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AfrikanerDie

Die staatsrede van die ANC-staatshoof was nie
veel meer as politieke fiksie nie, sê mnr Fritz van
Graan, onderleier van die HNP.

Mnr Van Graan sê die staatspresident het ver-
skeie verbeeldingryke sake voorgestel soos die uit-
breiding van onderwys en universiteite, woonplek
vir studente, en selfs ‘n nuwe en moderne univer-
siteit op die Oos-Rand en selfs digitale opleidings-
projekte vir junior en voorskoolse kinders. Waar die
geld vandaan gaan kom om dié drome ‘n werklik-
heid te maak, sal die tyd ons leer.

Ramaphosa het sy toespraak begin deur hulde te
bring aan die kommunis Nelson Mandela wat gesê
het “our march te freedom is irreversible” en ook
aan Basil Februarie (‘n lid van Umkhonto we Sizwe)
en ander freedom fighters wat in 1967 in Rhodesië
doodgeskiet is. Ramaphosa het na hulle verwys as
“daardie manne en vroue wat hulle lewens gegee
het vir ons vryheid”.

Tydens die ontwrigting van die staatsrede deur die
EFF, is mnr FW de Klerk (wat teenwoordig was)
egter deur verskeie sprekers geprys vir sy aandeel
in die oorgawe van die politieke mag aan die ANC.
Dat mnr De Klerk bereid is om hom en sy eggenote
so deur die EFF te laat verneder, gaan alle ver-
stand te bowe.

ANC-staatsrede spel gevaar

Blankes steeds in die ANC se visier

Ramaphosa se toespraak het daarvan getuig dat
daar geen vrede te maak is met die Witman nie,
want die Witman verteenwoordig steeds apartheid.
Na 25 jaar van ANC-bewind staan apart-heid steeds
in die beskuldigdebank.

Grondroof

Die ANC-president het bevestig dat voortgegaan
sal word met die wysiging van artikel 25 van die
Grondwet om grondonteiening sonder vergoeding 

(Vervolg op bladsy 8)

Terwyl die ANC onverbiddelik
voortstorm op sy weg na grond-
onteiening sonder vergoeding, het
Cosatu twee weke gelede voor-
gestel dat pesioengeld aange-
wend moet word om Eskom se
skuld met sowat R250 miljard te
verminder.

Die Hoofsekretaris van die HNP,
mnr Louis van der Schyff, sê
hierdie voorstel van Cosatu ver-

pensioenfondse te beroof, gaan
baie meer mense ernstig raak as
die grondroof. Talle bejaardes,
veral Afrikaners en Blankes, sal
uiteindelik van hulle daaglikse
brood ontneem word. Dit was
oor die jare veral Afrikaners wat
by die staatsdiens en die onder-
wys in diens was en wat vandag
hulle bestaan voer op slegs die 

(Vervolg op bladsy 8)

baas glad nie. Hy wys daarop
dat die HNP reeds oor baie jare
die publiek ingelig en gewaarsku
het wat alles te wagte kan wees.
“Die HNP is verbaas dat dié eis
nou eers ter tafel kom. Wanneer
dit uitgevoer gaan word, sal die
uitwerking daarvan baie erger
wees as die grondroof waarteen
tans ernstig wal gegooi word”.

Mnr Van der Schyff sê om die

Rooftog teen Blankes gaan voort

ANC gaan die pensioene vat

R10



Die gebeure in die Suid-Afrikaanse par-

lement tydens die ANC se staatshoof

se staatsrede, het menige Suid-Afrika-

ner sy kop in skaamte laat sak. Dat so-

iets in enige land se hoogste raadsaal

moontlik is, is nouliks denkbaar.

Suid-Afrika is seker die enigste land

in die wêreld wat toelaat dat die Par-

lement vir meer as ‘n uur  so ontwrig

word dat sy president nie kan praat nie.

Daarby het die Speaker deurlopend

gedreig, maar was nooit is staat om die

orde te handhaaf nie. Beslissings van

die Speaker is bloot geïgnoreer. 

Die optrede van die EFF was, om die

minste daarvan te sê, barbaars. Tog het

die EFF met hulle optrede loshande

gewen. Die onvermoë van die Speaker

om hulle tot orde te dwing, en die gebrek daaraan om

die Withemde opdrag te gee om hulle te verwyder, is

sprekend van die onvermoë van die ANC om ook wet

en orde oor die wydte van die land te handhaaf.

Die optrede van die EFF bewys dat die EFF die poli-

tieke pas in die land aangee. Hulle rewolusionêre uit-

sprake en optredes dwing die ANC om te doen wat die

EFF sê en eis. Tydens die staatsrede het die stert weer

die hond rondgeswaai.

‘n Ander belangrike aspek van die staatsrede was

die teenwoordigheid van mnr FW de Klerk en sy egge-

note. Dit is nie denkbaar dat mnr De Klerk deur sy

teenwoordigheid hom so laat verneder het nie. Hy het

tog vooraf kennis geneem dat die EFF hulle sterk uit-

gespreek het teen sy teenwoordigheid.

Dit is die EFF wat die grootste politieke voordeel trek

uit mnr De Klerk se optrede in 1990 toe hy die kommunis-

te ontban en vrygelaat het. Nou is dit juis hulle wat hom tot

in die grond verneder deur onder die privilegie van die

Parlement hom uit te jou en ‘n moordenaar te noem.

Dat soveel van die volksraadslede wat teenwoordig

was mnr De Klerk verdedig en geprys het, verraai ook

die betekenis van sy optrede in die jare 1990 tot 1996.

Daar is in ANC-geledere die besef dat hulle die poli-

tieke mag aan hom te danke het, maar daar is telkens

daarop gewys dat hy volgens die reëls teenwoordig

mag wees omdat hy na 1994 adjunk-president was.  

Die les is maar weer eens duidelik: wanneer jy eenmaal

jou eie mense in die steek laat, vertrou die vyand jou

net so min soos jou eie mense. Daar is nie ‘n voorbeeld

waar vir sulke leiers standbeelde gebou is nie.

Die wêreld lag vir Suid-Afrika ― die ANC se SA.
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Word ras vernietig?

In die vorige rubriek het Gawie probeer aandui hoe die
Afrikanervolk deur misleidende woordgebruik om die
bos gelei is. Gawie het ten einde beklemtoon dat die
begrip nuwe Suid-Afrika die grooste skade vir die
Afrikanervolk veroorsaak het.

Waar het dit alles begin? Dit het begin om die Afri-
kaner op sy sagte plekke hard te slaan. Een daarvan
was die Afrikaner se liefde vir en sy gehegtheid aan
sport ― veral rugby.

Die kommunistiese resep was om op hierdie sagte
plekkie die bestaande orde omver te gooi. Blanke sport
moes vernietig word. 

Wat is die gevolg van die transformasie wat oor meer
as vyftig jaar afgedwing is?

Suid-Afrika se prestasies op die sportveld lê aan
skerwe. Ja, Gawie weet ons het sopas die wêreldbeker
op die rugbyveld gewen, maar is rugby werklik nog vir
die opregte Afrikaner iets om op trots te wees? 

Kyk maar hoe lyk dit op en langs die veld. Daar is
geen Afrikaner-karakter meer nie. Daar is geen trots
meer nie. Dansende Zoeloe-impi’s vermaak die skare.
Niks is meer eie aan die Afrikaner se rugby-trots nie.

Die ergste is dat by hierdie sportmense daar geen ras-
gevoel of rasbewustheid meer bestaan nie. Dit is nie
meer snaaks om jongmense te sien wat onbeskaamd
in rasgemengde groepe saam kuier nie. Dit is vir
meeste mense (Gawie uitgesluit) nie meer snaaks om
‘n rasgemengde paartjie te sien nie. Dit het ‘n alle-
daagse en normale praktyk geword.

Gawie was onlangs in ‘n gesprek teenwoordig waar
‘n persoon opgemerk het: Ons swart pastoortjie het die

naweek X-aantal huwelike bevestig... en hulle was

almal gemende paartjies.

Die nuwe Suid-Afrika met sy nuwe raslose bevolking
is die resultaat van politieke toegewings en veranderings.

En diegene wat nog bekommerd is, veg vir die
voortbestaan van ons geliefde taal: Afrikaans. Maar
dat Afrikaans die Witmanstaal is, en dat Afrikaans net
gered kan word as ons dit aan ras koppel, wil diegene
niks van weet nie.  Daar word die een plan na die an-
der op die tafel geplaas om “volkseie skole” te vestig
om Afrikaans te red. Moet net nie vra of dit blanke
skole is nie. Daardie vraag is reeds taboe. 

Sommige mense leer nooit. Nie uit die ou geskiede-
nis nie, nie uit ander volke se geskiedenis nie, ook nie
uit die huidige geskiedenis nie.

In die nuwe Suid-Afrika moet alles wat vir die Wit-
man belangrik is, vernietig word. Die aanslag op ons
taal en ons ras het dalk reeds te ver gevorder! 
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Suid-Afrika: 

sirkus vir die wêreld Perspektief deur Gawie
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mens kan inloop wanneer jy te stellige voorspellings oor

die toekoms maak; maar, het hy gesê, dat alles daarop

dui dat Suid-Afrika drie jaar later (dit wil sê in 1994) ’n

ANC-regering aan bewind kon sien. Die senior bestuurs-

lui van die spoorweë was natuurlik geskok en in twyfel

oor mnr Marais se beskouing. 

Onthou dat die regering in 1991 nog die fiksie gehand-

haaf het dat “groepsregte beskerm sal word”, dat Afri-

kaans se posisie nie sal verander nie, en dat besluite

voortaan deur konsensus geneem sou word. Volgens die

NP sou Suid-Afrika se ekonomie dan dramaties begin groei.

Baie mense kon nie glo dat swart oorheersing ʹn werk-

likheid sou word binne net drie jaar nie; en dit was ook die

opvatting van JA-stemmers tydens die referendum van

1992.

Waarom kon die leiers van die HNP die politieke ont-

wikkelinge so raak voorspel? Hulle het nie Nostradamus

se esoteriese voorspellings geraadpleeg nie. Nee, hulle

het die politiek getoets aan beginsels, aan die wysheid

wat die geskiedenis aan elkeen wat lees, aanbied. Hulle

het die wetmatighede van beginsels verstaan en het

daarvolgens geoordeel. Meer nog, hulle het daarvolgens

gehandel, soos die groot leiers van ons volk vóór hulle.

Trouens, reeds in sy toespraak op 14 April 1969, het

dr Albert Hertzog die grondliggende bedreigings vir die

Afrikanervolk skerp ingesien. In daardie onvergeetlike

toespraak het dr Hertzog verklaar: ̋ In die stryd wat vir ons

voorlê, sal dit weer die man wees wat die draer is van hier-

die wonderlike Calvinistiese beginsels, wat op die voor-

punt in die stryd om ons beskawing sal veg. Maar daar

is ’n voorwaarde aan verbonde. Die voorwaarde is dat ons

op hom sal kan staatmaak, alleen solank hy die draer

van daardie Calvinistiese beginsels is. Die oomblik dat

hy daardie beginsels versaak, sal sy mag inmekaarsak.” 

Daarmee het dr Hertzog die hele verloop van sake tussen

1969 en 1994 in ’n neutedop saamgevat. Die HNP se

leiers het vanuit beginsels gedink en vanuit beginsels het

hulle die dikwels verwarrende gebeure om hulle ontleed.

Vanuit hul besondere perspektief sou hul nie anders as

om die gevare van die toekoms raak te sien en te ver-

staan hoe dit ons volk se lewe ingrypend sou raak nie. 

Dit is hierdie perspektief wat ontbreek het in die ge-

ledere van die Eloffs en die De Klerks. Hulle baseer hul

beskouings op pragmatiese oorwegings, op oorwegings

wat na populariteit kan lei, op die onrealistiese idee dat

konsensus bereik kan word met harde rewolusionêres

sonder dat jy iets hoef in te boet of iets hoef te betaal.

Daarom kon hulle nie die gevolge van hul dade voor-

sien nie, en daarom reken hulle nou dat niemand in 1990

kon voorsien het wat vandag in Suid-Afrika gebeur nie.

In die Ope Brief wat die Instituut vir Kultuur en Geskie-

denis pas aan mnr FW de Klerk gerig het, word meer in-

ligting oor hierdie wanopvattings van die NP aangegee;

en oor politici wat vooruit geweet het wat gaan gebeur.

Lees dit gerus.                                                              ∎

Nostradamus en die

FW de Klerk-stigting

ʺNiemand kon in 1990 voorsien het wat vandag in Suid-

Afrika gebeur nieʺ, het dr Theuns Eloff onlangs verklaar

tydens ’n radiogesprek oor mnr FW de Klerk se Rooi

Vrydag-toespraak. ʺOm dit te kon doen, sou iemand

soos Nostradamus nodig gewees hetʺ, het hy bygevoeg.

Dr Eloff was tot onlangs in diens van die FW de Klerk-

stigting, en is tans ’n konsultant vir die Stigting. Ons

sou darem van hom groter eerlikheid verwag het. Dalk

het hy nog nooit kennis geneem van die twee ontmoe-

tings wat tussen mnr Jaap Marais en mnr FW de Klerk

op 15 Januarie 1990 (saam met mnr Willie Marais) en op

26 Junie 1990 (as leier van ’n afvaardiging van Afrikaner-

organisasies) plaasgevind het nie. Tydens daardie ont-

moetings is mnr De Klerk ernstig gewaarsku oor die

gevare van sy versoeningspogings en die NP se hervor-

mingsbeleid.

Op 15 Januarie 1990 het mnr Jaap Marais aan mnr FW

de Klerk gesê dat die soort toegewings wat die regering

maak, net kan uitloop op ’n swart meerderheidsregering

in Suid-Afrika. Dit verg geen Nostradamus om uit te

werk wat so ’n drastiese gebeurtenis aan Suid-Afrika

sou doen nie. Dr Eloff, wat een van die afvaardiging van

linkses was, wat in Dakar met die ANC onderhandel het,

het blykbaar salig in daardie tyd geslaap; en nou staan

hy verbaas wanneer mense rekenskap van hom en mnr

FW de Klerk eis. 

Tydens die radiogesprek waarna ons verwys, was daar

vier inbellers;  nie een van hulle het De Klerk se optrede

goedgepraat nie. Een persoon het gevra: ʺWaarom kon

De Klerk nie voorsien wat sou gebeur het nie; en het

hulle dan nie besef waarop hulle afstuur nie?ʺ Dit is hier-

die vraesteller wat toe deur dr Eloff met Nostradamus

gekonfronteer is.

Mnr Jaap Marais, en ander HNP-leiers, het die reputasie

gehad dat hulle die politieke verwikkelinge lank vooruit

kon sien. Terwyl die naam van Nostradamus nou ge-

noem word, kom ’n gebeurtenis by my op toe ek in 1991

saam met mnr Marais by ’n strategiese konferensie van

die destydse Suid-Afrikaanse Spoorweë was. Mnr Marais

het juis sy toespraak geopen met verwysing na die inte-

ressante voorspellings van die legendariese Nostradamus.

Nostradamus het naamlik voorspellings gemaak oor ver-

skeie tegniese uitvindings 400 jaar voor dit gebeur het.

Mnr Marais is gevra hoe hy die politieke ontwikkelinge

vorentoe sien. Hy het eerstens gewys op die strik waarin
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Op 2 Februarie was dit dertig jaar nadat mnr FW
de Klerk sy Rooi Vrydag-toespraak in die Par-
lement in Kaapstad gelewer het waarin hy aan-
gekondig het dat die ANC, die SAKP en die PAC
as verbode organisasies ontban sal word en dat
die kommunis Nelson Mandela vrygelaat sou word.

Die afgelope tyd het dié gebeure in 1990 weer
in al die media opslae gemaak. Daar is ook met
mnr De Klerk ‘n onderhoud gevoer oor sy optrede
wat gelei het tot onderhandelings met die ANC en
tot die onwettige een mens een stem-verkiesing
in 1994 en die skryf en aanvaarding van die 1996-
grondwet.

Wat is mnr De Klerk se standpunt na dertig jaar?
En wat sê Afrikaners en Afrikanerleiers oor die nood-
lottige gebeure in die jare 1990 tot 1996?

Die kontrak wat behaal is, 

is besig om te verbrokkel

Tydens ‘n onderhoud met mnr De Klerk is die stel-
ling gemaak dat die kontrak wat met die ANC en sy
bondgenote gesluit is, besig is om te verbrokkel.

Mnr De Klerk se antwoord is dat hy “diep veront-
rus” is. Hy sê dat hy nie hoop verloor het nie, want
daar is nog ‘n uitweg. Hy vestig sy hoop op die
1996-grondwet, die Grondwetlike hof en die on-
afhanklike regbank.

Die doel van die De Klerk-stigting

Mnr De Klerk sê: “En daarom het ek die hoof doel-
wit van die FW de Klerk-stigting gemaak om die
Grondwet te beskerm en om dit in stand te hou”.
Op 8 Mei 2017 het mnr De Klerk ook gesê: “Dit is

‘n goeie grondwet. Dit verteenwoordig ‘n diep oor-
eenkoms... Die grondwet is nie die oorsaak van
die probleem nie; die probleem is net: die regering
leef dit nie uit nie, en daarom is daar ‘n krisis”.

Ramaphosa en die Grondwetwysiging

Mnr De Klerk sê: “’n Nuwe kontrak word nou een-
sydig opgestel. Dit is deel van die strategie van ele-
mente in die ANC. Ek kan dit skaars glo van pres.
Ramaphosa. Hy was die hoofonderhandelaar; hy
was ‘n sleutelfiguur in die opstel van daardie grond-
wet... Dit is absoluut skokkend dat pres. Ramaphosa
inval by die idee om artikel 25 van die Grondwet te
wysig. Artikel 25, soos hy is, bied voldoende geleent-
heid vir wesenlike grondhervorming”.

Politieke Oorsig
Die Rooi Vrydag-toespraak in 1990

Wat sê mnr De Klerk na 30 jaar?

■ Mnr De Klerk verdedig ‘n grondwet waarin
daar in die aanhef onder andere staan: “Daar-
om neem ons, deur ons vryverkose verteenwoor-
digers, hierdie Grondwet aan as die hoogste
reg van die Republiek ten einde... Dit in teen-
stelling met grondwet van Blank Suid-Afrika
waar in die aanhef die Drie-Enige God as die
hoogste gesag erken is.
■ Op 30 Mei 2017 het regter Albie Sachs, een
van die opstellers van die RSA-grondwet, volgens
‘n berig van News24 verklaar: “Die grondwet
beskerm nie private eiendom nie”. Hy sê ook dat
vergoeding vir grond wat onteien word, “ ‘n ‘tricky
issue’ is”. Die grondwet bied dus geen besker-
ming aan grondeienaars teen vergrype van die
regering nie.

■ Meerderheidsregering was tog volkome voor-
spelbaar. Dit het die Nee-stemmers uitdruklik
gesê. Die krisis neem elke jaar groter afmetings
aan, en nou wil mnr De Klerk sy hande in on-
skuld was;
■ Hy het nie met die blanke kiesers ‘n ooreen-
koms bereik om die een mens een stem-verkie-
sing in 1994 te hou nie. Hy het geen mandaat vir
daardie verkiesing gehad nie;
■ Hy was meegesleur deur die ANC se onder-
handelaars en het alles gedoen wat hulle geëis
het. Hoe anders het die Witman in hierdie swak
posisie beland?
■ In die 1996-grondwet is daar geen werklike
beskerming vir volke se selfbeskikkingsreg (volks-
vryheid, eie taal en kultuur) nie.
■ Hy het in die blanke verkiesings in 1986 en
1989 (in 1989 was hy reeds staatspresident) eie
skole en eie woonbuurtes belowe. Nou is die De
Klerk-stigting bekommerd oor volkseie onder-
wys om Afrikaans te beskerm, maar ons hoor nie
‘n woord van blanke skole nie. Hy weet mos dat
die druk begin het om blanke skole te vernietig
en toe dit gedoen is, het die druk gekom om
Afrikaans te verwyder.

■ Hy verklaar dus dat hy ten gunste is van
“grondhervorming”. Ons weet mos teen hierdie
tyd dat die “hervorming” die herverdeling van
grond beteken en dit beteken dat van die Witman
gevat word (sonder vergoeding) om aan ander
te gee. Die grondwetwysiging beteken die wet-
tiging van gronddiefstal. Dit is die vrugte van die
grondwet wat hy met die ANC onderhandel het. 
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Die radikales in die ANC wil alles oorheers

Mnr De Klerk sê ook “die radikales in die ANC se
einddoel is om alle leisels van beheer in Suid-
Afrika in hulle hande te kry en alles te oorheers.
Wat ons nodig het, is dat die ANC die nasionale
demokratiese rewolusie laat vaar”.

Ons wou ‘n bloedbad verhoed

Mnr De Klerk het ook gesê: “Ons moet onsself afvra:
Hoe sou Suid-Afrika vandag gelyk het as ons nie
die inisiatiewe geneem het wat ons op 2 Februarie
1990 geneem het nie? Die bloed sou in ons strate
gevloei het”.

Rasse-polarisasie

Mnr De Klerk sê: “Ek glo rassevooroordeel is besig
om te verminder, maar ek glo dat die regering besig
is om vreedsame rasseverhoudinge te bederf en
te ondermyn. Onder die stille meerderheid is daar
nie rassehaat nie”.
■ Onder apartheid (ons onderskei tussen apart-
heid tot 1966 en die blanke bewind na 1966) was
daar nie rassehaat nie. Tot 1966 was daar die beste
volkereverhoudings denkbaar. Daar is geen gevalle
van rasse-misdaad in die sestigerjare deur die
Tutu-kommissie tydens sy ondersoek bevind nie;
■ Rassespanning en –botsings het na 1994 toe-
geneem;
■ Dit is ongelukkig ook waar dat rassevermenging
hand oor hand toeneem ― die direkte gevolg van
die “Nuwe Suid-Afrika” waarvoor die NP verant-
woordelik is;
■ Dr Theuns Eloff, tot onlangs uitvoerende direk-
teur van die De Klerk-stigting, oordeel op sy beurt:
“Vandag is daar weer sterk polarisasie in die land,
en dit is weer grootliks op ras gegrond”. (In sy boek
Wat nou SA?)

Wil graag met Ramaphosa praat

Mnr De Klerk sê: “My verhouding met pres Rama-
phosa is ‘n goeie een, maar tot dusver het hy nog
nie die tyd gevind om ‘n een-tot-een-gesprek met my
te voer nie. Indien so ‘n gesprek realiseer, gaan dit
vertroulik wees, maar ek sal definitief die geleent-
heid benut om my ernstige bedenkinge en my ver-
ontrusting uit te spreek oor sekere tendense”.

Die Rooi Vrydag-toespraak in 1990

Wat sê mnr De Klerk na 30 jaar?

■ Dit is die doel van die kommuniste om in to-
tale beheer te wees. Dit is waarom 691 577 blanke
kiesers in 1983 NEE gestem het vir die NP se
toegewings en veranderings. Hulle het geweet
waarheen die NP oppad was.
■ Daarom het ook 875 619 blanke kiesers in
1992 NEE gestem omdat hulle nie die NP ver-
trou het in die onderhandelings met die ANC en
sy bondgenote nie. 
■ Dit is ook waarom mnr Jaap Marais op 26 Ju-
nie 1990 ‘n afvaardiging van Afrikanerleiers ge-
lei het en mnr De Klerk in sy kantoor in die
Unie-gebou gaan waarsku het wat die gevolge
van die vrylating van en onderhandelings met
die kommuniste sou wees.

■ In die publikasie van Gary Kynoch: Township

Violance and the End of Apartheid ― War on

the Reef, 2018 skryf hy: “The four years prece-
ding the 1994 elections in South Africa, known
as the transition era, were not a peaceful termi-
nation to apartheid, but the bloodiest of the en-
tire apartheid period, with an estimated 14 000
deaths attributed to politically related violence”.
■ Tydens die onderhandelings is geweld gebruik
om die regering van mnr De Klerk tot oorgawe
te dwing. Dit was ‘n gewelddadige rewolusie ter-
wyl mnr De Klerk nog staatspresident was. Hy
het nie die moed gehad om die veiligheidsmagte
te gebruik om wet en orde te handhaaf nie. En
vandag? Suid-Afrika word beskou as die moord-
en misdaad-mekka van die wêreld.
■ Dr Niël Barnard, destyds hoof van Nasionale
Intelligensie, het gesê: “... ‘n Legio gewelds-
aanslae uit alle oorde het die land oor die ganse
(skikkings)tydperk geteister. ...sowat 14 000

mense het sedert die middel van 1990, toe die
onderhandelinge begin het, tot April 1994 in
politieke geweld omgekom”.
■ Ook na 1994 en die aanvaarding van die tus-
sentydse grondwet, het die geweld voortgeduur.
■ Anthea Jeffery skryf in haar studie van rewo-
lusionêre geweld, People’s War, dat 20 500
mense tussen 1984 en 1994 in politieke geweld
omgekom het.

■ Glo hy werklik dat die ANC-staatshoof hom
aan sy bedenkinge sal steur, indien hy wel met
mnr De Klerk sal praat? Mnr De Klerk weet mos
hoe werk politieke mag. Die man wat die mag
het, doen wat hy wil.

(Vervolg op bladsy 6)
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Die Afrikaner
Verjaardagfonds

Die eerste uitgawe van Die Afrikaner het op 16 Januarie 1970 verskyn. Die HNP het dié blad teen groot
finansiële koste gestig en reeds vir 50 jaar finansieel staande gehou om die boodskap van Afrikaner-
nasionalisme, volkstrots, Witmanskap en die vryheid van die Afrikanervolk uit te dra.

Die Afrikaner het oor die jare by die beleid van groot staatsmanne soos genl JBM Hertzog, dr DF
Malan, adv JG Strijdom, dr HF Verwoerd, dr Albert Hertzog en mnr Jaap Marais gestaan. Hierdie blad
het as koerant, as tydskrif en nou as elektroniese blad die verraad teen die Afrikanervolk in ‘n groot mate
ontmasker, maar ook met alle beskikbare middele beveg. Ons het selfs in die howe teen die politieke
oorgawe van mnre John Vorster, PW Botha en FW de Klerk geveg.

Ons het ons waardevolle inligtingsbronne beskerm, en moes dikwels duur daarvoor betaal. Maar die di-
reksie en redaksie van Die Afrikaner het nie gehuiwer om by die waarheid te staan in volksbelang nie:
die belange van die Afrikanervolk.

Ons poog steeds om dit te doen. Die finansiële middele het egter min geword. Ons vra tans nie in-
tekengeld nie, want ons stel ons ten doel om ons boodskap so wyd as moontlik uit te dra met die
vertroue dat elke leser dit verder sal uitstuur sodat meer mense dié boodskap sal lees.

Ons neem egter die vrymoedigheid om elke leser te vra om ons ook finansieel te ondersteun. Soos
alles, kos dit ook geld om hierdie geëerde blad op ‘n vaste basis te produseer. Bereken teen selgs R10
per uitgawe, sal ‘n bydrae van R250 verseker dat u elke uitgawe wat in 2020 gaan verskyn, sal ontvang.

• Skenkings kan inbetaal word op die HNP se bankrekening. Die besonderhede is soos volg: 
Absa Tjekrekening. Naam van rekening: HNP
Takkode:  632 005   Rekeningnommer:  020 001 348
Verwysing:  Van, Voorletters, en Die Afrikaner

Om Die Afrikaner uit te gee, kos geld.

Met u finansiële bydrae kan u ons help om daarin te volhard.

Ondersteun ons asseblief!

Rooi Vrydag-toespraak

Van bladsy 5

■ Toe mnr Jaap Marais en die ander manne op 26
Junie 1990 met mnr De Klerk gepraat het, was
hulle ook verontrus en diep bekommerd en het by
hom gepleit om betyds halt te roep. Hy het hom nie
aan daardie verontrustende gesprek gesteur nie.
Hoekom sal Ramaphosa dit doen?
■ Mnr Willie Marais van die HNP het ook tydens ‘n
ander geleentheid (op 15 Januarie 1990) mnr De
Klerk herinner aan sy vader, sen Jan de Klerk, se

beleid in dieselfde party waarvan FW die leier
geword het? Het hy daardie gesprek ter harte ge-
neem?

Mnr De Klerk toon na dertig jaar geen berou oor
die resultaat van die onderhandelings en die oor-
gawe van die politieke mag nie. Sy verdediging
van die grondwet, sê dit alles.

(Baie van die aanhalings in antwoord op mnr De
Klerk se stellings kom uit die ope brief van die In-
stituut vir Kultuur en Geskiedenis wat sopas ver-
skyn het.)
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Namate diamante vanaf 1867 ontdek is, onder andere die

rykste diamantneerslag in die wêreld by Du Toitspan (later

Kimberley), het verskeie aanspraakmakers op die voor-

grond getree.

Die Vrystaat het op die gebied tussen die Oranje- en die

Vaalrivier aanspraak gemaak omdat dit so beskryf is in die

Bloemfontein Konvensie en ook deel uitgemaak het van die

Oranjerivier-Soewereiniteit. Hulle het ook op ŉ gebied wes

van die Vaalrivier aanspraak gemaak omdat hulle dit in

1861 van Adam Kok gekoop het. Nicolaas Waterboer het op

albei hierdie gebiede aanspraak gemaak.

In 1870 het al die aanspraakmakers by Nooitgedacht

bymekaargekom om geskilpunte uit die weg te ruim. Water-

boer is verteenwoordig deur ŉ blanke agent, David Arnot.

Die Vrystaters het bewys dat, alhoewel die Griekwas eerste

die driehoek tussen die Oranje en Vaal bewoon het, hulle

geleidelik die gebied vervreem het en nie meer ŉ aanspraak

gehad het nie. Hierop het Arnot aangedring op Britse ingry-

ping en hulle gevra om die hele diamantveld te annekseer.

Lord Kimberley, die Britse Minister van Kolonies, het in

1871 toestemming vir anneksasie gegee. Maar eers moes

probeer word om die Vrystaters te uitoorlê. Hulle het aan-

gedring op arbitrasie, maar pres. JH Brand het geweier.

Toe die Britte ŉ magistraat na die diamantveld stuur, het

Brand dit as ŉ skending van Vrystaatse gebiedsintegriteit

beskou en 1 000 gewapende burgers soontoe gestuur. Toe

die Britte soortgelyk reageer, het hy egter teruggetrek.

In Oktober 1871 het die Britte wel oorgegaan tot annek-

sasie. Richard Southey is aangestel as luitenant-goewer-

neur, en die nuwe gebied is Griekwaland-Wes genoem. 

Toe landmeter JE de Villiers die Ramah-Davidsgraf-Plat-

berglyn uitgemeet het, het dit geblyk dat Kimberley steeds

in die Vrystaat val! Hiermee was goew. Henry Barkley nie

gediend nie. Hy het die landmeter FHS Orpen aangestel

om die grens te bepaal. Hy het sy opdrag noukeurig uit-

gevoer, en gesorg dat Kimberley binne Griekwaland-Wes

val. Brand het geprotesteer, maar moes tevrede wees met

kompensasie van R180 000. Alhoewel die Vrystaat die hele

diamantgebied verloor het, het dit in blanke (Britse) hande

gebly. Later het Griekwaland-Wes deel van die Kaap-

kolonie geword, en met Uniewording in 1910 was dit deel

van Blank Suid-Afrika.   

Dié Land Dié Land 

is ons Land!is ons Land!

Die Diamantgeskil

Nommer 20As Christen-gelowige mense raak ons ook dikwels moe-

deloos en bekommerd as sake nie verloop soos óns dit

wil hê nie. Maar: die Bybel leer ons om te wag op die Here.

Hy is Almagtig. Hy sien elke mens raak. Hy hoor ons

gebede.

In Psalm 27:14 staan: “Wag op die Here! Wees sterk en

laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here!”

Psalm 27 praat ook met ons in ons volkstryd. Ons sien

hoe alles om ons tot niet gaan. Ons is bekommerd. Ons

voer die stryd om as individue, maar ook as volk te oor-

leef. Ons glo opreg dat die Afrikanervolk hier aan die suid-

punt van Afrika geplant is met ‘n Christelike opdrag.  

In 1 Konings 17 stuur God vir Elia na Agab met dié

boodskap: “...daar sal geen dou of reën in hierdie jare

wees nie...” (1 Kon 17:1)   

In 1 Konings 18 stuur God weer vir Elia na Agab. Daar

gebeur dan veral twee belangrike sake. Elia laat die hele

volk Israel en die Baälpriesters op die berg Karmel

bymekaarkom. Daar het Elia en die Baälpriesters altaars

gebou en offers op hulle onderskeie altaars geplaas. Elia

het aan die volk Israel gesê: “As die Here God is, volg

Hom na; en as Baäl dit is, volg hom na”. (1 Kon. 18:21) 

Die Baälpriesters het Baäl aangeroep om die hout van

hulle altaar aan die brand te steek. Niks het gebeur nie.

Elia het toe tot God gebid. God het Elia se offer met vuur aan

die brand gesteek. Die volk Israel het met hulle oë gesien

dat daar net een God is. Die Baälpriesters is doodgemaak.

Die tweede gebeurtenis het hierop gevolg. Toe het Elia

tot op die top van berg geklim en tot God gebid. Elia het

sy dienaar gestuur om te kyk of daar wolke van die kant

van die see kom, “want hoor die gedruis van die reën”.

Daar was geen teken van ‘n wolk nie. Maar Elia het aan-

hou bid. In vaste geloof het hy gebid en sewe keer sy die-

naar gestuur om te kyk of daar ‘n teken van reën was.

Elia het volhard in gebed en gewag op die Here.

“In ‘n oogwink was die hemel swart van wolke... en ‘n

groot reën het gekom (1 Kon 18:45). Elia het in vaste

geloof gebid. Hy het gewag op die Here. En die Here God

het op Sy tyd die reën, en die redding vir Sy volk, gestuur.

Elia het voor die hele volk die Almagtige God gedien en

God het die vuur gegee om die hout aan die brand te steek.

Daarna het Elia weer tot God gebid. God het die reën gegee. 

Elia het volhard in geloof en gebed. Terwyl ons werk om

God te verheerlik, moet ons in geloof wag op die Here.

Woord en
wêreld

Wag op die Here
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Blankes in ANC-visier

Van bladsy 1

moontlik te maak. Wanneer dié wysiging aange-
bring is, sal ‘n grondonteieningswet opgestel word
hoe die onteiening sonder vergoeding sal plaas-
vind.

Die staat het reeds begin om 44 000 ha staatsgrond
beskikbaar te stel vir die landbou en beplan om ‘n
verdere 700 000 ha ook beskikbaar te stel. So
probeer hy om die diefstal van persoonlike eiendom
te versag deur die klem te plaas op staatsgrond.

Eskom en Pensioengeld

Ramaphosa het uit die aard van die saak gepraat
oor die ekonomiese krisis waarin Eskom verkeer.
Die versigtige manier waarop hy die aanwending van
pensioengeld hanteer het, verraai die feit dat die
ANC dit wel gaan doen. Hy het net gesê die pen-
sioene moet nie op risiko geplaas word nie. Pensioen-
fondse gaan waarskynlik nie vanjaar aangewend
word nie, maar daar is geen waarborg deur die staats-
hoof gegee dat dit glad nie gedoen sal word nie. 

Mnr Van Graan sê die staatsrede was ‘n duidelike
boodskap dat die politieke sowel as die ekonomiese
rit wat voorlê, rof gaan wees. Veral die Blankes
moet hulle maar vasgespe vir dit wat voorlê.

Die president van TLU SA, mnr Louis Meintjes, sê
“Suid-Afrika is vasgevang in die ANC, SAKP en
Cosatu se ideologiese net wat oor tyd 'n bepaalde
beleidsomgewing geskep het waarmee alles moont-
lik gedoen is om die ekonomie te skaad. Die ANC
se blaf raak nou uitgedien en indien hulle byt nie
gekoppel is aan kundigheidsbenutting sowel as die
etiese implementering daarvan nie, sal sake maar
net op die korrupte manier aankarring”.

“Aan die een kant het pres. Ramaphosa wonder-
like planne om sosio-ekonomiese probleme op te
los met ‘slimstede’, maar aan die ander kant sit ons
steeds met ‘n werkloosheidsyfer van 50% onder
jongmense. Mense word in armoede gedompel om-
dat die ANC se vakbondvennote daarop aandring
om mense eerder werkloos te laat as om hulle die
geleentheid te gee om self oor hulle lone te onder-
handel.

“Die oplossing is nie om net meer opleiding te ver-
skaf en entrepreneursprogramme aan te bied nie.
Indien daar geen beleggers in die land is nie, is daar
geen werk nie. Indien arbeidswetgewing dit onmoont-
lik maak om ‘n besigheid op die been te bring, son-
der om korrupte bande met die regte mense te hê,
is daar geen werk nie. Indien besighede dit nie kan
bekostig om mense in diens te neem nie, is daar nie
werk nie”, sê mnr Meintjes.

Blankes se 
pensioene

Van bladsy 1

pensioen waarvoor hulle hulle
lewe lank gewerk en bygedra het. 

Intussen het Busa (die sake-
drukgroep Business Unity South
Africa) Cosatu se plan verwel-
kom. Mnr Martin Kingston, die
adjunk-president van Busa en
uitvoerende voorsitter van Roth-
child & Co in Suid-Afrika, het ge-
sê hulle is baie tevrede en gretig
om met Cosatu saam te werk.

Op 11 Februarie het Cosatu eg-
ter gesê dat verdere gesprekke
nodig is voordat die plan gefina-
liseer kan word.

Dr Dirk Hermann, bedryshoof
van die vakbond Solidariteit, het
op 12 Februarie aangekondig dat
indien die Openbare Beleggings-
korporasie (OBK) Cosatu se voor-
stel goedkeur, Solidariteit ‘n

dringende aansoek by die hof
sal indien om dit te keer. 

Dr Hermann sê dit sal net ‘n
kwessie van tyd wees voordat
private pensioenfondse ook ge-
dwing gaan word om sukkelende
staatsondernemings te help fi-
nansier. “ Werkers se pensioen is
nie staatsgeld nie ― dit is hulle
eie geld”.

Mnr Van der Schyff sê dieself-
de argumente geld vir pensioene
en grond-eienaarskap. Dit geld
ook vir beleggings en woonhuise.

Hy sê die een feit wat te min be-
klemtoon word, is die feit dat die
ANC-owerheid daaraan verbind
is om die Freedom Charter uit te
voer. Alhoewel die Freedom Char-

ter op sigself as ‘n billike dokument
vir menseregte blyk te wees, is die
betekenis daarvan om van die Wit-
man te vat en aan die massa te
oorhandig. Hy wys op die vierde
artikel in die Freedom Charter on-
der die opskrif: “Die mense sal
deel in die land se rykdom”. Daar-

in word dit uitgespel dat “die na-
sionale rykdom van ons land, die
erfenis van alle Suid-Afrikaners,
sal teruggegee word aan die swart
massa”. Kundiges wat dié ANC-
handleiding ontleed het, soos
David Styles in sy Understan-

ding the Freedom Charter, wys
daarop dat dit alle besit insluit ―
grond, huise, pensioene, spaar-
geld en beleggings. Selfs die leë
ruimtes in jou huis sal aan die dak-
loses beskikbaar gestel moet word
om in te bly.

Mnr Van der Schyff sê die feit
dat Cosatu bereid is om eers oor
sy voorstel verder te onderhandel,
beteken nie dat van dié voorstel
afgesien is nie. Die kommunistie-
se taktiek is om twee tree voren-
toe te gee en een terug. Dikwels
word dan klein toegewings ge-
maak en die lydende publiek word
om die bos gelei, net om uiteinde-
lik die volle prys te betaal. Dit het
ook duidelik geblyk uit 2020 se
staatsrede.



‘n Politieke voëlvlug oor 50 jaar

Bestellings en navrae:

Tel  079 752 4898 

(voormiddag)

info@hnp.org.za

Bankbesonderhede

vir betalings

HNP    Absa Tjekrekening 
Takkode 632 005
Rekeningnommer 020 001 348
Verwysing: U van + Album 

Op 2 Februarie 1990, 30 jaar gelede, het mnr FW de Klerk
sy bekende Rooi Vrydag-toespraak gehou. Op daardie
dag het hy aangekondig dat die SAKP ontban gaan word
en dat die kommunis, Nelson Mandela, vrygelaat gaan word.

Dié toespraak, met die daaropvolgende onderhandelings
met die ANC en die SAKP, die skryf van ‘n nuwe grondwet
en die onwettige een mens een stem-verkiesing in 1994,
het daartoe gelei dat die eens vooruitstrewende Suid-Afrika
tot rommelstatus verval het.

Maar dit was nie net mnr FW de Klerk wat verantwoor-
delik was vir dié toestand nie. 

Na die moord op dr HF Verwoerd was daar vir 25 jaar
politieke toegewings wat gelei het tot mnr De Klerk se oorgawe. 

Hoe lyk dié politieke geskiedenis? Wat was die politieke toegewings wat

oor 50 jaar plaasgevind het? 

Is daar teen dié toegewings gewaarsku, wal gegooi, weerstand gebied?

■ Lees dit alles in die HNP se Gedenkalbum: ‘n Politieke voëlvlug oor 50 jaar!

► Die koste is R590 per boek. Koerier-koste is R100.
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Ope brief aan mnr FW de Klerk
‘n Uiters belangrike verslag oor die optrede van mnr FW de Klerk in die jare 1990
tot 1996 het pas verskyn. Die verslag word as ‘n ope brief aan mnr FW de Klerk
gerig. Dit is deur die Instituut vir Kultuur en Geskiedenis (IKG) gepubliseer. 

Die mite dat die oorgang van 1994 ‘n vreedsame verandering van die politieke orde
verteenwoordig, word in die ope brief skerp grondig ontleed en as vals bewys. Die
argumente wat mnr De Klerk en sy ministers destyds aangevoer het, word aan
flarde geskeur.

Die verslag word privaat versprei en kan bestel word van die Instituut vir Kultuur en
Geskiedenis. Belangstellendes kan navraag doen deur ‘n e-pos te stuur aan:  

redakteur48@gmail.com.

∎ Die posadres is : 

Instituut vir Kultuur en Geskiedenis, Posbus 2127, Montanapark 0159  Republiek van Suid-Afrika



Werda Gastehuis

* Akkommodasie in Upington.
* Gratis parkering op perseel.
* Elke kamer is toegerus met ’n platskerm TV en

’n ketel.
* Alle kamers het  bad- of stortgeriewe.
* Naaste lughawe is Upington Lughawe, 5km ver.

+27 823380934
admin@werdakamers.co.za

2 RIETBOK STREET 

P.O. BOX 298

THABAZIMBI

0380

TEL: (014) 777 1618/87

FAX: (014) 777 1618

FAX TO E-MAIL: 086 614 1129

E-MAIL: spien@lantic.net
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THABAZIMBI

0380

TEL: (014) 777 1618/87

FAKS: (014) 777 1618

FAKS NA E-POS: 086 614 1129

E-POS: spien@lantic.net

SCHALK JACOB PIENAAR
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S.J. PIENAAR

PROKUREUR
ATTORNEY

LITIGASIE EN KOMMERSIËLE PROKUREUR / LITIGATION AND COMMERCIAL ATTORNEY
AKTEVERVAARDIGER / CONVEYANCER

WEBBLAD: www.sjpienaar.net
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ATTORNEY         CONVEYANCER         ADMINISTRATOR OF ESTATES     APPRAISER      LABOUR CONSULTANT
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Majubafees 2020
28 Februarie tot 1 Maart

Alle Afrikaners hartlik welkom

Vrydag, 28 Februarie

18:00 Opening, verwelkoming
Kranslegging by monumente

Saterdag, 29 Februarie

Verskeie stalletjies heeldag oop

08:00 Vlaghysing: CVO Pretoria
08:05 Opening
08:15 Vlagtentoonstelling

(Bittereinder-Kommando)
08:35 Feesrede
09:00 Verdere reëlings
09:05 Bestyging van die berg

Vertelling van die geskiedenis
(Mnr Andries Breytenbach)

09:30 Skyfskiet / Boogskiet
12:30 Skyngeveg
13:30 Boeresport
14:00 Volkspele
15:00 Jukskei-kompetisie
16:30 Potjiekos-kompetisie

18:00 Cantille vir die jeug
20:00 Cantus vir studente en volwassenes

Sondag, 1 Maart

08:00 Skrifoordenking
09:00 Bedankings
09:15 Afsluiting

(Vierde strofe van 
Die Stem van Suid-Afrika)

MAJUBABERG, VOLKSRUST
079 274 7978     sekretaris@majubatrust.co.za

www.majubafees.co.za

Die Afrikaner
admin@hnp.org.za Tel.:  079 752 4898 
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