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Die vlaag betogings en misdaad wat in
Minneapolis, Minnesota in Amerika ont-
staan het, is tekenend van die aard en
geweld van die swart massas. Dit wat
nou in Amerika gebeur, is weer eens
die bewys dat rassevermenging nie
kan slaag nie. Dit het en sal altyd tot
rassespanning en –botsings lei. 

Dit is opvallend dat die kommentare
wat na die Floyd-voorval gepubliseer
is, hoofsaaklik die menings van linkses
en vyande van die Trump-regering is.
Die feit dat Floyd ‘n misdaad gepleeg
het (vals geld waarmee hy sigarette
gekoop het) en dat die polisie net hulle
werk gedoen het deur hom te arresteer, is vir die
linkses nie ter sake nie. 

Die geweld het oorgespoel na Europa, veral in
Duitsland en Brittanje. Weer eens is dit linkse op-
stande en betogings.

Nou is daar enkele sake wat onder oë geneem
moet word. Wanneer swart teen swart optree (selfs
blatante moord in bendegeweld) gaan dit onge-
siens verby. Wanneer wit teen wit optree (ook mis-
dadig) is daar geen opstande en geweld nie. Wan-
neer swart teen wit roof, mense mishandel en selfs
moord pleeg, swyg die wêreld in al die wereldtale.
Maar wanneer wit teen swart optree (wettig), is dit
rassisme en die hele wêreld skree daarteen.

Die Amerikaanse verkiesing is op hande. President
Donald Trump het as Amerikaanse patriot reuse
sukses om sy land “for the people of America” op te
bou en tot nuwe hoogtes te voer as die leier van die
Westerse wêreld. Dit is opvallend dat so gou na Floyd
se dood daar ook betogings by die Withuis was ―
in so ‘n mate dat die Withuis tydelik gesluit was.

Hoeveel het die opstande te doen om die Trump-
administrasie in ‘n swak lig te stel en die linkse media
die geleentheid te gee om die Demokrate se steun
teen Trump te versterk? 

Dit is opvallend dat Minneapolis die hoogste persen-
tasie vlugtelinge in die hele Amerika het. Dit is juis
hier waar die opstande en eise begin het. 

Is Trump se linkse opposisie deel daarvan?

Ons het gesien toe die ”vlugtelinge” na Europese
lande gestroom het, hoe Blankes in groot massas
daarteen betoog het, maar dit was vreedsame
proteste. Dit was optrede om hulle lande en hulle
eie volke te beskerm, nie gewelddadige optrede
om te eis wat aan die inheemse volk behoort nie.

In Suid-Afrika ervaar ons dieselfde. In die 1980’s
is swart geweld gebruik om die swak NP-regering
tot oorgawe te dwing onder aanstigting van die
linkse liberale wêreld.

Vandag beleef ons steeds hoe rassisties die
swart regime teen Blankes optree ― ook met maat-
reëls tydens die korona-virus. Ons sien steeds die
berigte van swart terroriste wat blanke boere se
skape doodmaak, steel en die plaashuis plunder.
Ons beleef steeds swart terroriste wat nie skroom
om plaasmoorde te pleeg nie. En ons is stomge-
slaan dat die regering niks doen om dit te stop nie.

Nee, die liberale pers, die linkse politieke magte,
die swart magshebbers en selfs blanke kunste-
naars, sal in Suid-Afrika altyd apartheid die skuld
gee. 

In Amerika is dit die indringers wat “fight for free-
dom”, en die linkse media gee aan hulle al die no-
dige publisiteit.

Rassevermenging kan nooit slaag nie. Nie hier in
Suid-Afrika nie, nie in Amerika nie, nêrens nie.



As daar nou een voordeel is van die hele
Covid-gedoente, is dit dat die regering
steeds meer ontbloot word vir sy onver-
moë.

Hy het self die speelveld gekies oor
Covid, en skielik kan hy nie meer sy eie
mislukkings agter ander weerligafleiers
wegsteek nie. Covid is die weerlig, en
daardie weerlig blits genadeloos.

Nie net is dit Nkosazana Dlamini-Zuma
met haar opvallende kopdoeke wat be-
gin uitblink as ’n politieke ramp nie, maar
ook die ander ministers. Bheki Cele van
Polisie se versameling hoede beklemtoon
net sy magshonger en mislukking om wet
en orde te handhaaf. Verbeel jou, dat ‘n
minister strokies wil sien as jy jou eie si-
garet in jou eie kar deur jou eie longe jaag!

Dan is daar Ebrahim Patel, wat aanvanklik na die meer
redelike een gelyk het, totdat hy wou voorskryf watse
skoene jy mag koop, en hoe jy jou t-hemde mag dra.

Daar is ook die minister van landbou, wat ‘n adviesraad
ingestel het waarop al die landbou rolspelers sitting het,
en waar nouliks een persent van hulle voorstelle, voorleg-
gings of besware aandag kry, terwyl net swart boere
gehelp word.

Fikile Mbalula as minister van vervoer is net so ‘n poli-
tieke grap: dan mag taxi’s net 50% passasiers vervoer,
en dan skielik 70%. Hy gaan inspekteer ten duurste ge-
maakte hokkies waardeur pendelaars moet stap by stasies
en bushaltes en waar hulle dan ontsmet sou word, net om
dié goed weke daarna te onttrek.   

Laaste in die galery van mislukkings, is Angie Motshek-
ga, minister van basiese onderwys, wat ferm verklaar dat
graad 7 en 12 op 1 Junie terugkeer skool toe, en laataand
die dag voor dit sê dit word met ‘n week uitgestel. Daar-
mee word alle ouers se reëlings omver gegooi omdat
haar eie departement klaaglik misluk het om ‘n hele
maand lank noodsaaklike toerusting by skole te kry.

Oor al hierdie goedbetaalde politici, is daar Cyril Rama-
phosa wat so af en toe “die nasie” toespreek, maar nie die
moed het om soos ‘n Donald Trump daagliks met die me-
dia te praat om deur hulle kruisondervra te word nie. Nee,
hy spreek toe, hakkelend, en soms niksseggend, en as
kersie op die koek kan hy nie eens ‘n gesigmasker reg
aansit nie.

Dit is die politici waarmee die land opgeskeep sit. Dit is
die mense wat deur FW de Klerk en Roelf Meyer as be-
troubare regeerders aanbeveel is. 

Hoe lank gaan ons dit nog aanvaar, en hulle vetkat-
salarisse aanhou betaal?
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. Chaos vermeerder

Johannes 16:13
“Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die
waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei...”

Sondag, 31 Mei was Pinkstersondag. Dit is die
50ste dag van die opstanding van Jesus Christus.
Op hierdie dag vier die Christelike kerk die uit-
storting van die Heilige Gees oor die gelowiges. 

Wat belangrik is, is dat die Christelike geloof nie
bedink en beleef kan word sonder die werking van
die Gees nie. Geen kerk kan die persoon en werk van
die Heilige Gees as van minder belang ag nie. Trou-
ens: Die kerk is die skepping van die Heilige Gees. 

Johannes noem die Heilige Gees die Gees van
waarheid. Christelike geloof is geloof in Jesus Chris-
tus. Dit is nie vaagweg ŉ vertroue dat daar iets soos
ŉ goddelike wese is nie. Dit het geheel en al met die
gekruisigde en opgestane Here, Jesus Christus, te
make. 

Naas kennis van die evangelie is instemming daar-
mee nodig. Wanneer daar nie ingestem word dat die
vreemde weg van die kruisdood van God se Seun
die weg tot aardse hoop en ewige redding is nie,
kan daar nie geloof wees nie. 

Geloof impliseer vertroue in die liefde en teen-
woordigheid van die Heer van alle here. Dan is daar
vir ons hoop. 

Die belangrike punt is dat geloof nie sonder die
werking van die Heilige Gees tot stand kom nie. Die
Heilige Gees wek geloof op grond van die verkon-
diging van die evangelie. Wie die Woord hoor of lees,
daartoe instem en daarop vertrou, doen dit omdat die
Heilige Gees ons van die waarheid van die evangelie
oortuig.

Ons as mense sal op grond van ons menslike denke
en aanvoeling nie wil glo nie. Ons is egter dankbaar
dat die Heilige Gees nie ons en ons gedoopte kin-
ders oorlaat aan die ongeloof nie. Ons is dankbaar
dat die Heilige Gees ons van die waarheid, en daar-
om van die noodsaaklikheid en sinvolheid van die
evangelie, bly oortuig.  

Ons kan argumenteer dat daar ŉ barmhartige
Vader is wat die bron van hoop is (Romeine 15:13),
en aan ons lewe, geleenthede en uitkomste gee.

Ons glo egter dat die Gees van waarheid ons sal
oortuig dat geloof en vertroue nie dwaas is nie,
maar dat dit ons hoopvol maak as mense. 

Pinkstersondag ― die uitstorting van die Heilige
Gees ― gee ons die versekering dat ons met
vreugde en hoop kan lewe.

Woord en
wêreld

Pinkstersondag



Die Afrikaner 5 Junie 2020   3

Parktown Boys’ High School verdrink op ’n avontuurkamp
van die skool, en die einde van die agitasie daaroor is nog
nie in sig nie. Die hoof van die skool, Malcolm Williams,
se kop word geëis. Williams is in Januarie, na die insident,
geskors deur die departement van onderwys in Gauteng,
hangende ’n dringende ondersoek. 

Hy is pas toegelaat om na die skool terug te keer ter-
wyl geregtelike ondersoeke nog hul normale gang gaan.
Die regsverteenwoordigers van Enock Mpianzi se familie
verklaar nou dat Williams se terugkeer na sy werk “gru-
welik en absoluut skokkend is”.

Williams was nie eens naby die toneel van die ver-
drinking nie, hy is bloot die skoolhoof. Weer word die nor-
male gang van ondersoeke vertroebel met allerlei protes-
aksies, volgehoue mediasensasie en die beskuldigings
van rassisme wat by die skool sou heers. Weer word die
raswolwe uitgestuur om Blankes aan te val.

Tydens die inperking het die SA Weermag in Alexandra
vir Collins Khosa doodgeslaan op onbenullige gronde.
Omdat dit swart lede van die ANC se weermag is wat
daar opgetree het en die slagoffer swart was, is dit nie ’n
“rasse-insident” nie, maar bloot “die skending van mense-
regte”. Reaksie op hierdie wandaad wat op moord neer-
kom, was maar baie matig en die gebeure het reeds byna
in die vergetelheid verdwyn. Khosa se naam sal nie be-
kend word soos dié van George Floyd in Amerika nie.

In Suid-Afrika is “menseregtedag” gekoppel aan die
gebeure by Sharpeville; maar daar is nie ’n Marikanadag
vir die massamoord wat daar plaasgevind het nie. In die
geval van Marikana was Cyril Ramaphosa die man wat
die polisie versoek het om die betogers vas te vat; en hy
is vandag die president van Suid-Afrika en die leier van die
ANC-SAKP-alliansie. Julius Malema het Ramaphosa in die
parlement ’n moordenaar genoem. Daardie gebeure word
maar net stilletjies begrawe, soos die dooies ook begrawe is.

Die belangrike punt is dat, naas die onreg van diskrimi-
nasie teen Blankes, gemengde samelewings die plofstof
bevat vir groot menslike tragedies. Deurentyd word ons
herinner aan die sogenaamde onmenslikheid van apart-
heid, maar wat word van die onmenslikheid en geweld
wat gemengde samelewings oplewer onder ’n beleid van
gedwonge integrasie? Wat van die geweld wat deur linkses
en anargiste gepleeg word wanneer hulle die raswolwe
loslaat? Wie besin daaroor? Beslis nie die groot media-
magte nie; en baie selde die akademiese wêreld, waar
die sondes van die sogenaamde “apartheidsjare” gereeld
opgediep word.

Dr Verwoerd was reg toe hy verklaar het dat rassever-
menging nie vrede en stabiliteit sal bring nie, maar eerder
die disintegrasie van die beskawing, van die blankedom
en van die godsdiens wat ons in Suid-Afrika geërf het.
Al die tekens is daar dat dit presies is wat in Suid-Afrika
gebeur.                                                                          ∎

Raskonflik in gemengde 
gemeenskappe

Die grootskaalse geweld wat aan die einde van Mei in
Amerika losgebars het en nog steeds voortduur, behoort
die wêreld nog ernstiger te bekommer as die Covid-19
pandemie. Die onderliggende sosiale spanning wat te-
weeggebring word deur rasgemengde samelewings is in
verskeie lande van die Weste een van die grootste be-
dreigings vir stabiliteit en vrede.

Dit belemmer sinvolle ontwikkeling, dit bou foutlyne in
instellings in, en berei loopgrawe voor vanwaar verskil-
lende politieke faksies op mekaar kan skiet. Aan die een-
kant is daar die linkse politiek wat hul by die Nieblankes
skaar, en aan die anderkant is daar die regse politiek wat
walgooi teen die dreigende anargisme, korrupsie en
geweld wat met integrasie gepaard gaan.

Die betogings wat in Amerika losgebars het, toon welke
kruitvat rasvermenging in daardie land geword het. ’n
Verdagte, George Floyd, is onder arrestasie dood toe ’n
blanke polisieman hom tien minute lank aangehou het. 

Die gebeurtenis wat aanleiding moes gegee het tot ’n
dissiplinêre en gewone geregtelike ondersoek, is onmid-
dellik deur linkses voorgestel as ’n rasse-insident. Slui-
merende groepe anargiste en terroriste het reg deur
Amerika tot aksie oorgegaan en in die strate van meer
as dertig stede geprotesteer. Veral in groot stede soos
Washington, New York en Las Vegas het skares die strate
ingevaar onder leiding van gewapende opstokers. Hulle
het winkels stukkend geslaan, motors aan die brand ge-
steek, die polisie met klippe bestook en besighede beroof.

Dit het president Donald Trump genoop om een van die
sterkste maatreëls te neem, naamlik om die weermag te
ontplooi en orde te herstel waar nodig. Aandklokreëls is
ingestel en die polisie is op volle gereedheidsgrondslag
gebring om die geweld te stop. 

Intussen is ’n Amerikaanse polisieman in Las Vegas op
die aand van 1 Junie 2020 van agter in die kop geskiet deur
’n gewapende betoger. Van hom sal ons seker nooit veel
in die media hoor nie. Wanneer ’n wit polisieman dood-
geskiet word, is dit nie vir die linkse pers van enige nuus-
waarde nie. Wanneer ’n Swartman wat besig is met ’n
misdaad hardhandig aangekeer word, is dit onmiddellik
groot nuus. 

Ons ken dit ook in ons eie land, veral sedert die onluste
van die 1980’s.

Onlangs het ’n swart leerling, Enock Mpianzi, van die
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om die land “onregeerbaar” te maak en sy vol-
gehoue druk op die internasionale gemeenskap
om sanksies en disinvestering teen Suid-Afrika
toe te pas.

In weerwil van hierdie struikelblokke het die laaste
jare onder blanke regering steeds meer werks-
geleenthede aan die Swartman gebied as “demo-
krasie” en die beëindiging van apartheid. Ten
spyte van die opheffing van sanksies en vrye deel-
name aan die wêreldekonomie sedert die aan-
breek van swart regering in 1994, het die formele
ekonomie tot in die jaar 2000 jaarliks ŉ feno-
menale 100 000 werksgeleenthede verloor (De
Lange, J. in Sake-Beeld, 15 Februarie 2000: 2).
Gedurende die daaropvolgende sestien jaar het
indiensneming in die land tot sulke rampspoe-
dige vlakke geval dat die syfers vir die jaar 2000
rooskleurig vertoon teen dié van later jare. Vol-
gens die nuwe definisie, wat diegene wat reeds
so ontmoedig is dat hulle nie meer werk soek nie,
saam met die werksoekende werkloses tel, het
die werklose Afrikane vanaf 3.2 miljoen in 1994
tot meer as 7 miljoen in 2013 gestyg. Terself-
dertyd het werkloosheid onder jong mense op ŉ
verbysterende 67% gestaan (Business Report,
25 April 2014; Jeffery: 396). Toe die Departe-
ment van Landbou in 2011 aansoeke vir 600 poste
ingewag het, het meer as 30 000 applikante
aansoek gedoen (Jeffery: 377) — ŉ skreiende
aanduiding van hoe vêr die land sedert die dae
van apartheid agteruitgegaan het.

Gemengde swart reaksie op Apartheid:
weerstand en samewerking, 1949-1959

Kort nadat die Nasionale Party die bewind oor-
geneem het, het die ANC sy weerstand binne
wetlike beperkings laat vaar en in 1949 die
Jeugliga se Program van Aksie aangeneem. Dit
het die weg gebaan vir ŉ toekoms van tallose
botsings met die gereg tydens onwettige stakings,
protesdemonstrasies, boikotte en uiteindelik
geweld (Mandela: 130). 

Apartheid was egter ook die begin van ŉ politieke
verhouding tussen Swart en Wit op ŉ ander vlak.
Vroeg in die 1950’s het die NP-regering ŉ aan-
vang gemaak met swart konstitusionele ontwik-
keling toe die Wet op Bantoe-owerhede, No 68
van 1951 deur die parlement geloods is. Hierdie                              

(Vervolg op bladsy 13)

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 (11)

Indiensneming

Daar was in die ganse geskiedenis van Suid-
Afrika (en veral ná 1994) geen tydperk waarty-
dens indiensnemingsvlakke van Nieblankes so
hoog was as gedurende die eerste dertig jaar
van apartheid nie. (Dieselfde geld natuurlik ook
vir Blankes).

Gedurende die 1960’s het feitlik almal werk ge-
had en indiensnemingsvlakke het tot met die
aanbreek van die 1980’s hoog gebly. Geduren-
de 1963 het die staat alleen reeds 212 557
Swartes in diens gehad.

Alhoewel die anti-apartheidsveldtog geweldig
uitgevaar het teen wetgewing wat aanvanklik
sekere ongeskoolde arbeid vir Blankes gere-
serveer het, het hierdie maatreël slegs ŉ impak
op ŉ skamele 2.9% van die arbeidsmag gehad,
weens die geringe aanbod van ongeskoolde ar-
beid deur die wit gemeenskap sedert die 1960’s.
Hierdie beleid is nietemin in 1978 heeltemal
gestaak (Sadie, Prof. J. In Finansies en Teg-
niek, 7 April 1995; Gann & Duignan: 263).

Die aantal nieblanke staatsamptenare het tot 1994
aanhoudend toegeneem — ook in die sg. “apart-
heid” polisie- en weermagte. Nieblankes het nie
verpligte diens in die veiligheidsmagte gedoen,
soos die Blankes wat jaarliks vir nasionale diens-
plig opgeroep is nie, maar het vrywillig aansoek
gedoen vir aanstelling in vakatures in die Staande
Mag. Teen 1978 het hulle nie minder nie as ŉ
kwart van die personeelsterkte in hierdie magte
uitgemaak. Daar was in werklikheid baie meer
aansoeke as vakatures en duisende Swart-, Kleur-
ling-, Indiër- en Boesmansoldate het voortreflike
diens tydens die Grensoorlog teen SWAPO en die
terreuraanslae van die ANC verrig (Harrison:
264; Amptelike Jaarboek van die RSA 1980/81:
287-288).

Algemene indiensnemingsvlakke het weliswaar
vanaf 1983 vir alle bevolkingsgroepe, en veral
Swartes, skerp afgeneem — maar dit was die
onvermydelike gevolg van die ANC se besluit

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.
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Die ganse politieke wêreld
fokus die afgelope tyd net
op die korona-virus. Ander
sake gaan maar in die niet
verby.

So ook het die herdenking
van Republiekwording op
31 Mei 1961 byna onge-
siens verbygegaan, veral in
die hoofstroommedia. 

Die leier van die HNP,
mnr Andries Breytenbach,
sê Republiekwording was
nie maar net ‘n verandering
in ons land se staatkundige posisie nie. 

“Vir ons volk was dit die verwesenliking van ‘n
ideaal wat begin het met die Groot Trek en selfs
voor dit: die ideaal om vry te wees van die dwang,
wette en beskouings van ‘n vreemde volk.

“Die Republiek moes vir die Afrikaner in die
besonder die lewensruimte gewees het waar ons
volk volgens ons Christelike beskouings onder ons
eie owerheid en wette kon leef en gedy.

“Deur verraad van ‘n ontroue owerheid en die
ongeërgheid van ‘n volk wat daardie owerheid
slaafs nagevolg en in die kussings gehou het, het

ons die Republiek waarvoor
ons voorgeslagte goed en
bloed opgeoffer het, verloor.
Al wat daarvan oorgebly het,
is die staatkundige vorm.

“Die inhoud is geskoei op
die voorvadergees- en tok-
kelossie lewensbeskouing
van magsbeluste kreature wie
se lewensbegrip skynbaar
beperk is tot duur klere, nog
duurder drank en onthale en
blink motors. Lees maar weer
Watermeyer se woorde:

‘Voor steenkool ryp tot diamant stoot duisend eeue
oor ‘n land’.

“Omstandighede het ons verhoed om vanjaar
openbare republiekfeeste hou. Dit gee ons egter
die geleentheid om te besin oor wat ons begeer en
gekry het toe ons op 31 Mei 1961 ‘n republiek
geword het, en watter karikatuur daarvan gemaak
is.

“Mag God gee dat ons sal terugkeer na die oor-
spronklike ideaal. Miskien gee Hy ons op sy tyd
weer ‘n kans”, sê mnr Breytenbach.

Die ANC-staatshoof het ‘n landwye biddag
aangekondig wat op 31 Mei plaasgevind het. 

Tradisioneel het Christene biddae gehou om in
tye van nood ons afhanklikheid van die enige God
te erken, ons sondigheid en onverdienstelikheid
voor Hom te bely, en, onderworpe aan sy wil en
raad, sy barmhartigheid oor ons af te smeek.

Andersyds is biddae gehou om God te dank en
aan Hom die eer te gee wanneer Hy aan ons uit-
koms uit ‘n noodsituasie gegee het of aan ons
volk een of ander buitengewone weldaad verrig het.

Mnr Andries Breytenbach, leier van die HNP,
het soos volg op hierdie biddag wat die ANC aan-
gekondig het, gereageer:

“Hierdie afgekondigde biddag is anders. Dit is
‘n bygelowige roepe deur die verskillende ‘geloofs-
gemeenskappe’, elkeen tot sy eie god, om in te
gryp in die gemors waarin die land hom bevind

en dit volgens die ANC se in-
sigte en begeertes ‘beter’ te laat
gaan ― ‘n soort massa-aksie
om druk op die  gode uit te oefen

dat een of almal darem sal reageer.
“Deur daaraan mee te doen, word die Drie-

Enige God gelykgestel met Allah van die Mos-
lems, die gode van die Hindoes, die Afrika-
kreature se voorvadergeeste en wat daar nog
meer mag wees”.

Mnr Breytenbach se oproep op 31 Mei was:
“Laat ons as Christene tog nie aan hierdie ge-
doente meedoen, God onteer en daardeur ‘n
oordeel oor onsself haal nie. Indien ons deur die
Heilige Gees daartoe gedronge voel om spesiale
biddae te hou, laat ons dan ‘n biddag vir Chris-
tene hou met die bedoeling en volgens die karak-
ter hierbo genoem.

“Intussen is vir Christene elke Sondag ‘n dag
wat spesiaal aan God gewy moet wees en wat
ons in dié gees moet onderhou”.

Sinkretistiese biddag
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Die manier waarop die regering die oopstel van
skole hanteer het, skok. Ouers, onderwysers en
ook kinders is gefrustreerd en in baie gevalle
moedeloos.

Die toestand is so erg dat baie blanke ouers oor-
weeg om nie hulle kinders terug skool toe te stuur
nie. Die vrees bestaan dat die kinders die virus kan
opdoen. Dit kan gebeur bloot omdat niemand daar-
van gevrywaar is nie, maar in die huidige om-
standighede veral omdat ouers twyfel of die staat
werklik in staat is om skole veilig te maak en te hou.

Een aspek wat ernstige kommer wek, is die ge-
volge van nie-skoolbywoning. Die opsie van tuis-
onderrig word ‘n werklike en werkbare moontlik-
heid. Maar slegs totdat die pandemie verby is en
die lewe weer na normaal terugkeer.

Daar is egter verskeie bepalings. Ouers wat nie
die skoolpligbepalings nakom nie, moet by die pro-
vinsiale onderwysdepartement toestemming kry
om dit te doen. Dan moet die ouer vir tuisonderrig
by ‘n kurrikulumverskaffer registreer wat die kind
aan die einde van die jaar vir die bepaalde graad
sal sertifiseer.

Indien die kind nie geregistreer is nie, kan die ouer
wetlik vervolg word. Die kind sal ook geen bewys
hê dat hy/sy die jaar se onderrig geslaag het nie
en geen rapport (sertifikaat) sal aan die leerder uit-
gereik word nie.

Indien die kind nie ‘n bewys (verslag) het oor sy
jaar se werksaamhede nie en hy word die vol-
gende jaar ingeskryf, sal die skool eers die kind
toets en dan besluit of daardie leerder mag aan-
skuif na ‘n volgende graad. As hy/sy nie op stan-
daard is nie, mag die skool hom/haar terug hou in
die huidige graad.

Vir blanke ouers lê die erns van die toestand
egter hierin: Sou ouers besluit om hulle kind vir
2021 weer by ‘n staatskool (die huidige skool of ‘n
ander skool) in te skryf, moet die ouers opnuut
aansoek doen vir toelating in die skool. Die kind is
dan ‘n nuwe leerder en sal ingevolge die skool- en
toelatingsbeleid oorweeg word. Dan sal daar be-
paal word of daar plek in die skool is vir daardie
leerder.

In die praktyk beteken dit dat wanneer kinders
uit die skool gehaal word (al is dit tydelik) daar
getallegewys plek in die skool is. Ander aansoeke
kan dan oorweeg word om die skool se getalle aan

Politieke Oorsig

te vul. Dat dit leerders van ander rasse kan wees,
is natuurlik nie uitgesluit nie. Sou die getalle nie
aangepas word nie, kan onderwysers afgedank
word. Veral bestuursposte is dan in die gedrang.

Voortspruitend is dat swart leerders na wit skole
kan stroom wat tot gevolg sal hê dat Afrikaanse
skole dubbelmedium-skole word met die verdere
gevolg van swart onderwysers in die eens blanke
Afrikaanse skole. En so word die proses stuk vir
stuk uitgevoer om Afrikaanse skole te vernietig.

Die Hoofsekretaris van die HNP, mnr Louis van
der Schyff, sê ouers kan nie verkwalik word as
hulle huiwer om hulle kinders terug te stuur skool
toe nie. Wat nodig is, is om dringend te besin oor
die blanke kind se toekoms.

Hy sê dit is waar dat blanke ouers baie duur
skoolgeld betaal om hulle skole staande te hou en
die beste fasiliteite daar te stel. Dit is goed en dit is
die ouers se eiendom.

Dat privaat Afrikaanse skole ons volk se voor-
land is, word al dringender en al meer die prioriteit
in ons kinders se opvoeding en ons volk se voort-
bestaan.

Intussen is bekendgemaak dat weens die verkorte
skooljaar die geskiedenis van die Engelse Oorlog van
1899 tot 1902 in die slag gaan bly in die graad 10-kur-
rikulum. Die verskroeide aardebeleid en die ge-
skiedenis van Afrikanervroue en -kinders in die
Britse konsentrasiekampe word nou weggelaat.

Dié stap is net nog ‘n voorbeeld van die vyandig-
heid teen die Witman deur sy geskiedenis te minag.

“Tyd sal leer of dit slegs vanjaar sal geskied as
gevolg van die korona-virus en of die virus ook die
geleentheid geskep het om dié geskiedenis finaal
uit die kurrikulum te verwyder”, sê mnr van der
Schyff.
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‘n Boek met die titel The upside of Down uit die pen
van Bruce Whitfield het pas die lig gesien. Dié
boek handel onder andere oor die val van apart-
heid en hoe dit groter ekonomiese bevryding vir
meer Afrikaners gebring het.

Die voorsitter van die HNP, mnr HF van der Schyff,
sê dit is lagwekkend hoe linkses niks anders in die
politiek het om oor te skryf as om apartheid aan te
val nie.
“Na alles wat na apartheid plaasgevind het en die

volslae mislukkings van die veelrassige bedeling,
kan die liberale wêreld maar net nie afskeid neem
van apartheid nie. Hulle redeneer blykbaar dat as
hulle fokus op apartheid, dan steek hulle al die mis-
lukkings van die swart ‘demokrasie’ daaragter weg”,

Politieke Oorsig

Apartheid word steeds aangeval
sê mnr Van der Schyff. 

Mnr Andries Breytenbach, leier van die HNP, sê
die skrywer se bewering dat die val van apartheid
groter ekonomiese bevryding vir die Afrikaner ge-
bring het as voor die tyd, klink net so onderstebo
as die  "upside down" naam van sy boek. 

“Tydens apartheid was daar sterk Afrikaanse
ekonomiese instellings en geen belemmering vir
Afrikaners om aan die ekonomie deel te neem as
ondernemers, eienaaars, bestuurders en kontrak-
teurs nie. Vandag weet ons almal hoe Afrikaners uit-
gesluit word ter wille van BEE en ‘affirmative action’.
Van die groot Afrikaanse ondernemings (Volkskas,
Sanlam, Federale Volksbeleggings, ens.) is daar
nie een oor nie”.

Die president van TLU SA,
mnr Louis Meintjes, het in
‘n mediaverklaring ernstig
beswaar gemaak teen die
tendens van die ANC om
nuwe belangrike inligting
meestal op Sondae bekend
te maak.

Mnr Meintjes sê TLU SA
“is teleurgesteld dat die
regering volhard om media-
konferensies en vergade-
rings rondom COVID-19
op Sondae aan te bied. Pre-
sident Ramaphosa gaan

sover om ‘n biddag aan te kondig, maar dan ontheilig
die regering die Sabbat op presies dieselfde dag.
Die Woord van God is baie duidelik oor Sondae.
Hoe kan ons die seën van God Drie-enig verwag as
die regering volhard op hierdie doelbewuste son-
dige pad?”

Mnr Meintjes sê TLU SA is trots daarop om ‘n
Christelike organisasie te wees wat glo dat God
Drie-Enig in beheer is. “Die krag van gebed is tans
dalk meer belangrik as wat sommige van die be-
laglike en sinnelose regulasies is”, sê mnr. Meintjes.

TLU SA maak ernstig beswaar 
oor regering se werk op Sondae

HUTTEN-BUCHDIENST
Posbus 7234, Pretoria, 0001

Vuurklipstraat 541, Die Wilgers
www.hutten.co.za 

hutten.buchdienst@gmail.com
012 807 0434

Mnr Louis Meintjes

“Die regering moet ophou om in die pad te staan
van gelowiges wat God Drie-enig ― op Sondae ―
wil aanbid en die dag as heilig wil hanteer”.
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Deur Denker

Sedert die ANC die bewind in 1994 oorgeneem het,
is daar al baie gepraat oor vryheid en selfbeskikking.
Meer as 26 jaar later is daar weinig vordering te rap-
porteer. Inteendeel. Die hele Covid-19 fiasko het ons
gewys dat ons vryhede nou meer bedreig word as
ooit tevore en dat die ANC-bewind nou reguit, vinnig
en doelgerig afpyl op ‘n kommunistiese bestel, waar-
in elke landsburger uiteindelik net slawe gaan wees.

Dit is so dat daar geen padkaart na vryheid bestaan
nie. As ons die oplossings gehad het, was ons al daar.

Sedert 1994 was daar al baie inisiatiewe: daar was
die sogenaamde akkoord tussen genl. Constand
Viljoen en die ANC, waarvan dadels gekom het;
die Volkstaatraad het ‘n mooi dokument opgestel
wat in die onderste laai beland het; pogings om Ar-
tikel 235 van die land se grondwet (wat voorsie-
ning maak vir selfbeskikking van minderhede) in
werking te stel, het nog niks opgelewer nie; die
Boere-Afrikanervolksraad het net so ‘n indrukwek-
kende dokument opgestel en ook internasionaal
bekendgestel, met geen reaksie nie; verskeie in-
stansies het al die VN se Menseregtekommissie
se Forum vir Minderheidsaangeleenthede ingelig,
met geen resultaat nie; VF Plus is sterk verteen-
woordig in Unpo, die staatlose volke se organi-
sasie, waar nie veel meer bereik kan word as ‘n
welwillende oor nie; ander instellings is kort-kort op
die vliegtuig iewers in die wêreld vir sogenaamde
internasionale aksies, waarvan die resultaat nou-
liks, indien ooit, verneem word. Maar almal is be-
sig, terwyl ons geleidelik terugsak en veld verloor.

Die Covid-gedoente het “toevallig” juis ontstaan in
‘n tyd dat volksnasionalisme en die terugkeer na
volksidentiteit wêreldwyd aan die toeneem was.
Die verkiesing van Donald Trump, en die feit dat hy
nog al sy verkiesingsbeloftes nagekom het ook, was
vir die linkse wêreld een te veel. Skielik duik korona
op, en die hele wêreld word ingeperk en mense soos
gevangenes en slawe ingeperk, terwyl hulle reg op
vryheid van spraak ook aan bande gelê is. Sosiale
media is egter die een medium wat gehelp het dat

mense nie heeltemal verslaaf het nie. Twitter en Face-
book het hulle bes gedoen om sensuur toe te pas,
maar dit het misluk.

Wat egter ook duidelik geword het, is dat die ANC-
bewind getoon het hoe pateties hy werklik is. In die
verlede kon hy nog weerligafleiers gebruik om sy
onvermoë agter weg te steek. Met die inperking en
die belaglike regulasies daaromheen, het hy egter
al die aandag op hom gevestig, en die toets met
onderskeiding gedruip.

Dit het egter gelei tot ‘n toenemende sluimerende
verset, veral onder die Blankes, want net soos die
droogtehulp, het wit boere geen korona-ondersteu-
ning gekry nie, en in die toerismebedryf is ook swart
bevoordeelde instansies gehelp ― Blankes kry
niks. Boonop verklaar Ramaphosa dat die land ‘n
koloniale en apartheidsekonomie het, wat nou drin-
gend getransformeer moet word.

Die vraag is dan hoe ons uit so ‘n bedeling kan kom,
as ons in 26 jaar nog geen suksesse gehad het nie.

Daar is vordering

Al die aksies van die laaste 26 jaar, al was dit nie
meetbaar suksesvol nie, het die papierspoor gelaat
dat ‘n beduidende deel van ons volk nie tevrede
met die situasie is nie. Waar ons in die verlede
vyande in die wêreld gehad het, is hulle dalk nie
summier bekeer tot vriende nie, maar hulle het ‘n
meer neutrale houding begin inneem, wat ‘n reuse
vordering is.

Net soos die sosiale media die individualisme be-
vorder het, sal toekomstige prosesse ook meer in-
dividualisties begin en gedryf word, totdat groter
gemeenskaplike inkoop verkry word. 

‘n Paar sake wat dus tans ‘n gegewe is, sluit die
weerstand teen die ANC-bewind en feitlik elke minis-
ter in; die toenemende vlakke van burgerlike verset;
die teenstand teen die ANC se flagrante rassisme
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teen Blankes; die weiering om alles soos soetkoek
op te eet; en die besef dat daar ‘n nuwe normaal
gaan kom.

Daardie nuwe normaal het nie net te doen met ge-
sondheid nie. Dit gaan alle vlakke van die same-
lewing raak. Dit gaan egter beteken dat ons ons
eie nuwe normaal moet vat, anders gaan dit vir ons
voorgeskryf en aan ons opgedwing word.

Selfbehoud

As eerste stap moet ons as volk sorg dat ons kan
oorleef. Ek noem dit selfbehoud: ons moet kyk na
ons gesondheid, en kyk na ons ekonomiese oor-
lewing. Om dit te kan bereik, moet ons samedrom-
mings vermy, veral waar die ander ongedissipli-
neerdes ons verdruk. As hulle hulleself wil besmet,
is dit hulle saak. Ons moet dit vermy.

Dit kan bereik word deur baie meer aanlyn-aankope
te doen. Daar het in die inperkingstyd skielik ‘n ont-
ploffing plaasgevind van mense wat direk by boere
hulle vars produkte aankoop, en nie meer nodig
het om in moontlik besmette winkeltoue te staan
nie. Boonop beteken dit ondersteuning van ons eie
mense, en omseiling van die rassistiese bemag-
tigingsinstellings en voorwaardes. Ons gaan onsself
beter kan beskerm deur ons eie mense te onder-
steun en ons eie instansies sterk te maak. Dit sal
ons gesond hou, en ons eie ekonomie stimuleer.

Onder selfbehoud geld ook ons veiligheid. Die polisie
stel meer belang om drawwers op die strand te ar-
resteer of om rokers te jag, as om plaasmoorde-
naars en verkragters te soek. Ons betrokkenheid
by plaas- en buurtwagte sal verhoog moet word.

Selfbestuur

Sodra ons ons selfbehoud menslikerwys redelik
verskans het, moet ons beweeg na selfbestuur.

In terme van veiligheid word selfbestuur reeds in
wese toegepas, maar dit kan nog verbeter. In talle
stedelike en landelike gebiede is daar al toegangs-
beheer, waar gemeenskappe self die toelatings-
vereistes bepaal. Dit kan verder verskerp word.

Die chaos wat ook nou met die skole ontstaan het,
en die feit dat soveel ouers aangewese was om in
die inperkingstyd hulle kinders self verder te help
met die leerplanne, het tuisonderrig baie meer aan-
loklik gemaak. Talle mense het geen vertroue in
die veiligheid van die skole meer nie. Voorheen
was veiligheid al toenemend ‘n probleem, nou het
gesondheidsrisiko’s bygekom. Talle ouers het aan-
gedui dat hulle nie hulle kinders gaan terugplaas
in die skole nie. Die staat het in wese beheer ver-

loor, en gemeenskappe moet dit gebruik. In gemeen-
skappe wat reeds ‘n vorm van veiligheid-selfbestuur
het, kan nou ook ‘n onderwys-selfbestuurstelsel
begin, in die vorm van skoolsentrums in areas. Kry
gekwalifiseerde onderwysers of afgetredenes, en
gebruik normale skoolfondse om hulle ‘n vergoeding
te gee. Van nou af gaan niemand waarskynlik meer
die vlakke van salarisse kan kry as voorheen nie.

Net so kan daardie gemeenskappe hulle eie ge-
sondheid bestuur. Daar kan private klinieke daar
gevestig word op dieselfde basis as wat die onder-
wys hanteer word, en later selfs kragvoorsiening,
vullisverwydering ens. 

Natuurlik gaan daar van staatskant gepoog word
om allerhande struikelblokke daar te stel, en regu-
lasies uit te vaardig om die vorme van selfbestuur
te frustreer. As daar egter landswyd talle sodanige
selfbestuursgebiede gevorm word, is dit ‘n damwal
wat gebreek het en waaraan die staat niks kan
doen nie.

Dit laat die geleentheid vir verskillende selfbestuurs-
gebiede om ‘n soort selfbestuurskonfederasie te
vorm, waar gedagtes gewissel word, mekaar se
suksesse bespreek kan word, waar oplossings vir
gesamentlike probleme gevind kan word, en waar
selfs ‘n soort volksregering tot stand kan kom met
“ministers” wat die onderskeie onderwysinisiatiewe
kan koördineer, en dieselfde met energie, volkshan-
del, volksgesondheid en enige moontlike ander terrein.

Selfbeskikking

Dan is in wese die grootste vlak van selfbeskikking
bereik. Hierdie gebiede sal groei namate die suk-
sesse daarvan gesien word, en hoef nie beperk te
wees tot die Oranias of die Kleinfonteins nie. Stede-
like en plattelandse gebiede kan op die manier her-
ower word, solank die volkswil daartoe bly bestaan.

Uiteraard is dit ‘n moeilike en lang pad, maar daar
kan nie nog 26 jaar gewag word om daarmee te begin
nie. Ons skuld dit aan ons kinders en kleinkinders.
Dit is iets waaraan almal kan meewerk, ook die
Facebook-“kundiges” wat oplossings vir alles het,
maar niks doen nie. Korona en sy “nuwe normaal”
gee vir ons daardie geleentheid, mense is ryp ge-
maak vir verandering, en die regte verandering moet
aan hulle voorgehou word.

Dit beteken uiteraard aan die ander kant die boikot
van alle propaganda daarteen. Media-instellings wat
in hierdie tyd hartlik meegedoen het aan die Covid-
histerie, het hulleself as onbetroubaar en selfs vyan-
dig bewys. Die nuwe normaal sal wees dat hulle
moet verdwyn, net soos die swart bemagtingsings-
kruipers en figure met kopdoeke. 
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Deur Medewerker

Suid-Afrika is uiteindelik ‘n volbloed kommunistiese
land terwyl talle intelligente hoë profiel-persone dit
nie besef nie. In ons land is die ateïstiese Kom-
munisme aanvanklik bestry en die lafhartige terreur-
groep, die ANC, ook. Onder nasionaal-gesinde
Afrikanerleiers is die gevaar ingesien. Die terroris-
tiese aanslae op ons land, op die grense en bin-
nelands, was effektief geneutraliseer. 

Vandag, onder die hiel van daardie selfde terroriste
se regime wat ook die Wêreld Geldmag met al sy
leuens (selfs oor ‘n virus) ter wille is, kyk ons met
ontnugtering terug hoe ons van ‘n nasionalistiese
Eerste Wêreldland tot ‘n kommunistiese Derde
Wêreldland in dubbele rommelstatus verval het.

Volgens oorlewering het die inwoners van Troje
gedink dat die Griekse houtperd in hulle  midde die
gode se seën op Troje impliseer. Die waarheid was
gans anders. Dit het Troje se eie ondergang bewerk.
Toe die tyd geleë was, in die nag, het die vyand
letterlik uit die houtperd gestroom en Troje se poort
van binne af oopgemaak sodat die vyand die stad
van buite kon oorstroom en oorweldig.

Troje het ook vir jare, 'n volle dekade, die Griekse
beleg van hulle stad weerstaan. Daarna het die
Griekse leër die beleg skynbaar beëindig en hulle
uit sig onttrek. Net die massiewe houtperd het agter-
gebly ― om uiteindelik in Troje tot sy reg te kom.

Kommunisme was nie in die openbaar in ons land
bepleit en bevorder nie. Kommunistiese politiek was
verbode. Maar akademiese Marxisme (die hout-
perd) was nie verbode nie. Marxisme was nie teen
die wet nie.

Marxisme was die houtperd by die Troje 
van die Suid-Afrikaanse samelewing.

Op die terreine van veral die sosiologie en die
teologie was die Marxisme as 'n bewonderens-
waardige en gesogte houtperd dieper en dieper in
Suid-Afrika ingesleep. Die houtperd het ‘n draak in
ons midde gebaar en ons land is oorstroom deur
die vyand sodat dit vandag amper onherkenbaar
vermink is.

Dus, miskien moet ons weer mooi kyk wat ons in
ons land losgelaat het ― ingesleep het. Vergeet
vir ‘n oomblik van woorde soos demokrasie en
menseregte. Kom ons bekyk die draak van naderby.

Die Marxisme en die Kommunisme

Wat word kortweg onder Marxisme, Marxisme-
Leninisme en Kommunisme verstaan?

Marxisme?

Marxisme het 'n veelheid van interpretasies (net
soos die Christendom uit 'n veelheid denominasies
bestaan). ‘n Basiese kenmerk van die Marxisme is
sy humanisme wat mense as gelyke sosiale wesens
sien. Die konsep van die mens as 'n sosiale wese
(en dit beteken vir Marx 'n menslike wese) is 'n
sleutelkonsep in sy denke.

Voortvloeiend uit Marx se sosiale humanisme
kom veral die volgende punte wat hier van belang
is na vore: gelykheid, wette, strukture, stryd, indivi-
dualiteit en geloof. Marxisme leer die gelykheid van
alle mense. Daarom moet alle mense op dieselfde
vlak wees: ewe ryk of ewe arm, ewe ontwikkeld,
geleerd en beskaafd, ewe vry, ewe gevoed, geklee
en behuis, ewe gesond, bruikbaar en nuttig. 

Sou 'n mens daarop wys dat die realiteite van die
lewe nou eenmaal anders is, dat mense verskillend
is in tale, tradisies, kulture, wonings en lande, is
die verweer van die Marxisme deur 'n sondebok te
wys: apartheidswette! Wette wat onderskeid gestel
het en klasse daargestel het. Klasse bring konflik.
Indien daar nie wetlike strukture was nie, sou daar
nie aggressie en konflik gewees het nie. Klasse bring
onderdrukking en dit lei noodwendig tot aggressie.
Individualiteit moet verdwyn en plek maak vir ge-
lykwees (ewewees) in alle opsigte. Herverdeling van 
besit, beskawing, standaard en gelykskakeling van
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ras, grondgebied, onderwys, politiek, kerk en kultuur.
Inisiatief en privaatheid moet gesosialiseer word.

Die praktyk en die geskiedenis toon natuurlik
dat gelykheid en vryheid botsende begrippe is. Die 
gelykheid van toegang van rasse tot enige woon-
gebied of openbare vervoer, ontneem 'n individu
die vryheid om ten opsigte van die betrokke sake te 
kan assosieer net met sy eie ras. Sonder om die
ewolusionistiese en dialekties-historiese materia-
lisme in al hulle fasette in die Marxistiese filosofie
na te gaan, kan slegs uit bogenoemde al gestel
word dat die Marxisme Godloos wil wees.

'n Sosialistiese humanisme van die omvang, in-
dringendheid en konsekwentheid van die Marx-
isme, stoel juis op die wortel dat daar nie 'n meta-
fisiese dimensie van die sigbare wêreld is nie. Die
sienlike kom van en uit die sienlike. Daar is nie 'n
onsienlike nie. Daar is nie 'n God nie. Daar is nie
waarheid in die geloof in God nie. Daarom is daar
ook geen verskil te make of te handhaaf tussen 
gelowiges (van watter aard) en ongelowiges (van
watter aard) nie. Menseregte soos deur die sosialis-
tiese humanisme van die Marxisme uitgespel, lê
klem op die gelykheid en eendersheid en een-
wording van “race, sex, age, colour and creed”.

Marxisme-Leninisme op sy beurt weer word voor-
gehou as 'n “transformation of Marx ignoring
his humanism in favour of the dictatorship of
the Party”. 

Lenin sou dan so min of meer die vlieg in die salf
wees. Hy het die boosheid in die Marxisme-Lenin-
isme gebring. Hy het die konsep van die “Party” in-
gebring ― die diktatorskap van die Party en dat
teenstanders vernietig moet word. Terwyl Marxisme
dus positief beoordeel was, is Marxisme-Leninisme
veroordeel. Veral ten opsigte van die volgende sake
word hierdie onderskeid gehandhaaf: ideologie,
klas, politiek en rewolusie. Wat ideologie betref, word
Marxisme positief gesien as 'n rasionalisering van
die klassestryd, terwyl Marxisme-Leninisme negatief
veroordeel word as die instrumentalisering van
morele waardes, soos geregtigheid en bevryding.

Klas verwys vir die Marxisme bloot na die status
van 'n groep met betrekking tot sy eienaarskap al
dan nie van produkte. Marxisme-Leninisme oor-
beklemtoon die konsep “klas” ten koste van ander
konsepte soos ras en so meer. Politiek in die Marxis-
tiese benadering sou dan die grondige artikulasie
van die klassekonflik in sosiale, ekonomiese en
politieke verhoudinge wees, terwyl dit in Marxisties-
Leninistiese sin 'n baie begrensde Partyhantering
van die klassekonflik sou wees.

Eweneens word rewolusie in Marxistiese sin baie
positief gesien: “According to Marx revolution is
a historical and dialectical process which takes

place through conscientisation of the prole-
tariat. It need not be violent”.

Daarteenoor is rewolusie vir die Marxisme-Lenin-
isme 'n radikale bevryding deur die omverwerping
van die staat.

Teen hierdie agtergrond van 'n onderskeid tussen
Marxisme en Marxisme-Leninisme, is die Marxis-
tiese benadering van ideologie (weg met blanke
regering in Suid-Afrika), klas (werkers en Swartes
moes polities, sosiaal en ekonomies bekragtig word),
politiek (ekonomiese krag moet gelyk verdeel word
onder alle groepe en rasse en volksgroepe), en re-
wolusie bepleit.

Ten opsigte van rewolusie sou die goeie Marxis-
tiese benadering dan neerkom op:

“In a democracy the revolution can take place
through the ballot-box. In so far as South Africa
is a democracy this evolutionary revolution is
possible. But in so far as it is undemocratic in
its treatment of non-White groups the revolu-
tion will have to take a violent nature”.

Kommunisme

Nadat die rewolusie as mikpunt van alle Marxisme
en Marxisme-Leninisme bereik is, sou dan 'n ware
demokrasie volg ― die diktatuur van die proletariaat,
werkers of gelykes. Die tweede stadium waama die
rewolusie moet lei, is Kommunisme. Dit sal 'n nuwe
vreedsame samelewing wees met nuwe “vry” mense.
Dit is 'n samelewing sonder klasseverskil, privaat-
besit en dus ook konflik, uitbuiting en aggressie.

Uit die inhoud van wat hierbo oor Marxisme,
Marxisme-Leninisme en Kommunisme gesê is, be-
hoort dit reeds duidelik te wees dat omtrent alles
wat onder die naam van politieke hervorming van-
dag in Suid-Afrika plaasgevind het, niks minder as
Marxisme is nie.

Die Marxistiese politiek sien Suid-Afrika as 'n on-
gelyke gemeenskap weens eksploitasie deur Blan-
kes wat geld, mag, geweld en geleenthede gehad
het wat die Swartes dan nie sou gehad het nie.
Blankes wou hierdie status quo handhaaf deur
wette en tuislande vir Swartes. Hierdie Marxistiese
analise van die gemeenskap in Suid-Afrika hou
natuurlik geen rekening met volkskap, volksbe-
wussyn, nasionalisme, vaderland, kultuur, beska-
wing en so meer nie. Inteendeel! Dit word alles as
onewehede verwerp. Die oplossing wat aangebied
word, sou dan net een van twee wees:

“How can this unequal society be transformed
into a just society? The Marxist-Leninist chooses
the inevitability of a violent revolution. The Marxist
looks for radical change which excludes vio-
lence. The radical change must take place on 

(Vervolg op bladsy 12)
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(Van bladsy 11)

the basic level, namely, the distribution of eco-
nomic power. Political, social and economic
power is concentrated in the hands of the white
ruling class. A change must take place on all
three levels but real change can only be based
on the economic level”.

Kyk ons na wat vandag op politieke gebied in Suid-
Afrika plaasvind, staan 'n mens verstom hoe Marxis-
tiese verandering in die politieke hervorming die
greep op byna alles het. Die Marxistiese beskouing
van regverdige samelewing, demokrasie, gelyk-
heid en so meer word in 'n groot mate gewoon as
uitgangspunt aanvaar. Die heersende politiek is
gekaap om in kameraadskap van “ons probleme”
te praat. Die goeie uitweg uit ons Marxisties-ge-
definieerde probleme is blykbaar om Marxisme-
Leninisme oorbodig te maak deur so goed en so gou
moontlik Marxisties te word:
“A society such as ours with its political, so-
cial and economic injustices can be exploited
for Marxist-Leninist aims and the best way to
cope with this is to tackle injustices on all levels
and not to cover up the iniquities of our society”.

Wat demokrasie betref, moes daar glo 'n verbreding
kom ongesiens en met opheffing van nasionalis-
mes, volksbewussyne en volksbestaan:

“We should not isolate ourselves from Western
democratic countries. There is of course a close
link between undemocratic national politics
and international isolation. …in our rejection of
the non-political means of violence to solve our
problems we must eradicate the existence of
structural violence created by unjust laws”.

Die tweede implikasie wat Marxisme polities in
Suid-Afrika tot stand moet bring, het te doen met
kapitalisme. Kapitalisme as ekonomiese sisteem
word opgebou uit privaatbesit, individuele inisiatief
en produksie-kompetisie. Dit kan ook geassosieer
word met nasionalisme. Onder die Marxisme word
gesoek na “the implementation of an economic
system in which a more just distribution of
wealth is possible”.

Die onregverdigheid van 10-20% (Blankes) wat
87% grond besit teenoor 80-90% (Swartes) wat
13% besit, moet opgehef word. Die grondwet moet
verander word sodat gronddiefstal gewettig kan
word. By so 'n Marxistiese redenasie word baie
faktore eenvoudig buite rekening gelaat soos: Wat-
ter land is wie se land? omdat dit die mees basiese
vraag is, want dit het te doen met volksbewussyne,
kulture en die geskiedenis.

Die Marxisme is ook in vyandskap met die Chris-

telike godsdiens. Dit kom in die plek van God.
Daarom kan Marx, terwyl hy toegee dat Kommu-
nisme met ateïsme begin, ook verklaar dat ateïs-
me nog lank nie Kommunisme is nie. Dit is inder-
daad 'n uitgemaakte saak dat daar geen vreed-
same naasbestaan tussen die Kommunisme en
die Christendom is nie. “For Marxism the ‘death
of God’ is a necessary condition for the con-
cern for man”.

Omdat die Godloosheid van die Marxisme 'n
Godloosheid ten gunste van die mens is, word dit
in die Marxisme selfs positief waardeer!
“And indeed, the atheism of Marxism deserves
our respect, for it is an atheism for the sake of
man ― man, not as an isolated sovereign indi-
vidual, but as a communal being. For Marxism
must be explored, and we must face the serious
criticism that even the concept of God held by
many Christians in South Africa is a hindrance
for really coming to grips with our problems”.
Die geloof in Christus as ons enigste en ewige Ver-
losser, die bestaan van ons volk, en ons eie indi-
vidualiteit en identiteit onder andere, is nou in 'n
bedreigde posisie vir ons voortbestaan voor die
aanslag van die Marxisme.

Alexander Solzhenitsyn het gesê:

Within the philosophical system of Marx and
Lenin and at the heart of their psychology, hatred
of God is the principal driving force more fun-
damental than all their political and economic
pretentious. To achieve its diabolical ends com-
munism needs to control a population devoid
of religious and national feeling, and this en-
tails a destruction of faith and nationhood”.

Daar word van ons verwag om hierdie “demo-
kratiese” bestel (Marxisme) as iets goeds te aan-
vaar. Ons moet net waak teen die “vergrype”. Dit is
egter duidelik dat wie “A” sê vir  die Marxistiese
boom (die sisteem) ook uiteindelik “B” moet sê vir
die boom se vrugte. Marxisme en enige Marx-
istiese sosialisme is en loop onvermydelik uit op
Marxisme-Leninisme en Kommunisme.

Marxisme was 'n Trojaanse perd om al die gevare
van Kommunisme in Suid-Afrika in te bring. Eintlik
is Marxisme nie soos in die geval van Troje 'n hout-
perd nie, maar 'n houtbeer. Hy het homself voorge-
doen as 'n sagte teddiebeer vir akademici, sosioloë,
sommige teoloë en politici. Met sy kloue sou hy dan
nie vang nie en met sy kake sou hy dan nie byt nie!

Die Marxistiese teddiebeer het so baie ontvank-
lik gemaak vir die kommunistiese beer! Ja, ons bly
vandag in ‘n volbloed Marxistiese staat!   



wet het swart verteenwoordiging in die wit par-
lement deur die Verteenwoordigende Naturelleraad
beëindig en wetlike erkenning gegee aan tradisio-
nele swart gesagstrukture op die grond wat deur die
1913- en 1936-wette vir hulle opsygesit is. 

Dit het ŉ geografiese piramiedestruktuur van swart
gesag gevestig, met stamowerhede aan die basis
daarvan. Elke stamowerheid het uit ŉ kaptein en sy
raadgewers bestaan, in ooreenstemming met toe-
paslike swart reg en -tradisies. Op die volgende vlak
is streekowerhede daargestel, gevolg deur ŉ Ge-
biedsowerheid op die hoogste vlak. Elke opvolgen-
de vlak in die piramide het oor ŉ groter gebied gesag
uitgeoefen en was saamgestel en geadviseer deur
verteenwoordigers van die vlak benede hom. Die lede
was almal aangestel volgens swart gebruike van se-
nioriteit, of is verkies. Al hierdie vlakke van regering
het wetgewende sowel as uitvoerende funksies uitge-
voer, met toepaslike eerbiediging van die inheemse
reg. Dit het egter steeds onder blanke toesig geskied;
en die mate van selfregering was nie duidelik ge-
definieer nie (Department of Information: 35).

Gevolglik was die volgende stap van die regering
die promulgering van die Wet op die Bevordering van
Bantoe Selfregering, Wet 46 van 1959. Hierdie wet
het wetlike masjinerie geskep waardeur die verskil-
lende swart etniese groepe volledige selfregering kon
verkry. (Word vervolg).

So is ons verraai
(Van bladsy 4)

Met die oorname van die NP in 1948 het dr Malan geweier om
verder verslae voor te lê, aangesien die regering nie die VVO
as opvolger van die Volkeverbond erken het nie. Hy, Strijdom
en Verwoerd wou Suidwes-Afrika inskakel as ŉ vyfde provin-
sie en in 1966 het Verwoerd die regsaak voor die Interna-
sionale Geregshof in Den Haag gewen dat die VVO geen
jurisdiksie oor Suidwes-Afrika gehad het nie. Inteendeel.
Suidwes-Afrika is sedert 1950 verteenwoordig in die Suid-
Afrikaanse Volksraad. In 1960 het hulle selfs deelgeneem aan
die referendum of Suid-Afrika ŉ republiek moes word. En in
1966 het die Internasionale Hof Suidwes-Afrika se verbon-
denheid aan Suid-Afrika volledig en bo alle twyfel bevestig.

Die afdraande pad vir Suidwes-Afrika het in 1971 begin toe
mnr John Vorster toegelaat het dat die Internasionale Hof ŉ
adviserende mening oor die Republiek van Suid-Afrika se be-
heer oor Suidwes-Afrika uitspreek. Die uitspraak was ongunstig.
Hierna het Vorster en sy opvolger stap vir stap Suidwes-Afrika
oorgelewer aan diegene wat die gebied met geweld wou verower.

Uiteindelik het mnr PW Botha toegelaat dat ŉ Swapo-
regering Namibië, soos dit bekend geword het, oorneem en
geleidelik is alle bande met Suid-Afrika verbreek.

Territoriale reëlings ten opsigte van 
Swartes in Suid-Afrika

Van meet af aan het die Blanke besef dat hy nie sy identiteit
sou kon handhaaf en sy gebiedsintegriteit beskerm as hy nie
territoriale segregasie in Suid-Afrika toepas nie. Daarom is
daar feitlik vanaf Uniewording deur alle partye met ŉ verant-
woordelikheidsbesef uitvoering aan dié ideaal gegee. Die uit-
sondering deurgaans was die liberaliste en die vyand van die
Afrikaner.

Reeds in 1913 het genl. Hertzog as Minister van Naturelle-
sake in genl. Louis Botha se SAP-regering die Naturellen Grond
Wet in die parlement deurgevoer waarvolgens 22,5 miljoen
akker grond vir die uitsluitlike bewoning en bewerking deur
Swartes afgesonder is. Die Beaumont-kommissie is hierop
aangestel om vas te stel of dit voldoende sou wees. Dié kom-
missie het in 1916 aanbeveel dat nog 17 miljoen akker be-
skikbaar gestel moes word.

In 1936 is die Naturelle Trustgrond Wet deur Hertzog se
VP-regering aanvaar waarvolgens ŉ trustfonds in die lewe
geroep is vir verdere aankoop van grond vir Swartes. As alles
afgehandel was, moes dit altesaam 35 miljoen akker beslaan
het. Dit sou alles grondgebied wees wat tradisioneel om his-
toriese redes aan hulle behoort het.

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

Na 1948
Nommer 28
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Wil jy huis koop of verkoop? 
Soek jy ‘n Aktevervaardiger?

Laat ek jou registrasie hanteer. 
Kontak my vir enige navrae. 

Ek werk landswyd. Persoonlike diens. 

EM Maritz Prokureurs
Tel : 084 506 0692 

E-pos: maritz.liza@gmail.com

EM Maritz Prokureurs
Aktevervaardigers



HNP se landposadres

Posbus 18826, Pretoria-Noord, 0116

Verjaardagfonds

Vandag wil ons baie dankie sê. Baie dankie vir elke bydrae, maar veral aan getroue vriende oor 50 jaar
en veral aan een getroue vriend vir ‘n reuse bydrae. Baie dankie!
As redakteur van Die Afrikaner het ek die voorreg gehad om met ‘n goeie Afrikanervriend in die buite-

land (hy het gevra dat sy naam nie genoem moet word nie) te korrespondeer en oor die selfoon te praat
― in Afrikaans. Dit was ‘n ontspanne en vreugdevolle gesprek wat ek met groot waardering kon voer. 

Ek het opnuut besef hoeveel waardering daar vir die boodskap van Die Afrikaner is. En ek het ook
besef dat ons ‘n plig en verantwoordelikheid het om te volhard om die boodskap van Afrikanernasio-
nalisme uit te dra.

Ons mag klein wees met beperkte middele, maar ons het ‘n taak waarmee ons met vreugde en oor-
tuiging moet voortgaan. Die stem van die Afrikaner om sy vryheid te herstel, mag nie stilgemaak word
nie.

Dankie my goeie vriend vir jou baie groot bydrae van R40 000. Dankie mev Anna Marx, Horst en Ursula
Graefe en mnr PA Venter vir julle bydraes.

Ons erken vandag met groot dank die volgende bydraes:

Totaal van die vorige bydraes wat reeds erken is: R34 550
Mnr Horst en mev Ursula Graefe R     500
Mnr Anna Marx R  1 000
Mnr PA Venter R     200
Vriend van baie jare R40 000 

Totaal: R 76 250

• 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

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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‘n Politieke voëlvlug oor 50 jaar

Bestellings en navrae:

Tel  079 752 4898 
(voormiddag)

info@hnp.org.za

Bankbesonderhede
vir betalings

HNP    Absa Tjekrekening 
Takkode 632 005
Rekeningnommer 020 001 348
Verwysing: U van + Album 

Op 2 Februarie 1990, 30 jaar gelede, het mnr FW de Klerk
sy bekende Rooi Vrydag-toespraak gehou. Op daardie
dag het hy aangekondig dat die SAKP ontban gaan word
en dat die kommunis, Nelson Mandela, vrygelaat gaan word.

Dié toespraak, met die daaropvolgende onderhandelings
met die ANC en die SAKP, die skryf van ‘n nuwe grondwet
en die onwettige een mens een stem-verkiesing in 1994,
het daartoe gelei dat die eens vooruitstrewende Suid-Afrika
tot rommelstatus verval het.

Maar dit was nie net mnr FW de Klerk wat verantwoor-
delik was vir dié toestand nie. 

Na die moord op dr HF Verwoerd was daar vir 25 jaar
politieke toegewings wat gelei het tot mnr De Klerk se oorgawe. 

Hoe lyk dié politieke geskiedenis? Wat was die politieke toegewings wat
oor 50 jaar plaasgevind het? 

Is daar teen dié toegewings gewaarsku, wal gegooi, weerstand gebied?

■ Lees dit alles in die HNP se Gedenkalbum: ‘n Politieke voëlvlug oor 50 jaar!

► Die koste is R590 per boek. Koerier-koste is R100.

Ope brief aan mnr FW de Klerk
‘n Uiters belangrike verslag oor die optrede van mnr FW de Klerk in die jare 1990
tot 1996 het pas verskyn. Die verslag word as ‘n ope brief aan mnr FW de Klerk
gerig. Dit is deur die Instituut vir Kultuur en Geskiedenis (IKG) gepubliseer. 

Die mite dat die oorgang van 1994 ‘n vreedsame verandering van die politieke orde
verteenwoordig, word in die ope brief skerp grondig ontleed en as vals bewys. Die
argumente wat mnr De Klerk en sy ministers destyds aangevoer het, word aan
flarde geskeur.

Die verslag word privaat versprei en kan bestel word van die Instituut vir Kultuur en
Geskiedenis. Belangstellendes kan navraag doen deur ‘n e-pos te stuur aan:  

redakteur48@gmail.com.

∎ Die posadres is : 
Instituut vir Kultuur en Geskiedenis, Posbus 2127, Montanapark 0159  Republiek van Suid-Afrika



HNP-man kry besondere toekenning

Stalsprys vir prof Steyn
Prof JJ Steyn het van-
jaar die Stalsprys van
die Suid-Afrikaanse Aka-
demie van Wetenskap
en Kuns vir stads- en
streeksbeplanning ont-
vang. Hy is algemeen
bekend as Das Steyn. 

Das Steyn is ‘n eme-
ritus professor van die
department stads- en
streeksbeplanning aan
die Universiteit van die
Vrystaat (UV). Hy is met

die prys vereer vir sy menigte publikasies in Afrikaans, sy
rol in die Suid-Afrikaanse beplanningsberoep en sy bydrae
tot die beplanningslitaratuur en akademiese ontwikkeling
van stedelike en streeksbeplanning.

Prof Steyn was van 1980 tot 2009 by die UV as dosent
werksaam en was vir 20 jaar redakteur van die vaktyd-
skrif Stads- en Streeksbeplanning. Hy het einde verlede
jaar as redakteur uitgetree. Dié tydskrif word in meer as
60 lande gelees.

Een van prof Steyn se mentors was prof Hendrik Goud-
appel. Oor hom het hy vir ‘n jaar lank aan die Tegniese
Universiteit Eindhoven in Nederland navorsing gedoen en
twee boeke oor Goudappel geskryf.

Prof Steyn sê alles in Suid-Afrika het politiek geword.
Daarom word stadsbeplanning nie meer beoordeel op
grond van wat verbetering kan bring nie, maar op grond
van die politiek. Hy sê as ‘n mens na landwye streeksbe-
planning kyk, lyk dit nie of die betrokkenes ‘n plan het nie. 

Ten spyte van sy uiterste bekwaamheid het prof Steyn
nooit staatswerk gekry nie bloot omdat hy teen die vorige
NP-regering was en ook teen die huidige regering is.

Die beskeie Das Steyn sê daar is slimmer ouens as hy
in daardie beroep, maar hy is die enigste een met ‘n
standpunt. “Dit is die verskil”. Hy werk tans aan ‘n boek
oor argitektuur. 

Prof Steyn is ‘n baie bekende leiersfiguur in die HNP. Hy
het reeds in November 1969 as lid by die HNP aangesluit
en is sedertdien aktief betrokke by die HNP en die politiek
in Suid-Afrika. 

Das Steyn is ‘n Afrikaner met moed en deursettingsver-
moë. Hy is ‘n gesinsman en saam met sy vrou Magdalena
het hulle vyf kinders en tien kleinkinders.

Die hoofsekretaris van die HNP, mnr Louis van der Schyff,
sê die HNP en Die Afrikaner wens prof Steyn van harte
geluk met hierdie besondere toekenning. ”Ons is trots om so
‘n geëerde man in ons geledere te hê”.

16 Junie 2020
Tydens die Tweede Vryheidsoorlog,
op 16 Junie 1900, het Lord Roberts
Proklamasie 5/1900 uitgevaardig waar-
volgens die plaashuise afgebrand en
die Boere-vroue en -kinders in Britse
konsentrasiekampe gevange gehou
is. 34 000 vroue en kinders het ge-
sterf. 

Die Britte kon nie die Boere verslaan
nie, en het die oorlog teen die vroue
en kinders gevoer om die burgers
tot oorgawe te dwing. 

In 1994 is ons weer van ons vryheid
beroof. Soos na 1902 sal die Afrika-
nervolk (die Boer) weer sy vryheid in
sy vaderland herstel. 

Die kommunistiese ANC het 16 Junie
as Jeugdag verklaar.
Ons vier nie Jeugdag nie.

Op 16 Junie vier ons Konsentrasie-
kampdag.  Dan bring ons hulde aan
daardie vroue en kinders wat onder
die Britte vir ons vryheid gesterf het.

Eie volk, Eie land!

Prof Das Steyn
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