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1. Voorwoord
Afrikaners moes oor die afgelope 22 jaar verskeie paradigmaskuiwe maak aan die
hand van die ingrypende politieke en sosiale veranderinge wat in Suid -Afrika
plaasgevind het. Die verlies aan politieke mag tydens die oorgang na ’n
demokratiese bestel, en die Nasionale Party wat tot niet gegaan het, is maar
enkele voorbeelde hiervan. Hierdie veranderinge het dan ook verreikende sosio ekonomiese sowel as demografiese implikasies g ehad. Prof. Lawrence Schlemmer
se navorsing het byvoorbeeld getoon dat daar tussen 1990 en 2010 na raming 750
000 Afrikaanstalige wit mense geëmigreer het. Al hierdie veranderinge het
teweeggebring dat Afrikaners nie meer dieselfde persepsies handhaaf rake nde ’n
wye verskeidenheid van onderwerpe nie en dat daar soms radikale en
noodgedwonge skuiwe in hul denke plaasgevind het. Gevolglik bevind organisasies
wat Afrikanerbelange voorstaan en wil bevorder , hulself in ’n posisie waar hulle
maklik vervreem van en uit voeling kan raak met hul lede en ondersteuners.
By die FAK het daar ’n behoefte ontstaan om uit te vind wat Afrikaners se
algemene persepsies is rakende onderwerpe wat mense se daaglikse lewens raak.
Die FAK se NP van Wyk Louw-sentrum vir Gemeenskapstudies het ’n projek van
stapel gestuur waarvolgens daar gepoog word om persepsies onder Afrikaners te
toets, te evalueer en te ontleed. Die huidige verslag bevat die resultate wat hierdie
aaneenlopende projek tot dusver opgelewer het. Uiteindel ik sal hierdie inligting
gebruik word om die FAK te help met strategiese beplanning vir die toekoms. Op
dié manier kan ons verseker dat die FAK, net soos in die verlede, sy plek sal
volstaan as ’n kultuurorganisasie wat die pas aangee vir geslagte wat kom deur ’n
sinvolle bydrae tot Afrikanerkultuur te lewer.
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2. Doel van die ondersoek
Die doel van die projek is om deur volgehoue navorsing ’n betroubare
meetinstrument te ontwikkel wat persepsies onder Afrikaners kan toets om
organisasies wat Afrikanerbelange op die hart dra (soos die FAK) , in staat te stel
om strategiese beplanning vir die toekoms te doen.
Daar

is

aanvanklik

ses

temas

of

kategorieë

geïdentifiseer

waarvolgens

respondente se persepsies getoets sou word. Dit het ingesluit:


Afrikaners in die ekonomie



Belewenis van grondwetlike regte



Afrikanerkultuur en -geskiedenis



Afrikanergesinne en -families



Afrikaanse onderwys



Die rol van Afrikanerbelangegroepe

3. Metodologie
3.1

Populasie

In die eerste fase van die projek is daar besluit om die net as’t ware so wyd as
moontlik oop te gooi. Respondente is deur middel van Facebook uitgenooi om die
persepsievraelys aanlyn te voltooi. Plasings het oor ’n tydperk van drie weke op
drie verskillende organisasies se Facebook -bladsye verskyn. Die organisasies sluit
in die FAK, die NP van Wyk Louw-sentrum vir Gemeenskapstudies , asook die
Solidariteit Beweging. Die totale aantal ondersteuners van hierdie Facebook bladsye staan tans op meer as 140 000. Die ondersteuning wat hierdie onderskeie
organisasies se Facebook-bladsye geniet, word hieronder uiteengesit.
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Facebook ondersteuning "likes" op bladsye
waar respondente bereik is
2759
21373

NP van Wyk Louw-sentrum
FAK
116629

Solidariteit Beweging

3.2

Respondente bereik

Indien die respondent op die uitnodiging gereageer het, is hulle herlei na die
webblad van die NP van Wyk Louw-sentrum. Die persepsievraelys is dan aanlyn
ingevul en direk na voltooiing outomaties per e -pos aan die sentrum gestuur. Die
vraelyste is anoniem voltooi, maar daar was van respondente ver wag om hul
ouderdom, huistaal, ras en geslag te meld.

3.3

Meetinstrument

3.3.1 Vraelys
Die ses temas wat aanvanklik geïdentifiseer is, is gebruik om 25 stellings te
ontwikkel waarteen respondente se persepsies getoets is. Daar is ten minste drie
stellings per tema ontwikkel, alhoewel daar by ’n paar van die temas meer stellings
getoets is. Tydens die ontwikkeling van die stellings is die volgende vrae in ag
geneem:


Waar is Afrikaners tans die kwesbaarste?
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Wat is die samebindende faktore?



Hoe lyk Afrikaners se toekomsvooruitsigte?

3.3.2 Puntekriteria
Respondente moes elke stelling beoordeel aan die hand van ’n puntekriteria wat
gewissel het van 1 tot 5. Die kriteria was as volg toegepas:
1. Glad nie

2. Stem nie saam

3. Onseker

4. Stem saam

5. Definitief

nie

3.3.3

Skermgreep van aanlyn persepsievraelys

Uiteindelik het die persepsievraelys wat respondente aanlyn moes voltooi as volg
daar uitgesien:

4. Resultate
4.1

Demografie van respondente

Die sentrum het 76 bruikbare persepsievraelyste terugontvang en die samestelling
van die respondente word hieronder uiteengesit. Al die respondente het aangedui
dat hulle wit is en dat hulle huistaal Afrikaans is.
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Nota: Die nuutste Sensusdata wys

Respondente geslag %

dat die manlike/vroulike ratio van
wit persone in Suid-Afrika tans op
ongeveer 49% manlik en 51%
vroulik staan. As daar aangeneem

Manlik

word dat wit Afrikaanssprekende

34%

persone ongeveer dieselfde ratio

Vroulik

66%

het, beteken dit dat manlike
respondente oorverteenwoordig is
in die resultate. Hierdie
tekortkoming sal in opvolgstudies
aangespreek moet word.

Ouderdomsverspreiding van respondente %
25
22

21

20

20

18

15
10
10

8
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0
RESPONDENTE
18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Die ouderdomme van respondente was baie oneweredig versprei met bet rekking
tot die lae getal 18-24-jarige respondente. Hierdie tekortkoming sal in
opvolgstudies aangespreek word. (Sien Bylaag A.1 .)
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4.2

Geografiese ligging van respondente

Alhoewel die persepsievraelyste anoniem voltooi is, het die sisteem outomaties
die IP-adres van die respondent se elektroniese toestel ook opgevang. Deur middel
van ’n soekenjin 1 kon die ligging van elke respondent bepaal word toe hulle die
aanlyn vorm voltooi het.

Ligging van respondente %
70

68

60
50
40
30
13
20
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8

4

10
0
GAUTENG

MPUMALANGA

WES-KAAP

KWA-ZULU
NATAL

VRYSTAAT

BUITELAND

Provinsies

Nota: Dit is interessant dat 13% van die respondente hulself tans in die buiteland bevind.
Dit is nie bekend of dié respondente permanent daar gevestig is nie, maar dit gebied
definitief die vraag na verdere navorsing in dié verband. Ongelukkig was daar geen
respondente vanuit die Noord-Kaap, Noordwes, Limpopo of die Oos -Kaap nie. Hierdie
probleme sal in daaropvolgende navorsing aandag geniet.

1

www.ipaddress.com
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4.3

Eksploratiewe faktorontleding

4.3.1

Tegniek van ontleding

Die terugvoer wat verkry is vanuit die vraelyste is deur middel van eksploratiewe faktoranalise
ontleed om sodoende vas te stel wat die temas is soos die respondente dit verstaan het.
Eksploratiewe faktorontleding is ’n statistiese tegniek wat stellings saamgroepeer wat
bymekaar hoort of met mekaar korreleer. (Sien Bylaag A.2.) Die doel van hierdie analise is om
te bepaal of die stellings wat ontwikkel is wel onder die temas resoneer wat dit moes toets.

4.3.2

Statistiese kriteria

Die analise het aangedui dat vier temas sterk na vore getree het in plaas van die ses wat
aanvanklik geoormerk is vir toetsing. Die stellings wat onder hierdie nuwe vier temas
saamgegroepeer is, is bepaal deur die statistiese kriteria vir die keuse van die aantal faktore in
ag te neem. (Sien Bylaag A.3.)
Vanuit die eksploratiewe faktorontleding is die vier nuwe temas wat bepaal is, as volg afgelei:


Anti-Afrikanergesindheid



Opvoeding en plek



Tradisionele waardes



Toekomshoop

Die nuwe temas wat geïdentifiseer is, het met mekaar gekorreleer of hoort statisties bymekaar.
Die nuwe temas word vervolgens verder beskryf en ontleed.
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4.4

Tema-omskrywing en ontleding

4.4.1

Anti-Afrikanergesindheid

Ek is positief oor die regering se beleid van
transformasie en dink dit is tot voordeel
van die land
14%

3%

Stem nie saam nie
Neutraal
83%



Stem saam

As alumni sal ek steeds die UP/US/NWU of UV finansieel steun al is daar geen Afrikaanse
klasse nie – 82% stem nie saam nie.



Die Grondwet beskerm my voldoende teen rassediskriminasie – 74% stem nie saam nie.



Ek voel skuldig oor apartheid – 73% stem nie saam nie.



Ek dink die term Afrikaner is uitgedien en moet vervang word met Afrikaanses – 68%
stem nie saam nie.

Die opskrif van hierdie tema mag dalk misleidend wees. Die faktoranalise het die bogenoemde
stellings saamgegroepeer en die volgende trefwoorde kan uit die stellings geneem word om
die tema te beskryf: ‘transformasie’, ‘geen Afrikaans’, ‘rassediskriminasie’, ‘apartheid’ en
‘Afrikaner’. Dit is duidelik dat die gevoel of persepsie wat hier getoets is, in der waarheid die
gevoel onder Afrikaners is of hulle ’n anti-Afrikanergesindheid in die land ervaar of nie. Dit blyk
uit die terugvoer dat dit wel die geval is. Transformasie het ’n kodewoord geword vir die
rasgebaseerde verandering van die werksplek met wit mense wat in hierdie geval aan die
kortste ent trek. Ten spyte daarvan dat die aanvanklike doel van hierdie beleide daarop gemik
was om die onregverdige bevoordeling van die verlede reg te stel, ervaar Afrikaners dit bloot
WAAR STAAN DIE AFRIKANER VANDAG? ’N MENINGSPEILING
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as onregverdig en tot nadeel van die land. Maar dit stop nie daar nie. Die verlies aan Afrikaans
by universiteite, tesame met die gedurige verwysing na apartheid as regverdiging vir die
vergrype wat tans plaasvind in die naam van transformasie, veroorsaak dat Afrikaners voel
hulle word geteiken. Dus ervaar hierdie groep ’n vlaag van anti-Afrikanersentiment wat met
die toets van die bogenoemde stellings gefigureer het. Die laaste stelling onder hierdie tema
rakende die term Afrikaner het swakker getoets as die ander stellings, maar val nietemin ook
onder hierdie tema. Terwyl 68% nie met die stelling saamgestem het nie, het 19% neutraal
gebly, terwyl slegs 13% positief was daaroor. Daar sou geredeneer kon word dat hierdie stelling
meer te doen het met identiteit, maar indien die term ‘Afrikaners’ opgeweeg word teen die
term ‘Afrikaanses’, kry dit onmiddellik weer ’n ander politieke kleur. In hierdie verband is dit
moontlik dat respondente voel dat hulle om polities korrekte redes weereens geteiken word
om afstand te doen van hul Afrikanerskap in ’n poging deur die staat om Afrikaners in die
vergetelheid te laat opgaan. In hierdie konteks sluit die stelling wel aan by die tema.

4.4.2 Opvoeding en plek

My kind moet in Afrikaans skoolgaan
6%
18%

Stem nie saam nie
Neutraal
76%



Stem saam

Ek sal eerder in Orania gaan bly as om die land te verlaat – 56% stem saam, 13% is
neutraal en 31% stem nie saam nie.

WAAR STAAN DIE AFRIKANER VANDAG? ’N MENINGSPEILING

11



My kinders sal eerder by ’n privaat Afrikaanse universiteit studeer as in Engels by ’n
Staatsuniversiteit – 66% stem saam.



Die grootste probleem in gesinne is afwesige ma’s – 39% stem nie saam nie, 25% is
neutraal en 35% stem saam.

Die tema wat hier getoets word, handel oor plek en grotendeels die tipe opvoeding en
opleiding wat jy daar kry. Waar en hoe gaan ek vir my kinders die beste toekoms verseker?
Daar was sterk menings ten gunste van Afrikaanse skoolonderrig sowel as tersiêre opleiding.
Dit is insiggewend dat die meerderheid van respondente laat blyk dat hulle eerder ’n privaat
universiteit wat Afrikaans is, sal ondersteun as ’n Engelse staatsuniversiteit. Dit kan natuurlik
ook eerder verband hou met ’n persepsie dat private onderrig in beginsel beter behoort te
wees as staatsonderrig, veral op tersiêre vlak. Wat hierdie tema egter bind, is die gevoel van
behoort binne ’n gesin, ’n dorp, ’n skool of ’n universiteit en die behoefte daaraan om gemaklik
te wees in al hierdie plekke binne die konteks van ’n eie moedertaal. Daarom, ten spyte van
die oorwegend negatiewe publisiteit wat die Afrikanerdorp Orania dikwels in die hoofstroom
media ontvang, was 56% van respondente positief daaroor om eerder na dié dorp te trek en
daar te bly as om die land te verlaat. Die Afrikaanse dagblad Beeld het in ’n peiling op sy
webwerf in 2010 die vraag aan sy lesers gestel of hulle die idee van ’n Afrikaner-volkstaat steun.
In dié peiling het 54% ja gesê, 19% het gesê dit hang af, terwyl sowat 27% nee gesê het. Die
resultate van die Beeld-peiling verskil nie veel van die huidige terugvoer wat ontvang is na
aanleiding van die vraag oor Orania nie. Organisasies en individue wat ’n alternatiewe bedeling
as die huidige opset in Suid-Afrika oorweeg en bestudeer, behoort hierdie resultate
insiggewend te vind.
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4.4.3

Tradisionele waardes

Ek voel transformasiebeleide en rassekwotas
veroorsaak werkloosheid
1%

13%

Stem nie saam nie
Neutraal
86%

•

Stem saam

Dit is vir my belangrik dat ’n burgerregte- of Afrikanerbelangegroep ’n Christelike
grondslag het – 80% stem saam.

•

Ons gesin hou gereeld saam huisgodsdiens – 46% stem saam, 16% is neutraal en 38%
stem nie saam nie.

•

Ek vertel gereeld aan my kinders ons kant van die geskiedenis – 83% stem saam.

•

Ek dink Paul Kruger se standbeeld moet bly waar dit is – 73% stem saam.

•

Die transformasie-ideologie is die grootste struikelblok vir vooruitgang – 75% stem saam.

Die tema van die stellings wat hier getoets is, kan saamgevat word as tradisionele waardes. Op
die oog af kan die stellings en die resultate maklik gesien word as ’n hunkering of ’n teruggryp
na die verlede, maar dit sal ’n oorvereenvoudiging wees. Die feit dat stellings rakende geloof,
geskiedenis en die gevolge van transformasie saamgegroepeer word, weerspieël eerder ’n
twyfelagtigheid in dit wat Afrikaners behoort te glo en die realiteite van ’n post-apartheid SuidAfrika. Afrikanergeskiedenis en waardes, wat in die verlede gesien is as ’n simbool van trots,
word nou oor die algemeen geassosieer met alles wat sleg en verkeerd is, terwyl transformasie,
wat deur Afrikaners gesien kan word as onregverdig en benadelend, nou voorgehou word as
die ‘regte ding om te doen’. Deur hierdie spesifieke stellings saam te groepeer en dan die
WAAR STAAN DIE AFRIKANER VANDAG? ’N MENINGSPEILING
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resultate in ag te neem, is dit duidelik dat respondente eerder ’n versugting toon daarna om
Afrikanerwaardigheid te herstel en die manier om dit te bewerkstellig, is ’n terugkeer na
tradisionele waardes en die voortbou op dit uit die geskiedenis wat goed en reg was. Laastens,
is dit duidelik dat transformasie ’n teer punt is wat deur die oorgrote meerderheid van
respondente gesien word as iets wat teen goeie en tradisionele waardes is. Dus onregverdig
en nie goed vir die toekoms van Suid-Afrika nie. Inaggenome die feit dat die staat die
transformasietrompet al hoe harder basuin, kan hierdie faktor aanleiding gee tot groot
spanning en konflik in die toekoms na mate transformasiemaatreëls strenger toegepas word.

4.4.4

Toekomshoop

Ek voel Afrikanerkundigheid het nog 'n
beduidende invloed op die ekonomie
3%
10%

Stem nie saam nie
Neutraal
87%



Stem saam

Ek dink die Grondwetlike Hof beskerm kultuurgemeenskappe se belange voldoende –
59% stem nie saam nie, 24% is neutraal en 17% stem saam.



My kruisie by die stembus maak ’n verskil – 61% stem saam, 18% is neutraal en 21% stem
nie saam nie.



Ek glo daar sal oor 10 jaar nog Afrikaanse skole wees – 57% stem saam, 24% is neutraal
en 19% stem nie saam nie.

WAAR STAAN DIE AFRIKANER VANDAG? ’N MENINGSPEILING

14

Die hoop beskaam nie en ten spyte van omstandighede is die meeste respondente steeds
hoopvol dat Afrikaans, demokrasie en sekerlik dan ook Afrikaners, nog ’n toekoms in SuidAfrika het. Maar net so hoopvol soos die respondente was oor die bogenoemde, net so
wantrouig was hulle oor die vermoë van die Grondwetlike Hof om kultuurgemeenskappe se
belange te beskerm. Die skerp bewoorde uitspraak deur hoofregter Mogoeng Mogoeng in die
Pretoria straatnaam-saak dra heel moontlik by tot hierdie siening. Netwerk 24 het op 21 Julie
2016 berig dat die regter glo in sy uitspraak gesê het Suid-Afrika “behoort nie net aan wit
mense nie” en dat AfriForum “selfsugtig en verdelend” optree om te kla as straatname
verander word. Dit laat natuurlik die vraag ontstaan oor wat kultuurgemeenskappe te doen
staan as hulle voel dat hul regte misken word en die hoogste hof in die land nie meer ’n remedie
kan verskaf nie.
Die feit dat die meerderheid van respondente wel voel dat hul kruisie by die stembus ’n verskil
maak, is verder versterk na die uitslae van die plaaslike verkiesings in Suid-Afrika in 2016 waar
verskeie metro’s se bestuur van die ANC deur die DA afgeneem is. Alhoewel die ANC hierdie
politieke verskuiwing as ’n tydelike terugslag beskou, word die beheer van metropole al hoe
belangriker namate verstedeliking toeneem en kiesers hier gekonsentreer word.
Afrikanerkundigheid is moeilik meetbaar, maar tog het die meerderheid van respondente
gevoel dat dit nog ’n wesenlike invloed op die ekonomie het. In dié verband is daar Afrikaners
wat internasionale sakereuse geword het en dit kan moontlik wees dat daar na hierdie
bekendes verwys word, maar daar moet nie uit die oog verloor word dat daar steeds Afrikaners
is wat top posisies beklee in alle denkbare rigtings en wat elke dag ‘n groot verskil maak nie,
nie net plaaslik nie, maar ook internasionaal. Hierdie tema is waardig van ’n studie opsigself.
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15

5. Spesiale melding van sekere bevindinge
Die analise van die data het sekere kwessies uitgelig wat in sekere opsigte verrassend was,
maar in ander opsigte ook kommerwekkend. ’n Paar van hierdie punte word nou kortliks hier
uitgelig en bespreek.

5.1

Skuldgevoel oor apartheid

Die skuldgevoel onder blankes oor die gevolge van apartheid is ’n sensitiewe onderwerp.
Respondente het oorwegend negatief geantwoord in dié verband en laat blyk dat hulle oor die
algemeen nie skuldig voel oor apartheid nie. Wat egter onrusbarend is, is dat 25% van
respondente binne die ouderdomsgroepe 25-34 en 65+ jaar onderskeidelik, asook 38% van die
totale aantal vroulike respondente, aangedui het dat hulle wel skuldig voel oor apartheid. Die
vermoede bestaan dat die motiewe vir hierdie skuldgevoelens tussen ouderdomsgroepe en
geslagte verskil, maar dit sal slegs deur middel van opvolgstudies bepaal kan word.
STELLING: Ek voel skuldig oor apartheid.

Respondente tussen
25-34-jarige
ouderdom
Stem nie
saam nie

25%
50%

Neutraal

25%

Stem saam
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Vroulike
respondente
Stem nie
saam nie
38%

50%

Neutraal

12%

Stem saam
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5.2

Demokrasie

Suid-Afrika se demokrasie is tans 23 jaar in wording en alhoewel daar steeds uit
gesaghebbende bronne beweer word dat gesonde demokratiese instrumente steeds in plek is,
klink daar ’n al hoe harder wekroep van sommige dat ons demokratiese stelsel besig is om te
faal. In dié verband was daar redelike onenigheid onder respondente oor die vraag of ons
kruisie by die stembus ’n verskil maak. Uit die totale terugvoer van respondente het dit geblyk
dat 61% saamstem, 18% neutraal is en 21% nie saamstem nie. Die mees merkbare verskil was
egter weereens in die ouderdomsgroep 25-34 jaar waar 38% nie met die stelling saamgestem
het nie. Dit is in skrille kontras met die 18-24-jariges waar niemand gesê het dat hulle nie met
die stelling saamstem nie. Dit sal interessant wees om uit te vind wat die redes vir hierdie
verskil is.
STELLING: My kruisie by die stembus maak ’n verskil.

Verskil tussen terugvoer van ouderdomsgroepe in %
67
56

70
60
50

38

33

40
30
20

6

0

10
0
18-24 jaar

Stem nie saam nie

25-34 jaar

Neutraal
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6. Gevolgtrekking
Die interessante nuwe temas wat geformuleer is vanuit die terugvoer deur respondente was
baie insiggewend en sal in opvolgstudies meer aandag geniet.
Alle aanwysings dui daarop dat die volgende paar jare wat vir Suid-Afrika voorlê besonder
stormagtig en onseker gaan wees. Dit is van die allergrootste belang dat alle Suid-Afrikaners,
en spesifiek ook Afrikaners, hulself strategies posisioneer om sterk en suksesvol aan die ander
kant uit te kom.
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Bylaag A
A.1

Statistiek oor ouderdomsverspreiding
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A.2

Tegniek van ontleding

Byvoorbeeld: Gestel ons wil twee temas toets, nl. Afrikaners in die ekonomie en hul siening
oor grondwetlike regte, dan sal ons ten minste drie indikatore ontwikkel en gepaardgaande
stellings wat dit toets, soos hieronder geïllustreer:
Tema

Indikator

Stellings

Transformasie

A

Lojale kopers

B

Gemeenskapsekonomieë

C

Diskriminasie

D

Demokrasie

E

Gesag van Grondwet

F

Ekonomie

Grondwetlike regte

In hierdie geval sal ons verwag dat daar na die faktoranalise ’n hoë korrelasie moet wees tussen
die terugvoer op A, B en C onderling, sowel as tussen D, E en F onderling. Ons sal egter ook
verwag dat baie lae of geen korrelasie nie tussen die indikatore van Ekonomie (ABC) en die
indikatore van Grondwetlike regte (DEF) verkry word.
In ons geval was daar egter nie so ’n klinkklare korrelasie (soos hierbo) nadat die faktoranalise
gedoen is nie en het die analise verskillende stellings onder nuwe temas saamgegroepeer wat
eerder sou lyk soos bv. AEF in plaas van ABC.

A.3

Statistiese kriteria

Die persentasie kumulatiewe variansie, Kaizer se kriteria en die “scree”-grafiek is gebruik om
die aantal faktore te bepaal. Die faktorladings is geïnterpreteer om by ’n faktor te hoort indien
die absolute waarde van die faktorlading groter as 0.4 is.
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