
ANB NUUSBRIEFANB NUUSBRIEF
April 2013 Amptelike spreekbuis van die Afrikaner Nasionalistiese Beweging Nommer 45

Die ANB se verrigtinge vir 2013 het reeds op 9 Februarie vanjaar in
alle erns begin met dié beweging se eerste Hoofbestuursvergadering. 

Mnr. Johann Grobler, voorsitter van die ANB, het op hierdie ver-
gadering aan Hoofbestuurslede beklemtoon dat ons as Afrikaner-
nasionaliste onsself saam met die res van die Afrikanervolk sal moet
staal vir 'n moeilike jaar wat voorlê.

Die jaar het natuurlik sommer vroeg al begin met brandende
wingerde in die Kaap, wanorde en chaos in die bestuur van die
meeste munisipaliteite en die nadors van die probleme in Suid-Afri-
ka se grootste industrie, die mynbedryf, waar die gebeure in Rusten-
burg en Marikana nou in raadsale "ontleed" moet word, sodat een
of ander kommissaris kan besluit wie nou eintlik die skuldiges was
wat gelei het tot die polisie se afmaai van 'n klomp mynwerkers.
Mnr. Grobler het gesê dat die een saak waaroor ons sekerheid kan
hê in hierdie ontstellende tyd waarin ons leef, is dat sake nog meer
ontstellend sal word. As Afrikanernasionaliste mag ons egter nie
moedeloos word nie. Ons moet weer krag put uit die geskiedenis,
waar ons voorgeslagte ook soms in toestande van wanorde en chaos
hul weg moes vind. Hulle het dit egter in geloof en met harde werk
gedoen en daarom kan ons vandag uit hul voorbeeld leer.
Ons moet eenvoudig ons weg weer vind en ons selfrespek herwin

op grond van die regte beginsels en hierin sal die ANB aan die
Afrikanervolk leiding moet gee.
Op die ANB se tweede Hoofbestuursvergadering vanjaar het mnr.

Carel van der Grijp, ondervoorsitter van die beweging, by mnr.
Grobler aangesluit deur die volk op te roep om weer by die stryd
van Afrikanernasionalisme betrokke te raak.
Mnr. Van der Grijp het beklemtoon dat te veel Afrikaners eenvou-

dig gaan lê en dan 'n verskoning soek om deel te word van die hui-
dige kommunistiese bestel. Hy het veral 'n beroep gedoen op Afri-
kanerouers om hul kinders nie vir die wolwe te gooi deur hulle na
staatskole te stuur nie.
Hy het beklemtoon dat, hoewel dit opoffering verg om trou te bly

aan ons geskiedenis en ons kultuur, dit die enigste manier is om ons
nageslag uit die kloue van die Kommunis te hou. 

Mnr. Van der Grijp het ook weer gewaarsku teen politieke spele-
tjies soos om Afrikaners hoop te gee met praatjies van hulproepe na
organisasies soos die VVO. Hy het beklemtoon dat die huidige
wêreldorde teen ons is, omdat hulle nog altyd Afrikanernasionalis-
me se vyand was.
Ons moet egter waak daarteen om in ons optrede die huidige stelsel

in stand te hou. Dié stelsel sal misluk en dit sal gepaard gaan met
geweld. Die oplossing vir ons is om saam te staan sodat ons gereed
sal wees om enige bedreiging die hoof te kan bied.                 n
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Manipulering van die geskiedenis
Dit is 'n bekende feit dat die "oorwinnaars" in enige oorlog of
magstryd gewoonlik daarna die geskiedenis skryf en dus in staat
is om hul weergawe van gebeure as die waarheid vir die nageslag
voor te hou. 
As hierdie "oorwinnaars" dus nie eerlik genoeg is nie en om een
of ander rede baat daarby sal vind om die feite van die geskiede-
nis te verdraai, sal hulle in staat wees om die geskiedenis op meer
as een wyse tot hul voordeel te gebruik.
Eerstens sal hulle vir jare lank hul eie volgelinge kan breinspoel
om te glo dat hul eie saak eintlik reg was – en steeds is – en dat
die regering van die dag ondersteun moet word om "geregtigheid"
op koers te hou.

Tweedens kan die vervalsing van die geskiedenis natuurlik ge-

bruik word om die vyand ook te breinspoel, maar heeltemal na die

ander kant toe. Dit kan gebruik word om die vyand aan die magte

in beheer verslaaf te hou deur 'n ewige skuldgevoel te kweek oor

die verlede, soos in die geval van die Afrikaner tans. 

Dan is daar nog die ander voorbeeld, wat beslis ook tans op die

Afrikaner toegepas word. Dit is die wyse waarop die verdraaiing

van die geskiedenis só aangewend word dat die geteikende groep

mense of volk se trots, patriotisme en nasionalistiese gevoel afge-

breek word deur hom skaam te maak vir sy verlede. Hierdie

metode is deur ons huidige vyand tot 'n fyn kuns vervolmaak en

al hoe meer Afrikaners begin hulself isoleer of losmaak van hul

volk en sy verlede, omdat hulle met slinkse truuks deur middel

van verskeie metodes onder valse indruk gebring word oor hul

verlede en die verlede van hul volk.

Instrumente in die hande van die ANC-regime is só blatant in hul

hantering van hierdie saak, dat hulle waarskynlik net die klein

groepe Afrikaners beïnvloed wat werklik al suf gebreinspoel is. 

Dit is egter in gevalle waar die breinspoeling só gedoen word dat

dit met mense se emosies werk, dat dit regtig gevaarlik word.

Hierin is fiksie, en veral TV-verhale en films natuurlik 'n handige

wapen. Dit is verbasend hoe maklik mense oortuig word van 'n

saak as dit in die tema van 'n film ingewerk word. Daar is byvoor-

beeld al bewys dat tot 80 persent van Amerikaners jonger as 40

vas glo dat hulle land die Vietnam-oorlog gewen het. Die teendeel

is natuurlik waar en dié oorlog was 'n reuse oorwinning vir die

saak van Kommunisme. Dié oorlog het ook ernstige letsels op die

Amerikaanse volk gelaat, nadat byna 60000 jong Amerikaners in

kiste teruggekeer het huistoe en derduisende gewondes

lewenslange letsels (geestelik én liggaamlik) oorgehou het.

Weens die oordadige hoeveelheid films en TV-programme wat

intussen oor dié oorlog gemaak is – en waarin Amerika se rol

daarin gewoonlik geromantiseer en verdraai word – glo die

Amerikaanse massas vandag vas dat hul deelname aan die oorlog

geregverdig was én dat Amerika die uiteindelike wenner van dié

tragiese gebeure was.
Weens die ANC-regime se skouspelagtige mislukking in hul

poging om Suid-Afrika te regeer, is dit natuurlik vir die kommu-
nistiese vyand ook nodig om Afrikaners vandag geestelik aan hul
stelsel verslaaf te hou. Dít word baie effektief gedoen met behulp
van dinge soos skoolleerplanne, wetgewing, hulp van kommunis-
ties-geïnfiltreerde kerke en natuurlik die media. 

Behalwe vir die gewone manier waardeur Afrikaners gebrein-

spoel word in die media, deur leuens uit die verlede te herhaal en
die Afrikanerregering van die verlede onophoudelik af te kraak,
sien ons ook deesdae die emosionele tegnieke van breinspoeling
in ander mediaprodukte en projekte.

Een voorbeeld hiervan is die subtiele spel wat 'n koerant soos
Rapport deesdae speel deur op gereelde grondslag aan hul lesers
gratis DVD's by die koerant in te voeg. Die strategie wat hiermee
gevolg word is egter baie subtiel, want op die oog af lyk dit na 'n
onskuldige manier om lesers te lok. Met hierdie truuk word daar
egter op gereelde wyse ook DVD-films aan lesers gebied wat sake
hanteer waarmee die kyker subtiel op emosionele wyse beïnvloed
word met propaganda van die vyand oor sake soos rasse-gelyk-
stelling, integrasie en die afkraking van die Afrikaner se verlede. 
Hierdie tendens het nou ook kop uitgesteek as deel van die skie-
like stroom van nuwe Afrikaanse films wat deesdae in omloop is.
Terwyl daar met mense se emosies gesmokkel word, word feite
verdraai en Afrikaners word subtiel skaam gemaak vir hul verle-
de, hul identiteit en hul kultuur.
Die hartseerste aspek van hierdie hele saak is dat daar in elke pro-

jek waardeur Afrikaners opsetlik gebreinspoel word, soos altyd
ook Afrikanerverraaiers betrokke is.   

IDASA
Die Instituut vir 'n Demokratiese Alternatief in Suid-Afrika
(IDASA) was die afgelope weke weer in die nuus. 

Daar is aanvanklik gerapporteer dat IDASA net hul kantoor in
Kaapstad gaan sluit, maar later het dit aan die lig gekom dat dié
organisasie nie finansieel kan oorleef nie en daarom heel waar-
skynlik gesluit gaan word.

Een van die redes is blykbaar dat buitelandse fondse vir hulle
opgedroog het.

Die eerste vraag wat hieroor gevra moet word is waarom die
fondse uit die buiteland opdroog? Het hulle belangstelling verloor
weens die toestand in Suid-Afrika? Hardloop hulle weg vir die
monster wat hulle geskep het? Of is hulle eenvoudig tevrede dat
hul doelwitte in Suid-Afrika bereik is en dat die Afrikaner finaal
verslaan is?

Die interessante aspek oor IDASA se heengaan is natuurlik die
wyse waarop die media subtiel erken het dat dié organisasie 'n
reuse rol gespeel het as "fasiliteerder" van die verraad teen die
Afrikanervolk in die proses waarin ons uit ons erfenis en ons vry-
heid verkul is.

Beeld skryf op 26 Maart deur middel van hul senior politieke
korrespondent, Jan-Jan Joubert, soos volg in 'n bespreking oor
IDASAse beoogde ontbinding: "Van 1987 tot 1990 het Idasa sen-

traal gestaan om ontmoetings tussen die destyds nog verbode

ANC en Suid-Afrikaanse leiers van binne die land se grense te

reël.  Van die belangrikste ontmoetings waarby Idasa in daardie

tyd betrokke was en waaroor hulle veel hoon van die destydse

regering moes verduur, was die Dakar-konferensie in 1987 en die

Leverkusen-konferensie in 1988. Van 1990 tot 1994 was Idasa op

groot skaal betrokke by projekte om Suid-Afrika op demokrasie

voor te berei; hetsy deur akademici se bydraes oor gepaste poli-

tieke stelsels, opleiding vir kiesers of ontmoetings oor ou politieke

grense heen."

In hierdie laaste sin is daar natuurlik 'n hele verhaal saamgevat,
wat kortom by ingeligte Afrikanernasionaliste net as Die IDASA-
Komplot bekendstaan. Dié verhaal staan sentraal in die wyse
waarop dit vir die Kommuniste moontlik was om die Afrikaners
uiteindelik te uitoorlê en ons land oor te neem. Ongelukkig is daar
te min Afrikaners wat die feite oor hierdie komplot ken. Dit is ons
plig vandag om as vegters in die stryd van Afrikanernasionalisme
seker te maak dat hierdie skandalige hoofstuk in ons geskiedenis
so wyd as moontlik bekend moet word.                                 n
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Die vuurtjie in die kaggel brand gesellig. Die klein kindertjies sit in
'n kringetjie om ouma. 
Die koue nag word 'n aand vol ou herinneringe en gebeurtenisse... 

"Ouma vertel ons asseblief weer daardie storie van die konsen-
trasiekampe" sê Annie. 

Ouma Saar kry 'n ver kyk in haar oë terwyl sy na die vuur in die
kaggel staar. 

Ouma Saar sug saggies, "Ja my kind, dit was ook maar'n swaar
tyd. Julle moet baie dankbaar wees om in 'n CVO-skool te kan
wees, want na die oorlog toe ek nog in die skool was, was alles En-
gels. Die Engelse het onderwysers van Engeland na ons gestuur
om ons Boerkindertjies te onderrig. Daar was geen Christelike
beginsels nie. Ek was in standerd drie en het nog nooit Engels
gepraat of gehoor nie. Ek onthou nog toe ek voor in die klas moes
gaan staan met 'n bordjie om my nek waarop daar ‘Donkey’ ge-
staan het. Almal het my uitgelag en gespot. Ons moes die hele dag
met daardie bordjie rondloop. Elke middag wanneer ek by die huis
gekom het, het ek by my mamma gehuil en gesê dat ek nooit weer 
skool toe wil gaan nie, maar sy kon niks doen nie".
'n Traan het sy koers gekry oor ouma Saar se verrimpelde wang. 
Die kindertjies luister aandagtig na ouma Saar se storie. Nie een

maak 'n geluidjie terwyl ouma vertel nie.
Ouma Saar vroetel met 'n sakdoekie in haar hande terwyl sy ver-

der vertel, "Op 'n dag het dit vir ons ouers te erg geraak. 'n Boer
het 'n trots gehad en nie toegelaat dat hy so verneder moet word

nie. Al het ons boere swaar gekry, het ons nog steeds ons trots in
ons bloed gehad. Ons ouers het een nag almal by oom Hans-hulle
bymekaar gekom. 

Daar het hulle besluit om 'n Afrikanerskool vir ons Afrikaner-

kinders te stig, want hulle wou Hollands weer as 'n vak instel. Hier-

die soort skole is toe die CNO-skole genoem en is deur die ywer

van die kerk, Boereleiers, CNO-onderwysers en die koerante soos

DE VOLKSSTEM en HET WESTEN gestig. So teen die einde van 1902

was daar 'n klomp CNO-skole in die dorpe en distrikte van

Transvaal tot stand gebring. Botha, Smuts, Beyers en De la Rey het

tot die sukses daarvan bygedra". 

"Ouma waarvoor staan CNO?" vra Jannie. "CNO staan vir Die

Christelike Nasionale Onderwysbeweging. Die staatskole kon baie

meer kinders trek, omdat daar gratis onderrig en skoolboeke was

terwyl die CNO-skole gewurg het weens die ouers se armoede. 

Die Afrikaners het geld ingesamel by basaars, konserte en een

sent per week vir skoolfondse betaal. So het ons Afrikaners die

skole aan die gang probeer hou. So is dit vandag nog, ons Afrika-

ners wurg steeds om aan ons kinders kwaliteit onderrig volgens In

Christelike beginsel daar te stel". 

Ouma Saar snuit haar neus en gee 'n flou glimlaggie toe sy na al

haar klein kindertjies kyk. 
Sy sluit haar oë vir 'n oomblik en dank die Here vir CVO-skole

vir haar kosbare kleinkinders.                                               
n
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Alexander Tyler, 'n Skotse professor in geskiedenis by die Univer-

siteit van Edinburgh, het die volgende gesê rakende die val van die

Atheense Republiek ongeveer 2000 jaar gelede:

“’n Demokrasie is van nature altyd tydelik; dit is eenvoudig nie 'n

volhoubare regeringsvorm nie. 'n Demokrasie sal slegs bestaan tot-

dat die stemgeregtigdes besef hulle kan hulself uit die staatskas ver-

ryk deur die stem-mag te gebruik.

“Van daardie oomblik af, sal die meerderheid stem vir die kandi-

date wat die meeste voordele beloof uit die staatskas. Hierdie feit lei

daartoe dat die demokrasie uiteindelik in duie stort as gevolg van

losse belastingbeleid.

“Die mislukte demokrasie lei dan tot oorname deur 'n diktator.

“Die gemiddelde ouderdom van die wêreld se beroemdste beska-

wings van die begin af, was ongeveer 200 jaar. Gedurende daardie

200 jaar, het hierdie volke altyd deur die volgende stappe beweeg:

lUit slawerny na geestelike geloof;

lUit geestelike geloof na besondere dapperheid;

lUit dapperheid na vryheid;

lUit vryheid na oorvloed;

lUit oorvloed na selfvoldaanheid;

lUit selfvoldaanheid na onverskilligheid;

lUit onverskilligheid na afhanklikheid;

lUit afhanklikheid terug na slawerny.

lDie doodsberig volg: Gebore in 1776, Gesterf in 2012.”

Professor Joseph Olson van die Universiteit van Hamline se Reg-

skool in St. Paul, Minnesota, wys op interessante feite rakende die

laaste presidensiële verkiesing in Amerika:

lAantal state gewen deur: 

Obama: 19; McCain: 29

lVierkante myle gewen deur: 

Obama: 580,000; McCain: 2,427,000

lMense in distrikte gewen deur: 

Obama: 127 miljoen; McCain: 143 miljoen

lMoordstatistiek per 100,000 inwoners in distrikte gewen deur:

Obama: 13.2; McCain: 2.1

Verder voeg Professor Olson die volgende by: Die gebied wat deur

McCain gewen is, word merendeels besit deur die belastingbeta-

lende burgers van die land.

Die gebied wat Obama gewen het omvat grotendeels die mense

in laekoste-behuising wat van welsynstoelaes leef.

Volgens Olson is Amerika huidiglik tussen die "selfvoldane" en "on-

verskillige" stadium van Professor Tyler se definisie van demokra-

sie, terwyl sowat 40%  van die land se inwoners reeds die "regerings-

afhanklike" stadium bereik het.

Indien die kongres amnestie en burgerskap toestaan aan 20 miljoen

onwettiges – en hulle stem – dan kan ons binne 5 jaar afskeid neem

van die Verenigde State van Amerika.                                           n

VAL VAN BESKAWINGS

Is die skrif aan die muur vir Amerika?

Hierdie kortverhaal van Ilze-Mari van Schalkwyk, ’n graad 8 leerling van die CVO

skool Potgietersrus het die 1ste prys in die ANB se Skryfkompetisie gewen.



Op 29 Januarie 2013 is oom Johan de Ridder in die ouderdom van
86 jaar oorlede. Met leedwese is daar op 1 Februarie 2013 afskeid
geneem van oom Johan waar hy vanuit die Paul Krugerkerk be-
grawe is. Die ANB betuig ons diepe meegevoel met tannie Suzette,
sy seun Tienie, dogter Trudy, skoondogter Helene en vyf klein-
seuns. Hiermee ook ons dank aan tannie Suzette vir haar onbaat-
sugtige en liefdevolle onderskraging van oom Johan, nie net ten tye
van sy laaste dae nie, maar dwarsdeur sy lewe wat hom in staat ge-
stel het om die menigvuldige hoogtes te bereik waarvan ons ook
opnuut in die begrafnisbrief kennis geneem het.

Oom Johan was nie net 'n stigterslid van die ANB nie, maar ook
'n beskermheer wat grootliks verantwoordelik was vir die afron-
ding van die ANB se grondslag. 
Uit die aard van sy argiteksberoep, die tydvak waarin sy beroep 'n

aanvang geneem het, sy betrokkenheid by kultuursake, die regse
politiek en veral kerkargitektuur, was oom Johan sekerlik die ANB
se mees bekende eertydse openbare figuur.
Omdat die openbare pers bloot oom Johan se argiteksprofessie ag,
was die beriggewing oor sy afsterwe bloot vir kennisname gere-
serveer. Om hierdie rede en om vir oulaas onsself op te skerp in die
voorbeeld van beginsels wat oom Johan versinnebeeld het, wyk
ons af van die gebruiklike kort huldeblyk.

Johan de Ridder, Argitek

Die uitsonderlike "Ter nagedagtenis" geskrif, wat deel uitmaak van
oom Johan se begrafnisbrief, is deur sy seun, Tienie, wat ook sy be-
roep deel, saamgestel. Dit getuig van respek, deernis, liefde en veral
bewondering vir sy pa. 

Dié nagedagtenis neem mens op 'n voëlvlug deur oom Johan se
argiteksprestasies wat onder andere insluit: Regeringsgeboue, skole,
restourasieprojekte van belangrike historiese bakens, huise, univer-
siteitsgeboue, behuisingskemas vir bejaardes, 'n monument vir die
Trekkerleier, Louis Trichardt, in Mosambiek en ±35 kerkgeboue –
altesaam honderde projekte. Daarbenewens het oom Johan dit op
homself geneem om Afrikaans te vestig in dié tradisioneel Engels-
sprekende beroep. Tienie raak ook kortliks sy pa se arbeid op die
kultuurakker aan. Verder haal hy prof. Schalk W le Roux aan, wie
meld dat oom Johan "'n rigtinggewende argitek gedurende die
tweede helfte van die twintigste eeu was", wie se ontwerpe "wyd in
Suid-Afrikaanse en internasionale joernale gepubliseer" is. Dan
volg 'n lywige lys van gepubliseerde artikels oor geboue van oom
Johan asook koerantberigte oor sy unieke kerkgeboue. Voorwaar ge-
tuig oom Johan se professionele loopbaan wat hy in 1991 vaarwel
toegeroep het, van uitnemendheid. Vanselfsprekend wou Tienie
met hierdie mededelings vir sy pa 'n laaste monument oprig wat as't
ware ewigheidswaarde sou hê.

Die voorblad van die begrafnisbrief bevat onder andere 'n aan-
grypende foto van 'n bejaarde oom Johan met een van sy klein-
seuns aan die hand.

Johan de Ridder, Afrikanernasionalis

Met die uitsondering van Jannie Brink (ANB sekretaris), wat as
bloedjong ingenieur saam met oom Johan aan projekte gewerk het,
is oom Johan se professionele loopbaan aan meeste ANB's relatief
onbekend. Vanwaar dan die ANB's se, laat ons dit maar by die
naam noem, liefde en respek vir oom Johan?
Óns kyk na dieselfde aangrypende foto op die begrafnisbrief en in

stede van 'n kleinseun, sien ons onsself aan oom Johan se hand. En,
ons weet in Wie se hand oom Johan s'n was. Soos Tienie sy pa se
beroep gedeel het, het ons oom Johan se Afrikanernasionalisme
met onbeskryflike trots gedeel. 
Ons was beslis nie uit lyn uit nie. Die begrafnisbrief meld dat oom

Johan se "...lewe gekenmerk (was) deur diepe dankbaarheid teen-
oor sy Skepper..." en dat hy "... 'n hartstogtelike liefde vir sy volk,
kultuur en taal ..." gehad het, met ander woorde dat hy 'n Afrika-
nernasionalis was.

Hoekom dan die openbare pers se kleinserigheid oor hierdie faset
van oom Johan se lewe? Die antwoord is baie eenvoudig. Uitne-
mendheid mag nooit gekoppel word aan Afrikanernasionalisme nie,
want Afrikanernasionalisme is sinoniem met apartheid en apartheid
is sonde. Die individu is aanvaarbaar, die Afrikanervolk is nie. Die
individu is bruikbaar, die Afrikanervolk is 'n teenvoeter vir die re-
wolusie. Tans, met die dreigende ineenstorting van die kommunis-
tiese Nuwe Suid-Afrika op alle lewensterreine, wat destyds 100%
korrek deur Johan de Ridder en sy mede Afrikanernasionaliste
voorspel is, sou dit vir die openbare pers 'selfmoord' wees om pro-
minensie aan oom Johan se nasionalisme te gee – dit sou inderdaad
apartheid in die gelyk gestel het. Die pers was 'n kroonrat in die
skep van die kommunistiese reënboog lugkasteel wat ten alle koste
in stand gehou moes word, want chaos is nuus en nuus verseker hul
onetiese voortbestaan.
Dit dien vermeld te word, dat die vasstaan by die Christelike begin-
sels wat die onderbou van apartheid was, wat aan ander rasse gegun
het, wat ons vir onsself gegun het, vir oom Johan en sy mede Afri-
kanernasionaliste duur te staan gekom het. Hul beroepe het skade
gely, die Broederbond het hul ekskommunikeer, predikante van die
drie Susterskerke wat Broederbonders was, het by enkele uitson-
dering die ekskommunikeerdery op skrif onderskryf en hul vriende
het kopsku vir hul geword. Kortom, hulle het melaats geword. 
Oom Johan se Afrikanernasionalisme word verswyg, maar dit was

geheel versoenbaar met sy uitnemende professionele beroep en
word duidelik weerspieël in die simboliek van sy kerkgeboue. Die
kerk in Parys word deur oom Johan as volg beskryf: "Soos in baie
ander ontwerpe is simboliek, gegrond op Bybelse waarheid, in
hierdie ontwerp verweef. Dit is die simboliek van die tent as simbool
van 'n kerk op trek deur die woestyn van hierdie verganklike bedel-
ing op pad na die ewigheid ...". Prof. Le Roux skryf: "Die kerk word
gevolglik visuele simbool van tydelikheid met die tent, as nie-vaste
blyplek, 'n direkte argitektoniese vertaling van die begrip".
Dit wat Sondag in die kerk verkondig was, was Maandag in oom

Johan se dagtaak weerspieël. Dit wil gedoen wees in 'n beroep wat
van ouds as 'n soort bakermat dien vir die ongelowige Vrymesse-
laars, wat dan ook alte graag Vrymesselaarsimbole op hul skep-
pings aangebring het. Afrikanernasionalisme en die uitlewing van
oom Johan se argitekstalente, was dus beide die goeie vrugte van
die goeie De Ridderboom. Of kan 'n goeie boom goeie en slegte
vrugte dra?  

Johan de Ridder se nalatenskap

Wat maak van 'n mens 'n grootse figuur? Is dit jou tasbare aardse
nalatenskap of is dit die geestesgoedere wat jy nalaat, dit wat "mot
en roes nie kan verniel nie"? Óf in Nuwe Suid-Afrika terme, dit wat
klippe, vuurhoutjies en brandende motorbande nie kan verniel nie?
Daar is geen twyfel dat oom Johan, 'n sieraad van die Afrikaner-
volk, die mening van dr. Tobie Muller in die verband gedeel het nie.
Muller het gesê dat in 'n volk se lewe tel lengte ewe min as breedte,
"diepte" is die hele saak. Muller sê verder dat 'n volk in sy kern die
eerste beginsels van moraliteit en godsdiens met onverbiddelike
strengheid moet handhaaf – só het ons ook vir oom Johan leer ken.
Saam met mnr. Jaap Marais van die HNP, was oom Johan bereid
om in Marais se woorde "te ly en te stry vir iets groter as hulleself
en wat deur 'n sterk historiese sin geroer word om die riglyn van
hulle volk se heldedom te volg".
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Buiten vir oom Johan en tannie Suzette se persoonlike lyde
met die afsterwe van hul oudste en jongste seuns, Johan
en Thomas op 54- en 18-jarige ouderdom onder-
skeidelik, moes hulle ook in hul openbare lewens
lyde en versoekinge deurstaan. Juis hul onver-
biddelike staan by die Christelike beginsels
op kerklike, kultuur en politieke terrein, het
hul meermale alleen laat staan.

Toe die Herstigte Nasionale Party
(HNP) in 2004 die ongelowige por-
nograaf, dr. Dan Roodt, as rubriek-
skrywer vir die Die Afrikaner ver-
welkom het, het oom Johan die
party na 'n leeftyd se opofferings
met hartepyn bedank en saam
met medebeswaardes die ANB
gestig. Die bedanking van oom
Johan as hoë profiel HNP, het
nie byval gevind by die eertyd-
se opvolger van Jaap Marais,
mnr. Willie Marais, nie. Laas-
genoemde het onder andere
aan oom Johan geskryf dat hy
hoop dat oom Johan se bedan-
king nie vir hom "ondraaglike
pyn" sal veroorsaak nie – wat
dít ookal sou beteken. Willie
Marais, 'n ou kennis van oom
Johan, is in 2007 gelys as 58ste
rykste aandeelhouer in Suid-
Afrika met 'n batewaarde van
R389 miljoen, wat van hom 'n
'magtige' persoon gemaak het en
oom Johan op daardie stadium 'n
brose 77 jaar oud. 
Nie lank daarna nie, het die HNPsy

hoofsekretaris, mnr. Louis van der
Schyff, afgevaardig om oom Johan te
versoek om 'n standbeeld te ontwerp vir
die Willie Marais Afrikanersentrum. Dit
was net 'n slapriem om oom Johan terug
te rokkel. Natuurlik was die idee dat hy ge-
vlei moes voel en daardeur struikel, maar hul-
le het hom onderskat. Willie Marais en Louis
van der Schyff het soos talle ander wat strikke vir
oom Johan gestel het, sy "diepte" onderskat. Baie het
self in hul eie strikke beland.
Nou kan daar saam met die meerderheid blankes in die land gere-

deneer word, dat aan die einde van die dag, wat het al hierdie vas-
staan en opofferings vir oom Johan in die sak gebring? Sy reputasie
het skade gely. Dit blyk dat alles vir die Afrikanervolk in ieder
geval verlore is. Daar was maar 'n handvol mense om sy graf. Sy
erflating sal na alle waarskynlikheid nie gewigtig wees nie. Afri-
kanerkinders luister teen sy waarskuwings in na "pop"en "rock"
musiek, wat hul sagmaak vir die aanvaarding van die ongelowige
kommunistiese bestel en verbastering. Afrikaners praat alte graag
Engels en stuur hul kinders na Engelse skole én so meer. 
Hierop antwoord ds. Jan Jooste in "Stryd en Beloning" namens
oom Johan en ieder en elk wat vóór en sáám met oom Johan gestry
het en nóg gaan stry, vir dít wat "groter is as onsself". 

Stryd en Beloning: Ds. Jan Jooste

"Daar is 'n spreekwoord dat die waarheid altyd die leuen inhaal. Dit
klink natuurlik mooi maar dit is in hierdie lewe net nie waar nie. Op
hierdie sonde-gebroke aarde is dit dikwels so dat die leuen en die

onreg oorwinnings behaal en dit help niks om hierdie feit
te probeer wegredeneer nie. Dit is wel so dat die waar-

heid meermale lank na die tyd oorwin – soms so
lank dat 'n mens amper nie meer oorsaak en

gevolg bymekaar kan bring nie. Soms is die
pad korter. Maar soms kom die waarheids-

oorwinning glad nie in hierdie lewe nie.
Was die stryd vir die waarheid nou nut-

teloos omdat sommige van die stry-
ders nié die oorwinning beleef het
nie? Om so 'n standpunt in te neem,
sou beteken om 'n streep deur die
sin van die geskiedenis te trek.

Een van die beste Bybelse voor-
beelde is Moses, die man wat op
die rype leeftyd van omtrent
tagtig jaar deur die Here tot 'n
taak geroep word, 'n taak wat
hom vir die volgende veertig
jaar deur stryd en nederlaag
en oorwinning en so dikwels
deur beproewing heen en op
die woestynpad besig sou
hou. 

Dan sterf hy op honderd en
twintig jaar sonder om die be-
loofde land binne te gaan! 
Moes Moses nie maar iewers

langs die pad moed opgegee
het nie? Byvoorbeeld na die
episode met die goue kalf of na
een van die gevalle van opstan-
digheid onder sy eie mense. Van-

dag sal niemand so redeneer nie,
want ons weet wat daarop gevolg

het. Maar Moses het dit nie kon
weet nie, behalwe deur die geloof.

As hy egter langs die pad die geloof
verloor en moed opgegee het, sou nie-

mand die beloofde land bereik het nie.
Van die hele galery van helde word twee

keer in Hebr. 11 vir ons gesê dat hulle die
beloftes nie verkry het nie. God het dit anders

en beter beskik en hulle grootheid lê in die feit
dat hulle in die geloof getrou gebly het.

Vir hulle was die beloning in die stryd self, in die wete
dat hulle gedoen het wat hulle moes doen. Dieselfde bly

waar ook in die stryd wat ons voer vir en in ons volk. Ons staan teen
'n geweldige oormag. 'n Oormag van getalle. 'n Oormag van kom-
munikasie. 'n Oormag van die leuen – ook in die vorm van die
halwe en die verdraaide waarheid. Dit duur lank en die koste loop
hoog. Dit is frustrerend en ons word moeg. En mense stel die vraag:
moet ons nie maar moed opgee nie? En ons vyande verlang juis net
dit: dat ons moed moet opgee.
Mense wat uit opportunistiese oorwegings optree begryp nie die
beloning wat ons uit die stryd put nie.
Om te weet dat ons getrou gebly het en nog gaan bly. Om te weet
dat ons, ons vader en moeder nie verloën en ons kinders nie verraai
het nie. Om 'n skoon gewete te hê. Om te kan sê: Soet is die stryd
vir die stryer, al moet hy uiteindelik verloor. En om in die geloof te
weet dat die werklike resultaat van ons stryd soveel groter is as dit
wat ons op die korttermyn beoog het."

Die ANB groet oom Johan de Ridder, grootse, maar nederige fi-
guur – alles net genade!                                                          

n
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Die grondkwessie in Suid-Afrika word vandag as 'n politieke wapen
teen die Afrikaner gebruik. Die Afrikaner word deur die massame-
dia wys gemaak dat die hy en sy volk geen eiendomsreg op Suid-
Afrikaanse bodem het nie, dat die Afrikanervolk grond op onreg-
matige metodes bekom het en die Swartman in Suid-Afrika beroof
het van sy erfenis. Hierdie standpunt word vandag as
die waarheid voorgehou en word ook aan die Afri-
kanerkind in skole voorgehou as die waarheid.

Lank voor die oorgawe van 1994 is die leuen al
verkondig dat “die Swartes voor ons hier gewees
het” en dan word ons wysgemaak dat ons hulle van
hul grond verdryf het.

Boere het grond wettig verkry

Die feite weerspreek egter hierdie leuen. Daar is oor-
genoeg bewyse in die geskiedenis (byvoorbeeld ge-
skrifte en dagboeke van Hendrik Potgieter en ander
Trekkerleiers) hoe die Afrikaner sy Vaderland be-
kom het, onder andere deur Traktate, ruil en deur
die koop daarvan. Hul het selfs grond bekom deur beskerming te
verleen aan Swart stamme soos die gronde wat deur die Swazi
Koning aan Potgieter gegee is, vanaf Swaziland tot by Ohrigstad.
Verder het die Blanke hom gevestig op onbewoonde gebiede. In-
dien daar Swart stamme in die nabyheid van die onbewoonde ge-
biede was het hul die Swartes toestemming gevra om die gebied te
beset en het die Trekkers hul gevestig buite die vasgestelde grens
wat deur die Swart stam getrek is. Die Afrikaner het geensins grond
bekom deur die gebruik van geweld of anneksasie nie, maar het
telkens oorgegaan tot die verdediging daarvan.
Die Afrikaner het sy grondgebied sedert 1652 tot en met 1961 be-

kom op die metodes wat deur die Volkereg erken word. Vir eeue is
grense deur volke getrek deur die maak van oorloë en die besetting
van grond. Ook in Europa was dit die geval, en in Afrika was dit
selfs onder die Swartes die geval, waar hul mekaar uitgemoor het
en oor die vlaktes van Afrika gejag het.

Wêreld het Suid-Afrika as Afrikaner se land erken

Die ZAR en die Vrystaat is internasionaal aanvaar as twee onaf-
hanklike state en die eiendom van die Afrikaner, waar geen Swarte
stemreg of grondbesit gehad het nie. Die grondgebied was buite die
grense van die Swartes se eie tradisionele grondgebied. Daar was
egter lokasies geskep vir Swartes as verblyf binne die twee Boere-
republieke.  

Met Uniewording in 1910 was Suid-Afrika bekend as 'n Blanke
staat. Daar was egter probleme veral in die Kaap en Natal waar die
Britte Swartes stemreg en grondbesit wou gee om sodoende hul
kiesersgetalle te versterk as teenvoeter teen die getalle meerderheid
van die Afrikaner.

Daar moet ook onthou word dat met die totstandkoming van die
Unie die vraag ontstaan het of die drie Britse kolonies, Botswana,
Lesotho en Swaziland by die Unie ingelyf moes word. Art. 151 van
die grondwet van 1907 het daarvoor voorsiening gemaak onder-
hewig aan die goedkeuring van die Britse Koning. Dié goedkeu-

ring is nooit gegee nie en die drie kolonies is later aan die Swartes
oorgedra. Hier is die indruk geskep dat die Unie vir die Blanke was
en die drie bogemelde Kolonies vir die Swartes.
Waar kom al die Swartes vandaan wat vandag grond eis?
Die blanke vestig hom in 1652 aan die Kaap en maak kontak met

die Strandlopers en later met die Boesman en
Hottentotte. In 1778 is daar vir die eerste keer kon-
tak gemaak met suid-trekkende Xhosas by die Vis-
rivier wat dan ook die grens was. Dit, 126 jaar nadat
die blanke beskawing hom reeds daar gevestig het.
Vandag bestaan die gebied bekend as die Ciskei en
Transkei. Deur herhaalde roof en plundertogte van
Swartes oor die Blanke grens en die onvermoë en
weiering van die Britse owerheid om die Boere te
beskerm het die Boere besluit om te trek. Dit was die
begin van die Groot Trek en het hul die volgende
onderneem:
"Dat die beginsel van ware vryheid hoog gehou sou

word – niemand sou in ‘n toestand van slawerny
gehou word nie en dat 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."

Hierdie onderneming het die Trekkers gestand gedoen en is grond
wat wel aan Swartes behoort het regmatig bekom soos reeds genoem. 

Brittanje se inmenging hou nooit op nie

Die Britte het egter die Trekkers agtervolg. Telkens waar die Trek-
kers hul gevestig het en grense getrek is tussen die Swartes en die
Trekkers, is die Grondgebied geannekseer soos in Natal na die Slag
van Bloedrivier en het die Britse owerheid die Swartes toestem-
ming gegee om hul tussen die Blankes te vestig. Hierdie metode is
telkens deur die Britse owerhede toegepas om hul kolonie uit te
brei. Die anneksering van die Vrystaatse Diamantvelde en die van
Lesotho is gedoen onder die verskoning dat die Swartes teen die
Boere beskerm moes word..

Die gevolg was dat Swartes hul eie gebiede verlaat het en in
Blanke gebiede hul intrek geneem het. Met die eerste en tweede
anneksering van die ZAR en die ontdekking van goud het Swartes
in hul massas na stede en myne gestroom as arbeiders en is hul in
diens geneem deur die buitelanders. Tydens die Tweede Vryheids-
oorlog, wat drie jaar geduur het en waartydens daar geen of baie
min beheer toegepas is, is die tendens voortgesit en het Swartes hul
in Blanke gebiede gevestig.

In 1905 het die Swartes reeds 9 976 290 morge grond beset. Dit
het in die onderskeie provinsies as volg gegroei in 1913:

l Kaap - van 6 000 000 tot 6 255 980 morg

l Natal - van 2 997 000 tot 3 000 200 morg

l Transvaal - van 905 000 tot 1 215 850 morg

l Vrystaat - bly onveranderd op 74 290 morg
Dit is 'n totale toename van 570 030 morg, waarvan 310 850 morg

in Transvaal was.  Die groot toename in Transvaal word toegeskryf
aan die ontwikkeling van die myne.
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Die leuen dat die Blanke – en spesifiek die Afrikaner – die Swartman in Suid-Afrika se grond gesteel het,
word vandag meer effektief versprei as ooit tevore. Die Kommuniste se proses van die herverdeling van
grond, wat noodwendig met die onteiening van baie Afrikaners se eiendom gepaard gaan word herhaalde-
lik nuwe lewe gegee deur verlenging van sperdatums. CAREL VAN DER GRIJP kyk in hierdie artikel weer
na hierdie ernstige saak en gee perspektief op die aanslag van die Kommuniste op die Afrikaner se eien-
domsreg, wat gedoen word om ons nageslag van hul erfenis te vervreem.
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Dit is duidelik dat daar met die 1913 wetgewing die Swartes se
grondgebied vergroot is en nie grond van hul ontneem is nie. Die
grondhervorming van die huidige regime is dus op 'n leuen baseer.
Die wet van 1913 het voorsiening gemaak dat meer grond aan die

Swartes afgestaan moet word. Die Suid-Afrikaanse Party onder die
leierskap van genl. Louis Botha het die aanbevelings van die Beau-
mont Kommissie, wat grond en gebiede benoem het vir Swartes
geïgnoreer en niks verder daaraan gedoen nie. Met die uitbreek van
die Eerste Wêreldoorlog is die 1913 wetgewing nie uitgevoer of
toegepas nie.

Die rol van Jannie Smuts in diens van Brittanje

Die gevolg van die Eerste Wêreldoorlog was dat Swart arbeid by
die myne toegeneem het. Die Botha/Smuts-regerings gesteun deur
die Kaap en Natal het die kleurslagboom, wat sekere werk op myne
vir Blankes gereserveer het, afgeskaf. Die mynbase was ongetwy-
feld die dryfveer daaragter. Sodoende het Swartes weereens hul tuis-
lande verlaat en hul gevestig in ons stede en op onbewoonde grond.
Huidig sien ons 'n herhaling daarvan en bots die ANC regime tel-
kens met Swartes wat onbewoonde staatsgronde beset.

Die afskaffing van die kleurslagboom deur die SAP-regering het
daartoe gelei dat al meer Swartes in diens geneem is in plek van die
Blanke mynwerkers, wat op die spits gedryf is in 1922 met die
Blanke mynwerkerstaking. Die staking is met geweld deur Smuts
onderdruk. Met hierdie optrede het die Afrikaners hul rug op die
SAP gedraai en het genl. Hertzog in 1924 (NP) die verkiesing ge-
wen. Hy ontvang 'n vervloekte erfenis van Smuts, wat gronde wat
in 1913 gereserveer was vir die Swartes, in Blanke besit laat oorgaan
het. Selfs gronde teenaan Swart gebiede is aan Blankes verkoop.

Die SAP-regering se 1913 wetgewing is doelbewus deur Smuts
verongeluk. Smuts het in 1925 triomfantlik gesê wat in 1913 sou
werk nie in 1925 meer moontlik is nie – "That it was practically
impossible in regard to territorial segregation".  
Smuts het gemeen dat dit 'n groot gerusstelling vir die Swartes sou

wees en gesê "No wholesale uprooting of the natives from large parts
of where they are living among the whites will take place".
Hieruit is dit duidelik dat Smuts doelbewus Swartes by Blanke ge-

biede laat inkom en daar laat woon het en staatsgrond wat geoog-
merk was vir die Swartes aan Blanke boere verkoop het. 

Hertzog het hom egter nie van stryk laat bring nie en ontken dat
hy ’n beleid van onderdrukking volg. Sy standpunt stel hy soos
volg: "Die ontwikkeling van die Naturel en die welvaart van die
Naturel is net soveel 'n bate vir die staat as die ontwikkeling en die
welvaart van die Blanke. Hoe meer ons hom ontwikkel en hoe hoër
hy te staan kom op sy eie lewensstandaard, hoe meer sal hy in staat
wees om 'n helpende hand te verleen en 'n kosbare faktor te word
in die opbou van 'n Suid-Afrikaanse nasionale bestaan, wat ook uit-
eindelik die perke van die industriële politiek van segregasie mag
wees, dit sal altyd gepaard moet gaan met die vinding van meer
ruimte vir die Naturel om te bestaan en daarmee saam te ontwikkel"

Hertzog gee meer grond aan Swartes

Hertzog het voortgegaan met 'n wetsontwerp om sy segregasie-
beleid en die beskikbaarstelling van meer grond aan die Swartes
deur te voer. In 1926 het hy sy wetsontwerp ingedien maar hy kon
nie 'n tweederde meerderheid behaal nie.

Georganiseerde landbou was teen dié wetsontwerp gekant.  Die
Kaapse en Natalse Landbou-unies het hul standpunt soos volg ge-
stel: "The general feeling is that the native has to little ground and
the white man has to much. In this connection we would say, the
root of all this trouble lies in the inefficiency of the native in regard
to agriculture. We are sure that the native districts can accommo-
date masses of natives provided they were efficient in agriculture,

large numbers would be able to live on that land without cause of
complaint".
Die twee Landbou Unies het dit duidelik gestel dat Swartes oorge-

noeg grond tot hul beskikking gehad het en was dus gekant dat
Hertzog meer grond aan Swartes beskikbaar stel. Dit is verbasend
dat dieselfde Unies onder die vaandel van Agri-SA deesdae die
grondhervormingsproses van die ANC steun (en deel word van die
leuen) en sodoende erkenning gee aan die ANC se aanspraak dat
grond onder die 1913 wetgewing van Swartes ontneem is, terwyl
die teendeel waar is.

Die TLU het verklaar dat indien Hertzog se wet oor meer grond
vir die Naturelle aangeneem word, dit sekere blankes swaar sou
tref. Hulle was van mening dat hul harde werk sedert die oorlog in
’n groot mate ongedaan gemaak sou word. 
Sedert die einde van die Eerste Wêreldoorlog het talle Engelse hul

op die grond gevestig wat hoofsaaklik deur die 1913 wetgewing
gereserveerd was vir Swartes. Hul standpunt is soos volg gefor-
muleer deur die Engelse media: "Knowing that the fault was not
theirs, but was brought about finally by legislation that ruined
them, will not conduce to any further settlement of Europeans in
South Africa." 
Dié reaksie van georganiseerde landbou het Hertzog egter nie van

stryk gebring nie.
Genl. Hertzog se wetsontwerp het dit duidelik gestel dat Swartes

nie stemreg in Suid-Afrika kan kry nie, maar verteenwoordig sou
word deur plaaslike rade en die Naturelleraad. Verder sou die Swar-
tes opgelei word om hulself  te bestuur om hul so in staat te stel om
hul te wy aan die belange en die bevordering van hul eie rasgenote.
Hertzog het dit ook duidelik gestel dat hierdie Swart gebiede nooit
onafhanklikheid sou verkry nie.

Swart reaksie op Hertzog se beleid

Die Swartes was in die begin nie teen die beginsel van die daar-
stelling van hul eie gebiede nie en die beskikbaarstelling van meer
grond nie. Hul het egter voorwaardes gestel hoe dit gedoen moes
word. Selope Themba, sekretaris-generaal van die ANC, het in
1925 so op Hertzog se wetsontwerp gereageer: "If any territorial
segregation of natives were carried out, the native would want the
creation of a separate native state with its own Parliament, its own
constitution and to be directed not by the Union Government, but
by the Imperial Goverment." (Die Swartes het hul steeds as Britse
onderdane beskou. Hierdie feit spreek boekdele, want selfs na 1961
se Republiekwording het hulle hulp van Brittanje gekry vir hul
‘stryd teen apartheid’ en kan mens redeneer dat Brittanje ook hul
steeds as onderdane beskou het.)

Selope Themba het twee jaar later op 24 Februarie 1927 die op-
roep herhaal en gesê: "You can never find a logically minded white
man when it comes to discussing segregation. You want us to seg-
regate but you still want us to work in your kitchens and on your
farms. We say if we must be segregated we must be allowed to
govern ourselves. If you are not prepared to do this, we are not
prepered to accept your segregation...."

In 1925 tydens 'n Swart saamtrek in die Kaap het Swartes genl.
Hertzog met die volgende versoek genader: " ...to fulfil his promise
of complete segregation, as proposed by him, the native will have
his own Parliament and have the opportunity to develop himself as
a race without being impeded by the protective legislation of the
white man."

Dr. Verwoerd se tuislandbeleid, wat voorsiening gemaak het vir
selfbestuur en indien tuislande ekonomies volhoubaar en selfver-
sorgend sou wees, daar selfs onafhanklikheid aan so 'n staat gegee
sou word is destyds deur die ANC verwerp.
Daar word vandag groot gewag gemaak dat die ANC in wese nie 
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kommunisties is nie, maar in die vyftigerjare deur die Weste ge-
dwing is om hulp van die Kommuniste te aanvaar in hul stryd teen
apartheid. Dit is egter 'n leuen, want reeds in 1927 het die ANC
bande met die Kommuniste gesmee. JT Gumede, voorsitter van
die ANC, het in 1927 Moskou besoek in die tyd van Stalin, wat be-
kendheid vir sy wreedheid verwerf het.

Met sy terugkeer na Suid-Afrika het Gumede op 26 Februarie
1928 in Johannesburg sy indrukke van Kommunistiese Rusland
tydens 'n toespraak weergee: "I come from a new Jerusalem. I am
one of the blessed sons of your mothers, for my eyes have seen the
world to come. I have seen where it has actually begun. The Rus-

sion peasants had been before the revolution in the same condition
that the Natives of SA were in today. They united against oppres-

sion, killed the Czar, drove out the rulers. In Russia today everthing
belonged to the people."

Swartes soek skielik meer as grond

Na Gumede se besoek aan Rusland het dit nie meer by die Swarte
gegaan om die verkryging van grondgebied nie, maar het hul die
kommunistiese ideologie nagejaag en het mens al hoe meer kom-
munistiese uitsprake gehoor, deur Blanke Kommuniste en Swart
leiers. Die ANC se standpunt is soos volg verwoord: "An inde-

pendent South Africa Native Republic as a step towards a peasants

and workers republic, guaranteeing safety and complete equality

of rights to all national minorities... the White toiling masses

should understand that they represent the minority; that their job is

to support the Native masses and together with the struggle against

the White imperialism and White domination we say Black domi-

nation and liberty to the captives and the opening of prisons to

them that are bound, if there was going to be any race domination,

there must be Native rule in SA, if there was going to be equality,

there must be domination by the majority."

In 1928 is dié doelwit gestel vir die ANC en sedertdien was die
Swartes vasbeslote om dit deur te voer. Die Swartes was ideologies
gedrewe om die Witman omver te werp – geen toegewing van die
Blanke sou die Swartes weer tot ander insigte bring nie. Nie Dr.
Verwoerd se tuisland beleid nie, nie Vorster, PW Botha of FW de
Klerk se toegewings nie. Sedert 1994 beleef ons Swart oorheersing
wat reeds in 1928 besluit is.

Genl. Hertzog het in 1936 die Swartes se grondgebied met 7.25
miljoen morge vergroot. Weereens is dit Transvaal wat die meeste
grond moes afstaan. Sedert 1905 is 5 33 8850 morge van Transvaal
vir Swartes gereserveer. Van die 7.25 miljoen morge wat in 1936
bygevoeg is was 1.5 miljoen morge staatsgrond wat reeds onwet-
tig deur Swartes bewoon was. Die res was hoofsaaklik die eiendom
van blanke boere wat mettertyd gekoop sou word en aan die
Swartes oorhandig word.

Smuts neem oor en verwaarloos wetgewing

Genl. Hertzog word weereens deur Smuts uitoorlê in 1939 en
Smuts word Eerste Minister. Met die uitbreek van die Tweede
Wêreld-oorlog word daar bitter min gedoen aan die aankoop van
die gronde. Weereens beset Swartes gronde buite die gereserveerde
gebiede. Sedert 1934 het 85 000 Swartes jaarliks van Mosambiek
permitte ontvang om in die myne te werk, waarna hul moes terug-
keer na Mosambiek. Hiervan het egter net 'n klein persentasie
teruggekeer na Mosambiek, die res het hul onwettig in Suid-Afrika
gevestig. 
Eers na 1948 met die bewindsoorname van Dr. Malan is daar weer

aandag gegee met die aankoop van grond vir die Swartes onder die
bepalings van die wetgewing van 1939. Daar is tot en met 1950 ’n
totaal van 4 260 353 morge aangekoop. Net soos na die Eerste

Wêreldoorlog is Swartes wat onwettig grond beset het na die
Tweede Wêreldoorlog terug verskuif na hul gebiede. Geensins is
Swartes verskuif om grond aan blankes te oorhandig nie. Grond is
by Blankes aangekoop en aan Swartes oorhandig en daar is selfs
grond wat onwettig deur Swartes beset was oorgedra aan die Swar-
tes, soos bv. die 1.5 miljoen morge staatsgrond hierbo genoem.

Vandag beroep die ANC hom op die 1913 wetgewing asook op
die 1936 Naturelle wetgewing om grondhervorming te regverdig.
Die Blanke word valslik beskuldig dat hy die Swarte beroof het
van sy grondgebied terwyl die geskiedenis dié aantyging weerlê.

Daar word egter 'n streep getrek deur bogenoemde geskiedenis.
Die feit dat die Swartes nie om grondbesit teen die Blanke in op-
stand gekom het nie, maar deur 'n kommunistiese ideologie gedryf
is, word onder die mat ingevee. 

Afrikanerverraaiers formuleer verskonings

Vandag word die Swart Kommunis verskoon deur mense soos Prof.
JA Dupisani –  professor in geskiedenis, sosiale en owerheidstud-
ies te Potchefstroomse Universiteit as hy sê "...verdrae oor grond

is in die negentiende eeu deur ondermeer Voortrekkergroepe met

Swartes in die binneland gesluit. Omdat die Swart gemeenskappe

geen begrip van 'n stelsel van private individuele grondbesit gehad

het nie en uiteraard die implikasies van hierdie verdrae anders as

die Blankes vertolk het, word die geldigheid van die regte op

grondbesit, wat in hierdie verdrae omskryf is, vandag in twyfel

getrek. Ongeag daarvan of die verkryging van grond deur Blankes

by Swartes as ‘wettig’ beskou kan word aldan nie, die oorhoofse

uitkoms van grondtransaksies was dat Blankes ten koste van

Swartes beheer oor al meer grond verkry het.”

Dié stelling stroop die Afrikaner van al sy eiendomsregte en van
sy bestaansreg. Dit is duidelik dat alles ingespan word om die Afri-
kaner tot knegskap te dwing.

Alle persone en organisasies wat die huidige grondwet onder-
skryf, maak hul skuldig aan die leuen. Agri SA is een so ’n orga-
nisasie. 

Vandag is Pres. Paul Kruger se woorde net so van toepassing op
ons eie situasie: "Dit is nie stemreg wat jul soek nie, dit is my land

wat jul wil hê!” n

Die leuen van grondhervorming (vervolg)


