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“Bring bymekaar wat uit innerlike oortuiging bymekaar
hoort” – Gevleuelde en misverstane woorde

Afrikaners en belangstellendes buite die HNP-kring van 2004, vind
die bestaan van die ANB, HNP en AVP met oënskynlik identiese
beginsels, slagspreke en heldegalery verwarrend. Om hierdie ver-
skynsel te verstaan sonder om die ganse verloop van die skeuring
in die HNP in 2004 en die gebeure daarna te skets, moet daar nou
in 2011 na die ANB, HNP en AVP 'eindprodukte' gekyk word. 
Ten einde die 'eindprodukte' met mekaar te vergelyk, kan daar vir

Afrikanernasionaliste net een maatstaf wees, naamlik handhawing
van beginsels en die huldiging van historiese figure/helde wie dit
vir meer as 'n eeu laat voortleef het. Die "goue draad" van die ge-
skiedenis soos Jaap Marais dit genoem het. 

Die name wat tradisioneel prominentste op die HNP se heldega-
lery verskyn het was: President Paul Kruger, genl. JBM Hertzog,
dr. DF Malan, adv. JG Strydom, dr. HF Verwoerd, dr. Albert
Hertzog en mnr. Jaap Marais. Die ANB huldig ook hierdie helde.

Dit moet in gedagte gehou word dat die HNP in Augustus 2004
geskeur het, waaruit die ANB in November 2004 gestig is. Daarna
ontstaan die AVP in 2008 ook uit die HNP, maar met behoud van
wyle mnr. Willie Marais op die Afrikanervolk se heldegalery. Hui-
dig, huldig die HNPen die AVPdieselfde Afrikanerleiers op die helde-
galery, met die uitsondering van die AVP leier, mnr. Danie Varkevis-
ser, wat ook intussen op die AVP heldegalery verskyn het. Op die
ANB se heldegalery ontbreek Willie Marais.
Die vraag ontstaan nou, kan die HNPen AVPaanspraak maak op die

handhawing van dieselfde Afrikanernasionalistiese beginsels, naam-
lik Christenskap, Witmanskap en Afrikanerskap as die ANB? Die
antwoord daarop is 'n besliste nee! Nie solank as wat Willie Marais op
beide die HNP en AVP se heldegalery geplaas word en die HNP
voortgaan met die Volksraad Verkiesing Kommissie (VVK) nie.

Afrikanernasionalisme en die HNP/VVK

Soos in 'n vorige artikel aangaande die VVK uitgewys, kan daar slegs
sprake van die handhawing van Afrikanernasionalisme wees, wanneer
Christenskap, Witmanskap en Afrikanerskap gesamentlik gehandhaaf
word. Dít was die beginsels wat deur al bogenoemde helde verteen-
woordig is. Daar is dus geen nodigheid om die Afrikanernasionalis-
tiese wiel te herontwerp nie, dit het vir 'n eeu lank ten spyte van enor-
me uitdagings onder uiteenlopende omstandighede gewerk.
Die moorde op blankes, is een van die dryfvere agter die VVK. Al-

vorens die VVK-Volksraadslede met die Zuma-regime en die Nuwe
Wêreldorde liggame vir Afrikanerselfbeskikking kan onderhandel,
moet daar in beginsel aan die eise van die liberalisme en sy logiese

opvolger, Kommunisme voldoen word. Dit is die menseregte eise
van "vryheid, gelykheid en broederskap" of te wel "nie-rassigheid",
waartoe die HNP/VVK hulself verbind het. 
Hierdie abdikasie van Witmanskap, bevestig dat die VVK niks ge-

leer het van offervaardigheid, soos vergestalt in die Konsentrasie-
kampe en deur dr.Verwoerd nie. Na die eerste aanslag op sy lewe,
waar Verwoerd ernstig verwond is, het hy juis sy Afrikanernasiona-
listiese aanslag verskerp. Die moord op Verwoerd was geldmag-
gedrewe, omdat Verwoerd van voorneme was om die geldmag se
vlerke te knip, met Oppenheimer en Rupert hoog op die lys. 
Verwoerd kon na die eerste aanslag op sy lewe besluit het om toe te

gee aan die geldmag se Jodin, Helen Suzman, se eise vir 'n "nie-ras-
sige" beleid. Na alles, was hy amper dood en hy het 'n vrou en sewe
jong kinders gehad. Soos 'n Bittereinder van ouds, het Verwoerd egter
in sy Loskopdam-toespraak oor beginsels gesê, dat jou volkskarakter
so moet wees dat jy nie bangmaakbaar is nie "...dat jy ook nie bang
gemaak kan word teen die vrees van verliese van familie of geld nie". 
Die HNP, wat na die 2004 afstap van die Christenskapbeen van Afri-

kanernasionalisme slegs 'n verskraalde bestaansreg as patrioties/nasio-
nalistiese party gehad het, sal ook dít verbeur indien die party nie by
Witmanskap staan nie. 

Die HNP is nou soos Jan Smuts destyds, met 'n konserwatiewe
rassebeleid op die platteland en 'n liberale beleid in die stad. Die
HNP is huidig rassig/Witmanskap in partyverband maar "nie-ras-
sig"/liberaal in VVK-verband. Slegs blankes mag as Volksraads-
lede verkies word, wat dan as "nie-rassige"-Afrikaners beding!

Let wel. Wie se belange het Helen Suzman in die sestigs verteen-
woordig en wat het sy van die Nasionale Party regering geëis? Sy het
die Joods/Brits/Amerikaanse geldmag verteenwoordig en sy het as
aardsliberalis, "nie-rassigheid" geëis, wat uiteindelik in 1994 tot 'n
Kommunistiese regering gelei het. Sy was ook die HNP se aards-
vyand. Die HNP is blank en gaan saam met die blanke Volksraads-
lede, liberale "nie-rassige" eise stel aan die alreeds "nie-rassiges",
sodat hul op gelyke voet kan onderhandel. Dus, HNP/VVK "nie-ras-
siges" =  ANC/SAKP "nie-rassiges" = gelykheid = Kommunisme!
Kommunisme neem jou vryheid weg, wat jou dan weer gelyk maak.
Die Kommuniste kan aan niemand vryheid gee nie, want mense
wat vry is, streef onmiddellik na ongelykheid. Vryheid en gelyk-
heid is onversoenbaar, die een sluit die ander uit en dís die Suzman-
resep wat die HNP/VVK gebruik en dis 'n Kommunistiese resep.  
Die vraag is, wie se belange verteenwoordig die HNP/VVK nou 
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Kies wéér reg...
Met die regime se munisipale verkiesing op hande, word Suid-
Afrikaners tans uit alle oorde met propaganda van die verskillende
partye gebombardeer.
In die vorige uitgawe van hierdie nuusbrief het ons alreeds die be-

ginsel verduidelik waarom Afrikaners beslis moet wegbly van die
kommunistiese regime se verkiesings.
Intussen het die Dagbestuur van die ANB 'n amptelike verklaring

uitgereik waarin dié beweging se standpunt oor die verkiesing ges-
tel word. Die verklaring lui soos volg:

ANB standpunt teen deelname aan ANC-verkiesings

Die ANB word uit alle oorde genader met betrekking tot sy standpunt

oor deelname aan die munisipale verkiesing op 18 Mei 2011.

Alhoewel die ANB nie 'n politieke party is nie, distansieer hy hom van

die ANC/SAKP/Cosatu se verkiesings en beveel aan dat blankes,

en in besonder Afrikaners, nie moet gaan stem nie.

Enkele van baie redes waarom die ANB aanbeveel dat van die

stembus af weg gebly moet word is:

l Deur te gaan stem word legitimiteit aan die huidige onchristelike

grondwet gegee.

l Deur te gaan stem word erken dat die kommunistiese ANC-

regering 'n wettig verkose regering is.

lDeur te gaan stem word erken dat die diaboliese wette, regulasies

en enige ander bepalings wat deur die parlement-, provinsiale- en

munisipale rade goedgekeur word op demokratiese wyse geskied

het en dat jy jou daarby sal neerlê.

l Deur te gaan stem verbind die kieser hom/haar aan die eed of

verklaring wat die verkose raadslid aflê wanneer hy/sy ingehuldig

word, wat onder meer so lui: "Ek, .........., sweer/verklaar plegtig trou

aan die Republiek van Suid-Afrika en dat ek die Grondwet en die

ander reg van die Republiek sal gehoorsaam, eerbiedig en onder-

hou; en ek belowe plegtig om my funksie as lid van die ................ na

die beste van my vermoë uit te voer. So help my God."

l Deur te gaan stem word verklaar dat daar geen gewetens

beswaar is teen 'n Grondwet wat alle gode gelykstel aan die Drie-

Enige God nie.

Die ANB is van mening dat 'n Christelike Afrikanernasionalis hom

nie op die wyse moet verbind aan 'n Grondwet wat vir hom geen heil

in pand hou nie.

Die ANB doen 'n beroep dat Afrikanernasionaliste eerder buite

hierdie bestel moet konsolideer om Afrikanernasionalisme te bevor-

der, wat bymekaar sal bring wat bymekaar hoort en wanneer daar-

mee geslaag word, die stryd dan vandaar gevoer sal word om die

politieke mag te herwin.

Tot hier dan die ANB verklaring.
Hierby kan 'n mens net enkele gedagtes byvoeg, veral wat die

opsies betref van mense wat dit oorweeg om te stem.
Die meeste Afrikaners wat gaan stem, erken dat hulle wil stem om tot
'n opposisieparty se veldtog by te dra, ten einde te probeer om beheer
van die plaaslike rade oor te neem. Hierdie mense sal dus eintlik maar
'n keuse moet maak tussen die DAen die Vryheidsrfont Plus.

Laasgenoemde verloor egter vinnig veld, want die propaganda-
truuk wat vir die DA die beste werk is dieselfde truuk wat in die
tagtigerjare deur die KP van dr. Andries Treurnicht gebruik is. Die
KP het hulself bemark as "die wenparty". Daarmee saam het hulle
die persepsie geskep dat hulle die enigste party is wat moontlik die
NP sou kon onttroon.

Die DA doen vandag basies dieselfde. Omdat hulle die grootste
opposisieparty is, bemark hulle hulself as die enigste party wat die
ANC kan opponeer. In sekere gebiede (soos Pretoria) gaan hulle
selfs so ver as om die persepsie te skep dat hulle met 'n bietjie
moeite en ekstra steun die stad se bestuur kan oorneem.

In die vorige nuusbrief het ons die wanvoorstellings oor die
realiteit van die situasie aangespreek. Maar daar is natuurlik nog die
beginselfaktor, wat nooit uit enige Afrikanernasionalis se gedagtes
gelaat mag word nie. Uit beginsel alleen moet elke Afrikanernasio-
nalis partye soos die DA en die VF Plus met minagting verwerp.
Die VF Plus is en bly in die eerste plek die party wat direk uit die

IDASA komplot ontstaan het. Dis 'n party wat, soos Jaap Marais dit
destyds gestel het "in sonde ontvang en gebore is". Dié party het
ontstaan uit die gekonkel en verraad van Afrikaners wat die ANC
en die Kommuniste gehelp het om oor die laaste hekkie te kom voor
hulle die Afrikaner se land onwettig oorgeneem het. 'n Afrikaner
wat vandag vir die Vryheidsfront Plus stem, kondoneer een van die
vuilste episodes van verraad in ons volk se geskiedenis. 
Die DA, aan die ander kant, is en bly die eindproduk van die des-

tydse liberale party, wat onder meer as een naam bestaan het, met
leiers soos die Jodin Helen Suzman, die aartsverraaier, Van Zyl
Slabbert en die Jood, Tony Leon, wat deesdae snoesig op Zuma se
soustrein as ambassadeur in Argentinië sit. 

Die DA is 'n party met liberale fondamente, wat onlangs nog vír
die nuwe aborsiewet in Suid-Afrika in die parlement gestem het.

'n Afrikaner wat vir die DA stem, net omdat hulle kwansuis die
lewe in die nuwe Suid-Afrika 'n bietjie geriefliker kan maak, verdi-
en om saam met hulle deur die Kommuniste verswelg te word. 
Ons moet onthou dat ons enigste pad na volkome vryheid sal loop

deur die proses waardeur die huidige bestel vernietig moet word.
Waarom sou ons dan hierdie bestel se leeftyd wil verleng deur te
hoop op beter bestuur van plaasliker rade en dan ons beginsel in die
proses verkrag deur partye te steun wat saam met die proses ver-
nietig moet word?

Korrupsie en rasse-polarisasie
Die ANC/SAKP-regime se inherente korrupte aard is besig om
hom in te haal. Selfs die mees liberale kommentators en koerante
praat en skryf deesdae openlik oor die korrupte aard van die ANC
en die regering in Suid-Afrika op alle vlakke.
Wat nou besig is om in ons land te gebeur, is iets wat nie baie poli-

ties korrek is om openlik te sê nie, want dit het 'n rasse-konnotasie
wat nie baie goed reflekteer op die Swartman van Afrika nie.

Dit bly egter 'n feit dat die Swartman van Afrika nog nooit in die
geskiedenis in enige Afrika-land in so 'n mate suksesvol kon regeer
dat dit met die vooruitstrewende lande van die Weste kan vergelyk
nie, ten spyte van die feit dat Afrika 'n vrugbare kontinent is met
baie minerale rykdom.
Suid-Afrika is vandag net nog 'n tipiese Afrika land wat in ellende

verval weens die onbevoegdheid en korruptheid van sy regering.
Wat egter interessant is, is die feit dat die Swart massas skynbaar nie
die vermoë het om iets aan hierdie situasie te doen nie, ten spyte
daarvan dat hulle in die sogenaamde "demokratiese" bestel inder-
waarheid die mag in hul hande hou.
Hierdie tendens het alles te doen met die rassekwessie. Die ANC

en die Kommunis se magtigste wapen bly die rassekaart wat met
groot gemak en sukses gespeel word. 
Terwyl ANC-leiers se uitsprake al hoe belagliker raak en terwyl die

gaping tussen hul uitspattige lewensstyl en dié van die kreperende
massas al hoe groter word, bestaan daar skynbaar by hulle geen vrees
om onttroon te word nie, want solank as wat hulle die Witman as die
skuldige vir elke probleem kan voorhou, sal hulle troon bly staan.
Hierdie situasie dryf die liberaliste teen die mure uit van frustrasie,

maar vir elke ingeligte Afrikanernasionalis is dit maar net die ma-
nifestasie van die werklikheid waarteen ons die liberale wêreld jare
lank al probeer waarsku. n
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eintlik en wie gaan bevoordeel word, siende dat die aard en wese van
die eise, ongeag die vryheidsideaal, identies aan dié van vroeëre
vyande, naamlik die Joods/Brits/Amerikaanse geldmag is? 

Huidig, is daar tegnies gesproke, nie 'n verskil tussen die HNP/-
VVK "nie-rassiges" en die DA "nie-rassiges" met die Helen Suz-
man protégé Helen Zille, as halwe Jood nie en tussen die DAen die
ANC, is die enigste wesenlike geskilpunt korrupsie. Hoewel die
HNP buite die bestel opereer sover dit regime-verkiesings betref, is
hul saam met die VVK, beginselgewys, binne die bestel.
Die verlangde vryheid op "nie-rassige" gronde, is 'n teksboek-herha-

ling van die Volksfrontaksies in 1994. Die Volksfront verklaar des-
tyds dat "Ons het besef ons kan net as volk selfbeskikking opeis in-
dien ons voldoen aan internasionale maatstawwe oor menseregte"
en daardie maatstawwe omskryf diskriminasie as "elke vorm van
onderskeid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur" en dit kan al-
leen oorkom word met "nie-rassigheid". Hierop skryf Jaap Marais,
dat dit juis "nie-rassigheid" is, wat "die essensie van liberalisme is"
en "daarmee word die grootste toegewing aan die ANC-SAKP ge-
maak en word die mees wesenlike aspek van die NP, die ANC en
die SAKP se beleid natuurlik aanvaar" en "Al sou die ANC-SAKP
instem tot een of ander vorm van 'n volkstaat, maar die beginsel
van 'nie-rassige demokrasie' en van 'verwerping van enige vorm
van diskriminasie' word daarin gehandhaaf, sal so 'n volkstaat net
'n ander Azanië op 'n kleiner skaal wees".
Die HNPhet die "goue draad" geknip, hul eie bestaansreg verloën

en Jaap Marais en Verwoerd se "een gees dwarsdeur jou hele volk-
sliggaam adem" repudieer.

Wanneer hierdie HNP/VVK-karretjie van sy nasionalistiese pad
afgegly het, sal dit net soos vir Jan Smuts destyds, te laat wees om
te sê "...maar ek is 'n Boerseun".

Afrikanernasionalisme se vyande

Die Brits/Joods/kapitalistiese geldmag-konglomoraat van 1899, het
bloot in 1994 'n Swart handskoen aangetrek. In 1899 was die eis
stemreg vir die Uitlanders en in 1994 stemreg vir die Swartes.
President Paul Kruger het besef dat die eise niks met stemreg te doen
het nie, maar met sy land. Huidig, het dit steeds niks met stemreg te
doen nie, dit was slegs 'n middel tot die roof van ons land. De laaste
vinger in die Swart handskoen is dié van die geldmag-konglomoraat,
insluitend natuurlik die Swart Kommunistiese elite wat as vuil vin-
gernaels figureer. 
Nou reken die HNP/VVK, as die Afrikanervolk net kan "nie-ras-

sige" eise stel, kan ons dalk 'n stukkie van ons land terug onderhan-
del by die Swart- en Verenigde Nasies handskoene, sonder om re-
kening te hou met die 1899 en 1994 inhoud van die handskoene! 
Soos onder andere, die Joodse Oppenheimers in 1899 agter Trans-

vaal se goud aan was en in 1994 vir Mandela geborg het, is hul van-
dag weereens deel van diegene wat saam met Shell, as ANC/SAKP/-
Cosatu borge, die Karoo wil omdolwe vir gas. Die internasionale en
plaaslike geldmag plunder sedert 1899 ons land en al reken die HNP/-
VVK die Afrikaner kan "nie-rassig" word soos 'n verkleurmannetjie,
sal dit niks daaraan verander nie. Dit sal ons net belaglik maak, ver-
neder en die Afrikanervolk se verflenterde selfrespek verder knou. 

Die moorde sal ongeag "nie-rassigheid" voortduur. Dít is steeds
deel van die geldmag se plan, dit is steeds 'n Konsentrasiekamp be-
leid met 'n verskil hier en daar, "to wipe out all traces of Afrikanerism"
en sê Gwede Mantashe "Ons baklei nie teen Indiërs en Kleurlinge
nie. Ons wil blanke mans bykom". Die "Kill a farmer, kill a Boer", is
dus net die voortsetting van Milner se 1901 uitspraak dat die Boere
"'n kanker op die aarde is", "die uitvaagsel van die wêreld is", "die
doring in die vlees van Engeland is" en "mag hy vir ewig stilgemaak
word" – omdat die Boere grondbesitters is, waaronder minerale skuil
en boonop nasionalisties is, daarom Zuma se vasberadenheid dat
"The ANC will rule until Jesus comes".
Die SAKP-program sorg verder dat "A vigorous and vigilant dic-

tatorship must be maintained by the people against former domi-
nating and exploiting classes", sodat die voormalige VSA presi-
dent, Richard Nixon, se uitspraak in sy 1980 boek The real War
gestalte kan kry, "Our aim is to get control of the two great Treasure
houses on which the West depends – the energy treasure house of
the Persian Gulf and the mineral treasure house of Central and
Southern Africa". En die HNP/VVK lol met "nie-rassige" eise!
Kyk maar net na Afghanistan, Irak en Libië, hulle is na alles "nie-
rassig". Dis hul olie-rykdom wat die grypsug veroorsaak. 

Die VN Geldmag Wêreldheersers ag net dit wat onder die aarde
se oppervlak is, alles en almal bo-op, is verbruikersgoedere bestem
vir die ashoop, soos en wanneer dit hul pas, ongeag ras, laat staan
nog volk!

Gawie en die VVK

Die ANB sê, suiwer Afrikanernasionalisme met al die beproewinge
langs daardie weg, is ons "goue draad" erfenis en enigste hoop op
die herwinning van ons Vaderland en vryheid, met die volle besef
dat die Almagtige God anders mag beskik. Ons sê verder, hier
staan ons: ons kan nie anders nie, ons is Wit!
In die verband verskil Gawie, 'n  rubriekskrywer van Die Afrikaner

en lewer sy pleidooi vir VVK-deelname, maar met behoud van Chris-
tenskap, Witmanskap en Afrikanerskap. Dít is nie moontlik nie. Díe
negering van Witmanskap deur die VVK, kalwe ook die fondament
onder die Christenskapbeen uit, want Witmanskap is 'n Godgegewe.

Einste Gawie het ons gewaarsku teen pleidooie vir "nie-ras-
sigheid", komende van die liberale anti-apartheidsaktiviste geklee
in godsdienstige gewaad, waaronder die Engelse priesters, Beyers
Naude's, Boesakke, Tutus et al. – geldmag lakeie.
So berig Gawie onlangs oor dr. Malan se uitspraak aangaande sy

vyande: "Hy het altyd betoog dat as die SUNDAY TIMES, destyds die
vlagskip-publikasie van die Brits-Joods-kapitalistiese geldmag-kon-
glomoraat aan die Rand, iets waarderends van hom sê, hy dadelik
weet dat hy 'n ernstige fout gemaak het!" 
Gawie maak dus "'n ernstige fout", want "nie-rassigheid" is prysens-

waardig in die oë van die Nuwe Wêreldgeldmagte. Pas na Gawie se
VVK-pleidooi, dra Die Afrikaner 'n berig oor dr. Malan se apartheid-
persverklaring "Nasionale Party se Kleurbeleid ná 1948, Hand-
hawing van blanke ras as hoogste taak ..." –  lynreg teen Gawie se
pleidooi in. 
Gawie deel ook 'n dwarsklap uit na die AVP as hy skryf, diegene

wat die VVK-plan kritiseer, veral die "wat self nie aan hierdie plan
gedink het nie" sommer "remskoene" is! Dan trek die ANB ook som-
mer die skoen aan en dan wéét Gawie immers waar om vir remskoe-
ne aan te klop, wanneer die HNPse VVK-karretjie aan de glye gaan.

Die VVK-voorgestelde genomineerdes/kandidate

Die lys van genomineerdes soos in Februarie 2011, dek 'n wye
spektrum en die inligting is verkry onder die titel "Lewensloop van
Volksraad-kandidate". Kandidate wissel van adjunk-presidente uit
die "Kuberstaat Bravoland" tot manne vanuit klein tronkselle. Be-
roepslui en bomplanters. Bokjagters en bang manne. Verkenners en
finansiële adviseurs. Opera gangers en "Pop en Rock" aanhangers.
Strategiese denkers en post-traumatiese stres gevalle. Blou Bul kap-
teins en brandweermanne. Orania en Kleinfontein manne. GG (Go-
vernment Garage) misbruikers en Oranjekas bestuurders. HNP Stig-
terslede en KP Parlementslede. Hitler en Hertzog aanhangers. Oud
Afrikaner Volksfront en nuwe Afrikanerfront manne. AWB en
BKA manne. Gatjieponners en Israeliete. Manne wat muteer het
van HNP na Aksie Eie Toekoms na Oranjewerkers na AWB na KP
na Afrikanerfront. Vier manne met Radio Pretoria konneksies.
Laaste maar nie die minste nie, manne wat voorheen lospryse op
hul koppe gehad het en manne met losse sedes.
Nietemin, word almal se bona fides aanvaar en vir doeleindes van 
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hierdie bespreking, word op die HNP leier en VVK-kandidaat, mnr.
Andries Breytenbach, as die een-oog koning gefokus. Dit is natuur-
lik nadat dr. Dan Roodt vir een of ander rede, hierdie posisie wat hy
sedert Junie 2010 beklee het, in Februarie vanjaar ontruim het.

Die HNP leier se coup

Breytenbach se CV lyk indrukwekkend en hoewel niks in die poli-
tiek toevallig gebeur nie, het hy dit oënskynlik man alleen reggekry
om die HNP in minder as 'n jaar van sy Witmanskapbasis te ver-
vreem én Die Afrikaner te kaap. Gawie se kaping is egter nie so
groot prestasie nie, siende Gawie se verbintenis met Radio Pretoria
en hul volksheld, "oorle Jôn Vorster", soos Gawie na hom verwys.
Ook hardloop die HNP's soos skoothondjies agter Breytenbach se
VVK-been aan. Breytenbach het ook as gewese Radio Pretoria di-
reksielid, hierdie stasie aan sy voete. Dit is betekenisvol, siende Ra-
dio Pretoria se jarelange vyandskap teenoor die HNP, nog so on-
langs as 2008, toe dr. Sydney Gregan, as HNP onderleier, deur hul
tot "snotkop" verklaar is. 

Hierdie nuutgevonde "waardering" van Radio Pretoria vir die
HNP/VVK, roep dr. Malan se waarskuwing op. Die HNP en Brey-
tenbach het êrens 'n "ernstige fout" gemaak!  
Boekdele kan geskryf word om die vertrapping van die Afrikaner-

nasionalistiese beginsels van Christenskap, Afrikanerskap en Wit-
manskap deur die HNP sedert 2004, te illustreer. Huidig is daar eg-
ter 'n paar aspekte wat uitstaan: 
l Breytenbach reken sy Afrikanerhelde, onder andere Verwoerd
en Jaap Marais was "beginselvas en tog buigsaam ..." Dis gewoon
onwaar! Beginselvasheid sluit buigsaamheid uit en andersom. Dié
drie beginsels hierbo genoem is tydloos. Net soos wat dit nie buig-
baar is nie, is dit ook nie aanpasbaar by 2011 omstandighede nie,
anders word die "goue draad" geknip. Pragmatiese planne, soos
dié van Willie Marais in 2004 met dr. Dan Roodt as rubriekskry-
wer van Die Afrikaner en Breytenbach se "nie-rassigheid" in 2011,
moet aan die beginsels beantwoord, nie andersom nie. "Nie-rassig-
heid", as Afrikaner selfbeskikkings-gereedskap vir eise by die Nuwe
Wêreldliggame, eggo maar net vir oorle Jôn. Sê Jôn destyds: "My
government will move away from race discrimination with every-
thing in our power".
l Vir Breytenbach se kennisname, het absoluut niks sedert Jaap
Marais se dood in Augustus 2000 gebeur, wat Marais nie voorsien
het en wat Breytenbach se gebruik van ons vyande se gereedskap,
naamlik liberalisme regverdig nie. Die Afrikaner beaam dit en haal
Jaap Marais in Maart 2011 op die voorblad aan: "Daar is net twee
beginselbasisse in die Suid-Afrikaanse politiek: 'n nasionale begin-
selbasis of 'n liberale beginselbasis. Die liberale beginselbasis het
oral in Afrika misluk en is besig om nou sigbaar in Suid-Afrika te
misluk". Dit was in 1985! In November 1994 herhaal Marais: "...
tussen liberalisme en nasionalisme is daar geen versoening nie".
l Die VVK gebruik die Vryheidsmonument as sentrale embleem.
Die monument verskyn ook op die buiteblad van die boekie ge-
titeld Ons sal opstaan ... onder redaksie van Breytenbach, 1994, ses
maande na die Swart Kommuniste oorgeneem het. Breytenbach,
het die voorblad geag maar onder andere Jaap Marais se referaat
daarin geminag. Jaap Marais sê "Dit is die grootste bedrog wat daar
gepleeg word om mens sku te maak vir die feit van rasseverskille,
sku te maak vir sy rassebewustheid, bang te maak dat hy beskuldig
word van rassisme, en dit is dan die grootste vloekwoord wat teen
jou geuit kan word. Ons moet daarvoor terugdeins om ons daardeur
te ontwapen, te ontman teen die aandrang van die Swart ras" en
"Die merkwaardige ding is, daar word gepraat van nie-rassigheid,
maar selfs die gebruik van die woord nie-rassigheid, is 'n erkenning
van ras. Hoe kan jy praat van rassigheid as jy nie die erkenning van
ras gee nie. Maar dit is die soort gekheid waarmee 'n mens te doen
het. Die Afrikaner veral het in Afrika sy staanplek gekry omdat hy
sy Witmanskap gehandhaaf het... Net op grond daarvan" en "Ons is

in 'n konflik-gerigte samelewing en ons moet kyk na die lewensor-
de wat nadruk plaas, nie op 'n apologetiese inkrimping nie, maar
op 'n uitdagende uitbreiding. As ons nie loskom uit hierdie apologe-
tiese inkrimping van ons Afrikanerskap nie, sal ons nie onsself kan
ophef nie" en laastens "Daarom, ons moet van die standpunt uit-
gaan: hierdie land is óns land. Ons hét hom, dis óns vaderland,
watter deel daarvan ook al deur Swartes bewoon word. Maar ons
skuld hierdie land aan niemand nie en as hulle hom permanent van
ons wil hê, sal ons bereid moet wees om daarvoor te veg. 'n Volk
wat niks het om voor te sterf nie, het ook niks om voor te lewe nie.
Dis een van die grootste waarhede wat daar is".
Breytenbach is dus volgens sy eie held, met "bedrog" en "gekheid"
besig en die HNP maak mee, terwyl die haan al hees gekraai is!
l Volgens die geldmag is Suid-Afrika se minerale skatte einde-
loos, bykans 90% van die platina op aarde, 80 % van mangaan,
73% van chroom, 45% van vanadium en 41% van die goud, om
maar net 'n paar te noem en die Periodieke tabel groei steeds. Pres.
Kruger het seker maar net van goud en diamante geweet, tog roep
hy in die krisistyd uit "My land! My land! Jy wil my land hê" en
daarvoor is smartlike offers gebring. Nou beheer die geldmag die
land en Breytenbach en die VVK dink dit kan stuksgewys met
"bedrog" en "gekheid" herwin word!
l Van bedrog gepraat, daar is nog die netelige kwessie dat Brey-
tenbach teenoor die ANB erken het, dat daar waarskynlik nie suk-
ses met die VVK behaal sal word nie, maar dat dit 'n manier is om
mense bymekaar te maak.
l In Breytenbach se huldeblyk met die afsterwe van prof. Carel
Boshoff, sê hy dat Orania tot inspirasie van volksgenote dien "... om
op daardie pad voort te gaan, want om as volk te kan voortbestaan,
is daar vir ons geen ander uitweg nie". Indien dit die geval is, hoe-
kom is Breytenbach nog nie op Orania nie? Hoekom die VVK-ver-
kiesing as Orania of Oranias die antwoord is? Is die Almag van
God nie meer 'n faktor nie? 
l Laastens trek Breytenbach in sy CV 'n analogie tussen die Afri-
kaners en die Jode as hy skryf  "Die Jode het vir 2000 jaar hul
aanspraak op Israel behou alvorens hulle dit weer kon beset, en dit
ook maar gedeeltelik". Dié analogie verraai baie en al sou niks
anders 'n diskwalifikasie wees om namens Afrikaners in die bresse
te tree nie, dan is hierdie die doodskoot. Jaap Marais skryf in 1990
oor 'n soortgelyke analogie van pres. De Klerk: "Dit is 'n growwe
misleiding, want daar is geen parallel te trek tussen die Afrikaners
en die Jode nie". Want soos die HNP se eie "grand old dame" dit
gestel het "If you don't understand the Jewish question, you don't
understand anything".

Willie Marais en Dan Roodt is die HNP

en AVP familieband

Huidig, is die oor en weer teregwysings tussen die HNPen die AVP
oor die HNP se deelname aan die VVK, interessant. Dit is 'n familie-
twis. In 2004 omarm Willie Marais en haas al die leiersfigure in die
huidige AVP, Roodt as liberale skrywer wat die HNP laat skeur het.
In 2011, voldoen Breytenbach aan Roodt se liberale anti-apartheid
voorskrifte van "nie-rassigheid" en daardeur haal hy hom die gram-
skap van die AVP op die hals! 

Roodt se verkorte CV in 2004 is as volg: Super slim en ryk, stu-
deer aan Wits en neem aktief deel aan die linkse politiek op die
kampus, betoog teen polisiegeweld in Soweto, lid van NUSAS, lid
van die Students' African Movement en SAVS, dienspligontduiker
(Frankryk), keer in 1990 terug omdat Mandela se vrylating op han-
de was, direkteur van Praag, selferkende liberalis, anti-apartheids-
aktivis, wedergebore Sestiger, ongelowige pornografies-sadistiese
skrywer en uitgewer, Nietzsche aanhanger, kampvegter vir Afri-
kaans en 'n stadstaat. Slegs enkele uitlatings van Roodt is: 
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"Met 'Afrikaner' bedoel ons enigeen, ongeag ras of kleur, wie se
moedertaal Afrikaans is", "...dat ek geheel en al van DF Malan ver-
skil. Daar is geen godgegewe plan vir die Afrikaner nie, ... as ek by
Bloedrivier was sou ek ook graag wou glo dat God aan my kant
was, maar ek is bevrees dit is vandag so uitgedien soos die ossewa
of die voorlaaier", "...vergeet dat  ons enige hoër ideaal behoort na
te streef as ons eie oorlewing en welvaart", "...in Afrikaans politiek
en godsdiens skei", "My stryd is dus steeds liberaal eerder as na-
sionalisties...", "...mense die produk is van evolusie... ", "Die kans
het ons van die sewentiende eeu af in hierdie land saamgegooi",
"Azanië is 'n baie mooi naam ..." en dan heelwat detail oor die stad-
staat, wat skokkend ooreenstem met die VVK-planne, selfs die "nie-
rassigheid" en buig voor die VN. In die lig hiervan was dit geen
verassing dat Roodt in 2010 'n VVK-kandidaat was nie.

Die HNP en AVP hou vol dat geen beginsels met Roodt versaak
is nie en dat die skeuring 'n leierskapstryd was, terwyl Jaap Marais
destyds vir John Vorster gewaarsku het, dat 'n party nie skeur oor
leierskap nie, maar oor beginsels. Die beginselversaking word ver-
vat in "Die HNP Grondslag, Doelstelling, Program van Beginsels
en Riglyne". Hoofstuk Vier punt nr. 5, "Kultuuropdrag en Wet van
God" en  punt nr. 18 "Openbare sedelikheid", wat Roodt net sowel
by naam kon noem.
Roodt se gedig Volksvreemd, spreek vanself dat die Christenskap-

beginsel in totaliteit versaak is. Dis die onbeskryflik skokkend, por-
nografies kru en walgende Afrikanervrou-ontering denkbaar en dis
op Google: "beeld kyk wie praat" getiteld "Beeld, Vrydag 18 Maart
2005, p.07: KYK WIE PRAAT!" 

Drie maande voor sy dood het Jaap Marais in Die Afrikaner ge-
waarsku teen die "linkse" Roodt as leiersfiguur by die Groep van
63, wie se "verteenwoordiging lê alles vanaf 'n skraal middellyn na
links tot ver links". Verder het hy dit teen "die Groep se onmiddel-
like aanknoping by die Kommunisties-liberalistiese groepe se kreet
teen apartheid...". 
Die AVP is dus met Willie Marais en Roodt op dieselfde glybaan as

die HNP, maar slaan op die einste oliekol brieke aan dat die rook trek.
Ongeag die familietwis kan die beginselversaking skematies

voorgestel word en sodoende word vasgestel wie hoort tans "uit
innerlike oortuiging bymekaar".

Die jaar 2010

AVP -  hoort by Willie Marais
Willie Marais -  hoort by  Roodt
Roodt                -  hoort by  VVK
VVK                 -  hoort by  HNP
HNP -  hoort by  AVP

Die jaar 2011

AVP -  hoort by Willie Marais
Willie Marais    -  hoort by Roodt
Roodt                 -  hoort by HNP
HNP -  hoort by AVP
AVP-Swartpot verwyt HNP-Swartketel
Én, wat seg die goeie oud Swartketel/nuwe Swartpot dominee toe

van die gebeure rondom Roodt in 2004? Hy seg op band, dat die
Swartketel/Swartpot familie "...is 'n blêddie klomp leuenaars, ver-
skoon my Engels!"

Die "innerlike" verdelingslyn onder Afrikaners

Groot geld en Afrikanernasionalisme is aardsvyande, omdat geld-
mag-kapitalisme en Kommunisme twee kante van dieselfde munt
is. Dít het die verdelingslyn oor die afgelope eeu veroorsaak. Pres.
Kruger in 1899 teen die Joodse geldmag, Britse imperialisme, Vry-
messelary en Boere-verraaiers. Genl. Hertzog en dr. Malan in 1912
met Afrikanernasionalisme teen genl. Botha en Smuts se "eer en
plig" teenoor die 1899 vyande. In 1948 Malan teen Smuts. In 1960
dr.Verwoerd teen die Joodse geldmag en Afrikaner Cape Liberal

Nats soos Rupert & Kie. Sedert 1969 dr. Hertzog en Jaap Marais
teen die NP, geldmagte, skynregses en Van Zyl Slabbert se IDASA-
verraaiers. 

Toe in 2004, kom die dood wat maar altyd potensieel in die HNP-
pot was. Die rykman, Willie Marais, sê dat hy nie verder "gekniehal-
ter" wil word met Roodt nie, anders bedank hy. Ses Dagbestuurslede
se beginselmaatstaf  kom toe te staan teen die geldmaatstaf van
Willie Marais, as ongeveer die 58ste rykste aandeelbesitter in SA
met 'n batewaarde van R389 miljoen.
Net soos wat Rupert ook nie gekniehalter wou word nie en instru-

menteel in Verwoerd se moord was, vermoor Willie Marais en sy
meerderheid Dagbestuurslede, Christenskap in die HNP. Soos te
wagte van dié wat met die geldmaatstaf meet, het Willie Marais
met sy dood, nie die HNP uit die bedelstaf opgehef nie, maar uit sy
testament geskryf. Dís die les van groot geld! 

Dié 2004 verdelingslyn, bestaan steeds in 2011 tussen die ANB
en die HNP/AVP, weens laasgenoemdes se onverklaarbare "eer en
plig" teenoor Willie Marais – nes Botha en Smuts teenoor die 1899
vyande. 
Dr. Tobie Muller skryf in 1913 dat in 'n volk se lewe is "diepte die

hele saak... Nie wat oor 200 of 300 jaar van ons sal geword het nie,
maar wat ons nou is en moet wees ... 'n Volk wat getrou bly aan sy
beste tradisies en wat sy hoogste sedelike belange nie verwaarloos
nie, is amper onuitroeibaar".

Dus, kies jou leiers en helde versigtig want hul spreek tot jou,
maar ook ván jou. Leiers se besluite moet beginsels reflekteer, nie
persoonlike voorkeure nie, want dit bepaal die "goue draad". So is
daar AVP-leiersfigure wat reken dat Roodt 'n "vark" is, maar wat sê
dit van Willie Marais en hulself? Of ken 'n mens nie meer 'n boom
aan sy vrugte nie?

Saam met prof. WJ du P. Erlank sê ons ook vir die HNP/VVK,
"Ons stel ons nie groot aan teenoor ander volke wanneer ons, ons
Witmanskap beskerm nie. Ons stel ons klein in teenoor die Gods-
plan van verskeidenheid".  

Komaan Afrikaners! Christenskap, Witmanskap en Afrikaner-
skap is nie maar soos Botha en Smuts se "ronde klippertjies"-be-
ginsels wat "nie so maklik raak gevat kan word nie", dit is baie skerp
omlyn. Bly daarby, dan sal die bymekaar maak, wat innerlik by-
mekaar hoort, nie uitbly nie!                                                   n
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Die gemiddelde Afrikaner was 'n mens wat tradisioneel 'n behoefte
gehad het om sy eie huis of 'n stukkie grond te besit. Tot en met die
Tweede Vryheidsoorlog was die Afrikaner meestal boere. Na die
Tweede Vryheidsoorlog en met die industriële ontploffing wat daar-
na gevolg het, het 'n groot aantal Afrikaners – veral die jongmense –
as gevolg van die vernietigende uitwerking van die oorlog hul ge-
wend na die nywerhede en mynbou. Hierdie jongmense was hoof-
saaklik afkomstig van die platteland en plase en het 'n groot gedeelte
van hul verdienste gebruik om hul ouers te help om weer die plase
op te bou.

Ná die oorwinning van 1948 en tot met die moord op dr. HF
Verwoerd in 1966, is daar 'n beleid gevolg om eiendombesit aan te
moedig. Daar is deur die staat subsidies toegestaan om 'n huis te
koop, boerdery-nedersettings is op die been gebring op die platteland
en afgetrede staatsamptenare is aangemoedig om hul op die platte-
land te vestig.

Levubu was byvoorbeeld so 'n nedersetting waar pensionarisse en
afgetrede staatsamptenare nog produktief 'n bydra kon maak in die
ontwikkeling van die platteland. Jong mense is aangemoedig om tot
die landbou toe te tree. 
Dr. Verwoerd het geredeneer dat 'n persoon wat nie sy eie eiendom

besit nie en eerder 'n huurder wil wees, ook nie tot die verdediging
van die eiendom sal toetree om dit in volksbesit te hou nie. Om
hierdie rede is eiendombesit aangemoedig. Daar is geredeneer dat
indien die volk die grondbesitter is en die grond behoort deur kaart
en transport aan die burgers van die land, dan sal die volk ook bereid
wees om fisies tot die verdediging van hul eiendom as hul vaderland
toe te tree.

Na die moord op Dr. Verwoerd op 6 September 1966, het John
Vorster en sy opvolgers, PW Botha en FW de Klerk, die beleid om
Afrikaners aan te moedig om op die platteland te vestig stelselmatig
verlaat en die vereistes van die Freedom Charter begin toepas.

Die grondkwessie en die Freedom Charter

Die Freedom Charter sê die volgende oor eiendom en grondbesit:
“The land shall be shared among those who work it !
10) Restrictions of land ownership on a racial basis shall be ended,
and all the land re-divided amongst those who work it to banish
famine and land hunger; 
11) The state shall help the peasants with implements, seed, tractors
and dams to save the soil and assist the tillers;
12) Freedom of movement shall be guaranteed to all who work on
the land;
13) All shall have the right to occupy land wherever they choose;
14) People shall not be robbed of their cattle, and forced labour and
farm prisons shall be abolished.”
In punt 10 word daar melding gemaak dat die land op 'n rasse grond-

slag verdeel sou wees. Daar word geskimp dat dít die rede vir hon-
gersnood en grondhonger onder die massa is. Die oplossing is die
herverdeling van grond aan die wat die grond bewerk.

Europese state is meestal op volkskap gebaseer en ras het nie 'n
groot rol in die vorming van die state gespeel nie. Die eenvoudige
rede hiervoor is dat hulle meestal tot dieselfde ras behoort.  Neder-
lander, Duitser, Fransman, Pool, Sweed, Skot, Ier, Engelsman enso-
voorts was almal Blankes.

Ná die vorming van state, het die Turke en Albaniërs 'n probleem
geword. Hier het afskeiding eerder plaasgevind op geloofgrondslag,
taal en kultuur verskille.

In Suid-Afrika kom die rasseverskil by. Wat mense egter uit die oog
verloor is die feit dat onderskeid tussen rasse hoofsaaklik ondersteun
is deur die Gereformeerde geloofsoortuigings van ons voorgeslagte.
Hulle het hierdie oortuigings tot in die Boere Republieke se Grond-
wet laat opneem. Dus, onderskeid was ook op grond van geloofsoor-
tuigings toegepas. Dit het plaasgevind met die erkenning van God se
Skeppingsverskeidenheid.
Ongelukkig het hierdie werklikheid ook uiteindelik aan die liberalis

die kans gegee om die rassekwessie te gebruik om die Swartes in op-
stand teen die Afrikaner te bring. Die Afrikaner het die verskillende
volke onder die Swartes as Zulu, Xhosa,Venda, Tswana ensovoorts
erken. Om hierdie rede het Verwoerd dan ook die tuislandbeleid
voorgestaan, sodat elke volk – die Afrikaner ingesluit – beskerm sou
wees, sonder die oorheersing van 'n ander.

As mens die Swartes wat histories wel grondregte in Suid-Afrika
sou hê, as verskillende volke erken en hul getalle vergelyk met die
van die Afrikaner, ingesluit die Afrikaners wat huidiglik in die buite-
land verkeer as gevolg van omstandighede ná 1994, dan is die Afri-
kaner die derde grootste volk in Suid-Afrika. 
Was dit nie vir die moord van 27 000 vroue en kinders in die Tweede

Vryheidsoorlog nie, was die moontlikheid selfs daar dat die Afrika-
ner vandag die grootste volk in Suid-Afrika kon wees. 

Die Voortrekkers het wettig grond bekom

Uit bogenoemde is dit duidelik dat die huidige regime alle volke
saamgooi en dan vandaar Suid-Afrika op 'n rasse grondslag verdeel
en nie op 'n volksgrondslag nie. Hier maak die regime hom dus
skuldig aan dit wat die liberalis die Afrikaner van beskuldig.    
'n Mens moet terug na die geskiedenis om te kyk hoe die Afrikaner

sy grond bekom het. Met die Groot Trek het die Trekkers die besluit
geneem dat die beginsel van ware vryheid hoog gehou sou word.
Niemand sou in 'n toestand van slawerny gehou word nie en die doel
en begeerte van die Trekkers was om in vrede en vriendskap met die
inboorlinge te leef. Geen volk sou gemolesteer en aan niemand die
geringste eiendom ontneem word nie.

Die grootste gedeeltes waar die Trekkers ingetrek het, was onbe-
woonde gebiede. Waar daar Swartes teengekom is, is die grense ge-
respekteer en vermy. 

Die Trekkers het hul kwesbaarheid goed besef en konflik sover as
moontlik vermy. Waar daar wel grond van die Swartes bekom is, is
dit deur onderhandelings en ooreenkomste, ruiltransaksies en deur
die koop van grond bekom.
So het Andries Hendrik Potgieter byvoorbeeld beeste verruil vir die

gebied tussen die Vet en Vaalrivier en hy het meer as twintig verdrae
met Swart stamowerhede gesluit om grond regmatig te bekom.  Een
van sy transaksies was in 1846 met die Swazi's, van wie hy die
gebied om Ohrigstad geruil het. 

Piet Retief het die gebied tussen Umzimvubu en Tugela, deur 'n
ooreenkoms wettig bekom. Nadat Dingaan sy betaling ontvang het,
is Piet Retief en sy burgers egter vermoor. 
In die Vrystaat en Transvaal is soortgelyke ooreenkomste aangegaan

met die paar Swart stamme wat in die meestal onbevolkte Vrystaat
en Transvaal voorgekom het. Dié volke se eie grense is erken.
Grond is nie deur geweld of wederregtelik deur die Trekkers in besit

geneem nie. Swartes het egter hul eie erkende grense oorgesteek en
in die Trekkers se gebied begin roof en moor. Dit het die Trekkers
genoodsaak om hulself en hul eiendom te verdedig en te beskerm. 

ANB NUUSBRIEF

SÓ WORD DIE FREEDOM CHARTER PRAKTIES UITGEVOER (DEEL 2)
6 APRIL 2011

(Vervolg op bl. 7)

Grondhervorming en die herverdeling van grond is 'n algemene verskynsel in die nuwe Suid-Afrika. Watter reg
het die huidige regime egter om te oordeel dat die Afrikaner en die Witman se grond aan die Swartman oorgegee
moet word? In hierdie opvolg-artikel kyk CAREL VAN DER GRIJP na die geskiedenis en die feite oor hoe die
Afrikaner sy grondggebied bekom het. Hy maak die skokkende gevolgtrekking dat die Swartman eintlik 75 jaar
gelede alreeds meer grond ontvang het as wat hom toekom.



Later, ná die Britse anneksasie van Natal, het Swartes weereens hul
grense oorgesteek en op staatsgronde gaan plak, wat die regerings
van die onderskeie Republieke gedwing het tot optrede. In sekere
gevalle is die plakkers teruggedryf oor hul grense en in sommige ge-
valle is daar reservate – later bekend as lokasies – toegestaan weens
'n arbeidstekort.

Voor die stigting van die Unie van Suid-Afrika in 1910, het die
Swartman van Suid-Afrika 9 976 290 morge grond beset. In Kaap-
land was dit ongeveer 6 000 000 morge, in Natal 2 997 000 morge,
in Transvaal 905,000 morge en in die Vrystaat 74,290 morge. 

In 1913 is die Swartman se grondgebied met 570 030 morge ver-
groot na 10 546 320 morge, waarvan Transvaal 310 850 bygekry het
en opgeskuif het na 1 215 850 morge. Die Kaap het opgeskuif na
6 255 980, Natal na 3 000 200 morge en die Vrystaat was onveranderd. 
In 1936 is daar weer 'n bykomende 7 250 000 morge toegestaan aan

die SWartes, waarvan 5 028 000 by Transvaal bygevoeg is om dit op
6 243 850 te staan te bring. Die Kaap kry in dié jaar 616,000 by en
kom te staan op 6 871 980 morge. Die Vrystaat gee 80 000 morge
aan die Swartman by en eindig met 154 290 morge en in Natal kry
hulle 526,000 morge by en kom op 3 526 200 morge te staan. Hier
moet ons onthou dat Kleurlinge, Indiërs, en ander nie-blankes se
grond nie ingereken is nie. 
Die wet het enige Blanke belet om op hierdie grond te woon of om

'n besigheid daarop te vestig, tensy daar 'n permit toegestaan is. Die
wetgewing was natuurlik ook van toepassing op die Swartman wat
weer in Blanke gebiede gekom het.
Die grond wat in 1913 en 1936 aan die Swartes oorgedra is, was

die eiendom van Blankes, maar hoofsaaklik die van die Afrikaner.
Dit is natuurlik met die belasting van die Blanke aangekoop. Hier
moet ook daarop gelet word dat die gronde hoofsaaklik vir die
Swartes bekom is wat histories binne die grense van Suid-Afrika
woonagtig was, soos byvoorbeeld die Vendas, Xhosas en Zulu's.
Dit was nie bedoel vir Swartes wat later die grense van Suid-
Afrika oorstroom het nie. Daar is egter ook van die grond gebruik
om trekarbeiders te huisves, maar hul het geen eiendomsreg
daarop gehad nie.
Uit bogenoemde is dit tog duidelik dat die grond in Blanke besit nie

van die Swartman afgeneem is nie. Die Blanke het egter van sy reg-
matige grond aan die Swartman afgestaan. Die grondgebied in
Blanke besit ten tye van Republiekwording op 31 Mei 1961, is die
wettige eiendom van die Afrikaner en die hele wêreld het dit op
daardie stadium so eerbiedig. 
Gebiede waarop Swartes histories aanspraak kon maak en grond wat

later bygevoeg is, sou ekonomies ontwikkel word. Nywerhede sou op
die grense van die Swart gebiede gevestig word om sodoende die ge-
biede ekonomies volhoubaar te maak. Landbouprojekte is ook beplan.
Met hierdie en ander strategiese planne, sou Swart tuislande tot
onafhanklike state ontwikkel het wat los van Suid-Afrika sou staan.

Die tuislandbeleid ná Verwoerd

Na die moord op Dr. Verwoerd is die tuislandbeleid doelbewus deur
John Vorster verdraai en toegepas om te misluk. So is Ciskei, Trans-
kei en Bophuthatswana (Tswanas het geen historiese aanspraak op
grond in Suid-Afrika nie) onafhanklikheid gegee, voordat hul ekono-
mies daartoe in staat was en gevolglik moes Suid-Afrika hulle finan-
sieel onderhou. 
Vorster het reeds in 1971 doelbewus begin om Blanke boere van hul

plase te dryf en om die platteland te ontvolk met die doel om  grond
te bekom om Swartes daarop te huisves. Hy het 'n komitee aangestel
om 'n ondersoek te doen hoe om die boere van die plase te verdryf.
Die opdrag was soos volg:
lOm boere met probleme aan te moedig om hul aan die landbou te
ontrek.
l Jong boere is aangemoedig om die landbou te verlaat en beroepe

buite die landbou te betree.
l Om minderjarige lede van boeregesinne te laat oplei vir beroepe
buite die landbou.
lOm bejaarde boere aan te moedig om af te tree.
Die Komitee moes maniere vind om bogenoemde in werking te stel.

Die destydse Minister van Landbou, Dirk Uys, het in 1971gesê: "Ek
kan nie sê hoeveel boere verwyder moet word nie, maar stem saam
dat baie boere verwyder moet word".

Dr. MD Marais, 'n lid van die komitee, het gesê dat 30 000 boere
verwyder moet word en na die stede verskuif moet word  weens 'n
arbeidstekort.
Hieruit word dit duidelik dat die plan tot gevolg gehad het dat 'n per-

soon wat 'n onafhanklik grondeienaar was, as arbeider moes gaan
werk. Hy sou dan 'n afhanklike word en waarskynlik ook 'n huurder.
As 'n mens na die geskiedenis kyk, dan was dit telkens die gron-
deienaar en boer wat die vaderland tot die bittereinde verdedig het.
Dit was hy wat die vermoë gehad het om die stryd te hervat na 'n ne-
derlaag. Dit alleen kon die rede wees om die boer en sy nageslag te
verstedelik. 
Vanaf 1971 tot 1982 is 20 000 boere van hul grond verwyder en die

kommersiële boer is van 90 000 tot 70 000 verminder. 
Die verwydering van Blanke boere het nie hier opgehou nie. Die la-

tere Minister van Landbou, Hendrik Schoeman, het verwys na die
dom boere wat net standerd 6 op skool behaal het en wat nie in die
landbou hoort nie. Volgens hom moes hulle die beroep eerder verlaat. 
Die NP onder leiding van PW Botha het die beleid om boere te ver-

minder voortgesit. Vanaf Januarie tot September 1982 het die Land-
bank sy rentekoers opgestoot met 140%. Dit het gelei tot grootskaal-
se bankrotskappe, veral onder die kleinboere.

In Februarie 1983 is daar 'n oproep gedoen deur die Regerings-
geïnisieerde Studiegroep oor Strategie vir Nywerheidsontwikkeling,
dat die Landbank sy rentekoers weereens moet verhoog, met die
opmerking dat die tyd vir spesiale gunste vir die boer verby is. Van-
dag is die Landbank 'n "Swart bemagtigings"-bank en word "spesiale
gunste" die voorreg van die Swartes.

Vorster het hom nie aan die 1936-wetgewing gesteur nie. Sy
regering het groot gebiede om Johannesburg, Pretoria en in Noord
Transvaal, asook in ander dele van Suid-Afrika, opgekoop en aan
Swartes oorhandig. 'n Deel is in kontant aan die boer uitbetaal en die
res met staatseffekte, wat op die einde waardeloos was. Banke het
geweier om die staatseffekte as sekuriteit te aanvaar en die meeste
boere was nie in staat om weer tot die landbou terug te keer nie. 
Vandag word weereens gekyk na die wyse van vergoeding om die

"herverdeling van grond" te finansieer en te bespoedig.
Na 1994 is die eerste fase begin om grond wat sogenaamd ná 1913

van die Swarte weggeneem is, weer aan die Swarte te oorhandig. Die
sogenaamde restitusie-eise wat egter deur geskiedkundige feite weer-
lê word, is hiervoor in werking gestel. 

Nadat die restitusie-eise afgehandel is, sal die tweede fase vir die
herverdeling van grond in werking tree. Dit behels 'n plan wat die
inpalming van alle onbenutte grond insluit. Boonop sal daar 'n
beperking op die hoeveelheid plase per persoon, asook die grootte
daarvan, ingestel word. Die einddoel is duidelik: Grondbesit moet die
rasse samestelling van SA weerspieël, net soos alle ander bedrywe
aan dieselfde vereiste moet voldoen.

Minder as 40 000 boere oor

Volgens dr. Theo de Jager, adjunk-president van Agri SA, is daar tans
37 000 kommersiële boere in SA oor. Hierdie getal sluit boere van
alle bevolkingsgroepe in. De Jager voorspel dat daar oor 20 jaar slegs
5 000 kommersiële boere in Suid-Afrika sal wees weens onbillike wet-
gewings, grondhervorming en die onwinsgewendheid van boerdery. 
Volgens de Jager gaan voedselsekerheid nie oor wat jy alles self kan 
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Vir meer inligting, 
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082 463 2125

Met twee verskillende verkiesings in Suid-Afrika op hande, het die
ANB se tweede Hoofbestuursvergadering van 2011 op Saterdag 16
April in Verwoerdburg, weer koers en leiding aan lede van die
beweging gegee.

Mnr. Johann Grobler, voorsitter van die ANB, het Hoofbestuurs-
lede en ander teenwoordiges daarop gewys dat respek vir beginsels
'n mens reg laat oordeel. Omdat die ANB 'n volksbeweging is wat
op sterk beginsels gebou is, sal dié beweging te midde van die re-
gime se munisipale verkiesing én te midde van die VVK-verkie-
sing telkens reg oordeel.
Die uiteinde hiervan sal wees dat ander groepe hulself sal vernie-

tig, omdat hul sonder suiwer beginsels geen fondament het om op
te bou nie. Daarteenoor sal die ANB na alles steeds daar wees met
die verantwoordelikheid om die stryd van Afrikanernasionalisme
voort te sit. Inderwaarheid sal die ANB waarskynlik binnekort na
vore moet tree om die volk te lei, het mnr. Grobler gesê.

Hy het beklemtoon dat Afrikanernasionaliste in hierdie tyd
toekomsgerig moet dink en optree. Maar ons moet onthou dat be-
ginsels aan mense vertroue gee en daarom sal ons geloofwaardig-

heid baie beteken vir die saak van Afrikanernasionalisme.
Om die regime se verkiesing sowel as die VVK-bedrog te verwerp

sal uiteindelik help om nasionalisme te prikkel en op te wek onder
Afrikaners. Nasionalisme is 'n mag wat mense aantrek en in die hui-
dige omstandighede mag ons nooit ons eie posisie onderskat nie.

Mnr. Grobler het ook beklemtoon dat slegs nasionalisme en die
uitbou daarvan weer aan Afrikaners 'n staanplek sal gee vanwaar
hulle teen die aanslae op hulle kan veg. Daarom moet ons die mag-
teloosheid onder ons volk afskud, die twyfel onder ons uitskakel en
onsself regruk om gereed te wees vir die uitdaging wat die ge-
skiedenis aan ons stel in hierdie tyd.
Voordat mnr. Grobler die vergadering toegespreek het, is die ANB

se begroting vir die komende boekjaar goedgekeur. Die ANB se
geldsake lyk steeds gesond, maar daar is ook 'n beroep gedoen om
die beweging se debietorders uit te bou, ten einde die eise van die
stryd met meer sekuriteit te kan beveg.

Die ANB sal vanjaar ook weer 'n skryfkompetisie aanbied, wat
jongmense prikkel om oor onderwerpe te dink wat hulle op die
spoor van nasionalisme sal plaas.                                              n

BEGINSELS LAAT ANB TELKENS IN
MOEILIKE TYE REG OORDEEL

produseer nie. Dit gaan eerder oor wat jy mededingend kan pro-
duseer in vergelyking met die buiteland se produksie kostes. Daarom
kan sekere voedselsoorte goedkoper ingevoer word as om dit in
Suid-Afrika te produseer. Daar moet dus 32 000 boere verwyder
word, sodat 5 000 winsgewend kan boer.
Zimbabwe het tien jaar gelede 4 000 kommersiële boere oorgehad.

Hulle kon dus met min moeite van hul gronde verdryf word. In Suid-
Afrika sal 5 000 boere geen weerstand teen grondbesettings kan bied
nie en sal hulle met tyd totaal en al weggevee word, mits die grond
aan die geldmag behoort.  

Uit die bewyse van die geskiedenis is dit duidelik dat Suid-Afrika
die Afrikaner se eiendom is en dat die Afrikaner reeds voor 1994
groot gedeeltes van sy wettige eiendom aan die Swartes afgestaan
het, al het hulle geen seggenskap daaroor gehad nie. Die Afrikaner is
van sy rematige eienaarskap van Blank Suid-Afrika beroof deur die
verraad van politieke leiers en hul handlangers. 

John Vorster, PW Botha en FW de Klerk was die groot grondher-
vormers. Die ANC-regime bou vandag net daarop voort met die
samewerking van sekere landbou-organisasies wat die grondher-
vorming op grondvlak tot uitvoer bring, met die dreigement teen hul
lede dat 'n "tweede Zimbabwe gekeer moet word".
Agri-SA en selfs die Transvaalse Landbou Unie het in beginsel die

herverdeling van grond reeds aanvaar. Hulle verskil net op die wyse
van die implementering daarvan.
John Vorster het gesê "Toets my aan my dade". Getoets aan hul dade

het die liberale leiers en hul bondgenote, die "volksorganisasies",
skynregses en volkstaat-onderhandelaars voor 1994 - die wat teen
hul eie bloed saamgesweer het - 'n volk beroof van sy geboortereg.
Die geskiedenis het hulle reeds getoets aan hul dade. Die beslissing
is bekend. Vandag beleef ons die antwoord daarop.
Die pad na herstel lê in die oproep van mnr. Jaap Marais: "Verwerp

die bestel. Verwerp die wat jou daaraan wil onderwerp. Verwerp die
vredepraters en onderhandelaars. Die stryd sal gaandeweg met
ander middels gevoer moet word, wat aangepas is by die eise van die
tyd. Hoe dit gedoen sal word, is belangrik. Maar belangriker is die
wil tot stryd, die weiering om oor te gee, die gehegtheid aan 'n ideaal
van vryheid, in 'n vaderland waarvoor alles gegee word wanneer
daartoe geroep word".                                                               n
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