
heerskappy in ons grondwet ingeskryf was, is dit
deur 'n sogenaamde Christen-regering, onder-

steun deur die kerke en 'n chris-
telike burgery, prysgegee vir 'n
sekulêre staat wat ‘menseregte’
bo God se wet stel en gruwels
soos homoseksuele ‘huwelike’
wettig. 

“Rusland, wat die leidende kom-
munistiese staat was waar Chris-
tene verdruk en vervolg is en
Bybels ingesmokkel moes word,
wil God nou in sy grondwet in-

skryf en gruwels soos homoseksuele ‘huwelike’ in
die ban doen ― en dit deur 'n president wat op sy
tyd hoof van die gevreesde KGB was!”

Die staatshoof van Rusland, pres. Vladimir Putin,
het ‘n aantal grondwetlike wysigings by die Rus-
siese parlement voorgestel. Een
van dié voorstelle is dat God Al-
magtig in die grondwet opgeneem
word. ‘n Ander voorstel bepaal dat
die huwelik die vereniging van ‘n
man en ‘n vrou beteken. Dié voor-
stel is ‘n duidelike afkeer teen een-
ders-geslag huwelike.

Die Leier van die HNP, mnr An-
dries Breytenbach, het in reaksie op
Putin se voorstelle gesê dié op-
trede wys hoe omgekeer die wêreld
is. Mnr Breytenbach sê: “In Suid-Afrika, waar kom-
munisme wetlik verbied was en God se opper-
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Pres. Vladimir Putin

Putin se voorstel vir Russiese regering

“Skryf God in die grondwet”

Die Suid-Afrikaanse Lugdiens (SAL) is maar een
van die Suid-Afrikaanse staatsondernemings wat
finansieel bankrot is. Die SAL is reeds onder sake-
redding geplaas. Die sakeredders is nou in beheer
van die SAL en kan die besluite neem.

Volgens die sakeredders is die SAL genoodsaak
om meer as die helfte van sy werknemers af te
dank. Die skokkende aankondiging is dat dié af-
dankings op grond van ras geneem gaan word en
dat vaardighede nie die deurslag sal gee nie.

Dr Dirk Hermann, bestuurshoof van Solidariteit,
het in ‘n verklaring gesê die besluit om ras as kri-
teria vir die uitdiensstellings te gebruik, is immoreel,
onwettig en druis in teen die doel van sakeredding.

Solidariteit sê die kennisgewing stel dit ook dat
die SAL ‘n gebrek aan sekere vaardighede het.
Om die SAL uit sy nood te red, het hy die beste

SAL speel die 

rasse-kaart
moontlike vaardighede nodig. Om ras op enige
manier te gebruik om vaardighede te troef, on-
dermyn juis die oogmerke van sakeredding.

Die Hoofsekretaris van die HNP, mnr Louis van
der Schyff, sê dié optrede is nie vreemd onder die
ANC-regime nie. Dit is hoe politieke mag in Afrika
lyk. Hy sê dit wat die SAL nou wil toepas, is niks
anders as apartheid nie. Meer nog: dit is blatante
rasse-diskriminasie. 

Mnr Van der Schyff sê die optrede van Solidariteit
word waardeer, maar die Afrikanervolk sal moet
besef dat hierdie optrede van die SAL en die on-
derdrukking van die Witman eerder sal toeneem
as afneem.

Die finale oplossing is ‘n politieke oplossing, om
onder die bewind van die ANC uit te kom waar die
Afrikaner in vryheid oor homself kan regeer.



Die wêreld is behoorlik in rep en roer oor
die vinnig verspreidende Korona virus,
wat sy ontstaan gehad het in Rooi Sjina.

Wat die werklike omvang van die virus
is, is seker nie maklik om vas te stel nie.
Wat wel seker is, is dat die kommunis-
tiese regering van Sjina waarskynlik nie
die hele prentjie aan die wêreld deurgee
nie. Die Sjinese media het geen vryheid
om die volle waarheid te verkondig nie.

Intussen het hooggeplaastes in die
Iranse regering die virus opgedoen, ter-
wyl in die noorde van Italië 6 miljoen
mense in kwarantyn geplaas is.

Natuurlik word daar weer ‘n rasse-
storie van gemaak. Van die Asiërs het
dit al beskryf as ‘n rassistiese veldtog
teen hulle. In Suid-Afrika het ‘n Swarte

op sy Facebook gal gebraak nadat ‘n man wat terugge-
keer het van Italië af, die besmetting dra. Nou gaan dit
‘n Witman se skuld wees dat die Swartes dit dalk ook
kry.

Aan die ander kant is daar diegene wat sê daar word te
veel van gemaak, en wys dan statistiek wat daarop dui
dat meer mense per jaar sterf aan griep, kanker, misdaad
of selfmoord. Die feit is: die Korona Virus is nou eers twee
vol maande aan die werk, dus is daar nog tien maande
oor voordat sodanige vergelykings moontlik is.

Die vraag ontstaan natuurlik hoe die ANC-bewind die
ding gaan beheer. Die eerste geval het by die Johannes-
burgse lughawe ingekom sonder dat hulle koorsskerm
iets opgetel het. By die grens met Zimbabwe is drie
amptenare dissiplinêr aangekla omdat hulle twee weke
lank geen Korona-toetse uitgevoer het nie.

Wat as een van die oorbetaalde regeringsamptenare
terugkom van ‘n onnodige uitstappie na Sjina, die lug-
hawe-stelsel laat hom ook deurgaan, en hy stop met sy
oordadige duur motor by sy ouma se huis in Diepkloof
of enige ander oorbevolkte plek in die land? Hy kan
honderde mense ineens aansteek, en hoe lank gaan
dit die SA gesondheidstelsel neem om hulle, en dié se
verdere besmetters, op te spoor en te behandel? Daar-
die mense werk saam met van ons mense, hulle slaan
die kasregister in die winkels, of is die amptenaar wat
jou oë vir jou lisensie moet toets.

Suid-Afrika en sy bevolking sit op ‘n tydbom.
Daar is egter een oplossing daarvoor: apartheid! Kom

sover moontlik weg uit die tentakels van die ANC-bestel,
vermy potensiële hoë risiko mense en plekke en trek laer.
Maar die ANC sal dit nie as ‘n oplossing wil sien nie.
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‘n Mens hoor nog dikwels dat gepraat word van die
goeie ou dae. Veral ons wat nou al so ‘n bietjie ouer
geword het, beleef dit meer en het dalk meer begrip
en waardering vir die opmerking oor die “goeie ou
dae”.

Daar word ook gereeld die een of ander WhatsApp
die wêreld ingestuur oor dié goeie ou dae, met ‘n
slinger-telefoon, foto’s van lank gelede se medisyne,
lekkergoed wat spotgoedkoop was en dies meer.

Daar is ook die een van sonnige Suid-Afrika: die land
van rugby, sonskyn, braaivleis en Chevrolet. Dit is toe
dat Gawie onthou dat hy van die Kaap na Vryburg met
R11,35 se petrol gery het toe petrol 35 sent per gallon
gekos het (dit is 7,8 sent per liter). Gawie onthou ook
dat die Nattes met ‘n Ford gery het en die Sappe met
‘n Chev. Toe die desimale stelsel in 1961 ingestel is,
het een Engelse pond R2 gekos.

Sommige van ons is bevoorreg wanneer ‘n kleinseun
by oupa kom sit en vra: Oupa, vertel my van die ou

dae? Dan kan oupa vertel dat ons alleen met ons fietse
na die dam buite die dorp gery het om kleilat te speel,
dat ons nie heinings en doringdraad om ons huise
gehad het nie, want daar was wet en orde. Ons het in
vrede met ander saamgewoon. 

Ja, die goeie ou dae. Toe was rugby nog ‘n sport, nie
‘n oorbetaalde beroep nie. Toe was rugby nog die
Afrikaner se sport, al het Gerhard Viviers in sy kom-
mentaar vir die Joodjie geskree “Syddie, Syddie, Syddie”.

Gawie onthou hoe ons as studente langs die veld
gesing en geskree het: Die besem die besem. Ons
rugby het ‘n karakter gehad ― ‘n Afrikaner-karakter. 

Vandag gaan dit net oor geld. As daar nie oorverdowen-
de musiek oor die luidsprekers weergalm nie, dan is
daar ‘n volksvreemde orkes wat raas, want hulle het
nog nie geleer om hulle instumente baas te raak nie.
Die skare dans die toi-toi en elke nuwe speler “steek sy
hand op”.

As Gawie nou nostalgies na dié goeie ou dae terug-
kyk, dan sien hy daarin die trots van volkskap. Die trots
om Afrikaner te wees met jou eie ding: jou eie rugby,
jou eie braaivleis en jou eie Ford of Chev. Die wete dat
ons nie almal eenders is nie.

En dan wonder Gawie: was dit alles ook ‘n misdaad
teen die mensdom? Was dié goeie ou dae toe ons ons
eie met trots geniet het, en aan elke ander een wat nie
soos ons is nie, ook sy eie kultuur en gewoontes en
eiesoortige sport saam met sy eie mense gegun het
om dit te geniet, dan ook ‘n misdaad?

Nee. Dit was nie. Gawie verlang ook met groot heim-
weë na die goeie ou dae!
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Die oplossing teen Korona Perspektief deur Gawie

Die goeie ou dae
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van die NP, naamlik die beleid van apartheid, aan te pak
nie. Du Plessis verwys na PW se bekende dreigement in
1979 dat Afrikaners moes aanpas of sterf; en die re-
pudiëring van dr Andries Treurnicht wat ernstig beswaar
gemaak het teen gemengde rugby by die Cravenweek.

Wat Tim du Plessis suggereer, is dat PW Botha en sy
opvolger, FW de Klerk, soos “jong lote” die aanvaarde
beleid van die NP uitgedaag en daarmee ’n diens aan Suid-
Afrika bewys het. Die groot prestasie was dan dat FW de
Klerk in 1990 “apartheid by die venster uitgesmyt het”,
soos Tim du Plessis dit in sy artikel uitdruk. Daarmee, sug-
gereer hy, het die kaartehuis van “apartheid” in duie gestort.

Nou kom die toepassing van sy verhaal. Hy beskryf Rama-
phosa en Tito Mboweni se pogings om die ekonomie te
red as soortgelyke dade van “nuwe lote” in die ANC. Vol-
gens Tim du Plessis wil hierdie twee die sentrale dogma
van die ANC uitdaag deur beleggings aan te moedig en
die private sektor te betrek in die oplossing van die land se
probleme, onder andere deur kragopwekking te privatiseer. 

Andermaal word hier na die ANC gekyk of daar nie dalk
iets goeds van binne hul geledere gaan kom nie. Daarop
vestig die verbete verligtes telkens hulle hoop. Oor die afge-
lope twee jaar het ons uit daardie kringe (onder andere
van die kant van die FW de Klerk Stigting) gehoor dat Cyril
Ramaphosa darem nog ’n ligstraaltjie in die donker sou
wees, die beurtkrag en klaaglike finansiële toestand ten spyt. 

Dit is asof die verligtes maar net nie die werklikhede
in die oë kan kyk nie. Die betoog van Du Plessis kom
daarop neer dat hierdie “nuwe lote” die ANC se sentrale
dogma en die ANC self soos ’n kaartehuis sal laat inplof.
Dit sal onder andere insluit dat daar ’n skeuring moet kom
met die radikaliste soos Ace Magashule, die Zuma-faksie
en andere. Dit is die rede waarom Du Plessis verwys het
na die manier waarop die NP destyds van dr Andries
Treurnicht ontslae geraak het. Dit word werklik ’n des-
perate gespartel van die verligtes om darem nog bietjie
hoop op te tower uit alles wat in die land gebeur. Indien
sake maar net so goed kan verloop soos onder PW Botha
en FW de Klerk, word geredeneer.

Ongelukkig praat die geskiedenis ’n baie harder taal. Dit
was toe nie net apartheid wat by die venster uitgegooi is
nie, maar in der waarheid die vryheid van die Afrikaner-
volk en die hele toekoms van die Blanke in Suid-Afrika. 

Van die eens dappere verligtes het daar net stof en as
oorgebly. Baie verligtes het liewer by die ANC aangesluit,
andere by die DA en sommiges het saam met Bantu
Holomisa ’n nuwe party gestig. In 2006 is die eens
magtige NP finaal ontbind. 

Waarom daar nog hoop gevestig kan word op Cyril Rama-
phosa en Tito Mboweni, sal niemand weet nie. Op grond
waarvan sal hulle die ekonomie kan red  ― ’n ekonomie wat
hulle sedert 1994 heeltemal oor die afgrond gestuur het?

Die groot “prestasie”

van die NP se verligtes

Aan die oorlewende, verligte Afrikaners van die Nasiona-
le Party is daar klaarblyklik geen salf te smeer nie. Soos
FW de Klerk in 1990 gedoen het, vestig hulle nog steeds
hulle hoop op die ANC en die gematigde, goedbedoe-
lende leiers wat hulle daar vir hulleself uitsoek; byna soos
boere goeie bulle in ’n vendusiekraal probeer uitsoek.

Onlangs het oud-president FW de Klerk in ’n onderhoud
vertel dat Cyril Ramaphosa hom tydens sy inhuldiging
uitgenooi het vir ’n gesprek. Lesers sal onthou dat FW by
daardie geleentheid uitgejou is. Verlede maand is hy by
herhaling in die parlement beledig en uitgejou. In die be-
trokke onderhoud verklaar FW hy sal eendag nog kans
kry om sy kritiek aan die ANC-leier oor te dra, maar dat
die beloofde gesprek nog nie plaasgevind het nie.

Intussen het Cyril Ramaphosa vir FW de Klerk aange-
val en volmondig gerepudieer. In ’n duidelike verwysing
na die De Klerk Stigting se omstrede verklaring dat apart-
heid nie beskou moet word as ’n misdaad nie, het Rama-
phosa gedreig dat enigeen wat nog dink dat apartheid nie
’n misdaad teen die mensdom is nie, in werklikheid hoog-
verraad pleeg. Dit klink nie vir ons na ’n uitnodiging aan
FW de Klerk om te kom tee drink nie. Dit klink eerder
soos ’n uitnodiging na die galg. 

Dat  FW de Klerk hom so laat intimideer, is nie baie vreemd
nie. Dat hy sonder slag of stoot van sy eie stigting se ver-
klaring weggevlug het, toon net van welke swak materiaal
die NP-manne gemaak is. Hulle kan eenvoudig nie staande
bly in enige argument nie; en hulle moet elke keer die
handdoek ingooi of  ’n vriendelike buiging na die ANC maak. 

Iets soortgelyks het pas by die Woordfees in Stellen-
bosch gebeur waar die bekende verligte, Tim du Plessis,
aan ’n paneelbespreking deelgeneem het. Hy het dit
opgevolg in ’n hoofartikel in Rapport op 8 Maart. Tim du
Plessis bly steeds ’n bewonderaar van FW de Klerk, en
kan dit ten spyte van die verleentheid wat De Klerk ge-
word het, net nie wegsteek nie.

In sy artikel knoop Du Plessis ’n eienaardige klompie dinge
aanmekaar. Hy maak ’n draai by die hervormers van die
NP in die jare tagtig, die sogenaamde “groen lote” of
nuwelinge wat bereid was om apartheid af te breek.
Daardie hervormers, waarby PW Botha aanvanklik in-
gesluit was, het nie geaarsel om die “sentrale dogma”
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“RDP-program” het die AZAPO-leier M. Mangena uit-
geroep “Verwoerd built better houses” (Citizen, 22
Maart 2010).
Teen die negentien-sewentigs was Soweto (wat aan
die wêreld voorgehou is as die simbool van Swartes
se lyding aan die hand van wit onderdrukkers) ŉ plek
wat radikaal verskil het van sy propaganda-beeld, en
trouens in ŉ gans ander klas as die krotbuurtes waar-
uit meeste van die “bevryde” Afrika se stede en dorpe
bestaan. Soos elders in die wêreld, het Soweto natuur-
lik sy krotbuurte gehad, maar die meeste van sy huise
was middelklas wonings. Ander was luuks en talle daar-
van, waarvan die inwoners dikwels selfgemaakte
miljoenêrs was, het om en by ŉ $100 000 gekos
(Vaqué: 40). Die maandelikse huur vir middelklas-
wonings — wat swaar deur die regering gesubsidieer
is — was R5.80 (in daardie stadium minder as 11 VSA
Dollar (Gann & Duigan: 73). Teen 1976 het Soweto ŉ
bevolking van ongeveer een miljoen Swartes gehad; en
bo en behalwe ander fasiliteite, 102 voetbal- en ander
sportvelde, 3 groot en 3 kleiner sportstadions, 42 tennis-
bane, 2 fietsrybane, 2 gholfbane, boks-, gewigoptel
en gimnastiek-oefensale, verskeie swembaddens en
biblioteke, 39 speelparke vir kinders, rolprentteaters,
musiek-, kuns- en handwerk-akademies,102 restourante,
ŉ geraamde minimum van 2 000 kleinhandel- en ander
besighede, 167 kerke, meer as 130 skole vir 100 000
leerlinge, verskeie tegniese kolleges en 12 mediese
klinieke (Bristow, D. & Motjuwadi, S.: 54-59; Ensiklo-
pedie van die Wêreld Vol. 9: 206; Departement van

Inligting: 60). 
Die voorsiening van behuising het dikwels gepaard
gegaan met die opruiming van krotbuurtes en die her-
vestiging van die inwoners in ander woonbuurtes met
ŉ homogene rassesamestelling. Dit het tot ŉ einde-
lose gesnater teen “gedwonge verskuiwings” gelei,
sonder dat dit die anti-apartheid opruiers hoegenaamd
getraak het dat die inwoners in verreweg die meerder-
heid gevalle na georganiseerde, skoon behuising,
baie beter sanitêre toestande en munisipale dienste
(hoofsaaklik op die blanke belastingbetaler se koste)
verskuif is. 
In elk geval is baie Blankes op dieselfde wyse tydens
die opruiming van krot woonbuurtes na ander woonge-
biede verskuif (Mulder & Cruywagen: 148). 

(Vervolg op bladsy 6)

APARTHEID, 1948-1994 (6)
Die ekonomie van apartheid: agtergrond, 

wit besteding op Swartes en swart inkomste

gedurende apartheidsjare (vervolg):

Weens die faktore in die vorige aflewerings genoem, het
Boere-Afrikaners op grondvlak ŉ aansienlike las aan be-
fondsing van die swart sosio-ekonomiese ontwikkeling
en die ontwikkeling van hele state vir elk van die swart et-
niese groepe gedra. Selfs toe die nieblanke belasting-
bydraes tot Apartheid Suid-Afrika in die 1980’s sy hoog-
tepunt bereik het, het die Blankes steeds sowat 92% van
alle Suid-Afrikaanse belastings betaal (Financial Mail, 11
November 1987; Vaqué: 19). Wit Suid-Afrikaners was
dus vir alle praktiese doeleindes die enigste donateurs vir
swart ontwikkeling. Gedurende die 1980’s het die Inter-
nasionale Monetêre Fonds bereken dat Witmense in
Suid-Afrika ongeveer 32% van hulle inkomste aan be-
lasting betaal het, waarvan slegs 9% na hulleself in die
vorm van dienslewering teruggekom het (Giliomee –“The
Afrikaners”: 601). 

Die omvang van hierdie blank-befondsde poging tot
nieblanke ontwikkeling word verder in die ondergenoemde
feite en statistieke weergegee (al die aangetekende geld-
waardes is soos dit op daardie tydstip was, tensy anders
vermeld):

Behuising

So is ons verraai (15)
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). 

Tussen 1952 en 1956 het die Regering £16 000 000
aan swart behuising rondom blanke stede en dorpe
bestee, en teen 1954 was daar 120 000 huise gebou
(wat aan minimum kwaliteitspesifikasies voldoen het).
Teen 1963 het dit na 170 000 eenhede teen ŉ koste van
R134 000 000 vermeerder; en teen 1972 na meer as
300 000 eenhede teen ŉ koste wat R350 000 000 te
bowe gegaan het (ongeveer 700 000 000 VSA Dollar
in daardie stadium). Dit was een van die grootste be-
huisingsprojekte in die ganse Suidelike Halfrond (De-
partement van Inligting: 60).
Groot getalle spesiaal opgeleide en goed betaalde
swart bouers het hierdie projekte uitgevoer, en met
verwysing na die latere swak bouwerk van die ANC se

i.

ii.

iii.

iv.

v.
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Toestande in Suid-Afrika word by die dag slegter vir die land se inwoners. Daar is geen terrein van die open-
bare lewe waaroor daar opgewondenheid of enige tevredenheid is nie. Die politieke induiestorting, ekono-
miese agteruitgang, die onderwys, staatsinstellings, wet en orde, die polisie en die weermag is enkeles wat
uitstaan.

In so ‘n politieke toestand sou ‘n mens verwag dat die politieke debat op hierdie sake sou fokus. Maar wat
gebeur? Apartheid word weer by die ore ingesleep. Die een na die ander liberalis klim op die oordeelswa om
te getuig hoe wreed dié politieke beleid was.

Sou iemand opstaan en die teendeel stel of apartheid verdedig, dan is hy summier skuldig aan dié “mis-
daad teen die mensdom”. Niemand het nog ooit die miljoene der miljoene mense wat onder die kommunisme
doodgemaak is, veroordeel as ‘n misdaad teen die mensdom nie.
Die Afrikaner sal voortaan deurlopend op hierdie bladsy onder verskillende opskrifte vergelykend die feite

stel hoe Suid-Afrika gelyk het onder apartheid en hoe dit lyk na integrasie. U as leser kan self oordeel.

Apartheid of Integrasie? (1)

Die sukses van apartheid

Suid-Afrika se Grondwet:

Die aanhef van die Grondwet, 

Wet Nr 31 van 1961:

In nederige erkentlikheid teenoor die Almagtige God,
Beskikker oor die lotgevalle van nasies en die geskie-
denis van die volkere wat ons voorgeslagte uit baie
lande byeengebring en hulle hier in hul eie gevestig
het;
Wat hul weë deur geslagte bepaal het; 
Wat hulle so wonderbaarlik deur gevare gelei het,

Verklaar ons, wat hier as verteenwoordigers van die
volk vergader is, dat aangesien ons bewus is van ons
verantwoordelikheid teenoor God en die mensdom;
Oortuig is van die noodsaaklikheid om saam te staan,
om die onskendbaarheid en Vryheid van ons land te
beveilig; 
Om die wet en orde te handhaaf,
Om die geluk en die geestelike en stoflike welvaart
van almal te bevorder;
Bereid is om ons pligte te aanvaar om gesamentlik
met alle vredeliewende volkere wêreldvrede te soek;
En die opdrag wil uitvoer om die Republiek van Suid-
Afrika te vestig en ‘n Grondwet daaraan te gee wat
die beste sal aanpas by die tradisies en geskiedenis
van ons vaderland.

Die mislukking van integrasie

Suid-Afrika se Grondwet:

Die aanhef van die Grondwet, 

Wet Nr 108 van 1996:

Ons, die mense van Suid-Afrika, 
Erken die ongeregtighede van ons verlede; 
Huldig diegene wat vir geregtigheid en vryheid in ons
land gely het; 
Respekteer diegene wat hul beywer het om ons land
op te bou en te ontwikkel; en Glo dat Suid-Afrika be-
hoort aan almal wat daarin woon, verenig in ons
verskeidenheid. 

Daarom neem ons, deur ons vryverkose verteen-
woordigers, hierdie Grondwet aan as die hoogste
reg van die Republiek ten einde – 
Die verdeeldheid van die verlede te heel en ŉ same-
lewing gegrond op demokratiese waardes, maatskap-
like geregtigheid en basiese menseregte te skep; 

Die grondslag te lê vir ŉ demokratiese en oop same-
lewing waarin regering gegrondves is op die wil van
die bevolking en elke burger gelyk deur die reg
beskerm word; 

Die lewensgehalte van alle burgers te verhoog en die
potensiaal van elke mens te ontsluit; en 

ŉ Verenigde en demokratiese Suid-Afrika te bou wat
sy regmatige plek as ŉ soewereine staat in die
gemeenskap van nasies kan inneem. 

Mag God ons mense beskerm. Nkosi Sikelel’ iAfrika.
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Verjaardagfonds
Mnr Fritz van Graan, onderleier van die HNP en belas met finansies, het sy grootste dank en waardering
uitgespreek vir die goeie en positiewe reaksie van lesers om finansieel by te dra tot Die Afrikaner se
verjaardagfonds.

• 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!

Totaal van die vorige bydraes wat reeds erken is: R6 600

Mnr Pieter te Groen R1 500
Mnr GP Strydom R   300
Mnr IGR Koekemoer  R   500
Mnr Phillip van Ginkel R1 000
Mev FP Coetzee R   250
Mnr Johan Wiesner R1 000

Hierdie geweldige behuisingsprogram buite die tuis-
lande het vanselfsprekend ook gepaard gegaan met
voorsiening van behuising binne die verskillende tuis-
lande. Die wit regering het tussen 1962 en 1972 nie
net die bou van meer as 100 000 huise befonds nie,
maar uiteindelik dosyne nuwe dorpe daar binne
gevestig.

vi.

So is ons verraai
(Van bladsy 4)

Danksy (onder andere) hulle kleiner bevolkings, was
die behuisingsituasie van die Indiërs en Kleurlinge
nog beter as die van die Swartes. Om die waarheid
te sê, was die Indiërs in Suid-Afrika se lewenstan-
daard gedurende apartheid hoër as die van Indiërs
elders in die wêreld, insluitend hulle eie land van oor-
sprong, waar die helfte van Indië se bevolking in 2013,
nog geen toegang tot toilette gehad het nie (Mail &
Guardian, 19 Julie 2013:12). 

vii.

Mnr Manie Meintjes, getroue lid van die HNP op Klein Brakrivier, sê dit is
vir hom ‘n voorreg om ‘n bydrae te kan maak. “Die Afrikaner hou my op
hoogte van politieke gebeure en die HNP se standpunt oor die politiek
van die dag. Die Afrikaner speel ‘n belangrike rol om die waarheid uit te
dra en ons ideaal van volksvryheid brandend te hou,” sê mnr Meintjes.

Mnr Wytze de Boer van Pretoria skryf: “Die onlangse 50-jarige her-
denkingsbyeenkoms van die HNP het my baie beïndruk. Behalwe vir die
aansienlike aantal van ons Bittereinders wat die aand teenwoordig was,
het die gehalte van die byeenkoms en die gaste op my ‘n groot indruk
gemaak. Ek bewonder julle volhardingsvermoë. Doen so voort”.

Mnr Marinus de Feijter skryf dat hy nog nooit heeltemal so 100%
apartheidsbewus as rasegte, getroue en onwrikbare Boere-Afrikaner was nie.

“Ek is oortuig daarvan dat apartheid uit die Bybel verantwoordbaar is”. 
Mnr Van Graan sê die R18 000 wat reeds bygedra is, getuig van opoffering en vasberadenheid. “Die

doelwit van R100 000 lê vêr, maar ek is vol moed. Die Afrikaner sal volhard om by die waarheid te
staan”. 

Ons erken met groot dank die bydraes wat ontvang is.

Mnr Manie Meintjes

Mnr PWJ Coetzer R    250
Mnr Bennie en mev Meisie Botha R 5 000
Mnr Wytze de Boer R    300
Mnr Manie Meintjes R    300
Mej Liezel van Graan R 1 000
Totaal: R18 000
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Bedreigings

Die probleem dat die Sandrivier Konvensie nie besliste
grense vir Transvaal neergelê het nie, maar slegs vaag-
weg verklaar het dat die Vaalrivier die grens sou wees, het
spoedig tot botsende belange gelei. Immers, die enigste
vaste grens (die Vaal) het juis skeiding gebring tussen die
twee gebiede wat vrugbaar sou kon saamwerk, naamlik
Transvaal en die Vrystaat.

Andersyds het die ZAR aan al sy ander grense struwelinge
met die Britte op die lyf geloop. Aan die weste, waar MW
Pretorius tot aan die Ngamimeer sy grense wou prokla-
meer, het hy gebots met die Britse ideaal om die sendeling-
pad na die noorde oop te hou.

In die noorde het hy met Rhodes se imperialistiese ideale
in botsing gekom. Sy pogings om na die ooste uit te brei om
ŉ hawe te bekom, was in stryd met juis dit wat die Britte wou
verhoed. Hier het die verskille oor Swaziland en Zoeloe-
land gegaan.

Utrecht

Nadat die Voortrekkers in 1847-48 Natal verlaat het, het ŉ
groepie van hulle hul in 1852 aan die Buffelsrivier gevestig.
ŉ Formele ooreenkoms is in 1854 met Mpande bereik oor
die afstand van die grond aan hulle. Dit is afgerond met die
betaling van 100 beeste.

Hierop is ŉ tipiese Voortrekkerbestuur saamgestel met
AT Spies as landdros en vier heemrade. Toe inlywing by die
Transvaal ter sprake gekom het, het verdeeldheid ingetree.
Een groep wou by Lydenburg inskakel, en een by die ZAR.
In 1858 het die Lydenburg-voorstel voorkeur gekry en het
Utrecht daar ingeskakel.

Toe Lydenburg in 1860 met die ZAR verenig is, het Utrecht
ook deel van die eenheid uitgemaak.

Stellaland en Goosen

In 1882 is Goosen gestig met N Gey van Pittius as presi-
dent, en Stellaland in 1883 met Vryburg as hoofstad en GJ
van Niekerk as president. Pres. Paul Kruger wou graag die
Boeregebiede by die ZAR inlyf, terwyl Rhodes hulle as deel
van die Kaapkolonie wou annekseer. Die Londense Kon-
vensie in 1884 het nie inlywing van hierdie gebiede by die
ZAR toegelaat nie.

Dié Land Dié Land 

is ons Land!is ons Land!

Die ZAR skerm vir sy gebiedsintegriteit

Nommer 22

Lees 1 Kronieke 16 

Hierdie lied Loof die Here is gesing toe die verbondsark
na Jerusalem gebring is.

Wat was die doel van Dawid? Om die Here te loof, te roem
en te prys. Aan die einde van dié loflied word gesing (1 Kron
16:36): “Geloofd sy die Here, die God van Israel, van
ewigheid tot ewigheid. En die hele volk het gesê: Amen!
Prys die Here!”

Saam met hierdie lofbetuiging gaan ook aanbidding.
Die Here moet geëer en gevrees word. God se volk moet
jubel in aanbidding. Maar hulle dien ook God met groot
blydskap. Hulle soek die teenwoordigheid van God met
blydskap. Daar is vreugde. Ook in Psalm 100:2 lees ons:
“Dien die Here met blydskap”.

Ons as volk is dikwels (dalk meer as dikwels) in sak en
as as ons aanskou wat met ons land en ons volk gebeur.
Ons treur daaroor. Ons raak mismoedig en gefrustreerd.
Ons is bekommerd, want menslik gesproke sien ons net
‘n toenemde verval en geen opbou nie. Ons wil dit verander.

God se weë is egter nie vir die mens voorspelbaar nie. Maar
die gelowige durf nie twyfel nie. Ons mag nie moedeloos
raak nie. Ons moet volhard in gebed en God met vreugde
dien. Op Sy tyd sal God die uitkoms en die redding gee.

Daniël was in die leeukuil tussen die wreedaardige leeus,
maar hy het nie aan God se redding getwyfel nie. Weer
was God se redding nie wat die mens gehoop het dit
moet wees nie. Daniël is nie met ‘n wonderwerk uit die
leeukuil gered nie, maar God het wonderbaarlik die leeus
se bekke gesluit. Sy drie vriende was in die vuuroond,
maar God het sy engel gestuur om hulle daar te beskerm.

Josef se broers het hom aan die Ismaelitiese hande-
laars verkoop, wat hom na Egipte geneem het, want God
het ‘n wonderbaarlike opdrag vir Josef gehad.

Dit is net menslik dat ons ook sake in plek probeer kry
om veilig te wees, te oorleef en by ons geliefdes te wees.
Ons twyfel dikwels hoe ons daarin kan slaag.

Die loflied in Kronieke 16 gee aan ons die antwoord. Loof die
Here, roem en prys Sy naam. En verootmoedig jou in gebed.
Dien die Here met blydskap. Moet nooit ophou nie. Doen
dit met oortuiging en vaste geloof. Doen dit met blydskap.

Die Here God sal ons gebede verhoor. Soos Hy oud-Israel
deur gevare gedra het en hulle vyande verslaan het, sal God
ook Sy volk hier in Suider-Afrika nie tot niet laat gaan nie. Hy
sal ons red ― nie om ons ontwil nie, maar tot eer van Sy
naam.

Woord en
wêreld

Loof die Here met blydskap
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HNP se posadres
Die HNP se jarelange posbus (Posbus 1888, Pretoria) is in die middestad by Kerkplein. As gevolg
van die hoë huurgeld en veelvuldige probleme om die enkele stukkies landpos wat soms nog in die
posbus afgelewer word, te gaan haal, het die HNP besluit om dié posbus te sluit.

‘n Nuwe posbus gaan voortaan in Pretoria-Noord gebruik word. Dit is vir die HNP-kantoor gerieflik
en daar is geen koste aan verbonde nie.

Neem asseblief kennis van die HNP 

se nuwe posadres vir landpos:

Posbus 18826, Pretoria-Noord, 0116

Die Majubafees is tydens die naweek van 28 Februarie tot 1 Maart op die gebruiklike manier 

by Majubaberg gevier. Dit was ‘n nat en modderige naweek, maar dit het nie die erns 

van die gebeure beïnvloed nie. Sondagoggend was die weer helder en die lug skoon. 

Majubaberg was duidelik sigbaar: majestuees in statuur.      

(Foto: Mnr Fritz van Graan) 

Majubafees luisterryk gevier

Die HNP het soos elke jaar ook ‘n

stalletjie gehad. Vanjaar is ‘n

vasvrawedstryd aangebied. Vrae oor

die volksgeskiedenis moes 

beantwoord word. Dié kompetisie het

groot byval gevind. Op hierdie foto is

‘n aantal feesgangers besig om die

“toets te skryf”.

Ten spyte van die nat 

weersomstandighede het die 

organiseerders hulle nie laat onderkry nie. 

Die feesprogram is met 

vreugde uitgevoer.



‘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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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.



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

RIETBOKSTRAAT 2

POSBUS 298

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

B.PROC (U.P)

S.J. PIENAAR

PROKUREUR
ATTORNEY

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

WEBBLAD: www.sjpienaar.net

PROKUREUR    AKTEVERVAARDIGER         BOEDELBEREDDERAAR           TAKSATEUR     ARBEIDSKONSULTANT

ATTORNEY         CONVEYANCER         ADMINISTRATOR OF ESTATES     APPRAISER      LABOUR CONSULTANT

Aantal bladsye: 387

Prys: R250.00 
(posgeld uitgesluit)

Bestel by: EJG Norval 

e-pos:
ejgnorval@telkomsa.net 
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■ 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

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:  

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


