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Integrasie is die misdaad, nie apartheid nie

Apartheid
Apartheid

Integrasie

Studente tydens apartheid

Studente na integrasie

Na die staatsrede van die ANC-staatshoof op 13 Februarie was dit logies dat die politieke debat gevoer
moes word oor die ANC se mislukkings en korrupsie en die gebrek aan beleid, insig en beplanning om
Suid-Afrika op ‘n pad te plaas wat kan lei tot ‘n verbetering van die huidige toestand in Suid-Afrika.
‘n Mens het verwag dat daar ernstig gepraat sou
word oor die swak ekonomiese toestand, werkloosheid en veral wat die ANC beplan om Eskom,
die polisie, onderwys, die spoorweë, die SAL en
soveel ander instellings op die been te kry.
Toe word die ou liberale tegniek egter weer eens
gevolg: trek die aandag van die ANC se mislukkings
af deur apartheid aan te val.
Afrikaners is tydens die politieke debat in die beskuldigdebank geplaas. Verligte en liberale Afrikaners en veral die media het met oorgawe in hierdie
koor saam gesing. (Lees gerus Repliek op bladsy 3)
Cyril Ramaphosa, ANC-staatshoof, het in sy repliek
gesê: “Daar is geen Suid-Afrikaner wat tans lewe wat
nie deur apartheid geraak is nie, en om dit te ontken,
grens aan hoogverraad”, en verder: “Apartheid was
inherent ‘n misdaad teen die mensdom”. Hy het ook
gesê die debat oor sy staatsrede wys die diverse
sienings en verdeeldheid wat steeds in die land en
die politieke sektor heers.

Die een na die ander het by dié debat ingeval en
apartheid vir alles wat sleg en verkeerd is, uitgemaak, maar nie by die politiek van 2020 uitgekom nie.
Die leier van die HNP en voorsitter van die BoereAfrikanervolksraad, mnr Andries Breytenbach, sê:
“Apartheid was geen misdaad nie, allermins
teenoor die ‘mensdom’. Apartheid was ‘n binnelandse volkereëling wat alle volke in Suid-Afrika se bestaansreg en nasionale vryheid onder Christelike
grondwette verseker het, en aan hulle vrede, voorspoed en veiligheid gebied het. Ons vra geen verskoning daarvoor nie en ons verwerp die verklaring
van ‘n groep liberaliste wat hulleself aanmatig om
namens die Afrikaner of die Witman verskoning te
vra vir dié beleid. Hulle verteenwoordig hulleself, nie
die Afrikanervolk nie.
“Die heersende gedwonge integrasie-bedeling
is ‘n misdaad wat die eiesoortige bestaan van
volkere in Suid-Afrika vernietig het, die land en sy
mense aan ‘n anti-Christelike grondwet onderwerp
het, ons in ‘n rampspoedige sosialisties-kommunistiese bedeling inlei, en ons land in ‘n misdaadhool verander het. Die ‘mensdom’ wat druk uitgeoefen het
om ons aan hierdie bedeling te onderwerp, skuld
ons volk ŉ verskoning daarvoor.
(Vervolg op bladsy 8)
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FW het dit maar net nie

In die vorige uitgawe het ons gemeld
hoedat FW de Klerk in die parlement
uitgejou is deur Julius Malema en sy
EFF ― juis dié bevoordeeldes na De
Klerk se 1994-oorgawe.
Daarna het daar ‘n verdere herrie losgebars toe De Klerk aangehaal word
waar hy gesê het dat nie alles van
apartheid sleg was nie. Onmiddellik het
almal op sy nek gespring en verwys na
die VN se Konvensie op die Misdaad
van Apartheid, wat in 1976 aanvaar is.
Malema, Cyril Ramaphosa, Piet Croucamp en etlike ander linkses kon nie wag
om De Klerk daaroor aan te vat nie. De
Klerk se vroeëre verskonings wat hy oor
apartheid aangebied het, was skoon
vergete.
Wat interessant is, is dat daardie Konvensie nie bindend
is op state nie en daarom geen regskrag het nie. ‘n Staat
moet dit uitdruklik aanvaar om bindend op hulle te wees.
Suid-Afrika het dit tot vandag toe nie aanvaar nie, alhoewel die kommunistiese regime dit nou graag aanhaal om iemand soos FW de Klerk mee by te kom.
Dit is verder heel onwaarskynlik dat die ANC-bewind
ooit die Konvensie sal onderteken, want dit sal hulle
self vervolgbaar maak. Die ANC se beleid teenoor die
Blankes van die land val heeltemal binne die omskrywing van die misdaad apartheid, soos deur die Konvensie aanvaar.
Daaronder tel die aanstigting van moord teen lede van
‘n ander rassegroep, enige handeling wat daarop gemik
is om enige rassegroep ten dele of fisies uit te wis, maatreëls wat ‘n bepaalde rassegroep verhoed om ten volle
te ontwikkel deur byvoorbeeld werksgeleenthede vir
daardie groep te weier, en die verbod op die onteiening
van ‘n ander rassegroep se grond, hetsy met of sonder
vergoeding. As die onteiening daarop gemik is om die
rassegroep te benadeel, is dit misdaad.
Dus, sou die ANC daardie Konvensie aanvaar, gaan hy
homself onmiddellik vierkant in die moeilikheid plaas.
Die een keer dat FW de Klerk, alhoewel hopeloos te
laat, ‘n ferm standpunt kon inneem en die debat op die
ANC se kop kon omdraai (as voormalige staatshoof behoort hy tog seker te weet wat die Konvensie se bepalings is?), sak hy maar weer soos ‘n nat sak inmekaar
en gee hy toe aan Malema en Ramaphosa. Hy het nou
maar eenmaal nie daardie politieke deel van die manlike
anatomie wat van hom ‘n man in die politiek sal maak
nie. Hy sal ook geen standbeeld kry nie!
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Perspektief deur Gawie
Prof Esterhuyse en dr Verwoerd
Op 18 Februarie het Netwerk 24 ‘n brief van prof Willie
Esterhuyse van Stellenbosch gepubliseer waarin hy
(na aanleiding van die EFF se barbaarse optrede in
die parlement op 13 Februarie) gesê het dit was sabotasie. Toe voeg hy by: “Hy laat my aan HF Verwoerd
dink: Ek, die leier, en my party, is die alleensaligmakende leier”.
Hierdie verwysing na dr Verwoerd is arrogant en verregaande. Wat ‘n skande! Gawie maak ten sterkste
daarteen beswaar. Die karakter wat hiermee getipeer
word, is glad nie dr Verwoerd nie. Inteendeel. Dr Verwoerd was juis presies nie dit gewees nie. EN: Die
Drie-enige God is die alleensaligmakende. As Christengelowige sou dr Verwoerd dit nooit wou of kon wees
nie.
Gawie het weer deur die Fotobiografie van dr Verwoerd
geblaai en ook deur die puik werk van PW Grobbelaar
This was a man. Kyk maar net na die foto’s. Dit spreek
van sagmoedigheid en innemendheid, van begrip en
mededeelsaamheid. Dit toon ‘n man met ‘n sagte glimlag wat bereid is om met mense, alle mense, te praat
en na hulle te luister.
Dit toon die ontspanne boer op sy plaas, die visserman tussen vriende, die gewone man wat met sy
honde speel en sy kleinkinders vertroetel en die liefdevolle eggenoot wat aan tannie Betsie ‘n blommetjie
gee.
Dr Verwoerd en sy eggenote het hulle strandhuis op
Bettiesbaai met hulle eie geld betaal. Die staat het toe
daarop aangedring dat ‘n tweede huis gebou moes word
waar polisiemanne kon tuisgaan om die Verwoerds op
te pas. Na sy dood het die familie die huisie by die
staat gekoop omdat dit toe vir hulle bruikbaar was wanneer die kleinkinders ook op Bettiesbaai wou gaan
vakansie hou.
Miskien moet die professor vir ons in Netwerk24 skryf
of ons huidige regeerders bereid is om so op te tree.
Gawie ken darem ook die doel van hierdie linkses
se propaganda. Daar is niks in die huidige bestel om
goed te praat nie. Die skande van die lang lys van mislukkings en korrupsie kan dus die beste verberg word
deur die aanval te fokus op apartheid ― en nou ook op
dr Verwoerd (wat Suid-Afrika tot ongekende hoogtes
gelei het vir al Suid-Afrika se mense).
Nee prof Esterhuyse, die etiket wat u om die nek van
dr Verwoerd hang, is vals. Hy was ‘n voorbeeld van
sukses: innemend, vriendelik en saggeaard, maar ‘n
beginselvaste en onbeweeglike sterk leier. Naas De
Wet, kan die digter oor dr Verwoerd ook sê: Daar was
maar één soos hy!

Verskuiwing van die
politieke agenda
Die oorverhitte slagkrete en reaksies in die media in verband met die geskiedenis van “apartheid” is baie betekenisvol. Dit verklap die feit dat die eintlik politieke
stryd teen die beleid van afsonderlike ontwikkeling, en
daarmee teen die geskiedenis van ons volk, nog lank nie
verby is nie. Dit is asof die linkse magte, saam met die
liberale Afrikaners, maar net nie kan afskeid neem van
hulle “struggle” nie.
Die eerste rede daarvoor is dat die skreiende onregte
van die huidige regime by die dag duideliker word, en
daarmee saam, die opsigtelike mislukking van die ANCbewind. Die suksesvolle geskiedenis van Suid-Afrika
onder die leierskap van Afrikaners vanaf 1948 tot 1966
staan vandag as ’n hewige aanklag teen die oorgee-politiek van die Nasionale Party onder FW de Klerk, en as
’n aanklag teen die futiele planne van die regering. Die
ANC se sosialistiese skemas is opsigtelik besig om uitmekaar te val.
Terwyl die land ekonomies by rommelstatus aanskuur,
terwyl werkloosheid die hoogste ooit in die geskiedenis
is, terwyl staatsondernemings en stadsrade onder geregtelike bestuur kom, terwyl opstande en betogings daagliks
aangemeld word, staar die sukses van apartheid die bewindhebbers in die gesig. En dit word natuurlik die belangrike motivering om die openbare aandag af te lei en
te sorg dat daar oor die sogenaamde sondes van apartheid gepraat word.
Daarmee word die agenda van die politieke debat verskuif om andermaal die Afrikaners in die beskuldigde
bank te plaas. Die verligte en liberale Afrikaners sing
graag in hierdie koor saam met die ANC en die EFF.
Hulle herhaal dieselfde argumente en spoeg op die verlede van ons volk. Lees maar gerus die giftige kommentare in die media, waar daar nou daagliks allerlei
beledigings rondgeslinger word teen dr Verwoerd en die
era onder die beleid van afsonderlike ontwikkeling.
Die aanleiding hiertoe is interessant. Die storm het begin
toe die FW de Klerk-stigting (in ’n oomblik van helderheid) gesê het dat die VN se besluit om apartheid tot ’n
misdaad teen die mensdom te verklaar, destyds aangestig is deur die kommunistiese blok en dat dit eintlik ’n
propagandaset teen die Blankes van Suid-Afrika was.
Daarna het die chaos in die parlement gevolg toe die
EFF van Julius Malema in ’n ongehoorde vertoning van

barbaarsheid begin gil het dat De Klerk nie as gas tydens die openingsrede van Cyril Ramaphosa toegelaat
moet word nie. Die media het feitlik ontplof en dadelik
agter die rooibaadjies van Malema ingeval. Van De Klerk
is geëis dat hy verskoning moet vra, omdat hy apartheid
probeer verdedig. Die EFF het die geleentheid aangegryp om te eis dat die toekennning van die Nobel-prys
aan De Klerk teruggetrek moet word.
In die week na die parlementêre sirkus het verskeie
gesaghebbende sprekers toegetree en daarop gewys dat
die beskuldiging van “misdaad teen die mensdom” en
“volksmoord onder apartheid” geen gronde in die geskiedenis het nie. Die feitelike basis vir sulke uitspattige bewerings bestaan eenvoudig nie, het ’n regskenner
van die Universiteit van Johannesburg verklaar.
Ongelukkig (maar heeltemal voorspelbaar) het De Klerk
se knieë geknak. Terwyl steun besig was om momentum op te tel, het hy het die verklaring van die De Klerkstigting gerepudieer, en dit heeltemal teruggetrek. Daarmee
het hy die wind uit die seile van die argumente ten gunste
van die oorspronklike verklaring geneem; en sodoende
het hy die ANC, die EFF en die liberale media gelyk gegee.
Daar is een les van die politiek wat mens nie moet vergeet nie: wanneer jy swak en versoenend voorkom in ’n
stryd, moedig jy juis jou vyande aan om hul aanslag te
verskerp. Dit is die les van die Nasionale Party se agteruitgang sedert die premierskap van John Vorster. Telkens is
daar teruggeval, telkens is probeer om konflik te vermy,
telkens is standpunte prysgegee ter wille van vrede en versoening. Dit was die eerste reaksie van FW de Klerk
nadat hy in 1989 die leier van die NP geword het, en dit
was die klaaglike motivering vir sy Rooi Vrydag-toespraak.
Die oomblik toe daar omstredenheid kom, toe Malema
begin skreeu in die parlement en die media die gegil
teen apartheid begin opneem, het FW andermaal geknak en probeer om die konflik te besweer met ’n apologie.
Hy kon eenvoudig nie bly staan by sy eie stigting se
verklaring nie. Onmiddellik daarna is die aanslag teen
die geskiedenis van apartheid met groter venyn verskerp. De Klerk se neerbuigende verklaring het nie dié
aanslae voorkom nie.
Waar die politieke gesprek onder Afrikaners, en onder
Blankes in die algemeen, moes gegaan het oor die volslae mislukking van die ANC-regime se ekonomiese
beleid, oor hul wandade van korrupsie en die heimlike
planne om grond van die blanke eienaars te roof, is die
openbare debat behendig verskuif na die reg of die
onreg van apartheid.
Daar is tog vir ons een voordeel uit hierdie gebeure.
Dit is dat die gesprek oor apartheid (die suksesvolle
beleid van afsonderlike ontwikkeling wat toegepas is in
die era van Malan tot Verwoerd) opnuut in die kalklig
geplaas is. En dit is ’n groot vreugde om die nuwe SuidAfrika telkens te kontrasteer met die uitnemende prestasies
van die Afrikaners in die vorige eeu.
∎
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So is ons verraai (14)
Uit: Kruger, Paul: Settlement of the Boer-Afrikaner
People’s claim to territorial self-determination:
Inviting international intervention. (Verkrygbaar by
Chantal Kruger, VVK-kantoor, tel. 079 740 7214).

APARTHEID, 1948-1994 (5)
Die ekonomie van apartheid:
agtergrond, wit besteding op Swartes en
swart inkomste gedurende apartheidsjare
Baie van die striemendste aanvalle op apartheid spruit
voort uit die ongelyke vlakke van ekonomiese welvaart
wat Apartheid Suid-Afrika gekenmerk het. Daar kan natuurlik nie ontken word dat Suid-Afrikaanse Blankes oor die
algemeen ekonomies meer welvarend as lede van die
ander bevolkingsgroepe was nie. Daar is egter talle bewyse dat apartheid as sodanig nie die basiese oorsaak
hiervan was nie.
In die eerste plek het baie Nieblankes daarin geslaag
om welvarender as die gemiddelde blanke in Apartheid
Suid-Afrika te word, ongeag die regering se rassebeleid.
Tweedens is miljoene Nieblankes ekonomies swakker af
in die na-apartheid-era as wat hulle gedurende apartheid
was (statistiek hieroor sal in ŉ latere aflewering verstrek
word). Derdens slaag Swartes oor die algemeen nie
daarin om tred hou met die ekonomiese welvaart van
Blankes (en Asiërs) nie ― selfs in swart state waar daar
eeue lank nooit enige sprake van apartheid of kolonialisme was nie (vergelyk Haïti en Liberië).
In veelrassige gemeenskappe soos die VSA en Brasilië
is dieselfde tendens waarneembaar wanneer die welvaart van swart en blank met mekaar vergelyk word. Baie
Asiatiese lande wat erg onder kolonialisme deurgeloop
het, het binne enkele dekades na onafhanklikheid in ekonomiese reuse ontwikkel. Dit het nêrens in Afrika plaasgevind nie. Hierdie empiriese feite toon dat die werklike
rede vir die ekonomiese ongelykheid tussen nieblank en
blank buite die invloed van apartheid en kolonialisme gesoek moet word.
Ongeveer 70 jaar voordat die apartheidsregering aan
bewind gekom het, het feitlik al die Swartes in Suidelike
Afrika nog in die Ystertydperk geleef. Hulle het geen benul
gehad van die wetenskap, onderwys en die industrie soos
wat antieke beskawings soos die Fenisiërs, Mesopotamiërs,
Sjinese, Perse, ens. reeds vir eeue beoefen het nie. Wat
hulle ook al gehad het, insluitend die lewe self, was te
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danke aan die guns van die despoot wat hulle op enige
bepaalde tydstip regeer het. So, byvoorbeeld, was privaat eiendomsreg van grond ondenkbaar.
Met die aanvang van die apartheidsera in 1948, was
ŉ aansienlike aantal Swartes STEEDS op hierdie vlak
terwyl meeste van die res net begin het om die lang en
moeisame pad na “ontwikkeling” te betree. Om te midde
van hierdie omstandighede die apartheidsregerings te
verkwalik vir die ongelyke vlakke van ekonomiese welvaart tussen swart en wit, is eenvoudig belaglik.
Soos in ŉ vorige aflewering gemeld, het die voorstanders van apartheid besef dat ŉ swart bevolking wat mank
gaan aan ontwikkeling en welvaart, die langtermyn apartheidstrategie in gevaar sou stel. Die NP het gevolglik ŉ
geweldige groot en omvattende program vir die sosioekonomiese ontwikkeling van die Nieblankes van stapel
gestuur. Dit was die rede waarom opeenvolgende NPregerings immer groter wordende bedrae geld aan die
nieblanke bevolking bestee het in ŉ poging om die hoë
ontwikkelingsvlakke te bereik wat selfonderhoudendheid
in die moderne wêreld voorveronderstel. Dié besteding
was nie net aan die bevolkings in die tuislande nie, maar
ook aan Swartes elders in Suid-Afrika wat mettertyd in
die tuislande sou vestig (soos wat gemeen is). Dit was ŉ
enorme program met ewe groot uitdagings:
i. In die eerste plek moes dit binne die beperkings van
ŉ laer middel-grootte ekonomie (in globale terme) uitgevoer word. Gedurende die apartheidsera het die
Suid-Afrikaanse ekonomie deurgaans ŉ kleiner bruto
binnelandse produk (BBP) as die staat Wisconsin in
die VSA gehad. Teen 1976 het dit die 18de grootste
ekonomie in die wêreld gehad (Giliomee 2009: 24).
ii. In die tweede plek het die druk op die program dramaties vergroot namate die swart bevolking gegroei
het. Teen 1948 was daar reeds 8 500 000 Swartes in
die land (Du Plessis et al.: 53) en gedurende die
apartheidsjare het dié getal verdriedubbel.
iii. In die derde plek moes dit bereik word te midde van
die ergste sanksie- en boikotveldtog (aangestig deur
die ANC in ballingskap) wat teen enige staat in die
geskiedenis van die wêreld gevoer is.
Die somtotaal van hierdie faktore het meegebring dat
daar buitengewone opofferings deur die wit bevolking
van Suid-Afrika gemaak moes word — ŉ bevolking wat
(Vervolg op bladsy 6)

Politieke Oorsig
Waarom teen wysiging van Art 25?

HNP verwerp dan
die bestaande grondwet
‘n Leser van Die Afrikaner het die beskuldiging
gemaak dat die voorlegging van mnr Andries Breytenbach, leier van die HNP en ook voorsitter van
die Boere-Afrikanervolksraad, aan die Parlementêre ad hoc-komitee oor die wysiging van Artikel
25 van die Grondwet, daarop neerkom dat die
HNP die bestaande Grondwet verdedig.
Hierdie beskuldiging is nie waar nie. Dit is algemeen bekend dat die HNP in beide die referendums
van 1983 en 1992 aan die voorpunt geveg het ten
gunste van die NEE-stem om te verhoed dat die SA
Grondwet gewysig moes word.
Dit is ook bekend hoe die HNP in Die Afrikaner,
op die openbare verhoë en in pamflette en ander
geskrifte die onderhandelde grondwet van 1996
veroordeel en verwerp het.
Die HNP het telkens daarop gewys hoe in die aanhef van die Grondwet die erkenning van die DrieEnige God as die hoogste gesag van die staat,
vervang is met “hierdie Grondwet as die hoogste
reg van die Republiek...” In die uitgawe van 14 Februarie vanjaar is hierdie feit weer skerp beklemtoon.
Die HNP het ook sedert 1994 beklemtoon (en
stel daardie feite nog steeds) dat die aanvaarding en
goedkeuring van die 1996-grondwet onwettig was
omdat mnr De Klerk geen mandaat van die kiesers
gehad het om dit te doen nie. Sy belofte aan die
blanke kiesers (kyk Hansard, 24 Januarie 1992,
kolom 38) was dat die onderhandelde grondwet aan
die blanke kiesers voorgelê sou word om daaroor
te besluit. Dit is nooit gedoen nie. Dit is een van
verskeie redes waarom die HNP nie dié grondwet
erken nie.
In 1994 is die eerste een mens een stem-verkiesing gehou. Die HNP het nie aan daardie verkiesing deelgeneem nie en ook nie aan enige verkiesing daarna nie. Die HNP se standpunt is dat ‘n
onwettige kommunistiese regime op die Afrikanervolk afgeforseer is, maar die HNP neem nie deel
aan die verkiesings nie omdat deelname aan die
ANC se verkiesings die aanvaarding en goedkeuring van die Grondwet beteken.

Wanneer ‘n party of ‘n persoon aan die ANC se
verkiesings deelneem, doen hy dit om tot die Parlement verkies te word. Slaag hy daarin, moet hy ‘n
eed aflê dat hy “die grondwet en die ander reg van
die Republiek sal gehoorsaam, eerbiedig en onderhou”.
Dit is die hoofrede waarom die HNP nie aan die
verkiesings deelneem nie: nie in 1994 nie, nie daarna nie en ook nie nou nie. Lede van die HNP wat
aan die verkiesings wil deelneem, moet besef dat
hulle daardeur ook die grondwet ondersteun. Die
HNP is nie bereid om die grondwet te verdedig
nie!
Mnr FW de Klerk het intussen gesê hy is ook
teen die wysiging van Art 25 omdat die bestaande
grondwet genoegsaam voorsiening maak vir grondhervorming.
Wat tans gebeur, is om Art. 25 van die Grondwet
so te wysig dat die gronddiefstal soveel makliker
deur gewone wetgewing met ‘n gewone parlementêre meerderheid uitgevoer kan word sonder die
twee-derde-meerderheid wat nodig is om die
grondwet te wysig.
Met die wysiging van Art 25 word die deur ook
oopgemaak om alle ander eiendom (besittings,
soos die pensioene) sonder vergoeding te vat.
Die leier van die HNP, mnr Andries Breytenbach,
sê met die bestaande grondwet is daar nog die
moontlikheid om weerstand teen die gronddiefstal
te bied deur die saak na die hof te neem. Na die
wysiging van Art. 25 sal eienaars baie moeilik sukses in die howe kan hê.
Hy wys daarop dat die HNP beswaar het teen
die hele bestaande politieke bedeling. Deur egter
niks te doen nie, gee aan die ANC die genoegdoening en aan die wêreld die indruk dat die
Afrikaner boedel oorgegee het en alles maar gelate
aanvaar.
“Ons taak is om elke geleentheid te gebruik om
die ANC te ontbloot vir wat hy is. Daarom het ons
in ons voorlegging duidelik gesê wat gedoen sal
word indien ons eiendom en besittings gevat word.
(Vervolg op bladsy 8)
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Verjaardagfonds
‘n Verjaardagfonds is in die vorige uitgawe op hierdie bladsy aangekondig vir die 50-jarige bestaan van
Die Afrikaner.
Enkele lesers het onmiddellik op die oproep om ‘n finansiële bydrae te maak, reageer en het reeds
hulle bydraes inbetaal. Die mikpunt vir die fonds is R100 000.
Die Afrikaner het oor 50 jaar hom daarin onderskei dat dit ‘n politieke strydblad is ― ‘n blad wat
onbeskaamd die saak van die Afrikaner as volk verdedig en die leuens oor ons volk weerlê en beveg.
Tans word daar weer uit talle oorde die felste aanslae teen dr HF Verwoerd en “die misdaad van
apartheid” gevoer. Hierdie leuens sal nooit end kry nie. Nie een van diegene wat dié leuens verkondig
of apartheid aanval, het nog ooit die moed gehad om die politieke en ekonomiese mislukkings van die
ANC te meet aan die sukses van apartheid nie. Solank die huidige regime misluk en die land met genoegdoening net al verder oor die afgrond stoot, sal hulle met hulle vals en leuenagtige aanvalle die
aandag probeer aftrek van die sukses van dr Verwoerd en apartheid. En hulle liberale meelopers doen
met oorgawe hieraan mee.
Die Afrikaner sal volhard om by die waarheid te staan. Daarvoor neem ons die vrymoedigheid om
elke leser te vra om ons ook finansieel te ondersteun. Bereken teen selgs R10 per uitgawe, sal ‘n bydrae van R250 verseker dat u elke uitgawe wat in 2020 gaan verskyn, sal ontvang. Dit sal ons in staat
stel om voort te gaan om die alternatief daar te stel.
Die volgende bydraes word met dank erken:
Van Graan, mnr FJ
Van der Schyff, mnr HF
Van der Schyff, mnr LJ

R 3 500
R 600
R 250

Deufel, mnr WA
Afrikanervriend
Mev L van Graan
Totaal:

R 250
R 1 500
R 500
R 6 600

• 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
Stuur bewys van betaling na admin@hnp.org.za

Om Die Afrikaner uit te gee, kos geld.
Met u finansiële bydrae kan u ons help om daarin te volhard.
Ondersteun ons asseblief!

So is ons verraai
Van bladsy 4
nie naastenby so welvarend was as wat algemeen aanvaar word nie. Dit geld veral vir die Boere-Afrikaners. Ten
spyte van die 46 jaar van NP-bewind, het die gemiddelde
inkomste van Boere-Afrikaners nooit pariteit met dié van
die wit Engelssprekendes bereik nie; om nie eers van
oortreffing daarvan te praat nie. Eers teen 1960, na 12 jaar
van apartheid, het ŉ beskeie 35% van Boere-Afrikaners
hulle in die ekonomiese middelklas bevind. In vergelyking
6
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met die wit Engelssprekendes het ryk Afrikaners maar ŉ
klein gedeelte van die land se boonste ekonomiese klas
gevorm. Ná dekades van apartheid was die aandeel van
“Afrikaanse” maatskappye in die myn van goud, uraan
en steenkool maar onderskeidelik 10%, 28% en 18%.
Geen Engelse maatskappy het ooit ŉ Afrikaanse besigheidsonderneming “bemagtig” nie. Boonop het die
NP-regering voorkeurbehandeling ten gunste van BoereAfrikanerbesighede met die toekenning van aanskaffingskontrakte en ander regeringsbesigheid met beslistheid
verwerp (Giliomee 2009: 12, 15, 16, 23, 27).

Woord en
wêreld
Gehard soos ‘n olyfboom
Hosea 14: 2 en 3: “Hoor dit, o oudstes en luister, alle inwoners van die land! Het so-iets ooit in julle dae of in die
dae van julle vaders plaasgevind? Vertel daarvan aan
julle kinders, en God, want jy het gestruikel deur jou ongeregtigheid. ...en bekeer julle tot die Here...”
Hosea 14: 6 tot 8: “Ek sal vir Israel wees soos die dou,
hy sal bloei soos ‘n lelie en sy wortels uitslaan soos die
Libanon. Sy lote sal uitsprei, en sy prag wees soos dié van
‘n olyfboom. Dié wat onder sy skaduwee sit, sal weer koring
laat groei; en hulle self sal bloei soos die wingerdstok...”
Hosea het by Israel gepleit om tot God terug te keer,
want die sonde het die volk laat val. Dit is wat sonde
doen. Dit trek jou af. Dit bou nooit op nie.
Maar God is vol liefde. God sal die gebroke gemeenskap herstel. Israel was uitgelewer aan en vertrap deur
die bose magte. Maar God het Israel vergewe en hulle
as volk herstel. Dit is ook van toepassing op daardie sondaar wat berouvol en belydend in die Naam van Christus
tot God nader.
Hosea verwys na Israel wat soos ‘n olyfboom is. ‘n Olyfboom is sterk en gehard. Dit groei in harde plekke en
word baie oud. Dit bly dwarsdeur die jaar groen, en sy
vrug is baie waardevol.
Hosea sê vir Israel hy sal soos die olyfboom wees:
gehard, groen bly en waardevolle vrugte dra ten spyte
van moeilike omstandighede. Israel sal alles kan verduur
en sal nuttig wees om in die noodsaaklike lewensbehoeftes te voorsien. Dit sal vreugde en seën vir mense
bring. Dit is wat God van ‘n sondaar maak wat sy sonde
bely.
Dit wat Hosea vir Israel uitgespel het, geld steeds
vandag vir elke Christengelowige. Hy of sy wat in die weë
van die Almagtige God stap, sal ook hierdie eienskappe
ontvang om nuttig te wees, om in God se Koninkryk te
bloei soos ‘n lelie en om selfs in die woestyn gehard te
wees en sy skoonheid ten toon te stel.
Mag ons as Gelowiges so lewe. Mag ons ook in ons
volkslewe so lewe, om gehard te wees soos ‘n olyfboom,
nooit moed op te gee nie, selfs in die politieke woestyn
gehard te staan en vrugte te dra, ons wortels diep geanker in ons Christelike geloof.
Wees sterk in u geloof. Staan vas op die beproefde fondamente. Wag op die Here.
God sal op sy tyd die uitkoms gee.

Dié Land
is ons Land!
Nommer 21

Tussen Twee Vryheidsoorloë
Alhoewel die Oranje-Vrystaat ‘n onafhanklike republiek was, was daar steeds ‘n sterk Engelse element teenwoordig. Selfs in die hoofstad, Bloemfontein, was daar in daardie jare ‘n sterk Engelse
element. Toe sir George Grey probeer het om ‘n
verenigde Suid-Afrika tot stand te bring en dit in
1858 in die Volksraad ter sprake gekom het, is
vereniging met ‘n meerderheid van een stem aanvaar. Die Britse regering het egter nie Grey se
gedagterigting gesteun nie, en daar het niks van
gekom nie.
Toe Carnarvon in die sewentigerjare weer probeer
het om ‘n federasie-skema deur te voer, het die
Vrystaat dit teengestaan, hoofsaaklik vanweë die
behandeling wat hy tydens die diamantkwessie van
die Britte ontvang het. Intussen is die Afrikaner-element aansienlik versterk.
Die Konvensiebeleid van die Britte, waarvolgens
aan Transvaal en die Vrystaat afsonderlik onafhanklikheid toegestaan is, het verhoed dat hulle daarna
kon verenig. Dit is statutêr bepaal. Nogtans het MW
Pretorius pogings aangewend om die twee republieke te verenig. Op ‘n stadium was hy president van
albei republieke gelyktydig. Onenigheid tussen die
burgers en Britse waarskuwings dat dit nie in ooreenstemming met die twee konvensies was nie, het
dit laat misluk. Elkeen het sy eie koers ingeslaan.
Nogtans was die lotgevalle van die twee republieke grootliks ineen geweef, veral omdat hulle dieselfde nasionalisme gedeel het. Alhoewel die Vrystaat nie ‘n deelgenoot van die Eerste Vryheidsoorlog was nie, het hulle nogtans ‘n kommando
onder genl. Christiaan de Wet gestuur om hul
landgenote by te staan. Alhoewel nie prominent nie,
was hulle teenwoordig by Majuba. Aangesien die
Oranje-Vrystaat nie betrokke was by die probleme
van die ZAR nie, soos die Eerste Vryheidsoorlog,
die ontdekking van goud en die Uitlander-probleem,
het die Vrystaat ‘n tydperk van rus en stille ontwikkeling binnegegaan.
Uit simpatie met die ZAR het hulle in 1897 met
hulle ‘n offensiewe-defensiewe verdrag gesluit. In
hierdie tydperk van kalmte en groei het die OranjeVrystaat ontwikkel tot ‘n model-republiek.
Die Afrikaner 28 Februarie 2020
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Apartheid
(Van bladsy 1)
“Die skreiende onreg wat met dié bedeling teenoor
die Afrikanervolk gepleeg is, kan net reggestel word
deur die herstel van ons nasionale vryheid in ‘n eie
vaderland onder ‘n Christelike grondwet en ‘n volkseie owerheid. Alle Afrikaanssprekendes is nie die
Afrikanervolk nie, ewemin as wat alle Engelssprekendes ‘n Engelse volk is. Diegene wat hulle
nie met hierdie aanspraak vereenselwig nie, se reg
om hulle daarvan te distansieer, word gerespekteer, en ons verwag met reg dat hulle eweneens
óns aanspraak sal erken en respekteer”.
Die hoofsekretaris van die HNP, mnr Louis van
der Schyff, sê die HNP staan steeds by die beleid
van apartheid. Dit was ‘n suksesvolle en regverdige beleid. Onder die beleid van apartheid was
daar ongekende sukses ― op alle gebiede: ekonomies, staatkundig, veiligheid, bykans geen werkloosheid nie en goeie mense- en rasseverhoudings.
Suid-Afrika het onder die top tien Westerse lande
op ekonomiese gebied getel.
Hy sê: “Geeneen van diegene wat in die liberale
koor teen apartheid skreeu, is bereid om die sukses van apartheid teen die mislukkings van integrasie te plaas nie”.

HNP verwerp grondwet
(Van bladsy 5)
Wanneer die tyd en omstandighede dit toelaat, sal
dit teruggeneem word en die aandadiges sal al die
koste persoonlik dra.
“Ons het ook in vorige verklarings gesê dat om
‘n ander volk se grond te vat, ‘n daad van oorlog
is”.
Mnr Breytenbach het oor die deelname aan
verkiesings gesê: “Deelname is om medepligtig te
wees aan die toestand in Suid-Afrika. Dit gee legitimiteit (wettigheid) aan die regime sowel as aan die
grondwet ― ‘n grondwet wat aanspraak maak op
een Suid-Afrikaanse nasie. Deur deel te neem,
raak jy deel van die bedeling. Dan veg jy binne die
bestel, soos al die deelnemende party bewys.
Geen alternatief word teen die bestel gestel nie.
“Die HNP neem nie deel nie. Die HNP staan
buite. Die HNP is die alternatief. Ons keur nie die
Grondwet goed nie en sal dit op geen manier
verdedig nie”, sê mnr Breytenbach.
8
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Mnr Van der Schyff sê daar is sekere feite wat
weer beklemtoon moet word:
“Na 1966 tot 1994 was daar in Suid-Afrika ‘n
blanke bewind, nie ‘n apartheidsregering nie.
“In die apartheidsera het Suid-Afrika op die golf
van sukses gery. Toe die NP van mnre Vorster,
PW Botha en De Klerk dit stuk vir stuk afgebreek
het, het die agteruitgang ingetree met die totale ineenstorting na 1994 toe die politieke mag aan die
kommuniste en die ANC weggegee is”.
Hy het verwys na die suiwer en logiese standpunte van mnr Jaap Marais dat ons nie in SuidAfrika een nasie is soos beweer word nie. “Dit kan
nie geforseer word nie en dit kan nie deur ‘n grondwet afgedwing word nie. Die Blankes, Kleurlinge,
Indiërs en Swartes in Suid-Afrika behoort nie aan
dieselfde volk of groep nie. Die mens is nie net ‘n
individu nie. Elke mens is van voor sy geboorte ingebind in ‘n gesin, ‘n familie, ‘n volk, ‘n ras. Die mens
kan sy taal, godsdiens, kultuur en vaderland verander, maar hy kan sy eie rasse-afkoms nie verander
nie. Dit is ‘n stempel wat God op hom geplaas het.
Daarom is ras die hoofkenmerk wat mensegroepe
van mekaar onderskei en dra elke ras in homself
die beeld van sy skoonheid,” het mnr Marais gesê.
Mnr Van der Schyff sê die Afrikaner moet hom nie
laat wysmaak dat skeiding om identiteit te handhaaf, verkeerd is nie. Dit is ons reg. Deur die beleid
van apartheid het die Afrikaner die versperring in
stand gehou waardeur verhoed is dat gelykmaking
plaasvind. Dit is die groot misdaad dat dié versperrings afgebreek word en deur integrasie gelykmaking en rassevermenging plaasvind waardeur
volkskap vernietig word.
“Die HNP staan by die beleid van apartheid. Die
HNP is tans die enigste politieke organisasie wat die
regverdigheid van apartheid verdedig. Dit maak die
HNP die politieke alternatief teen die huidige bestel.
“As die ANC-staatshoof sê daar is steeds verdeeldheid in die land en in die politiek, dan is hy
reg. Ons wil nie deel wees van die ANC-bestel nie.
Ons wil nie deel wees van dié toestand van korrupsie
en mislukkings nie. Dit is egter nie waar as hy sê ‘daar
is geen Suid-Afrikaner wat tans lewe wat nie deur
apartheid geraak is nie’. Wat waar is, is dat elke SuidAfrikaner deur die afskaffing van apartheid geraak
word. Apartheid het aan elkeen die geleentheid tot
‘n beter lewe, ‘n veilige en ontspanne bestaan, vrede
en goeie menseverhoudings gegee.
“Wat ook waar is, is dat daar geen Suid-Afrikaner is
wat tans lewe wat nie deur integrasie geraak word
nie. Ons voel dit. Ons sien dit in ons beursies. Ons
beleef dit agter die hoë veiligheidsheinings om ons
huise. Ons sien dit in die toenemende misdaad en
rassebotings. Ons treur daaroor by elke plaasmoord”.

‘n Politieke voëlvlug oor 50 jaar
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 verantwoordelik 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.

Bestelling:
Van en Voorletters:

______________________________________

Telefoonnommer:

______________________________________

Naaste PostNet:

______________________________________

‘n Politieke voëlvlug oor 50 jaar
Die Gedenkalbum sal aan u per koerier na u naaste PostNet gestuur
word sodra die bedrag van R690 in die HNP se bankrekening inbetaal is.

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
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S.J. PIENAAR

TEL: (014) 777 1618/87
FAKS: (014) 777 1618
FAKS NA E-POS: 086 614 1129
E-POS: spien@lantic.net

TEL: (014) 777 1618/87
FAX: (014) 777 1618
FAX TO E-MAIL: 086 614 1129
E-MAIL: spien@lantic.net

PROKUREUR
ATTORNEY

Ope brief aan mnr FW de Klerk
oor die rampspoedige gevolge van die 1990-grondwet

SCHALK JACOB PIENAAR
B.PROC (U.P)
LITIGASIE EN KOMMERSIËLE PROKUREUR / LITIGATION AND COMMERCIAL ATTORNEY
AKTEVERVAARDIGER / CONVEYANCER
WEBBLAD: www.sjpienaar.net
PROKUREUR
ATTORNEY

AKTEVERVAARDIGER
BOEDELBEREDDERAAR
CONVEYANCER
ADMINISTRATOR OF ESTATES

TAKSATEUR ARBEIDSKONSULTANT
APPRAISER
LABOUR CONSULTANT

■ Die ope brief aan FW de Klerk behandel die gebeure van
1990-1996, die onderhandelinge met die ANC-SAKP, die
referendum van 1992 en die politieke beplanning om een
mens een stem in Suid-Afrika deur te voer. Daar word
geantwoord op argumente wat mnr FW de Klerk aanvoer
dat Suid-Afrika ‘n goeie grondwet gekry het. Die gevolge
van sy en die NP se optrede word skerp onder die soeklig
geplaas. Hierdie dokument beslaan 52 bladsye, en word
ondersteun met 64 verwysings uit betroubare bronne.

Prys en lewering

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
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Redakteur: LJ van der Schyff info@hnp.org.za
Uitleg en tegniese versorging:
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Mnr Andries Breytenbach
Mnr Meinhard Peters.
Mnr Henk van de Graaf
Mnr Hermanus van der Schyff
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Die verslag word slegs in harde-kopie versprei.
Die prys is R100 plus versending per e-pos of
per koerier vanaf Pretoria. Kies een van die
opsies hieronder of kontak ons per e-pos om
die doku-ment te bekom. U kan ook vir ons ’n
e-pos stuur na:
redakteur48@gmail.com
Per koerier:

R100 plus R90 = R190

Per geregistreerde landpos:
R100 plus R50 = R150

• Verskaf asb u naam en kontak besonderhede:
Naam:

Telefoon:
E-pos:
Naaste dorp:

