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"Dit is tevergeefs om te beklemtoon dat die Regering se beleid nie
daarop gebaseer is dat mense minderwaardig nie, maar verskil-
lend is. Óf om daarop te wys dat 'n lid van 'n Afrikastaat nouliks ge-
lukkig geag kan word as hy in vodde geklee is, met weinig om te
eet, met lae lone, min voortdurende werk en 'n krot om in te woon
as die enigste vergoeding vir alles waaraan hy gebrek het en wat
hy ly, is dat hy die stem het! Bevredig die stem en help dit die mense
indien die massas hierdie stem sonder veel persoonlike diskresie
moet uitoefen omdat hulle niks van politiek af weet nie, of omdat 'n
Swart amper-diktator of 'n politiekgesinde half-opgevoede kliek,
blinde trou vereis om hulle aan die bewind te hou?"
“Die Britte eis dat, Suid-Afrika moet 'n plan vir die toekoms ver-

skaf en dit behoort geen ander uiteindelike doel te bevat nie as oor-
heersing deur die Swartman wat die witman moet toegee as hy
toegelaat wil word om daar in vrede te lewe, selfs al verloor hy die
stem of die waarde daarvan!" 

"Om die moraliteit van 'n beleid te beoordeel, moet daar onthou
word dat in alle sedelikheid die ewewig tussen verskillende waar-
des, verskillende regte, gevind moet word. Absolute reg vir die een
kan ontsaglike onreg vir die ander beteken. 
“Suid-Afrika se probleem is uniek. Nêrens in die wêreld en nooit in

die geskiedenis het daar 'n situasie ontwikkel wat heeltemal soortge-
lyk is nie. Die oplossing moet dus ook uniek wees. En tog wil elkeen,
orals, hetsy goed ingelig of heeltemal oningelig, teoretiese idees en
beginsels of oplossings wat elders nuttig bevind is of geag word, op
hierdie verskillende situasie toepas. Laat my toe om die betrokke fak-
tore in baie breë trekke aan u te stel. Meer as 300 jaar gelede het twee
bevolkingsgroepe, wat ewe vreemd aan Suid-Afrika was, in ietwat
klein getalle uit verskillende rigtings 'n land binnegekom wat toe
feitlik onbewoon was. Geeneen van hulle het 'n ander man se land
gekoloniseer of hom deur inval en onderdrukking beroof nie. Elkeen
het hom gevestig en langsamerhand sy nedersettings uitgebrei en in
hoofsaak elkeen 'n ander deel sy eie probeer maak. Daar was bot-
sings en grensoorloë, en grensgebiede is verower, maar sedertdien het
die witman meer grond aan die Bantoe-gebiede toegevoeg, en voeg
hy steeds daaraan toe, uit wat hy self  beset en bedoel het om sy eie
te wees. 

“Die eerste punt is dus dat daar geen kolonialisme was nie, net
afsonderlike besetting deur elkeen, byna gelyktydig, en elkeen het
meer as 300 jaar lank die geleentheid gehad om sy land te ontwik-
kel om sy toenemende bevolking te dien. Die witman het dit gedoen,
maar die Swartman nie, en die witman het nie sy mag gebruik om
die Swartman se land te oorrompel en te bekom nie. Trouens, net
in Suid-Afrika het die witman opsetlik dit vir hom gereserveer en
probeer (meesal tevergeefs) om hom op te lei om die beste gebruik
daarvan te maak – soos hy met sy eie gedoen het, met sulke goeie
gevolg dat die Swartman na hom toe gekom het vir werk, voedsel
en die goeie dinge van die lewe, en nie vir politieke verowering nie. 
“Die witman het dus nie net 'n ontwyfelbare belang in en reg op die

land wat hy uit ontblote veld en leë valleie en afgesonderde berge in
'n moderne nywerheidstaat ontwikkel het nie, maar volgens alle se-
delike beginsels was dit syne, is dit syne en moet dit syne bly. 
“Dit is waar dat hy met verloop van tyd binne sy landspale toene-

mende getalle Swartmense ontvang het. Party het na hom toe ge-
vlug om beskerming, uitgedryf uit hul eie land deur broederstryd en
die swaar hand van tiranne. Baie het na hom toe gekom om verlig-
ting van honger te vind of aangetrokke deur die skitterende ligte
van stede of deur die begeerte na geld of die goeie dinge van die
lewe. Die nie-blankes wat die witman se land of die stedelike ge-
biede binnegekom het, het bloot gekom om werk, veiligheid, ge-
sondheid, onderwys te vind – wat alles ruimskoots deur die witman
verskaf is – en het nie eens aan politieke regte gedink of dit verwag
nie, hoewel hulle daarvan geweet het. 

“Daar was dus geen kwessie van die witman sy land te ontneem
deur enige politieke gevolge van hierdie binnekoms in groot getalle
of deur die natuurlike aanwas van sy bevolking onder die witman 

APARTHEID 'n ONREG?

DIE BETREKKINGE TUSSEN WIT EN SWART

(Vervolg op bl. 8)

Hierdie artikel is ‘n 
opsomming van 

Dr. HF Verwoerd (regs) se
toespraak voor die 

Suid-Afrikaklub in Londen
op 17 Maart 1961.

Die ANC president en geldmagnaat, Cyril Ramaphosa, is van voorneme om
die "festering wound" van "gesteelde grond" reg te stel. Buiten die Zoeloe
koning se grond, sal boere onteien word sonder vergoeding wat glo ook
nasiebou sal bevorder. Agri SA, Ramaphosa se skoothond, het plegtig hul
samewerking belowe. Dit is reeds 'n laat uur vir die blankes, maar luister
gerus na die profeet Jesaja, as hy skryf: "Aanskou die rots waaruit jul gekap
is en die holte van die put waaruit jul gegrawe is". Ter wille van perspektief
oor die verlede word daar in hierdie artikel slegs enkele toepaslike aanhalings
uitgelig uit 'n toespraak van dr HF Verwoerd voor die Suid-Afrikaklub in
Londen op 17 Maart 1961, pas nadat hy Suid-Afrika se voortgesette lidmaat-
skap van die Britse Statebond teruggetrek het weens vyandigheid teen Suid-
Afrika se rassebeleid.



Tyd om verraaiers met hul "hoofseun-mentaliteit" uit te skakel
Toe Robert Mugabe en sy Zanu-PF terroristebende Rhodesië met
die hulp van Brittanje en Amerika in 1980 oorgeneem het, was dié
land bekend as die "Broodmandjie van Afrika".

Dié land was vooruitstrewend en dit het 'n redelik gesonde eko-
nomie gehad, wat natuurlik sterk op landbou en mynbou gesteun
het om te groei. 

Soos in alle ander Afrika lande wat in die sogenaamde na-kolo-
nialistiese era deur Swart kommuniste oorgeneem is, het Mugabe
en sy bende die land stelselmatig geplunder. Hulle het soos konin-
klikes geleef, terwyl die gewone burger van die land, Zimbabwe,
al hoe armer geword het en al hoe swaarder gekry het.
Uiteindelik het die Mugabe-bende Zimbabwe ná ongeveer 20 jaar

van plundering só geruïneer dat die skrif aan die muur was kort voor
die draai van die eeu. Mugabe se enigste taktiek om polities te oor-
leef was om die Swart massas teen die klein groepie Blanke boere
op te sweep, want dié boere het nog in redelike voorspoed geleef. 

Toe teiken Mugabe die Blanke boere en, steek sy sogenaamde
"veterane" bendes op om boere met geweld van hul plase te ver-
dryf, want "die grond moet aan die mense teruggegee word..." 
"Suid-Afrika is anders. Wat in Zimbabwe gebeur het sal nooit hier

gebeur nie. Ons ekonomie is te sterk en ons grondwet beskerm in
elk geval ons eiendomsreg..." 

Só is ons gepaai deur liberale "meningsvormers" toe Zimbabwe
se samelewing in duie gestort het teen die draai van die eeu. 

Dieselfde mense wat Afrikaners op hierdie wyse gepaai het was
natuurlik die sogenaamde "openbare meningsvormers" wat die
meerderheid beginsellose en goedgelowige Afrikaners tien jaar voor
die val van Zimbabwe reeds oortuig het dat die hemele vir Suid-
Afrika sal oopgaan as ons tog net ons "selfsugtige en rassistiese"
apartheid-sonde wil bely en laat staan...
Vir baie jare voor die Witman van Suid-Afrika se bloedlose oor-

gawe aan die Swart kommuniste én vir jare daarná het die meer-
derheid Afrikaners toegelaat dat hulle aan die neuse rondgelei
word deur hierdie "meningsvormers." Daar is hoofsaaklik drie
redes waarom dié verraaiers so suksesvol was. 
* Eerstens  het hulle natuurlik 'n monopolistiese mediamasjien
agter hulle gehad. 
* Tweedens het die meerderheid Blanke Suid-Afrikaners toe nog
te gerieflik geleef en hulle het nie kans gesien om in opstand te
kom teen die magte in beheer nie, want dan sou hulle uit hul
gemaksone moes tree. 
* Laastens het  Afrikaners, juis vanweë die gerief wat die sukses
van die beleid van afsonderlike ontwikkeling gebring het, verleer
om uit beginsel te dink en op te tree. Materiële voordeel het swaar-
der geweeg as die volk en hul kinders se toekoms.

Afrikaners se weerstand teen die verraad wat hom sy vryheid
gekos het is gebreek deurdat die meerderheid die leuens en bedrog
van die "meningsvormers" geglo en gevolg het.
Toe dit ná FW de Klerk se Rooivrydag toespraak blyk dat die ver-

raad die oorgawe gaan versnel, was daar wel weer 'n groot groep
Afrikaners wat instinktief wou weerstand bied. Maar die meerder-
heid van hulle is deur die "meningsvormers" in leiersposisies in die
media, in politieke partye en ander volksorganisasies én in land-
bou-organisasies mislei en op 'n dwaalspoor gerangeer. 
Die ANC-kommuniste is nou by daardie punt waar Mugabe aan

die einde van die eeu gekom het. Hulle het die land bankrot ge-
plunder en nou moet daar oorgegaan word tot desperate metodes

om die mag te behou. Daarvoor het hulle die steun van die massas
by die stembus nodig. Nou speel hulle die troefkaart van grondsake. 

Sedert Desember verlede jaar het die "meningsvormers" se
kaartehuis dramaties in duie begin stort, want die grootste deel van
die Blanke bevolking van Suid-Afrika (die wat nog in die land oor
is) besef nou dat die versekerings oor "eiendomsreg" inderdaad nie
die papier werd is waarop dit so netjies in die grondwet aangeteken
is nie. Onder die beginsels van die "demokrasie", waar die wil van
die massas die septer swaai, kan die regime die grondwet eenvou-
dig verander om Blankes se grond en goed wettig te steel.

So, hoe moet die Afrikaners nou in toom gehou word sodat hulle
soos skape ter slagting aanvaar dat hulle grond en goed "herverdeel"
kan word? Vir die magte in beheer is die antwoord blykbaar maklik
– speel eenvoudig net weer die kaart om van "meningsvormers"
gebruik te maak wat Afrikaners moet oortuig dat daar "vreedsame"
maniere is om die krisis te hanteer. Hulle moet om hemelsnaam net
nie in opstand kom en hul grond en goed soos hul dapper
voorouers met fisiese weerstand verdedig nie.
So, laat die "leiers" die Afrikaner wéér oortuig dat hulle om 'n tafel

moet gaan sit en met die vyand onderhandel. 
Wat is daar om oor te onderhandel? In enige onderhandeling-

situasie moet die partye mekaar tegemoetkom. Dit beteken dus die
Afrikaner moet wéér ingee en oorgee, want hy is mos glo die na-
geslag van rowers en diewe wat die arme weerlose Swart volke se
grond gesteel het.
Raai net wie is toe die eerste manne wat ewe vroom hande vat met

die Swart  kommunis en poseer vir die persfotograwe? Die land-
bouleiers. Ja, alweer die Afrikaner se landbouleiers, net soos Piet
Gous en Dries Bruwer destyds tydens die Idasa-komplot, waarmee
die oorgawe-verraad verseël is in die vroeë negentigerjare.
"Vertrou Agri SA" lui die koerantopskrifte en dié woorde is gemik

op die Blanke boere. Regtig? Gaan die boer dit wéér doen?
By een van die openbare forums waar elke raasbek tsotsi sy sê kon

sê oor hoe die Witman nou die Afrikaan se grond terug moet gee,
het 'n boer uit die Karoo opgetree. Hoewel Afrikanernasionaliste uit
beginsel daardie forums moes vermy, het dié boer se toespraak
opspraak verwek, aangesien hy reguit gesê het dat hy sy grond met
die wapen sal verdedig.
Agterna het die boer 'n video op sosiale media uitgestuur waarin

hy Afrikaners heel tereg gewaarsku het om hierdie keer die
"meningsvormers" te ignoreer, want hulle het reeds te veel skade
gedoen. Hy het 'n beroep gedoen dat Afrikaners moet saamstaan
en hul Godgegewe vaderland en erfporsie, wat met sweet en bloed
opgebou is, moet beskerm, en verdedig.
Dié boer het 'n baie waar stelling gemaak oor die "meningsvorm-

ers". Hy het hulle beskuldig van 'n "hoofseun mentaliteit." Dít is
nogal 'n baie raak beskrywing vir die verraderlike, ruggraatlose
"meningsvormers" wat ons stryd nou reeds té lank verlam het.
Kyk nou weer na die drie hoofredes hierbo waarom die "menings-

vormers" voorheen so suksesvol was. Die goeie nuus is dat daardie
faktore òf reeds uitgeskakel is, òf baie vinnig besig is om te veran-
der. Afrikaners se omstandighede verander. Dis duidelik dat hul
kinders nie meer 'n toekoms het in Suid-Afrika as die kommuniste
nie gestuit word nie, terwyl die ontploffing in tegnologie en die
koms van sosiale media reeds besig is om die "meningsvormers"
se mat onder hulle uit te ruk.
Twee dinge moet nou gebeur. Eerstens moet ons dié sosiale media

optimaal begin benut om die boodskap van Afrikanernasionalisme
by ons volk te kry. Tweedens moet ons in dieselfde proses die laaste
bietjie mag van die "leiers" in georganiseerde landbou, arbeidsorga-
nisasies en die bedenklike burgerregte kaartmannetjies met hulle
"hoofseun mentaliteit" vernietig.
Dán kan ons begin om weer op die beginsels van Afrikanernasio-

nalisme 'n snelrat te vind vir ons vryheidstryd. En dan kan ons, as
die kommuniste hulself verlam met hul geplunder, weer ernstig vir
ons nageslag se toekoms veg.                                                   n
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Die Psige van die mens

Die NWO (geldmag van die Jode) voer nie 'n fisiese oorlog teen die
Westerling nie, maar het oor dekades heen subtiel die psige van die
mens gemanipuleer om hom magteloos te maak teen die aanslae
van die NWO.

Die aanslag is teen dié deel van die psige wat aangeleer word en
aan toekomstige geslagte oorgedra word deur ouers en rolmodelle.
Dit help die individu om uit te styg bo dierlike instinkte. Sonder dit,
word ons gereduseer tot individue wat slegs genot najaag en veg vir
ons individuele voortbestaan. Groepies individue in teenstelling met
'n samelewing wat gebonde is deur gedeelde oortuigings en morele
verpligting. Hoe nader die oortuigings aan mekaar, hoe meer ge-
bonde sal 'n gemeenskap wees en sal hul dieselfde doelwit nastreef. 
Dit is veral die sterk dominante vaderfiguur wat dissipline en ander

morele beginsels aan sy kinders oordra. Die moeder dra hoofsaaklik
liefde en deernis oor. Sy speel ook 'n onontbeerlike rol om vroulike
karaktertrekke aan haar dogters oor te dra. Twee-ouer gesinne, ver-
al waar 'n sterk vaderfiguur betrokke is, vorm die hoeksteen van
'n hegte samelewing. Die ouers dra ook die lewens- en wêreldbe-
skouing en die tradisies van vorige generasies oor, wat die toekom-
stige geslag verbind aan die voorgeslagte. 
Hoewel die vader en moeder primêr die tradisies en morele waar-

des aan die kinders oordra, maak die rolmodelle in 'n hegte same-
lewing ook 'n wesenlike bydrae in dié verband. Veral onderwysers,
openbare figure, predikante en uitstaande rolmodelle speel 'n  deur-
slaggewende rol in die vorming van die jeug. Waar individue be-
ginsels en morele waardes deel funksioneer hul as 'n samelewing –
waar almal vir mekaar omgee en dieselfde doelwit nastreef. In stede
van die najaag van hedonisme, streef hul na die hoër waardes in die
lewe en doen afstand van persoonlike genoegdoening.
Die kerngesin met 'n sterk vaderfiguur aan die hoof vorm die basis

van die gemeenskap en die volk. 'n Volk wat dieselfde oortuigings
deel en dieselfde doelwit nastreef vir hul eie mense is die basis van
nasionalisme. 
Die vyande van die Westerse beskawing en nasionalisme besef dat

hul nie 'n oorwinning sal behaal as hul trompop 'n aanval loods nie.
Hul moet die psige van die individue ondermyn en daardeur die
band wat individue aan mekaar bind aanval. Hulle het veral ge-
konsentreer op die afbreek van die man en die rol wat hy in 'n ge-
sonde samelewing speel.
Die Westerse beskawing het deur die eeue heen presteer en hom-

self gedurig verbeter en tot hoër hoogtes verhef. Hul kon dit slegs
bereik omdat hul saam gewerk het as 'n koherente eenheid wat
gewerk het vir die vooruitgang van die gemeenskap. In teenstelling
sal 'n samelewing wat bestaan uit 'n verskeidenheid groepe en indi-
vidue, wat selfsugtige doelwitte van plesier en hedonisme najaag,
gedoem word tot ondergang. 
Gelykheid vorm nie die basis van 'n geoliede en goed funksione-

rende samelewing nie. In enige suksesvolle samelewing is daar al-
tyd 'n onderskeid tussen arbeiders en 'n strukturele hiërargie net
soos dit in die natuur voorkom. In 'n gebonde sterk samelewing het
diegene aan die bokant en die aan die onderkant gelykwaardige
respek vir mekaar en besef dat hul op mekaar aangewese is. So 'n
samelewing het een denkrigting en handel ten goede van die ge-
meenskap alvorens hul vir hul eie voordeel sal handel. So 'n same-
lewing kan afgebreek word deur hebsug, selfsug, 'n tekort aan mo-
raliteit, luiheid en die najaag van individuele voordeel.

'n Suksesvolle samelewing het respek vir hul verlede en tradisies
en bou 'n ryk erfenis op wat oorgedra word van geslag tot geslag.
Dit is hierdie erfenis wat generasies aan mekaar bind.

Die aanslag

Om 'n gebonde volk te breek, is dit nodig om die band wat tussen
die individue bestaan af te breek. Die oordrag van tradisies, kul-
tuur en morele waardes van geslag tot geslag moet stopgesit word
sodat die jeug gelaat word sonder 'n sin van erfenis. Dit lei tot die
kweek van 'n groep individue wat hul eie plesier najaag en hul kul-
turele verbintenis verloor. Hul sal dan net hulle persoonlike be-
hoeftes nastreef sonder om die groep wat 'n hegte volkseenheid
vorm, in ag te neem. Die vyande van die Weste weet dit is nie te
moeilik om mense te oortuig om pret te hê, hul sorge te vergeet en
hul verantwoordelikhede te negeer nie – dit is na alles in die sondi-
ge natuur van die mens.
As die Westerse morele kompas gebreek is, is dit maklik om die

mense op die pad van hedonisme te plaas. Die vyande van die Wes-
te het dit grootliks al reggekry deur die moraliteit en waardestelsel
met onderduimse metodes af te breek. Hulle span die media, rol-
prentbedryf, TV en internet in om hul doelwit te bereik.

Immigrante 

Daar is toegelaat dat miljoene immigrante die Westerse wêreld be-
tree. Die immigrante het hul eie kultuur en waardestelsel en wil hul
bande as 'n gemeenskap behou. Terwyl die Westerling plesier na-
jaag, word die Weste stadig maar seker gekoloniseer deur die kul-
tuur van sleggesinde immigrante.
Die afname van 'n spesifieke volk se geboortesyfer het tot gevolg

dat dié groep deur 'n ander groep verswelg sal word en ophou om
as 'n volk te bestaan. Die afname van geboortes onder die Wester-
ling tesame met die immigrante groei en -geboorte ontploffing, is
'n tweesnydende swaard.

Die gesinstruktuur

Daar is 'n groot toename in vaderlose gesinne waar kinders groot
word sonder advies, orde en dissipline, wat 'n sterk vaderfiguur moet
voorsien.  Moeders maan ook nie hul dogters teen losbandigheid nie.
Kinders word gelos om grootgemaak te word deur televisie en kan 
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Nasionalisme het ontspring uit die Westerse beskawing en is onlosmaakbaar van mekaar. Die verval en
ondergang van die Westerse beskawing sal noodwendig lei tot die val van nasionalisme.  Ons sien die
huidige ANC regime as die vyand van Afrikanernasionalisme maar hul sing net saam met die Nuwe
Wêreldorde (NWO) wat die ware vyand van nasionalisme is. Hulle aanslag is nie net gemik teen
Afrikanernasionalisme nie, maar teen enige vorm van nasionalisme in die wêreld.  Nasionalisme is die een
aspek wat hul Eenwêreldplanne kan laat misluk.  In 2017 het Mark Collett van Engeland 'n boek gepub-
liseer met die titel,  The Fall of Western Man, waarin hy die werkswyses van die NWO breedvoerig hanteer.
Hiernaas word aspekte daarvan bondig behandel.

(Vervolg op bl. 4)



geen gewete of selfbeeld opbou nie.
In die afwesigheid van een van die
ouers word die kind ongebalan-
seerd groot sonder die perspektief
van die man óf die vrou.

Van die vroegste tye af het die
man die gerief van die skuiling ver-
laat op soek na kos terwyl die vrou
die tuisteskepper was. Sodoende het
beide spesifieke vaardighede opge-
bou waarmee hul aanvullend tot
mekaar was. Die man se strewe om
'n voorsiener en getroue gade te
wees het hom gevorm in 'n sterk,
betroubare hoeksteen en hoof van
die familie eenheid. Netso, was die
vrou lojaal teenoor haar eggenoot
en moederlik en versorgend teen-
oor haar kinders. Dít het die kern
van die gesonde gesin gevorm.
Dié wat egter hul impulsiewe ple-

sier nagejaag het, ingegee het aan
selfvoldoening en hedonisme, het
min kans op oorlewing gehad – hul
kinders het nóg minder kans op
oorlewing.

Die man was die handhawer van dissipline vir beide seuns en
dogters en as hoof van die huis het hy beslissend opgetree. Die vrou
was die versorger en het veral omgesien na die kinders, die beseer-
des en die siekes. Hierdie onderskeie aspekte was krities noodsaak-
lik vir die grootmaak en ontwikkeling van kinders. Die gesinsban-
de word verder versterk deur godsdiens wat die belangrikheid van
die huwelik beklemtoon.
In die hedendaagse samelewing is skei alledaags en meer as 50%

van die mense trou, kry kinders en skei oor nietighede. Daar is die
verdere tendens dat daar nie meer van vrouens wat swanger raak
verwag word om te trou nie.  Hierdie vernietiging van die kern-
familie ly tot enkelouer families. Dit ly tot die verbrokkeling van
die hoeksteen van die Westerse/nasionalistiese samelewing.

Waar een of beide ouers uit die gesin verdwyn het, het ander rol-
modelle soos onderwysers, gemeenskapsleiers, regslui en predikan-
te wat ook vorm gee aan morele waardes en tradisies buite die ouer-
gesag 'n rol gespeel. In hierdie opsig was skole een van die belan-
grikste beskermingsmeganismes in die samelewing.

Die skole

Skole wat in die verlede rolmodelle vir die gemeenskap was, is nou
magteloos om enige vorm van dissipline toe te pas. Hulle is nie in
staat om die waardes van 'n homogene gemeenskap aan hul oor te
dra nie. Die kinders maak net wat hul wil en word in 'n milieu groot
waar geluk en onmiddellike bevrediging al is wat saak maak.
Kinders kry slegte gewoontes en sien neer op hul kultuur en voor-
geslagte. Menseregte het aan die kinders die 'reg' gegee om alle
vorms van dissipline te verwerp.

Die jeug idealiseer valse rolmodelle wat kontinu die boodskap
oordra dat al wat saak maak is pret en plesier en lewe vir die nou
en die self. Waaroor sal jy iets doen as dit nie genotvol is nie? Hulle
word groot met 'n verwronge bewussyn van wat reg is en waarna
daar gestreef moet word. 

Die Kerke

Godsdiens het ook 'n kardinale rol in die vorming van 'n volk
gespeel. Nie alleen het die kerke geestelike versterking gebied nie,
maar ook morele waardes en tradisies is oorgedra en was dit ook 'n

plek waar gemeenskappe saamgekom het. Die kerk het dissipline
en geestelike waardes by die kinders versterk. Die kerk was die op-
sigter van die huwelik en het families aanmekaar gehou deur
egskeiding te veroordeel.

Vandag is baie kerke leeg en word daar vir al kleiner en kleiner
groepe gepreek. Kerke liberaliseer hul boodskap en geestelike leiers
is 'n bespotting van wat hul eens was. Die kerke verteenwoordig nie
meer sterk en gesonde morele waardes, waartoe die mense hul in
tye van nood kan wend nie. Die kerke omarm die giftige mantra
van die vyande van die Weste/nasionalis. Dit is hoofsaaklik die
ouer generasie wat uit pligsbesef die kerke ondersteun – die jeug
skitter in hul afwesigheid.

Feminisme

Vrouens word wysgemaak dat hul nie hoef te trou met die man wat
hul swanger gemaak het nie. Die gevolg is dat seuns grootword
onder die waan dat hul nie 'n pa nodig het nie en dogters glo hulle
nie 'n man nodig het nie. Daar is ook druk op die vrou geplaas om
die werksplek te betree in stede van om 'n moeder en 'n tuisteskep-
per te wees. Hul word aangemoedig om in kompetisie met mans
die beroepswêreld te betree en materialisme na te jaag.

Die man word in die proses ontman deur die geslagsrolle om te
ruil. Jongmans word toenemend die swakker geslag in die afwe-
sigheid van 'n sterk vaderfiguur.  
Die proses van feminisme het die mens se brein besoedel, geeste-

like krag is vervang met wellustige materialisme. Die ergste is dat
die dapperheid en moed van die man, wat in oorvloed teenwoordig
was om ons mense te verdedig, besig is om stelselmatig te verdwyn. 

In stede van 'n sterk samelewing met kulturele, ras en morele
bande met 'n rykdom van erfenis, word daar ingegee aan die hedo-
nistiese individualisme waar elkeen vir homself lewe en plesier
najaag.

Die sorg van die moeder het 'n langdurige band met die kind tot
gevolg wat die kind en die daaropvolgende geslag bind aan die
familiestruktuur. Die band tussen moeder en kind word geskep deur
liefde en gelukkige kinderherinneringe. Die opvoeding en grootmaak
van die kinders het nie die vrou die swakker geslag gemaak nie, maar
was aanvullend tot die man. Sy was die hartklop van die gesin.
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Gesonde, groter gesinne vorm die basis van ‘n gesonde samelewing. 
In die afwesigheid van een van die ouers word die kind ongebalanseerd groot sonder die

perspektief van die man óf die vrou.



In die twintigste eeu is die rol van die vrou as tuisteskepper, liefderi-
ke moeder en getroue metgesel verag, gespot en verkleineer deur die
vyande van die Westerling/nasionalis.  Die aanval teen die natuur-
like rol van die vrou in die samelewing is die bron van feminisme.

Feminisme werk verdeeldheid en vertrouensbreuk tussen mans en
vroue aan die hand. Behalwe vir die aanval teen die man is feminis-
me ook 'n aanval teen die vrou en haar natuurlike rol in die samele-
wing. Dit is 'n direkte aanslag teen die vroulikheid en verkleineer
die rol wat die vrou in die kerngesin gespeel het. Die oorlog van die
feminis word bedryf onder die misleidende skyn van gelykheid. Die
karaktertrekke wat die vrou uniek en bemind maak, wat noodsaaklik
is vir 'n gesonde samelewing word deur feminisme vernietig.

Teen haar natuurlike roeping en hoogs ontwikkelde vaardighede
in, moet die feminis met haar manlike teenparty kompeteer. Om dit
te doen moet sy afstand doen van haar vroulikheid  in 'n poging om
soos 'n man te wees. Die gevolglike verlies van 'n liefdevolle moe-
derfiguur is 'n verdere gevoelige geslag vir die Westerling. Die hart
van die kerngesin word uitgeruk deur die feministiese stryd vir val-
se gelykheid wat nie haalbaar of wenslik vir 'n gesonde samele-
wing is nie.

Om te kompeteer met die man moet die vrou hartvogtig en min-
der emosioneel raak – dit onderdruk die kwaliteite wat van haar 'n
goeie moeder maak.
Die doelwit om 'n huisvrou en moeder te wees, word vervang met

'n doelwit om te kompeteer met die man in die werksplek. Dit druis
in teen die dryfveer om kinders te hê.  Na geboorte probeer die ma
so gou moontlik terugkeer werk toe, om die kompetisie met die
mans voort te sit. Die kind word dus gedurende hierdie belangrike
vormingsjare in die sorg van versorgers, wat meestal volksvreemd
is, gelaat. Dit het die direkte gevolg dat die band wat die kerngesin
aanmekaar hou verswak en uiteindelik verbreek. Feminisme is 'n
onnatuurlike ideologie baseer op selfverheerliking en selfverwe-
senliking wat die vrou noop om haar natuurlike rol as moeder en
liefdevolle eggenoot vaarwel te roep om op 'n persoonlike vlak te
presteer – dit is teenstrydig met die belang van die samelewing.  

Feminisme ‘n valse ideologie

Feminisme is 'n ideologie baseer op selverwesenliking én haat –
haat teenoor die manlike man en ook haat teenoor die vroulike vrou.
Dit is 'n ideologie wat nie net gelykheid met die man wil hê nie maar
die man wil domineer. Die ideologie wil die vrou transformeer van
haar natuurlike rol as 'n liefdevolle medelydende moeder tot 'n jam-
merlike plaasvervanger van die man. Die vrou het deur haar liefde-
volle sorg en ontwikkeling van die kinders 'n sleutelrol vervul in die
ontwikkeling van die volgende geslag en  die samebinding van die
gemeenskap. Die Westerse vrou was op geen stadium van mindere
belang of waarde as die man nie. Feminisme handel op die veron-
derstelling dat mans en vroue gelyk is terwyl die werklikheid die
teendeel sê. Die man en vrou vorm 'n aanvullende paar wat sterker
is as die som van die twee individue. 

Feminisme propageer dat vrouens slawe is en onder gedurige be-
dreiging van verkragting deur hul slaafmeesters (mans ) leef. Enige
vrou wat hierdie twak glo kan kwalik 'n gesonde, trou en liefdevolle
verhouding met 'n man hê.  Die geskiedenis het gewys dat mans hul
lewe sal opoffer ter verdediging of beveiliging van hul vrou en kin-
ders, wat bewys dat mans die hoogste agting vir hul vrouens het – dit
is allermins 'n offer wat vir 'n slaaf gedoen sal word. Vergoddeliking
van die vrou, is 'n tema wat herhalend voorkom in Westerse literatu-
ur, kuns, digkuns en sang – allermins sal dit vir 'n slaaf gedoen word. 
Om die haat teenoor mans te versterk, propageer feministe dat élke

man 'n potensiële verkragter is  Hulle wil hê dat 'n vrou elke man as
'n potensiële verkragter sien. Net so belaglik sou dit wees om te sê
dat elke vrou 'n potensiële kindermoordenaar is, omdat vroue babas
vermoor weens nageboorte depressie. Verkragting is deur die Wes-

terse man as 'n afskuwelike daad beskou en onder die vorige reg-
stelsel as 'n halsmisdaad bestempel. Selfs kriminele het neergesien
op verkragters. Is dit 'n toonbeeld van 'n samelewing waar daar 'n
kultuur van verkragting is soos wat die feministe ons wil laat glo?

Feministe het ten doel om die vroulikheid, liefde, versorging en
vertroeteling van die vrou te vervaag en die vrou te verhard teen
haar natuurlike huislike en moederlike instinkte. Vrouens verkies
om te kompeteer met die man in die werksplek  eerder as om liefde-
volle moeders met kinders te wees. Kinders word deur feministe as
'n struikelblok in die pad van die vrou se "vervullende" loopbaan
gesien. Dit het 'n dramatiese impak op die Westerse geboortesyfer,
wat meehelp aan die vernietiging van die Westerse mensdom.
Erger nog, is dat vrouens babas aborteer om moederskap vry te
spring ten gunste van persoonlike gewin en materialisme én dat
hierdie gedrag sosiaal aanvaarbaar is. Feminisme beskou aborsie as
'n triomf van mag en beheer van die vrou. Deur aborsie sosiaal aan-
vaarbaar te maak, word die gedagte versterk dat jy kan doen wat jy
wil en plesier najaag sonder om te kommer oor die gevolge of plig.
Geen samelewing kan oorleef  met 'n dalende geboortesyfer nie en
sal uiteindelik uitgewis word – dít is die einddoel van die vyande
van die Weste/nasionalisme.
Die Westerling het die verskille tussen mans en vrouens erken, dit

besing maar dit nie teen oor mekaar gestel of vergelyk, of hul in
kompetisie met mekaar gestel nie – meer belangrik is dat daar nie
gepoog word, om soos feminisme, een te probeer maak soos die
ander nie.

Die feministiese ideologie is 'n direkte aanslag teen die Westerse
samelewing deur die boustene van die familie-eenheid  teenoor
mekaar op te stel.

Alhoewel feminisme nie die enigste aanslag is wat die gesin-
struktuur en geboortesyfers ondermyn nie, is dit waarskynlik die
grootste faktor.

Die Vervrouliking van die man 

Die eens sterk manlike figuur wat orde en dissipline gehandhaaf het
en die baken van gesag was, het swak en verwyf geraak.  Daar is
verskeie redes waarom die eens forse man so geraak het, maar dit
kan grootliks toeskryf word aan die gedurige aanslag op die psige
van die man. Die ineenstorting van die hegte gesinseenheid is die
mees ooglopende rede vir die ontmanning van mans. Soos hierbo be-
handel is dit grootliks teweeggebring deur feminisme. Die vyande
van die Weste het dit reggekry om die natuurlike orde van die lewe
om te keer deur die rolle van die vrou en man om te ruil.

Die verwydering of vervrouliking van die man in die gesinstruk-
tuur, verwyder die handhawer van orde en jong seuns word groot
sonder 'n sterk vaderfiguur en 'n primêre rolmodel. Met net die vrou
as 'n rolmodel raak die seuns meer verwyfd en ontman.  Die ver-
wyfdheid laat die seun met 'n beeld van swakheid wat jong mans
van hul natuurlike rol en roeping beroof.

'n Seun wat in die skadu van 'n vader groot word is trots en voel
toegeneë wanneer hy in 'n volwasse groep opgeneem word. Dit gee
hom 'n selfbeeld en maak hom trots om deel te kan wees van sy
gemeenskap en hy het dan die drang om sy eie mense te dien en te
beskerm en voort te bou op die tradisies.
Behalwe vir die direkte feministiese aanslag teen die psige van die

man word hul ook ontneem van  hul werksgeleenthede deur die
toetrede van die feministe. Die gevolg is dat die werklose man nie
meer 'n sterk vaderfiguur rolmodel is nie en die skeidslyne tussen
man en vrou word vervaag.

Die regdenkende jong vrou soek 'n sterk manlike persoon as 'n
lewensmaat. Soos wat die mans in haar eie groep meer en meer ver-
wyfd raak, sal sy 'n sterk man in 'n ander kultuur of rasgroep soek.
Dit ly tot verbastering en die verdere vernietiging van die Westerling.
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Rolmodelle

Ouers is rolmodelle vir die kinders en dra gesonde morele waardes
en tradisies oor.
Hul word versterk deur sterk vooraanstaande rolmodelle in die ge-

meenskap. Onderwysers, gemeenskapsleiers, geestelike leiers en
ander gesagsleiers wat wet en orde en dissipline gehandhaaf het,
was almal rolmodelle vir die opkomende geslag. Hul het gesament-
lik goeie ideale gestel waarna die jeug kon strewe. Uit volke het
daar ook nasionale rolmodelle ontspring, onder andere volkshelde,
ontdekkers, uitvinders, sportlui, nyweraars, skilders, skrywers, digters
en militêre helde. Hul het persoonlike opoffering, harde werk en toe-
wyding ten goede van die samelewing gepersonifieer. Diesulkes
was opgeneem in volksoorleweringe en hul heldedade is verweef
in die struktuur van kultuur en erfenis van die volk. Van geslag tot
geslag is daar opgesien na hulle en kon hul nagestreef word. Om
die nasionale helde te vergeet is 'n misdaad teen die samelewing,
want dit sal lei tot die vernietiging van die geskiedenis van die
mensdom se ontwikkeling, kultuur en erfenis.

‘Sterre’ en ‘ikone’ as nuwe rolmodelle

Die ergste gevolg hiervan is dat die volksrolmodelle vervang
word deur slegte negatiewe rolmodelle. Dié rolmodelle verteenwo-
ordig 'n verdraaide boodskap van selfverwesenliking, hedonisme
en 'n aanporring om dit te doen wat jou laat goed voel. Filmsterre,
karakters op TV, musiek ikone, realiteitssterre en vele ander mora-
liteitslose individue word deur die media aan die jeug opgedis as
helde.  Hierdie sogenaamde helde is sonder uitsondering die ver-
persoonliking van alles wat afbrekend, defektief en skadelik vir 'n
samelewing is. Selfs die paar positiewe rolmodelle wat deur toewy-
ding hoë vlakke op die sportgebied bereik, is meermale besmet met
verwaandheid, dwelm- en alkohol misbruik en ontrou aan hul ga-
des.  Net soos hul opgebou word deur die media, val hul uit guns
en hul verval word deur dieselfde media voorgehou as 'n normale
deel van die lewe. Die negatiewe boodskap bly dieselfde – hedo-
nisme en plesier word vooropgestel. Die voorbeeld wat gestel word
is om toe te gee aan jou natuurlike drange, neem van roekelose be-
sluite, impulsiwiteit en die najaag van korttermyn satisfaksie en
plesier.  Van die ongewensde rolmodelle propageer openlik hedo-
nisme, drankmisbruik en die najaag van plesier. Dit kom veral in
die musiekbedryf voor.
In teenstelling met nasionale- of volksrolmodelle waarna die jon-

geres kan opsien vir advies en moraliteit, bied hierdie negatiewe
rolmodelle die teenoorgestelde deur die jeug aan te moedig om in
te gee aan hul selfsugtige basiese drange. Dit is teenstrydig met wat
lei tot 'n samehorige hegte gesinstruktuur en gemeenskap. Positie-
we rolmodelle moedig individue aan om die gemeenskap bo hul
eie selfsugtige en hedonistiese drange te stel. 

Die vyande van die Westerling/nasionalis besef dat die krag van
nasionalisme gesetel is in die bande van die verlede en historiese
prestasies. Hulle besef ook dat die toekoms van nasionalisme gese-
tel is in die jeug. Deur die jeug los te maak van hul roemryke ge-
skiedenis en erfenis, is hul verseker van die vernietiging van nasio-
nalisme. Die vyande van die Westerling/nasionalis is vasberade om
hom terug te stuur na sy mees primitiewe staat.

Die liefdevolle verhouding

Liefde is die diepste emosie wat sorg dat die mens omvattend en
uitsluitlik getrou bly aan een eggenoot. Liefde verander seks van 'n
daad van self gratifikasie na 'n daad van liefde wat sowel die gees
en die liggaam bevredig. Dit is deur die Westerling vasgevang in
die heilige huwelik.
Die liefdevolle verhouding word ondermyn deur die verseksualise-

ring van letterlik alles wat ons sien en mee te doen kry. Met die

meedoënlose propagering van pornografie, naakheid en seks be-
laaide propaganda materiaal, ondermyn die vyande van die Weste
die liefdevolle verhouding. Pornografie is degraderend en maak 'n
vrou 'n voorwerp soos 'n verbruikersitem. Dit is opvallend dat femi-
niste protes aanteken teen skoonheidskompetisies, wat vroulikheid
versinnebeeld, maar is oorverdowend stil as dit by pornografie kom.
Die rede is dat feminisme en pornografie beide wapens in dieselfde
arsenaal is om die kerngesin mee te vernietig.

Individualisme en subkulture

Die vyande van die Weste hou individualisme voor as die hoogste
en eerbaarste deug. Dit het 'n baie negatiewe impak op 'n homoge-
ne samelewing. Die samelewing word 'n groepering van 'n los
groep individue wat bitter min in gemeen het.
Selfs in tye van nood sal so 'n losse groep nie kan saamwerk nie.

'n Subkultuur is 'n kultuurgroep binne 'n groter kultuur, dikwels met
belange in stryd met die groter kultuur. Subkulture, wat behels die
wyse waarop mense aantrek, die musiek waarna hul luister, die
simbole en die helde waarmee hul identifiseer, word deur die
vyande van die Weste propageer. Die vyande van die Weste ge-
bruik die kinderlike instink van aandag soek om die subkulture te
vestig.  Mense word wysgemaak dat dit belangrik is om anders te
wees en uit te staan in 'n groep sodat jy aandag kan kry. Dit word
verder deur die sosiale media soos "Facebook", wat deur die vyan-
de van die Weste beheer word, aangepor. Mense publiseer skanda-
lige en kontroversiële inligting en "selfies". Dit is alles deel van 'n
aandagsoekende kultuur.

Dit is bo-menslik om te verwag dat 'n groep mense as 'n saam-
bindende samelewing kan funksioneer as individue probeer om
anders as die volgende persoon te wees.

Die teenvoeter teen die aanslag

Om die vyande van die Weste/nasionalisme te verslaan moet 'n stel
onwrikbare waardes/beginsels daargestel word, wat nie swik of aan-
pas volgens die opinies van die vyand nie. Daar moet nie slegs
verdedig word nie, maar ook aangeval word om veld te wen.  Jy
kan nie hoop om te wen as jy volgens die reëls van jou vyand stryd
voer nie.

Konserwatisme

Konserwatisme is 'n politieke en sosiale filosofie, wat die behoud
van tradisionele sosiale instellings  in die konteks van die tradisies
en beskawing van die gemeenskap, propageer. Dit lyk dus op die
oogaf na die regte bondgenoot in die stryd teen die vyande van
Weste.  Dit is egter glad nie die geval nie, aangesien konserwatisme
nie 'n ideologie van voortuitgang is nie – dit is slegs behep daarmee
om aan die huidige status quo te klou. Konserwatisme het dus 'n
verdedigende strategie wat in geen konflik tot oorwinning kan lei
nie. Konserwatisme is behep daarmee om dit te verdedig wat sy op-
ponente aanval en gee nie aandag aan die groter politieke prentjie
nie. Die vyande van die Weste ken die natuur van die konserwa-
tisme en bevorder dit onder die Westerling. Hul gedurige aanval op
verskeie fronte sal uiteindelik die verdedigingslinie van konser-
watisme afbreek. Uit die aard van 'n verdedigingsstrategie word
daar onder druk toegewings gemaak en word daar stelselmatig
agteruit beweeg.  Dit wat nou aanvaarbaar is, was tien jaar gelede
glad nie aanvaarbaar nie – ons sien dit in sensorskap, die aanvaar-
ding van homoseksualiteit aborsies en so meer. Konserwatiewes
aanvaar nederlae en aanvaar die situasie wat deur die vyand op hul
afgedwing is.  Daar kan geen vooruitgang wees as daar toegegee
word aan die vyand nie en as die taal en terminologie wat die vyand
skep, gebesig word nie.

(Vervolg op bl. 7)
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Liberalisme

In kort staan liberalisme vir die reg van elkeen om te maak soos hy
wil solank hy nie inbreuk maak op die regte van ander nie. Libera-
lisme is ingestel op die individue wie se regte bo die van die ge-
meenskap gestel word. Dit is dus duidelik dat hierdie ideologie
werk in die hande van die vyand van die Weste wat hul stryd voer
teen 'n gesonde gemeenskap. Vir die liberalis is dit billik en reg-
verdig dat almal verdraagsaam teenoor mekaar moet wees in weer-
wil van hul verskillende politieke, kulturele en godsdienstige stand-
punte.  Dit is juis verdraagsaamheid wat die Westerling/nasionalis
in die huidige onbenydenswaardige situasie gekry het.  Aristoteles
het gesê, "Verdraagsaamheid en onverskilligheid is die laaste ken-
merk van 'n sterwende samelewing."
Verdraagsaamheid is nie 'n deug wat die Westerling/nasionalis kan

omarm nie want dit is die wagwoord van die vyand. Die liberalis sal
die vyand van die Weste toelaat om te doen wat hul wil, solank as
die liberalis as individu toegelaat word om te doen wat hy wil. Ewe
noodlottig vir die voortbestaan
van die Westerse beskawing!

Nasionalisme

Om die vyande van die Weste te
verslaan, moet daar opgestaan
word as 'n gemeenskap en geen
verdraagsaamheid getoon word
vir dít wat op ons afgedruk
word nie en geveg word vir 'n
beter en gesonder toekoms.
Die Westerling/nasionalis moet

beide rou-kapitalisme en Kom-
munisme verwerp en sosiale
verdeeldheid oorbrug om weer
'n homogene samelewing te
vorm. Die kern van hierdie sa-
melewing moet tradisie, kultuur
en erfenis omarm. Nasionalis-
me is die enigste stelsel wat hier-
aan voldoen. 

Nasionalisme gaan oor die
liefde en toegeneentheid vir jou
eie ras en impliseer nie haat vir
ander nie. Elke ras moet toege-
laat word om hul eie toekoms
uit te kap sonder inmenging van
ander rasse, elkeen in sy eie ge-
bied. Die geforseerde samevoe-
ging van die verskillende rasse
en kulture lei net tot konflik en
nadeel van al die betrokkenes.

Die gemeenskaplike en kultu-
rele bande wat ons eens almal
aan mekaar gebind het moet
herontdek word. Ons moet die
begeerte vir gehegtheid aan tra-
disie en kultuur van ons voor-
ouers, wat oor eeue heen ont-
wikkel het, aanwakker. Tradisie
en gedeelde morele waardes
bind gemeenskappe aanmekaar
in goeie en slegte tye.

Nasionalisme het ten doel om
deur orde, dissipline en die daar-
stelling van 'n homogene same-
lewing met 'n gedeelde bewus-

syn, 'n beter toekoms vir die samelewing as 'n geheel te verkry.  Na-
sionalisme motiveer die individue om meer te bereik vir die ge-
meenskap, eerder as vir selfsugtige materialistiese redes. Nasiona-
lisme is bloot die beliggaming van die natuur. Nasionalisme laat die
beste opstyg, maar terselfdertyd word daar 'n veiligheidsnet geskep
om te verseker dat dié wat minder bevoorreg is verval in armoede.
Bo alles streef nasionalisme om die familie eenheid heilig te bewaar.
Die Westerse beskawing benodig weer uitstaande mans en vroue.

Daar mag 'n tyd kom waar groot persoonlike offers gemaak sal
moet word – wat kan meer bevredigend wees as om te offer vir die
beveiliging en voortbestaan van jou volk en familie?

Die stryd teen die vyande van nasionalisme kan slegs voortgesit
word as ons die psigiese kettings wat ons gevange hou breek.
Die toekoms is in u hande – gryp dit aan!                              

n

(Die boek, The Fall of Western Man, word in digitale 
formaat gratis deur die skrywer beskikbaar gestel by

www.thefallofwesternman.com)
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se beskerming en sorg nie. Geen politieke of ander assimilasie was
wêreldwye gebruik. Veral as gevolg van hul trap van beskawing is
daar nooit beoog dat hul teenwoordigheid eendag druk sou uitoe-
fen op die kinders van die blanke baanbrekernedersetters van on-
bewoonde land om sonder protes of weerstand hul hele erfenis aan
sodanige nuwe intrekkers en beskermlinge te oorhandig nie. Die
witman het derhalwe toegelaat dat die toestroming voortduur tot-
dat hy vier teen een in getal oortref is en selfs nou nog, en teen sy
wil, vloei daar strome Swart immigrante oor sy grense uit baie dele
van Afrika vanweë die beter lone en lewenswyse wat hulle in hier-
die land van sogenaamde verdrukking vind.
“Wat is die oplossing van hierdie dilemma wat die geskiedenis en

die onverwagte ontwaking van die Swartman ons besorg het? Teo-
retici en andere wat ver weg self onaangetas kan bly maar graag
filosofeer oor die oorhandiging van wat die besitting van andere is,
verwag dat die blanke Suid-Afrikaner langsamerhand (en met die
wete dat na die eerste stap die pas onbeheerbaar sal word) sy land
en sy besittings en inderdaad uiteindelik sy hele nasieskap en be-
staan moet weggee. 
“Waar kom moraliteit dan in as dit geëis word? As daar geregtig-

heid vir die Swartman moet wees, dan moet daar geregtigheid vir
die witman en die gekleurde ook wees, wat beide geaffekteer en on-
derdruk sal word. 

“Die Britte het tot die dood toe vir hul wesenlike bestaan geveg.
Kan u nie verstaan dat ons dit ook doen nie? En tog streef ons nie
net na en veg om 'n oplossing wat ons voortbestaan sal beteken nie,
maar streef na een wat voortbestaan en ontwikkeling, politiek en
ekonomies, sal verleen ook aan elkeen van die ander rassegroepe,
en ons is selfs bereid om 'n hoë prys uit ons verdienste vir hul toe-
koms te betaal. 

“Die morele probleem, net soos die politieke probleem, is om 'n
uitweg uit hierdie uiters moeilike en ingewikkelde situasie te vind
wat veroorsaak is deur die feit dat die Swartman nie langer soos in
die verlede onbekwaam of onbegerig is om aan die beheer van sy
politieke lotsbestemming deel te neem nie". 

Dr Verwoerd verduidelik dan kortliks wat in ander koloniale ge-
biede gebeur het nadat Swartes volle beheer gekry het. Die blanke
aldaar het nie net hul politieke mag verloor nie, maar hy "moet bui-
tendien verwag om sy besittings te verloor en sy duur verworwe
plase, goed ontwikkelde gebiede en besighede in duie te sien stort
wanneer hy moet padgee, wat soos hy besef onvermydelik is. Dit is
in sulke gebiede dat die blanke intrekkers voel dat hulle deur hul
stamlande in die steek gelaat is. 

“Die blankes in Suid-Afrika maak nie net aanspraak daarop dat
die onbewoonde land wat deur hul voorvaders beset is in werklik-
heid hulle s'n is nie, maar hulle weet dat as hulle tot een of ander
voorlopige vorm van vennootskap toegee, dit ook die einde van blan-
ke beskawing in Suid-Afrika sou word – en dat die blanke beska-
wing in die wêreld sy enigste anker in Afrika sou verloor. Die lesse
van die gebeure wat hierbo uiteengesit is, is duidelik. 

“Vergeet die woord ‘apartheid’. Vergeet enige term waarmee 'n
beleid beskryf word, en vra net uself af wat u onder sulke omstan-
dighede sou doen. Daar is drie moontlikhede. 
“Een is dat die witmense van SuidAfrika hulself, hul besittings en

die komende geslagte moet opoffer. Hulle kan dit doen en deur aan
Swart oorheersing oor te gee, selfs al word dit 'n diktatorskap, en
die land van hu1 voorvaders te ontruim, of deur te bly en 'n onher-
kenbare deel van 'n Swart nasie te word. Sou u werklik dit verkies
as dit Engeland is waarvan ons praat? 
“Nog 'n manier is om uself wys te maak dat u deur skynbaar klei-

ner toegewings kan hoop om die kwade dag af te wend, sodat u kin-
ders of kleinkinders mag ly, maar nie u nie. Dit kon gedoen word
deur sommige Swartmense in die Parlement en in elke fase van die
lewe in die gemeenskap te aanvaar, met die hoop dat hul selfsug-
tige bevrediging van eie ambisie hulle sou verhoed om die ambisie

Apartheid ‘n onreg? – Die betrekkinge tussen Wit en Swart (vervolg)
van hul massas te ontwikkel en te lei. 
“En as dit nie gebeur nie, wat dan? As junior vennootskap spoedig

– baie, baie spoedig – ook in Suid-Afrika sou lei tot die eis om Swart
regering alleen, moet die witman veg of hom onderwerp? En in
watter stadium moet hy erken dat sy subtiele poging om mag te
behou, misluk het? 

“Trouens, hierdie tweede metode om die probleem op te los, los
glad niks op nie. Dit beteken net dat die stryd om mag steeds voort-
duur, terwyl die blanke regeerder van vandag dinge laat ontwikkel
totdat hy, soos in die vorige geval, ingee of hom uiteindelik bevind
waar hy in die laaste of byna laaste skans om selfbehoud veg. 

“Daar is egter nog 'n metode en dit is om jou voorbeeld van die
nasies te neem: lewe en laat lewe – afsonderlik. Sou enigeen in die
Verenigde Koninkryk dit as sy ideaal vir die Statebond stel dat dit
een staat met een sentrale regering moet word, wat bloot deur
getalle beheer word en nie deur die meriete van u land as leier-
staat, kleiner in getalle maar groot in ervaring en kennis nie? 

“Daardie een veelrassige staat, met inbegrip van die provinsie
wat Groot-Brittanje dan sou wees, sou noodwendig uit Indië
regeer moet word onder die meerderheidsbeheer van daardie hon-
derde en honderde  miljoene nie-blankes wat daar gekonsentreer
is, gesteun deur andere wat oor die aarde versprei is. 

“Natuurlik wys u dit van die hand as onsin. Maar waarom moet
Suid-Afrika, op 'n kleiner skaal, presies dit vir homself aanvaar?  Ons
verkies dat elkeen van ons bevolkingsgroepe deur hulself beheer en
regeer word, soos nasies dit doen. Dan kan hulle soos in 'n statebond
of in 'n ekonomiese vereniging van nasies saamwerk, waar nodig. 

“Waar is die kwaad hierin, of in die feit dat die voog in die oor-
gangstadium nie anders kan nie as om die bevoogde in toom te hou
en hom te leer en te rig en, waar nodig, tereg te wys? Dit is afson-
derlike ontwikkeling. 
“Suid-Afrika sal in alle eerlikheid en billikheid voortgaan – al is dit

dan noodwendig deur 'n geleidelike proses – om vrede, welvaart en
geregtigheid vir almal na te streef deur die model van die nasies te
volg, wat in hierdie moderne wêreld politieke onafhanklikheid ge-
paard met ekonomiese onderlinge afhanklikheid beteken”.         n

Besoek gerus die ANB se webwerf  by: www.anbsa.co.za


