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2.
Boer teenoor Afrikaner.
Om te kyk na die twee benamings moet ons na die geskiedenis gaan kyk om
hulle te kan verklaar, en daarna kan jy besluit onder watter naam wil jy
geassosieer word.
Ons begin met die naam Afrikaner. Die ‘Afrikaner’ naam het sy ontstaan
gekry by ‘n baster met die naam Jonker Afrikaner of ‘eintlik by sy pa Jager’.
Soos ons weet het ‘n baster nie werklik ‘n voor geslag nie, want die pa(of
ma)was ‘n blanke man en die ma ‘n swart vrou en deur hulle daad kan hy
homself nie werklik identifiseer nie. Gewoonlik as die baster kind groot
genoeg word gee hy homself (Soos die swart volke) ’n bynaam (Meer ‘n ander
naam), want hy rebelleer gewoonlik teen beide sy ouers se uit kenning en die
resultaat van sy nageslag skep ‘n nuwe geslag. Jonker het die naam Afrikaner
by sy pa ontvang waarvan hy tevrede was omrede hy in Afrika gebore was.
Hy was gebore in 1798 aan die Kaap waar die kerk en die wêreld op daardie
stadium verbastering aanbeveel het. Toe Jonker groter geword het, het hy by
die VOC gaan werk. Kort voor lank het hy homself in ‘n gunstige posisie in
gewerk waarvan Jonker by ‘n groep ingeskakel het wat sekere take vir die
VOC gedoen het. Met die loop van tyd het die VOC meer potensiaal in Jonker
gesien en hom na Suid Wes gestuur (Waar hy gesterf het in 1861). Jonker
Afrikaner was die jongste seun van Jager Afrikaner. Jager was die
onderkaptein in die vroeër Griekwa stam onder in die Kaap (Saldanhabaai).
Die Griekwa stam was nie ‘n stamgroep wat ingetrek het in die Kaap nie,
maar wel ‘n stam wat ontstaan het onder die blanke en ander basters in die
Kaap. Hulle was ook bekend as die oorlamse stam van die Kaap. Die
oorlamse naam is oorleun van die Maleisiese benaming “oerma lama” wat
ouman beteken (Wat ook slim man beteken), want soos hulle dit gereken het
is dat slimheid en wysheid kom van die oumens. Vanweë die blanke bloed in
hulle het hulle ‘n hoor intelligensie vlak as al die ander stamme rondom
hulle gehad.
Die pa Jager wat na Suid Wes gestuur was, was deur die VOC as ‘n polisiebevelvoerder aangestel. Hy het sy amp gebruik tot wellus en het baie
arrogant begin raak (Met die VOC se goedkeuring natuurlik) en skrikbewind
onder die swart en ander volke in Suid Wes gedoen. Hy was teenstrydig teen
enige wette en het die volk verslaaf en vermoor tot wellus. Suid Wes het in
vrede geleef voor die man onder die volkere begin het met sy veldslae. Die
volke het in vrees begin leef, want hulle het geweet dat Afrikaner bende
vreesloos was, en dat hulle die beheers-besluite oor hulle lewens gehad het.
Die Afrikaner bende het geplunder met wellus en skrik aangejaag met die
wete dat die volke van Suidwes moes pleit vir hulle lewens, en doen soos dit
hulle behaag.

3.
Jager (Jonker se pa) was goed in die wapen kuns, want hy was opgelei in die
kuns by ‘n Boer met die van ‘Pienaar’. Nadat Jager gevoel het dat hy genoeg
geleer het van die wapen by die Pienaar gesin het hy hulle vermoor en toe
begin met sy veldtog onder die inboorlinge in Suid Wes. Jager het later in die
vroeër 1800’ s die ‘Afrikaner’ stam gestig uit al die moordlustige manne wat
hy vergader het. Sy meeste moord togte was rondom die oranje rivier gebied
waarvan hy later van jare ook gebly het. Toe Jager oud geword het, het hy
vrou gevat en sy kinders na ‘n sendingskool op Warmbad gestuur waar
Jonker sy jongste kind laat leer lees en skryf het. Een of ander sendeling het
by Jager aan huis intrek en dit het tot die man se sodanige bekering gelei en
waar die sendeling hom ook gedoop het. Jager is oorlede in 1823 waarvan
die Afrikaner stam hom beween het, maar ook hulle gereed gemaak het wie
nou die Afrikaner stam sou lei. Volgens die ou “Nama” reg moes die oudste
seun hom opvolg, maar Jonker wat die jongste was het daarteen gerebelleer
en ‘n klomp wat saam met hom gestem het uit die stam gebied (Oranje
rivier) getrek tot midde Suid Wes. Met die pa se moord en plunder bloed in
hom het hy met wellus daarmee voort geploeter, want tydens sy pa se
optogte (Toe hy nog geleef het) het Jonker sy pa vergesel en baie geleer. Ook
het Jonker sy wreedheid ten toon gestel waarvan sy makkers hom as ‘n
intelligente vegter aan gesien het. Met sy veldtogte het hy baie geroof
waarvan hy en sy makkers baie besit het. Met die geroofde lewende hawe het
hy gereeld na die Oranje rivier gebied gegaan om wapens en ander geroofde
goed te ruil vir meer moderne wapens, perde en nuwe rekrute wat hom moes
help in sy moord en plunder togte.
Dit eers daar gelaat wat hulle veld togte aangaan.
Nou kan ons net ‘n vinnig kyk gee hoekom die Afrikaner naam so sterk
gestaan het dat die blanke volk van Kaapland dit geassimileer het. Soos ons
geleer het in ons geskiedenis dat die meeste blankes wat na die suide punt
van Afrika gekom het vlugtelinge was. Hulle was manne wat vry wou kom
van die juk wat op hulle geplaas was van die Vrymesselaars orde, wat deur
die Rooms-Katoliek uitgevoer was. Dus was hulle mikpunt om vry te wees en
weg te kom van die jeuk van die Katolieke stelsel. Die VOC was bewus van
die gebeure en wou ‘n stokkie daar voor steek. Die VOC het ook geweet dat
die wilde Afrika getem moes word en dat dit nie ‘n maklike saak sou wees
nie; Daarom het hulle besluit dat hulle die wat so graag onder Roomse juk
wou uitkom (In Europa) gebruik (Misbruik) moet word (Dus verbaster hulle
so gou as moontlik en raak weer later van hulle ontslae).
Die reeds verbaster “Afrikaner stam” het die VOC die geleentheid gegee om
al die Kapenaars “Afrikaners” te noem. In die vroeë 1800 het die vlugtelinge
wat uit Europa gekom het besef dat hulle vryheid weereens onder druk was.
Hulle het hulle besittings gepak en op ossewaens die binneland in getrek en
is aan ons bekend as die Voortrekkers (Eintlik bekend as die Vryburgers).

4.
Nou die Vryburgers het hulle bekendheid onder die wêreldling gekry as
“Boer” waar die Kapenaars gedoop was deur die wêreld as “Cape Dutch”
(Kaap kolonie hane) en later “Afrikaner”
In al die oorloë na die groot trek uit Kaapland het nie een Afrikaner in deel
geneem nie. Geen Afrikaner het gesneuwel in enige Boere oorlog nie. Die
Afrikaner het geen stryd gestry of geveg tot vryheid nie. Geen bloed is verspil
van ‘n Afrikaner nie. Die Boer aan die anderkant het die Suidelik Afrika
ingetrek en dit getem wat die Britte nie kon doen nie. Die Boer het so ver
gegaan om hulle eie gebiede uit te roep as hulle eie nl: Transvaal, Vrystaat en
noord Natal. Elk van die gebiede was selfonderhoudend en het as Boere
Republieke bekend geword. Elk van hulle het hulle eie vlag, volkslied en eie
regering gehad.
Om terug te kom na die Boer en Afrikaner kwessie; Dit is belangrik om
jouself te identifiseer onder watter een jy gaan staan. Staan jy onder die
“Afrikaner” vaandel, dan staan jy as ‘n baster wat ontstaan het in die Kaap.
Die Afrikaner staan onder die Rooms-Katoliek kerk met al haar susterkerke.
Die Afrikaner staan in die kerklike wette waarvan hulle geen mag of
outoriteit het tot self beskikking nie. Alle Afrikaners is en moet liberalisties
wees anders gaan hulle tugtiging ontvang van die Katolieke orde.
Staan jy onder die Boere vaandel dan staan jy onder die volgende: Erken dat
YAH aan ons Boere grond geskenk het m.a.w. erkenning van die Boere state.
Die ontkenning van alle kerk leringe(Roomse of enige susterkerke). Dat die
1933/53 Skrif die Boere se uitgangspunt is tot selfbeskikking. Dat die
Geloftes en Verbonde eie en eiendom is van die Boere. Geen baster onder die
vaandel van die Boer nie.
Ter afsluiting:
Die Boer is ‘n afgesonderde mens geskape na YAH se ewebeeld. Die Boer
vereenselwig hom met YAH se Wette. Hy is ‘n alleen mens wat graag wil
boer, want boer beteken werk met lewe. Hy weet elke saad wat gesaai word
lewe na vore bring, elke lewende hawe wat hy vertroetel lewe na vore dring
en elke boom hetsy vrugte of plantasie bome bring lewe na vore. Hy weet dit
behoort nie aan hom nie, maar aan die Gewer wat dit aan hom toevertrou
het.
Boere besef al hoe meer dat hulle Yashar’EL is. Hulle besef dat hulle Saksers
is. Hulle oë gaan oop en besef dat daar ‘n VADER is en dat HY ‘n Seun het
met die Naam YAHUSHA. Daarom pleit ek by die wat kwalifiseer as ‘Boer’
kom onder die vaandel van YAHUSHA sodat die vierkleur weer kan wapper
oor Sy gegewe eiendom.
Ns: Om die Afrikaner stam te ondersoek op die net wêreld tik net Jonker of
Jager Afrikaner in vir verdere ondersoeke!
(Dank aan Jan van Boerevolk radio vir die Afrikaner geskiedenis )

