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Deur Andries Breytenbach

In 1947 het daar ŉ boek in Brittanje verskyn met die
titel I chose Freedom, deur Victor Kravchenko. Die
boek beskryf die outeur se belewenis van kommu-
nisme in Rusland sedert die totstandkoming daar-
van in dié land. 

Dit het opslae gemaak, want dit het die kommu-
nistiese regime in Rusland, kort tevore nog ŉ bond-
genoot van die Westerse moondhede om Duitsland
te verslaan, in al sy boosheid ontbloot. Toe die regime
eers goed gevestig was, het hulle kerke gesluit en
gelowiges geïntimideer. Kinders het hulle ouers en
ouers hulle kinders aan die owerhede gerapporteer
omdat hulle wysgemaak is dat dit in die gerappor-
teerdes se belang sou wees. 

As ŉ kommunistiese regime iets in jou belang doen,
moet jy sorg dat jy so vinnig as moontlik uit hulle
visier kom! Aangrypend en weersinwekkend was
die proses van kollektivisme, dit is die onteiening van
die kleinboere se plase sonder vergoeding. Daarna
was die staat in beheer en ŉ boer mog nie eers van
sy eie produkte wat hy gekweek het, verbruik nie.
Duisende mense het van honger omgekom. 

ŉ Stelsel van spioenasie op mekaar is ingestel
wat daartoe gelei het dat miljoene Russe gemartel
is en in die strafkampe van Siberië beland het. Mense
se private lewens het tot in die fynste besonderhede
staatseiendom geword. Die staat het besluit wat jy
mag lees, mag hoor, mag dink, wie in jou huis mag
woon (kyk gerus weer na die fliek dr. Zhivago om
dit te sien). 

Die outeur, wat met ŉ beurs van die regering as
ingenieur opgelei is, het na die Weste oorgeloop toe
hy tydens die oorlog na Amerika gestuur is om krag-
tens die land se bruikleen program krygstuig vir die
Russe te bekom. ‘n Ongeëwenaarde beskrywing van
kommunisme in die praktyk.  

Na die verbrokkeling van die Sowjet-Unie het baie
mense geglo dat kommunisme dood is en geen ge-
vaar meer vir die wêreld en ook ons in Suid-Afrika

Bangmaakstories of ŉ wesenlike gevaar?

inhou nie. Die openbare media het meegewerk om
dié idee te vestig. ŉ Kommunistiese staat soos Sjina
is toenemend as ŉ normale bondgenoot aanvaar,
die land se ambassade is hier in Pretoria geopen en
die een Sjinese winkel na die ander het dwarsoor
die land oopgegaan. 

Die onbepaalde verlenging van die ramptoestand
en die willekeurige, dikwels onsinnige maatreëls wat
deur ŉ Nasionale Bevelsraad afgedwing word, laat
mense nou hul wenkbroue lig en vra: “wat is hier aan
die gang? Dit herinner mos alte veel aan die kom-
munistiese styl van ouds”, want die Bevelsraad is  
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Die ANC-bewind het al meer as ‘n kwart
eeu bewys dat hy nie die vermoë het om
enigiets te bestuur nie.

Die hele staatsdiens getuig daarvan:
daar is byna geen departement wat be-
hoorlik funksioneer nie.

Geen munisipaliteit onder ANC-beheer
funksioneer goed nie, en skoon oudit-
verslae is selfs skaarser as die spreek-
woordelike hoendertande. Die tragedie
van eens werkende en welaf staatson-
dernemings, waaronder die SAL, Pos-
kantoor, Evkom, Denel en talle ander is
al afgesaagde nuus.

Nou is dit Covid-19. Ook dié word be-
stuur soos enige ander staatsentiteit, met
die verskil dat dit Jan Publiek nou direk
raak, met talle ondernemings wat hulle

deure reeds gesluit het, talle wat nog gaan bankrot speel,
en mense wat dreig om van armoede en honger te sterf.

Dit is inderdaad so dat omtrent die hele wêreld hulle laat
vang het met die inperkingsmaatreëls soos wat die Wê-
reld Gesondheidsorganisasie (WGO) voorgestel het. Maar
intussen het die meeste lande begin om hulle inperkings
te verslap, terwyl die virus steeds in meeste plekke floreer.
Daar is ‘n onuitgesproke besef dat die gevolge van die in-
perkings waarskynlik erger gaan wees as die virus self.

Wat egter opmerklik is, is dat daar skielik ‘n globale in-
perking gekom het nadat volksnasionalisme begin op-
bloei het. In talle Europese lande het nasionalistiese partye
die oorhand gekry of sterk vordering gemaak. Deurlopende
veldtogte teen instroming van buite het daardie partye
en bewegings sterk gemaak. Skielik word daar geen
woord meer daaroor gerep nie, en het daardie veldtogte
om mense weer meer volksbewus te maak, deur die in-
perking tot stilstand geknars.

In Suid-Afrika het die ANC-bewind hierdie wêreldwye
inperking gebruik om ‘n model daar te stel waarop Stalin
se Sowjet-Unie selfs jaloers sou wees: vryheid van be-
weging is ingeperk.

Gelukkig het die ANC-bewind nie die vermoë om alles te
beheer nie. Hulle kry dit reg bloot omdat die bevolking hulle
daaraan onderwerp. Sodra die wal van burgerlike verset
teen hierdie slawerny-maatreëls gebars het, gaan hulle
dit nie kan beheer nie. Daar sal hoogstens pogings wees
om van enkelinge voorbeelde te maak

Hierdie omstandighede bied vir ons volk geleenthede,
maar ook vir nasionaliste wêreldwyd. Dalk het dit tyd ge-
word vir ‘n Internasionale Nasionalistiese Konvensie, ver-
al noudat almal al geleer het om suksesvolle Zoom-
konferensies te hou!
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Die manier waarop ministers in die ANC-kabinet regu-
lasies gemaak het toe die inperking van fase 5 na fase 4
verlaag is, is in baie opsigte lagwekkend ― of is dit? Op
sosiale media en selfs in die pers word openlik gespot,
veral met die voorskrifte oor die verkoop van klere en
skoene.

Baie van die regulasies is buite perke. Die beperkings
en voorskrifte op die verspreiding van kos aan behoef-
tiges veroorsaak groot ontsteltenis. Skielik word die pu-
bliek voorgeskryf wat gedoen mag word en wat nie. 

Gawie wil die vraag vra: Wat is hier aan die gebeur? Een
aspek hiervan is dat dit ‘n duidelike kommunistiese op-
trede is. Voeg hierby die magte waaroor die polisie en
die weermag beskik, en ons het niks anders as ‘n polisie-
staat nie, met ander woorde, ‘n kommunistiese optrede. 

Die ergste is die feit dat die kerke in Suid-Afrika op bevel
van die staat gesluit is. Is dit nie nog een van die Kom-
muniste se hoof optredes nie? Is dit nie tipies van ‘n
kommunistiese regering nie? 

Intussen het die ANC-staatshoof besef dat daar by die
publiek groot verontwaardiging is en dat woede aan die
opbou is. Om dié rede het hy op die beeldradio met die
inwoners van Suid-Afrika gepraat. Almal het ‘n verslap-
ping van die inperkingsmaatreëls verwag. Toe gebeur
daar niks ― in so ‘n mate dat die wêreld gespot het met
45 minute se praat deur niks te sê nie.

Wat het werklik gebeur? Wat het Ramaphosa eintlik
probeer doen? Hy het die bevolking probeer paai. Pro-
beer paai om nie in opstand te kom nie. Vae beloftes is
gemaak dat die publiek geduldig moet wees. Net om in
die posisie te kan kom om met mag te kan optree indien
die weerstand te groot word: soos in ‘n kommunistiese
staat.

Terwyl die Blankes hulle samewerking in die krisistyd
gee, kry hulle geen voordele nie. Ons eis nou ‘n normale
samelewing waar ons vrylik kan beweeg en assosieer,
ons kerke se deure kan oopmaak en die ekonomie kan
herstel waartoe ons as Blankes in staat is. Ons weier om
onder ‘n kommunistiese juk te buk!

Laat die wil om volk te wees en vry te wees in ons groei
sodat die nasionalisme wat ons uitdra, meer mense as
‘n virus kan aansteek en ons volksbewussyn kan sterk
maak. Dan sal ons as volk kan saamstaan en opstaan
om ons vryheid in ons vaderland te herstel.

Laat ons volhard om ons slagspreuk uit te dra: Eie volk,
eie land!
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sosialisme en kommunistiese praktyke oorgegaan het.
Dit is veral in krisistye dat politieke idees getoets word; en
dit is presies wat tans gebeur met die bedeling van in-
perkings en die algehele ekonomiese stilstand. Die pro-
ses van sogenaamde ”normalisering” bring elke dag nuwe
konflikte en onreg na vore. Dit sal ons beslis in die vol-
gende maande ook waarneem. 

Wat die hele situasie baie onthutsend maak, is dat die
onvermoë van die ANC-regime om die landsbestuur be-
hoorlik te beplan, in die afgelope weke ook sterk onder-
streep is. Die afgekondigde maatreëls is nie goed deur-
dink nie, en die gevolge nog minder. Ekonome was deur
die bank oor hierdie aspek baie krities, ongeag hulle poli-
tieke oriëntasie. Die vrees word ook uitgespreek dat die
outoritêre styl van Ramaphosa se bevelsraad nie ’n tyde-
like verskynsel sal wees nie. 

Die vraag waarmee politieke waarnemers hulle nou besig
hou, is hoe die politieke toneel oor ’n jaar daar gaan uitsien?
Mens kan jou net voorstel hoe die sessies in die parlement
gaan verloop wanneer dit weer vergader. In die begin van
die jaar was dit al ’n sirkus weens die optrede van die
EFF en die geraas rondom FW de Klerk se uitsprake. 

In sy staatsrede het Ramaphosa ’n rooskleurige ekono-
miese toekoms geskilder. Sy vooruitsigte is in enkele weke
van die tafel afgevee. Die verwagting is nou die teen-
oorgestelde: stygende werkloosheid; staatsinkomste sal
drasties verminder; baie maatskappye sal tot niet gaan
of op ’n baie laer vlak presteer; uitvoere sal daal en die
staatskuld sal die hoogte inskiet. Voeg hierby die verwagte
reaksie van die vakbonde wat eise aan die regering gaan
stel oor lone; en dan die noodtoestand wat reeds heers
in staatsbeheerde instansies soos Eskom, die SAL, Prasa
en die Landbank. Die prentjie lyk inderdaad baie donker
vir die land en vir die ANC-regering.

Dit is juis die krisistoestande wat die onbevoegdheid
en die bedekte motiewe van die ANC aan die man ge-
bring het. Ons kan slegs hoop dat die Afrikanervolk in hier-
die vloeibare situasie rigting sal hou, en ernstig sal besin
oor hoe die toekoms vir ons gaan lyk. 

Wat staan Afrikaners te doen, en hoe kan daar gewerk
word na groter vryheid en onafhanklikheid van die kor-
rupte bestel waaronder ons moet lewe? Watter maatreëls
moet geneem word om ons mense teen die gevare te
staal? Watter projekte kan prakties onderneem word om
Afrikanergesinne, Afrikaanse skole, kerke en ander in-
stellings meer weerbaar te maak om sulke krisistye te
hanteer?

Dit is dringend nodig om aansluiting te soek by dr HF
Verwoerd se bekende oproep: “Skep jou eie toekoms!”
Te lank het Afrikaners hulle toekoms gesien in ’n ver-
meende bestel waarin daar konsensusbesluite, onder-
handeling, versoening  en samewerking tussen die rasse
sou wees.                                                                      ∎

Politiek in krisistye
Die natuurlike biologiese krisis wat deur die wêreldwye
verspreiding van die korona-virus veroorsaak is, het gou
ontwikkel tot ’n ekonomiese krisis en in baie lande ook
tot ’n politieke krisis. In Suid-Afrika het dit selfs tot ’n grond-
wetlike krisis gelei: die fiksie van die Suid-Afrikaanse
”demokratiese politieke orde” is skielik in harde terme
blootgelê. Ons kan verwag dat die politieke debat daar-
oor nog lank sal uitkring.

Die grondwetlike vrae handel oor die ramptoestand wat
deur die ANC-leier Ramaphosa afgekondig en ingestel
is, sonder behoorlike raadpleging met al die partye wat deel
van die parlementêre opset uitmaak.

Voorts is die werksaamhede van die parlement in die
eerste inperkingsperiode ook summier opgeskort. Vrae
word ook gevra oor die regsgeldigheid van sekere maatreëls,
en die ontplooiing van die weermag in ’n ongedefinieerde
rol tydens die ramptoestand. Daarby kom die ondeursigtig-
heid ten opsigte van mediese advies, asook die modelle
en vooruitskattings wat die ANC-regime gebruik het om
hul aksies te beplan. Om sake te vererger, het ernstige
gevalle van diskriminasie teen Blankes aan die lig gekom,
onder andere wat staatshulp aan kleinsake onder beheer
van Blankes betref, asook die beperkings op die wyse
waarop burgerlike organisasies hulp mag verleen.

Baie waarnemers praat nou van ’n grondwetlike krisis,
as gevolg van die gebeure van die afgelope weke. Die
dilemma lê in werklikheid baie dieper. Wat die afgelope
tyd in werklikheid ontmasker is, is die valse gronde waar-
op die grondwet oorspronklik opgestel en aanvaar is. 

Lesers sal onthou dat die Nasionale Party in die referen-
dum van 1992 hand en mond belowe het dat die nuwe
bedeling van FW de Klerk onderhandel sou word met die
beginsels van konsensusbesluitneming, inklusiwiteit, en
die erkenning van minderhede se regte. Dit was die strek-
king van die propaganda. Daar sou remme en teenwigte
ingebou word in die grondwet. ’n Reënboognasie waarin
almal met mekaar oorleg pleeg sou in die nuwe Suid-
Afrika die konflikte van die verlede vervang. Ideologiese
stryd en wrywing tussen die rasse sou iets van die ver-
lede wees, so is daar aan die kiesers beduie. Wat meer
is, die grondwet sou verseker dat stabiliteit herstel word,
dat ekonomiese groei drasties sou toeneem en dat ar-
moede sou verdwyn. 

Daardie stel politieke idees staan tans ontmasker. Dit
was uiters naïewe liberale denke, wat spoedig tot radikale
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vullisverwyderingsdienste, ens. vereffen is. Hier-
die dienste is óf nie deur Nieblankes (veral
Swartes) betaal nie, óf is sterk deur blanke be-
lastingbetalers gesubsidieer. Op grond van slegs
die Swartes se bevolkingsgetalle is dit duidelik
dat hierdie uitgawes gedurende die 46 jaar van
Nasionale Party-bewind miljarde rande moes
bedra het.

Derdens het die blanke private sektor honderde
miljoene Rande tot die welsyn van Nieblankes
bygedra. Dink maar aan die tallose opleidings-
kursusse in feitlik al die ekonomiese sektore wat
deur werkgewers voorsien of betaal is; voorts die
gesondheid- en pensioenvoordele wat groter
korporasies en besigheidsondernemings vir hul
werknemers betaal het; studiebeurse en ge-
leenthede wat deur verskeie private onderne-
mings, insluitende nie-regeringsorganisasies
soos kerke, gefinansier is; private vervoersub-
sidies; ensovoort.

Dit is dus voor die hand liggend, dat die bedrae
wat in die vorige aflewering aangedui word, nie
naastenby die totale uitgawe van die staat en
Blankes tot voordeel van die nieblanke bevol-
king gedurende apartheid weerspieël nie.

Inkomsteverdeling

Dit behoort niemand te verbaas nie dat ten ge-
volge van die welslae van swart onderwys, die
koopkrag van Swartes dramaties verhoog het
sedert die NP in 1948 aan bewind gekom het. 

Tussen 1960 en 1970 het die per capita-koop-
krag van Swartes met ongeveer 70% — veel
hoër as dié van Blankes — toegeneem; en die
groei van toe af tot in 1993 was nog groter. 

Die verhoging van swart werkers se vergoeding
het oor die algemeen ook die toename in lewens-
koste oortref, en het vinniger as blanke salaris-
se gestyg. Die gesaghebbende Peromnes-op-
name het getoon dat swart lone teen die vroeë
1970’s feitlik twee maal so vinnig as dié van
Blankes gestyg het.

In 1970 was Swartes se aandeel in die totale
inkomste van die land 25,5% en daarna het dit
skerp gestyg: Teen 1990 het bykans die helfte
van die persoonlike inkomste in Suid-Afrika na 

(Vervolg op bladsy 6)

Uit: Kruger, Paul: Settlement of the Boer-Afrikaner
People’s claim to territorial self-determination:
Inviting international intervention. (Verkrygbaar by
Chantal Kruger, VVK-kantoor, tel. 079 740 7214). 

APARTHEID, 1948-1994 (10)

Ongekwantifiseerde uitgawes

Baie ander fiskale voordele wat deur die jare
deur die Swartman, Kleurling en Indiër geniet
is, kan weens verskeie redes nie meer vandag
in werklike geldwaarde omgesit word nie, en
wel om die volgende redes:

In die eerste plek het die regering baie besig-
hede in die private sektor wat by die vestiging
van grensnywerhede naby tuislande en groei-
punte binne die tuislande betrokke was, met groot
bedrae geld gesubsidieer. Dit het belasting-
toegewings, vervoerrabatte, ensovoort ingesluit.
Dit is bykans onmoontlik om sulke bedrae van-
dag te bereken. Die blote feit dat daar in die grens-
industrieë teen die laat sestigerjare reeds
ongeveer 500 000 poste vir Swartes geskep
was, (Mulder & Cruywagen: 93) gee egter ŉ re-
delike aanduiding van wat dit moes gekos het.
ŉ Verdere 7 674 werksgeleenthede is geduren-
de hierdie tyd in die ‘groeipunte’ geskep. Teen
R343 per werker in die grensindustrieë en R360
per pos in die groeipunte, het die uitgawe on-
geveer R174 262 640 per jaar bedra (Rhoodie
et al.: 139). 

In die tweede plek was baie dienste wat aan
Swartes gelewer is, uit begrotings betaal wat nie
per bevolkingsgroep gedifferensieer was nie. Die
waarde van die gedeelte aan Nieblankes bestee,
kan gevolglik nie meer vandag bereken word nie.
Terwyl gesondheids- en maatskaplike uitgawes
reeds gedeeltelik in die vorige aflewering verant-
woord is, is daar baie ander dienste aan Nie-
blankes gelewer waarvan die monetêre waarde
nou, na meer as twee dekades sedert die NP-
regering uit die kussings gelig is, onmoontlik be-
reken kan word. So, byvoorbeeld, is ŉ relatief
goeie vervoer- en posdiensstelsel, veiligheid- en
sekuriteitsdienste vir Nieblankes uit die nie-ge-
differensieerde nasionale begrotings befonds.
Al sulke uitgawes is van die berekeninge hierbo
volledig uitgesluit. Dieselfde geld natuurlik ook
vir provinsiale- en munisipale begrotings waaruit
water- en elektrisiteitsvoorsiening, riolering,

i.

ii.

iii.

iv.

i.

ii.

iii.

iv.
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Meningsvormers besef al meer en meer dat die
manier waarop die ANC-regime volhou om die
bevolking in te perk en die ekonomie te vernietig,
niks anders is ‘n kommunistiese diktatuur nie.

Op bladsy 1 het die leier van die HNP, mnr Andries
Breytenbach, die saak behoorlik onder oë geneem. 

Tydens besprekingsprogramme op die beeldradio
is ook daarna verwys dat die huidige maatreëls
kommunistiese maatreëls is. ‘n Bekende in joernalis-
tieke kringe, mnr Tim du Plessis, het ook na ‘n kom-
munistiese bestel verwys. 

Cyril Ramaphosa het tydens sy Vryheidsdag-
toepraak na die verskil in gelykheid verwys. Hy het
gesê dat sommige mense in staat is om die inper-
king in gerieflike huise met vol yskaste deur te bring.
Hulle het privaat mediese versorging en kan hulle
kinders ‘online’ laat skoolgaan. Ander sukkel om te
oorleef. Die les van die krisis van die pandemie is
om ‘n nuwe gemeenskap, ‘n nuwe bewustheid en
‘n nuwe ekonomie te skep.

Tito Mboweni het gesê ‘n nuwe landboubedryf kan
ontstaan. Baie maatskappye sal nie uit die as kan
opstaan nie, maar nuwes sal in hulle plek kom. Hy
het ook gesê dat nuwe woongebiede en dorpe ont-
werp moet word en die arbeidsmark moet verander
sodat jongmense kan werk kry. 

Wat hierdie uitsprake betref, het ‘n baie belang-
rike en insiggewende artikel deur dr Louis Bothma
op Facebook verskyn. Die Afrikaner neem die vry-
moedigheid om dr Bothma se standpunte hier te
herhaal.
Dr Bothma se skrywe het hoofsaaklik oor die ANC-

staathoof, Cyril Ramaphosa, gegaan. Bothma sê
hy het sulke mense al voorheen raakgeloop. Dit is
‘n toksiese  mengsel van geld en politieke mag, maar
dodelik as ras bygevoeg word. Hulle gee hoog op
oor menselewens en menseregte, maar gee skyn-
baar nie om hoeveel lewens dit vat om ander agen-
das deur te voer nie.

Dr Bothma wys op die begrippe wat uit Ramaphosa
se hart en oor sy lippe kom: “post-oorlogsituasie”,
“kollektief” en “radikale ekonomiese transformasie”.

As “oorlog” in jou kop is, dan tree jy op soos in ‘n

Ramaphosa se uitsprake bevestig dit

SA word ‘n kommunistiese staat
oorlog ― met ander woorde outokraties. Hy sê
bevelsraad is net ‘n fopwoord vir militêre junta, en
tussen inperking en krygswet is ‘n baie dun lyn.
“Hoe langer die junta se kiemoorlog aanhou, hoe
meer magsvergrype is daar teen die burgerlikes,
want hulle huisves en versprei die dodelike kiem”.

Dr Bothma sê beelde van die Bosoorlog diep
voor hom op. Vroue, kinders en oumense is deur
soldate gepla, gepes en selfs aangerand omdat hulle
SWAPO-besmet was nie hul papiere by die pad-
blokkade kon wys nie as hulle ná donker buite hulle
krale beweeg het. Die lysie is lank en die oorlog is
lank. Maklik om te begin, maar moeilik om te stop.

“Dan die woord “post-oorlogsituasie” wat Ramapho-
sa so maklik rondgooi. Ek dink onmiddellik aan die
verterende haat en post-traumatiese stres wat jare
en jare in mense se koppe agterbly, maar dit ver-
reken hy skynbaar glad nie. Hy en sy bevelsraad is
net besig om vooruit te beplan hoe ons ― die oor-
lewendes en oorwonnenes van sy oorlog ― “kollek-
tief” ingespan moet word in ‘n nuwe ekonomie wat
“radikaal getransformeer” moet wees.

Woorde het betekenis. My verklarende woorde-
boek sê: Kollektief = gemeenskaplik. En kollektivi-
sasie = Die maak tot gemeenskaplike eiendom,
vergemeenskapliking van veral grond, vee en werk-
tuie, soos bv. in kommunisme.

Dan verder: Radikaal = Diep, ingewortel, alge-
heel, ingrypend, tot die wortel toe. En ‘n radikaal =
Lid van ‘n politieke party wat die algehele hersie-
ning van die grondwet vereis en ten gunste is van
verregaande sosiale en politieke hervormings.

Dan sê Ramaphosa: “Die ergste lê nog voor”.
Dr Bothma vra ten slotte: “Tot hier het ons nog

met die ander CR te doen gehad: Cecil Rhodes.
Dit lyk of hy nou bietjie eenkant toe gestoot word. 
Moet ons nou regmaak vir Kitchener en Milner.., of
is dit Lenin en Stalin?”

In tye soos hierdie moet mens nie toelaat dat vrees
die oorhand kry en jou kop “lockdown” nie. Dan is
dit tyd om jou eie radikale post-oorlog-planne
agtermekaar te kry.
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Nieblankes gegaan, terwyl die blanke aandeel
gedurende dieselfde tydperk met 24% gedaal
het (Jeffery: 34). So, byvoorbeeld, het Swartes
in 1984 R17 238 000 000 verdien. Dit kom neer
op ŉ bedrag per capita wat dié van iedere ander
land in Afrika oortref het (Vaqué: 20).

“Apartheid Suid-Afrika” het trouens aan Swartes
en ander Nieblankes genoegsame geleentheid
gebied om miljoenêrs te word. Dit blyk duidelik
uit die feit dat daar nie net sulke miljoenêrs is nie,
maar ook daaruit dat hulle hul welvaart deur hul
eie akademiese en besigheidsvermoëns verwerf
het. Hulle het nie kitsmiljoenêrs danksy korrup-
sie geword, soos later onder die vaandel van
die ANC die geval was nie (Mail & Guardian,
17-23 Augustus 2012; Pretoria News, 27 Julie
2011; Beeld, 17 Mei 2013; Jeffery: 355, 370).

Selfs die minder welvarende Swartes in hierdie
land se lewenstandaard was verreweg hoër as
dié van alle ander Afrikalande, voor en veral ná
Uhuru.

Gedurende die tagtigerjare van die vorige eeu
het ŉ onbevange Amerikaanse vakkundige be-
vind dat minder as 20 miljoen Swartes in Suid-
Afrika meer motors besit het as die bykans 300
miljoen burgers van die USSR en meer as die res
van swart Afrika gesamentlik (Vaqué: 19, 22).

Reeds teen die middel 1970’s het Suid-Afrika
se ongeskoolde arbeiders ongeveer dubbel die
loon van hulle eweknieë in die res van Afrika
verdien. Teen 1974, toe die per capita-BBP van
die Soweto-inwoners 575 VSA dollars bedra het
en dié van die gemiddelde swart Suid-Afrikaner
$451 was, was die ooreenstemmende bedrae
elders soos volg: $250 in Togo; $240 in Ugan-
da; $230 in Soedan; $200 in Kenia; $160 in
Tanzanië en $120 in Niger (Gann & Duignan:
145). In die geval van geskoolde en halfgeskool-
de arbeiders was die verskille nog groter. Die
lone van hierdie swart Suid-Afrikaanse arbeiders
was 80% hoër as dié van hulle eweknieë in
Ghana, wat gedurende die 1970’s sommige van
die hoogste lone in Afrika betaal het (Depart-
ment of Information: 62-63).

Bogenoemde statistiek verklaar waarom Apart-
heid Suid-Afrika vir baie jare gepla was met ŉ
onafgebroke stroom onwettige immigrante van-
uit Afrikastate; beide voor en veral ná hulle

v.

vi.

vii.

viii.

ix.

So is ons verraai
(Van bladsy 4) “bevryding”. Teen 1964 was daar reeds on-

geveer een miljoen onwettige immigrante in die
land (Van Rensburg: 230). 

Gedurende dieselfde tydperk moes baie van die
ergste vyande van apartheid — by uitstek die
kommunistiese regimes — hulle burgers, wat
werklik onderdruk was, met behulp van myn-
velde, gewapende patrollies en selfs fisiese ver-
sperrings soos die Berlynse muur binne hulle
lande se grense hou. 

Naas onwettige immigrante, het daar meer as ŉ
miljoen trekarbeiders uit aangrensende “bevry-
de” buurstate soos Zimbabwe, Botswana, Ma-
lawi, Swaziland, Lesotho, Mosambiek en elders,
werk en verblyf in Apartheid Suid-Afrika gevind
— werk wat hulle nie in hulle eie tuislande kon
vind nie (Tomlinson et al.: 25-27; Gann & Duig-
nan: 71, 264).

Die nasionale inkomste-aandeel van die Kleur-
ling- en Indiërbevolkings was steeds hoër as die
van die Swartes. Die Indiër-gemeenskap in Suid-
Afrika het trouens tydens die apartheidsera die
hoogste per capita-inkomste van enige Indiër-
gemeenskap ter wêreld, insluitend hulle land
van oorsprong, gehad (Department of Informa-
tion: 77).

Die lot van die gewone Swarte ná apartheid is
miskien die beste bewys dat die Swartes wat ŉ
armoedige bestaan onder die wit bewind ge-
voer het, nie apartheid vir hulle toestand kon
blameer nie. Selfs nadat die ergste sanksies
wat ooit teen ŉ staat, naamlik Apartheid Suid-
Afrika, gevoer is, met die bewindsoorname van
die ANC-regering feestelik opgehef is, het die
lot van die armste swart bevolking nie ŉ snars
verbeter nie. Om die waarheid te sê, het die
inkomste van die armste 40% van swart huis-
houdings met 21% gedaal vanaf gemiddeld
R3 001 per jaar in 1991 tot R2 383 per jaar in
1996. Eweneens het die volgende hoër 20%
salarisgroep 4% van hulle inkomste binne 2 jaar
na apartheid verloor. Gedurende 1991 was die
inkomste van die rykste Suid-Afrikaanse huis-
houdings 31 keer dié van die armstes, en teen
1996 was dit reeds 42 keer soveel; terwyl die
gaping skerp groei. Selfs die VN se Ontwikkelings-
program moes erken dat gelykheid in Suid-Afri-
kaanse inkomsteverspreidingspatrone ná apart-
heid versleg het. (Whiteford & Van Seventer:
19-20; Van Zyl Slabbert: 141).

x.

xi.

xii.

xiii.
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Kommunisme
Van bladsy 1

teenoor niemand, nie eers die parlement, aanspreek-
lik nie en maak net wat hulle wil.

Vir ŉ publiek wat dekades lank nie meer van kom-
munisme gehoor het nie, is dit goed om kennis te
neem wat kommunisme is. Ons gaan nou maar die
filosofiese basis verby en vestig die aandag op ŉ paar
praktiese kenmerke en karaktertrekke daarvan.

Die kommunisme leer dat daar basies twee klasse
in die wêreld is: ŉ besittersklas, ook genoem die bour-
geousie, en ŉ werkersklas, ofte wel proletariaat. In die
Suid-Afrikaanse konteks is die Blankes die bour-
geoisie en die Swartes die proletariaat, die gepeu-
pel. Die twee klasse is in ŉ ewigdurende klassestryd
gewikkel wat slegs tot ŉ einde sal kom wanneer die
proletariaat die oorwinning sal behaal het en re-
geer. Die mag moet bekom word deur ŉ geweld-
dadige rewolusie, waarna regering op alle vlakke
deur verteenwoordigers van die gepeupel sal ge-
skied. Hulle noem dit die diktatuur van die proleta-
riaat. in Suid-Afrika het hulle sommer die politieke
mag present gekry na hulle “struggle”. 

Eiendom moet deur die gemeenskap besit word,
nie deur private individue nie, en dit moet sentraal
deur die staat beheer word. Vandaar die dreigende
onteiening sonder kompensasie deur die ANC.
Mense wat dan nie die kommunistiese opvattinge
deel nie, moet uitgewis of “heropgevoed” word. In
die Sowjet-Unie was die strafkampe in Siberië die
“opvoeding”sentrums. (Dit herinner aan die Britte
wat die helkampe van die Tweede Vryheidsoorlog
as “toevlugsoorde” voorgehou het om die vrouens
en kinders te “beskerm”). Terloops, ŉ sowjet is ŉ
verteenwoordigende raad of bestuursliggaam van
werkers en soldate op enige vlak in die Russiese
regeringstelsel.

In die praktyk het kommunisme hom geopenbaar
as  ŉ sameswering van goddelose mense om be-
staande regerings en die ekonomiese en maat-
skaplike orde omver te werp en met ŉ nuwe orde
volgens die kommunistiese model  te vervang. Hulle
lê geweldig klem op die demokrasie: jy het stemreg
en kan stem vir wie jy wil, maar slegs binne die
regerende kommunistiese party. In Suid-Afrika ver-
vul die ANC en enersdenkende partye soos die
EFF en SAKP tans dié rol. 

Partye soos die VF word verduur omdat hulle weens
die getallefaktor geen bedreiging vir die ANC inhou
nie en hulle nog deur die grondwet gebind word om
die opposisie te erken. Maar uiteindelik beteken die
diktatuur van die proletariaat dat die politieke mag

deur een of  ŉ baie klein groepie persone uitgeoefen
word. In Suid-Afrika is die ANC se Nasionale Uitvoe-
rende Komitee, wat te eniger tyd die president van
die land kan aanstel of “herroep”, min of meer ŉ ska-
dubeeld daarvan. Die polisie, ander veiligheidsinstan-
sies en die “onafhanklike” regbank word aangewend
om “afvallige” mense tot onderworpenheid te dwing
en die bevolking te verslaaf. In Suid-Afrika laat die
politieke uitsprake van die hoofregter min twyfel
oor die Konstitusionele Hof se rol om die ANC se
doelwitte te ondersteun.

ŉ Ander belangrike kenmerk van die kommunis-
me is hulle dialektiek (redeneerkunde) wat hulle in-
span om van standpunt te verander soos die om-
standighede op enige tydstip vereis ter bevordering
van hul doelwitte. Dus kan hulle sonder gewetens-
wroeging lieg en bedrieg om by tye ŉ tree terug
gee en later weer twee treë vorentoe te gaan. Die
Afrikaner Akkoord, waaroor ons later meer sal
berig, is ŉ goeie voorbeeld daarvan.

Hier te lande het die ANC, as verteenwoordiger
van die gepeupel, weliswaar die politieke mag be-
kom, maar die ekonomiese en sosiale orde is nog
nie volgens die kommunistiese model deurgevoer
nie. Die deurvoering daarvan is die doel en be-
wegingskrag agter hulle Nasionale Demokratiese
Rewolusie (NDR) en die gedurige klem op “trans-
formasie”.

Die huidige korona-pandemie het vir die regime
die geleentheid geskep om agter die voorwendsel
van “beskerming van lewens” die besluitnemings-
mag in die land aan ŉ “Nasionale Bevelsraad” van
ŉ klein groepie persone oor te gee wat al die “ge-
waarborgde regte” in die grondwet eenvoudig opsy
vee en in diktatoriale styl willekeurig maatreëls uit-
vaardig waaraan die bevolking onderwerp word.
Dit wys jou wat moontlik is onder die “beste grond-
wet in die wêreld”. Mens wonder of daardie slim
prokureur van Vereeniging nog onthou dat mnr.
Jaap Marais vir hom gesê het dat geen grondwet
in die wêreld magsmisbruik kan keer nie.

Ons het in die vorige uitgawe gewys op die ge-
vaar van anargie wat kan ontstaan weens die ver-
nietiging van die ekonomie en die gepaardgaande
werkloosheid. So ŉ toestand sal die ideale geleent-
heid vir die regime skep om weer dwangmaatreëls
en inperkings soos wat ons tans ervaar, in te stel
en hulle radikale transformasie finaal deur te voer
terwyl die bevolking se hande gebind is. 

Deur nou net stil te sit en alles klakkeloos te aan-
vaar, maak ons dit vir hulle baie maklik. As daar één
les uit die oorgawe van 1994 te leer is, is dit dat ŉ
ommekeer bykans onmoontlik is nadat die koeël
eers deur die kerk is. Daarom moet ons nóú weer-
stand bied, terwyl ons nog kan.



HNP se landposadres

Posbus 18826, Pretoria-Noord, 0116

Verjaardagfonds

Die Afrikaner was in Januarie vanjaar 50 jaar oud. Uit waardering vir dié geskiedkundige prestasie het
‘n hele aantal lesers reeds ‘n finansiële bydrae gemaak. Daarvoor sê ons baie dankie.

Die Afrikaner is nie ‘n dagblad nie ― dít is in die pyplyn, maar ook dit het finansiële implikasies. Die
rol van hierdie blad is om die politiek van die dag te vertolk ― in perspektief te stel. Dit doen ons reeds
vir 50 jaar. En as ons vandag oor dié 50 jaar terugkyk, is dit skokkend hoe korrek Die Afrikaner die poli-
tieke gebeure ontleed en voorspel het.

Die uitgawe wat u nou op u rekenaarskerm lees, het een deurlopende tema: kommunisme. Baie lesers
sal sê “wolf-wolf maak bang”, maar baie sal besef dat dit nie uit die lug gegryp is nie en het dit waarskyn-
lik ook reeds besef en gesê. Wat ons in hierdie uitgawe skryf, is kundige ontledings oor wat die kom-
munisme is en wat op ons in Suid-Afrika wag.

Om met ons werk te kan voortgaan, vra ons u finansiële ondersteuning. Teen slegs R10 per uitgawe kan
R250 verseker dat u een jaar se uitgawes gereeld ontvang.

Die mikpunt van die fonds is R100 000. Die bydraes staan tans op R 34 550.
Ons erken met groot dank die volgende bydraes wat sedert die vorige aankondiging ontvang is.

Totaal van die vorige bydraes wat reeds erken is: R26 250
Mnr HC Adams R     550
Mnr JWC Jordaan R     200
Mnr PE Maree R     250
Danie Theron Strydraad van die HNP R  5 000
Mnr AE Breytenbach R  1 000
Mnr H de Vos R     400
Mnr J Naudé R     100
Dr JH vander Hoven R     800

Totaal: R 34 550

• Skenkings kan inbetaal word op die HNP se bankrekening. Die besonderhede is soos volg: 
Absa Tjekrekening. Naam van rekening:   HNP
Takkode:   632 005   Rekeningnommer:  020 001 348
Verwysing:  U Van en Voorletters
Stuur bewys van betaling na admin@hnp.org.za
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Om Die Afrikaner uit te gee, kos geld.
Met u finansiële bydrae kan u ons help om daarin te

volhard. Ondersteun ons asseblief!
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Met Unie 1910 het Nieblankes in die Kaap en Natal
stemreg met die Blankes gedeel. Sedert sy stigting
in 1914 het die Nasionale Party hom hierteen ver-
set. Dit was egter moeilik om te verander, want dit
is beskerm deur ŉ twee-derde verskansing in die
grondwet.

In 1936 het Hertzog daarin geslaag om die Swar-
tes van die gesamentlike kieserslys te verwyder en
hulle op ŉ afsonderlike kieserslys geplaas. Die NP
onder dr Malan wou dieselfde met die Kleurlinge
doen, maar onder druk van genls. Smuts het Hert-
zog afgesien van hierdie doelstelling.

Met die bewindsaanvaarding van die Nasionale
Party in 1948, wou hulle ook die Kleurlinge van die
gemeenskaplike kieserslys verwyder. Vanweë teen-
stand van NC (Klasie) Havenga is die saak vertraag.
Die VP het ook telkens alle NP-wetgewing in die hof
beproef. Uiteindelik het adv JG Strijdom die senaat
en appèlhof vergroot. Hy het toe in 1956 ŉ tweederde
meerderheid verkry en kon na ŉ lang uitgerekte
stryd die Kleurlinge op ŉ afsonderlike kieserslys
plaas.

Later is die Swart- (1958) en Kleurlingverteenwoor-
digers (1967) heeltemal uit die parlement verwyder
deurdat hulle afsonderlik hul konstitusionele regte
beoefen het. So het die parlement uitsluitlik Blank
geword en het blanke selfbeskikkingsreg volle was-
dom bereik.

Suidwes-Afrika: vyfde provinsie van Suid-Afrika
Nadat Suidwes-Afrika in die tagtigerjare van die
vorige eeu deur Duitsland gekoloniseer is, het Suid-
Afrika dit in 1919 as ŉ mandaatgebied van die oor-
wonne Duitsland na die Eerste Wêreldoorlog ont-
vang. Die Volkeverbond was die mandaathouer. As
C-mandaat was die veronderstelling dat Suid-Afrika
dit as ŉ integrale deel van sy grondgebied sou
bestuur met die oog op uiteindelike inlywing.
Selfs genl. Smuts wou Suidwes-Afrika nouer by
Suid-Afrika inskakel, maar wou nie die Volkever-
bond konfronteer nie. Met die stigting van die VVO
na die Tweede Wêreldoorlog in 1945 het hy voort-
gegaan om verslae oor die bestuur van die gebied
aan die VVO voor te lê.

Dié Land Dié Land 
is ons Land!is ons Land!

Blanke selfbeskikking
Nommer 27

Romeine 3: 24: “en hulle word deur sy genade son-
der verdienste geregverdig deur die verlossing wat
in Christus Jesus is”.

Die Heilige Skrif leer ons dat die sondige mens nie
die straf ontvang wat hy as sondaar verdien nie. Die
sondaar-mens word van sy sonde vrygespreek. Ie-
mand wat skuldig is, maar vrygespreek word, se
sonde word afgeskryf. 

As dit nie vir hierdie vryspraak was nie, sou geen
mens in die hemel gekom het nie. Die wonderlike
is dat elkeen wat in Christus glo, vrygespreek word.
Dít is genade in die uiterste en hoogste vorm ―
genade wat “deur vryspraak... tot die ewige lewe
kan lei deur Jesus Christus, ons Here. (Rom 5:21)

Deur die vryspraak word die gelowige mens met
die volmaakte geregtigheid van Christus beklee.
Slegs so iemand kan die ewige lewe ontvang.

Sondige mense is onvolmaak. Ons almal op
aarde is sondige mense: onvolmaak en aan aller-
lei beperkings en tekortkomings onderwerp. Maar
wanneer die sondige mens deur Christus die ge-
nade ontvang en na God se koningshuis gaan, val
al die onvolmaaktheid weg. Dan kan hulle God dien
sonder enige stremming of beperkings.

Jesus sê in Johannes 6:40: “Dit is die wil van my
Vader: dat elkeen wat die Seun sien en in Hom glo,
die ewige lewe sal hê; en Ek sal hom op die laaste
dag uit die dood laat opstaan.”

Daarom, op die vraag: Wat is jou enigste troos in
lewe en in sterwe, bely ons saam met die Kerk: My
enigste troos in lewe en sterwe is: Dat ek met lig-
gaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself
nie, maar aan my getroue Verlosser, Jesus Chris-
tus, behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my
sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy
van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse
dat geen haar van my kop kan val nie. Alles moet
inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker
Hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige
lewe en maak Hy my van harte gewillig en bereid
om voortaan vir Hom te lewe. 

Dit is vir elke gelowige die troos. Hierdie vooruit-
sig moet nou reeds glans en blydskap aan elkeen
se lewe gee. Die vryspraak wat ons deur Jesus
Christus ontvang het, is die waarborg van die vol-
maaktheid waaraan ons eendag deel sal hê.

Woord en
wêreld

Genade en Verlossing
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Ds Faan Visser, ‘n predikant van die Geloofsbond van
Hervormde Gemeentes, het aan die ANC-president ge-
skryf dat die beperking op kerke om eredienste te hou,
nie langer geduld kan word nie. Ds Visser se brief lees
soos volg:

Mnr Ramaphosa,
Ten opsigte van die staat van inperking, die volgende op-
merkings:

Daar is reeds en word steeds baie wyd verwys na die
inkonsekwentheid en vreemdheid ten opsigte van die re-
gulasies wat van die begin af aangekondig is en steeds
aangepas word. Wat baie opvallend is en vreemd opval,
is die feit dat massas mense oënskynlik ongehinderd
voortgaan en toegelaat word om die regulasies ten op-
sigte van die dra van maskers en afstande wat tussen
persone gehandhaaf moet word, te verontagsaam. Hier-
die gedrag word oral op kamera vasgevang en op sosiale
media geplaas, veral waar dit gereeld in groot winkelsen-
trums geskied. Telkens is daar polisielede teenwoordig
wat sonder enige aksie die gebeure gade slaan.

Voorts is daar ook baie foto’s op sosiale media waar
groot skares van letterlik ŉ duisend of meer mense saam-
drom, sonder maskers en sonder handhawing van die
vereiste afstande, terwyl hulle vir kospakkies wag. Weer
eens sonder enige optrede daarteen.

Die produksie van “sepies” soos 7de Laan en Binne-
landers is ook hervat onder bepaalde voorwaardes dat
daar nie meer as 50 persone saam op ŉ stel aan die pro-
duksies mag werk nie.

Terselfdertyd mag begrafnisse plaasvind, met ook nie
meer as 50 roubeklaers teenwoordig nie. Dit geskied ook
onder streng regulasies. Daar kan nog vele voorbeelde
genoem word, soos myne wat funksioneer en waar wer-
kers beslis nie aan al die regulasies sal en kan voldoen
nie, en waar groot getalle soms saam sal moet werk. 

Met dit alles in ag genome, val dit daarom baie vreemd
op dat kerke steeds verbied word om eredienste te hou.
Eredienste staan, wat handhawing van orde en dissipline
betref, kop en skouers uit bo alle bedrywe wat reeds in
my skrywe genoem is. Die geloofsgemeenskappe is geor-
dende gemeenskappe wat hulle normaalweg sonder
teenstand aan enige interne en indien nodig, eksterne
regulasies onderwerp.  

Daar is by my geen twyfel nie dat eredienste ook gereël
en gehou kan word binne bepaalde neergelegde regu-
lasies soos by begrafnisse, opneem van “sepies”, bedry-

wighede by myne, ensovoorts. 
Laat die toepaslike departemente die nodige regulasies

binne verhouding neerlê, soos ŉ maksimum van 50 per-
sone byeen met alles wat daarmee gepaardgaan, en laat
die geloofsgemeenskappe elkeen sy eie reëlings tref om
aan die regulasies te voldoen. Dit kan tog relatief maklik
gekontroleer word.

Dat kerke verbied word om eredienste te hou, met in
gedagte dit alles wat ek reeds genoem het, grens aan die
sinistere en kan nie anders as om die vraag te laat ont-
staan of daar nie meer agter die verbod is as wat dit op die
oog af lyk nie. Geloof en die beoefening daarvan, was nog
altyd die polsslag van die Boere-Afrikaner se weerbaar-
heid en selfhandhawing onder moeilike omstandighede. 

Dit is juis daarom uiters noodsaaklik dat ons toegelaat
sal word om as geloofsgemeenskap byeen te kom en in
ons geloof versterk te word sodat ons die uitdagings van
ons tyd kan aanpak en deurstaan, en om ons hulp en krag
van die Drie-Enige-God af te smeek en al die lof aan Hom
te bring. U verhinder ons egter om daaraan uiting te gee,
weens waarskynlik een of ander duistere motief.

Mnr Ramaphosa, eredienste is tog baie, (onuitspreek-
lik baie) belangriker as die produksie van “sepies” wat
gewoonlik bydra tot die verval van morele waardes. As
sout van die aarde, soos wat opregte en gelowige Chris-
tene in die Bybel beskryf word, werk gelowiges daarteen-
oor die verval teen. Tog word eredienste steeds verbied,
maar die produksie van “sepies” mag voortgaan? Dit sê
alles van u regering se oënskynlike erns om die morele
waardes en geestelike krag van ŉ samelewing te onder-
druk en verder te ontwrig.

U en u regering gaan eendag aan die Drie-Enige-God
rekenskap gee oor die redes waarom u die kerk as lig-
gaam van Christus onderdruk en probeer verlam. Sou hier-
die toestand veel langer voortduur, gaan die geloofs-
gemeenskap se geduld beproef word en onderwerping
aan drakoniese maatreëls, wat ons van ons vryhede om
saam te mag aanbid, ontneem, gaan moeiliker word.

Die owerheid, mnr Ramaphosa, het volgens die Skrif
en my geloofsoortuiging ook bepaalde verantwoorde-
likhede teenoor die gehoorsame burgers van ŉ land. U
kom nie daardie verantwoordelikhede na nie. Ek vermaan
u dus om uself op hoogte te bring van Artikel 36 van die
Nederlandse Geloofsbelydenis ten opsigte van die ver-
pligtinge van die owerheid en u daaraan te onderwerp,
anders gaan u aan God self rekenskap gee.

Geteken: Faan Visser (VDM)

Afrikaanse predikant skryf aan ANC-staatshoof


