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Tien redes om nié ACDP te stem nie 

Gisteraand lui my selfoon – ‘n dame uit die Kaap van die DA. Wil weet of ek weet of ek as kieser 
geregistreer is, of ek weet waar om te stem (ja, darem met die vorige munisipale verkiesing was ek 
self ‘n kandidaat teen oa die DA). En of ek die DA steun? 
“Nee, ek is baie gekant teen die DA.” “O, dankie, lekker dag.” 
 
En dit tref my dat ek, as politieke kommentator, opgelei in Politieke Wetenskap, Politieke Geografie 
en Staatsreg, nie weet vir wie om te stem nie, minder as ‘n maand voor die verkiesing. En ja, ek is 
baie dankbaar vir ‘n stuk harde werk wat mnr. Roy Jankielsohn vir my (eintlik my skoonpa) gedoen 
het.   
Ja, ek sou geweet het vir wie om te stem, en ek sou dalk self ‘n kandidaat gewees het. Nie vir die  
ACDP soos laas nie, maar die CDP, maar ek het tydens die nominasietyd ‘n klomp jong aarde 
kreasioniste op my nek gehad wat die mees lasterlike dinge denkbaar oor my geskryf het. Ter wille 
van die impak op my gesin het ek nie vir nog groter blootstelling aan dié lasterlikhede kans gesien 
nie. Die gevolg is dat die CDP nie in die Vrystaat staan nie.  
 
Nou weet ek werklikwaar nie vir wie om te stem nie. Selfs al sou ek met die ANC se beleid 
saamgestem het en gedink het die ANC regeer tog te wonderlik, en dis reg dat hulle Malema as 
kroonprins sal gereed maak, en al het ek gedink Malema se getuienis in die haatspraak-verhoor was 
presidensieel, sou ‘n stem vir die ANC verraad teenoor my gesin wees. Die kort en die lank is dat ek, 
danksy die ANC, onder die mees ongunstige toestande denkbaar op vervroegde pensioen is, en dat 
die Openbare Beskermer na 15 jaar nog nie die finale verslag openbaar gemaak het nie. ‘n 
Voorlopige verslag is reeds meer as tien jaar gelede, as ek reg onthou, voltooi. Intussen het die saak 
verjaar, en ek sit met ‘n onverklaarbaarheid op my CV. Ek en my gesin is deur bitter swaar tye.  
 
Hoekom nie DA stem nie? In ‘n openbare vergadering het ‘n DA-raadslid, ‘n proffie, voor almal gesê 
as ek DA was, was ek lankal ‘n raadslid. Hy het ook in reaksie op my antwoord gesê hy verstaan dat 
beginsels vir my belangrik is. En die beginsels? Dis “goed en wel” om terwyl jy in opposisie is, te sê 
jou party gee jou vrye keuse hoekom jy vir of teen aborsie, die doodstraf, gay-huwelike en so voorts 
kan wees. Maar geen party bestaan om die ewige opposisie te wees nie, en wat gebeur as jou party 
aan bewind kom? Wie het dan vir ‘n party gestem waarmee hulle nie saamstem nie? Die uitoefening 
van stemreg is ‘n sosiale kontrak – my stem is vir die beleid, en dan wil ek weet wat die beleid is. 
Verder, gaan kyk maar op die DA se webwerf hoeveel mediaverklarings word op nasionale vlak ook 
in Afrikaans uitgereik.  
 
Voorts het die DA ook net ‘n paar keer te veel in die Vrystaat nie vakatures verklaar na hul 
wyksraadslede uit die provinsie verhuis het, of na ‘n jaar of wat ophou funksioneer het nie. My eie 
wyk het tevore al hieronder ‘n knou weg – is bv heeltemal van die munisipale begroting afgehaal 
omdat die vereiste insette vir die IDP nie gelewer was nie.  
 
En ook net ‘n laaste punt. Verskeie DA-raadslede het in die verlede by my kom kla omdat die ACDP 
se raadslid “altyd” saam met die ANC (en dan teen die DA) gestem het. Ek was net so moedeloos, 
want die man het ook teen die ACDP se koukusbesluite ingestem. Dit het my dikwels in my 
mediafunksies in ‘n groot verleentheid gestel. En raai vir watter party is die einste oud-ACDP’er nou 
‘n kandidaat?  Reg!  Die DA. 
 
Die Vryheidsfront Plus? As dit die beleid op die VF + se webwerf was, miskien nog, maar dis nie wat 
in die Vrystaat grond toe kom nie. En ja, die VF + hier sal danksy ‘n individu ook nie my stem wil hê 
nie. In die Noord-Kaap sou ek sonder probleme vir die party kon stem, maar dis nie waar ek woon 
nie.  
 



Cope?  
 
Wat ‘n mens by die ACDP bring. Na my breuk met die ACDP het ek ‘n artikel: “Ten reasons why I can 
not vote ACDP” op die internet geplaas. Dit was die tien vernaamste redes.  
Sonder om alles te herhaal, net ‘n paar gedagtes: 
- So lank as wat Kenneth Meshoe leier van die ACDP is, is dit ‘n onstembare party. Baie kort na ek 

by die ACDP betrokke geraak het was ek geskok toe ‘n parlementslid (om verstaanbare redes wil 
ek hom of haar nie identifiseer nie) vir my en ‘n kollega gesê hy / sy wil “puke” elke keer wanneer 
Meshoe oor korrupsie praat. Dit was na ‘n optrede van Meshoe wat die parlementslid tot in sy / 
haar wese geskok het. 

- Hoe werk dit vir ‘n party met gesinswaardes as ‘n partyleier in die Kaap parlementslid is, en sy 
vrou in die Gautengse Wetgewer verteenwoordiger is? Die vorige LPW, ‘n blanke, het heel 
begripvol sy pos ontruim om  vir ‘n swart persoon ruimte te laat – net om te vind Meshoe stel sy 
eie vrou in die vakature aan. 

- Meshoe stel self die Nasionale Uitvoerende Komitee aan. Nogtans, toe hy die soveelste keer sy 
eie vrou aangestel het, vind hy dit nodig om dit te motiveer aan die hand daarvan dat hy dit nodig 
vind omdat hy iemand daar wil hê wat hy kan vertrou. 

- Ten spyte daarvan dat ek ‘n sleutelrol in die ACDP se media-aksies gespeel het – soos die opstel 
en uitstuur van die Afrikaanse nuusbrief en die uitstuur van die Engelse nuusbrief, is ek op ‘n dag 
van die nasionale nuusverklarings afgesny. Dit het my sowat twee jaar geneem om uit te vind 
waaraan ek deur Meshoe “skuldig bevind” was en waaron ek so gestraf word, en toe ek uitvind 
waaraan, en verklaar dat ek daaraan totaal onaandadig was, het dit niks verander nie. 

- By geleentheid het oud-pres. Blackie Swart se dogter aan Meshoe gevra hoekom die ACDP niks 
oor plaasaanvalle uitreik nie. Die feitelike situasie is dat die ACDP op provinsiale vlak baie 
uitgereik het  (ek het self die verklarings vir die Vrystaatse, Noord-Kaapse, Wes-Kaapse en 
Noordwes-leiers geskryf en uitgestuur) maar dat niks op Parlementêre vlak hieroor uitgereik is 
nie. (Die ACDP se parlementêre verklarings is op hul webwerf as iemand my nie glo nie). In ‘n 
Stadium, met die provinsiale leiers na Meshoe onderweg, is daar ‘n plaasmoord in Noordwes. Ek 
stel dadelik iets op in Meshoe se naam, en stuur dit na die Wes-Kaapse leier wat nog tuis was, 
sodat hy dit na Meshoe kan neem om goed te keur. Meshoe weier egter en sê die ANC beskuldig 
hom daarvan dat hy met die “Boere meeloop.” Hy het egter ingestem dat dit in die naam vd Wes-
Kaapse leier kon uitgaan. Meshoe antwoord haar egter dat die ACDP (op nasionale vlak) dit wel 
doen, maar dat die media dit nie dra nie. Die werklikheid was dat die media dit baie ruim gedra 
het, oa die geval hierbo genoem. 

- In reaksie op Zuma se stelling dat die voorvadergeeste mense sal haal as hulle nie vir die ANC 
gaan stem nie, het Meshoe in ‘n verklaring dit gekwalifiseer dat dit darem nie die goedgeaarde 
voorvadergeeste geld nie. 

- ‘n Klompie jare gelede het Meshoe aan Rapport gesê hy is nie ‘n diktator nie, en om dit te toon, 
sal hy nie weer as partyleier staan nie. Ek het die nuusbrief ‘n ruk teruggehou vir Meshoe se 
reaksie (soos ‘n ontkenning) en toe ek nie binne ‘n redelike tyd uit die Kaap iets hoor nie, die 
nuusbrief uitgestuur. Kort hierna begin verskeie mense hulle regmaak vir die leierskapstryd. ‘n 
Paar dae later kry ek ;’n oproep van ‘n Meshoe-lojalis (in daardie stadium – die twee het by tye 
ook nie ooghare vir mekaar gehad nie) dat Meshoe sê Rapport het hom verkeerd aangehaal. Ek 
sê toe reg, hulle moet my net iets op skrif deurgee, dan stuur ek dit dadelik uit. Ek wag nou nog. 

- Ek het nogtans die aksie gesteun om ‘n Christen-demokratiese samewerking vir die verkiesing te 
probeer bewerkstellig, en hoewel die ACDP (ja, daar is ook goeie mense in die party) dit gesteun 
het, het Meshoe self ‘n stokkie daarvoor gesteek.  

 
Die gevolg is dat ek dié keer nie weet vir wie om te stem nie. Uit beginsel wil ek stem, en ek sal gaan 
stem, maar dit sal nie vir een van die partye hierbo wees nie.   
Die party wat by die Openbare Beskermer se hoofkantoor sal gaan aandring dat die finale verslag (al 
is dit ook die voorlopige verslag wat ‘n paar feitefoute bevat) uitgereik word, sal my stem dié keer kry 
– behalwe natuurlik die ANC. Cope kan ook nie waag om die verslag gaan uitwurg nie, want die 
verslag impliseer Lekota – toe ANC-premier van die Vrystaat.  
 


