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Die dagbestuur van die HNP het
in ‘n verklaring aan Die Afrika-
ner gesê dat dit bemoedigend
is hoe die protesoptogte teen
plaasmoorde wat tans plaas-
vind, eendragtigheid in volks-
geledere toon. Die solidariteit
met mede-volksgenote toon ‘n
dringendheid om eerstens ‘n
boodskap van bemoediging en
hoop uit te dra, maar dit is ook
‘n duidelike boodskap dat die
Afrikaner nie langer sal stilsit en
dié toestand aanvaar nie.

“Plaasmoorde is nie ‘n landbou-
probleem nie. Dit is ‘n volks-
probleem”, lui die verklaring. In
die verklaring spreek die HNP
hom uit dat bestaande organi-
sasies nie dié spontane een-
dragtigheid moet kaap nie om-
dat dit onmiddellik verdeeldheid en spanning sal
indra. Dit moet eerder sonder eie voordeel spon-
taan ondersteun word. Terwyl dit nog nie openlik
gesê word nie, is die boodskap duidelik dat die
boeregemeenskap in opstand is ― nie net teen die
veiligheidstoestand nie, maar teen die ANC-regime
wat dié toestand duld en laat voortduur.

Die verklaring stel dit verder dat daar ‘n toenemen-
de vyandigheid en aanslag op die Christendom en
die blanke landsburger is, net soos wat dié vyandig-
heid skielik wêreldwyd teen die Blankes is. Rasse-
haat teen die Christendom en die Witman neem
hand oor hand toe."

Om ons volk te bemoedig en terselfdertyd ‘n nog
meer duidelike boodskap aan die ANC-regime en
sy bondgenote oor te dra, moet slagspreuke ook
tydens die optogte gebruik word om volksvryheid

Volksvryheid ons hoogste ideaal

te beklemtoon. Boodskappe soos Eie volk, eie land;
Afrikanervryheid en Weg met die ANC sal presies
sê waaroor die stryd gaan.

Die leier van die HNP, mnr Andries Breytenbach,
sê daar word dikwels gesê dat mense nie politiek
wil bedryf nie. Plaasmoorde is ‘n politieke saak en
aksies om dit stop te sit, is politieke aksies.

“Die vraag is: waarheen is ons op pad met dié op-
tredes? Die protesaksies moet ‘n doelwit hê. Dit moet
‘n bepaalde resultaat hê. Die doelwit is natuurlik
om plaasmoorde stop te sit. Ons moet egter nie
verwag dat die regime sal optree en dit stopsit nie.
Die ANC is bloot nie gewillig en in staat om dit te
doen nie”.

Mnr Breytenbach sê sulke aksies moet nuttig ge-
bruik word. Met die optogte raak ons mense gerat 

(Vervolg op bladsy 8)

‘n Groot aantal boere het op 11 Augustus by die landdroshof in
Pietersburg teen plaasmoorde geprotesteer.



Tans word daar tereg weer sterk
gefokus op die plaasmoorde. Ver-
al in die noorde van die land is die
boere al so keelvol daarvoor dat
hulle werklik tande begin wys deur
optogte te reël in elke dorp waar
terroriste voor die hof gebring word.
Die teen-intimidasie is heeltemal
korrek. Dit is duidelik dat daar ‘n
verset onder die bevolking aan die
opbou is, wat dalk eintlik al ‘n bie-
tjie oor sy tyd is.

Intussen gaan die geklike Covid-
regulasies voort en maak die ANC-
regime seker dat die werkloosheid
toeneem en die ekonomie toene-
mend agteruitgaan. Korrupsie is

soos gewoonlik groot nuus in die media, en word
beantwoord deur nog ‘n sinnelose en tandelose
kommissie van ondersoek ― hierdie keer onder
leiding van die nat agter die ore minister van justisie.

Ons is egter al stewig in die tweede helfte van die
jaar. Die somer kruip weer nader, en in die hoog-
tepunt van die somer is dit ook weer Geloftedag.
Verlede jaar was daar ‘n geweldig goeie bywoning
van Geloftefeeste landwyd.

Normaalweg word daar reeds vroeg in die jaar be-
plan aan Geloftefeeste. Teen hierdie tyd is alles uit-
gesorteer: die Geloftediens predikers is al genader
en die afspraak vasgemaak. So ook die sprekers
wat die historiese oorsig en betekenis hanteer.

Hierdie jaar wil dit egter voorkom, op slegs enkele
uitsonderings na, of daar nog nie werklik beplan-
ning gedoen word vir 16 Desember nie. Dit is asof
almal wag dat die ANC-besluitnemers vir ons die
kopknik gee om met ons volksfeeste te kan voort-
gaan.

Oor die belangrikheid en noodsaaklikheid van Ge-
loftedagvieringe hoef ons seker nie te veel te sê
nie. Ons voorouers het daardie Gelofte afgelê en
ons daaraan gebind. Tydens Sarel Cilliers se af-
legging van die Gelofte was daar die geleentheid
vir die Boere om nie daaraan deel te neem nie.
Hulle het almal die Gelofte afgelê.

Netso is dit dat niemand met ‘n pistool teen die
kop gedwing word om ‘n Geloftefees by te woon
nie. Ja, die ouers het in terme van die Gelofte die
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. Gaan ons ANC of God gehoorsaam?
plig om hulle kinders daarvan te vertel. Wat die
kinders daarmee doen, is uiteindelik op hulle eie
rekening met ons Hemelse Vader. Maar sodra ie-
mand ooit vrywillig ‘n Geloftefees bygewoon het, is
hy of sy sodanig daaraan gebonde dat omkeer on-
moontlik is. Die Gelofte word jaarliks herdenk, nie
soos en wanneer dit inpas by familie- of ontspan-
ningsbedrywighede nie. Dit is dan ‘n plig vir die res
van jou lewe.

Daarom is 16 Desember 2020 net so belangrik as
enige vorige jaar. Nie ons vakansie kan ons daar-
van weghou nie. Nie ons persoonlike grille of ge-
moedstoestand kan ons daarvan weghou nie. Daar-
om kan Covid-19 ons nie daarvan weghou nie, en
allermins kan ‘n diktatoriale, godloënde en Afri-
kaner-vyandige ANC-bende ons daarvan weghou.

Geloftedag 2020 kan net so ‘n sigbare, duidelike
en beskaafde vorm van verset wees as protesop-
togte teen plaasmoorde. In wese sal hierdie protes
en verset soveel sterker wees, want hier kies ons
openlik ons belofte aan God bo aardse regulasies
wat deur kommuniste opgestel en afgedwing word.

Geloftefeeste se beplanning behoort onverwyld
voort te gaan. Dit mag nie hierdie jaar verbygaan of
selfs net afgeskaal word nie. Dis al erg genoeg dat
kerke hulle laat intimideer om toe te bly, of te vol-
doen aan die belaglike 50 persone reël.

Hierdie jaar se Geloftefeeste moet weer massaal
bygewoon word, desnoods met asemwegnemende
maskertjies, maar die herdenkings moet plaasvind,
oral en met soveel as moontlik mense. As die ANC
vrygespreek kan word as sy terroristehelde be-
grawe word, en sogenaamde “roubeklaers” spon-
taan by begrafnisse opdaag en die 50 persone reël
verontagsaam, mag ons nie terugdeins uit vrees
vir wat ‘n ANC-bewind aan ons kan doen nie. 

Ons moet eerder vrees wat met ons kan gebeur as
God Sy rug op ons draai omdat ons skaam of bang
is om vir Sy Naam en eer op te staan. Daarvoor
behoort almal van ons gewillig te wees om gear-
resteer of aangekla te word. Ons durf nie slaplê
met 2020 se Geloftefeeste nie!

Laat ons getrou wees en bly aan die Drie-enige en
Almagtige God en as geloofsvolk getrou bly aan
ons volk, ons voorgeslagte en onsself.
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In die vorige aflewering van Perspektief het
Gawie gevra (en gewaag om ‘n antwoord te gee)
oor die politieke keuses in Suid-Afrika.

Vandag wil Gawie die debat veel wyer vat. Wat is
tans aan die gebeur wêreldwyd? Die ganse wêreld,
veral die Westerse wêreld, het oornag voor die
grootste en gevaarlikse uitdagings en keuses ge-
kom. Daar is ‘n ver-linkse rewolusionêre aanslag
op die Westerse beskawing ― op die Blankes.

Die Afrikanervolk word deur die huidige politieke
gebeure geraak. Vrede en vreedsame naasbestaan
is skielik iets van die verlede. Die Bybelse wet: jy
moet jou naaste liefhê soos jouself, word oral ver-
trap en het in die doofpot beland.

Kom ons kyk na enkele uitstaande gebeure. Daar
is ernstige spanning aan die opbou tussen groot
wêreldmoondhede. Die spanning tussen Sjina en
Amerika laai op; op die grens tussen Sjina en Indië
is daar militêre konflik, en Sjina en Australië sit
lank reeds nie meer langs dieselfde vuur nie. 

Wêreldwyd is BLM (Black Lives Matter) besig om
die orde te ontwrig. Van die BLM-leiers het erken
dat hulle die Marxisme ondersteun. BLM is in Eu-
ropa ‘n drukgroep om die beskaafde wêreld totaal
te omvorm.

In dié aanslag word volksnasionalisme vernietig.
Net toe daar ‘n opflikkering van nasionalisme in ver-
skeie Europese state was, het die korona virus dit
tot stilstand geruk. In Italië, byvoorbeeld, het Mateo
Salvini sterk na vore getree as ‘n Italiaanse nasio-
nalis en toestroming van uitlanders in sy land verbied. 

In die Amerikaanse politiek was die Republikeine
nog altyd in hulle beskouings die regse party en
die Demokrate die linkses. Die Demokrate het nou
verder links beweeg met ‘n pro-sosialistiese kan-
didaat ― Joe Biden. Sy uitsprake van vyandigheid
(reeds in 1986) teenoor die Blankes van Suid-Afrika,
is skokkend. Om homself nog meer aanvaarbaar
vir die swart massas van Amerika te maak, is sy
verkiesingsmaat die nieblanke Kamala Harris, ‘n
African-American soos die Amerikaners haar noem.

Vir die Republikeine staan Donald Trump baie
sterk. Gawie beskou Trump as groot patriot, eer-
der as ‘n nasionalis. Dit is egter belangrik en prysens-
waardig dat Trump vasstaan om Amerika sterk te
maak. Sy standpunte en sy sukses bewys dit. Die
linkse media kan dit egter nie aanvaar dat Trump
hom nie laat intimideer nie en die aanslae van
links raak net groter.

Perspektief deur Gawie

Die ontploffing in Beirut op 4 Augustus laat ernstige
vrae ontstaan. Wie en wat sit werklik daaragter?

Suid-Afrika
Wat gebeur in Suid-Afrika? Die onbeholpe en kor-
rupsie-deurdrenkte ANC-regime is duidelik nie in
staat om die land te regeer nie. Daar móét van dié
regime ontslae geraak word. Onderdrukking en uit-
buiting van die blanke bevolking het geen einde nie.
Die ANC is opsigtelik die Wittes vyandig en hierdie
vyandigheid speel ‘n deurslaggewende rol in ‘n
groot deel van die swart bevolking se rassehaat
teen die Witman.

Intussen is die regime met spoed oppad om die
kommunistiese handleiding ― die   Freedom Charter
uit te voer. 

Plaasaanvalle en -moorde neem toe. Dit vind
georganiseerd plaas. Dit is wreed en grusaam. 

Berigte bespiegel dat Isis reeds ‘n vastrapplek in
Suid-Afrika het met ongeïdentifiseerde selle. Skielik
word bekendgemaak dat ‘n uiters militante groep
bekend as #JozitoStellenbosch gevorm is met die
steun van die PAC. Die haat wat teen bekende
blanke sakemanne uitgespreek word, getuig van
haat teen die Witman.

Intussen is die boeregemeenskap besig om meer
paraat te wees as ooit tevore. Landbouleiers sê
openlik dat hulle geensins beplan om die aggres-
sor te wees nie, maar as die staat nie kan en nie wil
optree teen die terroristiese moordbendes nie, dan
sal die Afrikaner as volk self sy lewens en eiendom
beskerm. “Ons moet aanvaar ons is reeds in ‘n
oorlogsituasie”, sê van dié leiers.

Gawie bepleit nie oorlog nie. Die spanning wat egter
die afgelope maande vinnig aan die opbou is, gaan
verseker ‘n plofpunt bereik soos wat Smelser dit in
sy teorie oor kollektiewe gedrag verduidelik. 

As die opveil van Bezuidenhout se ossewa in No-
vember 1880 kon lei tot die uitbreek van die Eerste
Vryheidsoorlog waartydens die Boere die Britte by
Majuba verslaan het, moet die ANC en die terroris-
te eerder nie veel langer aan die Boervolk torring nie.

Tans hou ons binne die wet vreedsame protes-
optogte teen die moorde op ons mense. Almal
weet egter een feit is waar en vas: Daar is net een
finale oplossing, nl. om die Afrikaner se vryheid te
herstel om oor homself in sy vaderland te regeer.

Eie volk, Eie land! 

Waarvoor moet die wêreld voorberei?
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ŉ “wit setlaarstaal” as daar ooit een was! Dit toon
alreeds dat daar ŉ verborge agenda agter die “So-
weto-opstand” was. Gedurende 1974 het die onder-
wysowerhede van Suid-Transvaal (waar Soweto
geleë is) bepaal dat slegs twee vakke (rekening-
kunde en sosiale studies) in dié streek deur middel
van Afrikaans aangebied moes word; en dit het
slegs op sekondêre (hoërskool) onderwys betrek-
king gehad (Giliomee: 530). Selfs hierdie toegewing is
onmiddellik teengestaan met versoeke dat ook dié
twee vakke in Engels aangebied moes word. Die
versoeke is egter geweier.

DIT was die werklike situasie op 16 Junie 1976 toe
“protes teen Afrikaanse onderrig” in sewe skole
van Soweto ontvlam het. In ses van daardie skole
was daar géén onderrig in Afrikaans nie en in die
sewende was een enkele vak in Afrikaans aange-
bied; nogtans het hulle plakkate rondgeswaai met
die slagspreuk: “We shall not use Afrikaans as a
medium of instruction”! Kort voor lank het 20 000
siedende swart leerlinge Soweto op horings geneem
en so ver as wat hulle gegaan het, brand gestig,
gemoor, geroof en vernietig.

Blanke mans en vrouens wat in Soweto gewerk het,
is omsingel en aangerand. ŉ Blanke amptenaar
(J.N.B. Esterhuizen) is in sy motor voorgekeer en
met kapmesse doodgeslaan. Die Joodse welsyns-
werker, dr. Melville Edelstein, is uit sy kantoor ge-
sleep, waarna die sogenaamde “vreedsaam demon-
strerende geviktimiseerde” skoolkinders sy kop met
grawe verpulp het. Die Polisie het probeer om orde
te herstel, maar kon aanvanklik niks uitvoer nie.
Hulle is deur groot skares met klippe bestook en
polisiehonde is aan die brand gesteek. By een van
die onluspunte is ŉ paar polisiemanne deur ŉ horde
oproermakers omsingel en aangeval, waarop die
polisie noodgedwonge op hulle aanvallers moes
vuur. Honderde oproermakers met insluiting van
skoolkinders wat daaraan meegedoen het, is in die
chaos wat deur die land versprei en vir maande
geduur het, doodgeskiet en gewond (Bothma:
360-362; Die Burger: 16 Junie 2000; Stadler: 39).

Die massamedia en die internasionale gemeenskap
het van verontwaardiging ontplof. Dieselfde Britse
koerante wat nie so lank terug nie Milner se ver-
trapping van moedertaalonderrig vir Boere-kinders
(ten einde hulle te verengels) toegejuig het, was

(Vervolg op bladsy 5)

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 (16)

Die sewentigerjare, selfonderhoudendheid en
“Bantoestans” (vervolg)

Die skoolkinders in Soweto het, soos elders in die
land, hulle primêre onderwys slegs deur middel
van hulle moedertaal ontvang. Gedurende hulle
sekondêre opleiding in die hoërskool is moeder-
taalonderrig vir omtrent die helfte van die vakke
voortgesit, terwyl die res gelykop verdeel is vir on-
derrig in Engels en Afrikaans. 

Omdat Soweto buite ŉ tuisland geleë is, en die
meeste kinders na skoolverlating in óf Engelse óf
Afrikaanse werksomstandighede opgeneem is, was
dit ŉ sinvolle en praktiese reëling. Engels en Afri-
kaans was toe immers die twee amptelike tale van
Suid-Afrika. ŉ Verdere faktor wat meertalige oplei-
ding gedurende dié tydperk genoodsaak het, was
die geweldige groei in swart leerlinggetalle, wat ŉ
chroniese tekort aan onderwysers tot gevolg ge-
had het. Die regering het die probleem probeer op-
los deur in baie skole Afrikaans- en Engelsspreken-
de onderwysers aan te stel. Dit was ŉ tussentydse
maatreël wat noodgedwonge gevolg moes word
tot tyd en wyl daar voldoende swart onderwysers
beskikbaar sou wees.

In ieder geval, in sommige skole is daar selfs be-
swaar gemaak teen aanbieding in Afrikaans van
so min as ŉ kwart van die hoërskoolvakke. Dié skole
het vrystelling ten gunste van Engelse onderrig ge-
vra en die versoeke is dikwels toegestaan. Ameri-
kaanse en kommunistiese opruiers teen die wit
regering was egter in baie swart skole bedrywig.
Die agitators het dikwels deur swart onderwysers
gewerk en in Soweto was ŉ spesiale klub bedry-
wig, waar leerlinge aan haatspraak blootgestel is.
Poësie waarin die moord op blanke fetusse en die
ophang en verbranding van Blankes verheerlik is,
is as kunsvorm besing (Hertzog: 159-161). 

Snaaks genoeg het die swart bewussyn aktiviste,
wat so behep was met die Swartes se kultuur en
vyandig was teenoor dié van die “wit setlaars”, geen
probleem gehad met Engels as onderrigtaal nie —
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Oproep om protesoptogte te ondersteun

Apartheid

(Van bladsy 4)

voor in die koor. Onder die woedende aanvallers
was ook die sekretaris-generaal van die Verenigde
Nasies, Kurt Waldheim, ŉ voormalige Nazi-storm-
troep. 

Baie Afrikalande — waar kinders nie aan onderrig
in ongewenste tale onderworpe was nie, maar op
groot skaal van honger omgekom het — het luid-
keels saam met die moreel beswaardes gesnik.
Terwyl die polisie die Soweto-onluste onder be-
heer gebring het, het Idi Amin 500 000 Ugandese
afgemaai; en het “keiser” Bokassa van die Sen-
traal Afrikaanse Republiek, sy persoonlike kroko-
dille en leeus met van sy ongelukkige onderdane
gevoer (en volgens sommige bronne ook self aan

hulle gesmul). ŉ Volledige lys van soortgelyke af-
gryslike vergrype deur despote wêreldwyd kan
boekdele vul.

Desnieteenstaande het die Franse regering wat
ná die Soweto-gebeure wapenverkope aan Suid-
Afrika beëindig het, Bokassa “ŉ vriend en fami-
lielid” genoem; terwyl Uganda ŉ trotse lid van die
Verenigde Nasies se Kommissie vir Menseregte
geword het... Dosyne ander verfoeilike regimes
het eweneens voortgegaan met hulle onbeperk-
te, vriendelike verhoudings op die internasionale
front — soos die Khmer Rouge, wat op daardie
selfde tydstip honderde duisende onbegraafde
lyke op die Kambodjaanse platteland laat ophoop
het, en dit sonder enige veroordeling deur die VN
se Algemene Vergadering (Vicemedia, 19 Sep-
tember 2014).                               (Word vervolg).

Mnr Henk van de Graaf van TLU SA se Noordstreek het ‘n dringende oproep aan die breë Afrikaner-
gemeenskap gerig om aan die protesoptogte teen plaasmoorde deel teneem.

Mnr Van de Graaf wys daarop dat die aanvalle op boere tans meer word, maar dat dit meer brutaal
word. Hy sê die punt is bereik dat boere gaan bewys dat dit nie langer geduld sal word nie.

“Maar dit mag nie leë dreigemente en beloftes wees nie”, sê mnr Van de Graaf. “Sorg dat u paraat is
en paraat bly. Bewapen uself binne die terme van die wet. Ons moet aanvaar ons is reeds in ‘n oorlog-
situasie!

“Ons moet ons nie meer net bewapen om onsself en ons mense te beveilig nie. Ons moet gereed
maak om ‘n oorlogsituasie af te weer. Dít sal egter nie van ons af kom nie. Ons boere is nie aggressors
nie.

“Die mense wat ons plase onregmatig betree, wat ons op ons eie plek kom aanval, moet met die
grootste moontlike krag van verset te doen kry. Ons as boere moet dit ook nou aan die wêreld wys.
Daarom is ons baie bly oor die optogte wat gereël word”.

Mnr Van de Graaf sê verder dat dit nie aanvaarbaar is dat misdadigers vrygelaat word om weer die
boere aan te val nie. Hy doen ‘n beroep op die boeregemeenskap om te hou by die reëls van die wet
en om beskaafd op te tree. Maar: wees ferm!

“As die ANC-regime dan nie iets aan die toestand wil doen nie, dan sal ons boere dit doen!”

Wil jy huis koop of verkoop? Soek jy ‘n Aktevervaardiger?

Laat ek jou registrasie hanteer. Kontak my vir enige navrae. 

Ek werk landswyd. Persoonlike diens. 

EM Maritz Prokureurs    Tel : 084 506 0692 
E-pos: maritz.liza@gmail.com

EM Maritz Prokureurs
Aktevervaardigers
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Op 14 Augustus 1875 is die Genootskap van Reg-
te Afrikaners onder leiding van ds SJ du Toit in die
Paarl gestig.

Dit is belangrik dat Afrikaners dié belangrike ge-
beurtenis moet onthou. Dit is nog meer belangrik
dat ons dit jaarliks moet herdenk.

Die mate waarin die Afrikaanse taal vandag mis-
ken en onderdruk word, is skokkend en rede om
bekommerd te wees oor die voortbestaan van
Afrikaans.

Ons taal het reeds by ons “Afrikaanse” universiteite
die onderspit gedelf. Dit word in die finansiële wê-
reld misken. Dit word as spreektaal vermink. Luister
maar hoe Afrikaanse mense hulle taal praat. Luister
na die advertensies op die radio (wat deur die
bestuur toegelaat word ter wille van die finansiële
voordeel): “Relax pel, dis my...” of “dis awsome, ek
kan dit nie glo nie!”

Taalkundiges sê Afrikaans het reeds ‘n stadium
bereik wat as “oorgangstweetaligheid” bekendstaan.
Die neiging by jonger mense is om nie die taal van
hulle ouers te praat nie, maar eerder die dominante
taal van die omgewing ― in Suid-Afrika se geval
dus Engels.

Daar is na skatting sowat 6 000 tale wat wêreldwyd
gepraat word. Van dié tale word deur selfs minder
as 100 mense gepraat. Unesco (die Verenigde Na-
sies se Opvoedkundige, Wetenskaplike en Kul-
turele Organisasie) het bevind dat daar gemiddeld
elke twee weke ‘n taal sterf. Studies toon dat 43%
tale binne enkele geslagte uitsterf.

Die skokkende is dat baie negatiewe voorspel-
lings oor Afrikaans gemaak word. Dit wat ons (die
trotse draers van Afrikaans) ervaar, is dat dié uit-
sprake nie vergesog is nie. “Afrikaans is op die oom-
blik soos ‘n pasiënt in die vroeë stadium van ter-
minale kanker ― hy lyk nog gesond, maar as die dok-
ter (of in dié geval die taalkundige) hom ondersoek,
is al die tekens daar dat ons taal ernstig siek is”.

Wat is dan die medisyne om Afrikaans te red?
Soos ‘n pasiënt wat gesond moet lewe met genoeg
vitamines en genoeg oefening, moet elke Afrikaner
met trots sy taal koester en beskerm. Praat jou taal
suiwer. Dit is die medisyne om die taal gesond te
hou, sterk te maak. Gee voorkeur aan Afrikaans,

Uit ons geskiedenis

14 Augustus 1875

Die Genootskap van 

Regte Afrikaners
maak dit ‘n prioriteit om Afrikaans te praat, eis om
in Afrikaans bedien te word. Dit is die oefening om
die taal sterk te maak. Wyer om gedwing te word om
Engels te praat. Jy as Afrikaner het die reg om in
Suid-Afrika die taal te praat wat hier ontstaan en
ontwikkel het.

Ek praat my taal omdat dit mooi is
‘n taal vir elke man en vrou en kind ―
‘n taal hier ver deur stryd en moed gebore
‘n eie taal vir jou Suid-Afrika!

Die GRA
Die regstreekse oorsaak van die stigting van die
Genootskap van Regte Afrikaners was te danke
aan een man, Arnoldus Pannevis ― taalkenner,
leermeester, primêre grondlegger van Afrikaans as
kultuurtaal. Profeet van buite wat aan die Afrikaner
in sy stomheid 'n geestelike tong wou gee.

Op 'n onverklaarbare wyse het hy hom diep aan-
getrokke gevoel tot Suid-Afrika en sy Hollands-
sprekende bevolking. Hier aangekom, kon hy on-
middellik raaksien wat die Afrikaners in daardie
stadium nog nie mooi van geweet het nie. Díe taal,
so maklik op die oor, besluit hy, het feitlik al die sier
van sewentiende-eeuse Nederlands waaruit dit
gekom het, afgeskud. 

Sy siening, gerugsteun deur intelligente geesdrif,
het hy gou oorgedra aan individue in 'n gemeen-
skap waarin hy hom meer as tuis gevoel het: díe
van Drakenstein, veral Dal Josafat. Hy het by sy
vriend, ds. GWA van der Lingen, tuisgegaan. Daar
in die studeerkamer met sy baie boeke moes hier-
die twee, albei met hulle eie Nederlandse erfenis,
lang ure gesels het oor hierdie vreemdste en ver-
ste van die Dietse tale.

Dit was tydens Pannevis se onderrigjare aan die
Gimnasium dat hy die jong boereseun SJ du Toit
uit Dal Josafat as iemand met uitsonderlike begaafd-
heid herken het. Du Toit se lesse by Pannevis ter
voorbereiding vir Teologiese Kweekskool was 'n
beslissende oomblik vir sy lewe en sienswyse. 

Die dag toe hierdie vurige en geniale kop die ar-
gumente en gesonde taalinsigte van Pannevis vat 
en in sy hart opneem, was dit die begin van die Eerste
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Afrikaanse Taalbeweging. Van Arnoldus Pannevis
het SJ du Toit self later getuig: "En hier kan ons
nie nalaat om 'n man te noem wat werklik die eerste
met erns die gedagte uitgespreek en ons o'ertuig
het, dat ons 'n eie taal het, en wel 'n voortreflike
taal, wat ons moet erken en beoefen. Die man is
o'erlede mnr. Pannevis, molik die grootste taal-
geleerde wat ons ooit in ons land hat."

Op 7 November 1874 pleit Pannevis in 'n privaat
brief aan die Britse en Buitelandse Bybelgenoot-
skap (BBBG) in London dat hulle die Bybel in Afri-
kaans moet vertaal en uitgee. Dit moes gedoen
word met die oog op die Blankes en Kleurlinge wat
dit beter sou begryp in Afrikaans as in Hollands of
Engels. Hy doen dan ook iemand aan die hand wat
volgens hom uitmuntend bevoeg sou wees om so
'n vertaling te onderneem te wete SJ du Toit. Die
BBBG verwys die brief toe na hul plaaslike ver-
teenwoordiger in die Kaap, ds. George Morgan.
Ds. Morgan skakel toe met SJ du Toit, maar hy
wou eers die saak met 'n paar voorstaanders van
Afrikaans bespreek alvorens hy antwoord gee. So
word 'n byeenkoms gereël vir Saterdag, 14 Augus-
tus 1875 in Gideon Malherbe se huis in Pastorie-
laan Paarl.

Die vergadering is deur die volgende agt persone
bygewoon (in volgorde van ouderdom): Gideon Mal-
herbe, CP Hoogenhout, DF du Toit (bynaam "Dok-
ter"), DF du Toit (oom Lokomotief), sy broer SJ du
Toit, August Ahrbeck, Petrus Malherbe en SG du
Toit. Almal behalwe Hoogenhout en Ahrbeck was
familie. Maar die agt jollie kêrels het nie net vir 'n
geselsie bymekaargekom nie. Hulle het formeel
vergadering gehou. Hulle noem dit "een voorlopige
vergadering van Afrikaanders". Bybelvertaling is
bespreek, maar die kar kon tog nie voor die don-
kies ingespan word nie. Die taal moes eers 'n vaste
skryfvorm kry. 'n Kommissie word dus benoem en
Die Genootskap se konstitusie sou opgestel en by
'n volgende vergadering voorgelê word.

Vyf maande nadat hulle die eerste keer vergader
het, verskyn Die Patriot waarin "ieder Regte Afri-
kaander" (met Afrikaanse en nie Hollandse of En-
gelse harte nie) opgeroep word "om te staan vir
ons Taal, ons Nasie en ons Land".

Met reg kan gesê word dat die hele heroïese era
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van die Afrikanervolk deur die enkelvoudige taal-
aanvoeling van 'n beskeie maar diep sensitiewe
mens in sy spesifieke koers en vorm geplaas is:
Arnoldus Pannevis. En net so onopgemerk as
wat hy gekom het, is hy weer weg. 

Vir hierdie taalbesieldes het dit gegaan oor
lewenstyl, wat onafhanklikheid van gees is. 'n
Bloedlyn wat ver terug loop in die verlede ― 'n
lang geskiedenis van verset teen dwingelandy. 

Hierdie strewe na vryheid is deur die gees van
die Franse vlugtelinge en hul Vryburger-gees-
genote, die Slag van Majuba (ses jaar na die
stigting van die GRA) met sy hoogtepunt die uit-
breek van die Tweede Vryheidsoorlog gevestig.
Dit het gegaan oor die waarde van 'n vry mens
wat op sy eie voete loop, onafhanklik dink, sy
volkskap hoog ag en tegelyk sy nederigheid voor
sy Skepper en sy eie waarde as skepsel heront-
dek en daarop aandring.

Wanneer ons ons taalhelde eer, eer ons die
geestelike dinge wat juis aan die stoflike dieper
betekenis en sin gee. 'n Volk se waarde word
daarom nie geskat op grond van aardse besit-
tings of magsprestige nie, maar word gemeet
aan die waarde van sy letterkunde, musiek, beel-
dende kunste en sy waardering vir wat goed,
mooi en ewig in die alledaagse lewe is. 

As ons as volk dit erns het om ons vryheid in ons
vaderland te herstel, vry van die onderdrukking
van ‘n vreemde regime, is die handhawing van ons
taal ‘n belangrike wapen in ons stryd om voort-
bestaan.

‘n Klein groepie begeesterde en beginselvaste
manne het 145 jaar gelede die moed gehad om
‘n taal te vestig en te laat groei tot die mooiste
taal denkbaar. Dit is ons plig om Afrikaans te be-
skerm, opnuut uit te bou en met trots suiwer en
reg te praat. Dit is ‘n skitterende pêrel wat trots
uitstraal ― maar net as dit suiwer gepraat word.

‘n Ieder nasie het sy taal
ons praat van Kaap tot in Tranvaal.
Wat almal maklik kan verstaan ―
Wat gaan die ander taal ons aan?
Ons praat soos pa en oupapa,
Die landstaal van Suid-Afrika!
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Verjaardagfonds kry stewige hupstoot

‘n Getroue leser en ondersteuner van Die Afrikaner het sy dank uitgespreek dat hierdie blad steeds
voortgaan om te skryf in belang van ons volk se voortbestaan en die herstel van ons vryheid.

“Die Afrikaner lê in drukvorm in my huis vir elkeen om te sien en met dié blad kennis te maak”, sê
hy. “As ons volk maar oor die jare Die Afrikaner gelees het, sou ons nie vandag in hierdie toestand ge-
wees het nie”.

Die veiligheidstoestand in Suid-Afrika word by die dag slegter. ‘n Mens hoor al meer dat die man op
straat opreg praat van ‘n toestand van oorlog wat heers ― ‘n terroriste-oorlog teen die Blankes van
Suid-Afrika.

Dit is merkbaar dat die Boervolk besig is om op te staan. Dit is bemoedigend om ‘n groeiende same-
horigheid waar te neem: saamstaan teen die aanslag op ons volk; saamstaan teen die moorde en
plaasaanvalle; saamstaan teen die onderdrukking van die Afrikanervolk.

Hierdie groeiende saamstaan kan ‘n hegte eenheid word op suiwer beginsels en waardes. Daartoe
wil Die Afrikaner graag bydra.

Om te kan voortgaan, vra ons ons lesers se finansiële ondersteuning vir die verjaardagfonds.
Ons erken met dank die volgende bydraes:

Totaal van die vorige bydraes wat reeds erken is: R79 800

Mnr Horst en mev Ursula Graefe R     200
Mnr GP Strydom R     500
Mnr Evert du Preez R  8 000 
Mnr Phillip van Ginkel R  1 000
Mnr GP Conway R     500

Totaal: R90 000 

• 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:  U Van en Voorletters
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!

Protesoptogte
(Van bladsy 1)

en gereed vir ‘n groot aanslag. Dit is duidelik dat al
meer mense voorbereid en paraat is teen aanvalle
en is staat is om hulleself te verdedig.

Hy wys daarop dat met UDM dit gebruik was as
mobilisasie-oefeninge. "Ons moet ook dié optogte
gebruik as mobilisasie-oefeninge om bevelstruk-
ture te toets, lede van daardie strukture praktiese
oefening in hul  bevelsrolle te gee en die burgery te
oefen om onder hulle gesag gedissiplineerd op te

tree. Ons moet in staat wees om ordelik te kan
terugslaan wanneer dit nodig is”. Hy het ‘n beroep
op die landbou-organisasies en -gemeenskappe
gedoen om aan so ‘n aksie aandag te gee. 

“Dit is nodig en belangrik om by mense verset teen
die ANC te kweek. Die vryheidsideaal moet uitge-
dra word. Die beginsel van vryheid en die onhoud-
baarheid van hierdie bedeling moet uitgedra word.
Die internasionale media moet dit sien sodat volks-
nasionalisme ook vanuit ons volk weer ander volke
kan motiveer”, sê mnr Breytenbach.  
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Matteus 5:10 “Geseënd is dié wat vervolg word
omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort
die koninkryk van die hemel”.

Die “reg doen” waarvan Christus hier praat, is ten nouste
met homself verbind. Dit is die reg wat jy doen omdat jy ‘n
volgeling van Christus is. Daarom sê Christus: Geseënd is
julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en
vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. (Matt 5:11)

Ons moet duidelik verstaan dat hier nie bedoel word dat
dit betrekking het op die humaniste en kampvegters vir
menseregte nie. Die vervolging van gelowiges wat “reg
doen” is ‘n vervolging om Christus se ontwil. Die haat is eint-
lik teen Christus gemik. Omdat die vervolgers nie vir Chris-
tus kan vervolg nie, vervolg hulle sy volgelinge. Hulle haat
word op die gelowiges uitgegiet.

As mense jou haat en vervolg omdat hulle Christus haat,
omdat jou woorde en dade hulle aan Christus herinner,
omdat jy die reg doen wat Christus van jou verwag, omdat
jou Christus-gelykvormige lewe hulle gewete aanspreek,
dan is jy ‘n geseënde mens.

Ons beleef in die huidige wêreld vandag die grootste haat
teen die beskaafde wêreld. Is dit dan verkeerd om te sê dat
die moorde, leuens, korrupsie en vernietiging wat wêreld-
wyd toeneem, die dade van die bose is? Word dit nie weer-
spieël in die vernietiging van standbeelde van Christus,
aanvalle op Christen-gelowiges in hulle kerke en die
enorme aanslag deur die Moslem-wêreld nie?

Van die Christen-gelowige word verwag om vas te staan
ter wille van geregtigheid en te veg teen hierdie euwels. 

Volhard om te doen wat reg is, en beveg die kwaad omdat
hulle wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is,
geseënd is!

Wat kan vir iemand wat vir Christus liefhet, soeter wees
as om te weet dat hy as’t ware sy skouer onder die kruis wat
Christus vandag nog deur dié sondige wêreld opgelê word,
kan indruk en Hom daaraan help dra?

Gebed:
Hemelse Vader, skenk ons u genade om tot u eer reg te
doen. Help ons om te help dra aan die kruis van ‘n sondige
wêreld wat nooit sal ophou om u te kruisig nie. Beskerm u
volk op aarde. Vader, sien ook die wreedheid in ons eie land
en skenk ons u genade teen dié bose en wrede aanslag op
ons volk ― u geloofsvolk.

Woord en
wêreld
Noem hulle vredemakers 

In 1966 het die Stigting Dirkie Uys
twee boekies uitgegee om die jeug van
Suid-Afrika te inspireer tot die begin-
sels van Afrikaner mens-wees. Die
eerste aflewering uit Die Republiek
praat met sy Seuns het oor vryheid,
romantiek, respek en eerbied gehandel.

Lees gerus verder.

Glo in jou volk
Glo in jou volk. As jy ‘n man is, sal jy altyd by jou volk staan.
Wie verlaat sy eie volk vir ‘n ander? As jy jou volk sterk
maak, sal jou volk jou sterk maak. Kan jy trots wees op jou
volk? Kyk terug. Ons land was woes en leeg. Kyk vandag
(1966) na die dorpe, stede, paaie, spoorweë, posterye, lug-
dienste, navorsing, onderwys, nywerhede en industrieë. 

Kyk na die trotse pad waarlangs ons gekom het ― die
Pad van Suid-Afrika. Ons pad is ‘n beginselpad ― ‘n pad
van onsself wees en die uitbou van ons eie.

Dit is jou volk ― wat kom uit ‘n trotse verlede en beweeg
na ‘n toekoms wat blink! 

‘n Wonderlike land

Jy woon in ‘n wonderskone land. As jy die skepping liefhet,
sal jy jou land liefhê. Hierdie heerlikheid in die natuur is
die nalatenskap van van jou voorsate. Dit behoort aan jou.
Wanneer hierdie Suiderland dan bedreig word, is daar
net een antwoord: “Ons sal lewe, ons sal sterwe, Ons vir
jou Suid-Afrika!”

Behou jou Geloof in God
Uit die wieg van jou herinneringe onthou jy jou eerste
gebedjie wat jou moeder jou geleer het. Die eerste daad
van ons volksplanting was ‘n gebed. Ons bestaan hier in
die krag van daardie gebed.

So was daar langs die Pad van Suid-Afrika baie gebede
aan Hom wat Sy beskermende hand oor ons hou. Vir jou
en jou volk is Hy is die weg, die Waarheid en die Lewe
― die rots op wie jy bou.

Krag en Geloof
As ‘n man van hoë integriteit is jy wakker en waaksaam teen
die moderne sluipende dood wat ... die bestaan van jou volk
ondermyn. Daarvoor is daar net een antwoord:
Glo in jou God, Glo in jou Volk en Glo in Jouself.   

Die Republiek praat met sy Seuns (2)
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Ontdek die besonderhede van dié veldslag wat op die rantjies oos en noordoos van Pretoria afgespeel
het, en vind uit waarom dié relatief onbekende veldslag ’n beduidende invloed op die res van die
Anglo-Boereoorlog gehad het en watter boodskap weer vandag vir die Afrikanervolk het. 

Donkerhoek, 11-12 Junie 1900: Keerpunt in die Anglo-Boereoorlog deur mnr Andries Breyten-
bach (Leier van die HNP) is die jongste boek in Kraal Uitgewers se Kraal Histories-reeks. Dit bevat
na-genoeg 70 geskiedkundige foto’s, verskeie kaarte oor die veldslag en die plase rondom Pretoria
sowel as volkeur-uitvoukaarte waarin die Britse en Boereposisies vir die twee dae van die slag in
besonderhede aangetoon word.

Hierdie besondere werk beskryf ’n skynbaar hopelose oomblik in die Afrikaner se verlede. Dit han-
del oor die twee weke wat gevolg het op 31 Mei 1900 toe die voorste krygsleiers van die Zuid-Afri-
kaansche Republiek (ZAR) aanbeveel het dat ’n vredesaanbod aan die Britse bevelvoerder gemaak
word. Op 11 en 12 Junie 1900 het die Slag van Donkerhoek (ook genoem Diamond Hill) ten ooste van
Pretoria plaasgevind. Die afloop van hierdie veldslag was teen alle verwagtinge in ― inderdaad ’n
keerpunt vir albei partye.

“In ’n tyd wanneer die 120ste herdenking van die Anglo-Boereoorlog plaasvind, is dit soveel te
meer gepas dat hierdie besondere publikasie juis nou verskyn. Dit sal sonder enige twyfel ’n waarde-
volle bydrae lewer tot die steeds uitbreidende historiografie van hierdie belangwekkende konflik in die
geskiedenis van Suid-Afrika.” – prof. André Wessels, historikus verbonde aan die Universiteit van
die Vrystaat.

Donkerhoek, 11-12 Junie 1900: 
Keerpunt in die Anglo-Boereoorlog

Mev Marietjie Fourie is op 11 Augustus in die ouderdom van 85 jaar in Pre-
toria oorlede. Sy het op Vrydag, 7 Augustus ‘n beroerte-aanval gehad en is
toe in die Unitas-hospitaal opgeneem.

Mev Fourie was sedert die stigting van die HNP saam met haar man, mnr
Koos Fourie, aktief by die HNP betrokke. In die beginjare het hulle in die
kiesafdelings Marico en Ventersdorp leiding geneem om die beleid van die
HNP uit te dra. 

Tannie Marietjie was een van die vier Oosthuizen-dogters van tannie Mol-
lie Oosthuizen van Maanhaarrand. Al vier het, soos tant Mollie, diep spore in die

politiek en veral die HNP se stryd getrap. Celia, Griet en Lenie is reeds oorlede. Marietjie was tot on-
langs nog ‘n tussenganger van Die Afrikaner en het met presiese getrouheid elke uitgawe van Die
Afrikaner op Kleinfontein (waar sy woonagtig was) versprei.

Die HNP eer en bring hulde aan hierdie besonderse Afrikanervrou. Ons sal tannie Marietjie onthou
vir haar vriendelikheid, innemende persoonlikheid en offervaardigheid. Sy was ‘n voorbeeld van
eerlikheid. Sy het nooit ‘n slegte woord oor ‘n ander gespreek nie. 

Sy het bo alles vas gestaan in haar ontwyfelbare geloof. “Ons moet die stryd enduit biddend voer,
want daar is geen ander manier om dit te doen nie”, het sy geglo en geleef. 

• Nou beskikbaar. 
• Besoek Kraal Uitgewers se 
aanlynwinkel by 
www.kraaluitgewers.co.za 
om jou bestelling vandag nog te plaas.

• Slegs R290.

Marietjie Fourie oorlede


