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WD Jonker 
 
Die tema word ontleen aan die titel van die boek Einde of Nieuw Begin? van Feitse Boerwinkel, 
wat reeds in 1974 deur Ambo Boeke gepubliseer is. Die subtitel daarvan is: Onze maatschappij 
op de breuklijn. Boerwinkel was een van die direkteure van die stigting Kerk en wêreld van die 
Ned Hervormde Kerk te Driebergen, Nederland, asook een van die direkteure van die sosiale 
akademie te Horst, waar hy oa kultuurgeskiedenis gedoseer het. Sy boek het my reeds destyds 
sterk aangespreek, en in 1985 toe die Kweekskool op Stellenbosch 125 jaar oud was, het ons ’n 
feesbundel uitgegee waarvan ek as titel voorgestel het: Op die breuklyn (NGKU). Ek het destyds 
al gevoel dat ons kultuurhistories gesproke op ’n breuklyn tussen tydperke lewe, en dié indruk is 
sedertdien slegs maar by my versterk. Veral die gebeurtenisse van die afgelope paar jaar in ons 
land dring ’n mens se gedagtes vanself in dié rigting. 
Dit is vir my immers duidelik dat wat ons tans in ons land belewe, nie iets is wat geïsoleerd 
gesien kan word van die hele kultuur-historiese oorgang wat wêreldwyd aan die gang is nie. Om 
die waarheid te sê: dit staan in die nouste verband met die kulturele, politieke en ideologiese 
verskuiwings wat wêreldwyd plaasgevind het. Miskien het die geweld daarvan ons net erger 
getref, omdat ons so lank daarvan geïsoleerd was en weerstand teen die algemene tendens van 
die tyd probeer bied het. Maar as ons ons eie situasie beter wil verstaan, moet ons dit teen die 
agtergrond van die universele geestes-historieseoorgange van ons tyd probeer sien. Dan word dit 
immers duidelik dat ons nie geïsoleerd is in die dinge wat met ons gebeur nie maar deel vorm 
van ’n wêreldwye grondverskuiwing, of ten minste dat ons onsself in meer as één opsig aan die 
einde van ’n eeu bevind, sonder dat dit duidelik is wat die nuwe eeu vir ons sal inhou. 
 
Boerwinkel se ses eindes 
Vir die tipering van die einde van ’n era, haal Boerwinkel ses dinge aan. Hy praat van ons tyd as 
die einde van (a) die agrariese tydperk, (b) die Konstantynse tydperk, (c) die renaissancistiese 
tydperk, (d) die tydperk van die blanke supremasie, (e) die tydperk van die manne-heerskappy, 
en (f) die einde van die Joodse ballingskap. Die groot verskuiwings van ons tyd word soms ook 
anders aangegee, bv deur die geskiedenis in te deel in die pre-moderne, moderne en post-
moderne tyd, waarin ons dan vandag lewe. Oswald Spengler het reeds in 1918 sy bekende werk, 
Der Untergang des Abendlandes geskryf, waarin hy oor die afwisseling van tye en kulture op ’n 
byna deterministiese wyse praat. Sy boek en denke het groot invloed gehad op die Nasionaal-
sosialistiese magsoorname in Duitsland. Daarna het ook AJ Toynbee op ’n ander wyse as 
Spengler die gang van die geskiedenis as die resultaat van afwisselende kulture beskryf. Dit kan 
nie anders nie, as dat dit telkens weer opval dat die geskiedenis nie gelykmatig verloop nie, maar 
dat daar groot oorgange voorkom. Met sy visie op die ondergang van die Weste het Spengler iets 
aangevoel van die einde van die Blanke supremasie, die koloniale era en die 
meerderwaardigheid van die Europese mens. Tog sou dit nog ŉ paar dekades duur voordat die 
wending waarvan hy gepraat het, duidelik sigbaar sou word. 
 
Die Wendingspunt  
Breedweg kan ’n mens sê dat die Tweede Wêreldoorlog ’n groot wendingspunt in die 
geskiedenis was. In politieke opsig het dit die einde van die koloniale tydperk beteken. Die 
Westerse lande het hulle oorsese kolonies verloor of prysgegee, en in Afrika en die Ooste het 
dit bevryding van die oorheersing deur vreemde magte meegebring. Die politieke gevoelens 
oor die situasie in Suid-Afrika het ’n drastiese wending geneem. Genl Smuts wat hoë aansien 
in die Geallieerde kamp geniet het en selfs een van die stigtersfigure van die WO was, moes 
self al ervaar dat hy by die WO teenspoed oor die situasie in sy eie land op die lyf geloop het. 
Die Blankes, en veral die Afrikaners in Suid-Afrika, het hulle land nie as koloniale gebied 
beskou nie, omdat hulle vir hulle eie besef in dieselfde situasie as Australië of Nieuw Zeeland 
verkeer het. Hulle het gevoel dat hulle vir die eerste keer vry geword het van Britse 
kolonialisme. Maar die wêreld het dit nie so gesien nie. Die oorheersing van ’n minderheid 
Wittes oor die Swart meerderheid wat geen seggenskap het nie, was in die nuwe klimaat 
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volledig onaanvaarbaar. Pogings om ’n groot verdelingsplan vir die land in werking te stel, kon 
net eenvoudig nie uitwerk nie, omdat dit as onprakties en boonop as immoreel verwerp is. In 
1960 het die Engelse premier Harold Wilson ons land besoek en in die Parlement sy beroemde 
toespraak oor die Winds of change gehou. Maar dr Verwoerd en die ander politieke leiers van 
die Nasionale Party het nie onder die indruk daarvan gekom nie. Die NP was in volle krag en in 
1961 het Suid-Afrika ’n republiek geword wat selfs die bande met die Britse Gemenebes 
deurgesny het. Vir ’n tyd het daar in die land ’n sekere euforie geheers, maar dit was van korte 
duur. Suid-Afrika sou uitvind dat die situasie in die wêreld sodanig verander het, dat wat in ons 
land beoog is, as ’n agterhaalde res uit ’n vorige era beskou is. Die stryd in die land het van 
karakter verander. Dit het nie meer oor die vete tussen Boer en Brit gegaan nie, maar om die 
vraag of ’n minderheid Blankes die morele reg en fisieke krag gehad het om die oorgrote 
meerderheid van die bevolking politiek te oorheers en te manipuleer. Dit sou gou blyk dat dit in 
die nuwe klimaat nie meer moontlik was nie. 
 
Die politieke teologie 
Dit is merkwaardig om daarop te let dat die veranderinge waarvan hier sprake is, in groot mate 
met mekaar saamhang. ’n Mens kan nie juis sê dat die een die ander meegebring het nie, en tog 
is hulle onderling verwant in die sin dat die meeste van hulle saamhang met die verandering van 
gees en mentaliteit. Dit blyk met name ook daaruit dat die einde van die koloniale era ook die tyd 
was waarin die politieke teologie opgekom het. In die jare sestig sien ons die opkoms van ’n 
teologie wat sy inspirasie gevind het in neo-Marxisme met sy revolusionêre élan. Die Marxistiese 
filosoof Ernst Bloch oefen ’n groot invloed uit op politieke teoloë soos Jürgen Moltmann en 
spoedig sien ons die opkoms van die politieke teologieë van hoop en revolusie, sowel as die sg 
Swart teologie wat daarby aansluit. Dit sou vir meer as drie dekades die teologiese toneel 
domineer. Die begrip kettery word spoedig in ’n nuwe sin gebruik as aanduiding van ’n soort 
teologie wat die status quo en nie die politieke bevrydingstryd dien nie. (Tradisioneel: ŉ afwyking 
waardeur die ewige heil verbeur word.) 
Dit spreek vanself dat hierdie soort revolusionêre teologie dit veral het teen wat in die 
Konstantynse era op die voorgrond gestaan het: die verbinding tussen kerk en staat, die kerk en 
die politieke maghebbers, waarby die kerk die staat se politieke handelinge seën en legitimeer. 
In die politieke teologie word die Christelike geloof in diens gestel word van die revolusie. Die 
teologie van bevryding is selfs daarop bereken om die hele Bybelse boodskap in terme van 
emansipasie en politieke bevryding van onderdrukkende magte om te dui. Dit het ingrypende 
gevolge vir die verstaan van die heil én die etos wat daarmee saamhang. So is die uitsig op die 
hemelse heerlikheid baie minder belangrik as die uitsig op die goue aardse toekoms wat verwag 
word. En die begrip sonde word nie soseer meer gebruik op die terrein van die sg mikro-moraal 
nie, maar k feitlik alleen op dié van die makro- of politieke moraal. Dit bring ’n erosie van talle 
Bybelse begrippe mee (vgl die diskussie tussen Van Niftrik en die Jongeren oor versoening, 
waarin die Jongeren versoenig alleen kon definieer as: Nederland moet uit de NAVO treden). 
Die kern daarvan is: die “hiernamaals” het plek maak vir die “hiernamaals”, die dogmatiek vir die 
etiek, en die individuele etiek vir die sosiale etiek. Dié neiging is reeds sedert die sestiger jare in 
Europa en Amerika aan die gang, en dit het vandag wêreldwyd versprei. Ook in ons land het dit 
via die Amerikaanse invloed geweldig sterk veld gewen. En as ons besef dat dit veel beter 
aansluit by die tradisionele Afrika-denke en lewensgevoel as die Christendom waaraan ons 
gewoond was, is dit net begryplik dat dit ook in ons land ’n sterk invloed moet hê. 
 
Versekularisering (Harvey Cox: The secular city) 
Maar as ons tog die grootste kenmerk van ons tyd moet aandui, moet ons sê dat dit die 
versekularisering van die hele lewe is. Dit beteken: die geestelike dimensie het uit die lewe van 
die meeste mense verdwyn. Die lewe het wêrelds geword, slegs aards, en dit het geen diepte-
dimensie meer nie. Dit word aan talle dinge duidelik. Die duidelikste simptome daarvan is die 
verdwyning van die behoefte aan godsdiens en die verwildering van die sedes. Dit is aan alles 
duidelik dat ons samelewing op die oomblik in ’n proses van normloosheid betrokke is. Die 
gevoel van skaamte, die skroom het verdwyn. Nie net op die gebied van die mikro-moraal nie, 
maar ook op die gebied van die makro-moraal veroorloof mense hulle dinge wat die grens van 
skroom en ordentlikheid oorskry. Dit het in groot mate daarmee te make dat die sanksies van die 
samelewing as moraal-skeppende grootheid, eenvoudig verdwyn het. 
Die twee hoofgode van ons tyd is geld en seks. Ek sal nie probeer om op te veel simptome 
daarvan in te gaan nie, maar dit voel vir my dat ek die gees van die tyd op één gevoelige punt 
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kan tipeer as ek verwys na die verval van die huweliksmoraal. Die vlak van promiskuïteit het 
geweldig gestyg. Sedert menseheugenis is die huwelik beskou as ’n plegtige en verbindende 
saak. Maar in ons tyd het die huwelik uit die mode geraak. Deur die moderne 
voorbehoedmiddele het dit moontlik geword dat mense seksueel kan verkeer sonder dat die 
verantwoordelikheid vir die moontlike fisieke gevolge daarvan aanvaar hoef te word. Die gevolg 
was egter dat die element van “heiligheid” wat die seksuele omgang tradisioneel aangekleef het, 
eenvoudig verdwyn het. Die Russe het al in die kommunistiese tyd die glas water teorie oor 
seksuele omgang gepropageer, en dit daarmee losgemaak van die laaste erns waarmee dit 
binne die Christelike moraal bejeën is. Maar vandag het dit klaarblyklik algemeen geword. 
Mense woon saam sonder dat hulle bereid is om trou aan mekaar te sweer. Daar word meer 
erns met die ekologie gemaak as met seksuele kuisheid. Die tradisionele huisgesin waarin 
kinders vastigheid en beskerming gevind het, word ernstig bedreig. Dit is deel van die 
sekularisasie dat die dimensie van trou wat wesenlik vir die ware liefde is en daarom ’n totale en 
blywende verbintenis vra, besig is om te verdun. Wanneer seks losgemaak word van daardie 
trou en blywende verbondenheid, word dit vlak en die uitbuiting daarvan is benede-menslik. Die 
misterie daarvan verdun. Dit het al sover gevorder dat normale seks nie eers meer vir mense 
snaaks genoeg is nie. Daarom moet dit al hoe wilder en eksplisieter, en op die duur ook al hoe 
meer pervers uitgestal word om nog sensasioneel te wees (vgl die omstrede rolprent The 
Crash). Die bedreiging van die huwelik en die gesin het ingrypende gevolge. Die vader-figuur het 
uit ons samelewing verdwyn, en dit het selfs godsdienstige gevolge, want wat moet ’n mens wat 
nooit ’n vader geken het nie, hom/haar voorstel daarby as God ons Vader genoem word? 
 
Einde of nuwe begin? 
Al hierdie dinge laat by ’n mens die vraag ontstaan of die einde van die vorige era werklik as die 
begin van iets groots en nuuts beskou kan word. Uiteraard is nie alles in die nuwe tyd negatief 
nie, en dit is belangrik dat ons ’n geopende oog sal hê vir dié dinge wat werklik tekens is van ’n 
nuwe diepte, nuwe eerlikheid en ’n nuwe erns met God en die basiese dinge van ons mens-wees. 
Een ding is seker, en dit is dat die verlede nie geïdealiseer moet word nie. Daar was nooit regtig 
’n goeie ou tyd nie. By alles wat in ons eie verlede goed was, moet ons as Christene tog sê dat 
ons baie dankbaar is dat ons van apartheid bevry is. Al het ons mooi ideale gehad, was die 
werklikheid tog dat dit ons op die lang duur geestelik sou vernietig het. Die bevryding van ons 
land is ook vir die Blankes, en spesifiek vir ons as Boere, ’n vorm van bevryding. Daarom kan dit 
vir ons ook, as ons dit net goed hanteer en besef, ’n nuwe begin wees. Ons staan voor ’n 
geweldige groot uitdaging om in die Naam van die Here en deur die krag wat sy Gees skenk, 
opnuut sin te maak uit die huidige situasie. Ook vir ons is alles in die nuwe tyd dus nie net sleg 
nie. Ons kan nie anders as positief wees teenoor verskeie dinge wat tans baie beter is nie, bv dat 
ons gekom het by die einde van slawerny, van manne-heerskappy, van die pyn om voortdurend 
in die beskuldigdebank te moet wees ens. Die goeie ou tyd is iets wat vernaamlik in ons 
verbeelding bestaan. In die tyd van die paternalisme en die gesagstrukture is daar ook 
voortdurend op die ergste denkbare wyse gesondig, al was dit meer bedek. Miskien is daar in ons 
tyd baie meer egtheid en eerlikheid by mense oor hoe hulle werklik voel en dink. 
 
Die ware kenmerke van ons tyd sal maar eers gaande weg duideliker sigbaar word. Vir ons as 
Christene is dit egter belangrik dat ons moet vra wat die Here van ons in hierdie tyd verwag, en 
daaroor hoef geen onduidelikheid te wees nie, dat Hy van ons die basiese dinge verwag waarvan 
Miga 6 praat: om reg te laat geskied, liefde en trou te bewys en bedagsaam voor God te lewe 
(Miga 6:8). Vir my besef is niks vandag so belangrik as om terug te keer na basiese Christelike 
waardes nie: die basiese geloof dat ons voor die aangesig van God lewe, dat Hy naby is en dat 
ons teenoor Hom verantwoording verskuldig is; die bewaking van ons huweliks- en gesinslewe, 
die aankweking van die elementêre Christelike deugde en die nugterheid om ons nie te laat 
meevoer deur die populêre tendense van die wêreld nie. Wat ons ten diepste nodig het, is die 
wysheid en nugterheid wat die Gees van God aan ons kan gee. Daarsonder word ons baie 
maklik ’n prooi van die gees van die tyd. 
 
As Christene moet ons veral bid dat die basiese wete van voor die aangesig van God te lewe, nie 
uit ons persoonlike, gesins- en gemeenskapslewe moet verdwyn nie. Daarsonder word die lewe 
leeg, so leeg dat dit nie meer die moeite werd is om geleef te word nie. Dit is sekularisme. Juis in 
’n tyd soos hierdie is dit belangrik dat ons daarvan bewaar moet word. 
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Ten slotte lyk dit vir my asof ek niks beter kan doen, as om ’n gediggie voor te lees wat ek in Die 
Kerkblad gevind het: Als ik maar weet... En daaraan sou ek ’n paar strofes uit Totius se beryming 
van Ps 46 wou toevoeg. In laaste instansie is dit ons enigste troos in lewe en in sterwe, dat ons 
nie aan onsself nie, maar aan ons getroue Saligmaker, Jesus Christus, behoort. Ek dink dan ook 
vanself aan ’n boek wat geskryf is deur die Amerikaanse teoloog Lewis B Smedes: Alles is reg, al 
is alles verkeerd, waarin hy probeer om ons te laat verstaan dat as God by ons is, niks werklik 
verkeerd kan gaan nie. Uit dié geloof moet ons lewe. 
 

 


