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DIE ANB HERDENK PAUL KRUGER EN ANDER HELDE

Na die opening met skriflesing en gebed het mnr. Gerhard van der
Grijp die gaste welkom geheet en almal daaraan herinner dat ons
ANB’s ’n plig en voorreg het, om ons helde van die verlede te
vereer. 

’n Dagbestuurslid van die ANB, mnr. Carel van der Grijp en sy
seun Willie, het daarna die teenwoordiges trakteer met 'n emo-
sioneel belaaide voordrag getiteld Stemme wat Vra.

Die ondervoorsitter van die ANB, mnr. Johann Grobler het die
feesrede gelewer.
Hy het gesê 10 Oktober word herdenk omdat Paul Kruger onthou

word as een van die grootste Afrikanernasionaliste en  volkshelde
van Suid-Afrika.  Hy gee 'n kort oorsig oor sy lewe en wys daarop
dat hy op 'n jong ouderdom al sterk leierskap getoon het.

Mnr. Grobler het verwys na Kruger en ander volkshelde in die
geskiedenis van die Afrikanervolk, wat deur hulle denke en dade
hul onderskei het deurdat hulle geweier het om die stryd gewonne
te gee. Afrikanervolkshelde is mense wat kenmerkend onkreuk-
baar, beginselvas en beslissend was, gedryf deur die liefde vir
hulle volk en land.  Die doel van vandag se herdenking is dan juis
ook om ons te herinner en te begeester en te laat terugdink aan die
helde van ons volk om te dien as bemoediging vir ons. Hierdie
heldedom is die trots van die Afrikanervolk wat sy voortbestaan
verseker het. Dit is ook ’n heldedom waarop ons kan terugval in
tye van krisis en waardeur die wêreld agting gehad het vir die
Afrikaner. Ons is die dankbare erfgename van dié helde se
nalatenskap en daarom het ons ’n plig om dit ook oor te dra aan
die toekomstige geslagte, deur 'n lewe van onbaatsugtige en
onvervalste werkwyse in diens van die Afrikanervolk.
Mnr. Grobler het benadruk dat die keuses wat gemaak is tot her-

winning van die Afrikaner se vryheid, verg geloof, moed en deur-
settingsvermoë in hierdie stryd. Die stem van ons volkshelde moet
die boodskap van Afrikanernasionalisme al luider en wyer uitdra
om ook as inspirasie te dien vir die wat nooit die voorreg gehad
het om hulle te ken nie.
Hy het gesê dat ons as Afrikanervolk met die verloop van tyd nou

weereens te staan gekom het voor die grootste uitdaging in ons
bestaan. As verteenwoordigers van Afrikanernasionalisme moet ons

hierdie uitnodiging aanvaar en onsself inspireer en motifeer om
toe te tree tot hierdie vryheidstrewe. Ons moet 'n magnetiese kern
vorm wat ander begeester, inspireer en na ons toe aantrek. Dit rus
by die wat trou bly aan hulle witmanskap, aan hulle Afrikanerskap
en aan hulle Christenskap.

Hulle wat voor ons was het stap vir stap die koers aangedui,
gebaseer op Afrikanernasionalisme. Ons het daarom die poten-
siaal om hierdie Afrikanervolk weer te verenig, omdat ons begin-
selvas bly staan by die waarheid en die eise van Afrikanernasio-
nalisme.

Dit is geloof wat ons volk se helde gedra het. In tye van krisis
moet geloof, trou en volharding die volk uit sy beknelling lei.
Met dankbaarheid teenoor ons Skepper kan ons terugkyk na ons

roemryke verlede, het mnr. Grober gesê. Maar hy het beklemtoon
dat ons nou vorentoe moet gaan. Ons moet opstaan en op ons eie
bene staan. Ons moet die toekoms vol hoop, vol vertroue en vol
ywer tegemoetgaan. Hy het
die hoop uitgespreek dat ons
dade dan ook 'n inspirasie en
voorbeeld sal wees vir hulle
wat na ons kom.

Mnr. Grobler het ten slotte
gesê dat deeglike beplanning
en besluitneming die Repu-
bliek van Suid-Afrika tot stand
gebring het. Daarom sal deeg-
like beplanning en die regte
besluitneming weer ons vry-
heid verseker en aan ons na-
geslag nuwe helde besorg.

Die formele verrigtinge is
hierna gevolg deur ’n heerlike
braaivleis en boeresport, wat
oud en jonk vermaak het. Dit
was verfrissend dat almal kon
kompeteer bloot vir die pret
daarvan.                           n

Die gehoor maak gereed om die formele deel van die verrigtinge af te sluit met die sing van Die Stem.

Bykans vyf jaar na die stigting van die ANB op 6 November 2004 in die SAP-Rondawel in Akasia, het dié
beweging op 10 Oktober vanjaar na hierdie besondere terrein teruggekeer om Heldedag in 2009 te herdenk.

Mnr. Gerhard van der Grijp

wat aan die spits van die

heldedagviering gestaan

het, verwelkom die gaste.
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Die ondervoorsitter van die ANB,

Johann Grobler, lewer ‘n besielende

heldedagrede. Die toeskouers het die boeresport net soveel geniet as die deelnemers.

Carel van der Grijp, Dagbestuurslid

van die ANB en sy seun Willie, lewer

‘n roerende voordrag.Die manne besig met die vermoeiende kruiwa-stoot wedren.

Kyk net hoe konsentreer die jong dames om die eier in die lepel te hou. Drie trotse klein ANB-vaandeldraers.
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Die ANB se eerste  baba, Johann, seun van Johann en

Amanda Grobler, is na vyf jaar saam met die ANB steeds

beginselvas.

Die perdehoefgooi

het groot belang-

stelling uitgelok

waar oud en jonk

deelgeneem het.

Die ANB sekre-

taris, Jannie Brink,

is van die item

verban omdat hy

dit twee jaar in ‘n

ry gewen het.

Hier toon die jongmans hul slag met die sakresies.
Vir elke item is daar ‘n sertifikaat aan

die wenners oorhandig.

Die kinders het veral die sakresies, wat baie pret besorg

het, geniet.



Die Afrikanervolk het ná 1904 die gees en nalatenskap van 'n Paul
Kruger gehad wat hul geroep het om te volhard in die geloof en om
hul stryd voort te sit. Die volk was trots op hul helde en heldinne
wat die Tweede Vryheidsoorlog opgelewer het. Om dié rede het 'n
oorwinningsgevoel onder hulle geheers.  Die Afrikaner het sy self-
respek behou en kon dus weer hergroepeer en die stryd voortsit.
Die moed en deursettingsvermoë van Paul Kruger, asook sy begin-
selvastheid, sy geloof in sy Skepper, en sy volk is vandag nog die
aansporing vir die Afrikanernasionalis om die stryd voort te sit.  

Daar is egter vandag 'n doelbewuste poging deur Afrikaner liber-
aliste wat die Afrikaner probeer wysmaak dat president Paul Kruger
nie dieselfde lewensbeskouing as die leiers vanaf 1948 tot 1966
gehuldig het nie.  "Paul Kruger het niks met apartheid te doen nie",
is die geluide wat mens deesdae hoor.  Wat egter verbasend is, is
dat al meer en meer mense dit begin gebruik in hul argumente teen
die naamsverandering van strate en stede.  In hierdie artikel wil ek
dit aan die lig bring dat president Kruger en latere nasionalistiese
leiers vanaf 1948 tot 1966 wel dieselfde lewensuitkyk gehuldig het.

Kruger se betrokkenheid by die Groot Trek 
bewys sy beginsels

Paul Kruger is gebore op 10 Oktober 1825 in die distrik Steynsburg
van die Kaapkolonie.  Saam met sy ouers het hy by die Hendrik
Potgieter-trekgeselskap aangesluit.  As mens die redes vir die Groot
Trek nagaan, word dit duidelik dat die Krugers dieselfde beginsels
gehuldig het as die leiers vanaf 1948 tot 1966.

Een van die redes was onder andere "dat die gekleurdes aange-

moedig word om hulle op gelyke voet met Blankes te beskou in hul

godsdiens beoefening." Ook dat "dit die gedagte van die regering

was om bloedvermenging tussen blankes en gekleurdes aan te

moedig". Dit is dus duidelik dat die Krugers nie ten gunste was van
gesamentlike godsdiensbeoefening nie en het ook rasvermenging
afgekeur.  Dit is in latere jare in die ZAR se grondwet opgeneem –
nòg die kerk, nòg die staat het dit goedgekeur. President Paul
Kruger was 'n lidmaat van die Gereformeerde Kerk en sou dus
beslis uit oortuiging in botsing wees met mense wat ná 1966 die
leiers van Suid-Afrika was en selfs met die meeste Gereformeerde
(Calvinistiese) kerke van vandag.
As 'n mens verder na Paul Kruger se lewensuitkyk, sy regeerstyl

en denkpatroon kyk, word dit net nog duideliker dat die leiers vanaf
1948 tot 1966 dieselfde beginsels gehandhaaf het.  Oor Swartes in
die ZAR het Kruger die volgende gesê:  "Dan het die tydstip gekom

wanneer die naturelle-stamme die seënryke vrugte sal pluk van die

ou stelsel van die Republiek, dat aan elke stam van betekenis onder

die beskerming van die regering 'n lokasie aangewys sal word."

(Pres. Kruger, 1882).  
Dit is niks anders as die tuislandbeleid oor afskeiding nie.  Verder

het Kruger gesê: "Dit is die heilige plig van die staatspresident om

met alle krag vir die vryheid en onafhanklikheid van die staat te

waak." Pres. Kruger het al in 1882 dieselfde probleme ondervind
as wat die leiers vanaf 1948 tot 1966 ondervind het. Hy verwoord
dit soos volg: "Ek weet ook dat buitelandse en binnelandse vyande

vanaf die dag van die herstel van vryheid, (ná die eerste Vryheids-

oorlog) nie stil gesit het nie, ... Hulle vind hulle beste middel altyd

in die ongelukkige Kaffer-twiste binne en buite ons grense.  Hul

maak hierdie arme wesens tot hul speelbal.  Deur hulle gegewe

medelye met onbeskaafde en onkundige heidene word die twiste

aangestook en onderhou, en indien die Republiek tussenby kom om

vrede tot stand te bring, word die wêreld in die waan gebring dat

die regering aangedryf word deur nooit gestilde honger na grond."

Uit bostaande is dit duidelik dat president Paul Kruger die Swartes
in hul eie gebiede wou plaas deur die gebruik van lokasies.  En dat
daar geen gelykstelling binne die staat of Kerk mog wees nie.  Hy
het reeds in 1882 die gelykstelling tussen rasse gesien as 'n gevaar
wat die vryheid in gedrang sou bring. Asook die rol van die Afrika-
ner se vyande, binne en buite die grense van die ZAR, wat die
Swartes as wapen teen die Afrikaner wou gebruik.

Dit is dus duidelik dat Kruger 'n rasbewuste en ook 'n nasiebe-
wuste Afrikaner was.  Dit was vir hom belangrik dat die volk sy eie
identiteit moes behou.

Kruger wou Hollanders na die ZAR lok

Paul Kruger het nie immigrasie verbied nie, maar daar was voor-
waardes.  Dit moes Hollanders wees.  Met dieselfde vlees en bloed
as die voorouers van die Afrikaner. Daarby moes die stroom van
immigrante nie te sterk wees nie.  Hy sê: "sodat daar geen gevaar

bestaan dat ons nasionaliteit oorstroom word nie, maar dat die

instroming van nuwe bloed... sodanig gematig word dat dit steeds

deur ons nasionaliteit vereenselwig kan word." 

Die Nasionalistiese leiers vanaf 1948 tot 1966 het hierdie selfde
standpunt ook deel gemaak van hul beleid.  Dr. DF Malan, adv. JG
Strijdom en dr. HF Verwoerd het die beleid van pres. Paul Kruger
verfyn en in die praktyk in werking gestel.

Net soos Paul Kruger besef het dat die Afrikaner se vryheid en
onafhanklikheid bedreig word, net so het die leiers vanaf 1948 tot
1966 besef het dat integrasie in die toekoms nie die Swartes sou
bedreig nie, maar die Blanke, wie se regte verdedig moes word.
Die Swartes het die voortbestaan van die Blanke van die vroegste
tyd in ons geskiedenis bedreig deur hul oorloë, plundering en
moorde. Hulle is ook telkemale deur ons vyande gebruik om ons te
vernietig, net soos vandag.

Die geskiedenis het bewys dat Paul Kruger in 1882 reg was. Die
geskiedenis het ook bewys dat ons nasionalistiese leiers in die era
tussen 1948 en 1966 reg was.  Hul vrese is bewaarheid in 1994 met
die bloedlose oorgawe wat bewerk is deur die liberale humanistiese
leiers vanaf 1966 tot 1994.

Paul Kruger se onderwysbeleid

Op onderwysgebied stem Paul Kruger se siening ooreen met die
onderwysbeleid wat gehuldig is tussen 1948 en 1966.  In beide ge-
valle moes dit Christelike moedertaalonderrig wees.  

Kruger spreek hom as volg daaroor uit: "Ek sal met al my kragte

probeer om die kerk en skole te ondersteun om u in die Christelike

onderwys te laat opvoed sodat u, sowel kerklik as maatskaplik nuttige 
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'n Honderd en vyf jaar na president Paul Kruger se afsterwe, verkeer die Afrikanevolk in slegter omstandig-
hede as in 1904.  Dié volk is weer oorwin, maar steeds nie verslaan nie. Die lewe en nalatenskap van Paul
Kruger kan egter, soos vir die Afrikanervolk in die era ná die Tweede Vryheidsoorlog, weer tot inspirasie
dien in ons stryd om oorlewing. CAREL VAN DER GRIJP neem die saak in oënskou en bewys ook dat
Kruger se beginsels dieselfde was as die nasionalistiese leiers van die era tussen 1948 en 1966.

(Vervolg op bl. 5)



lede van kerk en staat sal word, en ek vertrou dat die leraars en

onderwysers ook hulle bes daartoe sal doen.  Dit is 'n voorreg dat

u regering Christelike beginsels neergelê het en u is grootliks be-

voorreg daar u van Christelike onderwys gebruik kan maak."

Oor die taal en handhawing van die moedertaal het president
Kruger dit as 'n voorvereiste gestel vir die voortbestaan van die volk
en spreek hy hom as volg daaroor uit:  "Dit is vir u 'n groot voorreg

dat die Volksraad u taal as die taal van die staat aangeneem het."

En verder doen hy 'n beroep op die Volk:  "Hou daaraan vas, aan

die taal waarin u voorouers, wat God uitgelei het, geworstel en God

aanbid  en dit hoe langer hoe liewer gekry het.  Die taal

waarin u Bybel tot u spreek en waarin u voorouers die

Bybel gelees het... Indien u dus teenoor u taal

onverskillig word, word u dit ook teenoor u

voorouers, en word u onverskillig teenoor u

Bybel. Dan ook teenoor die godsdiens. Dan

dwaal u spoedig heeltemal weg en u ont-

roof u nageslag van u Hollandse Bybel

en u geloof aan God".

Aan die onderwysers het hy dit
duidelik gestel dat die voortbestaan
van die volk op hul berus en dat hul
ernstig oor hul beroep moet wees.
Sy woorde was: "Meesters en

meesteresse u het as't ware as

voog oor die kinders in die plek

getree van hul ouers wat hulle

kinders voor die preekstoel aan

God gegee het, om hulle vir die

Here in Sy diens en tot Sy eer op

te voed.  U het hulle oorgeneem

om hulle also, en dus soos Chris-

tus gesê, as lammers ter ere van

God te lei.  Maar as u, meester en

meesteres, die geloof nie ken nie,

hoe sal u dan die kinders deur die

geloof tot Christus bring?  Waak daar-

voor dat die godsdiens nie op die agter-

grond kom en alleen wetenskappe geleer

word nie."

Die bogenoemde maak dit duidelik dat
president Paul Kruger se geloof en sy gods-
diens in alle omstandighede en op alle terreine die
hoeksteen van sy bestaan was.  Hy het besef dat as
die jeug vervreem word van hul taal en geloof, dit tot die
ondergang van die volk sal lei.  Die vyande van die Afrikanervolk
het hul juis daarop toegespits. Telkemale wanneer hulle oor die
volk geheers het, is Engels as allesoorheersende taal op ons voor-
ouers en op hul kinders op skool afgedwing. Daar is selfs Skotse
predikante ingevoer om die volk se geloofsoortuiginge te verander.  
Ná 1966 het daar stelselmatig veranderings in ons skole en kerke

plaasgevind, sodat die oorgawe in 1994 moontlik kon wees. Ná
1994 is die kerk omvorm as napraters van die regering en in die
skole word ons kinders omvorm om wêreldburgers te wees.   Die
Christelike geloof word gelykgestel aan ander godsdienste en
afgode.  Weereens word Engels op ons volk afgeforseer.

Die strewe na vryheid is 'n Goddelike roeping

Die vryheid en onafhanklikheid was vir Paul Kruger van uiterste
belang en was hy vas daarvan oortuig dat die behoud daarvan 'n
goddelike roeping was.  Oor dié punt het hy telkemaal die volk en
die Volksraad toegespreek en gesê:  "As die staatspresident van 'n

vyandige inval 'n berig kry en hy dit nie aan u berig nie, sal dit op

die hoof van die staatspresident neerkom, hy sal die bloed wat

vergiet word moet verantwoord, hy sal gestraf word." Verder sê hy:
"Ek voel dat ek 'n vloek op my sal haal as die vryheid deur my ge-

skend word.  Daardie eersgeboortereg van die Volk moet as 'n dier-

bare kleinood bewaar word... as ons soos Esau, wat syne verkoop

het handel, sal netsoos in sy geval God sy seën van ons afwend."

By 'n ander geleentheid het hy gesê:  "Die geringste heiden en

ongelowigste mens moet erken dat dit Godshand is wat aan ons die

vryheid teruggegee het en geen mense nie... God het aan u die vry-

heid gegee en het my gekies as hoof van die staat.  Ek het u die vry-

heid nie gegee nie, maar God. En dus, wee my en 'n vloek oor my

indien die vryheid deur my geskend word.  Ek moet dit

verantwoord en sal liewer my lewe wil verloor.  Ek

spreek uit die binneste van my hart."

President Paul Kruger het sy belofte nage-
kom met die uitbreek van die Tweede Vry-

heidsoorlog. Hy was bereid om die vry-
heid en onafhanklikheid ten alle koste te

verdedig en het self die magtige Enge-
land aangedurf.  Kruger en sy volk het
die militêre stryd verloor, maar deur
die beleid soos in hierdie artikel ge-
noem is, het hy die jeug van sy tyd
op die regte weë gelei en is dit om
dié rede dat die stryd ná 1902
voortgesit is.  

Só het die jeug van die laat
1800's die leisels in 1948 opge-
neem en die volk gelei op die-
selfde beginsels van Paul Kruger.
En só is die vryheid en volkome
onafhanklikheid van die Afrika-
nervolk in 1961 weer verkry.
Was dit nie vir Pres. Paul Kruger

se onderwysbeleid en sy staatkun-
dige beleid van rasseskeiding-poli-

tiek nie, sou ons nooit in 1961 die
vryheid herwin het nie.

Wie sal die Afrikaner nou lei?

Vanaf 1948 tot 1966 het die wêreld, met
Brittanje weer aan die voorpunt, weer daarna

gestreef om ons van ons vryheid te beroof.  Die
nasionalistiese leiers van dié era het weer teen die-

selfde uitdagings te staan gekom as dié van president
Paul Kruger.  Hulle het die uitdaging aanvaar.  Hulle het vasgestaan
by hul nasionalistiese beginsels.  Soos Kruger verwyder moes word
teen die draai van die vorige eeu, moes die nasionalistiese leiers van
die suksesvolle 1960's ook verwyder word. Die volk was in dié tyd
weer eensgesind en bereid om die wapen op te neem om hul vryheid
en onafhanklikheid te beskerm. Die wêreld het egter nie weer vir 'n
fisiese oorlog teen die Afrikaners kans gesien nie en daarom is dr. HF
Verwoerd vermoor en vervang met liberale leiers. Só is die toestande
geskep om die Afrikaner met 'n geestelike oorlog te oorrompel.  

Die leisels is by president Kruger opgeneem deur manne soos
Malan, Strijdom en Verwoerd. Tans hang die leisels los en is die
volk op die pad van selfvernietiging. Soos 'n ruiterlose perd in dolle
vaart, pyl die Afrikanervolk tans op 'n afgrond af indien die leisels
nie opgeneem word nie. 

Die vraag wat vandag beantwoord moet word is:  Wie gaan die
leisels van Paul Kruger, DF Malan, JG Strijdom en HF Verwoerd in
die hand neem? Gaan ons as 'n handjievol vegtende Afrikanernasio-
naliste daarin slaag om die goue draad van ons geskiedenis deur te
trek?  Sal daar 'n nageslag wees om die draad deur te trek en die
leisels op te neem?                                                                      n
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“Wee hulle wat goed sleg noem en sleg goed, wat die duisternis lig

maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter.”

(Jes.5:20)
Tel maar enige tydskrif op en blaai daardeur. Vermaaklikheid,

modes, tuisteskepping, ontspanning... oral pronk die keiser kaalbas
en niemand het die moed om dit reguit in sy gesig vir hom te sê nie.
Ja, aan die begin het ons nog agter die hand gelag, nou waag ons
dit nie meer nie. Wat eers satire was, is vandag dodelike erns. Die
kaal keiser is mal, hy is blind, hy is onnosel verby. Hy is die
patetiese slagoffer van gewetenlose swendelaars maar bewaar die
een wat durf uitroep: "Die keiser is dan ... kaal!"

Dit moes u ook opgeval het, die skaamtelose omkeer van terme in
ons daaglikse lewensomgewing. Wat voorheen herken is vir wat dit
is, en korrek en reguit veroordeel is – by die náám genoem is –
word vandag al meer as aanvaarbaar voorgehou, nee erger, as
begerenswaardig. Vulgêr is nou 'uitdagend', smaakloos is 'klassiek',
chaoties is 'uitbundig'... 

Ons almal is slagoffers van hierdie swendelaars – aan ons keuse
van kleredrag, tuisteversiering en vermaak, is dit maar alte duide-
lik dat ons, miskien sonder dat ons willekeurig wil, of miskien net
ter wille van die “liewe vrede” (en ons fisiese gemak), deelneem
aan die groot klug: “politieke korrektheid”. Maar verstaan ons
waarmee ons te doen het? Weet ons waarvoor die term, “politieke
korrektheid”, wérklik staan? Dit gaan veel dieper as net uiterlike
“korrektheid” en inpas by die omgewing. Daar word van ons ver-
wag om te veránder van wat ons was, na wat aan ons voorgeskryf
word. Ons moet polities korrek word. 

Ons mag nie diskrimineer

Politieke korrektheid is nie maklik definieerbaar nie. Volgens die
internetbron, Wikipedia, gaan dit oor “verdraagsaamheid”.

Dis 'n “term wat betrekking het op taal, idees, beleid of gedrag

wat daarop gemik is om so min as moontlik aanstoot te gee ten

opsigte van geslag, ras, kulturele, gestremde, bejaarde, of ander

identitieitsgroepe.” In die omgangstaal word die term “politieke
korrektheid” gebruik om te verwys na taal of idees wat aanstoot
mag gee, of onbevange gebruik word in ortodokse verband.

Hierdie term se sleutelwoorde lyk op sigself heeltemal onskade-
lik, maar is tog gelaai met betekenis.  By die noem van “geslag, ras
kulturele... of ander identitieitsgroepe” word inderwaarheid verwys
na die feministe, die homoseksuele en die gekleurde rasse... Daar-
onder vervat is die ontkenning van geslagsverskille, die normalise-
ring van onsedelike wanpraktyke, die verdraaiing van rasse-onver-
soenlikheid tot kamstige rasse-haat.
Waar kom dit alles vandaan? Hoe het dit gekom dat ons nou weer

’n tydperk betree waarin mense geleer word om bevrees te wees en
mooi te kies watter woorde hulle gebruik. Waar gewone beskry-
wende woorde skielik beskou word as aanstootlik of onsensitief,
seksisties, homofobies of rassisties? Wie het besluit mens moet vir
haatspraak aangekla word as jy die gewone nugtere waarheid praat?
Hier by ons is dit al van voor die oorgawe van 1994 so dat die gebruik
van 'n sekere eeu-oue naamwoord vir 'n sekere rasgroep, jou aller-
hande probleme op die hals kan haal. Hierdie verskynsel kom voor
dwarsoor die wêreld, en nie net in Suid-Afrika en die VSA nie.
Waar kom dit dan vandaan?

Politieke korrektheid kan, in terme van die beginsels en geskiede-
nis daarvan, net sowel “kulturele Marxisme” heet. Dis basies die-
selfde as ekonomiese Marxisme, soos ons dit ken in die ou Soviët-
Unie of Rooi China, maar net in kulturele terme.  Moet dit egter nie
daarom onderskat nie. Dit is ’n veel kragtiger en omvattender pro-
ses en baie meer subtiel. Dit kan nie met wapens beveg word nie.

Eerstens is die Marxisme 'n totalitêre ideologie. Met ander woorde,
dit duld geen teëspraak nie.  Kyk byvoorbeeld na die reaksie op die
poets van die studente van Kovsies. Hoe hewig word daar nou, twee
jaar later, gereageer op die besluit deur die liberale nuwe rektor van die
Universiteit om die saak te laat vaar. Daar is baie soortgelyke gevalle.
Die blanke Afrikaner moet vir altyd in die beskuldigde bank bly. Geen
teenstand word  geduld teen die “oortreders” van politieke korrektheid
nie. Sodra die waarheid uitkom, word dit onmiddelik afgemaak as
verspot of met leuens “reg” gedraai om by die ideologie te pas.

Net soos ekonomiese marxisme

Tweedens het die kultuur van politieke korrektheid die eienskap,
(soortgelyk aan ekonomiese Marxisme), dat dit 'n enkel-faktor oor-
saak-verklaring van die geskiedenis verkondig. Volgens die “poli-
ties korrekte” gaan dit in die geskiedenis oor mag: wie oor wie
heers, soos bepaal deur byvoorbeeld geslag en ras. In die geval van
ekonomiese Marxisme word alle geskiedenis verklaar deur wie wat
besit (die eienaarskap van produksiemiddele = mag).
Derdens: Net soos by die oorspronklike Marxiste, sekere groepe son-

der uitsondering goed is (byvoorbeeld die werkers), terwyl ander groepe
uitermate boos is (byvoorbeeld die grondbesitters), word in terme van
politieke korrektheid sekere groepe as uitermate goedgeaard geëttiket-
teer (feministe, Swartes, Turke, homo’s). Hulle word as arme, onskul-
dige “slagoffers” voor die wêreld gestel wat outomaties goed is, onge-
ag van wat hulle doen. Daarteenoor word dan gestel die blanke man,
die Afrikaner. Hy is outomaties sleg, ongeag van wat hy ookal doen. 

Die vierde ooreenkoms is dat daar gebruik gemaak word van ont-
eiening. In die ekonomiese Marxisme word eiendom van die grond-
eienaars vervreem (soos in Zimbabwe en hier). In die kulturele
Marxisme is die toepassing algemeen bekend as kwota's oftewel
“employment equity”. Dit is bekend aan ons as regstellende aksie.

Laastens word die betekenis van woorde en begrippe geneem en
nuwe Marxistiese inhoud en betekenis daaraan gegee. In die ge-
skiedenis word alles verdraai ten einde te “bewys” dat alles draai
rondom wie oor wie heers. Skoon liefde (binne die wet van God)
word vrye liefde (enigiets is toelaatbaar solank dit die wellus bevre-
dig). Regverdige haat (gerig teen die kwaad, die vyande van God
en teen die leuen) word haatspraak (gerig teen arme, onskuldige
“slagoffer”-groepe wat bloot hulself “uitleef”). ’n Ernstige krisis
heet nou opwindende uitdaging. 
Maar kom ons gaan terug na die tyd van die Eerste Wêreldoorlog,

na die oorsprong van kulturele marxisme. Volgens Marx se teorie
was die werkersklas in al die lande van Europa veronderstel om
tydens die oorlog hul regerings omver te werp. Dit het egter nooit
so gebeur nie. Toe die oproep kom, het die werkers hul geïdenti-
fiseer met hul land, nie met hul klas nie. Die Duitse Keiser en die
leier van die Marxistiese Sosiaal Demokratiese Party het mekaar
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die hand gegee en gesê, daar is geen partye meer nie daar is nou
net Duitsers. So was dit ook die geval in die ander lande.  

Wat dan van Rusland? Die Marxiste het nou wel geslaag om in
Rusland skelm oor te neem in 1917. Maar dis of dinge na die oorlog
nie verder wou vorder nie. Ook in ander lande het hul nie die ver-
langde ondersteuning van die werkers ontvang nie (soos ook in Suid-
Afrika). Wat het verkeerd geloop? Antonio Gramsci (in Italië) en
George Lukacs (in Hongarye) het besluit om 'n oplossing te vind.
Beide het bevind dat die grootste struikelblok in die weg van die
skepping van 'n Marxistiese paradys, die invloed van die Westerse
beskawings-orde, soos gegrondves in die Christelike geloof, is.
Lukacs kry gou die kans om sy "demoniese teorie"(sy eie woorde)

in praktyk toe te pas. As adjunk kommissaris van kultuur in Honga-
rye sorg hy dat skoolkinders onderrig ontvang in "vrye liefde, seks,

die argaïese karakter van middelklas gesinskodes, dat monogamie

uitgedien is, dat godsdiens irrelevant is en die mens van alle vreug-

de ontneem. Vroue (word) opgeroep om te rebelleer teen die geslags-

kodes van die tyd."

'n Marxis met die naam van Felix Weil, met miljoene om te span-
deer, verskyn nou op die toneel. Om onderlinge verskille te verwy-
der, bring hy sleutel-denkers van Marxisme byeen in die Instituut
vir Sosiale Navorsing, geassosieer met die Frankfurtse Universiteit,
oftewel Frankfurter Schule. Dis sy droom dat die instituut beroemd
sal word vir sy bydraes tot Marxisme. Die eerste direkteur van die
instituut, Carl Grundberg stel dan ook in sy openingsrede dat Marxis-
me die bepalende beginsel van die instituut sal wees.

Ontstaan van die “Kritiese teorie”

In 1930 kry die instituut 'n nuwe direkteur, Max Horkheimer. Al
staan hy, asook heelwat ander lede van die instituut, bekend as “uit-
geworpe” Marxiste, omdat Moskou hul nie direk ondersteun nie, is
hulle uitgangspunt heeltemal Marxisties van aard. Horkheimer kom-
bineer Freud en Marx om sy Kritiese Teorie te skep...   

Daarvolgens word destruktiewe kritiek op elke aspek van die
Duitse Westerse samelewing gelewer.  Die idee is om daarmee die
bestaande orde omver te werp. Geen alternatief word aangebied nie,
want “terwyl ons nog onder die onderdrukking van die ekonomiese

orde verkeer, is dit tog onmoontlik om ons in te dink in die wonder-

wêreld van 'n vry (etopiese) samelewing”. Daarom word volstaan
by aanhoudende kritiek, ad infinitum.

Soos gestel deur Calvin Kalsbeek, in sy artikel: Idees Het

Konsekwensies: Politieke Korrektheid, kom die kritiese teorie in
praktyk neer op "...die gedurige herhaling deur die kulturele

Marxiste van hoe die Weste skuldig is aan (volks)moord van elke

kultuur. Oor en oor maak hulle jou wys dat Westerse gemeenskappe

rassisties, seksisties, homofobies, fascisties, ensovoorts, is. Oor en

oor word 'n geestesinstelling van pessimisme, hopeloosheid en wan-

hoop in die Westerse gemeenskap aangemoedig. Die idee onder-

liggend aan die teorie is dat, deur die aanhoudende gehamer op die

kritiek, die volk (die ontvanklike gehoor in die openbare of staat-

skole, kolleges en universiteite in die besonder) gekondisioneer sal

word om die samelewing en die land as onderdrukkend, boos, en sy

lojaliteit en liefde onwaardig, te beskou."

Ons sien vandag watter sukses behaal word. Al die kritiek op die
bestaande orde, wat gedurig in ons kele afgedruk word, ontspring
hieruit. Ook die bydrae van Erich Fromm en Herbert Marcusse tot
die Kritiese Teorie, twee sleutel-figure by die Instituut, word gedu-
rig uitbasuin: Gee toe aan sensuele plesier! Gryp elke geleentheid
aan om “vrye liefde” te beoefen!  
Met die opkoms van Hitler (hy het sekerlik dadelik sy oog op hul

gehad) moes die Marxiste inderhaas uit Duitsland padgee. Maar die
Universiteit van Columbia in die VSA was so gaaf om hierdie adder
aan sy boesem te troetel. Daarvandaan rig die Instituut toe sy destruk-
tiewe kritiek op elke aspek van die Amerikaanse samelewing. Met
die koms van die oorlog bekom Herbert Marcusse selfs 'n sleutel-

posisie in die OSS (voorganger van die CIA). Andere, insluitende
Horkheimer en Adorno, verskuif in dié tyd na Hollywood.

Die aanval teen Christelike en Westerse norme

Nog 'n Instituter, Theodore Adorno, skrywer van: The Authorita-

rian Personality (1950) – 'n handleiding vir enige denkbare vorm
van diskriminasie of veroordeling – argumenteer dat al die "euwels"
van die Westerse orde uitgeroei moet word. So nie kan 'n tweede
Holocaust in Amerika plaasvind. Volgens Adorno kan byvoorbeeld
van die kinders van 'n gesin wat diep Christelik en “kapitalisties” is
en deur ’n outoritêre vaderfiguur regeer word, verwag word dat
hulle as rassiste en fasciste sal opgroei. Al wat Christelike/Westerse
norm is, word afgekraak as sou dit geestesversteurdheid beteken.
Gaan kyk maar in hoeveel gesinsvermaak rolprente hierdie kritiek
die sentrale tema uitmaak. Die ouers en spesifiek die vaderfiguur
word afgekraak en die kinders word as die "onderdruktes" en dan
later as die bevryders, en die ontdekkers van nuwe dinge voorges-
tel. Hulle "voed dan die ouers op".

Marcusse se boek Eros and Civilization word as't ware 'n hand-
boek vir die studente rebelle van die 60's. Volgens dié boek (ge-
baseer op Freud) word die mens se seksuele instinkte deur die kap-
italistiese orde onderdruk. 'n Vrye toekoms is alleen moontlik as die
huidige onderdrukkende orde omvergewerp word, waarna ons 'n
wonderlike nuwe wêreld sal hê van polimorfiese perversiteit.
Daarin sou elkeen dan sy eie ding kan doen, 'n wêreld waarin daar
slegs speel is en geen werk nie!  
Dit was net wat die radikales van die mid-1960's wou hoor. Almal

het saam ingeval by Marcuse se “make love, not war”. Marcusse
se gedagte van “liberating tolerance”, bevrydende verdraagsaam-
heid, kom basies daarop neer om onverdraagsaam teenoor enigiets
van regs af te wees en verdraagsaam teenoor enige iets van links af.
As mens na die politieke manifes van die SDS (Students for a De-
mocratic Society) gaan kyk, sien ’n mens feitlik woord vir woord
’n herhaling van al bogenoemde Marxistiese gedagtes, soos in
direkte toepassing van die Kritiese Teorie (gaan kyk maar in
Wikipedia). Die kulturele revolusie wat in Amerika en die res van
die wêreld en ook in die RSAdaarop gevolg het, is geskiedenis aan
ons almal bekend.

Waar staan ons vandag?

Na die oorname deur die ANC in ons land, is ons volk oorgelewer
aan die aanslag van die kulturele marxisme om ons eindelik so af
te breek dat daar geen kans op weerstand meer is nie. Reeds voor
die moord op dr. Verwoerd is daarmee begin. Tans is alle hoofstroom
Afrikaanse “kultuur” (dink maar aan die Afrikaanse musiek-toneel)
en die Afrikaanse massamedia daarvan deurtrek. So ook het die
meeste kerke die Kritiese Teorie huidjie en muidjie ingesluk in hul
strewe om “relevant” te bly.
Ons moet weet die uiteinde van die proses sal neerkom op 'n aksie

teen die ware Christendom – dié wat 'n Christelik-Nasionalistiese
lewensuitkyk, suiwer gebaseer op die Bybel, wil handhaaf en
uitleef. Dit is vir ons duidelik dat ons die gehates van die wêreld is.
Dit is dan wat die uiteindelike vervolging gaan wees van die ware
gelowiges. Die keiser moet kaal bly!

Kan ons dit nog beveg? Ja, elkeen van ons het die taak om die
aanslae waar ons dit sien uit ons eie lewens te weer (dink maar aan
die invloed van tydskrifte en kleredrag). Ons moet ander daarteen
waarsku en self vashou aan die waardes wat ons gelowige
voorouers ons geleer het uit die Woord van God. Ons kan dit doen
deur die genade van God want ons weet: Al gaan die leun nog so
snel, die waarheid agterhaal hom wel.
God regeer, en Hy bring ’n einde aan die wêreldse onrus.
Die Marxiste skree: “Laat ons hul bande stukkend ruk en hulle toue

van ons afwerp!” maar “Hy wat in die hemel woon, lag; die Here spot

met hulle. Dan sal Hy hulle aanspreek in sy toorn...” (Ps.2:3-5)    n
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Die Reitz-koshuis debakel en
kommunistiese propaganda

Die nuutste bohaai in die media oor die sogenaamde Reitz-koshuis
debakel by die Universiteit van Bloemfontein, is 'n teksboek voor-
beeld van die kommunis se propagandamasjinerie in werking.

Die vier jongmanne wat destyds die Swart skoonmakers in hul
koshuis 'n paar poetse gebak het, dit op video opgeneem het en dié
materiaal daarna gebruik het om hul misnoeë met gedwonge inte-
grasie in universiteitskoshuise te kenne te gee, is nou weer in die
spervuur.
Terwyl dit baie duidelik op die videomateriaal sigbaar was dat die

bediendes vrywillig meegedoen het aan die poetse, word hulle
deesdae uitgebeeld as die arme slagoffers van "wrede rassisme"
wat voor die wêreld verneder is.

Toe die nuwe Swart rektor van Kovsies – wat reeds 'n paar keer
op rekord is waar hy sweer dat hy dié universiteit ten koste van
enigiets en enigiemand sál transformeer – uiteindelik op 'n sluwe
manier "versoening" met die gehate poetsbakkers wil bewerk, is die
gort weer gaar.  Die ANC in al hul gedaantes skree blou moord oor
die "versoening" en begin soos gewoonlik dreig om alles om te
keer as die regstellende rektor, Jonathan Jansen, sou voortgaan met
sy planne. Hulle soek wraak, want dit was immers mos die dood-
sonde ter sprake. Die sogenaamde Reitz-4 was mos wit rassiste!

Terloops, Jansen se  "transformasie" by Kovsies beteken inder-
daad maar net dat dié universiteit binnekort verengels en verswart
sal wees, sonder enige eerstewêreld standaarde. 
Twee ander gebeure van die afgelope tyd plaas hierdie bohaai oor

die Reitz-koshuis debakel egter baie mooi in perspektief. 
Eerstens was daar in die September skoolvakansie weer, soos

verskeie kere in die verlede, 'n hele klomp van die ligsinnige Afri-
kaanse filmmaker, Leon Schuster, se films op die SABC se TV-
kanale vertoon. In verskeie van hierdie films bak Schuster ('n
Blanke, Afrikaanssprekende man)  die publiek allerhande poetse.
Dis egter veral die Kleurlinge wat gewoonlik erg onder sy poetse

deurloop en in menige gevalle kan 'n mens nie anders as om te
wonder wat nou eintlik die verskil is tussen Schuster se poetse en
die poetse wat die Reitz-koshuisgangers op hul skoonmakers
gebak het nie. In Schuster se films is daar by tye ook tonele waar
mense oneetbare brousels gevoer word, net om gekke van hulle te
maak.  Dít word egter as vermaak op nasionale TV uitgesaai en al-
mal lag daarvoor. As die Reitz studente presies dieselfde doen met
hul skoonmakers, moet hulle skielik krimineel aangekla word. 
Terloops, waarom draai die sogenaamde hofsaak teen dié manne

so lank? Is dit nie dalk 'n geval dat dit vir enige regsgeleerde bitter
moeilik gaan wees om crimen injuria te bewys in 'n geval waar die
"slagoffers" saamgespeel en dit ooglopend geniet het nie?

Die tweede voorval wat die Reitz-koshuis debakel in perspektief
plaas, het gebeur by die Hoër Landbouskool Noord-Kaapland in Jan
Kempdorp. Swart leerlinge van dié skool was ontevrede omdat die
meerderheid lede van dié skool se nuutverkose leerlingraad Blank
was. Toe begin hulle betoog. (Let wel, dis skoliere, wat veronderstel
is om onderworpe aan die gesag en dissipline van die skool te wees!)
In hul betoog het hulle die skool se hoofingang met besproei-
ingspype, buitebande en stukke beton versper. Toe die ondervoorsit-
ter van die skool se beheerraad op die toneel aankom en met sy
bakkie deur die versperrings ry, het een van die besproeiingspype na
bewering in die proses 'n swart leerling beseer. Toe bars alle hel los.
Die man is uit sy bakkie gepluk en aangerand. Hy is selfs geskop toe
hy op die grond lê en sy bakkie is baie erg beskadig. 
Twee weke later is daar nog geen piepgeluid van die regering of die

ANC of enige ander kommunistiese spreekbuis gehoor nie. Hulle
swyg en dit lyk of geen haan verder gaan kraai oor die barbaarse
gedrag van sogenaamde "skoolkinders" wat deesdae die skoolbanke
volsit van 'n skool met 'n trotse tradisie uit die ou bedeling nie.
Dít is die nuwe Suid-Afrika. Elke dag word die grense van 'n geves-
tigde beskawing verder en verder afgebreek. Elke dag word dit dui-
deliker dat die pypdroom van 'n "reënboognasie", waarin die kul-
tuur van Afrika met die kultuur van die beskaafde Witman in vrede
sou moes saamleef, eintlik besig is om 'n bitter nagmerrie te word.

Die ironie bly egter dat die liberalis en die propagandamasjine-
rie van die kommunis ons steeds wil laat glo dat daar geen ander
alternatief is nie.

Die stryd van Afrikanernasionalisme verkeer in groot nood, ter-
wyl die situasie in die nuwe Suid-Afrika inderdaad gunstige
omstandighede skep om ons boodskap opnuut onder volksgenote
uit te dra. Laat ons hieruit moed skep en die stryd voortsit om ons
eie propaganda op te skerp en ten alle koste uit te dra.              n
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