
STAATSABSOLUTISME,

Ds. S. J. Stwnd.er.

Die vele en verwarclc probleme op die verskillende terreiue
van die lcle, rvaarop die teensrvoordige mensdom geroepe is ottr

hom te beweeg, het vir die sniu'ere en ongekunsteld,e Afrikaner,
rnet sy cienaardige temperament en insigte, met sy bescndere
omstandighcde cn ontrvikkrling, 'n bescndere sin. Want hy is
in baie opsigte 'uniek, en s'taan teenoor besonclere vraagstukke
en mocilikhede, rvat ander nie het nie, of u'at ander hoogstens
slegs ten dele het. Die wording en geski,edenis van die Afri'
kaner, sy topografiese en etnol,ogiese posisie, die vorming van
sy oortuiginge en ideale is soveel and,ers as die van die meeste

ander volkere, dat hulle hom dihl,cls slegs gebrekkig en mcestal
verkeerd verstaan. Dit besef ons r.etal as andcr in ons land
die Afrikancr rvil voorskrl,'f h,cc hy sy moeilike en ingervikkelde
pr,cbleme rnoet oplos. Die besonder voorligting en leicling, wat
hy nodig h,et, kan eintlik aileen gegee word deur iemand' rvat
die Afrikauer reg r-erstaan en reg 'lvaardeer, deur ientand dus,

wat (liefs) self 'n egte Afrikaner is.

Die boek Koers in die Kt"isi.s word gcskryf meestal deur
Afrikan,ers vir A{rikaners ten cinde voorligting te verstrek te
midde vau die vraagstukke op verskillende lervensgebicde. Hier'
die artihcl bling ons op die gebied van die staatsle'rve en is
bedoel om op ccnvoudige en popul6re rvyse lig te bied uie aan
die h,cog'rvetenskaplike, tvat dinge beter wect nie, maar aan dJe

allcdaagse iid van die Afrikanernasie ten einde hom op sy
hoede tc stel vir dnaaln'ed, en om vir liom die rigting aan te
d'ui rvat hy dien in te slaan sodat hy nie op s1'paadjies verdrvaal,
of die Afrikancr-koers lilvytraak eu so sy bestemtning mis nie.
Want and,ers sal hy nie in staat $ees onl s-v decl by te dra
vir die 'r"erkryging van die idi:aal, nl, dat sy volli sy l:cstcrnming
bercih nic. 51 volk, immers, is nuntcrieli hlcin; en lrat so aan
getalle kortkcm moet deur oortuiging, geloofs- en dadekrag
vergoed rvord. Ous moet daarom Afrikaners h6, voor die voet
*as dit kan-goed ond,erl6 en toegerus, waarvan elkeen rveet
"wat rvat is, lvaar dit heen moet, en hoe om bes daar te kom;
wat 1veet, rvat die gevare is rvat mct oog op tlie bereiking van
sy ideaal vermy en afgerveer moet rvord, en hoe dit gedoen

moet rvord.
Dic onderrverp lvaarocr hierdie artikel handel is ,,staats-

absolutisrne. " Dit is 'n onderrverp van lerveusl:elang, in beson-
der vir die Afriiranct vandag,* rvaar hy deur die voortwoekc-

* Geskryf voor die uitbreek van die oorlog. - Red.
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ring van die staatsalmag in sy land bedrcig rvord. Ons moet ons
afvra, rvat is dic staat, rvat is sy gebied, rvaaroor hy bevoegd is,
lvat is die grense rvaar,corheen hy nie tnag gaan nie, en wat is
die gevare, as die staat hi,erdic perke oorskry en absoluut, onbe-
perk, wil heers. Ons moet duidelik sien, hoe die staat iu ons
land sy perke te buite gaan, en hoe ons dit moet keer.

tslt*

Die staat is 'n instelling, 'n r.erbinding van mense naas
die gesin, dic kerk, en ander instellinge. Elke instelling het
sy eie faok, u)at a,{wL hun all'een behoort. Die taak van die staat
is nie om die ander instellingc te ,ocrheers nie, maar om toe te
sien dat orde cn reg gchandhaaf lvord. Want deur die sonde is
die mense geneig om die regt,e van andcr hom toe te eien, 'n
gevaar vir ander te word, en die staat moct sorg dra dat die
regte van elkecn gederbiedig word, sodat clke burger en clke
instelling yry sy pligte kan clocn err vry kan ,cntrvikkel. l)ie
staat moet nie net ordc en reg handhaaf ric, maar moet ook
geleentheid en voorwaardes skep, waarin sy bur:gers en die
ander instellinge gunstig kan ontrvikkel; hy moet help om alles
lvat hierdic ontrvilrkeling str,em, te oorrvin. I\faar die staat het
geen seggcnskap oor die Kerk, oor dic privatc gesinslelve, oor
die geloof en die gervete van die rncns, ,ens., nie; hy mag hulle
nie oorheers nie, maar mcet hulle vly laat ,onr hul eie ideale
uit te rverk cn hul regte te venvesenlik. Die staat is, van
Calvinistiese oogpunt beskou, gebonde aan die ordinansieii van
God, r.aarop die Ileilige Skrif besondcre lig gec.

Die staat kan egter sy gebi'ed van regshandhar'ving colskrty
en ,oor clie mens se persoonlike lervc en oor die besondere gebied
van ander instellinge probe,cr heers dcur self te rvil doen, rvat
eintlil< lrullc taak is, en nie die taak van die staat nie. Dan
spreek ons van staatsabsolutisme. Slaatsalsclutism: Iirl' ons
rvaar die staat r-ir hom die monopolie eit opperheerskappy ccr
al wyer gebiecl begin t,ce-cien, sodat iry lairgsamerhand alleen-
seggenskap verl<rv, en alle terueinc varr dic lerve (ook die van
die kerk, van die gesin, van die s}<ool, van tlje enkele mens)
oorhcers eu sodocrlde feitlik 'n ahna.gtigc si,aaD word. Dan
eerbiedig clie staat nie die t.:sondcrc regte van ander nic en
eis hy alle reg yir hom ailecn op. So 16 die staat naderhand sy
hand 'cp alles.

Die strerve van die staat om rnecr seggenskap te verkry as
rvat hotr toekorn rnag irr uitsonderingsgevalle rniskien nodig
Ivees, maar is daar, op s)' sags ges6, nie in a.]le opsigte 'n onge-
mengd.e heil nie; dit is, vanuit Afrikaans-Calvinistiese stand-
punt gesien gevaarlik, en rvaar dit t,e ver gaan, verkcerd. Tecn
hierdic strerve van die staat moet gewaak en gmtry rvcrd, on
moet sorg gedra t crd, dat lrierdie strervc binne veilige cn
regmatige perke gehou word.
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Daar is feitlik allerweij tn neigirag vandag tot staatsabsolu-
tisme. Natuurlik is dit nie juis 'n verskynsel net van die
huiilige tydsperiode nie, maar is dit veeleer 'n niltwiurklte d,rumg
wat met alle menslike strewe gepaard gaan; dit het hom voor,
gedoen van dio vroegste eeue af en wel by tye en geleenthede
in minder of mee,rdere mate. Die ou spre,ekrvoord lui: ,,T{.oc
meer'n mens het, hoe meer wil hy h6." Dit is alom waar'.
Staatsabsolutisme is 'n strewe na magsuitbreiding. Die strerve
na magsuitbr'eiding is natuurlik, en dit is ook nie in sigself in
alle opsigte juis 'n verkeerde of sondige drang nie. Inteendeel,
dit is gesond as 'n kind 'wil groot en sterk word, as 'n boer
uitbrei, 'n sakeman sy bedrywighede wil yergroct en verstcrk;
ja, as 'n mens of volk of watter soort organisasie ook al, soek
na ont'wikkeling en vooruitgang. Dit is 'n lewens-eis en tegelyl<
'n gunstige lcwens-teken. Wie hier dan ooh in gebreke bly sal
sp,oedig tot ondergang gedoem'rvees. Dit is daarom ook natuurlili
en op sigself oppervlakkig gedink nie klvaad, as 'n staat soek
na gesag- en magsuitbreiding nie. \re,eleer is dit tot op sekele
hoogte 'n noodsaaklike blyk van lelve en bedrywigheid wat irr
baie opsigte stellig lofwaardig is. tr{aar staatsabsolutisme is
meer as net 'n verskynsel van magsuitltreiding en ontwikkeling"
omdat dit nie binne die perkc van sy leu,ensgebicd bly nie,
maar hom uitbrei ,oor die terrein van ander le.rv,ensgebiede,
waar die staat gcen reg en scggenskap behoort tc h€ nie. Dic
magsuitbreiding van die staatsabsolutismc beteken dat die ancler
gebiede oorheers en aan die staat vcrslaaf rvorcl en sodoendc hul
eie vryheid inboet. Hicrdie natuurlike drang van magsuitbrei-
ding en ontn'ikkeling rvord by dic staatsabsolutisme 'n drang.tot
oorheersing en alleenseggenskap; en hierdie drang is verkeerd.

Veral rvaar die staat vir sy b'urgers of vir ander instellingc
gele'entheid moet skep om vooruit te gaan en hul belangc te
behartig en soms daarvoor geldelike ondersteuning moct gce,
kry ons die vcrskynsel dat die staat dan ooli geneig is om ir.onr

meer seggenskap toe te eien, as rvat hom toekom. Dit spreek
vanself dat die staat verantwoordelik is vir die koste verbondc
aan die uitvoering van sy oncl'erneminge binnc die gebied wat
vir sy rckcning is, en dit is ock nie meer as reg, dat die staat
ook bcheer uitoefen oor die onderneminge, lvaarvoor hy also
geldclik verantrvoordelik is nic. Soms neem die staat ook die
verantwoordelihheid van onderneminge op hom, tvat ander ook
kon ondernecm het, soos b.v. dic spoorrveij, die staatsbank, dic
onderll's, staatsindustried, ens. Dat die staat hiermee ook ver-
antu.oordelik 'rvord vir sulke ondcrncminge, spreek vanself -

I\faar u'aar ander groepe ock belange by sodanige ondernemiugc
het, mag hierdi,e belange nie op sy gedu v'ord nie, en rnoet
die regte van ander in hierdie sake geUerbiedig rvord. As dic
staat b.v. die onderv'ys geldelik en adrninistratief beheer, mag
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die staat nie die regte en verantwoordelikheid van die ouers
i.v.m. die opvoeding van hul kindcrs oorneem nie. Tog is die
staat in sulke gevalle geneig ,cm alleenseggenskap te eis, en die
rcgte van and,er nie te eerbiedig nie. Bo'lvedien, lvaar die
staat te veel op hom ueerl, bestaan die gevaar dat hy private
inisiaticf en verantrvoordelikheidsgevoel smoor.

Dit is nie alleen die staat, rvat skuld het aan die ontstaan
en voortwoekering van staatsabsolutisme nie. Die gebrek aan
pligsgevoel en rvcrkltis Lr;' urrdo. groepe en by die mens in die
algemcen, 'w'crk dit so maklik in die hand. B,crvedien word so

dil<rvels a,llerwcd druk op die staat uitgeoefen om hom vir
stecds meer verant'rvoordelik te stel. \ran alle kante gaan roep-
stcinme op tot clie staat orn norl hier en dan daar te h.elp en in
te gryp. Dit geshi,ecl meestal op gebiede, rvaar die mens h,omself
moes gehelp het. nlense doen dit helaas dikwels sonder om
al die nadelige gevolge vooraf te bercken, en sonder om in te
sien hoe r-erkecrd dit is. Onder die nadelige gevolge moet nie
net gerekcn rvord, dat private inisiatief en verantrvoordelik-
heiclshescf ondcrml'n lvord nie, maar 'ool< dat sodoende gebiede
onclcr die behcer van die staat kom, waar hy eintlik geen reg en
bevocgdheicl hct nic. nlcnse roep ook diku'els staatshulp in,
rvaar hulle mooi en loflike, ja onrnisbare onderncminge aan
die gang gesit het, maar wat hulle, soos later blyk, nie aan die
gang kan h,cu nie; dan moet hulle eindelik en noodgedwongc
hicrdic ondernerniirge aan die staat oormaak, aangesien die
voortsctting daarvan vir die 'ivelsl'n van die volk gebiedend is.
Gebeur dit, dan druk die staat nie alleen natuurlik sy eie
stempel daarop af nie, maar eis hy gewoonlik ook alleenseggen-
skap. So het b.v. die C.N.O.-skole na die Anglo-Boerc,oorlog na
die staat oorgegaan. -Sulke oorgarves het sy voordele, omdat
na die rroocl eis, mct goeie gevolge en scnder veel vcrlies r.an
tyd, kragte en koste opgetree kan word, dn as die regering of
rcgeerder van die regtc soort is, wat dit eerlih mct die volk
me€n en r.ir die volk die hoogste cn bestc soek, wat God vir die volk
bestem hct, cn rvat horn vir die gesag van Gods \Yoord buig, dan
is dic nadcle vari scdanige oorgawe misliien nie te groot nic.
llaarw'ic lvcct hoe lang so'n staat christelik bly? Die hierbo
g,enoemtlc geyarc bly by sodanige oorgawes aan die staat be-
staan.

Ilaar t'at ook al die oorsake mag 1vees, rvat tot staats-
absolutisme aauleiding gee, die neiging van die state om abso-
lut.c bcheer ,cor alle sake en belange van sy burgers te verkry,
kan ons ,cral bespeur. Dit rvord miskien rvel terr toppunt gevoer
in die sogenaamde diktatorstate, soos Italid, Duitsland en in die
rnecs ladikale vomr, ir die Bolsjevisme van Rusland. In daar-
die lantlc is dic staatsgesag en staatsmag feitlik gekonsentreer
in 'n cnlicrle pedsoon aan rvie absolute seggenskap ,op alle gebied
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oorgedra is, of rvat dit vir homsclf toegedien het. Daar het die
staJt by monde van een pel'soon, so tc s0, alles te s0 sonder perk
of paal. Ons sou ons egt,er groteliks vergis as olrs meen dat staats-

absolutisme alleen in die lande van cliktatorskappe bcstaan'

Intccndcel, ook in demokratiese state is dit nie alleen moontlik
rlat die staat op aIIc lcrvensgebied' ingryp cu absolute oorheer-

sing en mag verkr'1'nie, maar tref otls claadrverklik ook duidelik
tckens daarvan aan. Flierop sk1'n Suid-Afrika geen uitsondering
te vorm nic. Ons sicn ook liicr hoe stccds lllecr en meer ter-
reine ondcr die almag van dic staat irctrcli word, en aan vrye
inisiatief en nie-staatlikc behecr onttrck rvord. As 'n mens die
blik oor die rv6reld en sy r'egeringe vau vandag laat gly, darr

skiet ons die ll oorde van clie Psahndigter tc binne: ,,Laat ons

hulle bande stukkend ruk en hullc toue valr ons afiverp." Want
hierdic voortrvoclieritrg van clie staatsaltnag venlek lvoeling en

gisting nei u'aar 'n netis l<yk; orals bemerk ons 'n gestoei

tussen die nragte om voolrang el1 oppergesag.

Hier by ons liet ,lie ,taul to*rr*rlrrl.rtrund aI cliep'er ingegrlp
in die belange van ander, cn is hy besig om stccds verder in
te gryp in die regte en besonclerc irelange o.a. van dic huisgesin,

die sirool, die ekonomiese lervc erl selfs van dic kerk. Hierdie
voortrvoeliering van die staatsalmag is vir ons as Calviniste en

as Afrikaners nic allecn gevaarlik en vcrderflil< trie, tnaar prin-
sipieel verkecrd. Dit raak ons diep cn tref ons hoogste begin-

sels en lrclange. Ons mag ons hier nie oorgee aan die slegte

nciging, rvat ons het, om alles ltlnar gedrvec te laat loop; inteen-
deel moet olts orls aan liierdie nciging olltl'orstcl en op eetl of
ander lvyse tot ons cie rcdding optrce.

\Yat d,ie ko'k betref rvil ons in die eerste plek rvys op die
goe<l bedoclde samclverking van kcrk en staat i.v.rn. die ophef-
fi.rg 

"oo 
ons armes. Hi,er skuil cgter ongct'lvyfeld die gevaar, dat

die staat al mcer clie taak van al'llleYersorging uit die kerir se

iianclc 'uitneelu, ctt cloeu, rvat ciie kcr'}i cintlik behoort te doen'

In hierdie saure'welkitrg tttsserr iicl'k eti staat rvord die grense van

beicle ';cenoorurehaar uic suirvel getreli nic, met dic gevaar dat
rlie staat op hicrdie gebiecl dic kerk gaan oorheels, en die kerk
'rr wa van dic staatstrciu gaau rvold.

As ons egter afsien vatr die vraagstuh Yall almeversorging
€n op rlie irouding van die rcgeling van orIS land teenoor di'e

kerk in dic algcmeen Ict, sien ons Iluwe sorgrvekkendc tekens van
staatsabsolutisme. Ons rvys besonders op die nciging van die
staat, rvat vcral in die laaste tyd aI meer clreigend begin te
'ivor<l, nl. om hotn tc bemoei tnet die optlede vau die kcrk en

tlie invlo,ed en seggensliap Yatl dic kerk aau bande te 16. Dit is

scker 'n verskynsel l'at meel as iets anders dien te streh om

rlie od van ons volk vir dic gcr-aar van staatsabsolutisrne te iaat
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oopgaan. \\rant oral word die leiding en invloed van die kerk
lan-gsamerhand uitgedu. Dit geskied. nie net i.v.m. die kerk
sc leiding op onderwys-gebied nie, maar in veel o"go, *ut. 

-op

ander gebiede. ons dink hier veral aan die t.*."i"g a"t al.l<erk nie aan die ,,politiek,, mag deelnecm nie. On.-s laat in
hierdie verband die vraagstuk of ,n predikant ook i;rg;;;;Jo
het, en as burger juis ook politieke ptigte het, daar. "Oot iie
vraag of 'n predika,t as r<andidaat aan 'n politieke verkiesing
mag d,eel,eern, behandel ons nie. Want die probleem wat on*
i.r'.m. die dreigende staatsabsolutisme het, is'die vraag ;i di,
I<erk die reg en die plig het orn die rig van Gocrs wo'ord oorrte laat. ,'?l op vra_agstukke, wat in politieke kringe ,f.t"*f-i,
-bin Jurs liier word die kerl< herhaardelik en onviiendelik toc.
qgrogp: ,,'Wie lrct jou tot rcgter aangestel?,, Sodra Oie kerk
clie lig lan Gods Woord laat .i,al o! ,n vraagstuk iout ai"
regering beliandel, rvord hom so dikwels ,..*yt dat hy met
,,politiek" besig is. Daarmee ,,ord aan die kerl aie reg o"t O
om ook aa, die staat die,,So s6 clie I{ere!,,te laat }ro"or. So
beskou die verteenrvoorcligirig van die staat hom as bo allekritiek vcrhen,e en gccrr 

'e,antrvoording verskuldig aan ia*u"a
nie. IIy is dus absoluut en l<an oral cloen net rvatlom behaag;
I11' mag nic geliritiseer rvorcl nie, of dit ,vord as bet"edinj i,a'n
die politicke are,a g,wraak, orndat ge,recn rvord rlat dit ko"ntra-
bande vir dic kcrk is om hom hieiop te begewe.

In dic algenrecn reeds mag dic beginsel van ,n oppermagtigc
.orr alleenrrraglige staat _op ]}1-he1so grorrtlslaq .n i-otgo,,. 

"C,;_
vinisticse l;cgirrsels nie deur orrs aantaa" rvordlnie. Dit"sou voertot 'n 

'crafgoding 
van die staat, 'n verheffi.g van die staat iot

die posisic va, God. o,s is gc.ocpc om God te clie. en Hom
aileen 1c r-r.ees. I)ic rnagte oor ons verrr lIotn ,ero.der,, l,ei
'rvel_gcsag oor ons, nraal alleen ontreendc gesag. Dit mag nie
verder strek as rvat (iod. <1ie oppe,,agtige cn ailcen absiruut
*G-esaghebbcnd-e toegelaat het nie, clie grinsc waarvan Hy in sy
\Yoord bepaal het. Daar kom ,n p.rk ,uaa, dit moet li,eet, ,n
mcns moct vir God soos die drie jongcringe vir Nebukacrnesar
en die apostels vir dic Joodse Raad laat verstaan het, mecr
gehoorsaam ,vecs as vir die mc,s. As die rnens, in rvatter posisie
ily. 9o]: gcstel mag rvecs, bevele uit.i.aardig in stryd m"t'frodo.
duidelik ncergelegcle verorclcninge ra. G,ocl-dan cis Gods w"""a,
9r1 -op grondslag <laarvan dic Calvinismc, clat die bestel van
God nagekom en die bevel van clic mcns opsy geskuif sal .rvord,
rvant ool< die o*'erheid is onderrvn.p. ouri riie ordinansies .'ran
God. Gocl alleen is absolult soenereil. Alle mense, ;;k dil
staat, is gebi,d aan clie eisc van Gocl en sy \yoord. Vir rvie of
Bybelse en L'lalvinisticse- gronclslag staan, kan daar a", g..i
absolute gcsag bestaan b_uite of in str5-d met die g.rrS;;r,
God nie. Die d,aer va, clie boodskap va, Gocr, ar. ,.'"r.oiaig";
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van sy \\'o,ord, mag dus nie verhinder lvord om ook aan rlie'

staat te s€: ,,S0 s6 die l{ere l" nie. Alleen as die bedienaar
van die Woord van God hom te buite gaan en nie verkondig
wat waarlik Gods \Yoord is nie en sy eie meninge in die plek
daarvan skuif, dan sou hom die verbod om te spreek kan
opge16 worcl. Die toetssteen mag dus nie rvees: ,,Politiek of nie
potiti.t nie," maar: ,,Is die verkondigde Gods 'Woord, ja dan

ne,e ? " As dit blyk dat tlit die 'Woord van die Here is, al rvord
dit ook veroordeicncl toegepas op huidige 'omstandighede, ctr al

mag dit hoe dan ook inclring teen clie huidige politieke gang van

rake e, dit veroordeel ,eu ondermyn-dan moet die Woord tog
geld en die veroordeelde politieke beleid gestaak of daarvolgens

[ewysig word. A]mal moet buig l'oor die Woord van God. Dic:
,,So s6 di,e Here l" tnoet rlie end van alle te6spraak wees' So liarl
daar dan geen absolute menslike gesag wees nie. God alleen is
absoluut en sy \\roord is die laaste rvoord. Die kerh 'wat clic

Woord varr Gocl rnoet bedien mag hotn dus nie laat afskrik van
sy terr,ein nie. Dit is sy plig rvat iry self op strarvwe van die

clood moet nakom om cp alle lewensgebied dic: ,,So s0 c.lie

Ilere l" iu gcen onduidelike lilank te laat hoor nie. Die neiging
om beherrdig tlrssen die hlippe deur te l'il stuur ten einde

niemand aanstoot te gce nie. is 'n verderflike diplomatiesc 'cp-

trede in vcrheerde skool gelecr, 'wat allesins af tc keur is en

grootliks verantrvooldelik vir clie huidige betreurensrvaartlige
toestancl van sake geltou rnoet rvord. As die kerk hier steetls

van sy pligte om tc spreek probeertl'egskram, dan w'crd dit
later van hom as sy ptig verwag om hier te swyg; cn as hy dan

later ancler.s sou rvil optre,e, sou dit hom ten kwade gedui

rvord en sy optrede as oncliristelili bestempel rvord. Hierdie
verned€rende gevolge is dan sy eie skuld en verdiende loon,

want hy het dan immers self die verkeerde lorm van christeiik-
heid neergelC. Die kerk verloor also sy gesag en hy buig dic
gesag yan God na dic luini van die mens net die gevolg dat dic

-.rs.y God 'n'old err dikteer .w'at hy mag en nie mag verkondig
nie. \rir so 'n kerk kan dau per slot van rekening nicmancl
enige ecrbied koester nie, en dit sa1 dan geen rvonder wees as

so'n kerk die viuger van God teen s1'mure slen skryf : ,,Il[ette,
mene, tekel ufarsin."

Nec, clie kcrk irct 'tr clurc tocping cn sl\'are l'erant'nrcordelik-
heid. Dit is sy taak om die lig van God se \\roord onverYalsr
getrou en onverskrokke te ]aat hoor op alle lervens'terrein-ook
die van clie staat. Daaraan moet hy getr'ou wees, of liy rvord uit
die plan van God as nutteloos opsy geskuif. \rerdagmaking
van bedienaars van die Goddclike \\roord, rvat die Woord
getrou en na waarheid cn in opregtheid verkondig, is in grond
in sataniese lverk, r'rat bereken is om 'n herhaling van die
paradys-episode te verseker en 'n gaos in die menslike same-
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iewing te veroorsaak. Hierdie wapen word hier te Iande telkens
deur persone lvat geen vriend,e van ons volk is nie en deur afge-
dwaaldes van die regtc koers gebruik. Die staat mag nie toe-
gelaat u'ord om op hierdic gebied die septer uit di,e hand van
die kerk te neen nic. Dit sou 'n wering van die kandelaar uit
sy plek \yecs, en dit sou vir ons Afrikanervolk, wat ,op gods-
dienstige grondslag staan, 'n uitgrawing van sy fondamcnt
beteken. I)it sou die ligting van sy anker wees en 'n prysgee
aan die u'oeste bare van dic lewenssee met onl)erekenbar,e krvade
gevolge. Daarom rnag die kerk nie toegee aan die staatsabsolu-
tistiese strele, 'lvat horn die swye opl6, rvaar hy geroepe is ,om

te spreek en te waarslru. Die vryheid van die vcrkondiging van
Gods Woord mag die staat die kerk nie ontneem nie. l)ie staat
het gccn rcg olil die kerk voor te skr1.f, dat hy nct dele van
die Skrif, lvat geen dircl<te betrekking het op vraagstukke, rvat
ook die staat raak, tnag verkondiil nie. Christus is Koning
van allc lcu'cnsgebiede, ,en die kerk moet s1' l<oningskap bly
verkondig, veral juis daar rvaar die staat 't deel van die
rvelcl<l aan die koningskap van Christus rvil onttrek.

Staat en kerk behoort eerder saam te lverk ,cn mekaar se

rvcrk aarr te vul, rvaar beide, clk op eie terrein, geroepe is om
die voortrr.celiering r.an sonde en gaos te stuit. Die kerk het die
beskerming van die staat nodig, dic staat op verskillende
probierne dic lig van Gods \Voord, rvat dic kerk gercepe is om
te versprei. Ilieldie sam,en'erking moet, vryrvillig rvces, rvant
dic kerli mag nie die staat en die staai mag nie die i<erh oorheers
nie. Iu ons t.vrl bestaan die gevaar dat dic staat die vrye
rvocrd vair die kerk aan bande gaan 16, en daarteen is die kerk
geloepe our hom met alle mag te versct.

Ooli op el;onamies gebie'd eien die rcgering in ons land hom
al mcer seggenshap toe. Ook hier is duidelike tekens van 'n
neiging tot staatsabsolutisme gcgee. Dat die staat op ekcnouiies
gebied 'n rocping teenoor sy burgers iret, staan bo aile twyfel
v,clhervc. Allecn tnaar het ons te lct op die strekking en
tnoclus ape.rutdi van dic staatsingryping in ekonomiese aange-
leelrthede, nie alleen *'aar dit die ondcrmyuing van privaat
inisiatief betref nie, tnaar veral rvaar dit die verlening van hulp
aarr crl die vcrsorging van armes bctref.
. Soos ,cns rvcet het die getal van arurcs in Suid-Afrika, en

veral onder die gclcdcrc van ons cic volk, gerveldige afmetinge
aangcncern. Ilicrvoor kan baie oorsake opgcnocni rvord, rv,o. die
feit, dat die landbou- en veetcelt-bedryf (rvaalaan die armcs
o,crspronklik meestal verbonde rvas) aan die grootstc rvissel-
vailiglieid ondern,orpe is, omdat droogte, si,ekte- ctr ander plae
geclulig tlie Jand tcistcr; verder die feit, dat die bemarking
vir die boer ongurrstig is, omdat die rneeste rvinste, wat die
bocr rnoes \-crdien het, in die sakke van die handelsagente te
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Iande kom; ook die fcit, dat die gevoigc van die telkens terug-

kerende ,oorlod, plundcring en verrvoesting in dic verlede juis

die boere in besoncler nadelig getref het en hulle ekonomiese

vooruitgang gestrcm het; dan ook die feit, dat baie van ons

volksgenotc", irat deur al hicrdie omstandighede uit die. boer-

cleryb"edrl'f' verdryf is, nie vakkundig opgelei was -vir die

arbeid rvat die stlclc g'ebieil het; en ten slotte veral dic feit,
dut or. volk op ekonomies gebied nog steeds 'n ondcrdruktc
,o.i" ir, en heiaas nog altyd, veral as dit om werkverskaffing
gaan, met die hoerl in die hand moet sien of daar krurnrneltjies
irog'afval van clie taf'els 'an 

die hcre, wat hulle of hul gunste-

linie laat va1 ; hier gebeur dit dikrvels nie allcen dat persone,

.r,ui g..r. Afrikaners is, ho Atrikaners bevoorreg woril nie, maar

ook dat ons verarmcle l'olksgenote uit betrakkings gehou of

ontslaan \1'orcl om plek te rnaak vir die naturel met sy lae lone,

rvat natuurlik 'ri onbillike konkurrensic is'

Wat ook al die redes van die verarming van ons volk mag

$'ees, is sommigc Yan ons Afrikaners t'ot so'n toestand van

wanhoop gcr1r1:f, clat hullc armblankes geword het- en-.'n
problcem ,:orrr't, rvat anclcr as bloot ekonomiese of opYoeclkundiS^e

Lehancleling vir herstel vercis' Liggarn'e rvat beter as die staat

geskil< sou lvees ,cm hierdie problcme aan te pak, kan- dit uit

lebrck aan fondse nie doen nie. l\[aar die staat het hicr ook
;., 

"oepi.g, 
rvaar rlie armes 'n decl va. sy burgers uitmaak'

Die strekking en tlic lv.vse van die hulp, wat die staat egter

verleen, lnoet vcroordee| word, omdat die staat absolutisties

optlec Dic staat brei dy magsgebied op so 'n- lvyse uit, dat

dit nie aileen ,cnoolcleelhundig in sy hulpverlening optree nie'

maal verslarvcncl. H1'- Ieer nie alleen ons armes om maar vlr
,enigc soort moeilikheicl staatshulp in te roep nie, i'p'r'' om

hufc te lcer huilc self te hclp, maar bind die armes op st-r'n

,r-l=. nrn clie staat dat hulle vryheid as tlurgers ondermyn rvord'

Die rcrlicercle \{,--vsc Yan optrecl'e begin reeds by die skool'

rvaar rlie kiircl r:eecls van kleins af geleer rvord om horn ''cp

liefctadiglicid te l'crlaat, en die ouers verle'er word om dio

verantr,r,6orclelikheicl en sorg vir hul kincl,ers te dra; dit word

voortgesit in clic hulpvcrlening aan voht'asse armcs' Die wyse

,uurrop die staat al mcer mag en seggenskap oor ons armcs

irom toe6ien, is orr. die minste te s6, sotgu'ekkend'
Wat on.s cgtel dic mccste ongerus maak, is dic gevaarlike

verskl-nsel tlat'die staat die hulpverlening aan armcs. dikwels

,til-r, i. uiisbr*il< i. belang 'an 'n toe'uallig aan dic bervindsynde

"ug.,i"s, 
nl.a.w. clat die staat nie bclangcloos err onbaa-tsugtig

,tii urni.t probeer te red nie, maar die armes leer om die toe-

vallige regering en die staat te l'ereenselwig deur staatshulp op

so,n?1'se"te YLrleen, rlat die arlrles aan clie toevallig bestaando

..gerlrtg verplig rvord en hu1le vrye regte as burgers ingekort
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"w,crd. Dit geskied veral in verkiesingsv,elcltogte, waar die armeste verstaan gegee word, dat hulle vir .n toevallig regerende
party behoort te stem, omdat die staat hulle onderrl.or.l Hi..-
die _vereensel'rviging van die hele staat met die toevalig rese-
rende part1,, en di,e verwagting clat die arnles op grord ,'a,
die hulpverleniirg nic hul stemreg \:r.y mag uitoefen nie, werk
'n slaafse gees in die hand en laat ,1i. ar*. feitlik al clieper
sink in plaas van dat hulle werklik omhoog verhef word. Hier_die staatsabsolutistiese neiging ,om clie irye burgerregte en
burgeroo_rtuiginge van hulle, wat deur die staat git.tp'*o"d,
aan bande te 16, maak van hierclie armes me,er en meer staats-'eiendom, siarve van 

- 
,n toeyallig rcgerende party. Die regte

modru,s operancli sou hier wees dat die staat, iir sover nodig, 
-en

in sover dit op sy weg 16, die geldelike of ander ,ridders oer'staf,
en nuwe werkgeleenthede skep, maar dat persone ,of liggame,
met die nodige bevoegdheid en met die regte gesinaneld, ale
werk_van r,.ersorging en opheffing uitvoer, ,ord."ti" byoogmerk
om die armes onder 'n valse verpligting te br,ing, en s"onder
'dat die inisiatief en verant'oordelikheidsbesef vai die armes
onderrnyn w,crd.

In hierdie verband wil ons ook net wys op clie gevaarlike
'en verkeerde staatsabsolutistiese neigings om alle led-e van ,n
toe'allig regercnde party in verantrvoordelike Iiggame te be_
noem, of van een of ander werk te voorsien. want alt attes
werk slarvcdiens in die hand. Dat so iets nie behoort te geskied
nie, is reeds daaruit duidelik, dat clie belasting rvat" gehef
rvord nie alleen van lede van die regerende party gehef ivord
nie. Dit is dan ook van belang, dat waar die staat"(regering)
sulke absolutistiese neigings openbaar, dit met alle maglbestiy
sal lvord.

Ten slotte rvil ons nog wys op di,e ger,:aarlike en prinsipieel
verkeerde optrede van die staat i.v.m. die verhoud ing- uatn
,ltwisgesin en slt,ool. Dit is opvallend om te sien hoe min .igg*-
skap die ouers, die natuurlike en van Gocl verorrlerrd. op'oiiers
r.an dic kind, oor hul kinders het. \rir clie liele, tienjarige
periode van vcrpiigte skoolbesoek, rvat gecleeltelik cli,e 

" 
me-es

ontvanklike tyd is, gaan die kind in ', slaatsinrigting skool;
die seggenskap yan die ouers in hierdie inrigting cntf,reef, g.h;;i
en al oI is hoogstens nomineel. Dit gelcl lrc"ulo, die Trans_
vaal. Die staat maak miskien wel 'n soort van roorsiening daar-
voor,.dat ouers self, op eie inisiatief en volgens ei. oori,,;ging
vir dic ,onderwys en opvoeding van hul kinders ,rrug .org, ,iuoi
]riervan kan moeilik gebruik gemaak rvord, orndal rori,i.. o*
skole in stand te hou so hoog is, dat tlie ouers dit nje kan dra
nie. AI r,vord dus hier met een hand die deur r-ir ouerr,egt. oop-
geh,cu, rvord dit met die ander hand tog rveer toegehou oi g"ora
van die finansidle laste wat aan die verirryging 

"u., 
hl.rdi."orr"r-
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regte verbind is; sodnt die staat per slot vart rekening tog
absolute mag op ondcrwysgebicd feitlik bly behou.

Ook moet hier gervys word op di,e optrede van staatsweij
om algemeen die beheer o,or koshuise in te palm, rvaardeur die
kinders nie net gedurendc die vyf uur van skoolgaan per dag,
maar ook gedur,endc die orige tyd onder staatsbeheer kom.
Daardeur word die gcleentheid vir die ouers om invlocd op die
"opvoeding van hul kinders uit te oefen tot 'n hulpelose minimuru
gereduseer. So 'word die kind byna geheel en al aan die staat
toevertrou en die ouers hul van God gegewe regte ontneem.

Dieselfdc het ons weer, waar di,e staat dienspligtige seuns
of jong mans na sy smaak vorm; ook hier 16 gevare, waarvoor
ons ons oij nie mag sl'uit nie.

Die toestand mag in ons land miskien nog nie so radikaal
soos in Rusland wees nie; daar, sou ons kon s6, word ouers
feitlik blote fabrieke varr m,ense, waarmee die oppermagtige
staat doen wat hy wil, omdat hy reken dat die kinders hom
geheel en al toehom, d.w.s. staatseiendom is. Dit is dan ook
duidelik dat alhier die beginsels en fondamente van die huis-
gesin ondergraaf en geheel ten gronde gerig w,ord. Sover gaan
die staat by ons nog nie, maar hy beweeg sig in dieselfde koers;
en die gevaar is nie d.enkboeldig nie dat die staat hom ook by
ons in dic mate 'n seggingskap oor die kind sal toedien, as .lvat

dit die geval in Rusland is. Dit is angslvekkend om te sien
hoe min seggenskap by ons die ,ouers nou reeds oor hul kinder.s
het.

Ons moet, wat die kwessie van alleen- en onbeperlrte seg,
genskap van die staat oor die onderwys betref, aller,eers let op
<lie eerste reg uan clie ,ou.ers, God het bepaal, dat die voortbc-
staan van die menslike geslag in die algemeen en van volker,e
in bcsonder sou verseker rvord langs die weg van natuurlikc
voortplanting dcur die ouers. I)aarmee h,et hy 'n band gel6
tussen ollers en kinders en tussen nasate en voorgeslag, wat
seker nie aan getorring durf rvord sonder groot gevaar te
Ioop ,om onberekenbare skade te berokken aan die mensdonr
in die algemeen en aan die volkere in die besonder nie.

Aan dic hoof van die ses gebooie van die tweede tafcl,
wat bedoel is om die lcrve van dic mensdom onderling te redl,
'staan die vyfde gebod rvat lui: ,,Eer jou vader en jou moeder,
dat jou clae verlcng mag .word in die land r,vat die llere jou
God aan jou gec." Niemand kan hierdie gebod verontagsaam
sonder om groot nadcel aan homself cn sy 'toekoms te besorg
nie, err niemand. kan 'n klip in die pad 16 tot uitvoering van die
bevel sonder om 'n ontsaglike verantlvoordelikheid op homself
te neem nie. Ou'ers rr at dus toelaat dat hier ingegryp rvord,
en 'n olerheid t'at hom dic reg aanmatig om hier verkeerdelik
in te gr1'p tcn nadele van die eis van clie gebod, maak hulle

9?
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stellig skuldig voor God en sal vroeiir of later op een of
and.er rvyse daarvoor moet boet.

Daar is nog lneer Skrifplase vir die Calvinistiese beginsel,
dat die kinders in die eerste plek aan die ouers behoort, en dat
di,e ouers in die eerste plek vir die onderrvys en opvoeding van
die kinders verantrvoordclih is. As die staat genoodsaak ll.ortl
om finansieel cn met adrninistrasie die oucrs te help, omdat die
staat ook belaug by die ondcrrvys yan sy b,urgers het en omdat
ons tyd 'n onderwysstclsel r.ereis, rvat die ouers moeilik kan
behartig, dan mag die staat die ,ouers nie dic reg ontneem om
in skoolkommissic of andersins oor die gces van die onderrvys en
opvoeding r.an hul liinders op skool tc rvaak en die skool so ts
behcer, dat hulie hul r.clle verantwoordelikheid as ouers van hul
kinders kan behartig nie. \\rant aI gaan die kinders skool, hulle
bly nog die ouers se kind,ers, en die ouers bly vir hulle verant-
woordelik teenoor God.

As nou die staat, soos in ons land met s1. gerrcngde be-
volking, 'n algemenc staatsondcrrvys vir alle seksies lan die
samelcwing voorskryf, dan kan hierdi,e soort staatsabsolutisme
onmoontlik bovredig. Op hierdic w)'se kom die nasionale en die
christelike opvoeding yan ons rolk nic t,ot sy reg nic, terrvyl
ons juis volgeus Gods \\roord, volgens dic Calvinisticsc begiir-
sels daarop gellaseer, verpiig is orn ons kinders christelik en
nasionaal op tc v,oed.

\rir ons, as christene en as Afrikancrs, is dit 'n hoperl,cos
onbcvlccligende reirling, rlat 'n or-rdsr'$,]-sbeleid van so'n alge-
mcne aard ncergelC rvord dat alle seksies daardeur bevredig
moet lvold, en dat dan van ons gcverg rvord om vir die vorming
en t,oerusting yan ons kinders gcnoed daarmee te neem. Ons tog
glo dat God nasies in aarrsliyn gerocp het en op besondere \yyss
ook ons volk; dat Clod vir eikc nasie 'n .bepaalde roeping gegee
het, 'en ahveer op bcsondere \vyse 'n eie roeping vir ons eie
v,clk. Ons glo dat elkc nasie sy eie idcntiteit dien te behou en
dat elke nasie as cerstc plig het dic taak orn homself ten volle
uit t,e bou om s)' plek naas ander volkcre in te necm, net soos
elke boom op dic veld sy eic piel< rnoet vol staan en selfs eike
klip sy eie plel< rnoet vol 16. nlet die ,cog op hicrdie beginsels
kan 'n algem,enc onclerrvl'sstelsel dan net strek om ons toc-
komstige nasic klcurloos en soncler rigting en ideaal te maak,
sodat sy eie lede 'n blote speclbal van omstancligliede rvord,
en aan allerlei inviocde bloot staan, egte haantjies-van-die-
toring rvord. So 'n ondert'ysstelsel is ongetrvyfeld groteliks
verantrvoorclelik vir c-[ie ]ioersloosheid van sovele onder ons trclk,
vir die herhaalde afrvyhing van ons voormanne yan die regte
koers, en vir die gereedheid van sovele val1 ons voik ,om teikens
vir 'n lang end altans in die verkeerde voetspor€ te volg. 'n
Neutralo onderwysstelsel moet, as dit doeltreffend toegepas
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word, uitloop op die vorming van ruggraatlose en koerslose

mense op ,ra*iorraal en religieuse gebied en moet dien tot die

vorming van 'n geslag wat tot lewensleuse het: ,,Laat ons eet

en drink want m6re sterf 'ons." Sulke mense-dit spreek vanself

-kan dan na alle kante toe met die lokaas van 'n skamel'e

stukkie brood heen en weer gelei word. Flulle het geen icleaiisme

nie; hull,e sal nie goed en bloed vir 'n ideaal of oortuiging offer

nie i hutte het geen beginsel- en karakter-vastheid nie. Vir die

voortbestaan en ontwikkeling van ons nasie as christen-nasie
is so'n neutrale onderwysstelsel verwerpelik' Die saam-skool-

gaan van ons kinders met Jode en Roomse en allerlei liberaliste,
en die ontvang van onderwys op sulke breii grondslag dat nie-

mand en almal daarmee tevr,ede is, kan vir ons christelike oor-

tuiging en grondslag nie anders as nadelig wees nie'- S'o 'n
stelsel is 'n poging om van ons alles te maak, en as 'n mcns

alles wil rvees, is jy per slot van r'ekening niks nie'

Gelykgesinde o'uers behoort hulle eie groepskole te h6 en

te beheer, huile behoort die gees en rigting van hulle skole en

daarmec die toehomstige vorming van hul kinders te bepaal,

en hulle alleen kan dit die beste doen. EIk'e groep van gelyk-

gesindes sorg so vir die onderwys en opvoeding van ty gi*
fird"".. Die staat bepaal die standaard of hoogte van die

onderwys, bepaal saam met die onderwysers en ouers die leer-

plan, en r o.i .orer as nodig die finansi61e en administratierve
Leheer op hom neem. Die algemene gees en rigting van die

onderwysstelsel sa} sodoende aan die ideale en oortuiginge van

ons Afrikanervolk reg laat wedervaar, christelik en nasionaal

wees. Op ons groepskole kan ons tlie Bybel die ereplek laat
inneem, ivat hom toekom, en kan ons ons hinders volgens ons

geloofsbelydenis Iaat opvoed en onderrig. Ilulle i,al hier begin-

Jelvastheicl, vastheid van koers en karakter hul eie kan maak'

Op hierdie wyse moet ons die staatsabsolutisme, wat in
ons onderwysstelsel ingedring het, oorwin.

Ook m,oet gewys rvord op 'n ander en ernstige gevaar Yan

staatsabsolutisrne, wat ons onderwysers iu toenem'ende mate hu1

burgerregte wil ontneem. Ons dink hier aan tlvee sake' Die
..*-it da-t dit van die onclerwyser almeer verwag word om op

politieke gebied te swyg, waar hy juis gesonde leiding kon gee

in clie kring, waar hy hom bewecg. Die ander is, dat al meer

van ons,order'*ysers verwag word om nie 'n gesonde Afrikaans-
nasionale onderwys en opvoeding aan ons kinders te gee nie,

maar 'n ond,erwys en opvoeding, wat aan die tradisies van ons

Voortrekkers vreemd is, en waarmee alle onnasionale elemente

in ons land hul kan verenig. l\{.a.rv. die staatsabsol'utisme neem

in hierdie sake 'n imperialistiese kleur aan, wat vir die gesonde

ontwikkeling van ons volk gevaarlik is. Die toekoms van ons

volk is grotendeels juis in die hande van ons onderwysers en
8
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hulle moet die vryheid h6 om die kinders christelik-nasionaal
op te voed in die gees van die ouers; en dit sa1 dan alleen reg
kan geskied, as gclykgesinde ouers skole met gelykgesinde onder-
wysers het. Aan die burgerlike vryheid van ons onderwysers
mag die staat nie torring nie. Hulle is nie net amptenare van
die staat nie, soos die staatsonderwysstelse,l dit rvil h6 nie.

Hoe dit sy, genocg is gesd om aan te toon hoe gevaarlik dit
vir ons christeiike sowel as nasionale voortbestaan is om die
staat absolute seggenskap op onderwys-gebied te laat toekom en
beoefen, en hoe hoog tyd dit vir ons is om alle kleinlike verskille
opsy te sit en as Afrikaners saam te span vir die redding van
ons toekoms .op christelik en nasionaal gebied.

Na ons nou gelet rrut 

-op *ur.* 

*urr* na, die betekenis en
gevaar van staatsabsoiutisme veral op die paar gebiede, waarop
dit veral ons Afrikanervolk besonder gelil wil ons eindelik nog-
eens goed laat verstaan waanop staatsabsolutisme in volle kon-
sekw,ensie deurgevoer moet uitloop, wat die eintiike grondslag
daarvan is en wat ons ten slotte te doen staan.

Soos dit hom vertoon, waar dit in die praktyk gebring
rvord, en scos d.it hom ook nie anders kan vertoon nie, loop
staatsabsolutisme uiteindelik uit op die vernietiging van die in-
dirviduele, p,ersoonlike vryheid van rlie mens. Hy word. maar
'n gedweii skakel of ratjie in die staatsmasjinerie. Sy weten-
skaplike, sedelike en godsdienstige vryheid, die vryheid om
'n mens se innerlike oortuiging te lug sal uiteindelik moet wyk
en verdwyn. Dic vryheid van ander organisasies en instellinge
as die staat .l,l-ord aan die belange van die oppermagtigc staat
onderwerp, en verloor hulle vryheid. Die kerk, die gesin, die
maatskappy, die pers, die handel, die boercbedryf, ensovoorts sal
hul1e vryhcid moet inboet. Politieke mag word reg, en die ander
soorte reg, wat God aan die mens en sy irrstellinge van nature en
volgens die Bybel gegoe het, word uiteindelik vernietig. Die
staat ryord 'n afgod, rvat h,om in die plek van God stel, en alles
vir homself opeis. Vir 'n demokratiese volk, soos ons volk dit
by uitstek is, met sy ingewortelde vryheidsin, sal dit 'n bitter
taak wc'es, om hom na so'n regime te voeg. Dit sal feitlik uit-
I,cop op 'n vernietiging van ons volk se aard. Terrorisme sal
aan die bewind kom waar mense hulle hierteen versit. Maar
ons rnoet ons daarteen versit, nie alleen omdat staatsabsolutisme
vir ons volk gevaarlik is nie, maar veral omdat ons die Woord
van God gehoorsaam moet wees, en die vryheid wat Hy die mens
op alle lewensgebiede gegce het, ook aan die indirviduele mens,
in sy diens moet verdedig, handhaaf en uitwerk.

As ons let op die diktatorskap in Italid en Duitsland, dan
moet ons toestem dat hu11e baie goeds gedoen het om die volke
ekonomies en nasionaal op te hef. Yir hul waarde mag ons
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nie ]:Iind rvees nie. Maar vir hulle gevare en vir rvat in hulle
r.erkeerd is, rnag ons ook nie ous od sluit nie. Die beginsels, wat
aan die Fascisme en veral aan die Naziisme ten grondslag 16,

kan nie met die beginsels van di,e Heilige Skrif gerym word. nie.
Alle gcvare, rvat die staatsabsolutisme saambring, tref ons ook
irr die diktatorskappe aan. Individuele vryheid, vryheid van
kerk en godsdiens, vryheid van denke en rvetenskap kan hier
nie tot sy reg kom nie. Daarom moet ons hierdie stelsels ver'
oordeel. As ons egter die stelsels van Naziisme en Fascisme
vencordeel, en daarmee die beginsels van die regerende party
(wat alle and,er partye moet doodmaak), verwerp, wil ons
daarmee d.ie volke, die D'uitsers en die Italiane, nie in huile
geheel veroordeel nie, rvant daar is oncler hu1le vele wat ni'e

anders kan as om hulle aan die stelsels te onderwerp, maar die
beginsels rvat aan die stclsels ten grondslag 16, nie aanvaar nie.
Daarom is Naziisme en Duitser-wees, of Faseisme en ftalianer-
rvees, nie noodrvendig dieselfde nie.

Die miskenning van indir'viduele, p,ersoonlike regte, wat die
staatsabsolutisme saambring, moet veroordeel word. Gocl het
die indiwidu stellig nie in aansyn geroep om geheel en al in
die gemeenskap op te gaan nic maar om tot volle ontplooiing te
hom en die plek naas andere in te neem en vol te staan.
Gemeenskapslerre moet daar rvees en sal daar wees en dit moet
gere€l word en onrler beheer staan-dus moet daar 'n staat
rvees, maar net soos die lleer gesd het: ,,Die Sabbat is daar
om die mens, " so moet die staat ook daar wees om die mens en
nie omgekeerd nie.

Dieseifdc moet ges6 r'vorcl van groepe of instellinge, wat
rraas die staat bestaan. Ook liulle verhoud.ing moet deur die
staat gereill word, maar die staat mag ook hulle vryheid nie
vernietig nie.

Alles moet egter per slot van rckening. om God gaan. Die
ideaal: ,,God alles in almal" (1 Kor. 75:25) moet nagestreef
cn sal uiteindclik verrvesenlik 'rvord. N,cu is dit 'n eienaardige
verskynsel, dat Satan die me,ester-nabootser, telkens ook hierdie
ideaal op eic rnanier en vir eie docl soek na te aap. Soos Gocl
sy heilige samekomste verorden en by ons laat posvat het, s,o

het hy ook sy teensamekomste waarhecn hy vcrlok en verlci._
teenoor huisaltaar rig hy kaartpartye, ens.,op; teenoor erediens en
nagmaalsviering het hy dansparty en swelgparty, ens. Dit is
ontsettend ,om die dinge op te merlc oral in die lewe as die mens
sc o6 daarvoor oopgegaan het. So is hy ook besig om op grond
van die menslike rede met verontagsaming van Gods 'Woord

ook die idee van ,,alles in almal" te probeer verwesenlik en
dit wel in die almagtige al-enige staat. In die grond van
die saak het ons dus hier te doen met die Antjchris en dien die
christen €n die Afrikaner as telg van 'n kerngesonde christen-
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volk hier op die hoede te wees en geen onsekere geluid vatr hom
te laat uitgaan nie. Die gang en ,ontwikkeling van die staat en
die strekking van sy optrede moet goed dop gehou en ernstig
nagegaan'lvord, en gesorg moet word, dat elke ongesonde uitwas
dadelik raakgesien en in dic kiem gesmoor rvord. Ons moet een
en almal soos t'agters op die mure van Sion staan ,en elke
verkeerde of afrvykende verskynsel dadelik rugbaar maak op
watter lewensgebied ook al, en daaraan onmiddellik die hoof
bied om die voortwikheling daarvan te belet. Oor die algemeen
is ons volk veels te agtelosig en sonder erg. Besluite word.
geneem, wetgerving gepasseer rakende hulle r,egte en terrein, en
daar word. opgetree sonder dat hulle dit weet of grotendeels besef.
Hulle is byna soos Jona rvat moes toegeroep worcl: ,,Wat makeer
j'ou, dat jy so vas slaap?" (Jona 1:6).

Blke lid van ons volk moet ontwaak, homself op hoogte van
sake stel en probeer 'n besef kry van lvat staatsabsolutisme is,
wat die volle verwesenliking daarvan elders meebring en hi,er
ten gevolge sal h6 en hoever ons reeds op weg daarheen is. Om
te wag tct dit eers daar is en dan in opstand daarteen te rvil
kom sou 'n bloedbad veroorsaak, 'n te dure prys verg en
miskien ook te laat wees. \reel beter is dit om vooraf te besin,
te besef en te voorkom. Miskien sou dit op die weg 16 van ,ons

kultuur-vereniginge om hier op te tree ten einde die publiek in
te lig en rvakker te hou, asook om rigting van handeling te
verstr,ek.

Ongetwyfeld sou dit seker ook nie uit die weg van dir".
kerk wees om hier voorligtend. en besielend op te tree nie, aan-
gesi'en ons kultuur en godsdiens albei hier op die spel is, en dit
terreine is rvaar die kerk hom seker nie behoor afsydig te hou nie-

As hierdie artikeltjie sal bygedra het om aan die dink te
sit, om o€ te open en m€nse in berveging te bring-dan sal
skrywer se moeite en opoffering meer as bel,oon rvees. lVlag die
alarm dan verneem en ter harte geneem word.

Die gesondo ewewig tussen indi.rvidu en gemeenskap, tussen
volk en staat moet gevind en behou rvord. Elke een soeli,erein
op sy gebied tot eer van God sy ons leuse en wekroep.


