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Die herverdeling van kommersiële landbougrond: Die oplossing! 
28 Februarie 2019 

 

Ek leer my kleinkinders:  Kerm los nie probleme op nie.  Planne los probleme op.  Wat grondhervorming 

en onteiening sonder vergoeding aanbetref, gaan kerm ons nie help nie.  Ons het goeie planne en blywende 

oplossings nodig.  Daarom moet ons almal verantwoordelikheid vir die probleem aanvaar.   

Ek is deeglik daarvan bewus dat hierdie ’n baie gekompliseerde probleem is.  Daar is dus nie een oplossing 

vir die hele probleem nie.  Nogtans wil ek dit in alle nederigheid waag om iets op die tafel te sit wat as 

raamwerk vir gesprek kan dien in die soeke na ’n wen-wen-oplossing wat kommersiële plase aanbetref.  

Dit is immers dié grond wat hoofsaaklik in die hande van blanke boere is en dit is dié grond wat tans die 

hoogste konflik potensiaal het.   

Ek daag jou uit tot geloof en gehoorsaamheid.  Ek daag jou uit om biddend deur hierdie epos en die 

aanhangsels te werk en om vanuit ’n Koninkryk-perspektief aan die gesprek deel te neem.   Planne slaag 

wanneer daar baie raadgewers is (Spreuke 11:14 en 15:22).  Ek is 100% oortuig dat ons God magtig en kreatief 

genoeg is om sy kinders te inspireer om antwoorde en oplossings op die tafel te sit wat Hom verheerlik en 

tot ons almal se voordeel is. 

 

Onteiening sonder vergoeding is soos Kolonialisme en Apartheid, ’n negatiewe wen-verloor benadering.  

Die proses moet omgedraai word na ’n wen-wen benadering.  Die kwaad moet deur die goeie oorwin word. 

Daar moet gegee in plaas van gegryp word.  Vergifnis, grond, kundigheid, geleenthede en sekerheid van 

eiendomsreg moet alles gegee word.  Dit mag vreemd en selfs na nonsens klink, maar dis die hart van ’n 

wen-wen oplossing.  Individuele grondeienaars wat transformasie bevorder moet beloon word, inplaas 

daarvan om alle grondeienaars te dreig met onteiening sonder vergoeding.  Dus is die OPLOSSING: 

 

Almal moet vergifnis en vryspraak aan almal gee, omdat God ons in Christus Jesus vergewe het - 

➢ ook vir die pyn en seer wat ons mekaar in die land en die landbou aangedoen het. 

 

Kommersiële boere gee vrywillig ’n bedrag,  

➢ gelykstaande aan ’n vooraf onderhandelde persentasie van die waarde van hulle grond, 

➢ in ’n grond-fonds wat deur gelyke verteenwoordigers van al 7 partye (kommersiële boere; regering; 

waardeketting; banke; privaat sektor; NGO’s en Buiteland) bestuur word om   

➢ kommersiële plase in die vryemark aan te koop om 

➢ jong swart en bruin kommersiële boere te vestig, boere wat aan die hand van objektiewe kriteria, gekeur 

en omvattend opgelei is.  

➢ Die skenking van kommersiële boere kan ook in die vorm wees van aandele in ’n maatskappy wat grond 

besit, of ’n fisiese stuk grond, in beide gevalle gelykstaande aan bogenoemde onderhandelde 

persentasie.   

 

Die mynbou sektor gee grond 

➢ wat steeds gekoppel is aan myne wat reeds gesluit het, maar geskik is vir kommersiële landbou; 

➢ wat nie werklik benodig word vir effektiewe mynbou aktiwiteite nie, maar ook nie ’n bedreiging vir 

kommersiële landbou inhou nie. 

 

Die regering gee wesenlike erkenning en sekerheid van eiendomsreg aan kommersiële boere wat 

vrywillig bogenoemde bydrae lewer, deur: 

➢ ’n inskrywing op die titelakte (soos in die geval van waterregte) van ’n bepaalde stuk grond aan te bring wat 

bevestig dat dié stuk grond sy finale bydrae tot die oplossing van die grond-vraagstuk gelewer het, en 

➢ daarom (vir ten minste 99 jaar) gevrywaar word van enige onteiening sonder vergoeding, en  

➢ alle skenkings vir hierdie doel vry te stel van alle belastings wat ter sprake mag wees. 

 

Die landbou-waardeketting gee  

➢ hulle “social responsibility spending” om die bydrae van kommersiële boere aan die grond-fonds aan te 

vul sodat meer grond aangekoop kan word; 
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➢ en deel kundigheid, dienste, produkte en premies om die vestiging van jong boere te ondersteun; 

➢ geleentheid aan nuwe produsente om by die waardeketting ingeskakel te word.  

 

Die banke gee verlaagde rentekoerse aan kommersiële boere  

➢ gelykstaande aan ’n vooraf onderhandelde persentasie (bv. -3% tot -5% onder prima) op enige verbande 

en/of lenings wat hulle sou aangaan om hulle bydrae tot die grond-fonds te lewer. 

 

Produsente, produsente organisasies en NGO’s gee 

➢ en deel hulle kundigheid en praktiese vaardighede met die jong boere en 

➢ mentor hulle binne ’n verhouding tot produsente van wêreld gehalte. 

 

Die privaat sektor en die buiteland (sluit koloniale moondhede in) gee geld aan 

➢ óf ’n ondersteuningsfonds om kommersiële boere wat ekonomies nie in staat is om die volle 

onderhandelde persentasie te gee nie, te help, 

➢ óf aan die grond-fonds ten einde meer grond vir jong boere aan te koop. 

 

 

 

Omdat .... 
 

1. Omdat “South Africa belongs to all who live in it – Black and White; 

2. Omdat onreg reggestel moet word en konflik blywend opgelos moet word; 

3. Omdat blanke kommersiële boere of ’n individuele boer nie alleen vir die vergrype van kolonialisering 

en apartheid kan betaal nie en baie landbougrond na 1994 in die vryemark aangekoop is; 

4. Omdat ’n wen-wen-oplossing die enigste volhoubare oplossing van die huidige grond-vraagstuk is 

(Dit beteken: 1. Aanvaar beide partye is reg; 2. Pak die probleem, nie mekaar nie en 3. Fokus op die toekoms). 

5. Omdat die probleem opgelos moet word en nie net gedebatteer en dan uitgestel word nie.  

6. Omdat rasseverhoudinge gebou en nie vernietig moet word nie;  

7. Omdat kundigheid behou en binne verhouding oorgedra moet word, en nie moet uitsterf nie;  

8. Omdat dit ’n nie-rassige oplossing is; 

9. Omdat die ekonomie moet groei, asook beleggersvertroue en werk geskep moet word; 

10. Omdat ’n verpligte proses van restitusie en swart bemagtiging nie onbepaald kan voortgaan nie, maar 

waarskynlik ook nie in totaliteit oornag op ’n spesifieke datum laat vaar sal word nie, is dit beter om 

dit in die landbou te vervang met ’n vrywillige proses wat plaas vir plaas afgesluit word.  Sekerheid 

word dus plaas vir plaas verkry;  

11. Omdat die reg om ongehinderd op ’n bepaalde stuk grond te boer net so belangrik is as die reg van 

mense om op ’n plaas te bly;   

12. Omdat ’n Bybels verantwoordbare ekonomiese stelsel op vyf pilare rus:  private besit, 

rentmeesterskap, harde werk, vergenoegdheid en mededeelsaamheid; 

13. Omdat “gee en deel” kenmerkend van God’s Way, die Koninkryk van God en ’n Bybelse ekonomiese 

stelsel is; 

14. Omdat gee en deel God se antwoord op gryp en konflik is;  

15. Omdat dit nie hier oor “hand-outs” gaan nie, maar die skep van goeie geleenthede vir bekwame nuwe 

jong boere wat bereid is om hard te werk en in wie se hande die toekoms van landbou veilig is;  

16. Omdat God mededeelsaamheid tot so ’n mate seën dat die deler nie gebrek sal lei nie. 

17. Omdat algemene grondbesit (vir behuising, besighede, bewaring, ens.) en die besit van kommersiële 

landbougrond twee verskillende sake is wat verskillende oplossings verg;   

18. Omdat die oplossing in almal se belang is, moet almal gelyke verteenwoordiging op die bestuur van 

die grond-fonds hê; 

19. Omdat kommersiële landbou in die 21ste eeu besondere vlakke van kundigheid en vaardigheid 

benodig; 

20. Omdat verskeie individuele boere, produsente organisasies en NGO’s reeds bewys het dat hulle die 

wil, kundigheid en vermoë het om die probleem effektief op te los; 
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21. Omdat landbou ’n fundamentele en strategiese rol speel ten opsigte van voedselsekerheid, voedsel 

vryheid, werkskepping en primêre gesondheid;   

22. Omdat kommersiële boere die eerste moet wees om ’n wesenlike bydrae tot die oplossing van die 

grond-vraagstuk te lewer;  

23. Omdat daar jaarliks meer as genoeg jongmense aan ons universiteite, universiteite vir tegnologie en 

landboukolleges gradueer wat tot produsente van wêreld gehalte ontwikkel kan word; 

24. Omdat hy wat alles vir homself wil behou, die risiko loop om alles te verloor (In Zimbabwe het die totale 

ekonomie in duie gestort tot ALMAL se nadeel). 

25. Omdat hierdie inisiatief die deur oopmaak vir ’n verskeidenheid inisiatiewe en werkbare modelle.   

26. Omdat slegs die gee van vergifnis en vryspraak tot die genesing van ons land en sy mense 

sal lei.  En voor jy daaroor begin debatteer, neem kennis van die motivering agter die opdrag:  “Moet 

nooit verbitter of opvlieënd wees of woedend word nie; moenie vloek of skel nie; moet niks doen 

wat sleg is nie.  Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God 

julle ook in Christus vergewe het” (Efesiërs 4:31-32).  In hierdie land het ons mekaar al baie en diep 

seergemaak.  Wanneer ek die woord “mekaar” gebruik, verwys ek nie net, of selfs in die eerste plek 

na verskillende rasse nie.  Ek verwys nie net na apartheid en grondregte nie.  Ek verwys na alle 

mense en alle ellende wat ons mekaar al aangedoen het.  Ons maak mekaar seer binne-in ’n huwelik, 

gesin en familie;  in die kerk;  in die werkplek en sakewêreld;  in een gemeenskap.  Verskillende 

stamme, tale, volke en nasies maak mekaar seer.  Mense loop met emosionele wonde.  Hulle is diep 

verwond en met pyn besmet, en daarom maak hulle ander seer in ’n poging om van hulle eie pyn en 

frustrasie ontslae te raak.    Wonde lei tot sonde en sonde lei tot meer en dieper wonde.  Meer en 

dieper wonde lei weer tot erger sonde.  Dit word ’n bose kringloop van wonde en sonde wat al erger 

raak.  Soos ’n dodelike infeksie word seer en bitterheid van een persoon na ’n volgende oorgedra.  

Dit loop uit op bitterheid, haat en vergelding.  Dis die taak van die kerk en elke burger van God se 

Koninkryk om gehoorsaam te raak aan Hebreërs 12:15  “Sorg dat niemand van die genade van God 

afvallig word nie.  Sorg dat daar nie verbittering soos ’n wortel uitspruit, moeilikheid 

veroorsaak en baie besmet nie.”   

 

Die ENIGSTE manier waarop hierdie bose en selfvernietigende kringloop van sonde en wonde 

gebreek kan word, is deur vergifnis en vryspraak aan ALMAL wat jou seergemaak of te 

nagekom het, te gee.  Ons wat uit God gebore is en burgers van sy Koninkryk is, ons moet die 

eerste wees om vergifnis te skenk en dit met seën op te volg (Lukas 6:27-36). 
 

’n Meer volledige bespreking van en motivering vir “gee” as enigste werkbare en volhoubare oplossing vir 

die grond-vraagstuk, word in drie ander dokumente gegee. Dit is op aanvraag beskikbaar.  Ek wil vra dat jy 

dit aandagtig en biddend deurwerk.   

 

Indien jy enige navrae het, stuur asseblief ’n e-pos aan hennie.viljoen@amosafrica.net  

mailto:hennie.viljoen@amosafrica.net

