
Wie is ons? 

Waarvoor staan ons? 

Wat doen ons?

#VoortrekkersKAN!



VOORWOORD
’n Toekoms van moontlikheid en betekenis

Voortrekkers word nie 
sommer moedeloos 
en negatief oor die 
landsomstandighede nie. 
Behalwe vir die feit dat ons 
met geloof leef, beteken 
bogenoemde realiteite vir 
ons daar is nuwe brûe om te 
bou, nuwe geleenthede wat 
toekomsmoontlikhede ontsluit 
en nuwe horisonne wat verken 
moet word.

Voortrekkers het sedert 
1994 belangrike ideële 
koersaanpassings gemaak 
om in eietydse konteks steeds 
saakmakend koers vir ons 
kinders te gee. 
Enersyds wil die dokument 
Die Voortrekkers se kulturele 
ideëraamwerk belyn, andersyds 
ook groeiprioriteite bepaal om 
die organisasie na ’n nuwe vlak 
te neem.
Kongresse is ’n unieke 
rigtinggewende geleentheid 
waar Die Voortrekkers saam 
besin oor:
•	 ons roepingsverstaan in 

eietydse konteks.
•	 ons standpunte oor die 

uitdagings van ons eietydse 
konteks.

•	 ons verantwoordelikheid 
teenoor ons jeuglede.

•	 ons organisasiedoelwitte en 
prioriteite vir die volgende 
termyn. 

Die kongres vergader in 
Bloemfontein waar Die 
Voortrekkers op 30 September 
1931 die eerste tree gegee 
het. Dit is ook in Bloemfontein 
waar die droom van die 
Voortrekkerbeweging 104 jaar 
gelede begin het. Dit is in dié 
historiese stad waar ons oor die 
pad vorentoe sal moet besin.  

Die kongres vind plaas in die 
jaar waarin Christene in die 
Protestantse geloofstradisie 
Reformasie 500 vier. Met die 
vieringe beklemtoon ons die vier 

pilare van ons geloofsbelydenis, 
naamlik: Solus Christus 
(Christus alleen), Sola gratia 
(Genade alleen), Sola fide 
(Geloof alleen) en Sola Scriptura 
(die Bybel alleen.  

Kongres 2017 vergader in 
’n tyd waar Afrikaans op ’n 
ongekende skaal as landstaal 
uitgeskuif word. Afrikaners is 
onder ’n staat van beskuldiging 
oor die verlede, rassisme en 
alles nog wat. Afrikanerbeelde 
en erfenisterreine is onder 
beleg en Afrikanergeskiedenis 
word gekriminaliseer. Die 
Afrikanerjeug is aan die 
ontvangkant van regstellende 
aksie en klipharde rasgedrewe-
transformasie. Daar is ’n sterk 
beweging om die Christelike 
godsdiens uit staatskole te 
skuif.  Ons land het op ’n 
ekonomiese rommelhoop 
beland, terwyl bates geplunder 
word. Middelklasgesinne 
binne ons nismark buig onder 
groterwordende ekonomiese 
druk. Ons samelewing beleef 
makro grondskuiwe ten 
opsigte van individuele, gesins- 
en samelewingswaardes. 
Wêreldwyd vind politieke 
grondskuiwe plaas wat groot 
onsekerheid en polarisasie skep. 

Die Voortrekkers het nooit 
in moeilike tye daarvan 
weggedeins om vir ons kinders 
koers aan te dui nie. Verskeie 
Voortrekkerkongresse het op 



bepaalde momente in moeilike 
landsomstandighede historiese 
besluite geneem wat nie 
net die organisasie na nuwe 
groeivlakke geneem het nie, 
maar dalk meer belangrik, 
relevante antwoorde vanuit ons 
Voortrekkerwaarderaamwerk 
vir Afrikanerjeug ontwikkel het. 
Ons doen en dink, maak vir ons 
kinders saak.  

Niekie van den Berg, 
destyds aanbieder 
van “Sê wie?” op 
RSG, het eenkeer in 
’n radio-onderhoud 
aan Hoofleier Tom 
Dreyer gevra om in 
een sin te sê wat hy 
in Die Voortrekkers 
wil bereik. Niekie 
was seker ietwat 
verras toe oom Tom 
antwoord: “Om ons 
lede te laat dink.” 

 

’n Kultuurorganisasie is 
relevant as sy idees relevant 
is.  Hennie Aucamp skryf: “In 
krisistye is kultuur geen luukse 
nie, maar die hoogste vorm 
van selfbehoud. Kultuur staan 
vir interne orde en interne 
orde is die fondament vir 
alle beskawing.” Deur middel 
van die “interne orde” wat ’n 
ryk kultuurlewe bring, word 
stabiliteit en kontinuïteit tussen 
hede, verlede en toekoms 
geskep. Kultuur is die bewys 
en draer van beskawing.  NP 
van Wyk Louw noem dit die 
aristokratiese ideaal – ’n 
strewe na die hoogste, die 
mooiste, die skoonste, die 
uitnemendste. 

Deurlopende ideëgesprekke 
is baie positief vir enige 
kultuurorganisasie. 
•	 Dit stel ’n raamwerk om 

eietydse antwoorde te 
ontwikkel. 

•	 Denke vorm dade. 
•	 Ideëkohesie skep sekerheid, 

stabiliteit en gee kulturele 
diepte in ’n organisasie.  
 

 
 

Die Voortrekkers veranker ons 
standpunte in die grondslag, 
wese en Voortrekkerkode as 
ons normatiewe raamwerk. 
Die Voortrekkers fokus 
op positiewe standpunte 
wat bevestig wie ons is en 
beklemtoon waarvoor ons 
staan.  
 
Voortrekkerstandpunte wil 
positiewe kulturele, gesins- 
en gemeenskapswaardes 
bevorder. 

Alle standpunte van Die 
Voortrekkers hoef nie gewild te 
wees nie. Ons speel nie vir die 
pawiljoen nie.  

Die enigste voorwaarde vir 
standpuntontwikkeling is dat 
ons getrou sal bly aan ons 
Voortrekkergrondslag, ideale 
en ons innerlike oortuigings sal 
verwoord. 

Die toekoms van ons kinders, 
ons taal en kultuur is ons 
almal se verantwoordelikheid. 
Dit is net te belangrik om nie 
daaroor te dink en standpunte 
te ontwikkel nie. 

Danie Langner
Hoofleier
Pretoria, Mei 2017
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Roei die stormstroom

ONs uITDAgINg
EEN
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KAN is ’n werkwoord met 
verskillende betekenisse. 
Dit beteken in staat wees, 

die vermoë hê om iets te 
doen, dit is moontlik. As 

selfstandige naamwoord, 
beteken KAN ’n houer vir 

vloeistof.  

EEN

1 ONs uITDAgINg
1.1 ’n kan-tOekOms vir ’n kan-Organisasie

Ons kan-stOrie
KAN is ’n werkwoord met 
verskillende betekenisse. Dit 
beteken in staat wees, die 
vermoë hê om iets te doen, dit 
is moontlik. As selfstandige 
naamwoord, beteken KAN ’n 
houer vir vloeistof. 

Die Voortrekkers is by uitstek ’n 
KAN-organisasie. 
KAN spel nie net vir ons 
Kultuur, Avontuur en 
Natuur nie, maar is ook ’n 
uitdrukking van ons gees en 
toekomsgerigtheid.  

Voortrekkers ken ’n koffiekan. 
In Voortrekkers Kook is resepte 
vir ’n koffiekan. Die koffiekan 
is simbool van ons saamwees, 
saamdink en saamdoen. Dit 
is die gees en gesindheid 
waarmee Voortrekkers hul 
werk doen. 

As werkwoord bevestig KAN dat 
Afrikaners pioniers is wat nuwe 
horisonne raaksien, nuwe spore 
trap, nuwe lande omploeg, 
wat groot kan droom en na die 
toekoms kan koers hou. Ons is 
nie tevrede met die status quo 
nie, ons beur na die toekoms. 
Hoekom? Want ons KAN! 
Dit vertel die Voortrekkerstorie 
vir ons. 

Die storie van Die Voortrekkers 
is een van die Afrikaners se 
mooiste kultuurstories. Dit is ’n 
storie van deursettingsvermoë, 
van toewyding en opoffering. 
Die kultuurstorie van Die 
Voortrekkers is ’n verhaal van 
vrywilligers wat hul vrye tyd 
gebruik om graadwielboeke, 
handleidings en ander 
literatuur te skryf. Geboue, 
spankamers en kampterreine 
het deur harde werk en 
innoverende denke ontwikkel 
tot spogprodukte. Dit is ’n storie 
van sente omdraai, moue oprol, 
vasbyt en hard werk. Dit is ’n 
storie van historiese feeste, 
monumente bou en erfenisse 
bewaar. Dit is ’n storie van 
betrokkenheid, praktiese omgee 
en diensbaarheid in plaaslike 
gemeenskappe. Min mense 
vra vandag of Die Voortrekkers 
nog bestaan. Die Voortrekkers 
is geposisioneer as ’n 
lewenskragtige en dinamiese 
organisasie wat bewys het 

“Voortrekkers 
moet optree as 
leiers wat die 
onsienlike sien.”  
CF Visser, 30 Junie 1941
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“dit is ’n storie Van betrokkenheid, praktiese omgee  
en diensbaarheid in plaaslike gemeenskappe. ”

ons kan na 85 jaar steeds nuwe spore trap. 
Hiervan getuig ons groeikoers van 14%, 
maar ook ons feesjaar. Nuwe Voortrekkers 
is in elke streek ingelyf, ’n Voortrekkerkind-
beeld is onthul, ons kuierkultuur en 
koserfenis is gevier met ’n kookboek, die 
“Sporelied” is geskryf en gesing, nuwe 
Voortrekkerkommando’s is landswyd gestig 
en boonop het ’n Voortrekkerdokumentêr op 
kykNET gewys.  

Kortom, dit is die storie van ’n organisasie wat 
met toekomshoop leef. 

van OOrleef na leef!
Die belangrikste kultuurvraag in die tweede 
dekade van die een-en-twintigste eeu is nie 
meer wie Afrikaners is en of hulle ’n plek in 
Afrika het nie. Ook nie of Afrikanerkultuur 
in die nuwe politieke bedeling gaan oorleef 
nie. Afrikanerkultuurorganisasies het hul 
aanpasbaarheid en lewenskragtigheid oor en 
oor aan hulself en ander bewys. 
Die Afrikanerkultuurwêreld se fokus is lankal 
nie meer op oorleef nie, maar op LEEF. 
Die belangrikste kultuurvraag is, hoe kan 
Afrikanerkultuurorganisasies in die huidige 
konteks Afrikaners se kulturele erfenis 
bevestig, maar ook terselfdertyd nuwe spore 
trap? 

die kuns Om die Onsienlike te sien
CF Visser het op 30 Junie 1941 tydens die 
tienjaar-kongres in Skukuza verduidelik: 
“Voortrekkers moet optree as leiers wat die 

onsienlike sien”. Vader Visser is die beste 
voorbeeld hiervan. As jong onderwyser het 
hy in 1913 begin droom van ’n eie Afrikaanse 
jeugbeweging. Daar was geen naam, geen 
vlag, geen simbole, geen leuse nie. Ook geen 
lede nie. Hy het klein treetjies gegee, soos om 
’n kommando te stig, pennie vir pennie fondse 
in te samel en in 1920 ’n stigtingskongres 
te reël wat slegs deur 12 mense bygewoon 
is. Eers 18 jaar later het Vader Visser 
beleef hoe sy toekomsbeeld met die stig 
van Die Voortrekkers verwerklik word voor 
Bloemfontein se stadsaal.  

Die betekenis van ’n kultuurorganisasie soos 
Die Voortrekkers word nie gemeet aan die 
korttermynvoordele wat die organisasie vir 
sy individuele lede, of selfs die gemeenskap, 
toevoeg nie. Blywende betekenis word ook nie 
geskep of gemeet aan lekker ervaringe nie. 
Blywende betekenis word slegs geskep 
wanneer ’n kultuurorganisasie die inherente 
vermoë het om die onsienlike te sien en 
vanuit die geloof leef. Dit beteken om vanuit 
’n duidelike roepingsverstaan anderkant die 
engtes van vandag se tydsomstandighede 
’n positiewe toekomsbeeld deur hul denke 
te verbeeld en daarna hard werk om die 
toekomsbeeld deur hul diensbaarheid te 
verwerklik.  

Die Voortrekkers, as die kulturele draers 
van Afrikanerjeug se toekomsideale is by 
uitstek ’n organisasie wat glo in oneindigende 
toekomsmoontlikhede. Dit is immers hier in 
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Afrika waar ons ons Christelike roeping uitleef 
en vir ons kinders en kleinkinders ’n positiewe 
toekoms moet skep. Dit is hier waar ons, soos 
ons in elke Voortrekkerbelofte van kleinsaf 
beloof, diensbaar aan God, ons land en ons volk 
leef. Die toekoms van ons organisasie, ons taal, 
ons kultuur, ons tradisies, ons geskiedenis, 
ons land is net te belangrik om nie eietyds 
daaroor te dink en die denke te verwerklik met 
uitnemende dade nie.  

’n Toekomsblik bied aan mens statistieke en 
grafieke oor moontlike toekomstige scenario’s 
en help ’n organisasie om strategiese en 
taktiese besluite aan die hand daarvan te neem.  
 

 

op die oog aF lyk die 
benadering proaktieF, maar 
in wese is dit reaktieF, omdat 
die toekoms dikteer word 
Vanuit Vandag se syFers en 
landsomstandighede.  
 

Daarteenoor word ’n toekomsbeeld ontwikkel 
wanneer ons verder kyk as die realiteite 
van vandag. ’n Toekomsbeeld word gevorm 
wanneer ons oor toekomsmoontlikhede begin 
droom en met verbeelding en harde werk ons 
anderkant die huidige spanning en verlamming 
herdefinieer. 

1.2 ’n deurvlOei-kanaal van hOOp  

Ten spyte van baie wat nou anders gedoen 
word en van baie interessante nuwe dinge 
wat bygekom het, is die wese van Die 
Voortrekkers nog dieselfde. Dit is nog altyd 
’n beweging in diens van ons volk – om ons 

seuns en dogters te veranker in hulle geloof, 
nie deur vroom woorde nie, maar deur te 
lewe as kinders van God, om aan hulle in 
’n moeilike wêreld die sekerheid en trots 
op hulle Afrikanerwees te gee, hulle te laat 
waar hulle vandaan kom en waarheen hulle 
op pad is, om hulle te lei in die vreugde van 
diensbaarheid.
Boodskap van Onderhoofleidster, Magriet 
Muller, 1975

Ons erfpOrsie en nalatenskap
ME Rothmann (MER) het in die dertigerjare 
gevra: “Hoe kan ons deur die manier waarop ons 
vandag besin, deur ons toewyding en ons insig, 
deur die saamvoeg van ons kundigheid, ’n bydrae 
lewer tot ’n onsterflike nalatenskap vir ons 
kinders?” 
Sy antwoord: “Onsterflikheid is nie iets wat jy 
najaag of kry nie, dit is iets wat jy moet agterlaat. 
Onsterflikheid word nie nagelaat deur dade van 
krag en mag nie. Slegs wanneer jy bereid is om 
’n kanaal te wees van ’n groter bron en insig, ’n 
deurvloei-kanaal van hoop, word iets onsterflik 
aan die volgende geslag.” 

Die Voortrekkers wil niks anders as ’n 
deurvloei-kanaal van hoop vir ons kinders 
wees nie. Terselfdertyd is Die Voortrekkers 
ook ’n deurvloei-kanaal waar die taal, kultuur, 
tradisies, geskiedenis wat ons as erfgename 
van vorige geslagte ontvang het as kulturele 
kapitaal aan die volgende geslag oorgedra 
word. Ons wil ons kinders met toepaslike 
vaardighede toerus om die kulturele kapitaal 
tot hulle en hul gemeenskap se voordeel te 
ontgin. Terselfdertyd wil ons hulle toerus om 
self ook ’n deurvloei-kanaal te word. Sodoende 
word die kosbare kultuurgoedere wat ons 
jeuglede as erfgename van ons ontvang aan hul 
kinders oorgedra.

Ja! vir die tOekOms
Om ’n Afrikaner-kultuurorganisasie te wees, is 
vandag makliker gesê as gedoen. Suid-Afrika 
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op die groot nee antwoord ons Vanuit ’n 
gelooFsperspektieF met ’n groot Ja Vir  
die toekoms.  
 
Hoe doen ons dit? Hoe kan ons steeds as ’n dinamiese, moderne kultuurorganisasie floreer 
en groei, maar meer belangrik, steeds ’n deurvloei-kanaal van hoop vir ons kinders wees? 

hOe dOen Ons dit? 

het in ’n meesleurende politieke, kulturele, 
ekonomiese en maatskaplike stormstroom 
beland. Ons stormstroom staan nie los van  
die grondskuiwe wat regoor die wêreld 
plaasvind nie. 

Nelis Janse van Rensburg beskryf 2016 as die 
jaar van die Groot NEE: “Nee vir globalisering! 
Nee vir een groot wêreld-identiteit! Nee vir 
besluitneming oor my lot deur maghebbers 
wat nie my storie ken nie! Nee vir die misbruik 
van staatsmag! Nee vir swak dienslewering! 
Nee vir leiers wat nie die jeug se nood verstaan 
nie! Nee! Basta! Klaargepraat! Nee! Uitgespel 
in verkiesingsuitslae, opstande, #veldtogte, 
stakings, oorloë, geweld, optogte, referendums, 
koerantopskrifte, sosiale media, verslae van 
ondersoekers en vervolgers en geregtelike 
bevindings. Nee! In 2016 het mense nee gesê. 
Die groot nees het wêreldordes geskuif. Dit het 
politieke landskappe nuut geskilder. Dit het 
houers van mag ontsetel. Dit het aan magteloses 
’n smaak van triomf gegee. Dit het aan nuwe 
alliansies stukrag gegee. Dit het gewone mense 

se verlies aan eienaarskap oor hul lot verander 
in drome van ’n toekoms waaroor hulle self kan 
besluit. Dit het ’n nuwe soeke na  
identiteit ontketen.” 

Dit is in hierdie konteks waar ons eietyds, 
saakmakend en altyd opbouend ons kultuur 
wil uitleef. Ons wil nie in die stormstroom 
meegesleur word asof ons slagoffers van 
die stormstroom is nie. Ons wil met hoop 
en verantwoordelikheid ons kultuurbootjie 
op die stormstroom roei, totdat ons op ’n 
dag anderkant die stormstroom op rustiger 
vaarwaters beland. Dit is in hierdie onstuimige 
konteks waar ons steeds met hoop wil leef en 
werk. Op die groot NEE antwoord ons vanuit ’n 
geloofsperspektief met ’n groot JA vir  
die toekoms. 

Hoe doen ons dit? Hoe kan ons steeds  
as ’n dinamiese, moderne kultuurorganisasie 
floreer en groei, maar meer belangrik,  
steeds ’n deurvloei-kanaal van hoop vir  
ons kinders wees? 
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1.3 Ons reg tOt kulturele vryheid

die mag van vernedering en die  
krag van vryheid
NP van Wyk Louw skryf in Liberale 
Nasionalisme dat die woordjie krisis dikwels 
oppervlakkig gebruik word om “’n moeilike of 
selfs gevaarlike tydstip” aan te dui. ’n Krisis is 
vir Van Wyk Louw nie ’n laagtepunt nie, maar 
’n “hoogtepunt” wat verband hou met die idee 
van ’n skeidingsoomblik en ’n beslissingspunt. 
“Nie ’n hoë punt van ontsteltenis of inspanning 
nie, maar ’n hoogtepunt van waar die uitslag 
in een van twee teenoorgestelde rigtings in 
onherstelbare finaliteit kan afloop.” 
Die omvang van die historiese geheueverlies 
onder Afrikaners het die toekoms van  
Afrikaans en Afrikanerkultuur by so ’n 
beslissingspunt gebring.  

Die Nederlandse teoloog, Herman Bavinck, het 
in die dertigerjare opgemerk dat in krisistye is 
Afrikaners se geskiedenis vir hulle reëel. Hulle 
put daaruit krag vir die stryd en hoop vir die 
toekoms. ’n Lewende historiese bewussyn stel 
’n kultuurgemeenskap in staat om die kulturele 
kapitaal van die verlede 
op so wyse te ontsluit 
dat hulle, selfs te 
midde van ’n veelvoud 
krisisse, steeds positief, 
skeppend en opbouend 
kan leef en werk.  

Is dit vandag nog 
so? Die omvang 
van ons historiese geheueverlies herinner 
eerder aan JD Kestell se waarneming oor 
die gevolge van Britse imperialisme as aan 
Bavick se opmerking. Kestell skryf in 1926 dat 
Afrikanerkinders die name en datums van al die 
Britse konings en koninginne op die punte van 
hul vingers ken, maar geen benul het wie Pieter 
Retief, Gert Maritz of Andries Pretorius is nie. 
Dieselfde kan van vandag se Afrikaners gesê 
word. Om dié rede beleef Afrikaners nie net 

’n gebrek aan kulturele selfvertroue nie, maar 
word hul kulturele selfverstaan dikwels vanuit 
’n eksterne locus standi gedefinieer. So sal 
sommige Afrikaners beskryf as kolonialiste van 
’n spesiale soort, of as ’n wit stam van Afrika. 
Dit sê nog nie wie ons as Afrikaners is nie en 
hoe ons onsself definieer nie. 
Waaraan is die historiese geheueverlies te 
wyte?  

Enersyds aan die ANC se propagandamasjien 
wat verstommend suksesvol daarin geslaag 
het om Afrikaners se historiese bewussyn te 
reduseer tot apartheid en Suid-Afrikaanse 
geskiedenis te herinterpreteer vanuit slawerny 
en kolonialisme. Hermann Giliomee skryf in sy 
outobiografie dat die ANC met hul “Jakobynse 
benadering” nie net een dominante taal 
en een kultuur op gemeenskappe afdwing 
nie, maar veral “een interpretasie van die 
geskiedenis op skoolleerplanne afdruk”. Die 
Jakobynse benadering staan lynreg teenoor die 
gemeenskapsbenadering wat ’n verskeidenheid 
van tale, kulture en historiese interpretasies as 
’n nasionale bate beskou.  

Andersyds het ons  ook 
skuld aan die historiese 
geheueverlies. 
Geskiedenis word 
dikwels op so droë 
en feitelike wyse 
aangebied, sonder dat 
ons kinders begelei 
word om die krag van 
die storie agter die 

storie te ontdek en verbande tussen gister en 
vandag te lê. Geen wonder baie kinders dink 
geskiedenis is ’n dooie en nuttelose vak nie. 

Van Wyk Louw vra wat moet ’n kultuurmens in 
’n krisis doen? Sy antwoord is eenvoudig: “Hy 
moet kultuurmens bly. Hy moet sy soort werk 
met nog groter toewyding en nog groter hartstog 
doen.”  

“hy moet kultuurmens bly.  
hy moet sy soort werk met 
nog groter toewyding en nog 
groter hartstog doen.”
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In ’n krisis, skryf Van Wyk Louw, het die 
kultuurmens ’n “vreemde taak”. “Hy moet in die 
krisis wees, maar nie van die krisis nie. Hy is 
nie die man wat blind saamspoel met die stroom 
van gebeurtenisse nie, maar effens afsydig 
die stroom bestudeer en peil en miskien help 
beheer. Wat vir die onnadenkende mens die volle 
lewe is, verward, donker, gespanne, is dit vir die 
kultuurmens die grondstowwe waarmee hy moet 
werk om in die verwarring orde te bring en in 
daardie donkerte lig te laat straal.”  

As kultuurmense vryf Voortrekkers nie op ’n 
nasionalistiese wyse Afrikanergeskiedenis blink 
en plaas dit op ’n volksromantiese troontjie nie. 
Ons verstaan ook nie die geskiedenis as ’n 
klassestryd tussen ryk en arm, waar rykes arm 
slagoffers se geleenthede en grond steel nie. 
Nog minder trap ons in die slaggat van 
soveel linkse historici en joernaliste wat 
Suid-Afrikaanse geskiedenis vervlak  tot  
rassekonflik waarin witmense met ’n 
rassemeerderwaardigheid swartmense wil 
onderdruk en oorheers. 

Soos Giliomee beskou ons geskiedenis as “die 
stryd tussen gemeenskappe, elkeen met ’n eie 
geskiedenis en waardestelsel, wat nie soseer 
ander gemeenskappe wou oorheers nie maar ’n 
belangrike mate van selfbeskikking oor wesenlike 
sake, soos onderwys, wil hê.” Geskiedenis is 
die verhaal van diverse kultuurgemeenskappe 
wat deur die eeue na lewensruimte vir 
hulle en hul kinders soek.Met die sleutel tot 
geskiedskrywing in die hand wys Giliomee 
op die impak van “nasionale” of “kulturele 
vernedering”. Christoffel Brand, ’n Kaapse 
Afrikaner vertel hoe die Britse veroweraars 
na 1806 alles moontlik gedoen het om hul 
kulturele meerderwaardigheid te beklemtoon 
deur die Hollanders goed te laat verstaan hulle 
is maar net “the Dutch”. Giliomee verwys ook 
na Olive Schreiner se kommentaar op die Groot 
Trek: “Wat die koloniste se harte die meeste 
verbitter het, was die koue onverskilligheid 
waarmee hulle behandel is en die bewustheid dat 
hulle as ’n onderworpe en minderwaardige ras 

beskou is. Die verbittering het so intens geraak 
dat groot getalle individue omstreeks 1836 
besluit het om die kolonie vir altyd te verlaat.”  

Dink maar aan die ontsaglike vernedering 
van die Anglo-Boereoorlog, Milnerisme en die 
armblankevraagstuk. In die FAK se bekroonde 
film, Doodkry is min, wys Jamie Uys die toneel 
van ’n seuntjie wat as straf  met donkie-ore 
in die hoek van die klas moet staan. Die rede? 
Hy het Afrikaans gepraat. Ook Uys vertolk 
Afrikaners se uitdaging as vernedering, 
verarming en verengelsing. 

Kulturele vernedering lei maklik by diegene 
aan die ontvangkant daarvan tot ’n kollektiewe 
patologie van minderwaardigheid. Vernedering 
kan selfs lei tot hensoppers, hanskakies 
en volstruispolitiek, maar dit lei  nooit tot 
kulturele selfmoord nie. Die geskiedenis 
wys in bykans alle gevalle hoe kulturele 
vernedering eerder gelei het tot ’n nuwe en 
hegter saambind van kultuurgemeenskappe, 
tot versterking van bestaande en die skep van 
nuwe gemeenskapsinstellings, tot ’n nuwe 
vryheidstryd.  

Geskiedenis word geskryf deur die dinamiese 
spanning tussen die mag van vernedering en 
die krag van vryheid. 
•	 Lank voor die EFF, het die Vryburgers met 

ekonomiese vryheid as dryfkrag, teen 
die VOC se vernederende prysbeheer 
en korrupsie opgestaan en private 
eiendomsbesit as ’n reg gevestig. Later 
jare het Afrikaners die Britse ekonomiese 
meerderwaardigheid getroef met Volkskas, 
Sanlam, Santam, die Rembrandt-groep, 
Federale Volksbeleggings, SASOL, YSKOR en 
vele ander nywerhede. 

•	 Met godsdiensvryheid as dryfkrag het 
die Hugenote van die vernederende 
godsdiensvervolging uit Frankryk gevlug en 
ruimte vir alle geloofsoortuigings in Suid-
Afrika gevestig.

•	 Afrikaans is deur Engelse snobs 
afgemaak as ’n minderwaardige huis-

7



, tuin- en kombuistaal. Met taalvryheid 
as dryfkrag om in Afrikaans te mag lees, 
praat en sing, het ’n Afrikaanse Bybel, 
’n Afrikaanse radiostasie, Afrikaanse 
koerante, ’n Afrikaanse liedereskat in ’n 
FAK-Sangbundel, ’n magdom van Afrikaanse 
tydskrifte, gedigte en boeke gevloei. In die 
woorde van wyle prof. Elize Botha, “tot heil 
van miljoene”. 

•	 Na die vernedering aan die oosgrens het 
die Voortrekkers met politieke vryheid 
as dryfkrag by Thaba ’Nchu demokrasie 
in Afrika gevestig, republieke gestig, 
grondwette geskryf en met vele politieke 
partye en belangegroepe demokrasie oor 
dekades uitgebou.

•	 Afrikaners het die vernedering van 
armoede met die Helpmekaarfonds, 
Reddingsdaadbond en vele ander 
maatskaplike instellings twee keer in een 
eeu oorwin.

•	 Met denkvryheid as dryfkrag het Afrikaners 
in vyf dekades wêreldgehalte Afrikaanse 
skole, universiteite en tersiêre kolleges 
gestig, en Afrikaans tot ’n volwaardige 
wêreldgehalte akademiese taal uitgebou.

 
Vryheid is ’n kultuurgemeenskap se antwoord 
op vernedering. Die stelling sou selfs gewaag 
kon word dat sonder vernedering is ’n 
vryheidstryd nie moontlik nie. Die strewe na 
vryheid is kultuurmense se polsslag. 
Juis daarom moet ons ag slaan op die 
waarskuwing van Van Wyk Louw dat die 
historikus nie in ’n krisis net sal fokus op dít 
wat “troos of aanmoedig” nie, maar ook sal 
praat oor die “tragiese en tekortkominge” van ’n 
volk.  

Dit is ’n historiese tragedie dat Afrikaners nie 
net verneder is nie, maar ook medelandgenote 
deur middel van apartheid verneder het. Dit 
het aanleiding gegee tot ’n vryheidstryd, ’n 
struggle, waarvoor taal en kultuur vandag 
’n baie duur prys betaal. Afrikaners mag nie 
blind wees vir die vernedering van miljoene 
medelandgenote wat ’n sukkelbestaan in 
armoede voer nie. As kultuurmense moet ons 
ook die omvang en diepte van hierdie krisis 

peil en oor hierdie vraagstuk, dalk die grootste 
van ons land, leiding gee. Laat  ons nie doekies 
omdraai nie. Afrikaners en Afrikaans staan 
vandag in vele opsigte weereens aan die 
ontvangkant van kulturele vernedering.  

Om aan die ontvangkant van kulturele 
vernedering te staan, is sleg, maar nie net 
negatief nie. Die geskiedenis wys vernedering 
bring elke keer nuwe vryheidshorisonne vir 
gemeenskappe. Afrikaners is nie slagoffers 
nie, maar bouers. Hoe groter die vernedering, 
hoe harder bou ons. Bouers wat met 
elke Afrikaanse boek, film, lied, koerant, 
organisasie, skool en daad nuwe geskiedenis 
skryf. NP van Wyk Louw sê met reg: “Moenie 
die kritiekheid van ’n krisis oorskat nie, probeer 
eerder die woord ‘daad’ se diep betekenis 
verstaan.” 

kulturele vryheid as ’n grOndwetlike en 
internasiOnale reg
Die Voortrekkers funksioneer binne die 
regsorde van Suid-Afrika en Namibië. 
Die Grondwet waarborg die reg tot 
individuele vryheid, maar ook vryheid van 
kultuurgemeenskappe in artikel 30 en 31. 
Artikel 30. Elkeen het die reg om die taal van 
eie keuse te gebruik en om aan die kulturele 
lewe van eie keuse deel te neem, maar 
niemand wat hierdie regte uitoefen mag dit 
doen op ’n wyse wat met enige bepaling van 
die Handves van Regte onbestaanbaar is nie.  

en Artikel 31(1). Persone wat aan ’n kultuur-, 
godsdiens- of taalgemeenskap behoort, mag 
nie die reg ontsê word om, saam met ander 
lede van daardie gemeenskap– 
(a) hul kultuur te geniet, hul godsdiens te 
beoefen en hul taal te gebruik nie; en 
(b) kultuur-, godsdiens- en taalverenigings en 
ander organe van die burgerlike gemeenskap 
te vorm, in stand te hou en daarby aan te sluit 
nie.  

31(2). Die regte in subartikel (1) mag 
nie uitgeoefen word op ’n wyse wat met 
enige bepaling van die Handves van Regte 
onbestaanbaar is nie.  

8



Artikel 30 van die Grondwet verleen dus 
aan elkeen die reg om sy taal van eie keuse 
te gebruik, sy godsdiens te beoefen en aan 
die kulturele lewe van sy eie keuse deel 
te neem, terwyl artikel 31 weer erkenning 
verleen aan persone wat aan taal-, kultuur- 
en godsdiensgemeenskappe behoort om 
verenigings en organe van die burgerlike 
gemeenskap te vorm en daarby aan te sluit. Die 
artikel gaan verder met ’n verbodsbepaling dat 
niemand daardie reg ontsê mag word nie. 
 
Artikel 31 maak dit onmoontlik vir die staat 
om byvoorbeeld ’n wet te maak wat vereis 
dat elke kultuurvereniging of instelling se 
samestelling verteenwoordigend van die totale 
Suid-Afrikaanse bevolking moet wees, want ’n 
kultuurorganisasie soos Die Voortrekkers sal 
byvoorbeeld nooit so doelwit kan bereik sonder 
om sy identiteit as ’n kultuurinstelling van 
Afrikaanssprekende jongmense te wees nie. 
 
Verder sou dit onbestaanbaar met artikel 31 
van die Grondwet wees as ’n wet, of ’n riglyn 
of vereiste deur ’n openbare instelling eis dat 
elke gemeenskapsorganisasie ter wille van 
inklusiwiteit en transformasie, slegs Engels 
as voertaal moet gebruik. Dit sal die lede van 
’n kultuurorganisasie hulle reg ontsê om hul 
vereniging te bedryf in die taal van hul keuse 
en dit te doen saam met lede van daardie 
gemeenskap.  
 
Die Suid-Afrikaanse Grondwet 
maak   voorsiening vir die reg van 
kultuurgemeenskappe en kultuurorganisasies 
om hulself op ’n geloofs- en waardegrondslag 
te organiseer met die beginsel van vryheid van 
assosiasie. Kulturele vryheid bied nie net aan 
Afrikaners die ruimte om Afrikaners te wees, of 
aan kinders die reg om in hul moedertaal skool 
te gaan nie, maar ook aan kultuurorganisasies 
soos Die Voortrekkers die reg om ons kultuur 
voluit te leef en te ontwikkel. Vanuit die 
grondwetlike ruimte, maak Die Voortrekkers 
’n normatiewe keuse vir die Christelik-
Afrikaner-waarderaamwerk. Dit beteken Die 
Voortrekkers handhaaf nie-diskriminerende 
lidmaatskappraktyke, maar vereis wel dat 

wanneer ’n persoon uit vrye keuse aansoek 
doen om lidmaatskap, onderneem die 
aansoeker vrywillig om hom/haar met die 
normatiewe raamwerk van Die Voortrekkers te 
vereenselwig, dit te onderskryf en te bevorder.  

Kulturele vryheid is ook geanker in die 
grondwet en internasionale reg. Die Verenigde 
Nasies het in 2004 kulturele vryheid as 
’n internasionale beginsel aanvaar om 
minderhede se kultuurregte te waarborg. Die 
reg tot kulturele vryheid word suksesvol in 
verskeie lande toegepas. 

kulturele vryheid as ’n eietydse uitdaging
Die Voortrekkers het nie sommer op ’n lentedag 
uit die niet ontstaan nie. Die Voortrekkers is 
gebore uit die ideaal van kulturele vryheid. Op 
die beslissingspunt mag kultuurmense nie net 
tevrede wees om eenkant te staan nie. NJ van 
der Merwe beskryf Afrikaners se kultuurtaak 
“as die stryd van individu en gemeenskap 
om hulself te wees, vir hulself te dink en eie 
selfstandigheid te handhaaf.” Kultuurmense se 
taak is om die vlammetjie van kulturele vryheid 
om onsself te mag wees, ons taal te mag praat, 
ons mense se geskiedenis te mag vertel te laat 
brand. Selfs al flikker die vlammetjie soms 
gevaarlik naby aan uitdoof.  

Op die beslissingspunt kan ons nie 
die verantwoordelikheid van ons 
kultuurtaak delegeer aan die staat 
nie. Die verantwoordelikheid dwing 
kultuurmense om nuut te dink en anders 
te doen. Danie Goosen beskryf dit as “’n 
beweging weg van staatsafhanklikheid na 
gemeenskapselfstandigheid; weg van die 
sindroom van wag op die staat se inisiatief na 
deelname aan eie gemeenskapsinstellings; 
weg van die teleurstellings in die staat na ’n 
benadering wat self skep, self handel en self 
die toekoms oopmaak. Dit is ’n kultuurstrategie 
wat gekenmerk word deur nuwe kulturele 
woordeskat, kulturele vlugvoetigheid en die 
wegbeitel van uitgediende benaderinge.” 
Tydens ’n beraad vir hoërskoolleerders in 2000 
beklemtoon Tom Dreyer, voormalige Hoofleier 
van Die Voortrekkers: “Ons moet almal dieselfde 
ideaal hê, naamlik dat Suider-Afrika ’n veilige 
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en voorspoedige woonplek vir almal sal wees. 
Kulturele vryheid is veel belangriker as wat die 
meeste mense besef. Ongelukkig voel jy eers 
die gemis as jy dit verloor het. Kulturele vryheid 
beteken dat Afrikaners hulle taal en kultuur 
ongehinderd kan uitleef en dieselfde vryheid ook 
aan die ander burgers van die land gun, want 
ons bou aan die ideaal van ’n land waar elke 
kultuurgroep se kinders 
en kleinkinders vry, 
veilig en voorspoedig 
kan woon.”  

Kulturele vryheid is 
’n grondwetlike reg 
en word ook as ’n 
groepreg erken deur 
die Verenigde Nasies. 
Op die beslissingspunt mag Afrikaners nie 
kulturele vryheid  vir onsself toeëien asof dit 
net ons reg is nie. Laat ons opstaan vir die reg 
tot kulturele vryheid van alle landsburgers. 
Kulturele vryheid rus immers op die waarde 
van respek. Kulturele selfrespek vir jouself, 
vir jou taal en kultuur, maar ook respek vir 
ander se taal en kultuur. Deur op te staan vir 
die reg tot kulturele vryheid vir almal, beteken 
ook dat respek die hoeksteen van ’n ordelike, 
ruimteskeppende en gelukkige land word. 

1.4 die ekOnOmiese waarde van kultuur

Op ’n manier is elkeen van ons elke dag besig 
met beleggings.  Beleggings in geleerdheid, 
beter werkgeleenthede, verhoudinge, loopbane, 
in  suksesvolle ondernemings of beleggings op 
die aandelebeurs.  Al die beleggings is daarop 
gemik om ’n beter toekoms te skep.
Soos tyd vorder, sien jy of jou belegging groei 
toon.  Of jou investering tot wins kom. As jy 
jou beleggings na waarde skat, sal jy gereeld 
navraag doen om te sien wat die stand van jou 
belegging is. As jy nie meet nie, dan weet jy nie. 
Kulturele beleggings word anders gemeet. 
Nie met rand en sent nie, maar deur 
hoëfunksieprestasies.  

Die geskiedenis van die Afrikaner word 
gedefinieer deur sterk individue wat in hul eie 

idees glo en dit selfs stroom-op verwerklik. 
Hulle is entrepreneurs, mense wat eie inisiatief 
neem, innoverend en kreatief op vele gebiede 
is en daarmee ook leiers in hul beroepe 
of omgewing is.  Van ’n boerdery … tot ’n 
internasionale onderneming.  
Sakelui wat afsydig teenoor so ’n kultuur 
staan, is soos ’n boer wat sy plaas se damme 

nie in stand hou nie en 
so sy watervoorraad 
laat wegsyfer. Hulle 
steur hulle nie aan die 
ekonomie van so ’n 
kulturele watervoorraad 
nie. As mens dink dit 
is duur om in kulturele 
bates te belê, probeer 
werk in kulturele 

droogte. Sakelui is gewoond om sake-
aktiwiteite te meet. Die kommersiële waarde 
van produkte en dienste is duidelik. Hoe meet 
jy die ekonomiese waarde van kultuur? 
 
Kultuur is die saldo van jou skeppende werk. 
Dit oriënteer jou ten opsigte van jou verlede, 
hede en toekoms. Net soos met ‘n belegging 
op die beurs, kan jy om jy rondkyk om te 
sien waarmee jy en jou mense vandag besig 
is en of dit waarde wen, of waarde verloor.  
Kortom, kultuur skep ’n ekostelsel waarbinne 
’n gemeenskap winsgewend kan floreer. 
Elke hoëfunksieprestasie skep ’n kulturele 
belegging  wat  geestelike en ekonomiese 
welvaart befonds en ontsluit.  

’n Mens kan maklik die fout maak om kultuur 
net te sien as “sagte ware”, as ’n sagte 
belegging. Dit … sal ’n groot oordeelsfout wees.  

Kulturele “hardeware” is  werksetiek, 
vindingrykheid, selfvertroue en integriteit.  
Dit is juis so ’n kultuur wat vryheid, 
onafhanklikheid en selfsorg bewerk.  
So het klein dade en groot drome van kulturele 
en sake-entrepreneurs, ’n Afrikaanse toekoms 
oopgeslaan.    

Kulturele beleggings/kapitaal word 
internasionaal gemeet aan jou 

“kulturele beleggings word 
anders gemeet. nie met rand 
en sent nie, maar deur 
hoëFunksieprestasies.”
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voortbestaanswaarde, keusewaarde, 
opvoedingswaarde, prestigewaarde en 
erfeniswaarde. 

a) VOORTBESTAANSWAARDE
Na die verskroeide aarde van die Anglo-
Boereoorlog van 1902 het Afrikaners opgestaan 
en hul  ekonomiese voortbestaan verseker deur 
die stigting van Volkskas, Sanlam, Santam, die 
Rembrandt-groep, Federale Volksbeleggings, 
SASOL, YSKOR en vele ander nywerhede. In 
die proses is Suid-Afrika gemoderniseer deur 
wêreldgehalte infrastruktuur.  

In 1915 het die Helpmekaarbeweging, 
Reddingsdaadbond en vele ander maatskaplike 
instellings die greep van armoede onder ons 
mense twee keer in een eeu gebreek. 
Suksesvolle Afrikaanse entrepreneurs, soos die 
Atterbury-groep, hou steeds die Afrikaanse taal 
en kultuur in beskerming deur projekte met die 
ontwikkeling van die Atterburyteater. 

b) KEUSEWAARDE
In 1906 skryf Eugène Marais “Winternag” 
wat Afrikaanssprekendes oortuig het van 
die skeppende vermoë en beeldrykheid van 
Afrikaans.  Kultuurleiers het daarom destyds in 
’n Engelse Suid-Afrika ’n alternatiewe  
keuse geskep om in Afrikaans te skryf, lees, 
praat en sing.  
 
Deur die dryfkrag van ontplooiende kulturele 
vryheid het die Afrikaanse Bybel, ’n Afrikaanse 
radiostasie, Afrikaanse koerante, ’n Afrikaanse 
liedereskat in ’n FAK-Sangbundel, en ’n 
magdom van Afrikaanse tydskrifte, films, 
gedigte en boeke gevloei.   

Om die Afrikaanse keuses  vandag verder te 
versterk, het die FAK en Netwerk in Namibië 
’n kulturele vennootskap gesluit met die doel 
om die taal- en kultuurbrug oor twee lande te 
versterk. 

c) OPVOEDINGSWAARDE
Rondom 1904 het Lord Alfred Milner alles in 
sy vermoë gedoen om Afrikaanssprekendes 
te verengels. Afrikaners het daarteen 

Christelik Nasionale Onderwys-skole gestig in 
buitegeboue en plaasskure om hul kinders in 
Afrikaans op te voed.  

Deur kultuurleiers soos CJ Langenhoven se 
onvermoeide ywer, het Afrikaans in 1914 
landswyd ’n onderrigtaal geword. In 1917 
verskyn die eerste uitgawe van die Afrikaanse 
Woordelijs en Spelreëls. Dit het bygedra om 
Afrikaans as skryftaal te standaardiseer. 
In 1918 word die Universiteit van Stellenbosch 
gestig as die eerste Afrikaanse inrigting vir 
hoër onderwys. Met denkvryheid as dryfkrag 
het Afrikaners in vyf dekades wêreldgehalte 
Afrikaanse skole, universiteite en tersiêre 
kolleges gestig, en so Afrikaans tot ’n 
volwaardige wêreldgehalte- akademiese en 
opvoedingstaal uitgebou.

d) PRESTIGEWAARDE
In 1909 is die Zuid-Afrikaanse Akademie voor 
Taal, Letteren en Kunst gestig. Die Akademie 
het in 1914 die Hertzogprys ingestel om 
erkenning te gee aan uitnemende akademiese 
prestasie in Afrikaans.  
 

Digters en letterkundiges soos DF Malherbe, DJ 
Opperman, NP van Wyk Louw en hul tydgenote 
het in minder as drie dekades Afrikaanse 
letterkunde en poësie tot dieselfde peil as 
Westerse eweknieë gebring.  
 

Drie-en-twintig jaar na die Anglo-Boereoorlog 
is Afrikaans as amptelike landstaal erken. 
In 1925 het Afrikaans Hollands vervang as 
amptelike landstaal. Die Afrikaanse taal en 
kultuur het in aansien gegroei.  

In die armoede van die dertigerjare is byna 
55 000 van Chris Blignaut se plate binne die 
eerste drie maande van 1931 verkoop. Van sy 
treffers op die plaat was “Ou Ry-perd” en “O, die 
donkie”.  

In 1932 het die eerste Afrikaanse klankrolprent, 
Moedertjie, verskyn.Teen 1959 was Afrikaans 
gevestig as wetenskapstaal. Afrikaans is in die 
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staatsdiens, geregshowe, letterkunde, rolprente 
en die uitsaaibedryf gevestig. 

e) ERFENISWAARDE
Kultuurorganisasies wil die kulturele beleggings 
wat hulle van hul voorgeslagte as trustees 
ontvang het aan hul kinders nalaat.  Om  
dié rede het kultuurleiers soos President 
Steyn fondse ingesamel vir die bou van die 
Vrouemonument en die onthulling daarvan in 
1913.   

In 1932 het die FAK se 
Volksmonumentekommissie onder leiding van 
EG Jansen begin met die beplanning en bou van 
die Voortrekkermonument. Die Voortrekkers was 
betrokke by die hoeksteenlegging in 1938, asook 
by die onthulling daarvan.  

Die Voortrekkers het saam met ander 
Afrikanerorganisasies leiding geneem met die 
ontwikkeling van die Bloedrivierwalaer, die 
Taalmonument en vele kleiner monumente 
regoor Suid-Afrika as kulturele beleggings. 
Om ons kulturele erfenis op moderne maniere 
te vier, is groot aksies uitgevoer:  Viertrek op 
die spore van die Groot Trek aangepak ter 
herdenking van Groot Trek 175, die Afrikaanse 
Bybel se 80ste gebruikdag, die 160ste 
herdenking van die Vrystaatse Republiek, die 
herdenking van Generaal Koos de la Rey, ’n 100 
jaar na sy dood. Die grafte van die stigters van 
ons beweging is gerestoureer en die Vrystaatse 
Voortrekkers het die beskadigde standbeeld van 
ons Hoofbeskermheer, CR Swart, herstel en op 
Doornkloof heronthul.  

Die kulturele bate en erfeniswaarde van 
Afrikaanse denkers, soos onder andere NP van 
Wyk Louw en DJ Opperman kan nooit onderskat 
word nie. Ideësentrums soos die NP van Wyk 
Louw-sentrum neem die intellektuele erfenis 
van ons grootste denkers in beskerming en 
ontsluit die kulturele belegging/kapitaal tot 
voordeel van almal.  

Dan praat ons nie eers van die derduisende 
entrepreneurs, onderwysers, dokters, 

predikante, winkeleienaars en sakemanne 
wat die Afrikaanse taal en kultuur op kerklike, 
onderwys, landbou, maatskaplike, mediese, 
ekonomiese en politieke terrein gevestig en 
uitgebou het nie. 
 
Elk van die prestasies was nuwe ondernemings 
en beleggings. Elk het eie geleenthede en 
uitdagings gebied. Elk moes nuut hanteer word.  
  
Selfdink, selfdoen, selfwees is die werk- en 
wagwoord.Kulturele entrepreneurskap is die 
bewys van ons pioniersingesteldheid. 

Elkeen se bouwerk is ’n bewys van vindingryke 
entrepreneurskap.Entrepreneurskap werk met 
kreatiwiteit, inisiatief en leierskap en behoort tot 
al die terreine waar mense hul toekoms bou.   
 
Entrepreneurskap is deel van ons kultuur. 
Dié dinamiek rus jou toe om te glo dat jy jou 
doelwitte en drome kan verwesenlik.  
•	 Dit gee jou die selfvertroue om ’n versiende 

standpunt te stel en daardie standpunt te 
volvoer.  

•	 Die uitdaging aan te durf en ’n internasionale 
wetenskaplike by NASA te word.

•	 Om die tegnologiese kultuur binne ’n bank 
te verander, aan die werk te spring en dit te 
doen.  

•	 Die hoogste kleure in jou sport te verower.
•	 ’n Oplossing vir malaria te soek en dit te kry.
•	 ’n Digbundel internasionaal te publiseer wat 

veg vir die behoud van renosters.
•	 Die Voortrekkers  is agt dekades gelede 

gestig as oriëntasiepunt vir die beitelwerk 
aan ons jeuglede se karakter. Vyf-en-tagtig 
jaar later is  Die Voortrekkers  steeds op die 
voorpunt van kulturele entrepreneurskap. 
Volgens Anton Rupert wat  in 1923 ’n penkop 
in Graaff-Reinet was met Japie Heese as 
sy spanoffisier, is die beste definisie van ’n 
onderneming, dat dit ’n instelling is wat ’n 
gemeenskap eerbaar dien, … met ’n wins. 

•	 Dit is kultuur op sy beste.  
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Vry om onsself te wees

ONs KARAKTeR
TWEE
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TWEE

2 ONs KARAKTeR
2.1 draers van ’n trOtse familienaam

Die Voortrekkers se naam 
definieer ons. In ons naam, 
Voortrekkers, lê eeue-oue 
kulturele diepte, kulturele 
kapitaal, kulturele identiteit en 
tradisies opgesluit. Diegene 
wat dink die naam is outyds, 
verstaan niks hiervan nie. 
Ons naam getuig van 
toekomshoop, dapperheid, 
wilskrag en visie.  

Ons naam vertel van mense 
wat nie stagneer het of 
hulself geïsoleer het nie, 
maar wat voortdurend nuwe 
moontlikhede ontgin het.  

Ons naam, Voortrekkers, 
definieer ons kultuurbelewenis 
en inspireer ons om as 
eietydse pioniers nuwe spore 
te trap, nuwe koers aan te 
dui – grensverskuiwend, 
saakmakend en rigtinggewend. 
 
Ons naam sê Voortrekkers 
stagneer nie, maar streef na 
uitnemendheid in alle opsigte.
Voortrekkers is voorposmense 
wat dinkfiks is, wat leiding 
neem, positief betrokke by hul 
gemeenskap is, wat nie wag 
dat dinge gebeur nie, maar dit 
laat gebeur.  

Ons naam sê: Prestasie skep 
toekoms. 
 
CF Visser is reg as hy sê: 
“In ons geskiedenis is daar 
seker geen mooier naam as 
Voortrekkers nie, en daar 
is seker geen ander naam 
waarvan daar vir ons soveel 
besieling kan uitgaan nie.”  

Ons taak is om kulturele 
diepte en impak van ons 
Voortrekkernaam weer af 
te stof, die kulturele krag 
daarvan te herontdek en met 
selfvertroue daaruit te leef.

2.2 Ons gelOOfsgrOndslag

Die Voortrekkers se grondslag 
is: 
God Drie-enig se openbaring 
aan ons deur die Bybel en die 
skepping. 

Hierdie belydenis vorm die 
geloofsgrondslag waarop 

ons hele beweging rus. Ons 
Christelike  geloofsgrondslag 
is die kompas vir ons denke en 
dade, maar ook die hoeksteen 
vir ons bouwerk aan ons 
jeuglede se karakter en 
toekoms. 
•	 Die Voortrekkers is nie 

gekoppel aan ’n bepaalde 
kerkgenootskap nie, maar 
beoefen die Protestants-
gereformeerde godsdiens 
in die ruimste sin van 
die woord. As erfgename 
van ’n ryk Protestants-
gereformeerde nalatenskap, 
glo Die Voortrekkers:

•	 in die Drie-enige God – 
Vader, Seun en Heilige 
Gees;

•	 dat God Hom aan ons 
openbaar in die Bybel – sy 
onfeilbare, gesaghebbende 
Woord – en in sy skepping. 
Dit is in die God wat ons glo 
en wat ons daagliks met 
hart, siel en verstand lief 
het en wil dien; 

•	 dat Jesus Christus deur sy 
menswording, aardse lewe, 
kruisdood en opstanding 
ons verlossing bewerk het;

•	 dat die Heilige Gees ons in 
staat stel om Jesus as ons 

ons naam getuig Van toekomshoop, 
dapperheid, wilskrag en Visie.  

“...streeF na uitnemendheid in alle 
opsigte Voortrekkers is Voorposmense 
wat dinkFiks is, wat leiding neem...”
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Verlosser en Saligmaker aan te neem;
•	 dat die enigste sinvolle reaksie op die gawe 

van verlossing is om ons lewe daaraan te wy 
om God te verheerlik;

•	 dat ons hierdie doel uitleef deur gehoorsaam 
te wees aan die skeppingsopdrag (Genesis 
1:28), die Tien Gebooie (Eksodus 20:1–17), 
die Groot Gebod (Matteus 22:37–39) en 
ander skrifgedeeltes wat die christelike 
lewenswyse beskryf. 

•	 Voortrekkers is mense wat graag in die 
natuur kom. Daar sien ons met verwondering 
die handewerk van God. Die Bybel help ons 
om God se skeppingsorde en doel te verstaan 
en te aanvaar. 

Die Voortrekkers evalueer die wêreld deur 
hierdie geloofsbril en laat toe dat dit ons 
waardes bepaal. Ons bou alles wat ons doen op 
die waarhede wat die Here in die Bybel en in die 
skepping aan ons gee. 

Die Voortrekkers diskrimineer teen geen 
godsdiens en sluit niemand op grond van 
godsdiens uit nie, maar as jy nie ’n Christen 
is nie, sal jy waarskynlik nie tuis voel by 
Die Voortrekkers nie. Ons probeer om die 
Bybelse opdrag dat ons God in alles moet 
dien konsekwent deur te trek in al ons 
Voortrekkeraktiwiteite.  
 
Ons lewe in geloof, uit God se genade, vanuit 
sy Woord en tot sy eer alleen. Ons optrede 
versinnebeeld Romeine 11:36: “Uit Hom en 
deur Hom en tot Hom is alle dinge. Aan Hom 
behoort die heerlikheid tot in ewigheid.”  
 
Ons lewe in geloof, uit God se genade, deur 
Christus, vanuit sy Woord en tot sy eer alleen.
 

2.3 Ons kulturele id-kaart

ONS WESE
’n Persoon se ID-boek sê wie jy is en hoe jy lyk. 
Die Voortrekkers se wese en doelstellings  is 
ons Kulturele ID-kaart wat verduidelik wie Die 
Voortrekkers is, watter mense daaraan behoort 
en waarna ons strewe. 

Die Voortrekkers se wese is: 
 

 

die Voortrekkers is ’n 
kultuurbeweging wat ons 
lede, in besonder die  Jeug, 
toerus om as moderne 
aFrikaners, positiewe 
burgers en konsekwente 
Christene hulle roeping deur 
diensbaarheid uit te leeF.
 

Die Voortrekkers is nie ’n 
ontspanningsvereniging, buitelugklub, 
godsdiensbeweging, kerklike jeugvereniging, 
politieke organisasie of algemene 
jeugvereniging nie. Die Voortrekkers is ’n 
gefokusde kultuurbeweging. Dit beteken dat 
ons ’n bepaalde gemeenskap se kultuur onder 
ons jeuglede bevorder en so ’n noodsaaklike 
bydrae lewer tot die rykdom van kulturele 
diversiteit in ons land. Dit beteken ook dat ons 
die verantwoordelikheid aanvaar om ons kultuur 
positief uit te leef en dit verder met nuwe 
inhoud uit te bou. 
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wat die vOOrtrekkers wel is: wat die vOOrtrekkers nie is/dOen nie:

•	 is ’n outonome jeugbeweging; •	 is nie die jeugvleuel van enige politieke 
party of burgerregte-organisasie nie;

•	 is ’n beweging met ’n sterk christelike 
grondslag;

•	 is nie ’n godsdiensorganisasie of kerk nie;

•	 beskou Afrikanerskap en Suid-
Afrikanerskap as aanvullend tot mekaar;

•	 beskou nie Afrikanerskap apart van Suid-
Afrikanerskap nie;

•	 is trots op die Afrikanervolk se geskiedenis, 
en gebruik dit as bousteen vir die toekoms;

•	 het geen begeerte om in die verlede vas te 
val nie;

•	 werk saam met ander jeugbewegings aan 
gemeenskaplike doelwitte;

•	 gee nie hul identiteit prys ter wille van 
samewerking nie;

•	 is trots op hul erfenis, en gun ander 
kultuurgroepe die reg om ook op hulle s’n 
trots te wees;

•	 beskou nie hul erfenis as meerderwaardig 
nie, en ontsê nie ander kultuurgroepe die 
geleentheid om hul kultuur te beoefen nie;

•	 beywer hulle vir die bewaring en 
bevordering van ons omgewing;

•	 is nie ’n buitelugklub of 
natuurbewaringsorganisasie nie;

•	 bied gesonde, opbouende aktiwiteite; •	 is nie ’n ontspanningsklub nie;

•	 het respek vir gesag; •	 is nie ’n paramilitêre organisasie nie;

•	 lewer diens aan land, volk en medemens. •	 is nie ’n liefdadigheidsorganisasie nie.

“om ons kultuur positieF uit te leeF en dit  
Verder met nuwe inhoud uit te bou.”
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ONS DOELSTELLINGS
Doelstellings vloei voort uit die wese en is die 
Voortrekkers se verbindtenis tot ‘n bepaalde 
aksie. 

Die Voortrekkers is daartoe vebind om:
1.	 1ons geloof in God Drie-enig God in al ons 

Voortrekkeraktiwiteite te bevestig.
2.	 as moderne Afrikaners ons taal, kultuur en 

erfenis met trots te bevorder.
3.	 as positiewe burgers opbouend betrokke 

te wees by ons gemeenskap, land en 
kontinent. 

4.	 as konsekwente Christene deur ons woorde 
en dade te getuig.

5.	 diensbaar in ons omgewing te wees.

2.3.1 mOderne afrikanerskap:  
         Ons kulturele selfverstaan 

Ons grootste uitdaging is om Afrikanerwees 
te leef – nie te bespreek, te dra, te vergader 
of te veg nie. As ons Afrikanerwees leef, sal 
ons nie net beter koninkryksburgers wees nie, 
maar ons sal mense trek wat met ons hierdie 
rykdom wil deel. Die Voortrekkers staan voor 
sy grootste uitdaging: om jongmense trots te 
maak op Afrikanerwees en te laat besef dat 
hulle onmisbaar is. Nie omdat dit mode is om 
Afrikaans te skreeu nie, maar omdat ons 62 
jaar lank dieselfde boodskap uitdra.
Johan van der Walt, 1994

Die 2005-Verkennerlewe sê onomwonde: 
“Die eintlike besigheid van Die Voortrekkers is 
Afrikanerkultuur. Ons is moderne Afrikaners, 
met sappige gespierde Afrikaans wat tintel 
op die internet, wat ywerig kommunikeer met 
WhatsApp’e, op Facebook of met Twitter. Ons 
is moderne Afrikaners wat ontdek dat ons eie 
lekker is, nie minderwaardig is nie en ook nie 
noodwendig formeel hoef te wees om respek en 
liefde te verdien nie. En ons jong Afrikanerleiers 
sê: Jy mag maar aan jou eie kant ook wees.” 

Moderne Afrikaners reis die aardbol vol en 
kyk die wêreld vierkantig in die oë. Hulle 
het aangepas by die groter wêreld wat deur 
moderne tegnologie klein geword het.  

Op 14 Augustus 2007 skryf Annatjie 
Blignault: “Die laaste paar jaar is daar ’n nuwe 
Afrikanerontwaking te bespeur. Met die koms 
van die nuwe Suid-Afrika waaraan die Afrikaner 
heelhartig deelneem en onselfsugtige bydraes 
en opofferings maak om dit te laat slaag, is daar 
’n nuwe Afrikanerpatriotisme en Afrikanertrots 
gebore. Afrikaanse musiek het die musiekmark 
oorgeneem. Anderstaliges sing saam met De 
la Rey en jongmense van die reënboognasie en 
rock op Karen Zoid se ‘Afrikaners is plesierig’.” 

Moderne Afrikaners is nie blind vir die foute 
in die verlede nie, maar wil steeds Afrikaners 
bly. As almal wat foute in die verlede gemaak 
het, moet verdwyn, wie kan bestaan?  

Afrikaner en Afrikaans is nie vir Die 
Voortrekkers ’n rassesaak nie. Dit is ’n 
kultuursaak. Dit is nie ’n rasse-etiket nie, 
maar ’n kultuurtrots.  

Afrikanerkultuur is nie vir ons jong 
Voortrekkers ’n oudmodiese manier van 
dink en doen nie. Kultuur is ’n werkwoord 
waarmee ons die toekoms van moontlikheid 
en betekenis ontsluit.  

Vir Die Voortrekkers is kultuur die wetenskap 
van die versameling, versorging en oordrag 
van eie kennis en tradisies. Kultuur is vir ons 
om skeppend te werk.  

’n Suksesvolle toekoms word gebou met ’n 
kultuur van hoëfunksiedenke en -prestasies. 
Deur die woordjie kultuurbeweging sê Die 
Voortrekkers ons kultuur stagneer nie, maar is 
dinamies aan die beweeg, aan die ontwikkel, 
aan die bou, voortdurend besig om grense te 
skuif en nuwe horisonne te ontdek. 
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Die kenmerke van ons dinamiese kultuurbegrip 
is die volgende:
•	 Dit is ’n karaktervormende kultuur wat strewe 

na alles wat goed, mooi, skoon, positief en 
uitnemend is.

•	 Dit is ’n skeppende kultuur deur innoverende 
denke en dade.

•	 Dit is ’n opbouende kultuur deur 
diensbaarheid. 

As eietydse pioniers skep Voortrekkers 
’n toekoms met  selfdoenvaardighede, 
voorposdenke en selfverwerkliking. Horisonne is 
nie vir Voortrekkerjongmense grense nie, maar 
nuwe Voortrekkervelde wat wag om ontdek te 
word.  

Dit is die kultuurbegrip waarmee Die 
Voortrekkers blywende betekenis in ons land en 
kontinent skep. 

Ons kulturele selfverstaan 

Daar is nie vandag meer ’n klinkklare antwoord op die vraag wie Afrikaners 
is nie. Afrikaners was nooit ’n gewilde en onderdanige minderheidsgroep 
nie, hulle het uiteenlopende politieke standpunte en geloofsoortuigings, 
maar hul teenwoordigheid en bydrae tot die land en gemeenskap is 
onmiskenbaar.  

Afrikaners het nooit toegelaat dat ander hul Afrikanerwees definieer nie. 
Afrikanerskap is dinamies en Afrikaners het deur die eeue in verskillende 
omstandighede hulself vanuit ’n interne locus standi gedefinieer.
Soos met enige kultuurgroep, is die grense van die Afrikaner nie duidelik 
afgebaken nie. Om ’n Afrikaner te wees, moet ’n persoon hom enersyds 
tuis voel as Afrikaner (m.a.w. hom met Afrikaners vereenselwig) en 
andersyds deur Afrikaners aanvaar word (aanvaarding deur die groep). 
Die blote feit dat jou ouers Afrikaners is, maak nie van jou ’n Afrikaner nie. 
’n Mens is eers ’n Afrikaner as jy vir jouself sê: “Ek is ’n Afrikaner,” en jou 
optrede die Afrikaners om jou laat sê: “Hy is ’n Afrikaner.” 
Die oorgrote meerderheid middelgrondsoekende Afrikanerorganisasies 
definieer vandag  

Afrikanerskap as ruimteskeppend (nie voorskriftelik nie) op die beginsel 
van vryheid van assosiasie. Afrikanerskap is ’n hartsaak. Die beste 
definisie vir selferkende Afrikanerskap is om te sê: Ek weet in my hart 
ek is ’n Afrikaner en ek is trots daarop. Afrikanerskap is ook ’n keuse. ’n 
Vrye vereenselwiging met die kultuurgemeenskap en sy geskiedenis. Ons 
eie voorouers het immers opgehou om Duits, Frans, Engels, Nederlands, 
Portugees of wat ook al te wees, en het deur vrye assosiasie hulle lot by 
die Afrikaners ingewerp.  

mOderne  
afrikanerskap

Wie is Afrikaners?
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Vereenselwiging met “ons” beteken nie selfverheerliking of stelling inneem 
teenoor “hulle” nie. Die Voortrekkers  verwelkom enige een wat met ons 
kultuurgemeenskap assosieer. 

Afrikanerskap staan nie in spanning of in isolasie teenoor ander identiteite 
soos Christenskap en burgerskap nie, maar saam met ’n veelvoud van 
identiteite.  

Alhoewel Afrikaners vandag nie meer met  ’n objektiewe definisie hulleself 
definieer nie, beteken dit nie dat daar geen gemeenskaplike grond is 
waarop Afrikaners mekaar kan vind nie. Daar is kulturele kenmerke wat 
Afrikaners saamsnoer. 

Die geskiedenis wys: 
•	 Afrikaners is mense wat die Here lief het en erns maak met godsdiens. 
•	 Afrikaners is bouers.
•	 Afrikaners streef na vryheid.
•	 Afrikaners het respek vir ander, is trots op hul taal en kultuur.
•	 Afrikaners is lief is vir hul gesinne en familie.
•	 Afrikaners is diensbaar in hul gemeenskap, kerk, skool en organisasies.
•	 Afrikaners is staatmakers om werk gedoen te kry.
•	 Afrikaners is pioniers wat grense skuif en dinge laat gebeur. 
•	 Afrikaners skep hul eie toekoms.
•	 Afrikaners is mense met uiteenlopende standpunte en nie skaam om dit 

te stel nie. 
•	 Afrikaners is Afrikaans.
•	 Afrikaners het ’n gedeelde geskiedenis van meer as 350 jaar.
•	 Afrikaners het ’n Westerse lewenswyse. 
•	 Afrikaners het hulself en hul taal na Afrika vernoem. Ons is nie 

tweedeklasburgers nie. Ons is deel van die kontinent van sy groot 
ruimtes en onbeperkte horisonne. 

Afrikanerskap staan ook nie in spanning met ons ander identiteite nie. Ons 
leef as Christene ons Afrikanerskap en burgerskap uit in ons gemeenskap, 
land en kontinent tot eer van die Here. 

Moderne Afrikaners vind hulself gemaklik in ’n veelvoud van identiteite. 
Hulle deel ’n gemeenskaplike Westerse erfenis, maar is ook volledig deel 
van Afrika. Die verskillende identiteite kan as volg beskryf word:
Afrikanerskap – deel van ’n kultuurgroep
Burgerskap – deel van die medeburgers in jou land
Taal – deel van ’n Afrikaanse taalgemeenskap
Afrikaan – deel van Afrika
Internasionaal – deel van wêreldburgerskap

Die geskiedenis toon dat die identiteit wat ontken of onderdruk word, 
gewoonlik die sterkste beklemtoon word. Die Voortrekkers verskraal nie 
ons identiteitsbewussyn asof daar net een soort identiteit is nie, maar 
begelei jeuglede om ’n balans in ’n veelvoud van identiteite te vind.

Veelvoud van 
identiteite
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Kultuurgemeenskap: Die Suid-Afrikaanse Grondwet maak voorsiening vir 
die reg van kultuurgemeenskappe en kultuurorganisasies om hulself op ’n 
geloofs- en waardegrondslag te organiseer met die beginsel van vryheid 
van assosiasie. Afrikaners word as ’n kultuurgemeenskap met ’n spesifieke 
identiteit beskou.

Vryheid van assosiasie: Vryheid van assosiasie is ’n internasionaal erkende 
begrip wat ruimte skep vir individue om uit eie keuse hulself met ’n 
kultuurgemeenskap of ’n organisasie te identifiseer. Dit bied ook die ruimte 
vir ’n kultuurgemeenskap of organisasie om hulle met ’n individu te kan 
assosieer. ’n Kultuurorganisasie soos Die Voortrekkers verwelkom enige 
persoon wat hulself met die organisasie se wese, grondslag en kulturele 
waardes kan assosieer.

Kulturele burgerskap: Burgerskap word nie net beperk tot ’n staat nie, 
want Afrikaners is nie net beperk tot staatsgrense nie. Afrikaners is ook 
burgers van ’n kultuurgemeenskap wat oor landsgrense strek.

Skeppende kultuur: Kultuur is om skeppend te werk. Deur die Bybelse 
kultuuropdrag van bewoon, bewerk en bewaar, uit te leef deur skeppende 
werk, word betekenis in eie konteks geskep. ’n Skeppende kultuur getuig 
van lewenskrag waardeur die individu en gemeenskap hul potensiaal kan 
verwerklik. Deur kreatief en skeppend te werk, trek kultuur met elke nuwe 
geslag ’n moderne baadjie aan.

Kulturele kapitaal: Kulturele kapitaal is die kulturele waardes en tradisies 
wat van geslag tot geslag oorgedra word. In krisistye kan Afrikaners hul 
kulturele kapitaal ontgin en uit die krag daarvan ’n toekoms skep. 

Kulturele selfrespek: Afrikaners is trots op hul identiteit, kultuur, 
tradisies en geskiedenis. Afrikaners met kulturele selfrespek sal ander 
kultuurgemeenskappe se erfenis en tradisies respekteer. 

Kulturele selfvertroue: Afrikaners wat met selfvertroue standpunt inneem 
oor sake wat ons kultuurgemeenskap raak. Kultuurorganisasies wat met 
selfvertroue sonder die prysgawe van eie identiteit in hul gemeenskap 
netwerke kan vestig, verskille kan akkommodeer, saamwerk, onderhandel 
en beding wanneer nodig, sal groei in prestige, invloed en getalle.

Kulturele volwassenheid: ’n Lewenshouding wat gekenmerk word deur 
respek en verdraagsaamheid teenoor diverse taal- en kultuurgroepe. 

Interkulturele verhoudinge: Kulturele identiteit word nie prysgegee nie, 
maar verryk deur interaksie met ander kultuurgroepe. ’n Gedeelde land is 
deel van Afrikaners se verlede en toekoms. Afrikaners het nooit daarvan 
weggedeins om oor kultuurgrense heen ’n hand van vriendskap te reik 
of te aanvaar nie. So werk kultuurgemeenskappe saam tot voordeel van 
almal in Suidelike Afrika.

Eietydse 
kultuurbegrippe
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Kulturele vennootskappe: Die Voortrekkers is ’n outonome 
kultuurorganisasie, maar reik ’n hand van vriendskap uit na ander 
kultuurorganisasies wat dieselfde waardes deel. Die Voortrekkers werk 
as vennote op gelyke grondslag saam met ander kultuurorganisasies om 
gemeenskaplike doelwitte te bevorder sonder om eie besluit of identiteit 
prys te gee. 

Voortrekkers is nie blind vir foute wat gemaak is of besluite wat anders 
kon wees nie. Voortrekkers is eerlik oor die geskiedenis, maar ook trots op 
ons verlede. Voortrekkers gebruik nie geskiedenis as ’n wapen nie, maar 
leer daaruit vir die toekoms. 
•	 Kulturele onthoustories help jong leiers om te verstaan dat Afrikaners 

’n plek in Afrika het. 
•	 Kulturele onthoustories help jong leiers om te verstaan watter bydrae 

ons Afrikaners in Suid-Afrika en Namibië gelewer het. 
•	 Kulturele onthoustories vorm jong leiers se identiteit as Afrikaners 

deur vorige geslagte se deursettingsvermoë, harde werk, maar veral 
hul geloofsdapperheid in herinnering te roep. Voortrekkers behoort 
aan ’n beweging wat sedert sy ontstaan, gekies het om ’n sterk taal en 
kulturele identiteit te ontwikkel, want elke persoon het die behoefte 
om iewers te behoort. Om te behoort, gee geborgenheid, sekerheid en 
selfvertroue. 

•	 Kulturele onthoustories gee aan Afrikaners interne stabiliteit omdat 
taal, kultuur en tradisies ’n brug tussen die verlede, hede en  
toekoms bou.  

Die Voortrekkers begelei jeuglede in die avontuur om self hul historiese 
wortels te herontdek deur 
•	 gesins- en familiegeskiedenis wat in sommige gevalle terugstrek 

tot by die Hugenote en selfs daarvoor. Afrikaners is die enigste 
kultuurgemeenskap in die wêreld wat ’n volledige genealogie 
(stamboom) het. 

•	 omgewingsgeskiedenis, deur die herontdekking en bewaring van die 
monumente en kultuursimbole in die plaaslike gemeenskap.

•	 erkenning te gee aan hoëfunksieprestasies wat Afrikaners op elke 
lewensterrein gelewer het.

•	 nuwe rolmodelle en nuwe helde vanuit hierdie idioom te ontdek of 
herontdek.

•	 die krag van Die Voortrekkers se eie kultuurstorie te ontdek en daardeur 
geïnspireer te word. 

Afrikanergesinne se stories is verweef met die Groot Trek, die Tweede 
Vryheidsoorlog, die Groot depressie, wêreldoorloë, Republiekwording, die 
Grensoorlog. Deur ’n ouma, oupagrootjie, pa of ma se persoonlike storie, 
ontdek kinders die wonder van geskiedenis.

Afrikaner- 
geskiedenis
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Voortrekkers is nie brekers nie, maar bouers. Afrikaners het hul identiteit 
bevestig en gevier deur die bou van kulturele bakens in die vorm van 
monumente, gedenktekens en die ontwikkeling van erfenisterreine. 
Hierdie bakens vertel die verhaal van Afrikaners se gang deur die eeue. 
Die kulturele waarde van nuwe bakens om Afrikaners se groot stories in 
herinnering te roep en eietyds te bevestig, kan nooit oorskat word nie. 
Wanneer Afrikaners nuwe spore trap of ou spore in herinnering roep, het 
kultuurorganisasies die verantwoordelikheid om bakens te plant, maar 
ook om bestaande bakens in beskerming te neem. Die waarde van nuwe 
monumente, al is dit hoe klein, kan nooit oorskat word nie. Die oprig 
van kulturele bakens getuig van kulturele selfvertroue en bevestig dat 
Afrikaners steeds hier nuwe spore trap.  

Voortrekkers neem ou monumente in beskerming, maar bou terselfdertyd 
nuwe taal- en kultuurmonumente. Vandag se monumente is nie van brons 
en steen nie. In ons politieke en ekonomiese konteks is elke Afrikaanse 
proefskrif, Afrikaanse webwerf, Afrikaanse opleidingskursus, Afrikaanse 
projek, Afrikaanse CD, Afrikaanse film, Afrikaanse boek en Afrikaanse 
koerant ’n monument in eie reg. 

Kultuurorganisasies sal as kulturele entrepreneurs hul kultuurbelange 
moet bevorder. As kulturele entrepreneurs, sal Die Voortrekkers finansiële 
hulpbronne en kundigheid in gemeenskappe moet ontsluit as steun vir 
nuwe gemeenskapstrukture. Kulturele entrepreneurskap is die enigste 
manier om Afrikaanse kultuurerfenis suksesvol en volhoubaar te bevorder. 
Deur ’n brug te bou na die ekonomiese wêreld, bied Die Voortrekkers aan 
die nuwe geslag Afrikaanse entrepreneurs ’n ruimte waarin hulle met hul 
kundigheid in jong Afrikanerleiers se toekoms kan belê.

Die Voortrekkers gee erkenning aan Afrikaners se historiese simbole, wat 
insluit vlae, liedere, kulturele herdenkingsdae.  

Die Voortrekkers leer jeuglede om kultuursimbole binne hul historiese 
konteks te erken en vermy omstredenheid in die gebruik daarvan.  

Die Voortrekkers bied ruimte aan gebiede en plaaslike gemeenskappe om 
met goeie oordeel die simbole te gebruik soos wat hulle gemaklik voel.
As ’n skeppende kultuurorganisasie, ontwikkel Die Voortrekkers eietydse 
kultuursimbole soos Voortrekkervlae, spanvlae, kampbaniere en liedere. 

Kulturele bouers 

Kulturele 
entrepreneurskap

Kulturele simbole
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2.3.2 pOsitiewe burgerskap:  
         Ons OpbOuende betrOkkenheid 

Ons wil nie Suid-Afrikanerskap en Afrikaner-
skap teenoor mekaar stel nie. Ons wil dat goeie 
Afrikanerskap in Suid-Afrikanerskap in gedra 
word. Ons wil nader trek en nie afstoot nie. Ons 
wil ander leer ken en waardeer sonder om ons 
eie prys te gee. Ons wil vorentoe beur en nie 
stagneer nie.
Jan Oelofse, 1981

Voortrekkers is nie positiewe burgers omdat 
dit ’n polities korrek modewoord is, of omdat 
die owerheid graag dit wil hoor nie. Ons is 
positiewe burgers omdat ons Christene is.  
As konsekwente Christene kan ons nie ons  
kop soos volstruise in die sand steek nie. God 
roep ons om in ons land en kontinent die verskil 
te wees.  

As trotse en positiewe landsburgers van die 
Republiek van Suid-Afrika, Namibië, Brittanje, 
Australië, Kanada, Nieu-Seeland, die VSA 
of enige ander land waar ’n Voortrekker 
’n landsburger is, respekteer ons die land 
se nasionale simbole en gehoorsaam die 
landswette. Voortrekkers stem in verkiesings, 
betaal belasting en is opbouend betrokke by die 
gemeenskap.  

Positiewe burgerskap is vir Die Voortrekkers 
’n leefwyse wat gekenmerk word deur aktiewe 
betrokkenheid, diensbare leierskap en die trap 
van nuwe spore.  

Ons lojaliteit aan ons kulturele identiteit bots 
nie met ons lojaliteit teenoor ons land nie, maar 
vorm juis die kern daarvan.

Net soos wat ons as Afrikaners ons 
kultuurerfenis koester, koester ons as Suid-
Afrikaners (of Namibiërs!) ons gedeelde erfenis. 
Ons roep nie alleen die heldedade en prestasies 
van ons eie kultuur in herinnering nie, maar is 
ook trots op die prestasies van ander individue 
en/of kultuurgroepe wat tot ons land se 
welstand bydra. 

Onttrekking en isolasie is vir Die Voortrekkers 
geen opsie nie. Die welstand van ons land en 
van die mense wat daarin woon, is ten nouste 
aan mekaar verbind. Die Voortrekkers besef dat 
Afrikaners ’n belangrike bydrae het om te lewer 
tot die breë gemeenskap. Daarom werk ons 
hand aan hand saam met ander landsburgers 
om wedersydse respek, vrede en voorspoed in 
ons land te bewerkstellig. 

Gedeelde projekte aan gemeenskaplike sake  
bedreig nie ons identiteit as Afrikaners nie, 
maar bied juis vir ons ’n geleentheid om ons 
kultuurgemeenskap  se aansien te verhoog 
deur die hand van vriendskap na ander uit te 
reik. Ons handhaaf ’n gesonde balans tussen ’n 
akkommoderende houding en die handhawing 
van ons eie identiteit. Ons neem deel aan 
gemeenskaplike funksies en feesdae en erken 
nasionale simbole. Ons tree altyd op soos 
goeie ambassadeurs vir ons kultuur en vir die 
waardes wat ons verteenwoordig. 

Die Voortrekkers sal as aktiewe landsburgers 
standpunt inneem. Voortrekkers staan vir wat 
reg, billik en regverdig teenoor almal is. 
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Ons getuienis 
 

Suid-Afrika is ’n land met ’n veelvoud van godsdienste en diverse 
geloofsoortuigings. Die grondwet maak voorsiening vir die vrylike 
beoefening van geloof en vryheid van assosiasie. 

Die Voortrekkers erken en respekteer ander gelowe, maar vra ook 
verdraagsaamheid en respek vir ons Christelike geloofsoortuigings.
 
’n Belangrike simptoom van die sekulêre samelewing is die privatisering 
van die individu se geloof. Die fokus val toenemend op die persoonlike 
verhouding met die Here, met die klem op bekering en belewenis. Christene 
sukkel om Bybelse beginsels konsekwent in hul daaglikse handel en wandel 
toe te pas. Daar ontstaan ’n kloof tussen geloof en praktyk. Die privatisering 
van geloof ondergrawe Christelike samelewingswaardes.  

Godsdiens is nie vir Die Voortrekkers ’n privaat saak nie. Dit is ’n 
lewenswyse, ’n oortuiging, ’n getuienis. Die Voortrekkers wil jeuglede 
begelei om Bybelse waardes met oortuiging uit te leef.

Verhouding met kerke Die Voortrekkers is ’n Christelike kultuurorganisasie 
wat vereis dat ons lede aan ’n Christelike kerk moet behoort wat in God 
Drie-enig glo en die Bybel as woord van God aanvaar. Ons skryf nie voor 
watter kerk dit moet wees nie.  

Die Voortrekkers is nie ’n kerk nie en kies ook nie ’n bepaalde kerk bo ’n 
ander nie.  

Ons lede is versprei oor vele kerke soos die GKSA, die NHK, die NGK, die 
APK, AGS, Doxa Deo en ander kerke. Die meeste lede is steeds in die breë 
protestantse tradisie, wat al die genoemde kerke omvat.  

kOnsekwente 
Christenskap

Godsdienstige 
verdraagsaamheid

Godsdienstige 
privatisering

2.3.3 kOnsekwente Christenskap:  
        Ons getuienis

Die Voortrekkers is onbeskaamd Christelik  
in ons aktiwiteite. Dit beteken nie dat  
Voortrekkers van sy lede verwag om super-
Christene te wees nie, maar wel genade-mense 
wat met liefde dien. Voortrekkers erken ook 
dat ons foute maak en baie keer struikel. Ons 
hou vas aan die genade van die Here en glo dat 
liefde alles oorwin. 

 
 
 
Vanuit die geloofsbenadering streef Die 
Voortrekkers na Christelike gesins- en 
samelewingswaardes en probeer ons God se 
eer op elke lewensterrein te soek deur die 
konsekwente toepassing van Bybelse waardes.  

As Voortrekkers wil ons niks anders wees as ’n 
lig wat vir Jesus skyn in ons land nie. Die fakkel 
in ons Voortrekkerwapen is ’n simbool hiervan. 
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Geloofsbelewenis

Die Voortrekkers handhaaf ’n goeie verhouding met Christelike kerke.
Die Voortrekkers neem kennis van kerklike debatte oor kerklike en aktuele 
sake en sal waar nodig al die kerke se standpunte in ag neem, maar 
beskou dit nie noodwendig as leidinggewend vir Die Voortrekkers se 
kulturele besluite of standpunte nie.

Jeuglede behoort aan verskillende kerke en het ook verskillende maniere 
om hul geloof te beleef. 

Dit is nie nodig dat diverse geloofsbelewenisse in spanning teenoor 
mekaar staan nie. 

Die Voortrekkers moet ruimte skep vir verskillende Christelike 
geloofsbelewenisse deur Woordverkondiging in die tradisionele erediens, 
lofprysing en die belewenis van God in die natuur. 

Die Voortrekkers begelei sy jeuglede in die verstaan en waardering van 
verskillende geloofsbelewenisse.

2.3.4 diensbaarheid:  
         Ons hartklOp

Hoop is om te doen.
Miems Swanepoel tydens die 1989-kongres

Ons Protestantse erfenis leer: Ora et labora. 
Bid en werk. Bid asof alles van God afhang 
en werk asof alles van jou afhang. Daar is 
baie dinge in ons land wat nie reggepraat kan 
word nie, maar wat reg gewerk moet word. 
Voortrekkerjongmense werk dinge reg. Hulle 
staan ondubbelsinnig vir die Afrikaanse taal en 
Afrikanerkultuur, maar verstaan ook dat  
die Voortrekkerbelofte ’n belofte tot 
diensbaarheid is.  

As diensbare leiers, leef Voortrekkers met 
deernis. Afrikanerjongmense het begrip dat 
baie van hul swart en bruin maats moeiliker 
maatskaplike omstandighede moet oorkom. As 
diensbare leiers, is Voortrekkers betrokke by 
talle gemeenskapsprojekte. Waar nood is, sal jy 
’n Voortrekker met opgerolde moue vind. Hard 
aan die werk.  

 
 
 
Ons leef in ’n land en konteks waar 
dienslewering een van ons grootste 
samelewingsuitdagings is. Ons land is honger 
vir diensbare leiers wat met opgerolde moue en 
positiewe waardes op die voorpunt staan om ’n 
verskil te maak. 

Diensbaarheid is die polsslag  van ’n lewende 
kultuurorganisasie. Sonder ’n gesindheid van 
diensbaarheid is ’n gemeenskap se kultuurlewe 
dood. Diensbaarheid is onlosmaaklik deel 
van die karakter van Voortrekkerwees. Die 
Voortrekkers bied ’n kultuurruimte waar lede 
diensbaar kan wees aan die Here, ons land, ons 
kinders, ons kultuurgemeenskap en  
ons medemens.  

Nie net die wese nie, maar elke 
Voortrekkerbelofte en die Voortrekkerkode is 
gerig op ’n diensbare lewe. Kode 1 en 10 dui op 
die samevatting van die Wet, naamlik die liefde 
vir die Here en jou naaste wat sigbaar word 
deur diensbaarheid. Die eerste en die tiende 
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kode omsluit Die Voortrekkers se etos van 
moderne Afrikanerskap, positiewe Burgerskap 
en konsekwente Christenskap.  

’n Diensgerigte lewe het sy oorsprong 
in die karakter van ’n persoon. Dit is ’n 
lewensingesteldheid en ’n gevolg van roeping.
’n Voortrekker moet bereid wees om sy hand uit 
te steek om jou naaste te help, nie net wanneer 
dit jou pas nie, maar wanneer jou naaste dit 
nodig het. Dit is ’n opdrag wat Jesus Christus 
self vir al sy volgelinge gegee het. Daarom 
moet jy dit met vreugde doen, want daardeur 
betoon jy jou dankbaarheid oor alles wat God 
vir jou doen.

Diensbaarheid is die sleutel waarmee die 
ABC van Die Voortrekkers in praktyk uitgeleef 
word. Voortrekkers leef as ABC-mense 
diensbaar in hul werks-, skool-, kerk- en 
kultuurgemeenskap, asook in die omgewing 
waar hulle woon. 

Diensbaarheid is nie vir Die Voortrekkers ’n 
vae konsep of ’n oppervlakkige maatskaplike 
benadering nie. Afrikaners het met ’n 
gesindheid van diensbaarheid en ’n troffel 
in die hand armoede oorwin, kerke, skole 
en universiteite gebou, lande geploeg, 
harte oorgeplant, nuwe horisonne ontdek, 
grense geskuif. Die Voortrekkers gee deur 
diensbaarheid prakties inhoud aan ons 
Christenskap, burgerskap en Afrikanerskap. 
Diensbaarheid beteken dat ons nie vir 
ander wag om leiding te neem nie, maar 
selfverantwoordelikheid neem om ons taal en 
kultuureie in beskerming te neem en daarvoor 
te sorg.  

Dade van diensbaarheid, hoe gering of klein ook 
al, gee hoop vir die toekoms. 

’n Diensbare hart veronderstel ’n nederige 
wegkyk van die eie ek waar daar geen plek is 
vir hoogmoed of selfsug nie. Diensbaarheid 
vra harde werk, opoffering, toewyding, maar 
bowenal deursettingsvermoë. 
 

Ons land het vandag diensbare jongleiers 
broodnodig, vir wie roeping tot diens die ware 
noord is waarmee hulle koershou na die 
toekoms.  
 

2.3.5 vOOrtrekkersimbOle:  
        Ons vOetspOOr

Deur simbole is ’n organisasie sigbaar.
Deur die simbool te erken, bewys ’n mens jou 
liefde daarvoor, jou lojaliteit daaraan en verbind 
jy jou met die doel, strewe en toekomsideale 
van die instelling wat deur die simbool 
voorgestel word.  

Die Voortrekkers erken ons nasionale simbole 
(nasionale wapen, nasionale vlag en nasionale 
lied)  en kultuursimbole (byvoorbeeld kulturele 
liedere en historiese vlae).  

Die Voortrekkers het ook ’n veelvoud van 
unieke simbole soos spanvaandels, spankrete, 
kampliedere, gebiedswapens en gebiedsliedere. 
Die drie kernsimbole wat ons oor alle grense 
saambind, is ons Voortrekkerwapen, ons vlag 
en ons Hou Koers-lied.  

DIE VOORTREKKERWAPEN
Die ontwerp van die wapen was die idee van 
prof. B Taute (Vooros), latere provinsieleier 
van Kaapland, terwyl die leuse die voorstel 
van die eerste hoofleier dr. NJ van der Merwe 
was. Die wapen is op 13 Augustus 1942 
by die Departement van Binnelandse Sake 
geregistreer en is in 1960 na ’n Kongresbesluit 
gestandaardiseer op sy huidige ontwerp. 
Die Voortrekkerwapen skep die indruk 
van beweging, doelgerigte beweging op ’n 
vooraf¬be¬paalde koers, die pad van Suid-
Afrika.

DIE WIEL
Die wiel bestaan uit ’n naaf, tien speke, vyf 
vellings en ’n staalband rondom. Die naaf is die 
middelpunt van die wiel en daarin word die hele 
vrag wat die wiel moet dra, gekonsentreer. Die 
naaf moet sterk wees om sy funksie te vervul. 
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Die naaf is dus die simbool van diensbaarheid.
Die naaf en die vellings word verbind deur tien 
speke, eweredig gespasieer. Op elke speek rus 
’n deel van die las en dit help dus om die vrag 
te dra. 
 
Die tien speke is ’n sinnebeeld van die 
lewensterkte van Die Voortrekkers soos dit in 
die tweede doelstelling uitgedruk word. 

Aan die buitekant van die speke is daar vyf 
vellings wat die speke met mekaar verbind en 
aan die wiel die ronde vorm gee. 

Die velling is die simbool van stewigheid.
 
Rondom die wiel is daar ’n ysterband wat al die 
afsonderlike dele bymekaarvoeg en die wiel 
voltooi. 

Die voorwiel van die kakebeenwa dui die 
verbondenheid van die Voortrekkerbeweging 
met ons volksverlede en tradisies aan. 

Dit versinnebeeld stewigheid, vastigheid en 
betroubaarheid; iets wat ’n swaar las kan dra 
en dus in die hoogste mate diensbaar is.
Verder suggereer die wiel beweging en 
vooruitgang omdat die wawiele van die 
Voortrekkers onbewoonde en woeste 
binnelande binnegerol het en daar vooruitgang 
ge¬bring het. 

Dit dui dus die rigting aan, want die wa moet 
die voorwiel volg. 

Laastens dui dit ons land se slagspreuk aan:  
Ex unitate vires (Eendrag maak mag).

DIE BRANDENDE FAKKEL
Die brandende fakkel simboliseer die lig 
van die Christelike en Westerse beskawing 
wat ons voorouers saam met die ossewa in 
’n onbeskaafde binneland ingedra het. Ons 
voorouers was bereid om hul goed en bloed 
daarvoor te offer. 
 

Daarom spoor die brandende fakkel ons aan 
om vandag nog ligdraers te wees. 

DIE LEUSE
Die leuse Hou Koers gee erkenning aan die 
spore wat deur ons voorgangers getrap is, 
maar moedig ons aan om met dieselfde  
deursettingsvermoë en diensbaarheid nuwe 
spore te trap. 

Die leuse herinner ons om koersvas vorentoe 
te gaan – getrou aan wie ons is en waarvoor 
ons staan.  

Dr. JD Kestell het dit treffend saamgevat toe hy 
gesê het: “Die persone wat daardie leuse gekies 
het, het soos die Romeinse boumeesters van 
ouds, sterker gebou as wat hulle gemeen het.” 

Theo Vorster, aanbieder van Sakegesprek op 
kykNET beskryf die Voortrekkerleuse, “Hou 
Koers!”, “as die saamstel van die werklike 
prioriteite en ’n fokus daarop om hierdie 
prioriteitsdoelwitte te bereik”. Deur die regte 
prioriteite te bepaal en daarop te fokus, sal Die 
Voortrekkers nie net in invloed, prestasie en 
getalle bly groei nie, maar reguit koershou na 
die toekoms toe. 

DIE VOORTREKKERVLAG
Die Voortrekkervlag is die vlag van die 
geskiedkundige Voortrekkerrepubliek Natalia 
wat na die slag van Bloedrivier in Natal 
gestig is. Die vlag het die drie kleure van die 
Nederlandse Statenvlag in driehoekige vorms 
saamgevoeg omdat die ontwerper daarvan die 
ou bekende kleure wou be¬hou. Omdat al die 
ander bekende vorms reeds voorheen in ander 
vlae gebruik is, het hulle toe besluit om van 
driehoeke gebruik te maak om ’n unieke vlag te 
skep. Hierdie vlag was die eerste oorspronklike 
vlag wat op Suid-Afrikaanse bodem geskep 
is. Dit is amptelik in 1839 aanvaar en is na ’n 
kortstondige bestaan op 26 Junie 1942 gestryk. 

Hierdie geskiedkundige vlag is op voorstel van 
mev. MM Jansen, die eerste onderhoofleidster, 
as die Voortrekkervlag gekies. Sy het die 
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eerste vlag dan ook eiehandig gemaak, en 
daar¬die vlag is tydens die stigting van die 
Voortrekkerbeweging op 30 September  
1931 gehys.  

Die eenvoudige, dog treffende, 
Voortrekkervlag is ’n simbool 
van die selfstandigheid van die 
Voortrekker¬beweging. Dit identifiseer ons en 
dui die gemeenskaplike  strewe by al die  
lede daarvan aan. 

KLEURE
Die kleure van die vlag versinnebeeld dieselfde 
deugde van die Nederlandse Statenvlag:
•	 rooi is die kleur van dapperheid, durf en 

moed;
•	  wit is die simbool van eenheid van strewe, 

van hoë en skoon ideale en van reinheid van 
gedagte, woord en daad  

•	 blou is die simbool van volharding, 
vooruitsig, nuwe horisonne 

 

VORM
Die driehoek is ’n eenvoudige konstruksie 
wat ’n swaar las kan dra en nie maklik 
inmekaargedruk kan word nie. Dit dui op 
stewigheid. 
 
DIE HOU KOERS-LIED
Die Hou Koers-lied is by die 1993-kongres in 
Bloemfontein bekend gestel. Die woorde is 
geskryf deur Dr. Ansie du Plessis (Rustenburg) 
en is getoonset deur Christa Steyn. 

“hierdie Vlag was die 
eerste oorspronklike 
Vlag wat op suid-
aFrikaanse bodem 
geskep is.”

 
 

As die lente oor die velde in ’n asemgroen ontwaak,
leer en speel ons in ons eie, word die toekoms oopgemaak.                                  

om die kampvuur; in die stiltes, weef ons drome in die wind,                                     
strek ons uit na horisonne; sal die hoop ons saam verbind.

As die son se môreklanke saggies in my oor kom lê,                                     
kies my voete wandelpaaie, weet ek wat my siel wil hê.                               

Oor die vlaktes, deur die ruimtes, lê my spore ankervas,
volg ek bly my volk se roetes met geloof se klein kompas.

As die somer in sy glorie my op tenger halms rig,
reik my hand in diepe ootmoed na die sekel van my plig.

Erf my kennis, leef my vreugde, volg die sterre in hul baan,
voel die polsslag van die lewe, loof die Bron van ons bestaan.

Refrein:
Hou koers!  Hou koers!

Deel die liefde vir ons land.
Hou koers!  Hou koers!

Pluk die toekoms, vat my hand.
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Koers vir ons kinders

ONs ROepINg 
DRIE

3
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’n Roepingsbewuste 
kultuurorganisasie 
leef nie vir hulself nie. 
Roepingsbewustheid laat 
ons wegkyk van enige 
selfgesentreerdheid en 
soeke na eie belang en eie 
eer. Roepingsbewustheid 
getuig van ’n organisasie 
wat Godgesentreerd is en 
diensbaar in Sy koninkryk wil 
leef. Deur roepingsbewustheid 
bely ons kultuurorganisasie 
dat Die Voortrekkers nie 
aan onsself behoort nie. 
Geen individu of groep kan 
aanspraak maak op die hart 
van Die Voortrekkers nie. Ons 
behoort aan die Here en moet 
ons taak op aarde volgens Sy 
opdrag tot Sy eer vervul. Ons 
het Hom immers lief met hart, 
siel, verstand en al ons kragte. 
 
Die Voortrekkers is 
’n roepingsgedrewe 
kultuurorganisasie wat gestig 
is met die kernideaal om koers 
vir ons kinders aan te dui. Die 
roeping is en bly om koers vir 
ons kinders te gee. 
Die roeping om koers vir ons 
kinders te gee, oortuig ons 
van ons bestaansreg en ons 
bestaansrede. Hierdie roeping 
motiveer ons om steeds 
diensbaar te wees en om 
alles in ons vermoë te doen 
om die roeping sinvol te kan 
uitleef. Dit is die roeping wat 
Voortrekkers regoor Suid-
Afrika en Namibië saambind.

 

As koerswysers en gietvorms 
vir ons jeug, het ons ’n 
groot verantwoordelikheid 
om deurlopend die wil 
van die Here te soek en 
in elke tydvak en konteks 
na te dink oor hoe ons die 
roeping beter kan vervul. 
Johan Greijbe, die eerste 
provinsieleier van Transvaal, 
skryf in die dertigerjare: “Die 
Voortrekkerbeweging soek dus 
na leiers wat glo in die kind, 
wat glo in die bestemmingsreg 
van die Afrikaner en wat die oog 
gerig sal hou op die Lig. Dit is 
hy wat sal Koers Hou.”  

Die Voortrekkers glo God roep 
nie net Die Voortrekkers as 
’n kultuurorganisasie vir ’n 
spesifieke taak nie, maar ook 
elke lid. Hiervoor gee die Here 
unieke gawes aan elke mens 
om hul roeping uit te leef. 
Die Voortrekkers wil ons lede 
toerus met vaardighede om 
hul roeping in hul konteks te 
vervul.  
 

Al sou ek al my kosbare 
tyd opoffer, al sou ek 

onderskeidingstekens en 
dienstekens en ere-ordes 

en goue jukke dra en ek 
het nie die Afrikaanse seun 

en meisie lief nie en ek 
my Voortrekkerwerk nie 

met liefde verrig nie, het 
ek nog nie die taak van die 
Voortrekkerleier tot sy reg 

laat kom nie.
Piet Geyer,  

Gebiedsleier 
 Vrystaat

DRIE

3 ONs ROepINg
3.1 karakterOntwikkeling

“die roeping is  
en bly om koers  
Vir ons kinders  
te gee.” 
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DIE HISTORIESE ONTWIKKELING 
 VAN DIE VOORTREKKERKODE

Die Voortrekkerkode beskryf die karakter 
van ons organisasie en is  gerig op 
karakterontwikkeling van ons jeuglede. Die  
Voortrekkerkode is die norm waarvolgens 
Voortrekkers leef. Dit is die bakens vir ons pad. 
In Spreuke 4:26 staan daar: “Baken jou koers af 
en jy sal seker wees van elke tree.”  

Die kernvereistes vir die Voortrekkerkode is dat 
dit getrou sal bly aan ons grondslag en wese, 
belyn sal wees met ons Voortrekkerbeloftes, 
maar dat dit so eenvoudig en duidelik geskryf 
sal wees dat die kleinste Voortrekker dit kan 
verstaan.  

Elke lid moet daarna strewe om die 
Voortrekkerkode na te leef. Dit moet jou keuses 
en handelinge, gesindhede en gedagtes rig.
Die Voortrekkerkode is deur die jare aangepas 
om vir jeuglede in veranderende tye relevant te 
bly. 

 
 

•	 Die eerste Voortrekkerwet is reeds in 1919 
deur Vader Visser ontwikkel en het baie 
ooreengestem met die Scouts se kode.

•	  Die Voortrekkerwet is in 1931 uitgebrei tot 
10 wette en was deel van Die Voortrekkers 
tot 1993.

•	  Die Voortrekkerwet was gerig 
op die beskrywing van praktiese 
karaktereienskappe van ’n Voortrekker.

•	  Geslagte Voortrekkers het met die wet 
grootgeword en ken dit steeds, bv. ’n 
Voortrekker se woord is sy eer. Dit was 
maklik geskryf, het maklik geleer en is 
maklik geïnternaliseer as deel van ’n jeuglid 
se karakterontwikkeling. 

•	  Dit is tydens die 1993-kongres goedgekeur 
om aan te pas by die veranderende 
landsomstandighede.

•	 In 2009 is die Voortrekkerkode se 
bewoording weer aangepas. 

 

die vOOrtrekkerwet  
(1931-1993)

die vOOrtrekkerkOde 
(1993/2009)

vOOrgestelde nuwe 
bewOOrding vir kOngres 
2017

1.
’n Voortrekker se woord  
is sy eer.

’n Voortrekker glo in die  
Drie-enige God en dien Hom.

’n Voortrekker glo in die  
Drie-enige God en dien Hom.

2.
’n Voortrekker is rein in 
gedagte, woord en daad.

’n Voortrekker lei ’n  
Christelike lewe.

’n Voortrekker se woord  
is sy eer.

3.
’n Voortrekker is gehoorsaam 
en eerbiedig.

’n Voortrekker aanvaar gesag. ’n Voortrekker is gehoorsaam. 

4.
’n Voortrekker is sober en 
spaarsaam.

’n Voortrekker respekteer 
en bevorder die taal en die 
kultuur van die Afrikaner.

’n Voortrekker het respek vir 
ander mense.

5.
’n Voortrekker hou sy  
taal in ere.

’n Voortrekker leer uit die 
geskiedenis van sy volk en bou 
daarop voort.

’n Voortrekker is trots op ons taal,  
kultuur en erfenis en bevorder dit.
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6. ’n Voortrekker is hulpvaardig.
’n Voortrekker waardeer en 
bewaar sy omgewing.

’n Voortrekker leer uit die 
geskiedenis en bou daarop 
voort.

7. ’n Voortrekker is vriendelik.
’n Voortrekker is ’n goeie 
landsburger.

’n Voortrekker waardeer en 
bewaar sy omgewing.

8. ’n Voortrekker is hoflik. ’n Voortrekker neem leiding. ’n Voortrekker neem leiding.

9. ’n Voortrekker is opgeruimd.
’n Voortrekker is oplettend en 
weerbaar.

’n Voortrekker is oplettend en 
weerbaar.

10
’n Voortrekker is ’n liefhebber 
van ons diere, ons plante en 
ons grond.

’n Voortrekker is diensgerig en 
diensvaardig.

’n Voortrekker is diensbaar.

Die Voortrekkerkode geïntegreer met ons ABC-identiteit 
 

kOdes mOderne 
afrikanerskap pOsitiewe burgerskap kOnsekwente 

Christenskap

 
’n Voortrekker 
glo in die Drie-
enige God en 
dien Hom.

 
Belyning met die 
beloftes
Dien die Here as 
moderne Afrikaner 
Dui ook op ons 
Protestantse 
geloofserfenis en 
belydenisskrifte

 
Lief vir die Here in  
ons land
Dien die Here as 
positiewe burger deur 
die hantering van jou 
geld; jou omgang met 
ander mense; versorging 
van jou naaste; opstaan 
vir reg en orde; 
deelname aan sport; 
daaglikse werk
Godsdiensvryheid

 
Sluit aan by Jesus se 
samevatting van die 
Wet in Matteus 22 
(vertikaal en horisontale 
godsdiens)
Lief dui op verhouding
Dien die Here as 
konsekwente Christen 
deur elke dag dankbaar 
te leef; Bybel te lees; 
koninkryk uit te brei 
deur praktiese getuienis.
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’n Voortrekker 
se woord is sy 
eer.

Voortrekkerbeloftes – 
doen wat jy beloof

Eerlikheid in die werk
Eerlikheid in die land – 
(teen korrupsie)
Lewe met integriteit 

Die Bybel is normatief 
vir ons woorde en dade 
Die Bybel is die riglyn 
van elke Voortrekker. 
Dit is die maatstaf 
waaraan ons elkeen 
ons leefwyse meet en 
bepaal ons optrede in 
elke situasie en sluit 
kwaliteite in soos 
eerbaarheid, reinheid, 
gehoorsaamheid, 
eerbiedigheid, 
hulpvaardigheid en 
hoflikheid.  Ons strewe 
daarna om die voorbeeld 
van Christus na te volg.

’n Voortrekker 
is gehoorsaam.

Gehoorsaam ouers, 
onderwysers, 
Voortrekkeroffisiere 
en mense wat bo my 
aangestel is. 
Gehoorsaamheid 
as basis vir 
gesagsaanvaarding

Gesonde samelewing 
word gekenmerk 
deur gesag en orde. 
Gehoorsaam landswette, 
owerhede
Strewe na ’n ordelike 
samelewing.

Gehoorsaam God se 
Woord. 
Verskil tussen luister en 
hoor
Gehoorsaam God, 
Gesindheid van HOOR + 
SAAM

’n Voortrekker 
het respek vir 
ander mense.

Selfrespek is die 
vertrekpunt van goeie 
maniere en dissipline
Vertrekpunt van 
kulturele volwassenheid/
verdraagsaamheid
Respek vir ouer mense 
en gesagsaanvaarding is 
’n kulturele kenmerk van 
Afrikaners
Vra ook wedersydse 
respek van ander vir ons 
kultuurgoedere
Respek veronderstel 
eerbied (beleefdheid; 
vriendelikheid; 
inagneming van ander; 
hoflikheid.)

Respek vir diversiteit 
Respek vir ander gelowe, 
tale, kulture
Teen rassisme
Respek vir verskillende 
standpunte 
Respek vir my 
medemens as basis van 
menseverhoudinge 

Respek (eerbied) vir die 
Here
Respek veronderstel ook 
selfrespek – liggaam as 
tempel van Here
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’n Voortrekker 
leer uit die 
geskiedenis 
en bou daarop 
voort.

Leer 
Afrikanergeskiedenis, 
helde en monumente
Afrikaners is bouers

Leer uit ’n veelkantige 
landsgeskiedenis om 
beter te verstaan

Leer uit ons 
geloofsgeskiedenis: 
Bybel en protestantse 
geloofstradisie

’n Voortrekker 
is trots op ons 
taal, kultuur en 
erfenis en

Trots = eienaarskap
Verantwoordelikheid om 
dit te bevorder 
Afrikaans suiwer 
praat, want dit is deel 
van onsself/taal en 
kultuurambassadeurs
Pas ons erfenis op en rig 
nuwe monumente op

Opstaan vir grondwetlike 
taal- en kultuurregte 
Deel Afrikaans met vele 
gemeenskappe en vier 
die diversiteit daarvan
Bevorder veeltaligheid
Saamwerk vir 
erfenisbewaring

Taal en kultuur is ’n 
gawe van die Here.

’n Voortrekker 
waardeer en 
bewaar sy 
omgewing.

Erfgrond Ekologiese kwessies
Omgewing en tegnologie

Skeppingsopdrag

’n Voortrekker 
neem leiding.

Planmaak kultuur
Om ons kultuur, erfenis 
en monumente te 
bewaar

Wag nie vir staat nie, 
neem eie inisiatief

Diensbare leierskap in 
navolging van Jesus

’n Voortrekker 
is oplettend en 
weerbaar.

Kulturele weerbaarheid
Op hoogte van sake 
van die dag wat taal en 
kultuur raak

Fisiese weerbaarheid/
selfverdediging
Burgerlike protes
Ekonomiese 
weerbaarheid 
(wat insluit sober 
en spaarsaam/
entrepreneurskap)

Emosionele en sosiale 
weerbaarheid
Groepsdruk
Sien raak waar daar 
nood is

’n Voortrekker 
is diensbaar.

My volk My land My medemens
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3.2 leierskapsOntwikkeling

Die grondslag, wese en Voortrekkerkode 
voorveronderstel ’n Christelike 
leierskaptradisie wat sigbaar word in  
diensbare leierskap.  

Diensbare leierskap word onderlê deur 
roepingsbewustheid en die nakoming van 
verantwoordelikheid.  

Die Voortrekkerloopbaan word ontwikkel 
aan die hand van die Voortrekkerkode en het 
oorkoepelend ten doel om jeuglede te begelei 
om verantwoordelikheid te aanvaar – vir hul eie 
lewe, vir hul medemens, vir hul gemeenskap, 
vir hul taal en kultuur, vir hul land, vir hul 
toekoms.  

Verantwoordelikheid kan as volg  
verduidelik word:
•	 Die Here roep ’n persoon om betrokke te 

raak by ’n bepaalde nood.
•	 ’n Christen soek in die WOORD na die Here 

se wil.
•	 Uit die Woord ontdek ’n Christen ’n 

ANTWOORD.
•	 Die antwoord dui ook op sy 

VERANTWOORDELIKheid ten opsigte van die 
uitdaging.

•	 Die antwoord kan ook uit die Woord 
VERANTWOORD word. 

Die verantwoordelikheidsbesef word ontwikkel 
deur die Voortrekkerloopbaan wat in vier fases 
soos ’n legkaart inmekaarpas, naamlik:
•	 Penkop- en drawwertjies
•	 Verkenners 
•	 Staatmakers
•	 Volwasse toerusting- en verrykingskursusse

Ek fase bou op mekaar. 
Die eerste fase van die Voortrekker loopbaan is 
die Penkoppe en Drawwertjies.  In hierdie fase 
poog ons om die kind ’n leier van sy eie lewe te 
maak sodat hy later ook ander kan lei.  Mens 
leer immers eers kruip voordat jy kan loop. 

Maar is selfmeesterskap belangrik?  
Brand Pretorius, ‘n bekende Suid-Afrikaanse 
motor sakemagnaat, is van mening dat meer 
mense moet konsentreer om hulle eie lewens 
te verstaan en onder beheer te kry.   

Dit bevestig dat die Penkoppe en Drawwertjies 
se loopbaanplan soos dit tans daar uitsien, 
nie net in die kol is nie, maar eintlik die 
Voortrekkerkind ’n reuse voorsprong gee.   
Die eindoel met die Penkoppe en Drawwertjies 
se lewe is tans ‘Kind met integriteit’ en dit 
kan maklik met die doelwitte van die leerplan 
vereenselwig word.   

Integriteit kom van die woord wat beteken: 
ongeskonde, ongerep, om heel te wees.  In 
Fillipense 3 vers 12 lees ons “Nie dat ek dit al 
verkry het, of al volmaak is nie, maar ek jaag 
daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur 
Jesus Christus gegryp is”.  Ons werk en strewe 
dus daarna om hierdie kind heel en volledig 
mens te maak. 

Verkennertyd is uitspringtyd. Dit is die tyd van 
groot avonture en lekker uitdagings. Dit is ook 
die tyd waar die Voortrekkerloopbaan verdiep 
en die jeuglid toegerus word met persoonlike-, 
leierskapvaardighede wat later suksesvol in die 
werkplek gebruik kan word.  

Die Jongleierskapsontwikkelingsprogram is 
bedoel vir ons studente en jong werkendes 
wat op hulle eie voete moet staan. Dit is ’n 
geakkrediteerde kursus met SETA-erkenning 
wat hulle op hulle CV’s kan gebruik.  

“Vir hul eie lewe, Vir 
hul medemens, Vir hul 
gemeenskap, Vir hul taal 
en kultuur, Vir hul land, 
Vir hul toekoms.  
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Volwassewlede word toegerus om deurlopend 
hulle eie vaardighede te slyp ten einde 
suksesvol met hulle spanne te werk.  
Volwasselede het soms ook nodig om skoene 

uit te skop en te ontspan. Die Voortrekkers bied 
hiervoor ’n veelvoud van verrykingskursusse, 
byvoorbeeld fotografie en Lewenskuns.   
 

Die Leierskapontwikkleingsprogramme kan as volg opgesom word:

leierskaps- 
prOgram teikengrOep erkenning uitkOmste

 
Voorslagleier- 
skapsprogram

 
Laerskool:
Penkop en 
drawwertjies

 
Nasionale 
Voorslagtoekenning

 
Om jouself te verstaan
Om verantwoordelikheid 
vir jou eie besluite te 
aanvaar
Om goeie verhoudings 
met jou gesin te bou
Om trots te wees op jou 
afkoms (familie stam-
boom)
Om ander te kan lei tot ’n 
gemeenskaplike eindre-
sultaat
Om sinvol en korrek te 
kommunikeer
Om groepsdruk te kan 
hanteer
Om jouuself te handhaaf 
Om die geskiedenis te 
verstaan en waardeer.
Om met gehoorsaamheid 
en goeie maniere respek 
teenoor ander mense te 
betoon.
Om geloof deur liefde vir 
die natuur en kultuur uit 
te leef 
Vaardigheidsontwikkeling 
deur 92 kentekens.
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Presidentsverkenner 
Leierskapsprogram 

Hoërskool:
Verkenners

Presidentsverkenner 
Nasionale Toekenning 
in Kulturele leierskap

Standpuntontwikkeling 
Spanleierskap 
Persoonlike leierskap
Diensbare leierskap 
Kommunikasievaar-
dighede 
Vaardigheidsontwikkeling 
deur 123 kentekens 
Tydens die finale Pres-
identsverkenner-eval-
ueringsproses in Graad 
12 word die vaardighede 
deur ’n skriftelike ek-
samen geëvalueer en die 
leierskapvaardighede 
tydens ’n kamp afgerond.  

Jongleiers- 
ontwikkelings-
program 

Studente en jong 
werkendes:
Staatmakers

Geakkrediteerde 
opleidingspunte en 
sertifikaat

Toepassing van waardes 
en vaardighede in die 
universiteitsomgewing 
en werksomgewing
Slyp van jongleiers se 
standpunte en kulturele 
vaardighede
Ontwikkeling van 
beroepsgerigte vaar-
dighede
Diensbaar op Voortrek-
kerkampe en by ander 
Voortrekkeraktiwiteite 
Sosiale netwerk vir 
studente en werkende 
jongmense 

Volwasse  
toerusting-  
en verryk- 
ingskursusse

Volwasselede Die Voortrekkers is 
’n geakkrediteerde 
opleidingsinstelling 
wat ’n verskeidenheid 
van toerusting, 
verryking en 
geakkrediteerde 
opleidingskursusse vir 
volwassenes aanbied.

Begeleiding van 
jeuglede in spanverband 
in leierskap en 
karakterontwikkeling
Effektiewe bestuur van ’n 
lede-organisasie
Betrek van die 
gemeenskap by die 
ontwikkeling van 
jeuglede
Effektiewe kommunikasie 
en aanbiedings
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 3.3 vaardigheidsOntwikkeling 

Om ’n Voortrekker te wees, is nie om ’n kappie 
te dra en ’n walvisgrootte rok aan te trek nie. 
Dit is om bloedbruisende ervarings te beleef, 
kennis op te doen, te groei, mense te ontmoet 
en te speel. Voortrekkers maak ’n verskil. Ons 
laat nie op ons wag nie, ons maak self die deur 
oop en gryp geleenthede aan. In ons hele skool 
is ek die enigste Voortrekker, maar ook die 
enigste een wat met High 5 kon kuier, wat met 
Solidariteit kon debatteer, wat gesprek kon 
voer met ’n Christen Indiër-predikant en met 
lede van die regering kon praat.
Andrea van Staden, jeugleier van  
Waterberg-kommando se afskeidsboodskap 
aan ouers in 2005

 

Deur die VAT-metode ontwikkel Die 
Voortrekkers:
•	 selfdoen-Vaardighede
•	 waardegedrewe Antwoorde
•	 praktiese Toepassing van vaardighede en 

waardes 

Die VAT-metode stel Die Voortrekkers in staat 
om die toekoms met selfvertroue te KAN VAT 
sodat elkeen hul VERANTWOORDELIKHEID 
KAN nakom teenoor hul medemens, 
kultuurgemeenskap en land. 

Top 10-vaardighede wat internasionaal deur 
werkgewers geïdentifiseer is:

beskrywing van vaardighede 

 
Vermoë om eie emosies en verhoudings met ander te bestuur
 
 
Integriteit 
Karakter 
Verantwoordelik 
Betroubaar 
Leef volgens waardes 
Etiek 
 
Doeltreffende kommunikasie
Goeie kommunikasievaardighede behels om ander te motiveer en inspireer
Goeie luisteraar
Onderhandelingsvaardighede 
 
Spanwerk (Groepwerk)
Groepsdinamika
Respek vir ander
Groepsdruk
Konflikhantering 
 

tOpvaardighede  
vir die werksplek

Emosionele 
vaardighede

Morele vaardighede

Kommunikasie- 
vaardighede

Sosiale 
vaardighede
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Innoverende denke

Organisatoriese 
vaardighede

Persoonlike 
selfbestuur- 
vaardighede

Digitale 
vaardighede

Leierskapsvaar-
dighede

Analitiese en 
kritiese denke

Probleemoplossingsvaardighede
Vermoë om ’n probleem te analiseer en ’n werkbare  
oplossing te probeer vind
Navorsingsvaardighede/hantering van inligting
Kritiese denke sluit terme soos evaluering, objektiwiteit en beoordeling 
 
Diensbare leierskap
Strategiese denke
Besef die potensiaal van elke spanlid en gebruik hulpbronne effektief
Motiveer ander om doel te bereik 
 
Kreatiwiteit
Verbeelding en nie net logika nie
Wees anders/meer innoverend as jou kompetisie
Entrepreneurskap
Finansiële onafhanklikheid en bestuur
 
Selfaktualisering (selfverwerkliking)
Selfkennis (persoonlikheidstipes)
Selfvertroue
Uithouvermoë
Hardwerkend
Aanpasbaarheid
Doelwit-gedrewe/visie 
 
Tydsbestuur
Produktiwiteit
Prioritiseer
Handel take af

Sosiale media 
Netetiket (Internet-etiket)
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vOOrtrekkerkOde vaardigheids- 
Ontwikkeling

OpsOmming van temas in 
vOOrtrekkerlOOpbaan waardeur 
vaardighede Ontwikkel wOrd

’n Voortrekker glo in 
die Drie-enige God en 
dien Hom.

Geloofsvaardighede  
(morele intelligensie)

Gesag van die Bybel

Geloofsgeskiedenis (Bybel)

Christelike Etiek (10 gebooie)

Christelike feeste: Kersfees, Paasfees, Hemel-
vaart, Hervormingsfees

Geloofsbelewenisse 

Roeping as lewenskompas

Diensbaarheid as geloofsuitlewing

   
’n Voortrekker se 
woord is sy eer.

Kommunikasievaar-
dighede

Integriteit as kommunikasiesleutel

Effektiewe kommunikasie 

Onderhandelingsvaardighede

Kommunikasiemediums

Elektroniese kommunikasie

Sosiale media & gevare 

Digitale vaardighede 

Nieverbale kommunikasie (Lyftaal)

Vergaderingprosedures

Hoe doen ek bemarking?

Onderhoudsvoering

Luistervaardighede

Skryf jou CV

Aanbiedingsvaardighede (soos om voor mense 
te praat/aan te bied)

 Skryfvaardighede (soos berigte vir koerant, 
op Facebook)

   
’n Voortrekker is 
gehoorsaam. 

Emosionele vaardighede Emosionele intelligensie as bate

Konflikhantering

Selfbeheersing

Gesindheid (Gesindheid teenoor meerderes, 
ouer persone, gesag)

   

Vaardighede en die Voortrekkerloopbaan
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’n Voortrekker 
respekteer ander 
mense.

Sosiale vaardighede: 
Gesinne

Wat sê die Bybel oor gesinne? 
Verskillende soorte gesinne 
Hoe hanteer ek gesinskonflik? 
As pa en ma skei

Sosiale vaardighede: 
Groepsverhoudings

Groepsdruk 
Vriendskap 
Sosiale aanvaarbare gedrag 
Goeie maniere

Sosiale vaardighede:  
Liedesverhoudings

Romanse

Sosiale vaardighede:   
Interkulturele  
verhoudings

Respek/verdraagsaamheid 
Rassisme

   

’n Voortrekker leer 
uit die geskiedenis 
en bou daarop voort.

Kulturele vaardighede:   
Taal

Taal (geskiedenis; idiome; digkuns; boeke en 
skrywers; films; regte; veeltaligheid)

’n Voortrekker is 
trots op ons taal, 
kultuur en erfenis

Kulturele vaardighede: 
Afrikanergeskiedenis

Familiegeskiedenis (stamboom)

Omgewingsgeskiedenis

Historiese kultuurdae

Helde (kinderhelde/volkshelde/persoonlike/ 
historiese rolmodelle)

Kulturele vaardighede: 
Afrikanerkultuur

Gewoontes & kos 
Boeresport 
Spele 
Liedjies 
Monumente 
Kultuursimbole 
Kleredrag

Kulturele vaardighede: 
Voortrekkerwees

Grondslag, wese en kodes

Voortrekkersimbole

Seremonies

Geskiedenis

Struktuur van die organisasie

Kleurstelsel

Spesialisasies
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’n Voortrekker 
waardeer en bewaar 
sy omgewing.

Omgewingsvaardighede Kaartwerk (Navigasie soos GPS,  
sterrestelsels) 

Herwinning

Natuurbewaring (projekte)

Kampering

Gedragskode in die veld

Staptoere

Plant- en Dierekennis

Spoorsny

Touwerk

     

’n Voortrekker neem 
leiding.

Leierskapsvaardighede: 
Persoonlike leierskap

Persoonlikheidstipes

Tydsbestuur

Kreatiwiteit

Selfaktualisering (Selfverwerkliking)

Selfkennis & Selfbeeld

Selfvertroue 

Produktiwiteit

Uithouvermoë

Aanpasbaarheid

Leierskapsvaardighede: 
Vertrekpunte

Leierskaptradisies

Diensbare leierskap

Leierskapeienskappe

Leierskapsvaardighede: 
Funksionele leierskap

Bestuursvaardighede soos beplan, organiseer, 
beheer en kontroleer

Motivering en hantering van mense

Strategiese en kritiese denke

Effektiewe gebruik van hulpbronne

Probleemoplossingsvaardighede

Leierskapsvaardighede: 
Spanleierskap

Hoe lei ek ’n groep?

Spandoelwitte

Spankonflik
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’n Voortrekker is 
oplettend en  
weerbaar.

Weerbaarheidsvaar-
dighede:  
Persoonlik

Gewoontevormende middels – afhanklikheid 
bv. drank, dwelms, eetversteurings

Fisiese mishandeling bv. molestering

Boelie

Noodhulpvaardighede

Persoonlike higiëne

Weerbaarheidswaar-
dighede:  
Ekonomies

Verskillende ekonomiese stelsels: Sosialisme/
kapitalisme/kommunisme

Entrepreneurskap

Finansiële onafhanklikheid (spaar)

Finansiële bestuur (begroting)

Oplossings vir armoede en werkloosheid

Weerbaarheidsvaar-
dighede:  
Positiewe burgerskap

Grondwet en regte

Nasionale trots en simbole

Politieke ideologieë

Politieke partye en vakbonde

Aktuele vraagstukke (bv. grondhervorming)

Aktuele nuusgebeure (nasionaal en  
internasionaal)

Burgerlike protes

Weerbaarheidsvaar-
dighede:  
Fisiese weerbaarheid

Noodsituasies (brand/oorstromings/onluste/
motorkapings/plaasaanval)

Selfverdediging

Vuurwapenhantering

Misdaadhantering

Paraatheid (op alle vlakke – psigies, fisies)

     

’n Voortrekker is 
diensbaar.

Gemeenskapsvaar-
dighede

Erfenisprojekte

Erkenning aan rolspelers in die gemeenskap 

Omgeeprojekte

Diensbare leierskap in my gemeenskap en 
omgewing
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integriteit kom Van die woord wat beteken:  
 

ongeskonde, ongerep, om heel te wees.   
in Fillipense 3 Vers 12 lees ons  

“nie dat ek dit al Verkry het, oF al Volmaak 
is nie, maar ek Jaag daarna oF ek dit ook 

kan gryp, omdat ek ook deur  
Jesus Christus gegryp is”.   

 
ons werk en strewe dus daarna om hierdie 

kind heel en Volledig mens te maak.
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Kulturele batebouers

ONs TOeKOMs
VIER

4
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Die kerndoel van ’n Voortrekkerkongres is om prioriteite as 
koerswysers vir Voortrekkerbesture  te stel waarvolgens die 
organisasie in die volgende  termyn na ’n nuwe vlak ontwikkel  
kan word. 

Die voorgestelde koerswysers kan as volg opgesom word:

Vier

4 ONs TOeKOMs
2.1 draers van ’n trOtse familienaam

Ons het die kulturele 
kapitaal as ’n kulturele 
bate ontvang en het die 

verantwoordelikheid om die 
beleggingswaarde daarvan 

as kulturele batebouers 
vir ons jeug te ontsluit, te 

bestuur en verder uit te bou. 

Belê in 
Voortrekker
loopbaan 

Gemeenskapsbetrokkenheid

Tuiste vir 
gesinne

kOers vir  
Ons kindersBekostigbare 

Voortrekkers
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4.1  belê in die  
       vOOrtrekkerlOOpbaan 

ONS BELANGRIKSTE KULTUURBATE 
Die Voortrekkerloopbaan het ontwikkel van die 
Voortrekkerkamp in 1923 tot vandag. ’n Bietjie 
minder as ’n eeu se oorgeërfde wysheid, kennis, 
vaardighede en praktiese ervaring is as kulturele 
kapitaal in die Voortrekkerloopbaan opgesluit. 
Dit is ons belangrikste kultuurbate, omdat dit 
die wyse is waarop Die Voortrekkers ons jeug se 
karakter vorm en hul leierskapspotensiaal en 
vaardighede ontwikkel.  
 

ons het die kulturele kapitaal 
as ’n kulturele bate ontVang en 
het die Verantwoordelikheid om 
die beleggingswaarde daarVan 
as kulturele batebouers Vir 
ons Jeug te ontsluit, te bestuur 
en Verder uit te bou.  
 

Die Voortrekkerloopbaan mag nooit stagneer 
nie, omdat Die Voortrekkers dan die vermoë 
sal verloor om byderwets met ons jeuglede te 
kommunikeer, relevant vir hulle te wees en hul 
toekoms te help vorm. 

DIE VOORTREKKERLOOPBAAN EN 
SKOOLKURRIKULUM
Die Voortrekkers neem deeglik kennis van die 
skoolkurrikulum, maar die Voortrekkerloopbaan is 
nie ’n herhaling van die skoolkurrikulum nie.  

Daar is sekere aspekte in die skoolkurrikulum, 
veral in Lewensoriëntering en geskiedenis, 
waarop Die Voortrekkers vir ons jeuglede ’n 
Bybelse antwoord  of kultuurperspektief wil bied. 
Met die druk op staatskole om godsdienstig-
neutraal te wees, plaas dit nog ’n groter 
verantwoordelikheid op ons. 

 

 
BELyNING VAN VOORTREKKERLOOPBAAN
’n Goed geformuleerde en belynde 
Voortrekkerloopbaanplan is noodsaaklik omdat 
die loopbaan boublokke is wat bymekaar aansluit. 

VOORTGESETTE ONTWIKKELING VAN 
HULPMIDDELS
Die afgelope termyn is die loopbaan ondersteun 
deur die HOE OM-boek, ontwikkeling van nuwe en 
kreatiewe hulpmiddels wat ook aanlyn op  
 
Voriemôl bestel kan word. Die platform en 
hulpmiddels moet verder uitgebou en  
ontwikkel word.

EIETyDSE KOMMUNIKASIE
Ons kinders se kommunikasiewêreld is tegnologie. 
Hulle lees meer foon as boeke. Hulle gesels meer 
per WhatsApp as pouses met mekaar. Vroeër het 
spanne foto-albums gehad. Vandag is spanne se 
foto-albums op Facebook. Die ou Voortrekkers het 
geskryf op leie, ons kinders tik op tablette. Die 
ou Voortrekkers het gekommunikeer deur kort 
en lang fluitseine, ons kinders kommunikeer in 
WhatsApp-taal. Die ou Voortrekkers het die Bybel 
in die wakis gehad. Ons Voortrekkers het die Bybel 
op ’n slimfoon. Om relevant te wees vir ons jeug, 
sal Die Voortrekkers moet kennis neem van die 
wyse waarop ons jeug deesdae kommunikeer 
en dit integreer in die kommunikasie van ons 
Voortrekkerloopbaan. Dit sluit in die ontwikkeling 
van Voortrekkertoepassings (apps) ter 
ondersteuning van die Voortrekkerloopbaan. 

UITBOU VAN KAN-KAMPE 
Kampe bied aan Die Voortrekkers ’n kompeterende 
markvoordeel. Die Voortrekkers is leiers op die 
gebied van kampe. Geen ander organisasie bied 
soveel veld-, see-, water- en woestynkampe aan 
nie. Kampe is die plek waar Die Voortrekkers 
sonder enige belemmering die grondslag, wese en 
Voortrekkerkode kan bevestig en vaardighede kan 
ontwikkel en oefen. Deur wedersydse skakeling 
kan kampleiers en besture blootstelling kry aan 
die unieke winspunte en risiko-areas van elke 
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kamp. Op dié wyse word vars en kreatiewe  
idees binne verskillende kampe ingeploeg s 
onder om die unieke identiteit van ’n kamp op 
risiko te plaas. 

TOERUSTING VAN VOORTREKKEROFFISIERE
Dit is noodsaaklik dat elke Voortrekkeroffisier 
gereeld toerustingsgeleenthede bywoon en 
dat gebiede voldoende geleentheid vir toerust-
ing skep. Sonder goed toegeruste offisiere is 
die sinvolle aanbieding van Voortrekkerwerk 
onmoontlik.  Die aanlynleer-platform bied vir 
Voortrekkeroffisiere makliker toegang tot Voor-
trekkeropleiding sodat hulle beter toegerus kan 
word om die Voortrekkerloopbaan vir kinders 
te ontsluit. Dit spaar tyd en kostes vir Voortrek-
keroffisiere.  Die potensiaal is oneindig en moet 
verder uitgebou word.

4.2  tuiste vir gesinne

DIE SOM IS MAKLIK
ME Rothmann (MER) was tydens die Carne-
gie-ondersoek in die dertigerjare verantwoor-
delik vir die hoofstukke wat gehandel het oor 
die rol van die huisgesin, moeder en dogter. Sy 
beskryf die boustene van ’n beskawing as volg:
•	 Die gesin is die fondament van ’n 

beskawing. In die gesin ontwikkel ’n kind die 
mees basiese morele waardestelsel soos 
respek, liefde, integriteit, aanpasbaarheid 
en die neem van verantwoordelikheid vir 
mekaar. 

•	 Wanneer gesinne in verhouding tree met 
ander gesinne ontwikkel ’n gemeenskap. 
’n Gesonde gemeenskapslewe word 
gekenmerk deur betrokkenheid 
by die kerk, skool en kultuur. Deur 
gemeenskapsbetrokkenheid ontwikkel 
’n kind ’n begrip vir die verhouding 
van sy “klein samelewing” tot dié van 
ander samelewings. Die invloed van die 
onderwyser, predikant en kultuurleier op 
die kind word versterk of verswak deur 
die betrokkenheid van die gesin by die 
gemeenskapslewe.  

•	 Wanneer gemeenskappe met gemeenskappe 
in verhouding tree as gevolg van die deel 
van gemeenskaplike goedere, soos taal en 
tradisie, ontstaan ’n volk. 

•	 Waar volke met volke in verhouding tree, 
ontwikkel ’n beskawing. 

•	 Wanneer ’n beskawing verval, moet die 
rede en die oplossing gesoek word by die 
kernbousteen, naamlik die gesin. 

MER se raak beskrywing vorm steeds die kern 
van Die Voortrekkers se samelewingsbegrip. 
As kultuurorganisasie bied Die Voortrekkers 
vir die gesin en die gemeenskap ’n kulturele 
ankerplek.  

Die som is maklik: Betrokke gesinne by Die 
Voortrekkers + Voortrekkers wat betrokke 
is by die gemeenskap = ’n lewenskragtige 
organisasie.  

Of nog beter opgesom: Gesinsbetrokkenheid + 
gemeenskapsfokus = groei
 
DIE VOORTREKKERSAAK IS ’N GESINSAAK 
Die Voortrekkers is ’n familiehuis met baie 
kamers. Daar is plek vir almal. Pa en ma. Oupa 
en ouma. Boetie en sussie. Oom en tannie. En 
baie vriende wat kom kuier.  

Die Voortrekkers skep ruimte vir ’n veelvoud 
van gesinne, maar ons kernfokus bly egter 
altyd ons kinders. 

Ons samelewing beleef vandag ’n omvangryke 
gesinskrisis.  
 

makro grondskuiwe ten 
opsigte Van huweliks-, 
gesins- en indiViduele 
waardes Vind regoor die 
samelewing plaas.  
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Sekulêre samelewingswaardes en tydseise 
plaas enorme druk op huwelike en gesinne. 
Simptome van die samelewingsdruk is 
’n hoë egskeidingsyfer, gesinne waar die 
ouers saamwoon, maar nie getroud is nie, 
saamgestelde gesinne, enkelouergesinne, 
gesinne waar ouers van dieselfde geslag is, 
gemengde huwelike.  

Die hedendaagse klem op hiperindividualisme 
is ook besig om bande tussen gesin en 
gemeenskap te verslap. Daar is in ons besige 
samelewing groot druk op gesinne wat lei tot 
afwesige ouers. 

Kultuurorganisasies speel ’n noodsaaklike rol 
in die gemeenskap se herskeppingsproses, 
juis omdat ’n lewenskragtige kultuurlewe 
nie net ’n stabiliserende faktor is nie, maar 
kultuurorganisasies ook ’n vangnet bied vir 
gesinne in nood. 

Soos nog nooit vantevore nie is daar ’n 
behoefte aan gebalanseerde ruimtes waar 
ouers saam met hul kinders kan deelneem 
aan aktiwiteite. 
 

die Voortrekkers is by 
uitstek ’n plek om  
aan gesinne ’n gebalanseerde 
behoortruimte te bied. 
 

Die Voortrekkers beskou gesinsbetrokkenheid 
as noodsaaklik om ’n positiewe antwoord te 
bied op die gesinskrisis van ons tyd.  

Kampe en Voortrekkerkommando’s wat groei, 
is ingestel om ruimte te skep vir gesinne om 
betrokke te wees. 

In 1961 het die Hoofbestuur ’n tienpunt-
gesinsbeleid aanvaar as grondslag vir  
Die Voortrekkers se gesinsfokus. 

1.	 Die Voortrekkers glo dat godsdiens en ’n 
lewe gegrondves op die Woord van God die 
fondament van die huisgesin is.

2.	 Die Voortrekkers glo dat die huisgesin een 
van die vernaamste ankers in die behoud 
van ons kultuur, taal en tradisies is.

3.	 Die Voortrekkers glo dat die gesinslewe die 
vernaamste terrein is waar die beginsels 
van diens en diensbaarheid uitgeleef  
kan word.

4.	 Die Voortrekkers glo dat die huisgesin die 
ideale Voortrekkerspan is waar die ideale 
en doelstellings van die beweging elke dag 
nagestreef kan word.

5.	 Die Voortrekkers glo dat die belangrikste 
en blywendste stene in die gebou van 
’n mooi en kerngesonde karakter in die 
huisgesin gelê word.

6.	 Die Voortrekkers glo dat liefde en 
onderlinge vertroue die bindende krag van 
die huisgesin is.

7.	 Die Voortrekkers glo dat die huisgesin 
die vernaamste terrein is om aan mense 
te leer dat hulle nie alleen regte en 
voorregte het nie, maar veral ook pligte 
en verantwoordelikhede wat hulle moet 
nakom teenoor mekaar, teenoor hulle 
kultuur, land en Skepper.

8.	 Die Voortrekkers glo dat ouers die stewige 
ankers vir hul kinders in die huisgesin is 
en dat hulle daarvoor geëer, gerespekteer 
en liefgehê moet word.

9.	 Die Voortrekkers glo dat die huisgesin 
die kern van ’n gelukkige en betrokke 
gemeenskap is.

10.	Die Voortrekkers glo dat die huisgesin 
moet saam werk, saam speel, saam staan, 
saam lag, saam treur, saam streef, saam 
glo, saam dien en saam aanbid en dan ook 
saam moet Koers Hou!  
 

VOORTREKKERS IS ’N GESINSAAK!
 
 

49



4.3  gemeenskapsbetrOkkenheid

My motto is: Dien die gemeenskap en die mens 
deur ’n Christelike lewenswyse en voorbeeld.
Annatjie du Plessis

Kultuurorganisasies is onlosmaaklik deel van ’n 
groter gemeenskap.  

Kultuurorganisasies mag nie in hul eie klein 
kultuurhoekie privatiseer nie, maar moet 
die vermoë ontwikkel om wyer as die eie te 
kyk. Florerende kultuurorganisasies bou ’n 
verhoudingsbrug na die gesin, kerk, skool en 
ander organisasies 

Kulturele volwassenheid as lewenshouding 
beteken om saam met ander 
medeverantwoordelikheid te neem vir 
gemeenskaplike sake. Gemeenskappe is op 
hulself aangewys om suksesvol te wees.  

Die stryd om behoud van godsdiens, Afrikaanse 
taal en kultuur in 
instellings soos skole 
is so ’n gemeenskaplike 
saak waar Die 
Voortrekkers in belang 
van ons kinders graag 
saam met ander werk. 
Hierdie opvoedkundige 
instellings is immers 
die lewensaar en 
voedingsbron van die 
Afrikaanse kulturele 
wêreld.  

Waar ’n kultuurorganisasie ’n 
gemeenskapsvisie ontwikkel, is daar groei, 
betrokkenheid, sigbaarheid, energie en 
dinamika. 

Die Dameskring het ses voorwaardes van 
volhoubare plaaslike strukture geïdentifiseer: 
•	 Daar moet sterk leierskap binne die  

groep wees. 
•	 Die organisasie moet ’n sterk 

gemeenskapsfokus hê.

•	 ’n Kultuurorganisasie moet wye 
ondersteuning geniet. 

•	 Die ekonomiese krag van die groep moet 
gesond wees. 

•	 Die organisasie moet suksesvolle netwerke 
kan vestig.

•	 Daar moet ’n inherente wil van die groep 
wees om te bly voortbestaan.  

ONTWIKKELING VAN VOORTREKKERS AS 
GEMEENSKAPSLEIERS
Daar is ’n toenemende behoefte aan leiers wat 
hul hand opsteek om te dien. Ons land is  dors 
vir diensbare leiers wat ’n saakmakende rol 
kan speel om hul gemeenskappe met positiewe 
waardes te beïnvloed. Sonder die dienswerk 
van vele gemeenskapsleiers sou ’n organisasie 
soos Die Voortrekkers nie moontlik gewees  
het nie.  

Deur betrokkenheid by gemeenskapstrukture 
soos skole, kultuurorganisasies en kerke word 
leiers geïdentifiseer. Anders as politieke leiers 

is gemeenskapsleiers nie 
beperk tot enkele figure 
nie. Gemeenskapsleiers 
sluit skoolhoofde, 
onderwysers, predikante, 
verenigingsvoorsitters, 
vrouedienslede en talle 
ander persone in, wat op 
een of ander wyse  
’n invloed op hul 
gemeenskap het. 

Elke Voortrekkeroffisier wat leiding vir kinders 
gee, is ’n gemeenskapsleier in eie reg. Met 
sy verkiesing as Hoofsekretaris in 1989 het 
Isak Lessing gesê: “Die Voortrekkersaak is ’n 
geloofsdaad. ’n Verkiesing tot Voortrekkerleier is 
’n roeping tot diens.”  

’n Gemeenskapsleier se verantwoordelikheid 
word nie bepaal deur posisie of titel nie, maar 
deur sy dienswerk. Deur diensbaarheid ontsluit 
kultuurleiers die potensiaal in ander om hulself 
te verwesenlik.  

“ ’n gemeenskapsleier 
se Verantwoordelikheid 
word nie bepaal deur 
posisie oF titel nie, maar 
deur sy dienswerk.”
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Gemeenskapsleiers se invloed word anders 
gemeet as dié van politieke of ekonomiese 
leiers. Die invloed van ’n gemeenskapsleier 
word gemeet in welke mate die leier daarin 
geslaag het om die gemeenskap se karakter 
positief of negatief te vorm.  

Gemeenskappe se karakter word gevorm deur 
die gemeenskapsleier se vermoë om:
•	 te netwerk met die doel om samewerking 

tussen rolspelers te bewerkstellig  
•	 positiewe waardes in die gemeenskap  

te vestig
•	 betrokke te wees by gemeenskapstrukture 
•	 te fokus op gesinne, kinders en jongmense. 

Gesonde gesinne is die kernbousteen van 
’n gesonde gemeenskap en kinders en 
jongmense is die gemeenskapsleiers van  
die toekoms. 

Die Voortrekkers is geseën met honderde 
plaaslike leiers en Voortrekkeroffisiere wat as 
ABC-mense reeds die verskil in hul omgewing 
is. Dit is vir Die Voortrekkers ’n prioriteit om 
ons plaaslike leiers te koester en hulle toe te 
rus om:
•	  hul roeping as eietydse kultuurleiers te 

verstaan en te ontwikkel.
•	  hul gemeenskappe met positiewe waardes 

te beïnvloed.
•	  deur gemeenskapsbetrokkenheid die 

sigbaarheid van Die Voortrekkers te vergroot 
en daardeur die organisasie ook in getalle 
en invloed te laat groei.

4.4  bekOstigbare vOOrtrekkers

Voortrekkers moet ’n integrale deel wees van ’n 
Afrikaanssprekende kind se lewe. Die probleem 
is dat dit so duur geword het dat die oorgrote 
meerderheid ouers dit nie kan bekostig om 
hulle kinders deel te maak van hierdie puik 
organisasie nie.
Opmerking van JJ Karsten op Facebook

KULTURELE ENTREPRENEURSKAP
Finansies mag nie ’n rede wees hoekom ’n kind 
nie ’n Voortrekker kan wees nie. 

Kultuurorganisasies sal toenemend deur middel 
van kulturele entrepreneurskap finansiële 
bekostigbaarheid en volhoubaarheid moet 
verseker. Kulturele entrepreneurskap is die 
enigste manier om Afrikaanse kultuurerfenis 
suksesvol en volhoubaar te bevorder en Die 
Voortrekkers bekostigbaar te hou.  

Baie plaaslike Voortrekkerkommando’s 
en spanoffisiere samel reeds geld in deur 
projekte of borge om kinders in nood te help. 
Voortrekkerkampe subsidieer reeds baie 
jeuglede in nood. Sommige gebiede het ook ’n 
ledehulpfonds.  

Met die NJ van der Merwe-boekfons help die 
Voortrekkers ook ons Staatmakers.
Die Voortrekkers sal as prioriteit moet besin 
hoe kan Vootrekkerkommandos en kampe 
bygestaan word om die finansiële hulpbronne 
in gemeenskappe beter te ontsluit deur  
middel van:
•	  die ontwikkeling van ’n nasionale, gebieds- 

en plaaslike donateursnetwerk. 
•	  die winsgewende ontwikkeling van die 

Voriemol
•	  die skep van ‘n kulturele- en 

gemeenskapsopleidingsplatform wyer as Die 
Voortrekkers.

•	  Bemarking/ bekendstelling/ kommunikasie 
van vaardigheid en leierskapsontwikkeling 
van Voortrekkerloopbaan dmv kampe en 
Voortrekkeraktiwiteite.

•	  Positiewe impak van Voortrekkers in die 
gemeenskap beter kommunikeer

Daar is baie min organisasies wat Die 
Voortrekkers se reuse netwerk van welwillende 
vriende het. Vriende is ‘n bron van kundigheid, 
wysheid en selfs finansiële ondersteuning 
vir jeuglede in nood. Ongelukkig verloor 
Voortrekkervriende kontak met die beweging 
sodra hulle ophou om lede te wees. Dit is 
Die Voortrekkers se verantwoordelikheid om 
ons Voortrekkervriende ingelig te hou oor 
Die Voortrekkers se doen en dink, maar ook 
moontlikhede vir praktiese betrokkenheid  
te skep.  
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Om Voortrekkervriende ingelig te hou, is die 
volgende sake prioriteit: 
Die uitbou van die eHouKoers. 
•	  Die daarstel van ‘n omvattende databasis 

van Voortrekkervriende. 
•	  Erkenning aan Voortrekkervriende vir die 

rol wat hulle gespeel het/steeds speel deur 
dankie-funksies, toekennings. 

•	  Betrokkenheid by Die Voortrekkers deur 
projekte soos: Borg-’n-kind/ kommando. 

NUWE LEDEGELDMODEL
Die probleem is groter as wat plaaslik hanteer 
kan word.  
 

Volhoubare plossings lê 
nie net in besparing oF 
Fondsinsameling nie,  
maar moet ook sistemies 
geVind word.  
 

In die volgende termyn behoort die Hoofbestuur 
spoedeisend aandag gee aan die ontwikkeling 
en implementering van ’n ledegeldmodel met 
die die volgende prioriteite:
•	  Direkte voordeel vir kinders
•	  Bekostigbare Voortrekkers vir almal
•	  Hulp aan plattelandse gebiede wat groter 

uitdagings het met demografie en afstande

SOEPEL VOORTREKKERSTRUKTURE MET 
GROTER INSPRAAK
Die Voortrekkers is  ‘n organisasie wat van 
onder af boontoe gebou word, nie  
andersom nie.  

Die kernstruktuur in Die Voortrekkers is die 
span. Die Voortrekkers het ontstaan uit spanne 
wat bymekaar kom. Solank daar ‘n span is, is 
daar Voortrekkers. Die span behoort ook die 
kernfokus te bly. 

Die Voortrekkers is ‘n baie diverse organisasie. 
Plaaslike gemeenskappe binne gebiede verskil. 
Spanne binne ‘n kommando verskil. Daar is 
groot verskille tussen stedelike en plattelandse 
Voortrekkers. 

Die Voortrekkers het binne die diversiteit 
ook eenheid gesoek deur gemeenskaplike 
oortuigings (grondslag en kode), simbole, 
eenvormige Voortrekkerdrag, aanbied van die 
Voortrekkerloopbaan.  

Die balans tussen eiesoortigheid en 
verweefdheid is ‘n voorwaarde vir ‘n florerende 
kultuurorganisasie.  
 
Tradisioneel het kultuurorganisasies diversiteit 
bestuur deur ‘n keuse vir sentralisasie of 
desentralisasie as ‘n strategiese vertrekpunt.
Beide sentralisasie en desentralisasie het voor- 
en nadele. 
•	  Sentralisasie skep eenvormigheid, 

vergemaklik bestuursmeganismes, soms 
is dit ook goedkoper. Daar is ook groot 
nadele. Dit beperk dikwels kulturele energie 
in die plaaslike gemeenskap, kreatiwiteit, 
besluitnemingsvermoë en eienaarskap. 
Mettertyd tot kulturele verstarring. 

•	  Desentralisasie ontsluit kulturele 
energie deur eie inisiatiewe, lei tot groter 
eienaarskap en ook tot die ontwikkeling 
van ‘n eie identiteit. Meer stemme word ook 
gehoor. Mettertyd lei desentralisasie tot die 
aftakeling van ‘n eenheidsgevoel, verwarring 
en botsing in standpunte 

•	  en in uiterste gevalle tot die uiteindelike 
verbrokkeling van ‘n organisasie.

Bestuurstrukture in Die Voortrekkers het 
ontwikkel met die doel om: 
•	  vrywilligers se diensterreine af te baken en 

fokus te bepaal – plaaslik/gebied/nasionaal
•	  ter wille van bekostigbaarheid 
•	  werk te verdeel tussen vrywilligers 
•	  ruimte te skep vir diversiteit 
•	  eenheid te bewerkstellig
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Die eerste drie dekades (1931-1961) 
was Voortrekkerbesture se benadering 
gedesentraliseerd. Gebiede het selfs 
verskillende Voortrekkerdrag gehad. 
Oor tyd, veral na Republiekwording, het die 
bestuursfokus geskuif van desentralisasie na 
sentralisasie met die klem op eenvormigheid.

In die huidige stormstroom bied nie 
sentralisasie of desentralisasie as strategiese 
vertrekpunt vir ‘n kultuurorganisasie ‘n 
volhoubare oplossing nie, maar balans tussen 
die twee vertrekpunte.  

Daar mag korttermynwins wees om die een of 
die ander as vertrekpunt te neem, maar op die 
lang termyn kan die verabsolutering van enige 
een van die twee ‘n kultuurboot laat sink. 
Kultuurorganisasies met ‘n nasionale, selfs 
internasionale voetspoor, se uitdaging is om 
aan elke gemeenskap soveel as moontlik 
ruimte te bied vir die ontwikkeling van ‘n eie 
identiteit, eie besluit en aanvaarding van eie 
verantwoordelikheid. 

’n Suksesvolle kultuurorganisasie moet die 
spanningslyn tussen eenheid en diversiteit 
op ‘n dinamiese wyse hanteer deur 
middelgrondsoekend en ruimteskeppend  
te wees.  

Dit beteken dat Die Voortrekkers vanuit ons 
normatiewe waarderaamwerk ruimte vir 
diversiteit en inspraak tot op plaaslike vlak 
wil skep, maar terselfdertyd die eenheid deur 
gedeelde oortuigings, waardes en simbole  
wil bevestig. 

Ironies genoeg het Voortrekkerstrukture 
nie verander om aan te  pas by die 
nuwe omstandighede na 1994 nie, 
veral mbt veranderende grense en 
demografiese verspreiding van lede nie. Die 
besluitnemingsstrukture is hierargies, in baie 
opsigte lomp en het dikwels ‘n uitgediende 
silo-benadering ipv ‘n sistemiese benadering 

tot besluitneming tot gevolg. Die Voortrekkers 
is steeds gestruktureer op die Unie van Suid-
Afrika se  provinsialegrense van 1910.  

As deel van ‘n gesprek oor bekostigbare 
Voortrekkers kan met reg gevra word wat 
is beste en mees bekostigbare wyse om Die 
Voortrekkers in die na 1994 Suid-Afrika te 
struktureer? 

Om bogenoemde uitdagings te oorbrug word 
kan die Hoofbestuur die volgende oorweeg:
•	 Betrek gebiedsleiers by Hoofdagbestuur se 

vergaderings (minstens twee van die vier 
vergaderings) vir groter inspraak en die 
vermindering van kommunikasiegapings. 

•	 Betrek gebiedsleiers by die bepaling van 
gesamentlike begrotingsprioriteite en 
doelwitte.  

•	  Die ontsluiting van kundigheid deur klein, 
maar kundige taakspanne wat sistemies te 
werk gaan om kern doelwitte te bereik tot 
voordeel van almal.

•	  Die daarstel van ‘n senior taakspan olv die 
AHL Finansies die herstruktering van Die 
Voortrekkers indringend te ondersoek met 
die oog op:
•	 Bekostigbaarheid
•	 Doeltreffende besluitneming
•	 Balans tussen eenheid en diversiteit 

deur groter inspraak  
•	 Neem van eienaarskap
•	 Die ontwikkeling van nuwe 

Voortrekkerleiers

Effektiewe kommunikasie

 “...wat is beste en mees 
bekostigbare wyse om die 
Voortrekkers in die na 1994 
suid-aFrika te struktureer?”
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Op die oog af het kommunikasie makliker 
geword deur die ontwikkeling van tegnologie. 
Dit is dikwels vinniger en makliker om te e-pos, 
WhatsApp of te sms as om te bel.  

Tegnologie het massa-kommunikasie moontlik 
gemaak deur die skep van groepe.  

Ten spyte van al die goeie en sigbare voordele 
van die digitale era en ontwikkeling van 
veelvoudige kommunikasiemediums, het 
kommunikasie baie onpersoonlik geword. 
Kommunikasiegapings, boodskapverwarring 
en misverstande ontstaan baie maklik. Veral 
tussen generasies. Baie inligting gaan ook in 
die proses verlore. 

Dit sal dwaas wees om die tegnologie nie in te 
span nie. Ons kinders se wêreld is tegnologie. 
Hulle lees meer foon as boeke. Hulle gesels 
meer per WhatsApp as pouses met mekaar. 
Vroeër het spanne foto-albums gehad. Vandag 
is spanne se foto-albums op Facebook. 
Die afgelope termyn is groot werk gedoen om 
die korporatiewe beeld van Die Voortrekkers  
te belyn.  
 

Om die tegnologie tot voordeel van Die 
Voortrekkers in te span, sal die Hoofbestuur die 
volgende termyn moet besin oor die volgende: 
•	 Die belyning van die verskillende en 

uiteenlopende kommunikasieplatforms is ‘n 
hoë prioriteit.  

•	 Die effektiewe benutting van platforms vir 
massakommunikasie. 

•	 Nuwe maniere om belangrike inligting 
effektief te kommunikeer. 

•	 Die ontwikkeling van Voortrekkertoepassings 
(apps) ter ondersteuning van die 
Voortrekkerloopbaan. 

“hulle lees meer Foon as 
boeke. hulle gesels meer 
per whatsapp as pouses met 
mekaar. Vroeër het spanne 
Foto-albums gehad. Vandag 
is spanne se Foto-albums op 
FaCebook.”
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Bakens vir hoop

ONs Keuse
VyF

5
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Voortrekkers het ’n keuse hoe ons gaan reageer 
op dit wat vandag met Afrikaners aan die 
suidelike punt van Afrika gebeur.  

Gaan ons onttrek? 
Slagoffers van omstandighede wees? 
Of gaan ons met voorposdenke en dade die 
verskil in ons land, gemeenskap en ons kinders 
se lewens wees?

ONS VOORTREKKERSTORIE VERTEL:
Die Voortrekkers het nog nooit geskroom om 
die trektou te vat en voor te loop nie. 
Ons is ’n beweging van leiers wat vas kan vat 
en koers kan hou.  

Voortrekkers is leiers wat deur geloof die 
onsienlike sien. Na Bo en vorentoe.
Voortrekkers is diensbare leiers wat die verskil 
is in hul gemeenskap. 

Voortrekkers is nie reaktiewe mense nie, maar 
pioniers wat diep spore getrap het en steeds 
nuwe spore KAN trap. 
 

Voortrekkers weet ons KAN en ons MOET. Ons 
kinders het ons nodig. 

VOORTREKKERS Sê:
•	 Ek vra nie meer wat is die sin van die lewe 

vir my nie, maar watter sin gee ek aan die 
lewe.

•	 Ek vra nie meer watter verskil maak die 
omstandighede aan my nie, maar watter 
verskil maak ek aan my omstandighede. 

•	 Ek vra nie meer wat bied die gemeenskap 
my nie, maar hoe kan ek met my keuses 
waarde toevoeg tot die gemeenskap waar ek 
dien.

•	 Ek vra nie meer wat bied Die Voortrekkers 
my nie, maar watter waarde kan ek  toevoeg 
tot ons kinders en die toekoms van ons taal 
en kultuur. 

Voortrekkers kies om met hoop te leef en om ’n 
baken vir hoop in ons land en vir ons kinders te 
wees.

Ons het ’n grOOt tOekOms van mOOntlikheid en betekenis. 

kOm, daar is werk!
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Ons het ’n groot toekoms van  
moontlikheid en betekenis. 

KOM, DAAR Is WeRK!




