Die staatkundige uitdagings van ons tyd: Hoe noodsaaklik en haalbaar is
Afrikanereenheid om die im pak van die NDR die hoof te bied?
Flip Buys

Inleiding
Dit is vandag duidelik dat die A NC tydens die Kodesa-onderhandelings tydelike toegew ings
gemaak om die politieke mag te kry en dat hulle, noudat die magsbalans verskuif het,
daardie mag gebruik om hulle oorspronklike doelstellings te verw esenlik. Hierdie
doelstellings van die A NC het tw ee oorhoofse bene: ’n politiek-kulturele been en ’n
ekonomiese been. Die politiek-kulturele doelw it is dié van inlyw ing, met ander w oorde, om
ander partye, burgerlike organisasies, minderhede en gemeenskappe by die ANC as
wesenlik Afrikanistiese organisasie in te lyf, en om hulle deur die staatsideologie van
transformasie en nasiebou so te sê in die meerderheid ‘op te los’. Dit is hulle siening van
nasionale eenheid, soos dit onlangs w eer op die regeringsberaad oor nasionale
samehorigheid duidelik gew ord het. Hierdie ideologie laat nie ruimte vir die vrye uitlew ing van
kulturele identiteite nie, omdat dit ervaar w ord as bedreigend vir die oorheersing van die A NC
en hulle vertolking van nasionale eenheid.
Die tw eede doelw it is dié van ekonomiese gelykmaking deur ’n proses van herverdeling
deur middel van ’n w ye reeks wette w at daarop ingestel is om w elvaart proporsioneel
volgens elke bevolkingsgroep se getalleverhouding te verdeel. Die beginpunt van hierdie
proses was die instelling van ’n w elsynstelsel w at deur die herverdelende belastingstelsel
gefinansier word. Dit is gevolg deur ’n netw erk van BEE-w etgew ing en sektorale kodes, en
talle ander maatreëls soos regstellende aksie. Dit is nouliks nodig om te noem dat met
gelykmaking die ANC nie gelyke geleenthede. oftew el ’n gelyke w egspring, bedoel nie, maar
gelyke uitkomste, oftew el gelyk by die w enpaal. Die ideologiese oorsprong van die ANC se
gelykmakingsbeleid is Karl Marx se resep dat rew olusionêres eers die politieke mag in die
hande moet kry en dit dan moet gebruik om die ekonomiese mag te bekom. Marx het verder
gesê dat dit vanselfsprekend nie kan gebeur sonder om despotiese inbreuk te maak op
eiendomsreg nie. Natuur lik doen die ANC dit veel meer gesofistikeerd as in Marx se tyd en
hulle regverdig hulle optrede met ’n dik roomsous van demokrasie, w etgewing, politieke
propaganda en die kriminalisering van die Afrikanergeskiedenis.
Die gesamentlike uitw erking van hierdie gelyklopende prosesse van inlyw ing en gelykmaking
is dat die burgers van hierdie land se vryheid stelselmatig en planmatig deur die staat
weggekalw e w ord. Dít gebeur ten spyte van ons veelgeroemde Grondw et en demokrasie, en
selfs in die naam en met behulp daarvan. Ons leer nou dat demokrasie en vryheid nie
noodw endig dieselfde ding is nie en dat dit in uiterste gevalle selfs die teenoorgestelde kan
wees. Die staat se rol in die samelew ing w ord al groter, maar die indiw idu, die gemeenskap
en die privaat sektor se vryheid krimp daarmee saam al kleiner.
In die praktyk is die grondw etlike vryhede van taal- en kultuurgemeenskappe al so verskraal
dat ons lankal nie aan die internasionale standaarde vir kulturele vryheid voldoen nie.
Daar mee saam w erk verskeie grondw etlike instellings w at veronderstel is om die demokrasie
en vryheid van die burgery te bew aak, eerder saam met die staat teen ons vryheid. Niemand
noem meer die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad in ernstige geselskap nie, terwyl die
Kommissie vir die Bevordering van die Regte van Mense w at aan Taal- Kultuur of
Godsdienstige Gemeenskappe behoort, lankal ’n sw ak grap is. Onder die dekmantel en
dw angbuis van die staatsideologie van transformasie, w ord ons vryheid op die meeste
gebiede ernstig beperk in lyn met staatsvoorskrifte. Die ANC is lief daarvoor om vir Karl Marx
aan te haal w aar hy sê dat politieke gelykheid (demokrasie) betekenisloos is sonder
ekonomiese gelykheid (sosialis me). Maar kan ons nie met soveel meer reg sê dat politieke
vryheid betekenisloos is sonder kulturele vryheid nie?
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Die oorsprong van die aanval op ons vryheid is die ANC se histories linkse siening van die
demokrasie, w aarvolgens die meerderheid oor alles en almal besluit. Soos president Zuma
onlangs gesê het, het die meerderheid in ’n demokrasie mos meer regte as die minderheid!
In die praktyk is dus net die meerderheid in ’n demokrasie vry, w at volgens die politieke
wetenskaplike Donald Horow itz op strukturele oorheersing neerkom. Maar die belangrikste
rede vir die aanslag op ons vryheid lê in die sosialistiese w ortels van die ANC.
Oudregter Jan Steyn het betekenisvol gesê dat dit nie moontlik is om net sekere dele van die
Sosialis me te aanvaar, sonder om terselfdertyd daardie ideologie se outoritêre politieke
strukture en die gepaardgaande perke op persoonlike vryhede daarmee saam te kry nie.
Daar is tog ’n onbreekbare band tussen alle soorte vryheid, w at alles verlore kan gaan as die
staat se rol in die samelew ing te oorheersend raak. Soos die Nobelprysekonoom Milton
Friedman gesê het: ’n samelew ing w at gelykheid – in die sin van ’n gelyke uitkoms – hoër
ag as vryheid, sal sonder een van die tw ee eindig.
Die ANC se bloudruk vir hulle program van politiek-kulturele inlyw ing en ekonomiese
gelykmaking is natuur lik vervat in hulle beleid oor die National Democratic Revolution, w at
natuurlik ’n onmoontlike botsende begrip vir enige demokraat is. Die vraag is hoe die
uitdaging w aarvoor ons met die NDR te staan kom, die hoof gebied kan w ord en meer
bepaald, w atter rol groter Afrikanereenheid daarin kan speel.
Afrikaneridentiteit
Die eerste vraag wat ons moet beantw oord, is of ons hoegenaamd nog as Afrikaners op
hierdie linkse uitdagings moet reageer en of ons nie eerder, soos die liberales w il hê, bloot
as individue of as burgery in die algemeen moet saamstaan nie.
Dit is so dat daar ’n groot aantal algemene bedreigings vir die land is en dat daar inderdaad
ruimte en selfs ’n noodsaak is om hierdie kw essies gesamentlik te beveg, ongeag ’n mens se
kultuurverband. Kom ons dink maar aan die gedeelde grondliggende belange w at ons as
Suid-Afrikaners almal raak, soos die oppergesag van die reg, die markekonomie,
eiendomsreg, die besker ming van die omgew ing, die aanslag op ons almal se persoonlike
vryheid, gew eldsmisdaad, die versw akkende infrastruktuur, mediavryheid en ’n w erkende
staat. Dit is belangrik dat ons op gebiede soos hierdie w at alle landsburgers raak, met almal
wat w il saamw erk moet saamstaan ter w ille van ons almal se toekoms. Met hierdie algemene
belange w at talle Suid-Afrikaners oor taal-, kultuur-, ras- of politieke grense deel, sal ’n
gesamentlike strategie w aarskynlik beter w erk as om dit op ons eie aan te pak. Ons moet en
wil graag saamw erk met ander oor gedeelde sake, solank die prys van samew erking nie te
hoog gemaak w ord nie, met ander w oorde, solank dit nie van ons verw ag w ord om ons
Afrikanerbestaan en -belange in die proses op te offer nie. Veelvoudige identiteite is mos ’n
aanvaarde en w êreldwye verskynsel, wat nie w edersyds uitsluitend hoef te w ees nie.
Die saak is nie so eenvoudig soos liberales dit w il maak nie. Ja, dit is so dat sekere
knellende nasionale vraagstukke algemeen is en gesamentlik aangepak kan w ord. Maar dit
is ook so dat ons as Afrikaners voor belangrike bestaansvraagstukke te staan kom –
vraagstukke w at ons as groep en ons as gemeenskap raak, en w at ons as Afrikaners moet
aanpak. Dit is ’n w erklikheid w at nie w eggedroom kan w ord nie.
Dit is grondliggende bestaansvraagstukke soos die volgende:
• Ons lew ens en ons veiligheid w aar ons as Afrikaners bedreig w ord, bv. “Kill the Boer”
en die plaasmoordvraagstuk;
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•

waar ons grond en ons eiendom as groep bedreig w ord, omdat grondhervorming op
’n rassegrondslag plaasvind;

•

ons Westerse lew enswyse en die beliggaming van ons godsdienstige en kulturele
waardes in ons gemeenskaps- en openbare instellings;

•

ons lew enstandaard en
rassewetgew ing;

•

staatsondersteuning vir Afrikanerinstellings w at met groot opoffering opgebou is, soos
ons skole en universiteite;

•

ons reg om self besluite te neem oor sake w at ons as kultuurgroep raak, met ander
woorde ons kulturele vryheid;

•

gelyke geleenthede in die w erkplek en in besigheid;

•

billike w aarde vir ons swaarverdiende belastinggeld om bv. ons taal, onderwys en
media finansieel te steun;

•

respek vir ons geskiedenis en ons erfenisse;

•

’n vrye ekonomie en gelyke ekonomiese geleenthede, ongeag ons ras;

•

Eerstew êrelddienste w aarvoor ons belasting betaal;

•

die besker ming van ’n Afrikanergemeenskapslew e; en

•

die kans op ’n blyw end vrye, veilige en voorspoedige toekoms vir ons as Afrikaners.

lew ensgehalte wat

as

groep

geraak word deur

In kort gaan dit oor ons reg op voortbestaan as ’n erkende gemeenskap, met die reg en
vryheid om ons kultuurgoedere na die volgende geslagte oor te dra, in die besonder deur
instellings w at deur ons as gemeenskap self bestuur w ord. Dit sal inhoud gee aan ons reg op
bestaan en teen vernietiging deur programme en strategieë van gedw onge inlyw ing by die
meerderheid.
Liberales ontken die bestaan van Afrikaners, omdat hulle net in individuele regte glo en
omdat groepe kw ansuis nie gedefinieer kan w ord nie. Hulle vergeet dat Ben Gur ion gesê het
dat ’n volk nie gedefinieer hoef te w ord om te bestaan nie. “ Ons is al Jode sonder definisie vir
3 000 jaar,” het hy gesê, “en elkeen w eet of hy ’n Jood is of nie, en almal w eet dat daar Jode
is”.
Baie liberale stelsels het al in Afrika misluk, juis omdat die liberale ideologie die
grondvraagstuk in multi-etniese samelew ings, naamlik die verhouding tussen groepe,
probeer ignoreer. Die oorsaak van die liberale mislukkings w ord goed deur die Amerikaanse
staatsman Henry Kissinger saamgevat, met sy stelling dat “die demokrasie in die Weste
ontw ikkel het uit homogene samelew ings. Daar w as nie institusionele versperrings vir ’n
minderheid om ’n meerderheid te w ord nie. In die Weste is verkiesingsneerlae gesien as ’n
tydelike terugslag w at weer omgekeer kan w ord. Maar in multi-etniese lande beteken
minderheidstatus gereeld per manente diskriminasie en die risiko van politieke uitsterw ing.”
Die w erklikheid is dat ons as Afrikaners ’n ongew ilde minderheid in die land van ons
geboorte is, dat daar sekere gedeelde vraagstukke is w at ons gesamentlik moet aanspreek
met ander groepe, maar dat daar ook sekere bestaansvraagstukke is w at ons as Afrikaners
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raak en w at ons as Afrikaners moet aanspreek. Die doel hiervan is nie om ander uit te sluit
nie, maar om seker te maak dat Afrikaners ook ingesluit en deel van die toekoms is.
Natuurlik sal dit soveel beter en makliker w ees as daar Afrikanereenheid is.
Hoekom is daar nie Afrikanereenheid nie?
My siening is dat die gebrek aan Afrikanereenheid nie die oorsaak van ons probleem is nie,
maar die gevolg van ons probleem as staatlose minderheid. Bepaalde redes hiervoor is:
•
•
•
•

•
•
•
•

tw yfel oor Afrikaneridentiteit as gevolg van indiw idualisme, propaganda of politieke
ontkoppeling;
die verbrokkeling van eertydse Afrikanernasionalis me ná suksesvolle modernisering
(Eerstew êreldstatus) en die koms van die nuw e bedeling;
die afw esigheid van ’n samebindende toekoms ideaal;
post-’94-onttrekking van Afrikaners uit Afrikanerinstellings w eens ’n veranderde
speelveld ( meerderheidstelsel) en vertrouensbreuk tussen Afrikaners en hulle leiers
en instellings;
’n gebrek aan groot Afrikanerinstellings met groot steun w aarmee ’n eenheid gevor m
kan w ord;
die transformering van Afrikanerinstellings in Suid-Afrikaanse instellings;
die gebrek aan ’n oorkoepelende Afrikanervisie, -strategie en –struktuur; en
die ongeloofw aardigheid en ondeurdagte planne van mikro-organisasies, w at die
Afrikaner se geldige strew es polities vergiftig en diskrediteer.

Dit is belangrik dat Afrikanereenheid nie as ’n kitsoplossing vir ons probleme gesien w ord
nie. Daar w as in die verlede al genoegsame politieke, kulturele, militêre, strukturele en selfs
geloofseenheid, w at ook op niks blyw ends uitgeloop het nie. Daar is redes hiervoor, soos dat
ons bestaansvraagstukke te diep lê om deur rigtinglose saamstaan opgelos te kan w ord. Die
hoofprobleem is myns insiens dat die kernoorsake van ons probleme nie hard en reguit
genoeg in die oë gekyk en aangepak w ord nie. Ek w il ons as Afrikaners se grondliggende
probleem soos volg opsom:
Die Afrikaner het nie ’n duidelik omlynde gebied wat hoofsaaklik deur homself bewoon en
bewerk word met meerderheidsteun vir volle selfbeskikking nie. Sy verspreidheid oor die
ganse Suid-Afrika en die gepaardgaande vervlegdheid met die SA ekonomie en die
afhanklikheid van nie-Afrikanerarbeid wat ook sy ondergang as staatkundige moondheid
teweeg gebring het, maak die herstel van sy vryheid nog steeds uiters moeilik. Ons is ’n
krimpende en ongewilde minderheid wat struktureel oorheers en uitgesluit word en al meer
die teiken word van ’n onvriendelike meerderheid en ’n vervallende staat wat demoderniseer
en Afrikaniseer .
As ons nie hierdie probleem reg begryp en dit strategies verreken en daarvoor beplan nie,
gaan nie ’n eenheidstrategie of enige iets anders ons vorentoe vat nie. Dan skuif ons net
weer die dekstoele op die Titanic rond.
Voorvereistes vir eenheid
•
•
•
•

’n Geloofw aardige en w erkbare toekomsplan w at ons grondprobleem verreken.
Wesenlike steun vir daardie toekomsplan, en aanvaarding by 80% van Afrikaners.
Sterk en suksesvolle instellings om daardie plan in w erking te stel, ongeag die
politieke omstandighede. (Ons moenie net w il nie, ons moet kan!)
’n Besef dat die skepping van ’n praktiese w erklikheid politieke erkenning voorafgaan,
omdat daar tans geen kans van politieke ooreenkomste is nie.
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•
•

•

•

’n Plan w at voorsiening maak vir Afrikanereenheid en nie net vir regse eenheid nie.
(’n Volk het die reg op selfbeskikking, nie ’n politieke groep nie.)
Planne om ons toekomsideale in die w erklikheid te verw erklik, en nie om na die
verlede te probeer terugkeer nie. Slagspreuke en kragdadige toesprake is nie ’n
plaasvervanger vir werkbare planne en goed bestuurde Afrikanerinstellings nie.
Groeiende samew erking tussen geloofwaardige Afrikanerinstellings met bew ese
steun, kan tot groeiende selfstandigheid lei, w at uiteindelik polities erken w ord en so
selfbeskikking sal daarstel. Eenheid is nie om splintergroepies net saam te snoer nie.
Vordering is belangriker as verlammende eenheid. ( Eenheid vir ’n doel!)

Afsluiting
•
•
•

•
•
•

Die w erklikheid is aan ons kant: die ANC-beleid kan nie w erk nie.
Eenheid is as 80% van Afrikaners betrek w ord by geloofwaardige planne en
organisasies; studies wys dit is moontlik.
Die w esenlike ondersteuning van groot getalle Afrikaners (volkseenheid) is
belangriker as strukturele eenheid tussen onverteenw oordigende organisasies
(organisatoriese eenheid).
Ons w eeg swaarder as wat ons tel: ’n burgerlike in plaas van politieke strategie vir
eenheid en vordering.
Doelgerigte eenheid sal mettertyd tot stand kom.
Sw art tuislandboere teenoor Afrikanerboere!
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