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Aanduidings in die onlangse politieke ontwikkeling bevestig dat
die klassieke ou kommunistiese taktiek van misleiding en sosiale
bedrog op baie meer verfynde wyse aangewend sal word onder die
leierskap van Cyril Ramaphosa. 
Enige deurwinterde Afrikanernasionalis weet dat niks in die politiek

toevallig gebeur nie. Juis daarom is dit redelik logies dat die magte
agter die skerms 'n plan het met die wyse waarop Ramaphosa se poli-
tieke loopbaan bestuur is sedert die oorname van die ANC-regime.
Hy was van die begin af een van die sterkste kandidate om ná Nel-

son Mandela se eerste termyn oor te neem as president. Mnr. Carel
van der Grijp, onder-voorsitter van die ANB, het onlangs op dié be-
weging se eerste Hoofbestuursvergadering van 2018 gesê Ramapho-
sa is waarskynlik opsetlik uit die politieke hoofstroom gehou, sodat
hy op hierdie stadium gebruik kon word om 'n belangrike rol te speel
as president van die ANC, sowel as president van die land.

Mnr. Van der Grijp het gesê die wyse waarop die hoofstroom
media hul bes probeer het om van Ramaphosa 'n Messias te maak
wat die land uit die kloue van die staatskaping-rampokkers kon red,
is erg verdag.
Dis ironies dat Ramaphosa gekies is om nie net die Blankes te paai

nie, maar om ook dieselfde te doen vir die meer radikale element
onder die Swart massas. Sy profiel bewys dat hy inderdaad pens en
pootjies deel is van die sogenaamde "monopolistiese kaptiaalmagte"
waarteen Malema en die Zuma-faksie in die ANC so uitvaar.

Terwyl Ramaphosa egter as Suid-Afrika se groot redder voorge-
hou word is dit tog duidelik dat die finale fase van die vernietiging
van die Afrikaner/Blanke onder sy leierskap momentum sal optel.  

Die ontwikkeling van die politiek en die opbou na die komende
verkiesing van 2019 dui egter daarop dat Ramaphosa se taak waar-
skynlik selfs vir hom te moeilik gaan wees.
Die politieke en sosio-ekonomiese klimaat in Suid-Afrika is tans 'n

borrelende kookpot wat enige oomblik kan oorkook. Die swak eko-
nomie, hoë werkloosheidsyfer en die misdaadsituasie wat lankal bui-
te beheer is, sal alles in 2019 bydrae tot een van die onstuimigste ver-
kiesingsveldtogte sedert die aanbreek van die nuwe bedeling.

Selfs 'n baie oppervlakkige ontleding van die situasie bewys dat
dramatiese ontwikkelings in die volgende jaar byna 'n sekerheid is.

ANC ernstig verdeeld

In die eerste plek is daar die ernstige verdeeldheid binne die ANC.
Hierdie faktor het die potensiaal om ingrypende implikasies en ge-
volge vir die hele Suid-Afrikaanse samelewing te hê.
Die meeste Blankes en Afrikaners wat in die huidige samelewing

van Suid-Afrika swoeg om daagliks te oorleef besef nie altyd hoe
'n groot invloed politieke mag in die land op die gemiddelde Swart-
man se lewe het nie.

Die bedeling wat ná 1994 geskep is en daarna verder ontwikkel is
na mate die ANC-regime en hul verskillende sosiale vertakkings hul
greep op die samelewing versterk het, is vir derduisende Swartes
inderdaad 'n pot goud aan die einde van die reënboog. 

Eerstens is daar die goed betalende politieke possies wat geskep is
op drie verskillende regeringsvlakke. Dan direkte poste in die staats-
diens en by munisipale rade, asook geleenthede om sagte poste met
goeie besoldiging te verkry by allerlei kommissies en rade wat aan
amptelike regeringsinstansies verwant is. 

Dan is wetgewing gemaak om massas Swartes ook op maklike
wyse in die sakewêreld betrokke te kry. In die meerderheid gevalle
word dié wetgewing eenvoudig gebruik om geleenthede wat deur
Blankes geskep is in die sakewêreld op te neem, omdat die skepper
daarvan gedwing word om te "deel", weens die sogenaamde "on-
gelykhede van die verlede".
Nóg 'n reuse krip op die soustrein is natuurlik al die rade en instel-

lings rondom die Swartman se tradisionele leefwyse wat geakkom-
modeer moes word in die nuwe bestel. Konings en koninginne,
prinse en prinsesse, hoofmanne, lede van tradisionele rade en wat
nog alles word op die belastingbetaler se koste vergoed, sonder dat
hulle werklik enige positiewe invloed op die samelewing het. Hulle
is inderdaad net die seremoniële saampraters wat vergaderings by-
woon om oor "tradisionele sake" of kwessies rakende hul woonge-
biede te gesels. Dáárvoor word hulle ruim vergoed.
Oor die afgelope 24 jaar is daar dus 'n reuse netwerk geskep waar-

deur derduisende onproduktiewe en dikwels onbevoegde Swartes
geld maak uitsluitlik weens hul posisie binne die politieke bestel.

Enige verandering in die status quo hou egter vanselfsprekend 'n
bedreiging in vir hierdie massas soustreinryers. As jy jouself byvoor-
beeld in die tydperk van byna 'n dekade onder die Zuma-regime
ingegrawe het by die bestel en 'n netwerk opgebou het om soos 'n
wafferse bloedsuier voordeel uit die vrygewige staatskas te trek, sal
jy onrustig raak as daar woelinge plaasvind in die politiek van die
dag, wat jou posisie kan beïnvloed.
Die gevolg van hierdie situasie word tans nog onderdruk deur die

hoofstroom nuusmedia, maar verskeie gebeure in die land dui op 'n
brousel wat al hoe hoër teen die wande van die pot opkook.
Een van die aspekte wat in hierdie situasie as gegewe feit aanvaar

moet word is dat die Zuma-faksie in die regime nie hul greep sal 

DIE DINAMIEK VAN DIE GESKIEDENIS

IS AAN DIE WERK IN SUID-AFRIKA
Die verloop van politieke en aktuele sake in ons land oor die afgelope ses maande dui daarop dat die Suid-
Afrikaanse samelewing se nate baie vinnig lostorring en dat konflik op verskeie vlakke nie net onvermydelik is nie,
maar ook die sogenaamde "onomkeerbare" instellings wat sedert 1994 gevestig is, in duie kan laat stort. Sal die
Afrikanervolk gereed wees om in so 'n geval die regte keuses te maak?

(Vervolg op bl. 8)



Die leuen van 'n "demokratiese
regstaat" word ontmasker

Ná byna tien jaar van die Zuma-regime waartydens die plundering
van Suid-Afrika drasties versnel het, het ons land se politieke land-
skap teen die einde van 2017 wéér 'n wending beleef.
Sedertdien het Suid-Afrikaners 'n wipwa-rit beleef op die politieke

front. Eers was Cyril Ramaphosa 'n soort Superman wat net betyds
opgedaag het om die nuwe Suid-Afrika te red en weer terug te plaas
op die "versoeningspad" van Nelson Mandela – aldus die histeriese
hoofstroom media en duisende liberale Blanke politieke skape.
Ramaphosa se pryssangers het egter skaars kans gehad om asem te

skep, toe hy al die liberale kwylbekke – en selfs die "konserwatiewe"
Afrikaners wat so opgewonde was oor die nuwe era wat kwansuis
aangebreek het – met 'n goedgemikte skop op die krop van die maag
tref. Ja, die nuwe euforie se wiele het gou afgekom met net 'n paar
sinne in 'n toespraak van Ramaphosa, want hy het trots en onom-
wonde in die openbaar bevestig dat die ANC-regime die grondwet
wil verander om die beginsel van  privaat eiendomsreg keelaf te sny. 
Let wel, hoewel die openbare debat hoofsaaklik konsentreer op die

feit dat die regime grond wil onteien sonder vergoeding, is die impli-
kasie van Ramaphosa se aankondiging baie groter. 
Om die beginsel van privaat eiendomsreg uit die grondwet te ver-

wyder beteken inderdaad dat die staat die reg sal hê om enige eien-
dom van privaat persone of instansies te onteien. Dit sluit in grond
(plase), ander vaste eiendom soos huise en geboue in stedelike ge-
bied en selfs besighede, pensioenfondse of enige ander privaat eien-
dom. Dit gaan oor eiendomsreg, nie net oor plaasgrond nie.

Met hierdie nuwe wending onder die leierskap van Ramaphosa,
het die ANC onomwonde weer op koers gekom om die oorspronk-
like kommunistiese agenda van die Vryheidsmanifes deur te voer.
Goed, daar is diegene wat wéér wil paai met flou gerusstelings dat

die hele ding eintlik maar net deel is van Ramaphosa se skaakspel
om die EFF van Julius Malema te troef op pad na 2019 se verkie-
sing. Daar word gesê dat Ramaphosa die vryemark ekonomie ver-
staan en nie sal toelaat dat die res van die wêreld hul rug op Suid-
Afrika keer ten opsigte van beleggings en handelsbetrekkinge nie. 
Vir diegene wat hierdie bog wil glo, kan 'n mens maar net weer aan-
beveel om die onlangse geskiedenis van Zimbabwe te bestudeer.
Die Zuma-era het ook bewys hoe magteloos die groter Blanke ge-

meenskap in Suid-Afrika geword het. Net die ANC was by magte
om van Zuma ontslae te raak. Vir jare het die opposisie en selfs groot
dele van die media blou moord geskree dat Zuma uit die kussings
gelig moet word, omdat hy nie net skelm en korrup was nie, maar
ook totaal onbevoeg om as president die land te lei. Die geskree het
egter op dowe ore geval en Zuma is toegelaat om saam met sy ben-
des miljarde rand se skade aan te rig in hul strooptog.
Uit die Zuma-era het ons die les geleer dat die opposisie binne die

amptelike Suid-Afrikaanse politieke stelsel inderdaad magteloos is.
Hierdie era het weer bevestig dat in Afrika – en veral in 'n land soos
Suid-Afrika waar verskeie volke- en rassegroepe onder een sam-
breel saamgegooi is – beteken "demokrasie" inderdaad dat die reëls
van Afrika kommunisme sal geld. 
In 'n stelsel waar ongelykhede nie net rasseverskille weerspieël nie,

maar ook radikale kultuurverskille en selfs beskawingsvlakke, is die
sogenaamde "demokrasie" 'n klug. Die meerderheid se wil wat op
almal afgedwing word gaan nie net oor brood- en botter kwessies
nie, dit veroorsaak inderdaad diepgaande onreg, aangesien ander

groepe magteloos as gyselaars vasgevang word in 'n samelewing
waar hulle vreemd en onwelkom voel. 
Nou is Ramaphosa se tyd hier en ten spyte van al die lofsange en

die positiewe gees wat posgevat het, wéét elke Suid-Afrikaner tog
dat die stelsel steeds in sy kern verrot en gedoem is en dat Rama-
phosa inderdaad net 'n nuwe gesig is wat nie werklik die agteruit-
gang kan stuit nie. Enersyds omdat die ANC-regime in wese kor-
rup en onbevoeg bly en andersyds omdat Ramaphosa steeds 'n bal-
anseertoertjie moet uitvoer om die EFF se groei te probeer stuit.   

Opsommend van die huidige situasie kan gekonstateer word dat
die Afrikaners wat deel geword het van die nuwe politieke bedeling
sedert 1994 polities deesdae die mees gefrustreerde en ontnugterde
groep in ons samelewing is. 
Ramaphosa se boodskap dat die regime waarborge oor eiendoms-

reg gaan vernietig, het hierdie gefrustreerdes se naïewe wêreld tot
in sy fondamente geskud. Skielik het hulle weer besef hoe magte-
loos hulle eintlik is en dat hul deelname aan hierdie rampspoedige
Afrika-eksperiment in ons land eintlik van hulle gekke maak wat
deelneem aan die proses om hul eie ondergang te bewerk.
Die liberaliste en die profete van "nasiebou" het sedert 1994 aan-

houdend aan Afrikaners die bogstorie probeer verkoop dat ons eks-
periment anders gaan uitdraai as die mislukkings in die res van
Afrika, want ons het dan so 'n wonderlike grondwet wat almal be-
skerm en die regime in toom hou. Blankes is gepaai met die verse-
kerings dat Suid-Afrika sedert 1994 'n "demokratiese regstaat" is en
dat die grondwet almal beskerm.
En nou? Die afgelope ses maande is ons deeglik herinner hoe vals

hierdie versekerings was. Met 'n enkele mosie in die parlement het
Julius Malema en sy politieke tsotsi's die appelkar omgekeer en met
die hulp van die ANC gewys dat die mat in 'n oogwink onder die
"regstaat" sopstorie uitgepluk kan word. 

Net toe daar feesgevier word oor die val van die korrupte Zuma-
bewind, kom die nuwe redder van die land, Ramaphosa, en hy ruk
die masker van die Suid-Afrikaanse "demokrasie" af, om net nog 'n
Afrika spektakel te ontbloot. Toe skop die realiteit in en daar word
besef hoe diep die Witman van Suid-Afrika inderdaad in die moei-
likheid is.     
Die tyd het aangebreek vir die Witman in Suid-Afrika om vir eens

en altyd die werklikheid in die gesig te staar. Daar was toe géén
wigte en teenwigte in die sogenaamde onderhandelde skikking nie
en die situasie in ons land sal onder die huidige bestel eenvoudig
nooit "normaliseer" nie. 

Jaap Marais het dit reeds in 1996 in 'n toespraak soos volg opge-
som: "Demokrasie het veelal ontaard tot skuilplek vir politieke mis-
dadigheid en roofmotiewe, soos die verarming van die land en sy
produktiewe deel van die bevolking getuig teenoor die verryking
van die soustreinryers en die klein groepie geldmagnate wat hulself
as 'n herrenvolkie gedra teenoor die belange van Suid-Afrika en die
Afrikanervolk. Demokrasie is deel van die sluipmoorduitrusting
waarmee die kommuniste hulle vermom om hul teenstanders te
ontwapen en in te sluip in magsposisies..."
Deelname aan die politieke stelsel in Suid-Afrika is 'n resep vir deel-

name aan jou eie ondergang, sonder 'n kans om die stryd te wen.
Hierdie feit kan nie langer ontken word in die lig van die ooglopende
getalle-oorwig van die anti-Blanke groeperinge in die stelsels nie. 
Hoe moet Afrikaners en Blankes die saak dan anders benader? Dis

natuurlik die logiese vraag onder die massas wat in benoudheid
probeer om spartelend te oorleef in hierdie bedeling. 
As Afrikanernasionaliste kan ons op hierdie stadium – behalwe vir

ons geloof en vertroue in die God van Bloedrivier – fokus op 'n een-
voudige strategie. Eerstens bly ons weg uit die stelsel en ons pro-
beer so hard as moontlik om diegene wat uit innerlike oortuiging
saam hoort te konsolideer. Dan is ons groot taak om in te lig en pers-
pektief te verskaf. 
Waarheid en werklikheid is ons sterkste wapen in hierdie fase van

ons stryd. Slegs die waarheid sal ons uiteindelik vry maak.         
n
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Voordat die aard en inhoud van Afrikanernasionalisme bespreek
word, moet daar egter eers perspektief gegee word oor die ontwikke-
ling ten opsigte van die aanslag op dié basis van ons stryd. 

Die snelle ontwikkeling van die menseregte-kultuur en gepaard-
gaande bewegings op die politieke front, asook die voortdurende
manipulering van die denke en persepsies van die massas deur ver-
skeie openbare mediums, het tot gevolg gehad dat die aanslag teen
nasionalisme as bewegingsmag van volke dramaties verskerp het oor
die afgelope sowat 18 jaar sedert die begin van die nuwe millennium. 

In hierdie proses het die aanslag teen Afrikanernasionalisme as
fondament van die stryd van die Afrikanervolk as sodanig ook baie
intenser geword. Juis daarom is dit so belangrik om die beginsels
en inhoud van Afrikanernasionalisme suiwer te hou en te beskerm,
omdat dit 'n sleutelrol gaan speel in die Afrikaner se stryd om oor-
lewing wanneer nuwe grense waarskynlik binnekort hier aan die
suidpunt van Afrika getrek sal word.    

Nasionalisme is die teenpool van Kommunisme

Byna twee dekades gelede, in die laaste jare van die groot Afrikaner-
nasionalis, Jaap Marais, se lewe, het hy gereeld in sy toesprake en ge-
skrifte daarna verwys hoe die grense tussen liberale partye en die
ANC stelselmatig sou vervaag.

Marais het voorspel dat kleiner verskille tussen die ANC-kom-
muniste en ander hoofstroom liberale partye hulle vir die skyn in
opposisie teen mekaar sal hou, maar dat kernbeginsels nie meer vir
hulle debatspunte sal wees nie. Hy was oortuig dat liberalisme in sy
diepste wese inderdaad net 'n versuikerde weergawe van die Kom-
munisme is. 
Hy het terselfdertyd ook voorspel dat daar in die toekoms 'n situa-

sie sou ontstaan waar Afrikaners polities net een van twee keuses
sal hê – hulle sal moet kies tussen Afrikanernasionalisme of Kom-
munisme.
As hierdie saak vandag in oënskou geneem word, moet 'n mens in

gedagte hou dat ons – volgens alle aanduidings en met inagneming
van die realiteit van ons samelewing – deesdae reeds in daardie
"toekoms" leef waarvan Marais gepraat het.  
As 'n mens die huidige situasie waarin ons leef in perspektief tot

die geskiedenis van die afgelope 24 jaar sedert die ANC se oorna-
me beskou, het die politieke en sosiale landskap van Suid-Afrika
dramaties verander.
Jaap Marais is sowat 18 jaar al in sy graf en in dié byna twee de-

kades sedert sy dood het die Suid-Afrikaanse samelewing ver ge-
vorder op pad na die doelwitte wat die kommunis vir ons in die oog
het. Die geslag wat die kernbeginsels van Verwoerd se apartheids-
beleid verstaan het – en die aanvanklike sukses daarvan kon beleef
voordat Afrikanerverraad begin het om dit af te takel – is besig om
stelselmatig uit te sterf. 
Tot en met Marais se dood was daar nog sprake van 'n lewendige

stryd vir Afrikanernasionalisme en Afrikaners het nog 'n redelike
invloed en inspraak op die samelewing gehad. Deesdae is Afrika-

nernasionalisme 'n vloekwoord in ons samelewing. Die stryd van
Afrikanernasionalisme het byna alle momentum verloor en steun
basies nog net op die relatief klein getal lede van die Afrikaner
Nasionalistiese Beweging.

Alle ander Afrikanerpartye en -organisasies is op een of ander
wyse reeds ingesuig by die humanistiese menseregte-kultuur van
die nuwe Suid-Afrika en van 'n stryd om volksregte is daar nie eint-
lik meer sprake nie. Afrikaners het perspektief verloor en in hul
stryd om persoonlike oorlewing klou hulle deesdae net vas aan
egosentriese "minderheidsregte" of "menseregte" wat inderdaad
meer oor die individu as die volk of groep gaan.

Deur herhaalde propaganda via die hoofstroom media uit die ge-
ledere van die kommunis en liberalis het die nuwe geslag Afrikaner
jongmense opgegroei in 'n samelewing waar hulle van kindsbeen
af gebreinspoel is oor die geskiedenis van Suid-Afrika. In die pro-
ses het die media baie goed daarin geslaag om nasionalisme tot 'n
verwerplike konsep te reduseer. Daarom bestaan die persepsie by
duisende jong Afrikaners dat nasionalisme 'n "ideologie" is wat as
sodanig boos is en sleg is vir die mensdom se voortbestaan.

Dié propaganda was inderdaad só suksesvol dat selfs ouer Afri-
kaners deesdae begin glo dat ons volk se verlede boos was en dat
Afrikanernasionalisme 'n skandalige en verwerplike politieke kon-
sep is wat deurspek is met "rassistiese" dogma en daarom totaal
verwerp moet word. Meer as een geslag Afrikaners is in die proses
skaam gemaak vir ons verlede. Marais het inderdaad reeds voor die
oorname van die ANC/SAKP-regime gewaarsku dat hierdie situa-
sie uiteindelik die Afrikanervolk in 'n posisie sal plaas waar hy
weerloos sal wees teen sy vyande, wat ongetwyfeld daarop uit is
om hom te vernietig.  
In hierdie proses word die ware boosheid van ons tyd – die gif van

die liberalis en die kommunis – stadig maar seker in die psige van
Afrikaners ingepomp en dit verlam die gees van ons volk. 
Een van die probleme waarmee ons vandag te doen het is die feit

dat die aanslag op nasionalisme as bewegingsmag vir die vryheid-
stryd van die Afrikaner blatant eensydig geword het in die hoof-
stroommedia.  Die vyand van Afrikanernasionalisme het vrye toe-
gang tot alle formele media platforms en geen teenstand teen hul
aanhoudende stroom van propaganda en aanvalle word geduld nie.  
So skryf 'n twyfelagtige karakter soos die sanger en skrywer, Koos
Kombuis, byvoorbeeld onlangs in 'n rubriek in Beeld (13 Januarie
2018) dat Suid-Afrika 'n "wonderlike plek kan wees as ons eers alle
vorms van nasionalisme ontgroei het..."
Hierdie woorde is natuurlik komende van 'n man wat sy openbare

profiel gebou het as kultus-figuur uit 'n sub-kultuur beweging in die
1980's wat later gespog het oor die golf van losbandigheid en dwelm-
misbruik waarop hulle hulself as meningsvormers in die openbare
lewe gevestig het. Is dit werklik hoe die profete van die toekoms
lyk wat die moderne Afrikaner wil volg? 

Die sanger en akteur Steve Hofmeyr kan waarskynlik nie as 'n
woordvoerder van suiwer Afrikanernasionalisme beskou word nie, 
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Die ANB se standpunt oor gesprekvoering met ander Afrikaner-organisasies is in die verlede reeds duidelik uitge-
spel. Daar is ook 'n besliste beginselstandpunt gestel wat as vernaamste voorwaarde sal dien vir enige samespre-
king, naamlik dat die eerste punt op die agenda van só 'n gesprek sal wees om byvoorbaat saam te stem oor die
aard en inhoud van Afrikanernasionalisme. Enige wesenlike verskille oor hierdie belangrike beginselsaak sal
verdere gesprek 'n futiele oefening maak. Die ANB se Dagbestuur het in die lig van hierdie belangrike kernbeginsel
van ons stryd besluit om die basiese aspekte van die aard en inhoud van Afrikanernasionalisme te dokumenteer, om
misverstande en onnodige debatte te vermy in geval daar wel oor die toekoms van ons volk gepraat gaan word.

(Vervolg op bl. 4)



hoewel hy die afgelope paar jaar uitsprake gemaak het wat die libe-
rale wêreld teen hom laat draai het. Die feit dat hy egter wel soms die
liberaliste irriteer, laat hulle natuurlik ook weer bewys hoe in die kol
Jaap Marais was toe hy gesê het dat dít waarskynlik die mees
onverdraagsame spesie in die ganse mensdom is. 
'n Vertoning van Hofmeyr is vroeër vanjaar gekanselleer, nadat die

ANC beswaar gemaak het dat die DA-beheerde munisipaliteit van
George die stadsaal aan die organiseerders van die konsert beskik-
baar gestel het. Hofmeyr is 'n "witheersugtige met kras en kru oor-
tuigings" genoem, terwyl 'n woordvoerder van die beswaardes in
George in die media aangehaal is waar sy dié sanger se "steun vir
Afrikanernasionalisme" as "walglik" verwerp het.

Afrikaner simbole word gekriminaliseer

Die aanslag teen Afrikanernasionalisme gaan egter deesdae baie
verder as die bogenoemde twee voorbeelde. Die Nelson Mandela
Stigting het onlangs 'n aansoek by die Gelykheidshof ingedien om
die openbare vertoon van die Republiekvlag van Suid-Afrika, wat
tussen 1928 en 1994 die land se amptelike vlag was, as "haatspraak"
(en by implikasie dus 'n misdaad) te verklaar.
Ons beweeg dus duidelik al hoe nader aan die situasie waar enige

steun vir Afrikanernasionalisme as 'n kriminele oortreding gesien
sal word. Apartheid, wat in wese die enigste werkbare oplossing vir
'n vreedsame en voorspoedige Suid-Afrika was (en steeds is), was
die amptelike beleid van Suid-Afrika onder 'n regering wat dié be-
leid vanuit die beginselbasis van suiwer Afrikanernasionalisme ge-
handhaaf het. Apartheid is egter jare gelede reeds deur die Verenig-
de Nasies as "misdaad teen die mensdom" verklaar, terwyl Afrikaan-
se kerke later gevolg het om dit tot "sonde" te verklaar. 

In die lig van al die genoemde feite word dit dus duidelik dat die
aanslag teen Afrikanernasionalisme nou 'n heel nuwe wending in-
geneem het teenoor dit wat ons voorheen beleef het. Aanvanklik kon
Afrikaners dié aanslag maklik onderskei as die pogings van die kom-
munis en liberalis om Afrikanernasionalisme te stuit met die uitein-
delike oogmerk om ons land te steel. Ná die moord op Dr. Hendrik
Verwoerd het die stryd van Afrikanernasionalisme verander en in-
gewikkelder geword, want weens verraad het die aanslag op subtiele
manier ook vanuit eie geledere begin kom. Die Nasionale Party en al
sy aanhangsels (kultuurorganisasies, kerke ens.) het stelselmatig ook
'n vyand van Afrikanernasionalisme geword. 
Toe die verraad van John Vorster, PW Botha en FW de Klerk vol-

trek is met die oorname van die Swart kommunis in 1994, het die
stryd van Afrikanernasionalisme weer verander. Dit het stelselmatig
op elke front van die samelewing feller geword, totdat ons vandag in
die situasie sit waar – soos Jaap Marais voorspel het – Afrikaners
inderdaad moet kies tussen Afrikanernasionalisme of Kommunisme.
Oor 'n jaar sal die kommunistiese regime hul sesde algemene "demo-
kratiese" verkiesing hou. Met die ideologiese grense wat vervaag het
tussen partye en met die menseregte kultuur wat alle partye se basie-
se beleid oorheers, is die keuse van Afrikaners nie meer werklik vir
watter party hulle moet stem nie, maar eerder of hulle wel deel van
die stelsel wil wees en of hulle eerder smetvry wil bly en buite die
bestel as Afrikanernasionaliste wil konsolideer.

In die lig van hierdie situasie en met die dramatiese veranderings
wat gaan plaasvind in die politieke arena van Suid-Afrika as die
kommuniste binnekort hul aanslag op die Blanke in die algemeen en
die Afrikaner in besonder gaan verskerp, is dit dus belangrik dat ons
beginselbasis as Afrikanernasionaliste ondubbelsinnig gedefinieer
moet word.    
So, wat is die aard en inhoud van Afrikanernasionalisme? Wat is

dus die basiese beginsels van Afrikanernasionalisme waaroor Afri-
kaners eerstens moet saamstem voor enige hoop kan bestaan op
sukses in 'n gesamentlike stryd teen ons vyand, die liberalis en
kommunis, met hul gemeenskaplike humanistiese basis waarop

die kultuur van menseregte gebou word?

Die beklemtoning van Afrikanernasionalisme

Net soos die vyand van Afrikanernasionalisme se kultuur gebou word
op die humanistiese menseregtekultuur, is die grondslag van nasio-
nalisme weer die reg op voorkeur vir die eie.  
Die basiese verklaring van nasionalisme, soos gevind in die woorde-

boek, is dat dit 'n "liefde vir die eie volk of nasie" verteenwoordig.
Die meer uitgebreide verklaring van nasionalisme, soos gevind in

die Encyclopedia Americana, stel dit dat nasionalisme 'n "gedag-
terigting is van persone met 'n homogene kultuur, wat saam bly in
'n hegte assosiasie in 'n gegewe gebied en wat glo in 'n spesifieke
leefwyse en 'n gemeenskaplike bestemming. Sulke mense het 'n
sterk gevoel van samehorigheid en lojaliteit tot die groep en het 'n
behoefte om by te dra tot die groep se welstand."
Volkeverskeidenheid is deel van die skeppingsorde van God. Vol-

gens bogenoemde verklarings oor die betekenis van nasionalisme
is dit gebaseer op dié basiese lewenswerklikheid. Sonder die erken-
ning en behoud van volkeverskeidenheid kan nasionalisme nie
bestaan nie. Daarom kan dit ook nie 'n ideologie wees nie, aange-
sien ideologieë mensgemaak is.  
Kommunisme en liberalisme as vyand en teenpool van nasionalis-

me is egter wel mensgemaakte ideologieë. Die ideologie van ge-
lykmaking, wat insluit die vernietiging van grense tussen volke,
asook die uitwissing van kultuur- en rasseverskille, is grondbegin-
sels van Kommunisme en liberalisme. Hierdie beginsels is mensge-
maak en bots direk met natuurwette en die skeppingsorde van God.
In sy boek Suicide of the West skryf die Amerikaner prof. James
Burnham, dat liberalisme besmet is met Kommunisme. 

"Kommunisme en liberalisme deel die meeste van die basiese
aksiome en beginsels , asook baie van hul waardes en sentimente.
Die sekulêre, histories-optimistiese, reformistiese, welsynstaatlike en
selfs die stemregtelike aspekte van liberalisme is alles teenwoordig in
Kommunisme. Wat Kommunisme doen is om die liberale beginsels
tot hul logiese en praktiese uiterste te neem," skryf Burnham. 
Die aard van nasionalisme is egter gesetel in vier basiese hoedanig-

hede of karaktertrekke wat 'n volk saambind. Hierdie vier aspekte
steun almal baie sterk op die basiese grondslag van nasionalisme,
naamlik die reg op voorkeur vir die eie.
* Ras, 'n hoedanigheid wat direk verbind kan word met voorkeur vir
die eie of diskriminasie. Jaap Marais het gesê dat die reg op voor-
keur vir die eie net so 'n belangrike basiese mensereg is as die reg op
kontinuïteit, wat deur die beroemde Spaanse filosoof, Ortega Y
Gasset, genoem is as die mees basiese mensereg.

Ras bly steeds die hoofonderskeiding tussen mensegroepe en
daarom ook 'n kernaspek van die aard van nasionalisme as menslike
bewegingsmag. Dit is die mees permanente en stabiele onderskei-
ding. Hoewel dit vandag deur die liberalis en kommunis tot 'n hoogs
emosionele saak verhef word en selfs deur wetgewing 'n taboe onder-
werp gemaak word, bly die verskille tussen rasse 'n feit wat op we-
tenskaplike grondslag beredeneer en bewys kan word. Bespiegelings
oor rassegelykheid kan inderwaarheid geen geldigheid hê as dit nie
veranker is in gewigtige wetenskaplike getuienis nie.

Vyande van nasionalisme het op slinkse wyse enige diskriminasie
só negatief gebrandmerk dat dit uit hulle perspektief in 'n rasse-kon-
teks aan die demoniese grens. In die natuurlike omgang van die same-
lewing is die voorkeur vir jou eie ras – en by implikasie dus diskrimi-
nasie teen ander rasse – 'n natuurlike neiging onder alle rasgroepe. 

Die Engelse digter en denker, Matt Arnold, het opgemerk dat "die
vermenging van persone van verskillende rasse in een samelewing
sonder enige natuurlike onderskeid, lei tot konflik weens verwarring
van alle verhoudings in die menslike lewe en van alle begrippe van
reg en verkeerd..." 
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Die geskiedenis van Suid-Afrika sedert 1994 is 'n klinkende getuie-
nis van die waarheid van hierdie stelling.   
* Taal is die tweede aspek of hoedanigheid wat deel vorm van die
aard van nasionalisme. Hoewel dit waar is dat verskillende volke
dieselfde taal kan deel, is dit net so waar dat taal ook 'n saambin-
dende faktor is vir 'n volk. 'n Volk kan geen volk wees as hy nie die
gemeenskaplikheid van die taal-aspek het nie. 
Sonder die Afrikaanse taalstryd en die rol wat Afrikaans gespeel het
in die Afrikaner se geskiedenis sou daar doodeenvoudig nie vandag
'n Afrikanervolk bestaan het nie.  
Taal is natuurlik weer 'n hoedanigheid waarvan voorkeur vir die eie
as basiese mensereg opgeëis kan word. Daarom is dit uiteraard ook
'n aspek wat Matt Arnold se stelling hierbo korrek bewys.  
* Kultuur is die derde aspek wat die aard van nasionalisme defi-
nieer. Elke volk het 'n eie unieke kultuur en saam met taal is kultuur
die aspekte wat as die grootste struikelblokke in die pad van impe-
rialistiese magte staan. 

Die aanslag op die Afrikaner se kultuur kom al 'n lang pad, selfs
voor die oorname van die ANC regime. Die Afrikanervolk se vyand
het veral deur middel van die media (in al sy vertakkings) groot suk-
ses behaal om sy kultuur met vreemde invloede te besmet.  
Kultuur is nou verwant aan ras en taal, terwyl geskiedenis en gods-

diens natuurlik ook belangrike hoedanighede is wat die breër kul-
tuurbegrip aanvul. 
* Vaderland. Die vierde hoedanigheid wat as een van die hoekstene
van nasionalisme beskou kan word is grondgebied. Dié aspek is
lewensbelangrik om die vryheidsideaal van 'n volk te verwesenlik
en te onderhou. 
Die vaderlandsbegrip is 'n tydlose beginsel wat, soos in die geval

van die Afrikanervolk, gepaard gaan met emosiebelaaide historiese
aanklank van stryd en opoffering, wat ook die volk se heldedom
voortgebring het. 
Sonder 'n eie grondgebied kan geen volk werklik vry wees nie. Dit

is een van die belangrikste aspekte wat ons volk in die toekoms
weer tot eenheid kan dryf, want ons is sedert 1994 stelselmatig ver-
vreem van ons vaderland. Die leuen wat deur ons vyand versprei
word dat Suid-Afrika aan almal behoort wat dit bewoon, het byge-
dra tot hierdie vervreemding.

In hierdie verband word gerieflik vergeet dat dit die Afrikaner se
voorvaders is wat oorloë geveg het om ons land met bloed te koop,
terwyl bewysbare opgetekende geskiedenisbronne bevestig dat grond-
gebied ook op ander wettige wyses verkry is.

Die inhoud van Afrikanernasionalisme

Terwyl die aard van nasionalisme gesetel is in bogenoemde vier ba-
siese hoedanighede, is daar verwante aspekte wat aan die inhoud
van nasionalisme gestalte gee.

Hierdie is verwante aspekte, wat in 'n groot mate as onderafdel-
ings van die vier bogenoemde hoofaspekte beskou kan word. Die
inhoud van nasionalisme is dié aspekte wat die basiese karak-
tertrekke ondersteun om die identiteit van 'n volk te bepaal, te ver-
sterk en te beskerm.

In die geval van die Afrikanervolk sal die inhoud van Afrikaner-
nasionalisme dus die gebou vorm wat op die grondslag of hoek-
stene (aard van Afrikanernasionalisme) gebou is en wat die volk se
karakter voltooi.

Jaap Marais het gewoonlik begin om die inhoud van nasionalisme
met basiese waardes te definieer. Hierdie waardes het hy die "vier G's"
genoem, naamlik gesag, gesin, geskiedenis en godsdiens. Hierdie vier
waardes staan in teenstelling met die liberale waardes van vryheid,
gelykheid, broederskap en verandering.
* Na 24 jaar van chaos onder die Swart kommunistiese regime weet
ons vandag waarom gesag so 'n belangrike waarde is om 'n sukses-
volle nasionalistiese samelewing te bestuur. Gesag impliseer 'n ba-
siese orde, wat struktuur en sekuriteit in 'n samelewing waarborg.

Jaap Marais het kort na die oorname van die ANC-regime in 1994
daarop gewys dat 'n suksesvolle samelewing op twee belangrike
pilare gebou word, naamlik respek vir wet en orde en 'n gesonde,
groeiende ekonomie. As een of albei hierdie pilare ontbreek of ver-
brokkel, sal die huis van die samelewing uiteraard in duie stort.
Juis daarom is gesag en die handhawing van orde 'n basiese voor-
vereiste vir 'n suksesvolle nasionalistiese samelewing.
Die teenstelling van die gebrek aan respek vir gesag en orde is chaos

en wanorde, 'n konsep wat elke Suid-Afrikaner goed ken, want dit is
reeds meer as twee dekades lank deel van ons samelewing. Die
uitwerking daarvan op die doeltreffendheid van die regering is 'n feit
wat Marais die "aanskouingsles van Afrika" genoem het.   
* Die gesin is die kleinste eenheid binne enige volk, maar ook die
volmaakte voorbeeld van ongelykheid – in voorkoms, geslag, oud-
erdom en verantwoordelikheid. Vanuit hierdie kern-eenheid word
die volk gebou volgens die lewensbeginsel van 'n hiërargiese orde
in menseverhoudings, wat ook 'n bloudruk vorm vir die orde wat
vir lede van die gesin in die groter samelewing sal geld. 
Dit is binne die gesin waar waardes soos gesag, orde en respek ge-

vestig moet word. Gesonde en gebalanseerde gesinne is 'n belan-
grike voorvereiste vir 'n gesonde samelewing. Daarom maak dit
ook sin dat die aanslag van die vyande van nasionalisme so sterk
fokus op die vernietiging van 'n gesonde gesinslewe.

Die basiese orde in gesinsverband word deur dié aanslae onder
druk gelaas, want die vyand weet dat wanfunksionele gesinne uit-
eindelik ook die orde binne die groter samelewing sal versteur.  
* Omdat Afrikanernasionalisme diep geanker is in die Christelike
godsdiens, en spesifiek assosieer met die geskiedenis van die Protes-
tante Christendom, het dié aspek 'n reuse rol gespeel om die inhoud
van Afrikanernasionalisme te definieer.

Marais het gesê 'n volk leef in geloof en sterf as die geloof sterf.
Vir die nasionalis is geloof ook verwant aan die eindbestemming
waarna hy streef. Die lyn van nasionalisme is 'n vertikale lyn –
boontoe na God en binnetoe na die wesens-kern van die volk.
* Die geskiedenis is die sage van die volk se heldedom, waardeur
'n voorbeeld en standaarde gestel word wat die steunpunte bied in
krisistye en inspirasie gee vir die uitdagings van elke nuwe geslag. 

Versterk nasionalisme deur 'n gees van verset

Die inhoud van nasionalisme word verder ondersteun deur hierdie
bogenoemde vier waardes te onderwerp aan aksente soos verinni-
ging, verdieping, veredeling en versterking. Hoe sterker die gesag-
strukture, hoe edeler die gesinslewe en hoe dieper en inniger die volk
omgaan met sy godsdiens en geskiedenis, hoe suiwerder sal die na-
sionalistiese aard van daardie volk wees.
Die strategiese doelwit van Afrikanernasionalisme in die nuwe be-

deling kan niks minder wees as die herwinning van die Afrikanervolk
se vryheid nie. Op watter wyse en watter tydstip dit sal geskied, sal
bepaal word deur die aard en verloop van die stryd. 
Die een sekerheid wat Afrikanernasionaliste vandag moet besef is

dat die stelsel wat op ons afgedwing is en waarin ons tans probeer
oorleef, geen duursaamheid het nie en dit sal daarom in duie stort.
Wanneer dit gebeur, sal dit gepaard gaan met geweld en Afrikaners
sal gereed moet wees om te konsolideer om hulself 'n kans te gee
om te oorleef. Hierdie is die visie waarvolgens ons as Afrikaner-
nasionaliste die toekoms moet beplan. 

Saam met konsolidasie moet ons ander doelwit tans wees om 'n
gees van verstet te vestig onder Afrikaners. Dit moet aangemoedig
en uitgebou word van buite die stelsel. Om die vyand van binne die
stelsel te probeer beveg is futiel. 
Ons moet die terrein vir die oorlog kies volgens ons eie sterkpunte

en ons doelwitte en ons moet ten alle koste vermy om op die vyand
se voorwaardes hierdie stryd te voer. Daarom moet ons nie weg-
skram van die beginsel van selfbehoud wanneer ons Afrikaners tot
die stryd oproep nie.                                                                    n
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Met die gebeure binne die ANC sedert 16 Desember 2017 rondom
Jacob Zuma het dit duidelik geword dat dié party nog groter steun
gaan verloor in die 2019 verkiesing. Terwyl Jacob Zuma die afge-
lope paar jaar verskeie mosies van wantroue teen hom in die parle-
ment afgeweer het, spreek die wyse waarop die ANC teen hom
gedraai het ná die Desember kongres natuurlik boekdele. 

Dié dinge het nie oornag gebeur nie en die diep verdeeldheid in
die party het in Desember tot 'n klimaks opgebou. 'n Mens moet eg-
ter aanvaar dat die gebeure sedert 16 Desember 2017 lankal reeds
agter die skerms beplan is en dat dit nie 'n natuurlike verloop van
omstandighede is nie.
Die EFF het lank gelede reeds 'n voorstel tydens 'n parlementsitting

ingedien om grond te onteien sonder vergoeding, maar dit is aan-
vanklik nie deur die ANC ondersteun nie. Zuma was egter ten guns-
te van so 'n besluit en het dit gesien as 'n kans om sy aansien onder
die Swartes te herstel.

Zuma het reeds in 2016 en 2017 die tradisionele leiers gaan sien
om steun te werf om grond te onteien sonder vergoeding. Tydens
daardie geleenthede het Zuma dit duidelik gestel dat alle grond
vanaf 1652 met die koms van Jan van Riebeeck die eiendom van
die Swartman was en deur die Witman onwettig bekom is. Hy het
toe reeds bevestig dat die grondwet verander moes word om die
onteiening moontlik te maak.

Nou ontstaan die vraag waarom die ANC op daardie tydstip nie
vir Zuma in die saak ondersteun het nie. Dit lyk of die internasiona-
le Joodse Geldmag deur middel van Westerse intelligensie-agente
toe reeds gewerk het aan die plan om van Zuma ontslae te raak en
iemand anders te gebruik om populistiese punte aan te teken met
die grondkwessie.
Indien Zuma die onteiening sonder vergoeding in sy ampstermyn

kon deurvoer, sou sy aansien onder die Swart massas – veral in die
landelike gebiede waar armoede hoogty vier en die grootste werk-
skepper landbou en boerdery is – dramaties vergroot het. In dié ge-
biede leef groot hoeveelhede verarmde en ongeletterde Swartes
wat maklik deur hierdie soort propaganda geprikkel word en wat
Zuma se magsgreep kon verhoog binne die ANC. 
Dis 'n feit dat meer as 60% van die ANC se stemme van die arm-

stes in die platteland kom. 'n Groot deel van hulle leef reeds op
regeringskoste (welsyn-toelaes) en as Zuma hulle boonop kon help
om grond te beset, sou hulle enigiets vir hom doen. Dus moes dit
ten alle koste verhoed word dat grondonteiening sonder vergoeding
onder Zuma se leiding as beleid aanvaar word.
"Verdeel en heers" is 'n strategie wat nog altyd deur die magte agter

die skerms gebruik is om gebeure te manipuleer. In hierdie geval is dit
teen die ANC self gebruik. Die ANC het duidelik steun begin verloor
onder Zuma en Julius Malema is ingespan as verdelingsfaktor links
van die ANC, net soos Patrick Lekota en Cope tien jaar gelede afval-
liges aan die meer behoudende kant van die ANC moes opvang.

Hoewel Malema se organisasie op die oog af vyandig gesind is
teen die ANC, word beide partye ekstern beheer en as getalle en 'n
tweederde meerderheid in die parlement benodig word om radikale
politiek te speel, kom die "vyande" weer bymekaar. 
Die KP en Afrikaner Volksfront het presies dieselfde rol gespeel ty-

dens die verraad teen die Afrikanervolk in die jare voor 1994. Vandag

leef baie van hulle polities voort in die VF Plus en selfs in die DA.
Tydens die ANC se konferensie in Desember 2017 was Zuma nog

die President van SA. Hy het die pos selfs daarna nog beklee,
hoewel hy deur Ramaphosa vervang is as leier van die party. Dit
bly dus tog interessant dat hy nie in die twee maande voor hy uit-
gewerk is as president van die land kans gehad het om die grond-
kwessie as wapen te gebruik nie. Maar skaars na Ramaphosa as
nuwe president van die land aangewys is, was hy openlik die nuwe
profeet van grondonteiening sonder vergoeding.
Dit was van uiterste belang dat Ramaphosa uitgebeeld moes word

as die herder en redder van die Swartman. Hy moes as 'n bevryder
voorgestel kon word en daarmee sou hy die verbeelding van die
Swart massas kon aangryp. Byna soos 'n tweede Mandela.

Wie is hierdie Ramaphosa?

Cyril Ramaphosa is sedert die onderhandelings van Kodesa in
1992 voorgestel as gematig, met 'n mate van toenadering tot die
Blanke. Hierdie indruk is geskep deur die vriendskap tussen hom
en Roelf Meyer met hul visvang uitstappies tydens die Kodesa onder-
handelingstyd. Later het hy en Leon Wesses ook vriende geword toe
hulle saam aan die grondwet moes skryf.
In die Boek, Ramaphosa: The man who would be King skryf  Ray

Hartley die volgende:
"According to Meyer, that fishing incident 'was just one of many,

but it was indicative of the kind of relationship that we succeeded in
building, the friendship that we have succeeded finally to build, and
the chemistry that exists between us'... But if Meyer saw a genuine
friendship developing, Ramaphosa saw opportunity. His comments
on trout fishing could just as well be a description of how he eva-
luated negotiation opponents: 'You need to know what they are fee-
ding on and how they are behaving, then decide on strategy..." 
Jare later haal Lesley Cowling van die Mail&Guardian vir Rama-

phosa soos volg aan:
"The only contribution Trout fishing made to negotiations was I learnt

how my opposite number looked when he was anxious and in pain."
Hier kan mens dalk dink hy verwys na die Forel. Tog is dit duidelik

dat Ramaphosa hier verwys na die Witman. Dit was ook die vooruit-
sigte waarna hy gestreef het. Dan is dit duidelik dat daardie grondwet
wat in 1996 beding is reeds in sy beginstadium niks anders was as die
kuns-aas wat uitgegooi is om sy slagoffer in te katrol nie. Soos Rama-
phosa genoem het moes hy die Witman eers in die pot kry, voordat hy
dit later sou verhit om hom stadig te kook en hy dan soos 'n padda in
die pot te laat sal uitvind dat hy doodgemaak word.

Hierdie perspektief openbaar Ramaphosa se karakter. Dis die ka-
rakter van 'n gewetenlose leuenaar en bedrieër. Daardie grondwet
wat Ramaphosa met die hulp van Roelf Meyer en later Leon Wessels
geskryf het, is geskrywe met die vooruitsig om dit later weer te kan
verander. Maar die indruk moes geskep word dat eiendomsreg en
selfbeskikking gewaarborg word. Die wigte en teenwigte van FW de
Klerk was egter alleenlik bedoel om aan die skynregse groepe ge-
moedsrus te gee en om die Blanke te paai en die oorname van mag
moontlik te maak.
Wie was Ramaphosa voor 1994? Hy was onder andere die stigter

(Vervolg op bl. 7)

RAMAPHOSA - DIE SWART HANDSKOEN OOR
DIE WIT HAND VAN DIE JOODSE GELDMAG

Kort nadat Cyril Ramaphosa tot nuwe ANC-president – en twee maande later ook tot president van die land – verkies
is, het die media en liberale huishouding in Suid-Afrika gejuig. Die algemene siening was dat 'n nuwe era van ver-
soening en voorspoed gaan aanbreek. Dit was egter van korte duur en dit het gou duidelik geword dat, agter al die
propaganda, Ramaphosa inderdaad geen vriend van die Afrikaner is nie. Carel van der Grijp gooi in hierdie artikel
die kollig op Ramaphosa se agtergrond en sy loopbaan as vakbondbaas, politikus en sakemagnaat.



van die National Union of Mineworkers (NUM) en ook die eerste
Sekretaris Generaal van dié unie sedert 1982.
Dié unie was, soos al die ander, slegs 'n voertuig waarmee Swartes

gemobiliseer kon word om 'n magtige politieke wapen te word in
die hande van die ANC.

Ramaphosa was ook 'n leierfiguur in die UDF, wat niks anders
was as 'n terroristiese organisasie, wat Swartes gedwing het om aan
massa betogings deel te neem nie. 
Dit is alombekend dat tydens hierdie UDF optogte die mees wreed-

aardigste moorde gepleeg is. Ons onthou mos hoe algemeen halsnoer-
moorde met brandende buitebande om die slagoffer se nek as
wapen gebruik is in die 1980’s.  
Die UDF het meer Swartes onder die dekmantel van "demokrasie"

vermoor as die sterftes as gevolg van die optrede van die SAP en SA
Weermag van die regering van daardie tydperk. Hierdie feite word
doelbewus verswyg. Ook die landmyne wat geplant is op plase en
bomme in stede soos Pretoria het die goedkeuring van 'n leier soos
Ramaphosa weggedra. Hy was dus deel van die terroriste aanslag
op onskuldige Blanke burgers en op sy eie Swart landgenote. 

Ramaphosa was dus 'n instrument van die terroriste in die ANC
wat, danksy die NP regering van PW Botha se hervormde arbeids-
wette, op wettige wyse radikale politiek via vakbonde bedryf het.

Ramaphosa word tydelik uit die politiek verwyder

Na die oorgawe van 1994 het Ramaphosa die politieke terrein ver-
laat. Thabo Mbeki is intussen eers as ANC leier en later ná Mandela
se uittrede ook as president van  Suid-Afrika verkies. Ons ken ook
die geskiedenis van Mbeki se einde en hoe die radikale vleuel in die
ANC onder Jacob Zuma sedert 2007 beheer oorgeneem het.
Ramaphosa het intussen die nuwe wetgewing ten opsigte van Swart

Bemagtiging deeglik gebruik om hom in staat te stel om homself as
sogenaamde swaargewig sakeman te vestig. 
Hier moet ons in gedagte hou dat Ramaphosa deur die Joodse geld-

mag geïdentifiseer is as deel van hul langtermyn beplanning. Hy is
onder die geldwip gevang en daarna is hy voorberei om later terug te
keer na die politiek as pion van die geldmag.

In die Mail&Guardian van 13 Desember 2006 skryf Donwald
Pressly die volgende onder die opskrif "UDF person as ANC victor": 

"A member of the old United Democratic Front (UDF) senior
leadership may emerge as a strong and even winning candidate in
the succession struggle in the African National Congress (ANC),
political analyst Frederik van Zyl Slabbert predicts.

"This has been reported in the Helen Suzman Foundation publi-
cation, Focus, as reported by scribe Patrick Laurence.

"Van Zyl Slabbert reasoned that two of the three components of
the ANC leadership – the Robbin Island prisoners and the exiled
leadership corps – had provided the first two post-apartheid party
and national presidents.
"The former apartheid-era opposition leader reckoned the time was

now 'propitious' for a former member of the UDF to fill the top slots.
"Laurence quotes Slabbert – leader of the Progressive Federal

Party from 1979 to 1986 – as saying that he  has a fascination with
the old UDF high command and surmise that mid-next year some-
one will pop out of the woodwork as a potential candidate. 

"Former deputy president Jacob Zuma will have to do serious
work to retain his present position as the leading candidate.
"Laurence said that if Slabbert was correct, there were three prime

potential candidates from the former UDF: Trevor Manuel, Cyril
Ramaphosa and Mosiuoa Lekota."
Hierdie berig, wat 'n geldmag-ingeligte man soos Van Zyl Slabbert

van Idasa-faam aanhaal, maak dit duidelik wie agter Ramaphosa sit.
Die Helen Suzman Foundation is 'n verlengstuk van die Joodse
geldmag. 
Dit is ook interessant dat die grootste deel van Ramaphosa se mak-

like kitsrykdom, wat deur wetgewing moontlik gemaak is, aan hom

gegee is met die hulp van Joode maatskappye. 
Die gesaghebbende tydskrif Forbes het in 'n onlangse opname

Ramaphosa se rykdom aangedui as sowat R8 miljard. Daar is sowat
tien jaar gelede gerapporteer dat hy op 'n stadium direkteurskappe by
meer as 100 maatskappye gehad het. 
Swaargewig maatskappye waarby hy betrokke was, lees byna soos

'n opsomming van Joodse belange in Suid-Afrika én Afrika. Hier-
onder tel maatskappye soos Standard Bank, Bidvest, MTN, Mondi,
McDonalds kitskos restaurante en die Lonmin myngroep.
Feit bly egter staan dat hy nie baie hard gewerk het om hierdie ryk-

dom te versamel nie. Hy was op die regte plek op die regte tyd en hy
het die wetgewing wat hy help skep het goed gebruik om homself te
verryk. Dit is egter ook logies dat die magte wat hom gehelp het om
'n magtige miljardêr te word nie dié gunsie gedoen het omdat hulle
van sy gesig gehou het nie. Hulle sal hul pond vleis terugeis en dít is
waarskynlik die spoor wat 'n mens moet vat as jy wil weet waarheen
die politiek op pad is onder Ramaphosa se presidentskap.
'n Mens moet onthou dat hy tans inderdaad net 'n tussentydse presi-

dent is en dat hy hierna nog twee volle termyne in die posisie kan
wees. Hy sal dus uiteindelik meer as elf jaar tot sy geldmag base se
beskikking wees om hul agenda uit te voer. 

Met die skrywe van hierdie artikel en in 'n ondersoek na Rama-
phosa se moontlike aandeel in die Guptas se tentakels, asook ander
korrupsie waarby hy na bewering betrokke is, was daar aanvanklik
heelwat skakels na artikels op die internet wat hom met korrupsie
en ongerymdhede verbind. Die oomblik toe hy egter president van
die land word, het diensverskaffers begin om sulke artikels te blok-
keer, sodat toegang daartoe nie meer moontlik was nie. 

Tydens 'n radio-onderhoud met die skrywer en politieke aktivis,
Jan Lamprecht, is feite bekendgemaak oor hoe Ramaphosa groot
dele van sy sakebelange na sy broer, Douglas Ramaphosa, oorge-
dra het toe hy in 2014 teruggekeer het na die politiek om adjunk
president van die ANC en Suid-Afrika te word.

Daar is ook bewerings gemaak dat Douglas Ramaphosa, wat be-
trokke is by 'n maatskappy met die naam Bites Healthcare Solutions,
die man is wat in beheer van die ANC se beplande nuwe Nasionale
Mediese Fonds geplaas gaan word. Gesien in die lig van die groot
geld in mediese versekering kan die Ramaphosa familie waarskynlik
hieruit hul aansienlike rykdom verder vergroot.
Is dit toeval dat  die besluit om grond sonder vergoeding te onteien,

met die gewaande voorneme om dit onder die Swart massas te ver-
deel,  juis nou gemaak is nadat Ramaphosa as president verkies is?

Is dit toeval dat die PAC hom na sy inhuldiging as president vra
of dit nou tyd vir Uhuru is en Ramaphosa hul laggend antwoord:
"No it is not Uhuru yet..." Dit doen hy sonder enige negatiewe uit-
spraak oor die PAC parlementslid se opmerking.

Die Afrikaner moet besef dat Ramaphosa nie daar is om na die
Witman se belange om te sien nie, maar om hom en sy ware base,
die Joodse internasionale geldmag, se belange te bevorder. Sy doel-
wit is om die rykdom van Suid-Afrika in te palm. In die proses sal
die Witman die prys betaal om die Swartman en die  massas tevrede
te hou, maar daar sal noukeurig gesorg word dat die Blankes self
nie in opstand kom nie.
President Kruger het 120 jaar gelede aan die Engelse gesê dat hulle

nie werklik die stemreg wil hê nie, maar eerder die Boervolk se land.
Daarvoor het 27000 vroue en kinders gesterwe. Vandag kan Afrika-
nernasionaliste weer vir die ANC-kommuniste, die EFF en die geld-
mag sê dat hulle nie werklik "geregtigheid" soek of 'n begeerte het
om die grond te bewerk en kos te produseer nie, maar dat hulle inder-
daad die land wil steel om sy rykdom te plunder en dat hulle die Afri-
kaner in die proses van sy geboortegrond wil vervreem. 

Vandag is dit nog steeds daardie selfde Vrymesselaar-mag wat
Cecil John Rhodes destyds gevestig het, wat Ramaphosa se agenda
bepaal. Soos Jaap Marais tereg gesê het, hy is net die swart hand-
skoen oor die Wit hand van die Joodse geldmag.                     n
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wil verloor nie en dat hulle dus nie tevrede is met die gevolge van
die oorname van die Ramaphosa-faksie in die ANC nie.

Ramaphosa het weens druk uit verskeie oorde begin om verande-
rings aan te bring. Enigiemand wat egter die kultuur van Afrika ver-
staan sal die realiteit kan insien dat 'n enorme getal opportuniste uit
die Zuma-era se lot deur die veranderende situasie bedreig word. 
Die onluste in sommige munisipale gebiede en die anargie wat uit-

gebreek het in 'n provinsie soos Noordwes, is die eerste openbare
tekens van die stryd wat woed. 

Zuma steeds 'n faktor

Hoewel die media dit tans nie daagliks aan die groot klok hang nie,
is aanduidings ook al sigbaar dat ingrypende konflik broei in Kwa-
Zulu-Natal. Daar vind reeds byna daagliks politieke moorde in dié
provinsie plaas. Die interessante aspek van hierdie moorde is dat dit
nie hoofsaaklik geweld tussen verskillende politieke partye is, soos
ons in die vroeë 1990's gereeld gesien het nie. Nee, hierdie geweld
en moorde vind in 'n groot mate plaas tussen verskillende faksies. In
sommige areas gaan dit reeds so erg dat politieke faksies binne die
ANC hulself probeer beskerm deur gewapende lyfwagte te huur.
'n Ontleding van die omvang van die magsbasis wat Jacob Zuma

opgebou het, asook die aard van dié gewese president as persoon
bring 'n mens gou tot die gevolgtrekking dat hy nie sy huidige situa-
sie en die vernederende gebeure rondom die beëindiging van sy
mag binne die regime sal aanvaar nie. Ons kan verseker wees dat
Zuma wraak sal soek en dat hy nie 'n flenter omgee hoeveel skade
hy in die proses aan die land as geheel aanrig nie.

Die radikale EFF en die DA

Terwyl die Ramaphosa regime hierdie ernstige bedreiging vanuit
hul eie binnekring moet hanteer, word hul posisie in die land se
raadsale ook nog van albei kante bedreig.
Soos sake tans verloop het Julius Malema en sy party 'n goeie kans

om ná volgende jaar se algemene verkiesing hul mag op nasionale
én provinsiale vlakke te versterk. In 'n provinsie soos Noordwes,
waar anargie die afgelope tyd gewoed het, kan die EFF ná volgende
jaar só sterk staan dat die ANC nie 'n ander keuse sal hê as om mag
binne die provinsiale regering met hulle te deel nie. Dit kan selfs so
erg wees dat Julius Malema of een van sy mede-leiers daarop aan-
dring om premier van Noordwes te word.    
Hoewel die aanduidings sterk is dat die DAreuse steun onder meer

konserwatiewe Afrikaners gaan verloor, sal hulle beslis ook van die
ander kant af 'n bedreiging vir die ANC bly. Die DA sal in 2019 sy
eerste algemene verkiesing onder 'n Swart leier veg. Die aanduidings
is dat die party veral in die groter Metro's 'n bedreiging sal wees vir
die ANC en dat hulle 'n kans staan om – waarskynlik in samewer-
king met enkele ander kleiner partye – ook die Gauteng provinsie by
die ANC te kan afvat.
Dis nogal koddig om te hoor hoe sommige Afrikaners baie opge-

wonde is oor dié vooruitsig, want dan kan die DA mos begin om
sake reg te ruk. Werklik? 
Mmusi Maimane se party is reeds byna twee jaar in beheer van Pre-

toria en Johannesburg. Wat het intussen verander? Kan die opge-
wonde DA-stemmers enige noemenswaardige herstel van konstruk-
tiewe regering uitwys?

In sommige gevalle is die teendeel juis waar. Die probleem van
plakkerskampe groei maandeliks, paaie in dié twee stede is in som-
mige gevalle in 'n haglike toestand, misdaad is totaal buite beheer
en plekke soos begraafplase word daagliks onveiliger, terwyl die
instandhouding daarvan pateties is.

Feit is dat die DA se groei in 2016 baie te doen gehad het met 'n
groot kontingent steun wat hulle uit die Swart middelklas bygekry
het. Dit beteken egter ook dat die georganiseerde strukture van die
party dramaties besig is om te verander. Die possie-soekende oud
NP's, KP's en ander beginsellose opportuniste moet nou skielik begin

Die dinamiek van die geskiedenis is aan die werk in Suid-Afrika (vervolg)
tred hou met 'n heel nuwe politieke kultuur in hul party en hulle is
duidelik nie gereed of opgewasse daarvoor nie.

Die alternatiewe keuses vir Afrikaners/Blankes

Al die woelinge en ontwikkelings in die politieke sfeer van Suid-Afri-
ka sal beslis in die volgende fase, die tydperk ná 2019 se verkiesing
en op pad na die verkiesing van 2024, 'n era van deurslaggewende
keuses wees vir Afrikaners. 
Die hand van die geskiedenis sal dus baie swaar rus op die ANB

en die leiding wat uit die geledere van suiwer Afrikanernasionaliste
aan die res van die Afrikanervolk gegee gaan word.  
Die realiteit van die situasie wat sal volg op huidige ontwikkelinge

sal weer bewys dat, ten spyte van al die leuenagtige propaganda en
strukture wat geskep is om die Afrikanervolk vir ewig van sy erfdeel
te vervreem, kan die toekoms steeds dramatiese wendings neem. 

Jaap Marais het hieroor die volgende belangrike woorde reeds
kort na die kommuniste se oorname in 1994 gesê en daaraan moet
elke Afrikanernasionalis vashou:
"In die 'nuwe' Suid-Afrika moet ons besef dat die multikulturele same-
lewing net 'n versuikering is wat aan ons voorgehou word. Dit is dan
nou so 'n ryk samelewing, dié multikulturele. Dis nou in Suid-Afrika
toegepas en in plaas van 'n multikulturele samelewing het ons nou 'n
multikriminele samelewing.
"Ons word vir jare al vertel oor die 'onomkeerbaarheid'. Dis 'n ont-

stellende ontkenning van die dinamiek van die geskiedenis. Die dina-
miek van die geskiedenis ken geen onomkeerbaarheid nie, behalwe
die biologiese vermenging... Hulle praat van onomkeerbaarheid, ter-
wyl ons in ons leeftyd dinge beleef het soos die Berlynse muur wat ge-
val het om Duitsland te herenig en gevolglik die magtige Sowjet-ryk
wat in 1991 inmekaar gestort het. Hierdie instellings was volgens hul
profete ook 'onomkeerbaar', maar dit het geval weens die noodwen-
digheid van binne eerder as die aanslae van buite. Dit het geval
weens die nasionale opwelling wat daarteen in opstand gekom het.
"Ons leef in 'n konflik-gerigte samelewing en ons moet kyk na die

lewensorde wat nadruk plaas, nie op 'n apologetiese inkrimping
nie, maar op 'n uitdagende uitbreiding. As ons nie loskom van hier-
die apologetiese inkrimping van ons Afrikanerskap nie, sal ons nie
onsself kan ophef nie..."
Die dinamiek van die geskiedenis, soos Marais dit genoem het, is

inderdaad aan die werk in Suid-Afrika. En dit is nié noodwendig 'n
slegte ding uit die oogpunt van 'n Afrikanernasionalis nie...      

n


