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Die sogenaamde "nuwe" Suid-Afrika is deesdae ook nie meer so nuut
nie. Dis immers op 27 April vanjaar al 25 jaar oud, wat beteken dat
ten minste een generasie reeds onder dié nuwe bestel opgegroei het.
Hierdie nuwe bedeling beleef binnekort sy sesde algemene verkie-

sing, byna presies 25 jaar nadat die Swart kommuniste met die hulp
van Afrikanerverraad  die beheer oor die Afrikaner se Vaderland
oorgeneem het en die "nuwe" Suid-Afrika amptelik ná 'n chaotiese,
bedrogvolle "verkiesing" tot stand gekom het.
Die wêreld het gejuig en in die persoon van die terroris, Nelson Man-

dela, is 'n globale ikoon geskep om die beeld na buite te dra dat hierdie
nuwe bedeling 'n soort moderne sprokie van versoening en vrede is.

Die Suid-Afrika van 2019, waar die stemvee nou weer moet gaan
kruisies trek om die kwasi-demokrasie se geloofwaardigheid in stand
te hou, lyk nader aan die realiteit wat in 1994 deur enige nugter Afri-
kanernasionalis voorsien is. Die land is op die rand van bankrotskap
en word deur hopelose wanbestuur en korrupsie vernietig, die epide-
miese misdaadsituasie is totaal buite beheer en rasse-spanning is by
breekpunt en erger as ooit op enige stadium in die land se verlede.

In hierdie haglike situasie het die politiek van Suid-Afrika só ont-
wikkel dat diegene wat soos skape ter slagtong na die stembusse
gelei gaan word, inderdaad 'n keuse het tussen die Duiwel in Rooi en
die Duiwel in Blou. Daar is eenvoudig nie 'n politieke party binne die
stelsel wat in staat sal wees om hierdie land van ondergang te red nie,
want nie een van hulle besef dat die stelsel self die probleem is nie.

Die voorbeeld van Afrika

Dis nogal merkwaardig hoe die geskiedenis van bykans alle Afrika
lande suid van die ewenaar byna identies verloop het sedert hulle die
oorgang van kolonialisme na selfregerende "demokrasieë" deurloop
het. In elke geval het die kolonialiste die Westerse beskawing na daar-
die land gebring. Moderne stede is gebou, paaie is aangelê, moderne
vervoerstelsels is geïmplementeer, damme is gebou, elektriese krag-
netwerke is gevestig en in die meeste gevalle is die ekonomieë van
die lande gevestig volgens beproefde en wetenskaplike metodes.
Die meerderheid van hierdie lande se kolonialistiese eras het tot 'n

einde gekom toe die Swart massas se bewussyn deur die retoriek
van kommunisme beïnvloed is, waarna daar opstand of revolusie
of gewoon druk van die massas (in samewerking met kommunis-
tiese agente in die regerings van groot moondhede en die liberale
wêreldmedia) gekom het om die inboorlinge van die land "vryheid"
en "onafhanklikheid" te gee.
Sodra hierdie "vryheid" en "onafhanklikheid" dan gerealiseer het,

het die agteruitgang begin en die weë van die Afrikaan het sy gang ge-
gaan. Dié lande het ekonomies begin taan, terwyl die opgeboude in-

frastruktuur weens gebrekkige instandhouding begin het om te verval.
Intussen het die regerende partye in hierdie nuutgevonde "demo-

krasieë" al hoe korrupter geword. Dit het beteken dat 'n elite groep
onder hulle ryk geword het en lekker kon lewe, terwyl die lewens-
standaard van die gewone man agteruitgegaan het. Die elite sou
telkens die land se hulpbronne aan aasvoëls van buite verkoop het
om hul eie lekker lewe nog geriefliker te maak, maar die land as
geheel het telkens daaronder gely.
Dis natuurlik geen geheim dat Suid-Afrika se verhaal van die afge-

lope 25 jaar nie veel anders lyk nie. Die enigste verskil is dat kolo-
nialisme hier by ons in die eerste helfte van die twintigste eeu 'n klein-
er invloed gehad het as in lande noord van ons, terwyl die beleid van
afsonderlike ontwikkeling van die Afrikaner-regering vir ongekende
voorspoed onder alle bevolkingsgroepe verantwoordelik was.
Die oorgawe van mag het hier by ons met meer weerstand gepaard

gegaan en het dus anders verloop. Daar was eenvoudig te veel
Blankes in Suid-Afrika en die Afrikaners se wortels was té diep
geanker om binne 'n paar jaar van die meerderheid ontslae te raak,
soos dit in ander Afrika-lande gebeur het ná die oorname van die
inboorlinge. Maar die resultaat was uiteindelik dieselfde, nadat die
mag aan die Swart kommuniste oorgegee is – magsvergrype, kor-
rupsie en ekonomiese verval. 
Suid-Afrika is nou, in 2019, by dieselfde punt waar ander Afrika-

lande was voor hulle ekonomies, polities en in verskeie ander as-
pekte vir die wêreld irrelevant geword het. Al wat vir die wêreld se
geldmagnate nog tel is die feit dat Suid-Afrika nog baie minerale
oor het wat geplunder kan word. 

In Zimbabwe was dit opmerklik dat, regdeur hul krisisse en eko-
nomiese ineenstorting, die myne nooit opgehou het om te produseer
nie. Die res van die nywerheidsektor in Zimbabwe is ná 2000 se
grondgrypery en die gevolglike ekonomiese ineenstorting basies ver-
nietig, maar die goud-, koper- chroom-, nikkel- en ystermyne het
aanhou produseer. Al wat die ineenstorting beteken het, was dat
arbeid baie goedkoper geword het, want werkers in die myne het vir
'n hongerloon gewerk in 'n land waar die inflasiekoers op sy ergste
naby aan 1000% gedraai het. 

Iemand het egter baie geld gemaak uit dié situasie, want daardie
gemynde produkte is oral in die wêreld in VSA dollar verhandel.

Suid-Afrika is nou naby aan daardie situasie met uitvoerders wat
baie geld maak weens ons wisselkoers. By ons is daar egter nog spra-
ke van 'n nywerheidsektor, maar dié is onder ernstige druk weens die
wankelende ekonomie, wat weens die ANC-regime se wanbestuur
en plundery soos 'n voosgeslaande bokser in die kryt rond strompel.

VERKIESING 2019 SAL 'n HISTORIESE
WATERSKEIDING TOT GEVOLG HÊ

(Vervolg op bl. 8)

Verskeie faktore dui daarop dat die komende algemene verkiesing in Suid-Afrika waarskynlik
die inleiding sal wees van ‘n nuwe fase in ons land se geskiedenis, waartydens dramatiese
veranderings en verskuiwings op politieke, ekonomiese en sosiale fronte sal volg.



Beginsels en beginselpolitiek
Dis al gesê, maar moet weer herhaal word: Die grootste rede vir
verdeeldheid en verwarring onder Afrikaners van 2019 is die feit
dat bittermin Afrikaners vandag nog die waardes en standpunte van
die beginsels van Afrikanernasionalisme binne die politieke en so-
siale samelewing ken of verstaan. 
Trouens, die moderne Afrikaner het 'n nuwe kultuur omarm waar-

in hy inderdaad nie nodig het om enige noemenswaardige beginsels
te onderskryf nie.

Alles is aanvaarbaar. Die kultuur van humanisme, waardeur die
mens sy eie god geword het en vry is om te maak soos hy lus kry, het
die lewens- en wêreldbeskouing van moderne Afrikaners geword.

Daar word selfs gespog met die siening dat Suid-Afrika vandag
die mees "verligte" en liberale grondwet ter wêreld het.
Ironies genoeg bring hierdie toestand verwarring en chaos. Hoe vin-
niger ons land afstuur op sosio-ekonomiese rampspoed, hoe meer
word die gebreinspoelde massas wysgemaak dat die geloofstruk-
tuur, orde en beginsels van die verlede eintlik die oorsaak van ons
hedendaagse probleme is.

As daar oor verdwaalde, beginsellose Afrikaners gepraat word,
moet 'n mens egter realisties wees oor die onlangse verlede. Ons
moet besef dat die hoofoorsaak van ons huidige situasie nie nood-
wendig die openlik liberale groepering was wat 40 jaar gelede reeds
teen Afrikanernasionalisme gerebelleer het nie. Nee, dis juis daardie
pseudo-nasionaliste, die sogenaamde "konserwatiewes" wat die
pendulum in die guns van die kommunis laat swaai het.
'n Groot groep van hierdie "konserwatiewes", waarvan sommiges

selfs die afgelope 20 jaar by die DAgaan inkruip het, sal waarskyn-
lik op 8 Mei hul kruisie agter die VF Plus gaan trek. Juis daarom
moet die kollig vir 'n slag weer op dié verraderlike gebroedsel ge-
gooi word.

Dis belangrik om weer vir alle Afrikaners te beklemtoon dat ons
toekoms buite die huidige bestel lê en dat deelname slegs een doel
dien – dit gee legitimiteit aan die Swart ANC-kommunistiese
regime om voort te gaan met hul plundering van ons erfenis, terwyl
hulle ons openlik verneder in al hul optredes.  Bly weg!  

VF Plus as simbool van die
Afrikaner se verlore beginsels

Dis weer verkiesingtyd in Suid-Afrika. Op 8 Mei vanjaar sal duisen-
de Afrikaners saam met al die kleure en geure van die "reënboogna-
sie" in rye gaan staan en wag vir 'n kans om hul deel te doen om die
gewaande "demokrasie" van die nuwe Suid-Afrika in stand te hou.
Hierdie sal die sesde algemene verkiesing van die nuwe bedeling

wees sedert die Afrikaner sy land sonder slag of stoot aan 'n Swart
kommunistiese terroristebende oorgegee het.
Een van die partye wat van die eerste verkiesing af reeds deel van

die pret is, en wat volgens alle aanduidings 'n groot groei in hul
stemgetalle gaan toon in 2019, is die Vryheidsfront Plus.
Juis omdat die top kandidate op dié party se kandidatelys hul lippe

aflek vir die kans om by die kommuniste se krip te gaan vreet aan
daardie stewige 'miljoenrand plus' salaris wat lede van die parle-
ment ontvang, moet Piet Groenewald en sy makkers se party vir 'n
slag weer onder die kollig kom vir Afrikaners wat oorweeg om
hulle te gaan ondersteun om glo "terug te slaan"!

Eerste vraag: Hoe en wie wil julle "terug slaan"? Was dit dan nie
die stigters van die VF Plus – manne soos generaal Constand Viljoen

en die Mulder broers – wat daar in 1993 reeds deel was van die ver-
raad om in geheime gesprekke met die ANC (gesprekke waarvan
ene Jacob Zuma deel was!) ooreenkomste aan te gaan om die Afri-
kaners te oorreed om nie weerstand te bied teen die uitverkoping
van hul kinders se geboortereg nie, maar eerder deel te neem aan
die nuwe bedeling? So het hulle die ANC in beheer help plaas en
daarvoor het die einste Zuma jare later vir Pieter Mulder beloon met
'n possie as adjunk-minister van Landbou!  

Destyds toe die Mulders en Constand hul party binne enkele dae
gestig het om Afrikaners met 'n geelwortel van "onderhandelings"
oor selfbeskikking (wat glo in die grondwet verskans was!) by
Mandela en sy ANC se nuwe bedeling in te lok, is die verraad van
die NP sedert 1966 vervolmaak.

Constand en die Mulders het darem belowe hulle gaan veg vir 'n
volkstaat, sodat Afrikaners darem moet glo dat hulle nog iewers hul
eie baas sal wees. 'n Spul van hul makkers wat ook na lekker salaris-
tjekkies gesmag het, maar nie 'n sitplekkie in die parlement kon kry
nie, kon darem na die 1994 verkiesing vir 'n paar jaar gerieflike
tjekkies ontvang as lede van die Volkstaatraad! Of, soos Jaap
Marais dit destyds genoem het, 'n "praatwinkeltjie vir die vaak"! 
Nouja, hoe wil die VF Plus van 2019 onder hul nuwe leier, Groene-

wald, "terugslaan"? Hul eerste openbare strategie was deur waar-
skynlik die mees omstrede Kleurlingpolitikus van die afgelope 35
jaar, Peter Marais, in hul binnekring in te trek en hom hul kandidaat
vir Wes-Kaapse premier te maak! 
Peter Marais het ook nie gras onder sy voete laat groei nie. Hy veg

glo saam met die VF Plus se gewese volkstaters vir "Afrikaans,
Christelike waardes en... ja werklik, ook vir selfbeskikking!"

Hoe presies dié selfbeskikking gaan werk en of dit eksklusief vir
Kleurlinge en Blanke Afrikaners in aparte volkstate is, het hy nie
gesê nie. Maar nouja, wat maak dit tog saak. Dié ou gladdebek kan
dalk 'n paar stemme vir die VF Plus in die Wes- en Noordkaap werf,
wat nog 'n kandidaat of twee se miljoenrand-plus salarisse vir die
volgende vyf jaar kan verseker.

Die VF Plus se pad oor die afgelope 25 jaar sal waarskynlik oor
dekades van nou af vir geskiedskrywers uitstaan as verteenwoordi-
gend van 'n groep onder die Afrikaners wat waarskynlik die groot-
ste rol gespeel het in die ondergang van ons volk. 
Die kans dat Groenewald en sy bende hierdie opportunistiese skuif

met Peter Marais in die toekoms bitterlik gaan berou, is natuurlik
ook baie groot. Soos die spreekwoord sê, 'n "jakkals verander van
haar, maar nooit van streke nie..." Peter Marais het 'n lang geskiede-
nis van opportunisme en omstredenheid, wat vir die ou spul volk-
staters van weleer emmers vol eier op die gesig kan veroorsaak in
die dae wat kom.
Die kersie op die koek van die VF Plus se omwenteling oor die af-

gelope 25 jaar het gekom toe Pieter Groenewald, kort voor die fina-
lisering van die stembrief van 8 Mei se verkiesing, 'n klag ingedien
het teen daardie ander CIA/Mi6 uitgedinkte politieke groepering
binne die radikale Swart politiek met die verspotte naam Black
First, Land First (BLF).
Net soos in die geval, van Julias Malema se groepie opportuniste

in die EFF, kan enige politieke student met 'n bietjie insig sien dat
dié groepering uitgedink en geformuleer is vanuit die Afrikaner-
vyandige kommunistiese denkskole van een van die groot wêreld-
magte se geheime dienste.
Wat doen die VF Plus, wat in 1994 voorgegee het om uitsluitlik as

volkstaat-party gestig te word vir Blanke Afrikaners se "vryheid"?
Hulle is die party wat 'n klag gaan indien om die BLF van die stem-
bus weg te hou, want dié spul is glo eksklusief vir Swart kiesers!
So, daar het ons nou die volle vervulling van Jaap Marais se profe-

sie, toe hy destyds gesê het as 'n man sy beginselbasis as Afrikaner-
nasionalis verlaat en polities die eerste tree na links gee, sal hy uitein-
delik aanhou links beweeg totdat hy in die net van die kommunistiese
stelsel ingesuig word en net nog een van die irrelevante pionne op die
vyand se skaakbord word.                                                              n
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In 'n vorige nuusbrief van die ANB in 2018 is die aard en inhoud
van Afrikanernasionalisme uitgespel. Een van die basiese uitgangs-
punte en beginsels van Afrikanernasionalisme, wat ook as basis vir
die suksesvolle beleid van apartheid tussen 1948 en 1966 in Suid-
Afrika gebruik is, is dat die skeiding van rasse, volke en kulture juis
konflik, frustrasie en die inperking van mense se vryheid voorkom.
Hierdie waarhede en die gevolge van die verontagsaming daarvan
word in die hedendaagse Suid-Afrika al hoe duideliker. 

Die konflik tussen- en frustrasie onder alle volke in die land ten
opsigte van dinge soos integrasie van woongebiede – en gevolglik
ook hospitale, skole en universiteite – word elders in hierdie nuus-
brief in meer detail bespreek.

'n Verdere aspek in hierdie verband wat deesdae al hoe meer na
vore kom, is die aanslag op die wet en orde – met ander woorde die
gereg (polisiemag) en die regstelsel (howe) in Suid-Afrika. 

Suid-Afrika se regstelsel is in die verlede gevestig op die Christe-
like en Westerse waardes van die Afrikaner. Sedert die oorname van
die Swart ANC-kommunistiese regime is dié belangrike aspekte van
ons samelewing stelselmatig "getransformeer" – tot so 'n mate dat die
Blankes in die land, met hul Westerse verwysingsraamwerk en waar-
destelsel, deesdae enorme frustrasie in hierdie verband beleef.

Die kern van die probleem is natuurlik gesetel in die feit dat die
openbare bestuur van ons samelewing deesdae die kultuur van die
Swart Afrikaan reflekteer, terwyl dit in die vorige bedeling die kul-
tuur van die Afrikaner met sy Westerse en Christelike wortels gere-
flekteer het.

Die volgende drie aanhalings gee aan ons perspektief oor hierdie
ontstellende ontwikkeling. Die eerste is 'n ontleding van die begin-
sels van kultuur deur Jaap Marais:
* "Die kultuur van enige bepaalde volk is te onderskei van ander,
omdat dit eksklusief en juis nié omvattend is nie. Veral in 'n same-
lewing van omvattende kulture en subkulture (soos in Suid-Afrika)
is dit van die hoogste belang dat 'n kultuur sy integriteit behou om
te kan oorleef... 

"Die grootste perversie van kultuur in ons tyd is 'n misvatting oor
die rol van demokrasie. 'n Kultuur integreer 'n volk kwalitatief. Uit 'n
wyd gehuldigde misvatting van ons tyd word veronderstel dat demo-
krasie mense as kwantitatiewe eenhede kan integreer. Hierdie mis-
vatting wortel in die pogings om aan die proses van politieke gelyk-
making 'n kulturele rugsteun te gee, of anders om die kulturele hoe-
danighede te misken of ondergeskik te stel aan politieke ideologie...

"Hierdie verwarring tussen die aard en funksie van kultuur en
demokrasie lui juis nie tot 'n algemeen aanvaarde 'omvattende kul-
tuur' nie, want as demokrasie uit sy behoorlike plek gehaal word en
toegelaat word om die hele gesigseinde te vul, wek dit naywerige
haat – nie net van alle onderskeiding nie, maar van alle verskille". 
* Tweedens, 'n aanhaling uit 'n artikel van professor JDJ Hofmeyr,
wat verbonde was aan die Departement van Genetika by die Uni-
versiteit van Pretoria in die vroeë sestigerjare van die vorige eeu:

"Die bewering dat gelykstelling tot rassegelykheid lei, het onge-
twyfeld propagandawaarde in die kommunistiese aanslag om die
nieblanke volke vir hul saak te mobiliseer. Hulle word wysgemaak
dat hulle as 'gelykes van die Blankes' in staat is om die verantwoor-
delikheid van die bestuur van 'n moderne staat oor te neem. Die
werklikheid is egter dat gelykstelling steeds nie fundamentele rasse-
verskille kan uitwis nie. 
"Wanaanpassing, met al sy ongewenste gevolge, is klaarblyklik on-
vermydelik wanneer twee rasse – op ongelyke kulturele peil en met
basiese verskil in geestesgawes – in een sosiale gemeenskap saam-
gevoeg word".

* Die derde aanhaling, wat soms ook deur Jaap Marais self in argu-
mente gebruik is, kom van die Engelse denker, Matthew Arnold:

"Die vermenging van persone van verskillende rasse in een
samelewing lei tot verwarring van alle verhoudings in die menslike
lewe en van alle begrippe van reg en verkeerd en hierdie situasie
sal weer lei tot frustrasie en konflik in daardie samelewing".  

Enige Blanke wat onlangs in 'n polisiekantoor in Suid-Afrika in-
gestap het om in watter opsig ookal gehelp te word, sal weet dat hy
die openlike antagonisme kan aanvoel. 
Daarby is die polisie se swak rekord ten opsigte van die voorkom-

ing en bestryding van misdaad welbekend. Maar dit is veral in die
geval waar die klaers of slagoffers van misdaad Blankes is, dat bla-
tante en rasse-vooroordeel aan die orde van die dag is.
Die polisiediens het ook in 'n toenemende mate 'n ernstige gebrek

aan die begrip van die gesonde oordeel, orde, dissipline en profes-
sionaliteit wat met hul beroep gepaard behoort te gaan.    

In die regsberoep kom dieselfde tendense voor en dit word jaar-
liks erger na mate die beleid van Swart bemagtiging op soms roeke-
lose wyse toegepas word in die aanstelling van verteenwoordigers
op die regsbanke van alle howe in Suid-Afrika.

Die oomblik as die rassefaktor by enige saak bygesleep word,
begin die rooi ligte flikker en die saak word gewoonlik 'n emosio-
nele sirkus wat inderdaad niks met professionele, onbevooroor-
deelde regspleging te doen het nie.

Ook in die administrasie van 'n departement soos Korrektiewe
Dienste, wat die finale fase van justisie hanteer, sien ons deesdae hoe
kulturele invloede skielik faktore word in die proses van regspleging. 
In sekere gevalle – uiteraard dáár waar dit die regime in beheer pas,

word die "gevoelens en oordeel" van die familie van misdaad slagof-
fers skielik in ag geneem wanneer daar oor die parool van 'n gevan-
gene besluit moet word. Kyk byvoorbeel na die geval van Janusz
Walus, die man wat in 1993 skuldig bevind is aan die moord op die
aartskommunis, Chris Hani. Walus kwalifiseer al langer as 'n jaar vir
parool, maar die familie van Hani se oordeel word telkens as belan-
grike rede aangevoer waarom hy nie vrygelaat kan word nie. 
Intussen kry die Swart moordenaars van Blankes – plaasmoorde-

naars en ander – in hul hordes parool sonder dat die slagoffers se
families ooit genader word vir hul opinie.
Die ongebalanseerdheid en onreg in die regstelsel is ook duidelik

ten opsigte van borgvoorwaardes van aangeklaagdes in die howe.
Blankes, wat soms op belaglike klagtes met groot emosionele fan-
fare aangehou word, word borg geweier, terwyl Swart moorde-
naars in sekere gevalle al op borg vrygelaat is vir belaglike bedrae
soos R5000. 
Daar is ook gevalle aangeteken waar dié misdadigers wat op borg

uit is binne dae na hul vrylating wéér ernstige misdade gepleeg het.
Hierdie belangrike leemtes, wanbalanse en soms blatante onreg is
'n tipiese voorbeeld van 'n samelewing waar twee of meer kulture
direk met mekaar bots en waar die meerderheid dan in staat gestel
word om die minderheid te boelie weens hul beheer van die stelsel.
Die onreg teen die minderheid en hul frustrasie kan nooit verander
solank as wat die meerheid slegs weens hul getalleoorwig die hef
in die hand het nie.      
Met die belangrike verkiesing van 8 Mei 2019 wat voorlê sal elke

Afrikaner wat sy hande wil bevuil deur aan dié stemmery deel te
neem, ook moet besef dat hy daarna inderdaad die gevolge  van die
uitslag moet aanvaar, want dit is mos hoe "demokrasie" werk.
As die kultuur van die Afrikaan dus deur die polisiemag en die howe

van die land gereflekteer word, sal elke stemmer sy frustrasie moet
sluk, want hy het met 'n oop gemoed deelgeneem aan die stelsel. 

n
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Derduisende woorde is reeds geskryf, toesprake is gehou en paneel-
besprekings is gedoen sedert die ANC "onteiening sonder vergoe-
ding" sowat 16 maande gelede as amptelike beleid aangeneem het. 
Bittermin werklike beginselbegronde argumente is daaroor gemaak,

maar die belangrikste argument het veral gegaan oor die fatale effek
wat dit sal hê op die ekonomie, aangesien die vrye wêreld ons land
as beleggingsbestemming sal vermy as hierdie tipe Sosialisme 'n rea-
liteit word.

Dit is natuurlik baie waar. Ons het dit in ons eie tyd gesien gebeur
in Zimbabwe en Venezuela, waar dié twee lande se ekonomieë in
duie gestort het en die burgers van daardie lande nou in armoede en
ellende spartel om te oorleef.
Maar het ons werklik al mooi gedink oor alles wat die afgelope 25

jaar onder die bewind van die ANC/SAKP-regime in ons vaderland
gebeur het? Hoeveel wetgewing is gemaak in ons land, waar Blankes
eenvoudig gedwing is om hul eiendom – dit wat hulle in die vorige
bedeling opgebou en onderhou het – met die nieblanke massas te
"deel" òf om eenvoudig groot dele van hul opgeboude bates – hul pri-
vate eiendom – verniet weg te gee aan nieblankes, net omdat wetge-
wing hulle daartoe gedwing het.  

Kom ons begin deur te kyk na artikel 25 van ons huidige 1996
Grondwet, waaragter almal nou wil skuil as waarborg om hulle te
beskerm. Dan kan ons weer gaan kyk wat het met die Blanke Suid-
Afrikaner gebeur terwyl daardie klousule veronderstel was om hom
die afgelope 24 jaar te beskerm.
Artikel 25 van die Grondwet, wat resorteer onder hoofstuk 2, wat

die Handves van Menseregte bespreek lees soos volg:
(1) Niemand mag eiendom ontneem word nie behalwe ingevolge ‘n
algemeen geldende regsvoorskrif, en geen regsvoorskrif mag arbi-
trêre ontneming van eiendom veroorloof nie. 
(2) Eiendom mag slegs ingevolge ‘n algemeen geldende regsvoor-
skrif onteien word - 
(a) vir ‘n openbare doel of in die openbare belang; en 
(b) onderworpe aan vergoeding waarvan die bedrag en die tyd en
wyse van betaling óf deur diegene wat geraak word aanvaar is óf
deur ‘n hof bepaal of goedgekeur is. 
(3) Die bedrag van die vergoeding en die tyd en wyse van betaling
moet regverdig en billik wees, en moet ‘n billike ewewig toon tussen die
openbare belang en die belange van diegene wat geraak word, met
inagneming van alle tersaaklike omstandighede, met inbegrip van - 
(a) die huidige gebruik van die eiendom; 
(b) die geskiedenis van die verkryging en gebruik van die eiendom; 
(c) die markwaarde van die eiendom; 
(d) die omvang van regstreekse belegging en subsidie deur die staat
ten opsigte van die verkryging en voordelige kapitale verbetering van
die eiendom; en 
(e) die doel van die onteiening. 
(4) By die toepassing van hierdie artikel - 
(a) beteken die openbare belang ook die nasie se verbintenis tot
grondhervorming, en tot hervormings om billike toegang tot al Suid-
Afrika se natuurlike hulpbronne te bewerkstellig; en 
(b) is eiendom nie tot grond beperk nie. 

(5) Die staat moet redelike wetgewende en ander maatreëls tref om,

binne sy beskikbare middele, toestande te skep wat burgers in staat

stel om op ‘n billike grondslag toegang tot grond te verkry. 

(6) ‘n Persoon of gemeenskap wie se besitreg van grond regsonse-

ker is as gevolg van wette of praktyke van die verlede wat op grond

van ras gediskrimineer het, is 11 Hoofstuk 2: Handves van Regte ge-

regtig, in die mate wat deur ‘n Parlementswet bepaal word, op óf be-

sitreg wat regseker is óf gelykwaardige vergoeding. 
(7) ‘n Persoon of gemeenskap wat na 19 Junie 1913 die besit van
eiendom ontneem is as gevolg van wette of praktyke van die verlede
wat op grond van ras gediskrimineer het, is geregtig, in die mate wat
deur ‘n Parlementswet bepaal word, op óf teruggawe van daardie
eiendom óf billike vergoeding. 
(8) Geen bepaling van hierdie artikel verhinder die staat om wetge-
wende en ander maatreëls te tref om grond-, water- en verbandhou-
dende hervorming te bewerkstellig ten einde die gevolge van rasse-
diskriminasie van die verlede reg te stel nie, op voorwaarde dat eni-
ge afwyking van die bepalings van hierdie artikel in ooreenstemming
met die bepalings van artikel 36(1) is. 

(9) Parlement moet die wetgewing bedoel in subartikel (6) verorden.

Onder punt 4 (b) word daar baie pertinent vermeld dat "By die toe-
passing van hierdie artikel is eiendom nie tot grond beperk nie."

Dit beteken dat, indien die staat magtiging het om privaat eiendom
sonder vergoeding te onteien, dit baie meer as landbougrond sal insluit.

Dit sal ander eiendom soos dorps- en stadshuise, vakansiehuise,
nywerhede, besighede of letterlik enigiets wat gedefinieer kan word
as "privaat eiendom" ook insluit.  

Kom ons gaan vergelyk hierdie moontlike drakoniese wetgewing
nou met die realiteit van die afgelope 25 jaar en die veranderings wat
daar deur wetgewing gemaak is aan ons samelewing en aan die sta-
tus quo van die individu se situasie soos dit was voor 1994. 

Onteiening van minerale regte

* Reeds in 2004 het die regime met die bekragtiging van hul nuwe
wet op minerale regte (Mineral and Petroleum Resources Develop-
ment Act No. 28 van 2002) alle minerale regte in die besit van privaat
grondeienaars onteien en na die staat oorgeplaas.

Dié wet het dit moontlik gemaak vir 'n derde party om 'n aansoek
by die Departement van Mineraalhulpbronne in te dien om 'n pros-
pekteerreg of mineraalreg te bekom op enige grondeienaar se grond.

Die wet het dus beteken dat honderdduisende Afrikaners en ander
Blankes, waarvan baie die nasate van die oorspronklike pioniers was
wat plase aangelê en ontwikkel het, terwyl ander die erfgename was
van grondeienaars wat later met harde werk geld verdien het en
daarmee grond gekoop het, oornag van dié eiendomsreg vervreem is. 
As familie X volgens dié wet nie belangstel om op hul eiendom te

myn nie, maar verkies om daarop te boer of selfs net daarop te woon,
kan enige derde party eenvoudig aansoek doen by die staat om die
reg te kry om op hul grond te prospekteer en te myn.
Wat is hierdie drakoniese wetgewing anders as onteiening van pri-

vate eiendom sonder vergoeding?
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Sedert die ANC op hul kongres van Desember 2017 amptelik besluit het dat die Suid-Afrikaanse
Grondwet verander moet word om "onteiening sonder vergoeding" in die land moontlik te maak,
is dié onderwerp op almal se lippe. Dit word druk bespreek en baie mense leef in vrees hiervoor.
JACO ELS bespreek die beginsel van eiendomsreg, die huidige wetgewing en die moontlike
scenario met die verandering daarvan. Hy wys egter ook daarop dat die Afrikaner se eiendom
op verskeie ander maniere inderdaad lank reeds beset, oorgeneem en wettig gesteel word
sedert die koms van die nuwe bedeling in 1994.



Sekerheid van verblyfreg

Een van die eerste wette waarmee die nuwe regime ná 1994 begin
het om boere en grondeienaars te teister, was die Wet op Sekerheid
van Verblyfreg, wat later in verskeie vorme uitgebrei en verskerp is.

Deur hierdie wetgewing het die regime, onder andere, gesorg dat
plaaswerkers die reg kan kry om onder sekere omstandighede (soos
dat hy 'n bepaalde tydperk in diens van 'n boer moet wees) letterlik
Kaart en Transport van 'n deel van die boer se plaas kan kry. Daar
mag hy en sy familie dan woon, die grond bewerk en vee aanhou
soos hy lus kry, terwyl die eiendomsreg van daardie stukkie grond
wat volgens wet aan die werker oorgedra moet word dan weer in sy
boedel aan sy nageslag oorgedra mag word.

Boere word boonop gedwing om volgens dié wetgewing aan die
werker huisvesting te verskaf of dit aan hom beskikbaar te stel. 

Die langtermyn gevolge van hierdie wet is verrykend, maar in
beginsel beteken dit eerstens dat die grondeienaar sy grond vrywillig
moet weggee aan die betrokke werker. Weereens, onteiening sonder
vergoeding in 'n ander gedaante.

Wetgewing oor Swart Ekonomiese Bemagtiging

*  Terwyl daar agter die grootliks gefabriseerde en wanvoorgestelde
scenario's van die "onreg" van die verlede geskuil word, het die regime
oor die afgelope 25 jaar ook uitgebreide en drakoniese wetgewing oor
Swart Ekonomiese Bemagtiging ingestel.

Eerstens beteken hierdie wetgewing dat geleenthede van beter ge-
kwalifiseerde Blankes ontneem (gesteel) word en op gedwonge wyse
aan Swartes gegee word. Duisende Blankes – veral jong goed gekwa-
lifiseerdes – verlaat die land om hul heil elders te soek weens die feit
dat hulle nie behoorlike beroepsgeleenthede kry in hul vaderland nie.
Dié wetgewing het ook ‘n ander kant. Dis die deel waar sake-onderne-

mings, nywerhede en selfs kleinsake instellings of eenmansake (in die
geval waar daar om openbare tenders meegeding word) eenvou-dig
gedwing word om Swart vennote te betrek. Daarsonder is dit vir die
ondernemings eenvoudig nie moontlik om suksesvol besigheid te
doen nie, veral as die kliënt noodwendig 'n openbare instelling is. 
Wat is hierdie drakoniese wetgewing oor Swart bemagtiging – wat

blatant op verskeie maniere van Afrikaners/Blankes steel – anders as
onteiening sonder vergoeding?

Eie woongebiede, eie skole

Een van die mees blatante stukke bedrog deur die NP regering van
FW de Klerk in die laaste Blanke algemene verkiesing van 1989 was
hul verkiesingsplakkaat, waarmee hulle ondubbelsinnig "Eie woonge-
biede" en "Eie skole" aan die Blanke gemeenskap gewaarborg het.

Vandag leef ons in die realiteit wat gevolg het op hul veragtelike
leuens en bedrog. Daar is feitlik geen stadskern in Suid-Afrika wat
vandag nie geheel deur Swart massas en selfs vreemdelinge uit die
buiteland oorgeneem is nie.
Dit gaan egter verder. Nadat dorpe en stede se beheerrade grootliks

deur die Swart kommuniste oorgeneem is, het alle regulasies en
wette begin verslap, wat gevolglik weer grootskaalse instroming van
Swart hordes veroorsaak het.
Hierdie tendens het 'n soort suurdeeg-effek, wat uiteindelik die hele

samelewing van 'n dorp of stad deurspek.
Neem as voorbeeld 'n stad soos Pretoria. Eers is die middestad getei-

ken en dit het in só 'n mate verswart, dat geen Blanke meer daar kan
of wil woon nie. Gevolglik het besighede ook uitgewyk na die voor-
stede en die hordes het selfs besigheidsgeboue begin beset.

Daarna het plakkerskampe oral begin opskiet en hulle is toegelaat
om te groei, aangesien die regime in beheer eenvoudig niks aan die
groeiende probleem gedoen het nie. Hierdie plakkerskampe is van-
dag in al die groter stedelike gebiede reuse tydbomme wat 'n magtige
instrument in die hand van die kommunisties/sosialistiese leiers ge-
word het. As hulle 'n revolusie nodig het, word hierdie massas een-
voudig gemobiliseer om die vuilwerk te doen. 

Die plakkersgemeenskappe, deurspek met hordes ongeskoolde
massas, is in die meeste gevalle in staat om stede binne enkele ure te
verlam as hulle gemobiliseer word of as daar anargie benodig word
op die agenda van die politieke manipuleerders. 

Intussen het 'n groeiende Swart middelklas al hoe nader aan die
stadskern begin migreer, wat tot gevolg gehad het dat sekere voorste-
de se demografie stelselmatig maar ook dramaties verander het. 
Vandag is die realiteit dat groot dele van die Weste en Noord-weste

van Pretoria eintlik maar een groot Swart lokasie geword het.
Saam met hierdie veranderings in die demografie van voorstede het

die inkomende hordes eenvoudig ook stelselmatig die skole begin
oorneem. Met die hulp van die nasionale en provinsiale regerings is
Blanke (en veral Afrikaanse) skole eenvoudig gedwing om eers een
of twee klasse Swart kinders te akkommodeer. Só 'n skool is dan
binne enkele jare eenvoudig oorstroom en oorgeneem.    

Hierdie woongebiede met hul parke, biblioteke, sportgeriewe en
ander openbare fasiliteite en dienssentrums is oor baie dekades deur
die arbeid, geld en intellektuele stukrag van Blankes/Afrikaners op-
gerig, uitgebou en in stand gehou. Met die hulp van politieke mag is
dit oor die afgelope 25 eenvoudig ingesypel, beset en uiteindelik oor-
geneem deur die Swart hordes.

Inderdaad, nóg 'n ander vorm van onteiening sonder vergoeding,
maar hierdie keer van toepassing op die Afrikaner as volk, sy eien-
dom en sy erfenis...

Is daar hoop vir 'n toekoms?

Terwyl die aandag tans gevestig word op landbougrond wanneer
daar gepraat word van onteiening sonder vergoeding, kan 'n mens nie
anders as om 'n bietjie ironie in die huidige ontsteltenis te sien nie.
Skielik word daar argumente gebou rondom dinge soos "voedsel-
sekerheid" en die invloed van die landbou op Suid-Afrika se eko-
nomie, asook die invloed wat onteiening sonder vergoeding met al sy
gevolge op die ekonomie in geheel kan hê.

Die beplande wetgewing om onteiening sonder vergoeding vir die
regime moontlik te maak staan dus nie alleen as dit in konteks met
ander wette wat sedert 1994 ingestel is beskou word nie. Dis in pas
daarmee en net die logiese volgende stap om die Afrikaner van sy
vaderland, sy eiendom en sy erfenis te vervreem.
Hoe gaan ons hierdie situasie omkeer? Hoe gaan ons weer ons reg-

matige eiendom en erfenis terugkry? Dis 'n bespreking op sy eie vir
'n ander dag, maar dit sal beslis 'n situasie behels waar Afrikaners op
die regte beginsel sal moet saamstaan.
Ons sal eerstens los moet kom van die greep wat die regime op ons

het deur maniere te vind waarop hul drakoniese en verslawende wet-
gewing omseil kan word.
Dit sal byvoorbeeld beteken dat ons veilige gebiede moet skep waar

Afrikaners 'n hele voorstad of landelike gebied beset. Dit sal ook
beteken dat ons los moet kom van ons afhanklikheid van Swart arbeid
en dit sal laastens beslis beteken dat ons onafhanklike en eksklusiewe
skole, universiteite en ander opleidingsentrums moet oprig.

Afrikaners sal eenvoudig hul kleiner verskille opsy moet skuif en
mekaar moet begin ondersteun in die beroeps- en sakewêreld, terwyl
ons drukgroepe moet vorm wat na ons prioriteite omsien by finansiële
instellings en ander soortgelyke entiteite.   
Daar sal waarskynlik teen hierdie agtergrond diegene wees wat rede-
neer dat hierdie saamwerk-planne reeds in die strukture van organ-
isasies soos Solidariteit en AfriForum bestaan. Die antwoord is dat
hierdie organisasies deel is van die stelsel en eerder fokus op indivi-
duele regte en "menseregte" as op die lot van die volk as geheel. 
Die oplossings vir die Afrikaner wat sy vaderland en erfenis terug wil

wen, lê by die beginsels van Afrikanernasionalisme en dít is iets wat
bogenoemde organisasies uit hul verwysingsraamwerk verban het.

Een ding is seker – ons gaan die oplossing nie vind deur aan die
regime se strukture deel te neem en kruisies te trek binne 'n stelsel wat
ontwerp is om ons te verslaaf en as volk te vernietig nie.           n
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Die onlangse uitspraak van die Suid-Afrikaanse Menseregtekom-
missie na aanleiding van klagtes wat ingedien is teen die EFF en sy
leier, Julias Malema, het baie Afrikaners en Blankes rooi laat sien.
Hulle was woedend dat Malema en sy trawante inderdaad skotvry
gekom het nadat hulle radikale en gevaarlike uitlatings gemaak het,
wat sonder twyfel sommige van hul ondersteuners kan aanhits om
geweld teen Blankes te pleeg.

Hierdie voorval het egter aan ons perspektief gegee oor presies
hoe skeef ons regstelsel reeds is in hul oordeel as rasse direk teen-
oor mekaar te staan kom in sogenaamde "haatspraak" sake.

Die uitspraak het ook onderstreep dat die belaglike siening dat
Blankes eintlik die enigstes is wat hul aan "rassisme" en "rassistiese
haatspraak" kan skuldig maak, 'n werklikheid is. 

Te midde van hierdie gebeure het die finale konsep-wetgewing
van die regime ten opsigte van 'n beplande nuwe wet oor rassisme
en haatspraak ook bekend geword. Dié drakoniese wetgewing en
die openlike wyse waarop sake in hierdie verband verskillend be-
oordeel word afhangende van wie in die beskuldigdebank staan,
maak dit noodsaaklik om weer te gaan kyk hoe inligting so effek-
tief as moontlik deur Afrikanernasionaliste versprei kan word, son-
der om die risiko te loop om vervolg te word.

Dit beklemtoon verder die feit dat Afrikaners – en veral jonger
Afrikaners – vandag waarskynlik vars inligting nodig het oor die
verlede en die ware geskiedenis van Suid-Afrika, asook realistiese
ontledings van sake van die dag.

“Big Brother” wetgewing vir Suid-Afrika

Die regime se beoogde Wet op Haatspraak en Rassisme is reeds ge-
publiseer en sal waarskynlik binnekort die laaste proses van
bekragtiging deurgaan.

Dié wet laat 'n mens nogal dink aan George Orwell se beroemde
roman, 1984, waarin die lewe van 'n man onder 'n onderdrukkende
regering, wat feitlik elke beweging van hul landsburgers kan mo-
nitor, beskryf word. Dis die boek wat die term "Big Brother is
watching" bekend gemaak het. 

Soortgelyke wetgewing bestaan ook reeds in ander lande, waar
belaglike strawwe soms opgelê word aan "oortreders" van die wet
wat die regerings van daardie land bedreig laat voel. In Duitsland
word mense (soms baie bejaarde mense) byvoorbeeld nou nog tronk
toe gestuur as hulle dit durf waag om die twyfelagtige storie oor die
6 miljoen Jode wat kwansuis deur Hitler se regering vermoor is in
die openbaar te bevraagteken.
As die nuwe Wet op Haatspraak en Rassisme in die toekoms hier

in Suid-Afrika tot sy volle konklusie gevoer word, sal dit waarskyn-
lik ook nie vergesog wees om te verwag dat mense wat byvoorbeeld
die apartheidsbeleid van Dr. Verwoerd probeer verdedig of die ou
Republiekvlag in die openbaar vertoon, strafregtelik vervolg sal
word nie.
'n Paar van die artikels van hierdie beoogde wet laat die rooi ligte

onmiddellik flikker:
Artikel 4. (1) (a) bepaal dat jy die wet oortree as jy doelbewus iets

publiseer, propageer of argumenteer of aan een of meer mense
kommunikeer en dit wat jy doen of sê kan beskou word as met die
doel om haat aan te hits.
Artikel 4 (1) (b) bepaal verder dat as jy so-iets verder versprei, met

ander woorde, slegs die "share" funksie gebruik op Facebook of
WhatsApp om iets wat as haatspraak beskou kan word verder te
stuur, het jy ook die wet oortree.

Die wet se definisie van "haatspraak", volgens Artikel 3. (1) be-
paal 17 dinge waaroor jy nie mag kritiek lewer nie, anders word dit
as haatspraak beskou. Hierdie 17 onderwerpe is: Ras, Geloof, Ouder-
dom,  Albinisme, Geboorte, Velkleur, Kultuur, Gestremdheid, Etnie-
se of maatskaplike agtergrond, Geslag of geslagsidentifikasie, HIV
Status, Taal, Nasionaliteit, Immigrasie- of vlugtelingstatus, Beroep
of vakmanskap, Politieke oortuiging,  Seks en Seksuele oriëntasie.
'n Vinnige bestudering van hierdie onderwerpe maak dit duidelik
dat die toepassing van die wet gereeld chaotiese hofsake tot gevolg
sal hê, want daar sal telkens onderskei moet word tussen die
oortreding van dié wet en die persoon se reg op vryheid van spraak
òf selfs doodgewone debat oor 'n spesifieke onderwerp.

Gesien in die lig van die bogenoemde onlangse uitslag van die
klagtes teen Malema en sy makkers, is dit ook nie moeilik om te
voorspel dat hierdie wet inderdaad net gebruik sal word om Blan-
kes te verneder of om koerante, boeke en ander mediamateriaal te
verban wanneer dit die regime nie aanstaan nie.  
Nasionalistiese skrywers, eerlike joernaliste, nugter predikante en

opposisie politici sal besis die teikens van die regime en hul mee-
lopers word as hierdie wet eers geldig is.

Die ratte in die propagandamasjien

Wie is die regime (staat) se meelopers waarvan gepraat word? Enige
kommunistiese stelsel se propagandamasjien het verskeie ratte wat
hom op verskeie vlakke aan die gang hou.
Ons is geneig om slegs die media raak te sien. Hieronder resorteer

koerante, TV en vermaaklikheidsmedia. 
Die rol van die gedrukte media en nuusaanbiedings in die elektro-

niese media is nie moeilik om uit te pluis nie. Hul belangrikste tak-
tiek draai om twee basiese metodes. Eerstens word feite verdraai
sodat sleg goed moet lyk en andersom. Tweedens word die slegte
oordadige publisiteit gegee, terwyl die goeie eenvoudig doodge-
swyg word.

Sogenaamde "meningsvormers" in 'n pro-kommunistiese stelsel
behaal gewoonlik baie sukses, aangesien hulle bittermin teenstand
het op die platforms waar hul aangewend word. Ons onthou mos
nog hoe radio- en TV-programme onder die ou NP-bedeling aange-
wend is om met die hulp van "ingeligte" meningsvormers hul propa-
ganda deel van die massas se denkraamwerk te maak. Week na week
moes luisteraars en kykers na dieselfde "kenners" luister wat hulle
met bedrogvolle propaganda mislei het oor politieke en ekonomie-
se sake. 

Vandag, na 25 jaar van verwoesting deur die ANC/SAKP-regime,
wil daardie spul meningsvormers ons steeds probeer beïnvloed om te
glo dat dit nie hulle verraad was wat ons in hierdie gemors laat beland
het nie. Maar hul pogings is, teen die agtergrond van die werklikheid
van 2019, nog meer pateties as wat dit 30 jaar gelede was.  

Vermaaklikheidskunstenaars en hul bedryf was die afgelope
vyftig jaar reeds 'n baie belangrike rat in die propagandamasjien
van die kommunis, aangesien die massas die "sterre" en "ikone"
van hierdie bedryf idealiseer. Die beste voorbeeld van hul sukses 

(Vervolg op bl. 7)

"BIG BROTHER"-WETGEWING EN DIE BOODSKAP

VAN AFRIKANERNASIONALISME
Die ANC/SAKP regime se beplande wetgewing oor 'Haatspraak en Rassisme' sal waarskynlik
verreikende gevolge inhou vir die stryd van Afrikanernasionalisme. JOHANNES BARNARD

het die beplande wetgewing ondersoek en maak in hierdie artikel voorstelle oor hoe Afrikaner-
nasionaliste pro-aktief te werk moet gaan om hul boodskap te versprei.
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oor die afgelope drie dekades is die opkoms en enorme prominen-
sie van die "Gay en Lesbian lobby" – die invloed van die homosek-
suele agenda in die psigiese proses waarmee die massas se morele
basis vernietig word.

"Die kunste" is een van die kommunis se beste bondgenote. Dis
gewoonlik onder die naam van "kuns" dat volksnasionalisme en ge-
sonde Christelike waardes onder die waan van 'n pseudo-intellek-
tuele omgewing ondermyn en vernietig word. 

Ander ratte in die kommuniste se propagandamasjien is hul in-
sypeling in die onderwysstrukture van 'n land. Hoeveel gif word
daar byvoorbeeld deesdae in jong Afrikaners se koppe gepomp oor
hul eie geskiedenis? Volkshelde waarop hulle trots moet wees word
vir hulle afstootlike skurke weens die leuenagtige propaganda wat
aan hulle as feite opgedis word in skoolleerplanne.

Ook op onderwysvlak is daar die rol van universiteitsprofessors.
Dink maar hoeveel jong Afrikaners se lewens- en wêreldbeskouing
is omgedop in 'n paar jaar wat hulle op universiteit deurgebring het.
Laastens is daar natuurlik die godsdiensleiers en hul rol in die kom-
munis se propagandamasjien. Al wat 'n mens hieroor hoef te sê is
dat hulle waarskynlik die gevaarlikste agente van die kommuniste
is en, veral in die Suid-Afrikaanse samelewing, waarskynlik ook
die suksesvolste was.

Die revolusie broei reeds onder die oppervlak

Die beplande wetgewing om mense op grond van hul oortuigings
te muilband of enige kritiek teen die regime en hul meelopers te
verban, is natuurlik 'n teken van vrees by 'n regime wat nie meer
hulself deur gesonde debat kan verdedig nie.
Hierdie taktiek, soos beskryf in George Orwell se boek, is 'n seker

teken van 'n samelewing wat afstuur op totale kommunistiese
onderdrukking van die burgers van die land. In hierdie verband is
Orwell se beroemde stelling in die kol, toe hy gesê het "hoe verder
'n samelewing wegdryf van die waarheid, hoe meer sal diegene wat
die waarheid praat, gehaat word..."
Maar daar is ook 'n positiewe kant. Dít is dat hierdie scenario ge-

woonlik olie op die vuur is van die revolusionêre gees in 'n opko-
mende geslag wat vrae begin vra.

Ons sien beslis hierdie gees stelselmatig ontwikkel onder jong
Afrikaners. Hoe dieper Suid-Afrika in die moeras van ekonomiese
ondergang en die gepaardgaande wetteloosheid in die land weg-
sink, hoe meer begin jong Afrikaners vrae vra oor hoe ons dan in
hierdie gemors beland het.
Ander Afrikaners – selfs dié wat in die eerste twee dekades onder

die ANC regime nie regtig 'n besliste politieke bewussyn gehad het
nie – word ook gedwing om ons situasie uit 'n ander lig te beskou
as wat hulle dit waarskynlik in die verlede gesien het.
As gevolg van die propaganda van die liberale en kommunisties-

georiënteerde massamedia het die meerderheid Afrikaners (veral
jonger Afrikaners) geglo dat Suid-Afrika eintlik 'n land van versoe-
ning en toekomstige voorspoed is.

Hoe meer die regime en die Swart kommuniste die land geplun-
der en geruïneer het, hoe meer Afrikaners en ander Blankes het 'n
nuwe nugterheid oor die situasie in die land ontwikkel. Die logiese
uitvloeisel hiervan is dat hulle opnuut begin vrae vra oor die ver-
lede en waarom dinge in ons land, wat opsigtelik soveel potensiaal
het, tans op rampspoed afstuur.

Aan die ander kant is daar die kommuniste en hul media-hand-
langers wat net eenvoudig aanhou met hul propaganda, wat op
leuens oor die verlede, emosionele drogredenasies en haatdraende
aanhitsing van rassewrywing berus.

Gebruik sosiale media pro-aktief

Hoe veg 'n mens terug in 'n Orweliaanse staat met 'n "Big Brother"
stelsel wat daarop uit is om alles en almal se denke en uitsprake te
monitor en te beheer?

Een van die handigste moderne ontwikkelings is die internet en
sosiale media. Dié vorm van kommunikasie het baie nadele. Maar
dit kan ook tot ons voordeel gebruik word. 
Die eerste beginsel wat onder Afrikanernasionaliste gevestig moet

word is dat daar geen sin is in debatte met Afrikane, liberaliste en
kommuniste nie. Hierby kan 'n mens insluit dat ons ook nie ons tyd
en energie moet mors om te veel op die vyand se doen en late te
konsentreer nie.
Om op internet platforms in lang debatte betrokke te raak met libe-

raliste wat reeds te veel van die kommunis se gif ingekry het, is sin-
loos. Net die realiteit van ons situasie sal met daardie geestelik-
armsalige deel van ons bevolking afreken.
Afrikanernasionaliste moet eerder daarop konsentreer om die inter-

net en sosiale media vir die verspreiding van soveel as moontlik feite
en positiewe inligting oor ons verlede, asook positiewe oplossings
vir ons toekoms te gebruik.
Skep byvoorbeeld platforms waar Afrikaners wat enersdenkend is

oor ons situasie met mekaar kan kommunikeer met die doel om
mekaar te help en by te staan. Daar is reeds hier en daar sosiale plat-
forms waar Afrikaners aan mekaar werksgeleenthede bied. Hierdie
tendens kan baie groter uitgebrei word. Ons moet die sosiale media
en die internet gebruik om alternatiewe geleenthede vir mekaar te
skep, inligting te versprei, mekaar teen misdaadtendense te waar-
sku en natuurlik om die beginsels van Afrikanernasionalisme op
elke moontlike manier te bevorder.

Teken die ware geskiedenis aan

Die gebruik van digitale hulpmiddels om inligting te versprei het in
ons tyd baie belangrik en baie maklik geword. Ons moet leer om
dit optimaal te gebruik vir ons eie stryd.
Daar is in die verlede al 'n beroep gedoen op Afrikanernasionaliste

(veral onder die ouer garde) om die ware geskiedenis, soos hulle dit
beleef het, op te teken. So baie onder ons was eerstehandse getuies
van die ontvouing van die moderne geskiedenis. Ons het verkie-
sings geveg teen John Vorster, PW en Pik Botha en FW de Klerk
se verraad. Ons het die verraad van die KP en Afrikaner Volksfront
en die gevolglike opkoms van die Vryheidsfront beleef, ons manne
het militêre diensplig gedoen en was op die grens. Só kan 'n mens
aangaan. 
Dáárdie geskiedenis moet op elke moontlike wyse en uit elke hoek

gedokumenteer word. Niemand moet hom- of haarself te gering ag
nie, want elkeen van ons was ooggetuies van die verloop van die
geskiedenis. 
Baie strydgenote het in die verlede nie vir hierdie taak kans gesien

nie, aangesien die verskoning was dat hulle sukkel om te skryf of
dat hulle nie daarvoor tyd het nie. Maar nou is daar die gerief en
gemak van digitale tegnologie. Só, strydgenoot, kry 'n digitale stem-
opnemer of gebruik jou selfoon om jou getuienis met stemopnames
of video-opnames te dokumenteer, waarna dit op 'n rekenaar of ge-
heue-skyfie gestoor kan word vir die nageslag.
Hierdie inligting kan nie net goud werd wees vir jou nageslag nie,

maar ook vir die toekomstige geskiedskrywers van die Afrikaner-
volk se geskiedenis.
Die ware geskiedenis van die Afrikanervolk en die stryd van Afri-
kanernasionaliste moet ten alle koste gedokumenteer word. Ons
skuld dit aan ons nageslag en ons moet dit so gou moontlik doen,
voordat die onderdrukkende wetgewing van die regime ons tot
misdadigers verklaar.                                                               n
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Die sosiale toelae-faktor

Te midde van hierdie ekonomiese situasie bly die ANC aan bewind
juis omdat Suid-Afrika se ekonomie nog genoeg produseer om weer
aan die staatskas fondse te kan voorsien waarmee daar, onder andere,
stemme gekoop kan word. Is daar werklik mense wat naïef genoeg
is om te dink dat die grootste meerderheid van die 17 miljoen ont-
vangers van sosiale toelaes vir enige ander party as die ANC sal stem? 
Volgens onlangse statistiek word bereken dat meer mense in Suid-

Afrika sosiale toelaes ontvang as wat daar mense in amptelike
poste werk en deel van die land se arbeidsmag is. 

Ons weet ook uit die geskiedenis dat die ANC en sy verskillende
netwerke besonder effektiewe intimideerders van die massas is.
Daarom hoef daar geen twyfel te wees dat dreigemente oor die weg-
neem van sosiale toelaes vir elkeen wat teen die ANC draai, aan die
orde van die dag gaan wees in die komende verkiesing. Intimidasie
is tog die wyse waarop Robert Mugabe daarin kon slaag om vir 37
jaar aan bewind te bly in Zimbabwe. Dis 'n taktiek wat ook in byna
alle ander Afrika-lande met vrug gebruik word.

Die stand van sake binne die ANC

Soos in ander Afrika-lande het die lekker lewe van beroepspolitici
ook hier in Suid-Afrika 'n groterwordende invloed op sake.

Wat die Swart kommuniste betref, is die Blanke vyand verslaan
en dus geen werklike faktor meer nie. Die afgelope 25 jaar het hul-
le hulself ingewurm in elke moontlike magsposisie in die regering,
staatsdepartemente, staats- en semi-staatskorporasies, sportbeheer-
liggame elke ander organisasie waar hulle direk of indirek finan-
siële en ander voordeel uit kan put. 
As daar nie 'n possie op een van die drie vlakke van regering was

nie, is 'n kader eenvoudig gehelp met 'n pos by 'n staatsdepartement
of enige ander openbare organisasie waar hy met 'n salaris en by-
voordele beloon kan word, sonder dat hy noodwendig enige teen-
prestasie daarvoor hoef te lewer.
Omdat die Suid-Afrikaanse samelewing egter 'n skisofreniese eien-

skap het weens die groot deel wat nog op Westerse norme en stan-
daarde probeer funksioneer, het 'n interessante tendens kop uitgesteek.
Suid-Afrika se ekonomie is onder ernstige druk en al hoe meer in-

ligting kom na vore dat die wanbestuur van die regime direk daar-
mee verband hou.  Die hele sage rondom "staatskaping", wat nou
selfs deur 'n geregtelike kommissie ondersoek moet word, bring
skokkende en verreikende inligting na vore. 
Die korrupsie van die regime, wat duidelik die land se bronne be-

gin plunder het die oomblik toe hulle in 1994 aan bewind gekom
het, is besig om op groot skaal openbare kennis te word. Die ban-
krotskap van staatskorporasies soos Eskom, die Suid-Afrikaanse
Lugdiens en die SABC veroorsaak reuse druk op die staatskas en
dit beïnvloed weer die ekonomie in die algemeen.

Weens die feit dat Suid-Afrika se skisofreniese samelewing nog
'n redelike vrye media het, begin inligting beskikbaar word oor die
korrupsie en wanbestuur. Hoewel die ANC-kaders en hul mede-
pligtiges hierdie inligting tans nog alles as onwaarhede afmaak,
kan daar geen twyfel wees dat dit reuse wrywing en spanning in
daardie geledere veroorsaak nie.

Hoe lyk sake ná 8 Mei

Dit is duidelik dat die hele politieke spektrum tans watertrap in
afwagting vir die verkiesing van 8 Mei. 

Ekonome en politieke ontleders wat deur die media gepols word
oor die toekoms probeer ons wysmaak dat dinge gaan begin regkom
ná die verkiesing, want Cyril Ramaphosa wag glo net dat sy party
die verkiesing wen, sodat hy vanuit 'n sterker posisie van die "kor-
ruptes" ontslae kan raak.

Maar hoe korrup is Ramaphosa en wat weet sy ANC kaders van
hom wat hy nie graag wil hê openbare kennis moet word nie?

Om die detail oor die ontplooiing van sake ná 8 Mei te probeer

Verkiesing 2019 sal 'n historiese waterskeiding tot gevolg hê (vervolg)
voorspel is 'n onbegonne taak, maar daar kan wel nou reeds in die
breë sekere sake baie beslis voorsien word.
'n Mens moet hiervoor die realiteit van die situasie in ag neem. Vir

twee en 'n halwe dekade het hierdie magtige organisasie (die ANC)
homself oral ingewurm. Die grootste rede was egter – soos alle
Pan-Afrika politici ná hul oorname met die afskaffing van kolonia-
lisme – nié om werklik die "mense te dien" of die land op te bou
nie. Dit was eerder om hulself ten alle koste te verryk.

Die hele masjien van openbare bestuur is deurdrenk van korrupte,
maglustige kaders wat ten ale koste aan hierdie mag sal wil vasklou,
want dit voed weer die stroom van rykdom en "maklike" geld wat
hul lewensstyl onderhou.
As daar dus 'n grootskaalse "uitskudproses" van die korruptes moet

wees, kan ons aanvaar dit sal nie sonder weerstand gepaard gaan nie.
Die vraag is ook of daar werklik enige noemenswaardige leiers bin-

ne die regime is met skoon hande? As daar 'n skoonmaakproses kom,
sal hulle uiteraard teen mekaar begin draai, wat nie net 'n politieke
bloedbad sal beteken nie, maar waarskynlik ook 'n letterlike bloed-
bad. Dis immers die manier waarop dinge in Afrika gedoen word.
'n Feit wat ons wel moet aanvaar is dat Suid-Afrika homself maar

kan voorberei vir grootskaalse konflik en spanning. Dis duidelik
dat die spanning tussen faksies binne die ANC tans byna onhoud-
baar geword het en hierdie spanning sal waarskynlik tot uitbarsting
kom, veral as daar groot hoeveelhede soustreinryers van dié trein
afgegooi gaan word na die verkiesing.

Dan is daar die faktor van die radikale groepe, soos die EFF van
Julias Malema, wat buite beheer kan raak. Anargie sal al hoe meer
sporadies na vore kom. Die kultuur van swak bestuur en oneffektie-
we optrede wat weens die onbeholpe regime binne die wetstoepas-
sings-departemente geskep is, sal hierdie situasie ongetwyfeld tot
groter openbare konflik dryf.

Die heel belangrikste aspek, wat die grootste invloed op ons toe-
koms ná 8 Mei gaan hê, is dat – watter verskuiwings daar ookal op
die politieke front mag kom – die verlammende beleid en gebrek aan
effektiewe bestuursvermoë by die regime sal verseker dat Suid-Afri-
ka se ekonomie in duie gaan stort. Die ANC (met of sonder alliansie-
vennote ná 8 Mei) sal eenvoudig nie in staat wees om hierdie ramp-
spoed af te weer nie. 

Op die langer termyn sál die Suid-Afrikaanse samelewing totale
ekonomiese en sosiale ineenstorting beleef. Dit is híérvoor dat
Afrikanernasionaliste moet voorberei. As ons dit nié doen nie, sal
ons deur die anargie en geweld van die komende chaos verswelg
en uitgewis word.  n


