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NP van Wyk-Louw
DIE DIEPER REG

'n Volk sonder 'n eie vaderland is 'n bywonervolk
'n Volk sonder 'n eie regering is 'n slawevolk

'n Volk sonder 'n eie vaderland en eie regering is

soos 'n boom sonder wortels -— hy sal sekerlik sterf
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Die Konserwatiewe Party

STIGTING VAN DIE KP: WAAROM?

Die Konserwatiewe Party is op 20 Maart 1982 gesug om die beleid van SELFBE-

SKIKKING voort te sit nadat die regering SELFBESKIKKING vir MAGSDELING

verruil het. so skouspelagtig het die KP met hierdie onfeilbare beleid gegroei dat kenners

reeds in 1987 voorspel het dat die KP die regering gaan oorneem.

Die NP, wat in 1948 aan bewind gekom het, het 'n unieke rekord daargestel as die
demokratiese regering in die Westerse geskiedenis wat die langste ooit aan bewind kon bly.

Die NP se suksesresep het sonder twyfel gelê in sy beleid van volwaardige SELF-
BESKIKKING vir die verskillende volke van Suid-Afrika en sy onvoorwaardelike
verwerping van enige vorm van politieke MAGSDE LING. Die NP het deurentyd ernstig
gewaarsku dat MAGSDELING die Blanke se identiteit en vryheid sou vernietig.

Toe Eerste Mimster PW Botha dus op 24 Februarie 1982 ewe skielik MAGSDE-
LING as die NP se nuwe beleid aanvaar, was dit onvermydelik dat diegene wat Blanke
seltbeskikking wou bly handhaaf, nie mnr Botha se ingrypende ommeswaai sou kon aan-
vaar nie.

Dr AP Treurnicht, Minister van Staatsadministrasie en Statistiek en Leier van die NP
in Transvaal, het hom onmiddellik en fcrm teen die nuwe beleid verset. Hy en 17 ander
LV' s is daaroor uit die NP geskors. Op 20 Maart 1982 stig hulle die Konserwatiewe Party
van Suid-Afrika om die beleid van SELFBESKIKKING voort te sit. Dr Treurnicht is
eenparig as Hoofleier van die KP verkies.

Toe die KP tydenèsy eerste algemene verkiesing op 6 Mei 1987 teen alle voorspellings
in uitmuntend presteer het en sowat 550 000 Blanke stemme gekry het en die amptelike
omsisie in die Volksraad geword het, het dr 

elemente 
AP Treurnicht 

gekaap 
gesê: 
is en 

"Dis 
dat 

pandag 
hy met 

duidelik
sy nuwe

dat die NP heeltemal deur volksvreemde 
MAGSDELING-beleid roekeloos op Swart meerderheidsregering qfstuur. Die KP sitdie suksesresep van die ou NP poort, naamlik die beleid van SELFBESKIKKING.Daarmee sal die KP die regering oorneem en vrede en voorspoed in Suid-Afrikaherstel. "

so erg is die NP se verval sedert hy MAGSDELING as beleid aanvaar het, dat 'nbekende Britse politiek. navorser, mnr D Simson, in THE STAR van 24 Mei 1987voorspel dat die NP die volgende algemene verkiesing gaan verloor en dat die KP Suid-Afrika se nuwe regering gaan wees.

Sowat 15 Blankes het op 20 Maart 1982 die Konserwatiewe Party gestig om diebeleid van SELFBESKIKKING poort te sit.2

DIE LEIER

Die Hoofleier van die Konserwatiewe Party, dr
Andries Petrus Treurnicht DVD LV het op verskeie
lewensterreine die hoogste sport bereik.

Op kerklike gebied bedien hy as predikant van die NG

Kerk 14 jaar lank verskillende gemeentes en word verkies

as assessor eers van die Kaapse en later ook van die
Algemene Sinode.

Op akademiese gebied verwerf hy na sy suksesvolle
predikantstudies te Stellenbosch 'n Meestersgraad en 'n

Doktorsgraad in die Staatsfilosofie aan die Universiteit
van Kaapstad.

As joernalis was hy redakteur van DIE KERKBODE en van HOOFSTAD en as

sportman het hy sodanig op die rugbyveld uitgeblink dat hy in 1949 provinsiale rugby teen

die All Blacks gespeel het.
Dr Treurnicht het 16 boeke geskryfen op die kultuurterrein was hy ondervoorsitter van

die FAK.
In 1982 is hy deur die vorige Staatspresident met die Dekorasie vir Voortreflike Diens

vereer en is ook op die titel Sy Edele geregtig.
In 1971 word hy L V vir Waterberg, die tradisionele kiesafdeling van die Leeu van die

Noorde, waarvan die eerste een adv JG Strydom was;Adjunk-minister in 1976; Leiervan

die NP in Transvaal in 1978 (oor die koppe heen van 12 ministers) en in 1979 word hy

Minister van Staatsadministrasie en van Statistiek.
Dr Treurnicht se leierskap dra die stempel van getrouheid, lojaliteit, doelgerigtheid en

van kragtige geestelike vasberadenheid. Sy onberispelike styl en hoflikheid; voortreflike

menseverhoudings; rotsvaste geloof; vlymskerp intellek; sy talentvolle vermoë om heer-

sende strydpunte te identifiseer, te verstaan, te vertolk en op te los; sy duidelike
toekomsvisie; sy selfbeheersing; uitsonderlike redenaarsvermoë en nederige Christenskap

— dit dra alles daartoe by om hom te identifiseer as leier van die laaste Blanke gemeenskap

in Afrika.
Daar word hoë eise aan dr Treurnicht gestel. Op hom vestig die Blanke met goot

vrymoedigheid en verwagting sy hoop om sinvol in sy vaderland staande te bly en nie in 'n

put van veelrassigheid verswelg te word en as volk te sterf nies

DIE KONSERWATIEWE PARTY KOUKUS

Die KP Koukus bestaan uit hoogs gekwalifiseerde, ervare

topmanne.

Die KP se Parlementère Koukus bestaan uit 26 lede, waarvan 23 Volksraadslede en 3

Presidentsraadslede is.
Hierdie besondere span vorm die leierskorps van die KP en is inderdaad 'n merkwaar-

dige groep. Nie net is hulle besielde vegters vir Blanke belange nie, maar hulle besHk as

span oor merkwaardige kwaliteite.
Op akademiese gebied beskik die Koukus oor 4 doktorsgade, 7 meestersgrade. 2 h•

neursgrade, I I LLB gade, 24 ander baccalaureusgrade en 5 diplomas. 'n Totaal vu 53

tersière kwalifikasies vir slegs 26 manne!
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Voor:

Middel:

Agter:

FJ Ie Roux (Brakpan) Hoofsweep, adv T Langley (Soutpansberg), dr C P
Mulder (Randfontein) Ondervoorsitter van die Koukus, dr A P Treurnicht
(Waterberg) Hoofleier, dr F Hartzenberg (Lichtenburg) Voorsitter van die
Koukus, C Uys (Barberton), dr WJ Snyman (Pietersburg) Sweep, J H van
der Merwe (Overvaal) Sween
A Gerber(Brits), WJ D van wvk (Witbank), D C; H Nolte (Delmas), adv S C
Jacobs (Losberg), HJ Coetzee (Middelburg), J M Beyers (Schweizer-
Reneke), D S Pienaar (Potgietersrus), C B Schoeman (Nigel).
S P van Vuuren (Ventersdorp), C J Derby-Lewis (Indirek verkose), P J
Paulus (Carletonville), J R de Ville (Standerton), adv M J Mentz SA
(Ermelo), adv C D de Jager SA (Bethal), adv J J S Prinsloo (Roode-
poort).

Die KP se skouspelagtige groei
Die KP is op 20 Maart 1982 gestig en het sedertdien aan 'n reeks tussenverkiet"

deelgeneem en telkens uitstekend gevaar. Byna sonder uitsondering het die KP

opponente elke keer gesé die KP het sy plafon bereik, net om by die volgende

verkiesing te erken die "plafon" moet gelig word.

Op 6 Mei 1987 veg die KP sy eerste

algemene verkiesing en behaal 'n skit-

terende sowat 550 000 stemme wat 27%

van die uitgebragte Blanke stemme was.

Daarmee word die KP die amptelike

opposisie in die Volksraad en THE STAR Treurnicbt 

for

voorspel dat die KP die regering gaan Presi-
oorneem.

Aan die begin van 1988 behaal die KP
dent

skouspelagtige suksesse in drie tussen-

verkiesings. Kenners is dit eens dat die KP

stewig op pad is om SA se regering te

word.

'N DINAMIESE LANDSWYE ORGANISASIE

Geen organisasie vorder sonder begeesterde vrywillige werkers nie. Die KP het in 'n

ommesientjie na sy stigting oor soveel vrywillige werkers beskik dat hy gou 'n dinamiese

landswye politieke organisasie kon opbou wat vandag verreweg die sterkste vrywillige

Blanke politieke werkerskorps tot sy beskikking het.

Waar 'n moedelose Nasionale Party tydens die 1988 Randfontein tussenverkiesing

werkers teen vergoeding moes huur, het byna 1 000 vrywilligers die KP se ongelooflike

meerderheid van 3 71 1 met bruisende entoesiasme help verwesenlik.

Die KP het 'n kantoor in elke provinsie met opgeleide, knap amptenare heeltyds in

diens. Die KP spog met meer as 2 000 takke in Suid-Afrika en die getalle neem

steeds toe.
Hierdie dinamiese organisasie sorg vir die aggressiewe uitdra van die KP se duidelike

oplossing en is die ruggraat van die party se fenomenale politieke suksesse.
Dr C P Mulder is sedertdien oorlede en sy seun, dr C P Mulder, is in sy plek verkies.

Mnr J M Beyers is deur dr P W A Mulder vervang.

Behalwe dat presies die helfte van die lede van die Koukus (is dit dalk 'n rekord?)
regsmanne is, sluit die verdere beroepe in predikante, boere, sakemanne, onderwyserS,
professore,joernaliste, skrywers, navorsers, 'n geneesheer en 'n vakbondleier. Talle lede is
vir meer as een beroep bekwaam. Hulle kan inderdaad met gesag oor enige onder-
werp debatteer.

Die sewe senior KP LV's het gemiddeld byna 16 jaar Parlementere ervaring elk; twee
lede het Kabinet-ervaring en twee lede ervaring as Parlementére voorsittende beamp-
tes.

Die uitstaande samebindende kenmerk van hierdie formidabele span volksleiers is egtcr
hul sonderlinge en rotsvaste toegewydheid aan die Afrikaner en sy Blanke bondgenote se
vryheidsideaal: Die ideaal van SELFBESKIKKING. Die ideaal dat die Afrikaner en SYbondgenote weer die reg sal herwin om hulself in hul eie vaderland te regeer.Hierdie span is uniek — op hulle vestig die Afrikanervolk en daardie ander Blankes wathulle met sy vryheidstrewe vereenselwig hul hoop om hul vryheid te herwin. Daartoe is dieParlementere Koukus van die Konserwatiewe Party verbind.

'N EIE KOERANT
Die KP is die konstante skyfvan die vyandige SAUK

TV en alle koerante in Suid-Afrika. Verdraaiings, wan-

voorstellings, halwe waarhede en blatante onwaarhede

omtrent die KP word daagliks die wereld ingestuur.

Alhoewel 'n eie dagblad ontsettend duur is, vorder die KP

stadig maar seker met sy eie tabletgrootte PATRIOT wat

nou reeds weekliks verskyn. 'n Geskatte 60 000 lesers

lees weekliks PATRIOT.
PATRIOT groei deurentyd. Sy inhoud is waarheidsge-

trou, van onberispelike styl, ook met Engelse mede-

werkers en beslis die koerant van die toekoms. Die KP

skuld geen sent geld op sy koerant nie en sy pers reserwe-

fonds bedra tans nagenoeg RI miljoen met die oog op

uitbreidings.

Patriot
KP NA

Dr. Treurnicnt
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DIE KP IS 'N WENNER!

Die KP is 'n WENPARTY omdat hy aan al die vereistes vir 'n suksesvolle politieke

party voldoen. Hy het 'n beleid wat sonder twyfel die oplossing vir Suid-Afrika se pro-

bleme is; 'n dinamiese leien • n landswye organisasie; 'n ele koerant en 'n sterk groeiende

ondersteunerskorps. Alle aanduidings bestaan dat die KP Suid-Afrika se regering

gaan oorneem.
Die kern van die KP se sukses Ié in sy beleid van SELFBESKIKKING. Dit is 'n beleid

wat aan elke volk sy eie gun en waar geen volk 'n ander kan oorheers nie. Dit was die ou NP

se suksesresep voordat die bollemakiesie begin het. SELFBESKIKKING is nou die KP

se wenresep.
Kenners wat die NP se historiese 1948 oorname meegemaak het, sé vandag openlik

dieselfde sonderlinge golf van nasionalisme spoel weeronkeerbaaroorBlank Suid-Afrika
'n onstuitbare golf.

SA se politieke uitdaging

Daar is vir Suid•Afrika een van net twee
keuses: Selfbesklkking of Magsdeling

Niemand kan die bestaan van Suid-Afrika se ryke volke- en menseverskeidenheid be-
twyfel of ontken dat daar in Suid-Afrika minstens 'n Afrikanervolk en breë Blanke
gemeenskap; 'n Kleurlingvolksgoep; 'n Indiërvolksgroep en nog 10 Swart volksgroepe
woon nies

Die kernvraag waarmee geworstel word, is hoe moet hierdie verskeidenheid regeerword? Hieroor was nog altyd een van net twee moontlike keuses.

SELFBESKIKKING

Die een keuse, waarvoor die KP staan, is dat elke volk homself in sy eie grondgebiedregeer soos die verskillende volke dit byvoorbeeld in Europa, Afrika en elders doen.Dan oorheers die een nie die ander nie; dan is daar vrede, voorspoed en goeie buur-manskap. Dit is SELFBESKIKKING. Dit is die enigste beleid wat in Afrika werk. Ditberus stewig op internasionaa] erkende Staatsregbevnsels. Dit is 'n fundamentele reg watin die Handveste van die Volkebond en van die VVO ingeskryf is. Dit is 'n reg van 'n volkwat internasionaal as onvervreembaar beskou word. Die Afrikaner en ander Blankes eisdaardie reg op.
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MAGSDELING

Die ander keuse, waarvoor die nuwe NP ook staan, is dat Suid-Afrika een
land is, met een burgerskap vir almal en waar die politieke mag deur almal gedeel

is MAGSDELING.
MAGSDELING het nog nèrens op aarde bevredigend gewerk nie en

derheidsyoepe is eenvoudig aan die sterkste groep se genade uitgelewer. Dit lei konnœ
en dikwels bloedvergieting. Mnr Pik Botha, Minister van Buitelandse Sake, erken

dat die NP se nuwe beleid van MAGSDELING tot 'n Swart president
Suid-Afrika gaan lei (The Citizen, 7 Feb 1986). Dit beteken doodgewoon Swart
sing in Suid-Afrika.

Die NP sit vandag in 'n doodloopstraat

Die NP het in 'n doodloopstraat beland
toe hy SELFBESKIKKING verruil het vir
MAGSDELING. Staatspresident PW
Botha het Suid-Afrika as een onverdeelde
land met een burgerskap en universele
stemreg verklaar (BEELD, 1 Oktober
1985). Mnr Botha sè binne daardie een
onverdeelde Suid-Afrika nou "min-
derheidsgroepe" wat die politieke mag met
mekaar moet deel, maar een " goep" moet
nie 'n ander "groep" oorheers nie. Die NP
kan egter nie sé HOE dit gaan gebeur nie en

sit in 'n doodloopstraat sonder 'n plan.

Die driekamerparlement het misluk; emsüge krisisse bestaan di NP sy

en Kleurlingvennote; Swart leiers wil nie met die NP saamwerk nie; die Blankes gooi hul

gewig by die KP in; Suid-Afrika is finansieël in die gemors; niemand glo die NP se leiers

meer nie; die noodtoestand duur voort en die NP het geen visie nie. Die NP bet Inderdaad

in 'n doodloopstraat beland.

Die beskerming van "Minderheidsregte" In een

land is 'n klug: Dit werk nêrens nle

Die KP het reeds dosyne kere gevra HOE die NP die 5 miljoen Blankes teen die 25 mn-

joen Swartes in een land met een regering wil beskem. Die NP kan geen dui&like

antwoord daarop gee nie. Waarom nie?
Omdat daar nie so-iets as bevredigende "beskerming van minderheidsrege" besau

nie. Dit is 'n klug wat nêrens op aarde werk nie.

Sommige mense gee voorjy kan minderheidsregte in 'n Grondwet of in 'n van

Menseregte inskryf. In Swart Afrika is sulke regte egter nie die papier werd waarop di

Skryf IS nie.
Rhodesie het 20 "verskarste" Blanke setels genad wat later eenvoudig

Mugabe afgeskryf is,



Daar word soms van beskerming deur die Regbank gepraat. In Afrika steur diktators

hulle egter nie aan Regters nie. Mens hoor ook die minderheid kan glo 'n sogenaamde

Vetoreg kry waardeur hy dan die meerderheid se besluite dwarsboom. Dis 'n gevaarlike

beginsel, want dit ontwikkel gou in 'n minderheidstirannie waar 'n minderheid 'n meer-

derheid oorheers.

Die eenvoudige waarheid is dat daar nie so-iets as beskerming vir Suid-Afrika se 5 mil-

joen Blankes in een regering saam met 25 miljoen Swartes bestaan nie.

In Afrika geld die beginsel "mag is reg". Pogings tot MAGSDELING in Afrika het op

eenpartystate, militére diktature en Swart meerderheidsregerings uitgeloop.

Die sogenaamde "beskerming van minderhede" wat die NP naïef in vooruitsig stel, is

ook plegtig belowe aan die Blankes van Rhodesië, Kenia, Angola, Mosambiek en ander

Afrika-state. Agterna het hulle tot hul wrede ontnugtering ontdek dat hierdie sogenaamde

beskerming niks werd is nie. Die Blankes wat nie vermoor is nie, is uit hul vaderland ver-

dryf en die wat wel agtergebly of teruggekeer het, leef vandag uitgelewer aan Swart
genade.

Die enigste waarborg teen oorheersing lê in gebiedskeiding. Die enigste manier
waarop 'n volk homselfkan beskerm en handhaaf, is in sy eie land onder sy eie regering.
Dit is die KP se beleid.

Die KP het die oplossing: Selfbeskikking
deur Partisie

Suid-Afrika se 5 miljoen Blankes staan geen kans om hulselfte regeer of afdoende be-
skerm te wees as hulle saam met 25 miljoen Swartes een regering vorm nie. Blote logika en
die geskiedenis bewys dat die meerderheid oor die minderheid sal regeer en dat die Blankes

Swart genade uitgelever sal word. Wanneer Blanke politieke mag in 'n eenheidstaat
verdwyn, en die stabiliserende rol van die Blanke gevolglik nie meer bestaan nie, wag daar
onvermydelik dekades van bloedige konflik tussen die verskillende Swart groepe in Suid-
Afrika.

Die KP PARTISIE is die oplossing om SELFBESKIKKING te verseker. Verdeel
die grond sodat elke volk homself in sy eie grondgebied regeer. Dit is die wenresep. Dit is
die KP se beleid.

Die wéreld is vol goeie voorbeelde waar PARTISIE geslaag het en daardeur volwaar-
dige SELFBESKIKKING vir volke geskep is. Ons plaas hieronder 'n aantal voorbeelde
van lande wat so geskei het, en die skeidingdatums daarby.
Spanje en Portugal 1640; Noorwee en Swede 1905; Ysland en Denemarke 1944; Indië en
Pakistan 1945; Israel 1948; Zambie, Malawi en Zimbabwe 1961; Ruanda en Burundi
1962; Pakistan en Bangladesh 1971; Ciprus 1974; Transkei 1976; Bophuthatswana
1977; Venda 1979 en Ciskei 1980.

Natuurlik werk Partisie!
Natuurlik werk PARTISIE en natuurlik werk PARTISIE in Suid-Afrika. PARTISIE

is gegrond op die mens se natuurlike behoefte en drang om saam met sy eie mense te wees.
"Soort soek soort," lui die spreekwoord.

Die wereldorde is op PARTISIE gebou. Europa is mos nie 'n onverdeelde enkelstaat
nie; Suid-Amerika ook nie;Asië ook nie en ook nie Afrika nie. Hierdie kontinente bestaan
uit verskillende state vir die verskillende volke. Dit is KP beleid.

Tans stry die Baske in Spanje, die Sikhs in Indië en talle ander in die wereld vir eie
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vaderlande. Dink ook maar aan die Palestynse en ander sogenaamde "seperatigebe
wegings"

In Suid-Afrika is Lesotho, Botswana en Swaziland deur PARTISIE geskep — nie deut
Suid-Afrika nie, maar, let wel, deur die Britte. Suid-Afrika het bloot die Britte se suksesf«-
mule voortgesit en het Transkei, Bophuthatswana, Venda en Ciskei op dieselfde manier
deur PARTISIE geskep. Suid-Afrika het vandag geen mag meer oor hierdie lande nie,
want hulle regeer hulself. Suid-Afrika en hierdie onafhanklik gemaakte lande twis nie
meer oor politieke mag nie, want die magstryd is deur PARTISIE opgelos. Daar heers nou
vrede en goeie buurmanskap tussen Suid-Afrika en hierdie lande omdat elkeen homself
regeer. Op ekonomiese gebied is almal nog van mekaar interafhanklik, maar op politieke
gebied is daar onafhanklikheid. Dit is die suksesresep.

Die groot beswaar teen partisie: "Dit kan
nie in Suid-Afrika werk nie"

Die grootste argument (en ook die belaglikste een) teen die KP se beleid van
SELFBESKIKKING deur PARTISIE is dat die beleid kwansuis vandag nie meer prak-
ties uitvoerbaar is nie. Die linkse NP leiers van vandag gee onoortuigend voor dat die NP
dekades lank probeer het om die beleid te laat slaag, maar dat dit eenvoudig nie kon werk
nie. Hulle sê die KP probeer vandag 'n ding laat werk wat reeds as 'n mislukking
bewys is.

WAT ANTWOORD DIE KP?

Die KP sé die NP is gekaap deur liberalistiese elemente wat nie aan ons volk se selfbe-
skikking glo nie. Hulle het onmiddellik nadat hulle die NP in 1978 oorgeneem het, 'n beleid
afgelas wat besig was om te slaag, omdat hulle nie in daardie beleid glo nie. Hulle het daar-
die suksesvolle beleid as 'n mislukking begin afskiet om hulle nuwe magsdelingbeleid te
probeer regverdig.

Hier volg nou VRAE EN ANTWOORDE om duidelik aan te toon dat PARTISIE
beslis nie in Suid-Afrika misluk het nie; dat dit inderdaad besig was om te slaag; dat dit van-

dag steeds prakties uitvoerbaar is en dat dit inderdaad die OPLOSSING is.

VRAAG:
Het die NP nie reeds partisie beproef en bevind dat dit nie kan slaag nie?

ANTWOORD:
Die ou NP het sedert 1948 PARTISIE (of afsonderlike ontwikkeling soos dit ook

bekend staan) as beleid toegepas en dit was inderdaad besig om te slaag. In 1951 was 33%

van alle Swartes in hulle eie lande gevestig en 67% in Blanke gebied. In 1960 was reeds

37,6% Swartes in hulle eie lande gevestig; in 1970 4896 en in 1978 52%. Dit is 'n bewys

dat die beleid suksesvol was.
In 1978 het mnr PW Botha egter Eerste Minister geword en het hy onmiddellik begin

om die beleid oorboord te gooi.
Dit is vandag 'n uitgemaakte saak dat mnre PW Botha, Chris Heunis, Pik Botha en

ander liberale NP leiers nooit oortuigde eksponente van die skeidingsbeleid was nies wmt

hulle het dit onmiddellik begin aftakel toe hulle die NP in 1978 oorgeneem het.
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VRAAG:
Het Sw•rtes nie die Blanke gebiede reeds go erg oorstroom dat partisle nou nle

meer kan slang niet

ANTWOORD:
Sedert die NP instromingsbeheer afgeskafhet en die Groepsgebiedewet nie meer streng

nie, het die posisie inderdaad versleg. Dit is 'n baie ernstige aanklag teen die

NP leiers.
Die KP is egter daarvan oottuig dat dit nie te laat is nies Mens hoef bloot 'n studie van

die vestigingspatrmn van Swartes te maak om die bewyse te Sien dat daar voldoende

ondgebied vir die Blanke se vaderland bestaan.

Volgens 'n navorsingspmjek (Venter JF en Nel CJ, 1976) toon die Swart volke die

geneigdheid om potliks gekonsentreerd in sekere dele van Suid-Afrika te woon.

die helfte van die Swartes wat buite die Nasionale State woon, word byvoor-

in distrikte direk aangrensend aan daardie Nasionale State aangetref.

96 Binne eie Staat en in
Distrikte

Volke

TranskeVCiskei
Bophuthatswana

Guankulu
Lebowa

Binne eie Staat omliggende 

51

55
36

60
62

76
68
70
70
80

Hierdie bewys duidelik dat Swartes 'n besliste geneigdheid het om binne ofnaby

aan hulle eie gebiede te woon.

VRAAG:
Kan die groot metropole nog vir die Blanke bebou word in die lig van Swart verste-

en die verdringing van Blankes in die stede?&liking 

ANTWOORD:

Die feit dat die regering sommige beheermaatreëls teen verdringing afgeskaf het en

Oder nie toepas nie, veroorsaak probleme. KP regering sal streng maatreëls teen verdrin-
toepas.

png toepas en die Groepsgebiedewet; instromingsh*heer en plakkerbestrvding 

Verstedeliking is 'n wéreldwye verskynsel en moet planmatig beheer word. Verstedeli-

king van Swartes in Suid-Afrika sal deur die KP in en aangrensend aan die Swart state

bevorder word. moet desentralisasie versnel en pendeldienste en

snelvervoer verbeter word.
'n Ander maaÙeël is byvoort*eld om Swart woonbuurtes in Blank Suid-Afrika so

as te orden sodat Swartes makliker vir die uitoefening van hul politieke

regte aan hul eie state gekoppel kan word.

VRAAG:
Hoe presiet gun Swartes buite bul nasionale state regeer word?

ANTWOORD:
Svan plaaslike moet soveel plaaslike bestuursmag as moontlik kry sodat Swar-

tes op plaaslike bestuunvlak deur hulle eie mense regeer kan word.
Wet en orde kan makliker in die Swart gebiede gehandhaafword deur die delegering van

hierdie verantwoordelikheid aan die Swart plaaslike besture, Koppeling van Swart gebede
aan hul Nasionale State kan verder versterk word deur die Swart Nasionale State in stad
stel om dienste (byvoorbeeld onderwys en welsyn) aan hul burgers wat in die RSA wom.
te lewer. Swartes wat in die RSA woon, kry egter nie politieke regte saam met die Blankes
in dieselfde politieke strukture nie. Hulle moet daardie aspirasies deur hul eie onderskeie
Nasionale State se politieke instellings uitleef.

Blankes wat in die Verre Noord-Transvaal woon, stuur hul politieke verteenwoordigers
na Kaapstad sowat 1 500 kilometer ver. Soweto se Zulus kan hul politieke verteen-
woordigers op dieselfde wyse na Ulundi in KwaZulu stuur, wat baie nader is; Kleurlinge
van die Transvaal hul LP'S na byvoorbeeld Kaapstad en Indiërs hul LP'S na Natal.

VRAAG:
Wat doen die KP as Swartes nie partisle as beleid wil aanvaar niet

ANTWOORD:
Dit is 'n drogredenasie dat die meerderheid Swartes nie partisie as beleid wiLvolg nie.

Die hele Swart Afrika leef daarvolgens en Suid-Afrika se eie Swartmense doen
presies dieselfde.

Swartes is ewe begaan oor die gevaar dat hulle deur vreemdes oorheers sal word. Hulle

goepeer tradisioneel saam en verwerp vreemde oorheersing. Afrika het 'n aaklige kwota

oorloë en stamgevegte juis vanweë sterker stamme en volke se drang om kleineres te

oorheers. Swartes in Suid-Afrika het inderdaad hul eie grondgebied en kan hul politieke

aspirasies daar uitleef. Vier Swart volke het dan ook reeds in hul eie vaderlande onamank-

likheid aanvaar en die ander ses het volle selfregering.

Slegs skeiding sal langtermyn vrede en voorspoed bring — ook aan die Swart volke van

Afrika.

VRAAG:
Impliseer die KP se beleid nie die grootskaalse verskuiwing van Swartes nie?

ANTWOORD:

Nee. Ekonomiese kragte verskuif mense
vrywillig. Secunda en Rosslyn is goeie
bewyse van plekke waar nywerhede ont-
staan het en waarheen mense toe in hul der-

duisende gestroom het. Dit is vrywillige
verskuiwing van mense. Swartmense sal
vrywillig trek na waar beter werks- en
lewensomstandighede beskikbaar is. Daar-
om is deeglike beplanning en gesonde
ekonomiese maatreèls soos desentralisasie
van nywerhede van die grootste belang. Op

hierdie wyse sal die groots moontlike getal
Swartes hul binne hul eie State vestig.

Wat onwettige plakkery en ander wetsoortredings betref, sal die KP nie huiver om die

wet toe te pas nie. Dit word in alle lande ter wereld gedoen.
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VRAAG:
Wat van die politieke regte van Kleurlinge en Indiërs?

ANTWOORD:
Die KP glo dat eie vaderlande vir die Kleurlinge en die Indiërs (en Swartes) ter ver-

wesenliking van hul politieke aspirasies noodsaaklik is. Indien hulle nie eic vaderlande kry

nie, sal hulle vanselfsprekend aanspraak op die Blanke vaderland maak en sal hulle onver-

mydelik politieke mag met die Blanke in een parlementérc struktuur wil deel. Dit is

MAGSDELING wat nérens op aarde werk nie. Die Blankes eis vir hulselfdie erkenning

van hul eie Blanke vaderland waarin slegs Blankes stem en waar slegs Blankes aan die

Regering deelneem. Dieselfde reg word terselfdertyd aan die ander volke in ons sub-

kontinent gegun. As Kleurlinge, Indiërs en Swartes sou weier om hulself in hul eie

vaderlande te regeer, verwerf hulle daardeur geen aanspraak om oor Blankes in die Blanke

vaderland te mederegeer nie.
Meer as 50% van die Kleurlinge en 76% van die Indiërs woon tans in hul eie reg in eie

gebiede wat die basis van 'n toekomstige eie vaderland vorm. Vergelykenderwys is dit baie

beter as die 36% Tswanas wat met onafhanklikwording in Bophuthatswana gewoon het en

waar vandag 'n soewereine staat as onafhanklike republiek doeltreffend funksioneer. Die

sukses in PARTISIE.
Deur onderhandeling sal die uiteindelike grense van die state bepaal word. Die onaf-

hanklike state wat uit die Suid-Afrikaanse bodem ontstaan het, en wat daaraan behoefte

het, kan van tyd tot tyd sake van gemeenskaplike belang met mekaar beraadslaag son-

der om hul soewereiniteit in te boet.

VRAAG:
'n Blanke vaderland, bestaan daar so-iets en indien wel, waar lê dit?

ANTWOORD:
Daar was nog nooit so-iets soos 'n Blanke vaderland nie, sé die Nuwe Nat leiers vandag

spottend. Die Blanke het nog nooit 'n deel van Suid-Afrika gehad wat syne is nie. Die nuwe

Nattes bespot die vaderlandsideaal van die ou NP.

Hierdie skokkende en onbegryplike
standpunt van die liberale Nuwe Nattes
staan nie net in skrille kontras met die
standpunte van die NP leiers van die

verlede nie, maar bots ook lynreg met die

geskiedenis. Vir die Afrikaner grens dit
aan verraad.

Daar loop 'n goue draad deur die

Afrikaner se roemryke geskiedenis vanaf

Jan van Riebeeck tot vandag toe, gebaseer

op die onvervreembare reg van die Afri-
kaner op 'n eie vaderland. Vir 'n eie
vaderland het die grensboere gely, menige

bloedige oorlog geveg en selfs gesterf.
Transvaal en die Vrystaat het twee bloe-
dige oorloë teen Groot Brittanje geveg
waarin onder andere 26 000 vroue en kin-

ders vir die vaderland gesterf het. Die
Epog-makende Groot Trek simboliseer
vandag nog en vir al die eeue wat kom, die

Afrikaner se vryheidsdrang en vader-

12

Die Voortrekkermonument in
Pretoria.

Oor meer as drie eeuc sc spoor van die Afrikaner Ié bloed, verguising, vernedering,armoede, rykdom, heldedade en prestasies as roemryke bewys van die bestaan van 'n eievolk en eie vaderland. Ons Volkslied en ons digters besing ons vaderland. By Bloukrans,waar 185 Voortrekkerkinders; 56 vroue en 40 mans deur die Zulus vermoor is, staan 'ninskripsie wat lees: "Met hul bloed is ons vaderland gekoop",
Blank SA is daardie gedeelte van SA wat oorbly nadat eic vaderlande vir Swartes,

Kleurlinge en Indiërs afgegrens is.

Die onbegryplike van die nuwe Nat denke:
"Geen eie vaderland en geen eie regering

meer vir die Afrikaner nie"
Die nuwe geslag liberale Blankes wat die NP gekaap het, praat 'n taal wat lynreg met die

NP se nasionalistiese verlede bots. Die kern van die Nuwe Nattes se denke is dat die
Afrikaner nie geregtig op 'n eie regering en 'n eie vaderland is nie.

Verstommend, ongelooflik, maar waar.
'N VOLK SONDER 'N EIE VADERLAND EN EIE REGERING IS SOOS 'N

BOOM SONDER WORTELS — DIT SAL SEKERLIK STERF.

Die Internasionale Wêreld

Die KP besef dat die internasionale wereld 'n
jarelange negatiewe houding teenoor
het en dit onder andere met sanksies demon-
streer. Hierdie houding het grootliks ontstaan
omdat die wereld SA se beleid as oorheersing Sien.
Partisie is egter juis die uitskakeling van oor-
heersing.

Die KP beklemtoon egter dat Suid-Afrika nog
baie vriende in die buitewèreld het. Daarom sal die
KP meer geld aan buitelandse Inligting spandeer
om Suid-Afrika se ware beeld oor te dra. Baie meer
buitelandse meningsvormers moet byvoorbeeld
genooi word om self in Suid-Afrika te kom onder-
soek wat die omvang van Suid-Afrika se pro-
bleme is.

Die KP en die Ekonomie
Selfs die oningeligte weet vandag dat die regering 'n mislukking van se

finansiële sake gemaak het. Swaarkry is aan die orde van die dag; die posisie versleg steds
en dui nie op oplossings nie.
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VRAAG:
•lm•l In Suld•Afrikn ekonomies Interamnnkllk?

ANTWOORD:
Ja, die KP aanvaar die feit van ekonomiese interamanklikheid tussen volke en groepe endie noodsaaklikheid van samewerking. beraadslaging en wedersydse hulpverlening,

solank dit nie ten koste van politieke SELFBESKIKKING geskied nie.

VRAAG:
Sal die KP se beleid nie meer sanksies tot gevolg hè nie?

ANTWOORD:
Nee, en die KP word ook nie deur dreigemente van sanksies afgeskrik nies Sanksies as 'n

met(xie om regerings tot 'n val te bring, het nog nérens geslaag nie en Suid-Afrika kan
sanksies doeltreffend oorleet

Westerse afhanklikheid van Suid-Afrika se strategiese minerale verhinder die sukses-
volle toepassing van sanksies teen Suid-Afrika.

Toe die buitewèreld 'n wapenboikot teen Suid-Afrika ingestel het, het Suid-Afrika
onmiddellik sy eie wapens begin maak. Nie net is die wapenboikot daardeur omseil nie,
maar werksgeleenthede is vir duisende mense geskep en die ekonomie is daardeur ge-
stimuleer. Daar word vandag selfs miljoene rand se wapentuig uitgevoer.

Toe die buitewéreld 'n olieboikot teen Suid-Afrika begin toepas het, is Sasols opgerig
waardeur sanksies omseil is.

Al sou sanksies ook 'n kans gestaan het om te slaag, sou die KP hom nog steeds nie deur
die buiteland laat intimideer nie. Dit sou tot permanente politieke afdreiging lei wat van
Suid-Afrik8 'n slaaf sou maak. Dit is onhoudbaar.

VRAAG:
Hoe Sien die KP die probleem van innasie?

ANTWOORD:
Suid-Afrika se infiasiekoers was onlangs nog sowat 18%, maar is tans (tydelik) af na

ongeveer 13% teenoor Amerika se I Wes-Duitsland se -0,5%; Brittanje se 2,4% en
Japan se 0,8% (Finansies en Tegliek, 12 September 1986 — p 75). Dit is hieruit selfs vir
die leek duidelik dat daar 'n groot fout is en dat Suid-Afrika se geldsake verkeerd
hanteer word.

Daar wora oeweer aat SA se inflasiekoers veel hoër is as die syfer wat die regering aan-
dui indien byvoorbeeld die maandelikse inkopiesyfers in ag geneem word.

Die kunsmatige vernouing van die loongaping sonder gepaardgaande produktiwiteit en
die oormatige skepping van geld moet as die belangrikste redes vir inflasie gesien
word.

Die voormalige Minister van Finansies, prof Owen Horwood, het in Kanada erken dat

die belangrikste oorsaak van inflasie die feit is dat mense (Swartes) meer betaal word as
wat hulle verdien.

Die SA Reservebank meld in sy Kwartaalverslag van Junie 1988 dat onredelike
(d•ws groter lone geëis dan werkers se gelewerde produksie) inflasie skep. Ver-

murdering in die geldvoorraad is ook inflasionisties.

VRAAG:
Belasting: Wie dra die belastinglas?

ANTWOORD:
Wat belasting betref, betaal individue in Suid-Afrika tans van die hoogste belasting terwereld. In vyfjaar het die regering die belastinglas van die groot maatskappye af na dieindividu oorgcdra. Die getal maatskappye wat in 1984 belasting betaal het, het van 57 491gedaal tot slegs 23 262 in 1985 'n daling van 

belasting 
sowat 60%.

in 1980/81 slegs 15,6% van die
Waar die individu ten opsigte van persoonlike 

totale belastinginkomste van die staat bygedra het die mynmaatskappye se 27,2%,het die verhouding nou sodanig verander dat die individu in 1986/87 30,2% en die myn-maatskappye slegs 10,6% van die totale belasting betaal het (Sake 11
Hierdeur word die individu oorbelas en stelselmatig verarm. Die KP sè dit is onbillik.Die groot maatskappye moet meer opdok en die individu moet van verdere verarming
Die Blankes betaal 91 ,4% van alle persoonlike belasting aan die staat terwyl alle anderbevolkingsgroepe gesamentlik slegs 8,6% betaal. (Bron: Skriftelike antwoord — Vraag1138/Mei 1988, Die Volksraad.)
Daarteenoor het die Blankes slegs 55% van die kcx)pkrag in die land teenoor die 45%van ander bevolkingsgroepe. (Bron: Finansies en Tegnekalleen is 'n aanduiding dat Kleurlinge, Indiërs en Swartes in 

— 
staat 

13 
is 
September 

om 'n groter 
1985.) 

deel van
Dit

persoonlike belasting te betaal en 'n Foot bydrae kan lewer tot hul eie selfversorvng in hul

VRAAG:
Watter oplossing stel die KP voor?

ANTWOORD:
Wat inflasie betref, sal die KP streng daarvoor sorg dat werkers hulgelewerde produksie vergoed word. Strenge beheer sal ook oor die geldvoorraad gehouword en oormatige staatsbesteding en vermorsing van staatsgeld sal ernstig bekamp
Die KP beoog 'n nuwe belastingstelsel waardeur belasting meer eweredig en dus meerregverdig onder almal versprei word. Groot maatskappye moet nie in staat wees om diebetaling van belasting te vermy nie en moet 'n groter bydrae tot die totale staatskas

Konsessies aan die mynnywerheid sal hersien word. Plaaslike verwerking van onsminerale moet aangemoedig word.

VRAAG:
Wat is die KP se beleid oor monopolieë?

ANTWOORD:
Monopolieë sal nie geduld word nie. Tans beheer vier groepe sowat 80% van diegenoteerde maatskappye op die Johannesburgse Beurs.

VRAAG:
Wat is die KP se beleid oor privatisering?

ANTWOORD:
Die KP is nie in beginsel teen privatisering gekant nie, maar war, neer staatbatesword om staatskuld en kostes te betaal, is dit 'n bankroiveiling.



Ander aspekte van KP beleid
Hietdie is nie die geskikte plek vir 'n volledige uiteensetting van ander aspekte van KP

teleid nies KP beleid word onder andere in die KP se Program van Beginsels en

Beleid uiteengesit.

Die goue riglyn wat dwarsdeur hierdie Party loop. is SELFBESKIKKING. As 'n

beoogde maatreël nie die SELFBESKIKKINGSREG van Suid-Afrika se volke dien

nie. is dit nie KP beleid nie . Dit is die eenvoudige toets.

Die KP se adresse
Teken gerus op PATRIOT in — dis beslis die moeite

werd. Dan verneem u die KP se standpunte eerstehands.

PATRIOT se adres is: Posbus 1642, Pretoria 0001.

CO

• deot,

KP Koukus KP Hoofkantoor KP Transvaal
Die Parlement
Posbus 15, Kaapstad 8000
Tel: (021) 403-2911

KP KaapbRd
Grootte Kerkgebou 723
Adderleystraat Kaapstad 8000

Posbus 4563 Tel: (021) 46-1508

PATRIOT

Metropolitangebou
5de Vloer
Skinnerstraat 159
Posbus 1842
Pretoria 0001
Tel: (012) 21-5270

KP OVS
Terra Novagebou, St Andrewstraat

Posbus 53
Bloemfontein 9300
Tel: (051) 47-2668

KP Natal
Landerssingel 8
Scottburgh 4180
Tel: (03231) 2-1635
Posbus 571
Amanzimtoti 4125
Tel: (031) 903-7936

Die KP sal dinge

REGMAAK!

Neem kennis, Vriend

Asjy voel datjy te besig is om by die Regse stryd betrokke te
raak;

Asjy voel dat jou identifisering met die Blanke se stryd dalk
virjou 'n verleentheid kan skep;

Asjy voel dat jou betrokkenheid by die KP dalk sleg virjou
besigheid is;

Asjy dalk sô voel, vriend
Doen dan ten minste één ding:
Leer vroegtydigjou kinders om Zoeloe te praat
En om op aandag te staan wanneer Nkosi Sikilele Afrika

gesing word,
Want dit is die erfporsie watjyjou kinders nalaat.

Johannes
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"Wat sè Afrikaners vandag vir mekaar?"

"Die Afrikanervolk is
nie los te dink van die
Groot Trek, van die Taal-
beweging en van die
Twee Vryheidsoorloë
nie.

" 'n Volk wat God vrees,
sterf nie ontydig nie. '

"Dis geen sonde om jou volk te beskerm
teen verdwyning of teen oorheersing nie-
"Die versoening van die volkere beteken
nie hul verdwyning in 'n volkerebredie
nie.
"Die naasteliefde beteken om om te Sien
na die behoeftes van die naaste, maar dit
beteken nie nasionale selfmoord nie.
"In 'n aggressiewe, vyandige wêreld is dit
plig om die geweldenaar en oorweldiger
teen te staan — desnoods met geweld.
"As ons in vTYheid wil oorlewe, moet ons
'n regverdige bedeling vir die verskillende
volke skep.

Dan kan jy nie verdwyn in veelrassig-
heid nie.
Dan kanjy nie alles vir almal wil wees
nie.
Dan kanjy jou nie uitjou eie land laat
uitdruk en op jou eie grondgebied laat
oorheers nie."

Dr A P Treurnicht DVD LV
Hoofleier van die Konserwatiewe Party

16 Desember 1987

"Die Groot Trek het be-
skerming vir verskeie
Swart volke gebring. "

"Sondergeloofen Gods-
vertroue en sedelike dis-
sipline het ons volk nie 'n
toekoms nie.

"Mense het hulle al voor-

heen met die Afrikaner-
volk misreken. 

"

"U sal my vind by my eie

volk sefees, en beslis nie

saam met mense wat hul

rug gekeer het op my volk

se stryd en strewe nie.


