
Beste Thys 

Ek het vanoggend jou epos ontvang met jou versoek om die riglyne net met ’n byvoeging oor die 

grondwet aan te vul. Ek wil graag die vrymoedigheid neem van hierdie geleentheid om aan jou my 

posisie en mening oor die taakspan se funksionering te gee.  

Ek doen dit met die vrymoedigheid omdat ek en jy mekaar as persone leer ken het en mekaar as 

persone respekteer. Ek het waardering vir jou beskeidenheid, jou akkommoderende leiding in 

vergaderings waarin jy nooit jouself forseer maar die vergadering vryruimte gee. Jou goedhartigheid 

en meelewing met mense is kosbaar . Dit sê ek nie om piëtisties innig te wees, kerklik korrek wees, 

as verskoning te gebruik om nou verder gemeen te mag wees of net gewoon oneerlik te wees nie. 

Dit is my eerlike mening oor jou as persoon en hierdie respek sal jy altyd van my kry. 

Met die vertroue dat jy ook die aanvoeling het dat ons nie met mekaar persoonlik was oor grondeise 

en dat dit nog nooit om ’n persoonlike saak gegaan het in ons kontak of verbintenis met hierdie saak 

in die gemeenskap en kerk nie, wil ek nou die vrymoedigheid neem om my mening, posisie en geloof 

oor hierdie saak duidelik te stel.  

Ek doen dit op hierdie wyse omdat ons kuiers en vergaderinge nie die ruimte hiervoor bied nie en 

omdat ek met my reaksie in hierdie beperktheid van hierdie ontmoetings nie my oortuigings 

behoorlik kan oordra nie. 

Thys, jy, Kobus en Ben het met die twee telefoonkonferensies wat ons gehou het by my die indruk 

geskep van die hoë en dringende nood waarmee ons moet vergader. Die vergadering wat ons gehou 

het, is gehou as ’n vergadering wat die verloop en verskuiwing in die regering se houding oor 

grondeise as krisis sou aanspreek.  

 In hierdie telefoongesprekke het ek gestel dat ons die spanning moet aanspreek tussen die 

verpligting wat die kerk en die owerheid op ons boeregemeenskap plaas om hulle as boere aan die 

konstitusie en konstitusionele reg te onderwerp, terwyl die owerheid vir homself ’n rewolusionêre 

reg opeis teenoor die boeregemeenskap. Hierdie spanning van dubbele staat – ’n konstitusionele 

staat vir burgers en ’n rewolusionêre staat vir ’n swart nasionalistiese elite, is die kern van die 

nasionale demokratiese rewolusie. Myns insiens die kern van die grondkrisis. 

Ek het oor die foon nog gestel dat ons hierdie saak van ’n dubbele staatsorde moet stel binne die 

tema van die staat wat in disfunksionaliteit verval en reeds in ’n proses van ’n mislukte staat gegaan 

het. Ek het die VVO se verwysings oor mislukte state nog as verwysing vir die vergadering gegee.  

Dit sou ons ’n kans gee om grondeise in perspektief vir die kerk en gemeenskap te kon plaas sodat 

ons vir lidmate in die veronderstelde “krisis” wat vir die vergadering voorgehou is, behoorlike en 

gefundeerde leiding kon gee.  

Die tweede saak wat ek in hierdie twee vergaderinge gestel het, en aangebied het om my op voor te 

berei om die vergadering met inligting te bedien, was oor die misplaastheid van die NG Kerk se 

Afrika- en versoeningsvisie wat nou duidelik in die gevolge van grondeise en die kerk se hantering 

daarvan wys.  



Dit is my vaste oortuiging dat terwyl die regerende party ’n openlike en brutale Afrika-sosialisme 

dryf waarin ons lidmate geen plek, ruimte of toekoms het nie, van die begin tot vandag toe nog, die 

NG Kerk met ’n Afrikavisie en met die kerklike kleed van versoening homself deel van hierdie 

beweging wou laat wees vir al die voordele wat dit het om staatskerk of staatsondersteunde kerk te 

wees.  

Ek het nog opgemerk dat die NG Kerk hiermee in Afrika-sosialisme presies dieselfde posisie as die 

“Duitse Christene” in nasionaal-sosialisme opgeneem het.  

In hierdie telefoongesprekke is dit gestel dat ons hieroor kan en gaan praat. Ons vergadering kon 

deur niemand misverstaan word as net ’n administratiewe vergadering om net iets administratiefs 

voor die algemene sinode te kan voorlê nie. 

 My aanbod was nie impulsief of intuïtief nie. Met ons telefoongesprekke het ek reeds die volgende 

boeke hieroor deurgewerk: “Die Kirichen und das Dritten Reich”, van Klaus Scholder, “Collaboratie 

en onderwerping”, het Duitse Protestantisme in 1933, deur Wilken Veen, “Evangelische Kirche in 

Gesellschaft, Staat und Politik 1918-1945, deur Kurt Nowak, “Lesebuch zur Deutschen Geschichte 

Von Beginn der Neuzeit bis zur Reichsgründung en “BRD ade! Vierzig Jahre in Rüch- Ansichten van 

Sozial- und Kulturwissenschftlern deur Fredrichs en Rammstedt. 

Hiermee het ek vir myself reeds voor julle die telefoonkonferensies belê het die posisie wat die NG 

Kerk teenoor sy lidmate ingeneem het, uitsorteer – Die NG Kerk het met sy Afrika- en 

versoeningsvisie sy lidmate gelei om hulle te onderwerp aan en mee te werk met die opbou van ’n 

gedrewe Afrika- sosialisme. Die kru materialisme wat in hierdie visie opgesluit is, was blykbaar nie vir 

predikante sigbaar nie!  

Dít is die krisis waarin ons met grondeise nou geraak het – nou dat die wit elite skielik uit die 

winsgewendheid van hierdie grypsug uitgesluit is deur die nuwe president en ’n nuwe magsblok – 

nou skielik het hierdie ideologie se vernietigingswerk sigbaar geword en nou wil die kerk homself 

skielik as opponent stel van die ideologie waarin hy sy lidmate as medewerkers en ondergeskiktes 

ingelei het. 

Ek het na ons telefoongesprekke ’n dinkskrum uit die boeregemeenskap bymekaar gekry sodat ek 

my self kon voorberei vir hierdie vergadering met die saamdink van die boeregemeenskap – dit het 

Dries Joubert en Stefan Hoffman ingesluit. 

 Voor ons egter vergader het, het ek julle epos ontvang oor die vergadering – waarna ek aan hulle 

gestel het ek dink ons word misbruik. Die taakspan gaan misbruik word om nou skielik tendense te 

opponeer wat nie voorheen raakgesien was in ander vergaderinge nie en die taakspan gaan in ’n 

posisie geplaas word om die grondwet te beskerm teen die vergrype van hierdie gees waarmee die 

kerk saamgewerk het. 

Dit is hoe ek in daardie vergadering ingegaan het. 

Die eerste ontsteltenis wat my oorval het, is die ligsinnigheid oor tyd. Ons word opgeroep met die 

uitdruklike stel van ’n krisis wat ons moet aanspreek – maar die vergadering het nie eers die tyd 

beskikbaar om hierdie saak aan te spreek nie. Na die sprekers weer die gewone inligting gegee het 

wat ons almal mee op hoogte is, was die enigste inisiatief uit die bestuur – om net een of twee 



riglyne te verander of by te sit – om die kerk in ’n posisie te plaas om die mondstuk van die grondwet 

te word. 

Die tweede ontsteltenis wat my oorval het – is dat die NG Kerk nou regtig is waar ek vermoed het 

en, met behulp van die gees en strategie van die “Duitse Christene” se uitlewer van die Christene 

aan nasionaal-sosialisme, uitsorteer het. AgriSA het vir ons dit uitgespel en Theo de Jager se 

onbeholpe verskoning oor “probeer maar saamwerk” het net die werklikheid dat die kerk weereens 

sy lidmate aan ’n ideologie uitverkoop het bevestig.  

Ek het anders as wat jy dit voorhou as ’n onbillike versoek van die vergadering reeds met Pieter 

Dorey saamgewerk. Ons bevinding is dat die werklikheid wat ons moet aanspreek nie aangespreek 

kan word deur een of twee riglyne te verander of by te voeg nie.  

Dit het ek persoonlik aan jou gestel tydens teetyd met ons vergadering. Ek het uitdruklik vir jou gesê 

dat as die vergadering dit sou doen ek my duidelik daarvan sal distansieer. Dit is hoekom ek ter 

vergadering die voorstel oor die NDR geformuleer het – om iets van die werklikheid  waarin ons is, 

deel van die openbare werksaamhede van die kerk te maak.  (Ek vermoed dit sal weer wegraak in die 

kerk se beeld van versoening ) 

Ek en Pieter Dorey se voorstel is dat die kritiek op grondeise wat deur die sinodes van Oos Transvaal 

en die Noordelike sinode in opdrag van die moderatuur van die Algemene sinode opgestel was – 

openbaar gemaak moet word en as verslag of ten minste dan as deel van ’n verslag aan die 

Algemene Sinode voorgelê sal word. Dit is, nie net ’n verwysing na of opmerking iewers in ’n verslag 

oor hierdie gegronde kritiek op grondeise nie. Maar die verslag as geheel – moet voor die sinode 

dien. 

Die motivering daarvoor is dat op watter ander wyse kan daar in die Algemene Sinode die krisis van 

hierdie saak aan die orde gestel word? Of het iemand in een of ander kerklike vergadering voor of na 

ons taakspan se vergadering weer besluit dat daar nie so ’n krisis is waarvoor ons byeengeroep was 

of dat die kerk net uit hierdie krisis gaan onttrek sonder om dit openlik in die Algemene Sinode te 

hanteer?  

Ek sal en wil my op geen manier assosieer met net weer een of twee nuwe riglyne nie – ek maak nou 

weer ten sterkste daarteen beswaar. 

Dit is volgens my ligsinnig en misken die werklikheid waarin die kerk homself en sy lidmate in geplaas 

het deur met die Afrika-sosialisme in grondeise mee saam te gewerk het. Hoe kan ons as kerk hierdie 

werklikheid aanspreek as die regering met ’n dubbele staatsleer werk: konstitusionele reg vir 

ongewensdes en rewolusionêre reg vir begunstigdes?  

Wil jy nog ’n riglyn gee vir mense wat hulle aan die konstitusie moet hou, terwyl die owerheid lankal 

met ’n rewolusie teen sy burgers besig is (kaderontplooiing in die staatsdiens) en hierdie nuwe twee 

reëls weer gaan gebruik om boere by hulle eie riglyne te hou? Jy het tog helder en duidelik van 

AgriSa en TLU gehoor dat die ANC hulle rewolusionêre doelwitte reeds in die grondwet gaan 

veranker het in die vooronderhandelinge. Dit is ter vergadering aan ons helder en duidelik uitgespel 

deur hierdie twee organisasies.  

Wie wil jy nou aan nog twee beginsels of reëls gaan vasbind?  



Verwysings oor die grondwet wat onderhou moet word, gaan net nog ’n wapen word teen die 

landbougemeenskap wees deur ’n regering wat reeds ’n rewolusie bedryf in die staatstrukture wat 

konstitusionele reg minag.  

Wat wil jy aanspreek?  

Ek dink ons taakspan raak disfunksioneel.  

Hoe kan ons vir die dreigende sosialistiese krisis in die landbougemeenskap opgeroep word, en al 

wat ons te sê het, of al leiding wat ons aan die Algemene sinode kan gee, is om een of twee riglyne 

op te stel vir iets wat totaal net nie meer van toepassing is nie?  

Ek dink ons disfunksionaliteit is deel van hierdie werklikheid: hoe spreek ons ’n sonde aan wat ons 

weer ons lidmate aan onderwerp het en gelei het om met hierdie sonde mee te werk? Ek dink dit 

stel ons voor die werklikheid van die geloof van die NG kerk: ’n spiritualiteit wat net in en deur 

staatsmag homself kan handhaaf. 

Het ons niks meer oor hierdie ellende te sê as wat in die grondwet staan nie?  

Dit was my indruk dat die vergadering hierdie voorstel nie aanvaar het nie, maar my en Pieter Dorey 

gevra het om die saak te oorweeg, en ons stel voor dat die Algemene Sinode ingelig word met die 

verslag van die twee sinodes wat voor die Algemene Moderatuur gedien het.  

Thys, ek sien nie die besluit van die vergadering soos jy dit sien nie. 

Die opdrag was nie onbillik nie. Daar was nie ’n besluit om net nog ’n riglyn vir die sinode oor die 

grondwet op te stel nie. Ons beveel aan dat die AS ’n verslag ontvang wat die werklikheid van die 

grondeise in die NDR aanspreek: die verslag van die twee sinodes aan dis ASM. 

 Volgens my eie mening moet die AS en kan die AS dit nie anders hanteer as om die NG Kerk se 

verleentheid oor ’n misplaasde meewerk en sanksionering van ’n mens- en landvernietigende 

ideologie aan te spreek nie.  

Of die dagbestuur van die Taakspan kan besluit dat in hierdie krisis wat hulle geëien, aangekondig 

het en ons voor byeengebring het, die AS nie hierdie landboukrisis deel van sy openbare 

werksaamhede maak nie. 

Ek dink ons verstaan van hierdie situasie is grondliggend anders en ons oortuiging oor die rol van die 

kerk in hierdie situasie is waarskynlik onversoenbaar. Die opvatting dat die kerk namens die 

grondwet moet praat in die sosiale-politieke magte waarin ons is, is net so goed soos om te dink dat 

die nasionaal-sosialisme kon verander het as daar een of twee nuwe veranderings in die grondwet 

van die Weimar republiek verander kon word.  

Daar is vir my geen verskil tussen die blindheid van die “Duitse Christene” met nasionaal-sosialisme 

en die blindheid van die NG Kerk se “Afrika- en versoeningsvisie met Afrika-sosialisme nie. Dit was 

hierdie blindheid in die vergadering, en nou waarskynlik in die werksaamheid van hierdie 

vergadering, wat my so woedend gehad het.  

Ek glo ons moet uit hierdie blindheid uitkom, sien wat gebeur en leiding gee vir wat gebeur.  



 

Ek kan nie dink dat ons by mekaar kan wees as net een of twee riglyne se verandering vir jou ons 

taak en opdrag aan die AS verwoord nie. 

Ek stel dit weer duidelik. Ek wil op geen manier geassosieer of verbind wees aan ’n verslag aan die 

sinode wat net riglyne byvoeg nie.  

Dit sal die finale slag wees om die hele landbougemeenskap permanent van die kerk te vervreem – 

ook hulle wat gedink het hulle kan materiële gewin kry uit hierdie ideologie en nou ontnugterd met 

hulle self en hulle eie wit grypsug sit. Hulle gaan ons ook as kerk selfverskonend verwyt en 

selfregverdigend afskryf. 

Ons skuld ons lidmate en die Suid Afrikaanse gemeenskap – Skrifgegronde en geloofsgerigte kritiek 

en waardes. Dit is nie nou op ons tafel nie en sal myns insiens nooit deur die land se grondwet op die 

tafel kom nie.  

Ek glo jy sal niks in hierdie vrymoedige stel van my mening en oortuiging as persoonlik sien nie. Dit is 

nie. Ek sal met dieselfde hartlikheid en vrymoedigheid met jou kommunikeer. Ek dink ons leef net in 

twee verskillende wêrelde: geloof, waarde en oortuigings gewys. As daar eendag ruimte is, kan ons 

dit met mekaar opneem.  

Hierdie is nie ’n persoonlike skrywe nie – maar aan jou as voorsitter van die taakspan. Ek versoek dat 

jy aan die dagbestuur afskrifte sal voorsien – ek kan ook as jy wil. Dit is volgens my ook nie vertroulik 

tussen my en die dagbestuur nie. Dit is tot insae van die hele taakspan. Dit geld ook vir die kerklike 

en openbare gemeenskap.  

Vriendelike groete. 

Petrus. 

28.07.2010 

 


