beweer dat 

dit nie ook 'n waarskuwing vir die klein kultuurgroep soos 

die Afrikanervolk is nie?,,2 

Ook in die Afrikaanse prosa is die Afrikaner as kultuurmens, 

as sedelike wese met 'n bepaalde vooropgestelde waarderangorde, 

sy sedes, tradisies, gebruike en moraliteit, sterk verteen

woordig in die werk van C.P. Hoogenhout, Mikro, D.F. Malherbe, 

Jochem van Bruggen, C.M. van den Heever en andere. Ook in 

F.A. Venter se resente tetralogie word daar 'n voortreflike 

uitbeelding gegee van die Afrikaner as gelowige en geroepene. 

Van die Afrikaanse letterkunde kan gese word: "Tussen wat 

die Afrikaanse volkslewe beroer het en wat die letterkundige 

spieelblad aangebied het, was daar altyd die nouste integrasie, 

in die verlede en vandag nog.,,3 

1. Nel, P.G.: Kommentaar gelewer op versoek, 13 Augustus 1971, 
p.7 

2. Van Rensburg, F.I.J.: Die smal baan, pp.130-131 

3. Van Heerden, E.: Die ander werklikheid, p.25 
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Die 	gevaar en die vrees bestaan egter dat daar na 1960 nie meer 

'n weerspieeling van die Afrikaner se eie-aard in die letter

kunde is nie; dat die kontemporere letterkunde "uitwaarts" 

beweeg na die boheemse en uitheemse. 1 Tog beweer Jannie 

KrUger 2 dat die Afrikaanse skrywers "wesentlik" patrioties is. 

"Ek 	glo in die digter - en ook in die beskeidener prosateur 

as siener en profeet." 

Die bekende resente skrywer H.J. Vermaas, Scheepers-pryswenner 

van 1966, se: "Ek skryf uit eie bodem ter bevordering van die 

tradisionele in die Afrikaner se kultuur en is glad nie te 

vinde vir 'n skryfwyse wat die permissiewe gemeenskap sal be

vorder nie.,,3 

"Skrywers het 'n groot invloed en hulle is tot 'n groot hoogte 

verantwoordelik vir nie net die meningsvorming in Suid-Afrika 

nie, maar selfs ook vir die lewensbeskouing en leefwyse van die 

volk. Dit is 'n geweldige verantwoordelikheid wat op hulle 

skouers rus. 

Skrywers kan veel doen om te keer en te waak teen wat vir ons 

vreemd is en teen wat op ons vernietiging afstuur. As mening

1. 	 Nel, P.G.: op.cit., p.ll 

2. 	 Kruger, Jannie: Rapport~ 24 Julie 1971 

3. 	 Vermaas, H.J.: "Skrywer-boer se nee vir permissiwiteitn~ 
Hoofstad, 8 April 1971 
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vormers en as opvoeders moet hulle die stroom help stuit en 

in die teenoorgestelde rigting help lei.,,1 

Skrywers kan ook 'n sterk positiewe bydrae lewer tot die op

voeding van die jeug deur die regte leesstof te verskaf wat kan 

dien as voorgeskrewe werke vir leerlinge en studente, as gesonde 

leesstof in biblioteke, tydskrifte en koerante. 

Suid-Afrika het sedert die vroegste jare en tot op die jongste 

dag veel te danke aan sy positief-behoudende skrywers wat steeds 

in die voorste linies veg in die stryd teen permissiwiteit en 

om die behoud van eie identiteit. Hy het nog skrywers soos 

die Louws (N.P. van Wyk, W.E.G. en Anna M.), F.A. Venter, 

Audrey Blignault, Alba Bouwer, Elise Muller, M.E. Rothman, 

EIsa Joubert, Bertha Smit en andere wat bevestig dat kuns van 

hoe 	gehalte gelewer kan word s~nder skimperige verwysings na 

"sensuurdreigemente ff 
, sonder prysgawe van die regmatige vryheid 

van die kunstenaar en sonder om, uit naam van die kuns-om-die

kuns, godsdienstige of sedelike waardes en norme opsetlik te 

. k 2 
m~s 	en. 

1. 	 Fouche, Buks: "Die taak van S.A. se skrywers", Hoofstad, 
8 April 1971 

2. 	 Treurnicht, A.P.: "Literatuur en pers", Soeklig op ons 
sedes, p.166 
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8. 	 MASSAMEDIA (PERS~ RADIO EN TELEVISIE) 

Weens die gejaagdheid wat die hedendaagse leefwyse kenmerk~ 

is daar weinig tyd vir besinning. Die enkeling word meege

sleur deur In bree lewenspatroon. Sy gedrag word bepaal deur 

die 	rigting van die stroom en nie deur sy eie oordeel nie~ 

omdat daar geen geleentheid is vir nadenke nie en omdat hy ver

leer het om te dink. Daar word vir horn gedink. Die huidige 

kommunikasiemiddele gaan daagliks voort om die denke van die 

massa te beinvloed en in die meeste gevalle bewustelik te bepaal. 

Juis omdat die gewone man nie tyd het om na te dink nie, aan

vaar hy wat deur hierdie kanale meegedeel word. Hy word daar

deur 'n meninglose, gewillige pion in die greep van die magte 

wat die massamedia beheer. 1 

Oor die geweldige invloed van die massamedia, die pers, radio 

en televisie, bestaan daar geen twyfel nie. Nieteenstaande 

die skerp kritiek soos in Hoofstuk Ill, para. 3.3.9 uitge

spreek, voel elke ingeligte Afrikaner tog dankbaar vir die aan

deel van die Afrikaanse koerante, gesonde Afrikaanse tydskrifte 

en boeke en vir die van die SAUK om die volksbelange van die 

Afrikaner in hierdie land tot sy reg te laat kom. Die manne 

van die pers en radio verdien die opregte dank van die volk vir 

hulle idealisme, koersvaste leiding en onvermoeide inspanning. 

1. 	 Groenewald, E.P.: "Die Christen Afrikaner en sy pers",
Handhaaf, Oktober 1970, p.14 
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Ons is ook dankbaar " teenoor die Here God wat wasdom gegee 


het op die gesaaide saad".l 


Daar word dikwels sterk kritiek uitgespreek teen die radio 


en die pers en dit word beweer dat veral die joernalistieke 


peil van sommige van die koerante aan die daal is. 


"Te midde van die vervlakking van die lewe op alle terreine, 


die wOGntrgaandeverval van sedelike gedragskodes en die verwerping 


van die godsdiens by baie, het die pers 'n grootse taak. 


Hy staan voor 'n uitdaging wat byna bomenslike moed en inspan

. ."2nlng verelS. 

As daar gevra sou word waarom die massamedia in Suid-Afrika 

nog positief en behoudend is, sou die antwoord gelee wees in 

die feit dat die Afrikaner nog in so tn groot mate tn konser

watiewe en Calvinistiese lewensbeskouing huldig. 

In Verantwoordelike pers en radio funksioneer ook in verbon

denheid met die volk en kultuurgroep wat hom dra. 'n Verant

woordelike Afrikaanse koerant en radiowese sal dus self in die 

verlede van die volk gewortel wees en die koers volg wat deur 

1. Groenewald, E.P.: op.cit., p.14 

2. Idem., p.15 
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die bakens van wat goed in die verlede was, aangedui word. 

Goeie tradisies en tn eerbare lewenstyl sal hulle eerbiedig 

sonder dat hulle alles van die verlede sal goedpraat. 

"'n Verantwoordelike koerant sal nie aandadig mag wees aan 

die liberalisering van ons volk wat sal uitloop op sy sede

like aftakeling of sy verdwyning as tn afsonderlike volk met 

eie taal, kultuur en roeping nie. tn Christelike volks

beskouing eis nie volksondermyning of volksverdwyning nie."l 

Dit geld net so sterk ook vir die radio. 

9. DIE GEMEENSKAP EN DIE OPENBARE MENING 

Die gemeenskap in Suid-Afrika word hedendaags dikwels as 

permissief bestempel. As daar ag geslaan moet word op die 

inhoud van die vorige hoofstuk, dan moet tn mens erken dat 

die onmiskenbare tekens van permissiwiteit oral sigbaar is. 

Suid-Afrika is egter opreg dankbaar dat daar te midde van tn 

toenemende stroom verskynsels wat vervlakking van sy sedelike 

norme meebring, tog tn sterk behoudende element in die volks

lewe is wat op elke terrein van die lewe, saam met sy leiers, 

duidelike stemme laat opgaan in tn poging om die erkende 

tradisionele morele norme te beskerm. 

1. Treurnicht, A.P.: op.cit., p.173 
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Die volgende gebeure kan dien as voorbeelde van 'n behoudende 

openbare mening in die volkslewe: Vroeg in die vyftiger jare 

het 'n bekende kunstenaar1 'n halfnaak-beeldegroep ontwerp 

wat opgerig is voor die nuwe bevolkingsregistrasiegebou in 

Pretoria. Die inwoners van die stad het s6 in opstand gekom 

daarteen dat die beelde slegs 'n kort tydjie nadat dit opge

rig is, weer weggeneem is. 'n Paar jaar gelede het 'n 

sekere instansie2 aansoek gedoen om 'n lisensie om sterk 

drank te verskaf in die restaurant by die Voortrekkermonument. 

Die Afrikaanssprekende gemeenskap, kultuurliggame en die 

Afrikaanse kerke het s6 sterk daarteen beswaar aangeteken 

dat die aansoek deur die betrokke instansie teruggetrek is. 

Die 	1971-joolblaaie van die Universiteit van Kaapstad en 

Pretoria se pornografiese inhoud het soveel reaksie van die 

kant van die gemeenskap uitgelok dat uittreksels uit eersge

noemde blad selfs in die Parlement voorgelees is 3 en ten 

sterkste beswaar aangeteken is teen die inhoud daarvan. 

Koerante4en kerkblaaie 5 het skerp gereageer en hul misnoee 

te kenne gegee. 

1. 	 Moses Kottler 
2. 	 Rondalia Beperk 
3. 	 Engelbrecht, J.J.: Hansard, 8-12 Maart 1971, p.2511 
4. 	 Die Burger, Vrydag, 12 Maart 1971, p.5; Hoofstad, Vrydag,

16 April en 22 April 1971 
5. 	 Die Kerkbode, 24 Maart 1971, p.405 



161. 


So vind ons byvoorbeeld dat na In uitsending van die "Rock 

Opera lt , "Jesus Christ - Superstar" op Donderdag, 1 April 1971 

oor 	die Engelse senders van die SAUK, 'n hewige vloedgolf 

van besware uit verskillendeoorde, die Publikasieraad en 

die Beheerraad van die SAUK oorspoel het. Weke lank het 

die uitsending weerklank gevind in verskeie koerante en 

tydskrifte. 1 

Voorbeelde van bogenoemde aard kan vermenigvuldig word. Let 

maar op die stroom van artikels in koerante en tydskrifte, 

konferensie-onderwerpe, kongrestemas, simposiums, referate, 

ensovoorts, wat gereeld handel oor die hedendaagse permissi

witeit en geestelike weerbaarmaking van die jeug en die yolk 

- weer eens 'n aanduiding dat die gemeenskap nog In sterk 

behoudende element bevat wat nie genoee neem met die sede

bederwende en Godonterende stroom nie. 

10. DIE JEUG 

Volgens die verslag van die jeugondersoek wat in 1968 gehou is, 

is die Suid-Afrikaanse jeug nog geweldig positief. "Dit gee 

'n besonder gunstige beeld van jeugland wat die godsdienstig

1. 	 Die Kerkbode, 19 Mei 1971, p.704;
Delf, Jaargang 7, Nommer 1, Junie 1971, p.l;
ROOfstad, 26 April 1971, p.5 en andere 
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sedelike aspekte betref."l Die kongres wat gevolg het op 

die 	ondersoek, het in sy opsomming sy vreugde uitgespreek 

"oor die baie positiewe en gunstige bevindinge ten opsigte 

van ons jeug, veral in hierdie tyd waarin ons leef". " 
Dit stem tot groot dankbaarheid as ons hoor dat so In groot 

getal jeugdiges hul geloof persoonlik beleef en bely, die 

nodige erkenning het vir diegene wat oor hulle gestel is, 

in 'n gesonde verhouding tot hul ouers verkeer, die kerk en 

godsdiens erken as die belangrikste faktor in In gesonde 

huwelikslewe, kerklik jngeskakel is en wil wees~ behoefte het 

aan persoonlikekontak met en leiding van hul leraar, enso

voorts - as 'n mens al hierdie dinge hoor, dan is jy God dank

baar dat Hy die werk van Sy hande nie laat vaar het nie. 

Dan roem 'n mens nie in die voortreflikheid van mense nie, 

maar jy roem in die beskikking van 'n genadige God in Christus 

wat ons jeug staande gehou het en in so 'n mate bewaar het 

van die verwildering wat ons eeu en were Id kenmerk.,,2 

In 'n rubriek vir die Afrikanerjeug skrywe Pieter de Bruyn baie 

teffend die volgende: 

"Ek glo nog aan die Afrikanerjeug van vandag omdat hy nog glo 

in sy God en sy kerk. Ek glo aan die moderne Afrikanerjeug 

1. 	 Pieterse, J.E. (red.): Verslag van Jeugondersoek, ondsrneem 
deur die Departement Sosiologie van die Universiteit van 
Pretoria~ 1968, Deel V, p.44 

2. 	 Verslag van Jeugondersoek, p.44 
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omdat hy nie 'n konformis is nie; omdat hy nog met sy voete 

in die verlede staan; omdat hy nog glo aan enige waardes 

wat sy volk 'n volk gemaak het - die waardes wat ewig bly 

staan, die waardes van wellewendheid, weerbaarheid, durf, 

daadkrag, veglus, vertroue en geloof. 

Ek glo aan die jongmense omdat hulle tn skone toekoms het. 

Hulle gaan die beskawing, die kultuur op hierdie kontinent 

behou. Hulle gaan nie hulle tentpenne hier uittrek nie. 

Hulle is van Afrika - hulle is Afrikaans. Hulle sal nie 

faal nie, want net soos ek glo hulle ook in hulle God, aan 

hulle volk en aan hulself."l 

Bostaande verslag van tn landswye jeugondersoek en die geloofs

belydenis in die jeug van Suid-Afrika kan beslis aanvaar word 

as tn aanduiding dat die jeug, om wie hierdie ondersoek per 

slot van sake gaan, self ook tn sterk positiewe bydrae lewer 

tot die positiewB "vestings" in die Afrikaner se volkslewe. 

11. INDIVIDUELE EN KLEINER GROEPVESTINGS 

Behalwe die persone en instansies wat kortliks genoem en be

spreek is, bestaan daar talle ander persone en organisasies wat 

aktief meewerk om die Afrikaner op te voed tot groter bewus

1. 	 De Bruyn, Pieter: "Ek glo aan die Afrikanerjeug", Handhaaf, 
Februarie 1970, p.8 
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wording van eie identiteit en geestelike weerbaarheid. 

Daar word dus nie aanspraak gemaak op volledigheid van wat 

hierbo genoem en bespreek is nie. 

Dit sou egter tog waardevol wees om net In paar voorbeelde 

te noem van individue en kleiner groepe, voorbeelde wat ver

tienvoudig kan word en wat op elke terrein van die samelewing 

gevind word. Hierdie persone is besig om op onbaatsugtige 

wyse kulturele en geestelike diens te lewer aan die jeug en 

aan die volk: 

(i) Veertien matrikulante van In hoerskool1 het 'n eie 

publikasie die lig laat sien, "Vuur! Fire!", om te bewys dat 

die Suid-Afrikaanse jeug nie verrot is nie. 

(ii) Die Christelike Kultuuraksie (CKA) is In beweging 

wat die uitbouing, handhawing en beskerming van die Christelike 

Afrikaanse kultuur en die bestryding van alles waardeur dit 

bedreig word, ten doel het. 

(iii) Die vryburgers 2 is In organisasie wat berus op In 

Christelike Afrikaanse Nasionale grondslag en wat hulle beywer 

om: 

(a) 	 die Suid-Afrikaanse volk en gemeenskap te dien; 

(b) 	 die Afrikaanse kultuur en tradisies te erken, uit 

te leef en op alle terreine te bevorder. 

1. 	 Die Hoerskool Tuine in Pretoria 

2. 	 Die Vryburgers bestaan hoofsaaklik uit 'n groep Christelike 
sakemanne 
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(iv) Die vereniging i'Aksie Morele Standaarde" se doel

stelling is om die openbare mening op te skerp en om daad

werklik wal te gooi teen elke vorm van permissiwiteit, veral 

ten opsigte van pornografie. 

(v) 'n Gemeente van die Ned. Geref. Kerk1 het horn in 

1971 besonder beywer vir beter kerkbywoning. Deur gereeld 

na die aanddienste simposiums te reel oor aktuele temas soos 

geslagsvoorligting, huweliksverhoudinge, kerklike tug, 

Sondagkoerante, ensovoorts, het die belangstelling van die 

gemeente in die aanddienste aanmerklik toegeneem. 

(vi) 'n Leraar van die Ned. Geref. Kerk2 beywer horn om, 

man-alleen, rolprente te vervaardig met 'n duidelike Christelik

godsdienstige boodskap wat duisende kan bereik, onderwyl hy 

vanaf die kansel in sy tuisgemeente die Evangelie bedien. 

(vii) Verskeie kerke bou jeugsentrums om aan die storm

geteisterde jeug beskermende huisvesting te bied. 

(viii) 'n K.J.V.-groep van die Stellenbosse studente 

het 'n koffiekroeg in Kaapstad geopen as 'n godsdienstige 

oase vir jong verdwaaldes van Kaapstad se nagklubs. Vandag 

bestaan daar reeds verskeie soortgelyke koffiekroee in ons 

groot stede. 

(ix) 'n Onderwyser en vyf seuns van 'n hoerskoo1 3 het 

1. 	 Die Ned.Ger.-gemeente Wonderboom, Pretoria 
2. 	 Ds. Danie Steyn voorheen van die gemeente Pretoria-Oos en 

tans van Ventersdorp 
3. 	 Die Hoerskool Wonderboom, Pretoria 
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die 	sogenaamde Visklub gestig om hoerskoolleerlinge op 

Saterdagaande konstruktief besig te hou met 'n gesonde kul

turele en Christelik-godsdienstige program. Hierdie klub 

is besig om landswyd te versprei. 

Voorbeelde van hierdie gehalte diens wat aan die volk gelewer 

word, is legio. Op die wyse word 'n netwerk van sterk 

positiewe invloede deur die volkslewe gespan. Hierdie per

sone staan brandwag op die volksmure om te waak oor die erfe

nisse van hul vaders en om die jonger geslag toe te rus vir 

en op te roep tot die stryd. 

12. SLOT 

Uit bostaande bespreking blyk dit duidelik dat die Afrikaner 

met groot dankbaarheid sy seeninge moet tel. Hy behoort sy 

verlede in herinnering te roep en die talryke positiewe 

"vestings n1 waaroor hy nog beskik, doeltreffend te beman om 

kragtig w~erstand te kan bied teen die volksvyande. Sy taak 

le veral ook daarin om brandwag te staan en sy jeug geestelik 

so toe te rus dat hulle staande sal bly in die stryd teen die 

hedendaagse magte van die duisternis wat hulle verlustig in 

die toenemende verswakking van die Afrikaner se kultuurakti 

witeite, in die gebrokenheid van menige gesinslewe, die ver

1. 	 Positiewe Ifvestingsl! van die Afrikaner: sy wesenskenmerke 
soos hierbo beskryf; sy kerk, skole, kultuurorganisasies,
jeugorganisasies, ensovoorts 
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skynsel van soveel sedelike misgewasse, kerkloosheid en kerk

losheid, gesagsmiskenning, ensovoorts. 

Benewens die verpligting wat leiers en opvoeders op verskil 

lende lewensterreine teenoor die jeug en die breer volksmassa 

van Suid-Afrika het, word die Afrikaner geroep tot 'n wereld

taak. As volk met 'n tradisionele Calvinistiese lewens

beskouing, wat vandag nog deur sy leiers op alle lewenster

reine gebind word aan die voorskrifte van die Bybel as die 

onfeilbare Woord van God Drie-enig, gee die Christen-Afrikaner 

geestelike leiding in 'n wereld van toenemende ontkerstening. 

Die Christen-Afrikaner, meer as enige ander Westerse mens, 

is reeds besig om aan die positiewe inhoude en eienskappe 

van die aanbrekende wereldtyd 'n vaste, blywende en duidelike 

uitdrukking te gee. So word hy ook die pionier van die 

nuwe filosofie van die een-en-twintigste eeu, In filosofie 

wat die kleurloosheid van die geintegreerde kommunistiese 

en liberalistiese wereldgemeenskap oorwin en wat die God van 

die Bybel in die middelpunt van die heelal plaas. 1 

1. 	 Meyer, P.J.: op.cit., p.215. Vgl. ook Stoker, H.G.: 
Oorsprong en rigting - band I, "Hoe is ons roeping
wereldwyd", pp.140-156 en De Klerk, W.J.: "Die antwoord 
van die Afrikaner op die huidige kulturele rewolusie" 
(In: Instituut vir Bevordering van Calvinisme, Reforrnasie 
en Rewolusie, p.235) 


