1 HET ONS DIE GROND GESTEEL?

3 VESTIGING VAN SWARTES

Die stelling word gemaak dat ons Blankes indringers in
hierdie land is en dat ons die grond onregmatig bekom het.
Verder dat die Swartmense die oorpronklike inwoners van
Suid-Afrika was en dat die Blankes hulle verdring het.
Hierdie stellings is nie waar nie. Eintlik is dit algemene
kennis, maar die liberaliste en ander vyande van die
Afrikaner is besig om hierdie kennis doelbewus te probeer
vernietig. Hulle doen dit deur halwe waarhede en blatante
leuens te verkondig in die media, in die skole en selfs van
die preekstoel af.

Die Swartmense het uit midde-Afrika stadig suidwaarts
migreer en hul voorpunt was teen die 15e eeu nog by die
Limpopo. Die Blankes het eers in 1702 die eerste Swartes
teëgekom by die Visrivier. Die Swartes kan in 2 hoofgroepe
ingedeel word: Nguni en Sotho. Die Nguni het teen die
ooskus afbeweeg en die Sotho in die sentrale dele. Die
Swart volke het in die mees waterryke dele gevestig.

Lees die waarheid oor die vestigings-patrone en grondaansprake van die verskillende volke in Suider-Afrika - sodat
ons geestelik weerbaar kan wees teen die psigiese oorlog
wat ons vyande teen ons voer. God bepaal die lotgevalle
van volke en mense en die geskiedenis wys ook Sy hand in
ons volksplanting.

2 WIE WAS EERSTE HIER?
Die Koi (Hottentotte) en San (Boesmans) het hier gewoon
lank voor die Swartes en Blankes. Hulle het regoor SA
gewoon en veral in die waterryke dele oos van die
Drakensberge (waar daar steeds Boesmantekeninge te sien
is). Die Swartes het hulle verdryf en uitgemoor toe hulle
hier ingetrek het.
Swartmense (Ras: Negroïde) is nie verwant aan die Koi- en
Sanmense (Ras: Kapoïde) nie.
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4 EUROPEËRS VESTIG BY KAAP
In reaksie op die Groot Kerkhervorming in die 16e eeu na
Christus, het die Roomse Kerk en Roomse heersers die
Protestante uitgemoor.
Die Nederlande het ‘n toevlug geword vir Protestantse
vlugtelinge vanoor die hele Europa, maar veral vanaf
Duitsland en Frankryk. Maar daar was nie werk vir almal nie
Die Nederlandse seevaartmaatskap-py (VOC) het opdrag
gegee om in 1652 ‘n verversingspos aan die Kaap stig.
Geloofsvlugtelinge kon hierheen immigreer, maar slegs
immigrante met ‘n gereformeerde belydenis is toegelaat.
Ons wortels is dus suiwer op die Woord van God gevestig.
Twee jaar na Jan van Riebeeck se koms, het hy dan ook 'n
gelofte afgelê dat ons elke jaar op 6 April in dankbaarheid
sal dink aan ons Vader se bewarende en seënende hand oor
die beginjare van die verstiging aan die Kaap.

5 BLANKES TREK DIE BINNELAND IN

7 GRENSE

Net toe die Trekboere begin om na die Oos-Kaap te trek,
breek daar ‘n Pokkies-epidemie onder die Hotten-totte uit
en wis hulle omtrent heel-temal uit. Daarom was die OosKaap onbeset toe die Boere daar intrek!

Die Britte het aan Lesotho, Swaziland en Botswana
selfbestuur gegee, maar wou nie vir Zoeloeland en Transkei
gee nie, want hulle het kusgebiede gehad en die Britte was
bang hulle gee vir die Boere hawens. Hulle grense was egter
ook internasionaal erken. Die gebiede is nie deur die
Blankes bepaal nie. Dit is waar die Swartes gevestig het.

6 DIE GROOT TREK
Teen 1836 het die Voortrekkers hul vryheid noordwaarts in
die Vrystaat, Transvaal en Natal gaan soek. Hulle het ‘n
manifes met ‘n gedragskode opgestel. Daarin staan dat
hulle geen volk sal molesteer nie en nie die geringste
eiendom van enigiemand sal ontneem nie, maar dat hulle
hulself sal verdedig tot die uiterste as hulle aangeval sou
word. In navolging hiervan het hulle dan ook net grond
beset wat onbeset was of gekoop of geruil en per
ooreenkoms bekom was. Hulle het wel op sommige plekke
grensgebiede by die Swartes afgeneem as ‘buffer’ omdat
die Swartes gedurig hulle vee gesteel het.
Toe die Boere die binneland intrek, was dit heeltemal
ontvolk deur die Zoeloes se uitwissingsoorloë! Daar was net
leë krale en doodsbeendere. Mzilikatze het die Sotho-volke
in die Noord-Vrystaat en Transvaal uitgemoor en Shaka en
Dingane die Pondo’s en Swazis in Natal. Die paar Sotho’s
wat oorleef het, was so dankbaar teenoor Potgieter, dat
hulle hom die hele Suid-Transvaal gegee het. Retief het ook
‘n skriftelike ooreenkoms mat Dingane gesluit vir hul gebied
in Natal. Die volgende koning (Panda) het dit ook erken.
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8 ‘NATURELLEN GROND WET’ 1913 EN
‘NATURELLETRUST- en GRONDWET’ VAN 1936

DIE

Dit is ‘n leuen dat ‘hierdie wette daarop gemik was om die
Blankes te bevoordeel ten koste van die Swartes wat deur
die wette verhinder is om in die Blanke gebiede grond te
koop’. Verder dat Swartes deur hierdie wette ontneem is
en afgesit is van hulle eiendom sodat Blankes daar kon
vestig.
Die waarheid is dat die wette se doel was om Blankes te
stop om tradisioneel Swart-gronde te koop. Verder om
Blanke grond te onteien om Swart gebiede te konsolideer.
Waar swartes verskuif is, het hulle telkens beter en groter
gebiede gekry. As Lesotho, Swaziland en Botswana
ingereken word, het Swartes byna die helfte van die grond
gehad in die Apartheidsjare. Hierbenewens het hulle ook
die hoogste reënvalgebiede gehad.
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