R10

admin@hnp.org.za

Tel. 079 752 4898

Protesoptogte toon eendragtigheid

Die president van TLU SA, mnr Louis Meintjes, het onlangs in ‘n mediaverklaring ‘n
beroep op mense regoor Suid-Afrika gedoen
om die protesoptogte teen plaasmoorde te
ondersteun.
Mnr Henk van de Graaf van TLU SA se
Noorstreek sê die protesoptogte wat in NoordTransvaal gehou is, was ‘n reuse sukses en
het die erns dat die boere self teen dié moorde sal optree, beklemtoon.
“Die protesoptogte was uitstekend georganiseer. Veral die aksie op Naboomspruit
was skouspelagtig. Twee optogte het die
dorp binnegekom. Die een was vanaf die
rigting van Potgietersrus en die ander een
van die kant van Nylstroom. Die voertuie
het in twee sirkels beweeg. Dit was ‘n baie
groot protesaksie.
“Ons is in verset! Die boere is keelvol”, sê
mnr Van de Graaf. “Natuurlik is die hoofrede van ons protes die voortdurende terroriste-aanvalle en –moorde op ons mense.
Die feit is dat die ANC-regime nie die wil
toon om dit stop te sit nie. Die boere gaan
egter nie stilsit en toekyk hoe hulle aangeval en vermoor word nie. Die boere spesifiek en Afrikaners in die algemeen het
opgestaan om aksie te neem.
“Die protesoptogte is tans baie ordelik en
vreedsaam soos dit opgevoede en beskaafde
mense betaam. Met die protesaksies dra
ons ‘n baie duidelike boodskap uit: ‘Stop die
plaasaanvalle’!“
Mnr Van de Graaf sê die beplande gronddiefstal speel ook ‘n belangrike rol. Die
boere sal nie toelaat dat hulle grond onteien
word nie.
Die korona virus en alles wat dit meegebring het, het egter ook sy invloed op die
boerdery gehad. Landboupryse het drasties
afgeneem. Winsmarge vir die boer is reeds

‘n Deel van die protesoptog by Naboomspruit

baie laag, maar dit het ook verswak.
“Die landboutoestand is tans nie goed nie. Boere kan
nie kwalik geneem word dat hulle keelvol is nie. Ons sal
voortgaan om aan die mense van Suid-Afrika kos te voorsien, maar ons sal nie toelaat dat daar verder op ons getrap word nie”, sê mnr Van de Graaf.
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Tyd vir besluite

Heeltemal tereg is groot gewag gemaak oor die toenemende protes van
die boeregemeenskap teen die aanvalle en moorde op hulle. Een-een
word dié gemeenskap uitgemoor, plase
gaan uit produksie, minder voedsel
word geproduseer en die verbruiker
gaan daarvoor moet opdok.
Die boeregemeenskap was nog altyd
gekenmerk dat hulle rustig was, en dat
hulle gedissiplineerd en beskaafd optree. Dit het ook weer met die laaste
rondte protesoptredes geblyk. Maar dat
boere geleidelik keelvol word, is duidelik en kan nie weggeredeneer word nie.
Na 27 jaar van ANC-bewind, waartydens die boere as die stiefkinders van
die samelewing behandel is, waar hulle
vals beskuldig word van gronddiefstal, waar hulle vermoor en verneder word en waar daar gedreig word om
die grond by hulle te vat, is dit te verstane dat die emmer
van geduld een of ander tyd moet begin oorloop.
Dit is egter tans ook die seisoen van landbou-kongresse. In September en Oktober vind die verskillende
landbou-unies se kongresse plaas en nuwe leierskap
word aangewys.
Hierdie jaar gaan anders wees as ander jare. TLU SA
hou sy kongres op 9 September, vir die eerste keer virtueel via die internet, wat kan beteken dat baie meer
lede daaraan kan deelneem teen minder koste, en met
die voordeel dat hulle nie die plaas hoef agter te laat nie.
Agri SA en sy provinsiale affiliasies hou ook in hierdie
tyd hulle kongresse.
Wat hierdie jaar verder besonder maak, is dat beide dié
groot organisasies nuwe leiers moet aanwys. Agri SA
se Dan Kriek het einde verlede jaar skielik die tuig
neergelê. TLU SA gaan ook ‘n leiersverkiesing in nadat
sy president, mnr Louis Meintjes, na nege jaar ook
aangekondig het dat hy die tuig neerlê.
Dan Kriek het dikwels erge frustrasie by die boere gewek met sy beheptheid van die Suid-Afrikaanse grondwet ― die einste grondwet wat anti-blanke diskriminasie
bevorder en wat boere hul grond kan kos. Hy was ook
op ‘n presidensiële taakgroep van Cyril Ramaphosa.
Daar het hy ten einde laaste darem ‘n sterker standpunt
ingeneem deur nie hulle verslag te onderskryf nie, maar
‘n minderheidsverslag in te dien.
Louis Meintjes het hom deurentyd as ‘n beginselman
bewys, en daarmee TLU SA se tradisie van meer as 120
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jaar voortgesit.
As geluister word na wat die boere op grondvlak sê, wil
dit voorkom of daar nie werklik verskil is tussen TLU SAlede of Agri SA-lede nie. Almal voel ewe sterk oor feitlik alle
sake wat landbou raak, dat hulle net sowel almal TLU SAlede kon wees. Helaas is daar op nasionale vlak verskille,
en selfs ernstige beleidsverskille. Die twee organisasies
is dit nie eens oor transformasie in landbou nie, oor swart
bevoordeling, oor arbeid en die regering van die dag se
hantering van landbou nie. Agri SA is baie meer die ANCbewind goedgesind, terwyl TLU SA sterk die standpunt
inneem dat hy nie daar is vir die belang van die regering
nie, maar vir die belang van sy lede ― die kommersiële
boer wat voedsel op almal se tafel plaas.
Waar hierdie jaar ‘n baie moeilike jaar vir landbou was,
met goed soos bek- en klouseer (wat ook hand-uit geruk
het omdat die regering nie sy werk behoorlik doen nie), en
Covid-19 wat boere hard getref het, gaan dit van die uiterste belang wees dat die regte nuwe leierskap vir die pad
vorentoe verkies moet word. Verkeerde landbouleiers in
hierdie krisistyd kan hulle stryd net soveel moeiliker maak
en hulle verder verswak. Sterk leierskap is nodig om te
red wat daar te redde is.
Dit het lank reeds duidelik geword dat gesprek met die
regering, en deelname aan sy strukture, op niks uitloop
nie. Betrokkenheid van georganiseerde landbou by daardie regeringsforums gee net ‘n skyn van legitimiteit daaraan, terwyl landbouleiers telkens moet ervaar hoe hulle
verneder en verguis word, en daar uiteindelik niks van
hulle insette kom nie. Dit is lankal duidelik dat die Afrikakultuur nie weet wat die sogenaamde morele hoëgrond is
nie. Om dus daardie morele hoëgrond te wil behou, maak
jou swak in die oë van die ANC-bewind, wat ook in wese
nie respek vir swakheid het nie, terwyl die eie lede ook
wonder waarom hulle leierskap nie sterker optree nie.
Afrika het al bewys dat die sterke regeer. Daarvoor moet
jy in die eerste plek sterk voorkom, soms selfs radikaal.
Elke oorlog word gewen deur die een met die sterkste
wapens en die dapperste soldate. Dit is onsinnig om te
dink dat radikale ekonomiese transformasie, geskoei op
kommunisme, deur ‘n vorm van onderhandeling of skikking gestop gaan word. Daardie radikale eise van die
kommuniste kan slegs met radikale verset gestuit word.
Daarom sal die boere, waar hulle nou besluite moet
neem oor hulle leiers, dit in gedagte moet hou. Landbouunies sal eerder sterker as swakker moet begin vertoon,
en hulle streep in die grond dieper, meer sigbaar en onverbiddelik moet trek. Ons hoop daarom dat die boere die
regte leiers sal aanwys vir die nuwe bedeling wat nou
voorlê.

Perspektief deur Gawie

Is daar ‘n alternatief vir die ANC?
Dit is opvallend hoe skerp politieke kommentators
in nuuskommentare die ANC, sy staatshoof en die
politiek van die dag in uiters kras terme kritiseer.
Een van die kommentators stel dit in sy rubriek
onomwonde dat die ANC se dae getel is. Hy skryf
dat Suid-Afrikaners oor alle grense heen keelvol
is vir korrupsie, onbevoegdheid en swak leierskap.
Van hierdie kommentators het natuurlik ‘n joernalistieke verlede waar hulle die NP se oorgawebeleid ondersteun en goedgepraat het. Van hulle
kom uit die politieke kraal vanwaar die druk op die
destydse blanke regering geplaas is om die “nuwe
Suid-Afrika” tot stand te bring. Nou beleef hulle dié
korrupte en bankrot Suid-Afrika.
‘n Baie belangrike opmerking uit daardie geledere was die opmerking dat die bevolking nie gaan
stem nie. Die stemmetal het reeds in die ANC se
vorige verkiesing drasties afgeneem. “Hoe gaan
ons die kiesers by die stembus kry?” is nou die
groot bekommernis.
Die bedoeling is natuurlik dat die kiesers vir ‘n
ander party as die ANC moet stem. Maar dit word
nie gesê nie. Dit word gesuggereer. Die vraag wat
onbeantwoord bly, is vir wie die kiesers moet gaan
stem. Geen alternatief word aangebied nie, want
daar is nie een nie. Hoekom nie? Omdat die rassekaart tog net nie gespeel mag word nie.
Die pleidooi dat die landsburgers tog moet gaan
stem, beteken natuurlik dat die “demokrasie” moet
werk. Om steeds die “demokrasie” te handhaaf,
beteken dat ‘n swart alternatiewe regering aan bewind moet kom.
Wat ons in die Suid-Afrikaanse politiek beleef, is
swart politieke mag. Politieke mag beteken dat ook
die grondwet met die nodige voorskrifte verander
kan word en demokrasie beteken dat die meerderheid kiesers bepaal wie die mag kry.
Vanuit parlementêre opposisie word nou nog
meer klem geplaas op die demokrasie. Die EFF

se Floyd Shivambu sê die Reserwebank moet
genasionaliseer word sodat dit demokraties besit
kan word. Dit moet in die beheer van die demokraties verkose regering geplaas word. Volgens
hom is die banke en die versekeraars die mees
ongetransformeerde sektore in die land.
Om die finansiële instelling te vat, is volgens hom
demokrasie. Ons het die demokrasie gesien in
Eskom, die SAL, Prasa, die Poskantoor en Denel.
Moet die Reserwebank nou deel word hiervan? Is
die plan om die finansiële instellings ook te vat? Is
dié praatjies die voorloper om die Freedom Charter
uit te voer en alle rykdom (die banke, spaargeld,
pensioene, beleggings, eiendom ― nie net plase
nie) te steel en te verdeel?
Die politieke kommentators moet hulleself by die
punt kry om te erken dat die reënboognasie nooit
van die grond af gekom het nie. Dit sal ook nie. Die
swart en wit politiek, landsbestuur en regering is
twee wêrelde.
Die HNP-standpunt van kies reg, bly weg nadat
die ANC die politieke mag gekry het, het tog by
baie blanke kiesers oor die afgelope 26 jaar inslag
gevind. Ander glo steeds dat dit jou plig is om by
die stembus jou politieke keuse uit te oefen. Ja, maar
dan moet jy ‘n werkbare keuse hê waar jou stem
waarde teen die oormag kan hê. Dan moet die stelsel
vir die persoon wat jy parlement toe stuur, die
geleentheid bied om ‘n verskil te kan maak. In die
ANC se swart “demokrasie” is dit nie moontlik nie.
‘n Nuwe debat moet op die tafel geplaas word: wat
is die alternatief vir die ANC-regime? Die belangrike debat in Afrikanergeledere is: Hoe kom ons as
volk uit hierdie bestel uit? Hoe bou ons Afrikanereendragtigheid en hoe dwing ons volksvryheid af
waar die Afrikaner oor homself in sy eie vaderland
kan regeer?
Die HNP se uitgangspunt en vertrekpunt in so ‘n
debat is: Eie volk, eie land!

HNP se posadres
Posbus 18826, Pretoria-Noord, 0116
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hoofstad van daardie land, gevier. Die ama-Xhosa
het die gebied tussen die Keirivier en Natal al vir eeue
bewoon; maar in 1875 het die Britte dit gekoloniseer en sedertdien was dit onder blanke heerskappy. Die onafhanklikheid van dié land is toe deur die
apartheidsregering herstel, maar in die “spesiale
APARTHEID, 1948-1994 (17)
geval” van Suid-Afrika het die res van die wêreld onDie sewentigerjare, selfonderhoudendheid en afhanklikheid op ŉ etniese grondslag as ŉ skynonafhanklikheid en “stamskap” (“tribalism”) beskou.
“Bantoestans” (vervolg)

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).

In Suid-Afrika het die polisie op die aktiviste van die
Soweto-opstande toegeslaan. Onder die baie aangehoudenes was Steve Biko, die eerste hoëprofiel
swart aktivis wat weens marteling in aanhouding
dood is. So onaanvaarbaar as wat dit was en is,
het marteling tydens ondervraging op daardie tydstip op ŉ groot skaal in baie ander lande in die
wêreld plaasgevind — en nie by wyse van uitsondering, soos in Suid-Afrika nie.

Alle aspekte wat met die tuislandgedagte verband
hou, is eweneens as die ergste vorm van onderdrukking beskou. Die grensnywerhede (sien Afdeling 4.7.2) wat ŉ stelsel van migrasiearbeid was
waarvolgens 500 000 arbeiders in die tuislande
gewoon en in Suid-Afrika gewerk het, het ook onder ernstige kritiek deurgeloop — dit sou dan familiebande ernstig knou, ensovoorts. Die wêreldwye
stelsel van migrasiearbeid, wat ook in Europa en
elders beoefen is, het egter geen morele probleme
in die humanitêre kringe veroorsaak nie. Die antiapartheid beskermers van familiebande het ook in
alle tale geswyg oor die miljoen of meer trekarbeiders van Lesotho, Swaziland, Botswana, Malawi en Mosambiek wat reeds vir geslagte, lank voor
1948, in Suid-Afrika gewerk het.

Nogtans het die dood van Biko en ongeveer 20
ander gedurende die wetteloosheid van 1976/77
aan die internasionale gemeenskap ŉ ideale geleentheid gebied om “Apartheid Suid-Afrika” as ŉ
“brutale polisiestaat” te brandmerk. ŉ Menigte nuwe internasionale strafmaatreëls teen die land het
gevolg, onder andere ŉ verpligte algehele wapenverbod deur die VN se Veiligheidsraad in 1977, Hulle was ook glad nie bekommerd oor die sogewat alle VN lidlande verbied het om enige militêre naamde “stamskap” (die etniese basis) waarop die
bestaan van hierdie nasionale state berus het nie.
toerusting aan Suid-Afrika te verkoop.
Nee, in die “spesiale geval” van Suid-Afrika se tuisDie verbod het egter nie in sy doel geslaag nie landbeleid was daar vir die internasionale gemeenaangesien dit die ontwikkeling van die plaaslike skap en die maghonger ANC net één aanvaarbare
wapennywerheid gestimuleer het. Binne ŉ dekade plan, naamlik behoud van die Britse kolonialisties
het Suid-Afrika die tiende grootste uitvoerder van geskepte bont “Suid-Afrika”, waar die konsep van
konvensionele wapentuig in die wêreld geword wat ŉ swart huid (en nie die veelheid etniese verskille
krygstuig aan 23 lande in die wêreld verskaf het. nie) as die norm gestel is, sodat daar uiteindelik ŉ
Hierdie wapenindustrie het uiteindelik Suid-Afrika swart meerderheidsregering oor die hele land kon
se derde grootste bron van buitelandse valuta, heers. Dat dit in werklikheid ŉ diepliggende rasnaas die uitvoer van goud en steenkool geword. sistiese gesindheid was wat direk ingedruis het
Afgesien van wêreldklas konvensionele wapen- teen die globale beginsel dat volke, en nie rasse
tuig, het Suid-Afrika uiteindelik ook kernbomme nie, ŉ reg op selfbeskikking het, het niemand in die
vervaardig en ŉ suksesvolle vuurpyl ontwikkelings- internasionale arena gesteur nie.
program van stapel gestuur (Steenkamp: 470;
Ná die Transkei het nog drie gebiede (BophuthaGann & Duigan: 259).
tswana, Venda en Ciskei) in die tydperk tot 1982
Kort na Soweto en terwyl die land nog onder die hulle volle onafhanklikheid aanvaar. Hierdie state
naskokke daarvan gebukgegaan het, het ŉ ander — kortweg die TBVC-state genoem — het nooit
gebeurtenis, wat die wêreld eweneens mishaag enige internasionale erkenning ontvang nie. Die
het, sowat 900 kilometer daarvandaan plaasge- TBVC-state en ander tuislande is deur die res van
vind: swart skares het die onafhanklikheidswording
(Vervolg op bladsy 9)
van die Transkei op 26 Oktober 1976 in Mthatha, die
4
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Politieke Oorsig
Nuwe druk op die onderwys

Aanslag op Afrikaans
Nuwe eise teen Afrikaans in die onderwys is weer
aan die orde van die dag. Die studenteorganisasie
Cosas eis dat Afrikaans op vraestelle geskrap moet
word.
Cosas stel dié eis omdat “die taalbeleid in skole
steeds ongelykheid bevorder”. Dan volg die ou geykte en valse verskoning: “Dit wil voorkom of diegene wat voorheen deur die apartheidsonderwysstelsel bevoordeel is, steeds voordeel trek.
Mnr Louis van der Schyff, hoofsekretaris van die
HNP, vra hoe lank wil swart organisasies nog die
skuld vir hulle onvermoëns voor die deur van apartheid lê? “Die ANC is nou reeds ses en twintig jaar
aan bewind en al wat hulle vir dié tydperk van regering kan bewys, is korrupsie, mislukking en onbevoegdheid. Die eis van Cosas is maar net nog ‘n
voortsetting van die beplande beleid om Afrikaans
as taal te vernietig. Daar is reeds by die universiteite daarmee geslaag. Nou moet Afrikaans ook
by die skole totaal vernietig word. Vernietig ‘n volk

se taal, en die grondslag vir die bestaan van ‘n volk
word ook vernietig”.
Mnr Van der Schyff sê Afrikaans is ‘n Witmanstaal. Daarom word dié eis nou gestel. Hy sê die
Witman kan regtig nie die skuld kry vir Cosas se
klagte oor ongelykheid nie. “Dit is nie ons skuld
nie”.
“Daarom is dit so dringend noodsaaklik dat ons volk,
en veral ons jeug, opgevoed moet word om met
trots Afrikaans te beskerm. Behalwe vir die aanslag op ons taal in die staatskole, strek die aanslag
veel wyer. Ook die volksgeskiedenis in ons skole
word afgeskeep. Geskiedenis is die kompas in ‘n
volk se lewe.
“Solank ons met trots kan kyk waar ons volk vandaan kom en met trots ons taal kan handhaaf, sal
ons as volk nie deur die volksvreemde regime en
sy meelopers onderdruk word nie”, sê mnr Van der
Schyff.

Gaan dit voedseltekort veroorsaak?

Natuurrampe tref Sjina
Deur Rudolf Buitendach
Verskeie rampe het Sjina die afgelope weke getref.
Daar was wekelange abnormale reën wat geval
het en ook aardbewings. Die reënval het veroorsaak dat van die land se geweldige groot damme
se oorlewing onder druk gekom het en die sluise
wat oopgemaak moes word, het tienduisende inwoners se huise en besittings verwoes. Dit het ook
landerye uit produksie gestel.
Sjina voer normaalweg ongeveer ‘n kwart van sy
voedsel in. Die land se jaarlikse graaninvoere beloop ongeveer $105-miljard. In Junie vanjaar het
die land sy invoere aansienlik verhoog om voorraad op te bou.
Die onlangse gebeure laat vrae ontstaan of Sjina
voldoende voedsel vir sy inwoners gaan hê. Eerstens het die land se regeringshoof, Xi Jinping, die
inwoners vermaan oor te veel eet. Daarmee saam

het Sjinese visserskepe op groot skaal ander lande
se gebiedswater binnegedring.
Meer as tweehonderd Sjinese visserskepe het
Viëtnam se gebiedswater betree en Viëtnam het
hulp van Japan gevra om die aggressiewe oortreders te help teenstaan. Dieselfde oortreding het
ook in Argentinië se gebiedswater gebeur toe ongeveer tweehonderd Sjinese visserskepe hulleself
begin help het in ’n ander land se gebiedswater.
Weens die COVID19-epidemie en die gevolglike
druk wat ander lande op Sjina plaas oor dié ramp
wat op hulle bevolking en ekonomieë losgelaat is,
het dit die land se regeringshoof onder al hoe meer
druk geplaas. Spanning is besig om in die regering
op te bou.
Een ding wat nie nou bekostig kan word nie, is ’n
voedseltekort in ’n kommunistiese land wat meer
as een-en-kwart miljard inwoners van voedsel moet
voorsien.
Die Afrikaner 28 Augustus 2020
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Politieke Oorsig
Goodyear bande steun BLM

houd het Goodyear ‘n verklaring uitgereik waarin
hulle hulself verontskuldig oor die aangeleentheid.
‘n Klankvideo en foto’s op internet (waar die opleiTerwyl ondersteuners van bekende sportsoorte dingsbeampte die nuwe gedragskode aan die
soos rugby, krieket en ook motorsport die knie werkers verduidelik) het egter die feite bevestig.
gebuig het voor Black Lives Matter, het die volgende skok ook die gebruiker getref.
ANC lieg oor terrorisme
Die bekende bandemaatskappy Goodyear Bandeen Rubbermaatskappy het ‘n strenge “Zero Tolerance
Policy” aankonding waar Black Lives Matter (BLM), Jerry Matjila, Suid-Afrika se ambassadeur by die
Lesbian, Gay, Bisexual en Transgender Pride toe- Verenigde Nasies, het aan die veiligheidsraad van
laatbare assosiasies is, terwyl ‘n konnotasie met die VN gesê dat hy baie bekommerd is oor die inBlue Lives Matter, All Lives Matter, White Lives sypeling van militantes in die noordelike provinsie
Matter, MAGA Attire en Political Affiliated Slogans Cabo Delgado in Mosambiek. Hy het ook gesê dat
die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap
or Material totaal verbied word.
MAGA is Donald Trump se slagspreuk en is ook tans baie aandag gee aan die terreur-aanvalle in
so op sy pette geborduur: Make America Great Again. dié olie- en gasryke provinsie.
Matjila het ook gewaarsku dat iets dringends geBlue Lives Matter is ‘n slagspreuk van diegene wat
die Amerikaanse polisiemag steun. Goodyear tei- doen moet word aan die voortslepende konflik in
ken waarskynlik Trump se verkiesingsveldtog met Libië. Maar dan plaas Matjila die kersie op die koek
as hy sê: Suid-Afrika is soos baie ander lande besy aanval.
Trump het intussen ‘n nasionale oproep tot ‘n boi- kommerd oor die groot gevaar wat terrorisme wêkot teen Goodyear gedoen. Binne een minuut ná reldwyd inhou. Hy het bygevoeg dat behalwe vir
Trump se boodskap op Twitter het Goodyear se die toestand in Mosambiek is Suid-Afrika ook besorg oor terreurgroepe in Wes- en Oos-Afrika.
beursaandele met 6% geval.
Die voorsitter van die HNP, mnr HF van der Schyff,
Ook Gillette, die skeermesmaatskappy, se advertensieveldtog oor vroueverkragting waar veral die sê daar is sleutel-opmerkings van Matjila wat naWitman as die eintlike verkragter van vroue uitge- dere aandag verg. “Hy is uitgesproke oor terrorisbeeld word, het bykans $6 miljard-verlies gely na me wêreldwyd terwyl sy eie regering in Suid-Afrika
dié advertensie. Hier in Suid-Afrika onthou ons hoe nie ‘n vinger verroer om die terreur van plaasmoorde
Spur ‘n groot finansiële verlies gely het ná hulle on- stop te sit nie. Hier loop dié terroriste vrylik rond.
regverdiglik ‘n Swarte se kant in ‘n openbare ras- Hy is bekommerd oor terreur in Mosambiek, maar
hy spreek hom nie uit teen die terreur van die Black
sekonflik gekies het.
Werknemers van Goodyear is ontsteld oor die Lives Matter-beweging wêreldwyd nie. Hy is bemaatskappy se besluit en ook omdat Goodyear kommerd dat militantes in die Cabo Delgado insypel,
dubbel standaarde handhaaf omdat werkers toe- maar sê nie ‘n woord oor die jarelange instroming
gelaat word om ‘n BLM-T-hemp te dra terwyl ander van vreemdes uit buurstate na Suid-Afrika nie.
“Vee eers voor jou eie deur Matjila”, sê mnr Van
politieke slagspreuke op klere verbode is.
Kort na die bekendmaking van die opleidingsin- der Schyff.

EM Maritz Prokureurs
Aktevervaardigers

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
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Uit ons geskiedenis
23 Augustus 1572

Bartolomeusnag (bloedbruilof) was die grootskaalse uitwissing van Franse protestante (die Hugenote) in die nag van 23 en 24 Augustus 1572 in
Parys, Frankryk. In die loop van die daaropvolgende maande het 'n golf van geweld oor die hele
Frankryk gespoel. Sowat 20 000 Hugenote is uitgemoor.
Bartolomeusnag het gevolg nadat ‘n reeks bloedige godsdiensoorloë in die tweede helfte van die
sestiende eeu in Europa plaasgevind het. Daar
was oorlog tussen die Mohammedane en die Christene, maar die meeste oorloë was tussen die Katolieke en die Protestante.
Naas godsdienstige botsings was daar ook ‘n
stryd tussen verskillende vortstehuise om die troon
te bestyg. In Nederland was daar die langdurige
oorlog teen Spanje. In Engeland was daar ook ‘n
stryd oor wie die troon mag bestyg en ook teen die
politieke oorheersing van die pous.
Die Mohammedaanse knyptang-beweging was
‘n ernstige gevaar, maar is uit Spanje teruggedruk
totdat die laaste vesting in 1492 verower is. Later
het die Mohammedane nuwe lewe getoon toe die
Turke groot gebiede oos van die Rooisee verower
het. In 1453 het hulle Konstantinopel (die oostelike
vesting van die Christendom en die Westelike beskawing) verower. Daarna het hulle Sentraal-Europa bedreig, maar is by Wenen gestuit. Hulle het

die Middellandse See bedreig en is in 1571 in die
seeslag van Lepanto deur Filips II van Spanje in
bondgenootskap met die Italiaanse stede Genua
en Venesië vernietig. Die Turkse gevaar teen Europa is gekeer, maar die Christendom het byna as
gevolg van die bedreiging van die Mohammedane
uit die Ooste ten gronde gegaan.
Frankryk was een van baie lande waar die Protestantse boodskap van Luther en Calvyn gegroei
het. Koning Frans I het met die vervolging van
Protestante begin omdat hy die steun van die pous
nodig gehad het. Sy opvolger, Hendrik II, het dié
vervolging nog meer wreedaardig voortgesit. Sy
spesiale hof (met die bynaam Brandkamer) is ingestel. Hier is Protestante lewend verbrand.
Die getal Protestante het egter aanhou groei.
Hulle het egter besef dat hulle hulself moet verdedig en het dit onder aanvoering van Antonie en
Hendrik van Navarre, Condé en admiraal De Coligny
gedoen.
Op ‘n Sondagoggend In 1562 het die Katoliek
Hendrik de Guise ‘n hele gemeente (wat die Katolieke Kerk verlaat het) in die Protestantse dorpie
Vassy, in hulle kerkie vermoor. Protestante het besef dat hulle hulself moet bewapen om die lot van
Vassy vry te spring. Dit was die begin van ‘n lang
reeks godsdiensoorloë.
Agt jaar later is vrede gesluit. De Coligny het
Die Afrikaner 28 Augustus 2020

7

gepoog om ‘n blywende vrede vir die Hugenote te
verkry en het ‘n huwelik gereël tussen Margaretha
van Valois (die suster van Koning Karel IX) en
Hendrik van Navarre (‘n leier van die Hugenote).
Catharina de Medici, die koning se moeder, was
bang dat die Hugenote te sterk sou word en het
probeer om die huwelik te verhoed. Sy het ook ‘n
sluipmoordenaar gehuur om De Coligny dood te
maak. De Coligny is egter net swaar gewond.
De Medici het toe die koning probeer wysmaak
dat die Hugenote hom wou doodmaak. Die gevolg
was dat die koning bevel gegee het dat al die Hugenote uitgemoor moes word.
Duisende Hugenote het intussen na Parys gegaan om die huweliksfees by te woon. Hierdie mense
is eerste doodgemaak. Die troepe in Parys is versterk. Die Saterdagaand is die stadshekke gesluit.
Niemand kon ontsnap nie. Die kerkklokke sou om
02:00 die Sondagmôre van 24 Augustus 1572 lui.
Dit sou een van die wreedste menseslagtings in
die geskiedenis aankondig.
Ligte het die hele nag gebrand om die soldate se
taak te vergemaklik. Die huise van Protestante is
met wit kruise gemerk. Die moordenaars het ‘n
kruis op die hoed en ‘n sakdoek om die regterarm
gedra. De Coligny was die eerste slagoffer.
In Parys is 2 000 Hugenote vermoor, maar in die
daaropvolgende maande het die slagting oor die hele
Frankryk versprei en is na raming sowat 20 000
Hugenote vermoor.
Hendrik van Navarre het noodgedwonge tot die
Rooms-Katolisisme oorgeloop. Dit was nog ‘n geweldige slag vir die Hugenote. Daar is verwag dat
dit die finale nekslag sou wees. Die Katolieke het
hulle egter misreken. Die Hugenote het in sekere
stede bly bestaan. La Rochelle, aan die weskus,
het ‘n brandpunt geword. Die Hugenote het hulle
geloof gehandhaaf. Die Hugenote het die stryd met
nuwe ywer aangepak.
Intussen is Karel IV oorlede. Hendrik van Navarre
het weer leier van die Hugenote geword. Met behulp van gematigde Katolieke het hy koning geword en het homself weer ‘n Katoliek verklaar. Hy
het as Hendrik IV vir nege jaar regeer.
In 1598 het hy die beroemde Edik van Nantes
uitgevaardig waarvolgens die Hugenote beperkte

vryheid van geloof gekry het. ‘n Aantal vrystede is
aan hulle toegestaan waar hulle hulle eie sake kon
reël, kerke kon bou en sonder vrees huisgodsdiens
hou. La Rochelle was die bekendste van dié stede.
Na die dood van Hendrik IV het die vervolging
van die Hugenote weer begin. Kardinaal de Richelieu het in 1629 weer die Hugenote 'n deel van
hulle regte ontneem en in 1685 is die Edik van
Nantes geheel en al deur koning Lodewyk XIV herroep. Duisende Hugenote het uit Frankryk weggevlug waaronder die Franse Hugenote wat in 1688
na die Kaap gevlug het.

Die jaar 2020
Nou is dit die jaar 2020. Die Westerse beskawing
het vir baie jare vrede, voorspoed en vooruitgang
beleef. Skielik is daar onrus. Stede word oorval
met onrus en geweld. Protes teen die bestaande
orde is algemeen.
Die Black Lives Matter voer ‘n rassistiese veldtog
teen die blanke beskawing en eis dat die blanke
geskiedenis vernietig moet word. Standbeelde van
blanke geskiedkundiges word vernietig. Die aanslag is ook teen die Christelike godsdiens.
Terselfdertyd is die aanslag vanuit die Moslemwêreld oorweldigend. Europa se volksnasionalisme word aangeval en vernietig. Liberale leiers gee
toe. Soos in die vyftiende eeu is die aanslag teen
die Christendom nou deur die Moslems.
Soos die aanslag op die Hugenote was, word
volksnasionalisme (wat op die Protestantse geloof
gevestig is) nou die fokuspunt van vyandigheid.
En die kerke? Die Protestantse kerke? Groot
kommer heers oor die afname in die getal lidmate
en die bywoning van eredienste. Die aantal kerke
en gemeentes word minder.
Niemand praat van ‘n godsdiensoorlog nie.
Godsdiensoorloë hoort daar in die verre verlede ―
in die 15e en 16e eeu. Die moderne tegnieke van
die sosiale en massa-media maak die oorlog teen
die Christelike godsdiens en volksnasionalisme net
baie minder opsigtelik.
Wanneer gaan die nuwe Hugenote opstaan?

Die Afrikaner
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Juanita Powroznik

Verjaardagfonds naby mikpunt

Nuwe lesers gee hulle steun
“Die berigte en kommentare in Die Afrikaner gee aan my die gerusstelling dat daar nog ‘n mondtuk is
wat nie skroom om die saak van die Witman en die Afrikaner uit te dra nie. Dankie dat u telkens onomwonde die belange van die Afrikanervolk stel en dankie dat u nie ophou om te veg vir die herstel van
ons volksvryheid nie”.
So skryf ‘n leser wat onlangs op Die Afrikaner ingeteken het.
Wat ook bemoedigend is, is dat nie net bekende lesers met Die Afrikaner se kantoor skakel nie,
maar onbekende lesers word sommer baie gou goeie vriende. ‘n Engelssprekende is baie in sy skik dat
hy ook nou Die Afrikaner kan lees. Hy sê hy het lank met waardering Impact gelees, maar die Engelssprekendes het nou niks meer in Engels wat ons saak steun nie. Daarom is Die Afrikaner vir hom
kosbaar. Sy bydrae vir die verjaardagfonds sal eersdaags gestuur word.
Intussen is nog ‘n aantal bydraes ontvang. Ons erken met groot dank hierdie bydraes:
Totaal van die vorige bydraes wat reeds erken is:
Mnr B Harley
Mnr PJ Joubert
Mnr T Coetzee
Prof HG van der Westhuizen
Mnr Hennie van der Westhuizen
Mnr A van Wyngaard
Totaal:

R90 000
R 400
R 500
R 300
R 3 000
R 350
R 600
R95 150

• Skenkings kan inbetaal word op die HNP se bankrekening.
Om Die Afrikaner uit te gee,
Die besonderhede is soos volg:
kos geld.
Absa Tjekrekening. Naam van rekening: HNP
Met u finansiële bydrae kan u
Takkode: 632 005 Rekeningnommer: 020 001 348
ons help om daarin te volhard.
Verwysing: U Van en Voorletters
Ondersteun ons asseblief!
Stuur bewys van betaling na admin@hnp.org.za

Apartheid

net so groot soos Lebowa was). KwaZulu was drie
keer die grootte van Libanon en veel groter as baie
(Van bladsy 4)
ander Afrikastate soos Ekwatoriaal-Guinee en Budie wêreld en die ANC spottenderwys “Bantoe- rundi.
stans” genoem. Die spot is gedryf met hulle “piepWat “oorbevolking” betref: die bevolkingsdigtheid
klein groottes”, “ekonomiese onlewensvatbaarvan Transkei was 48 persone per vierkante kiloheid” en “oorbevolking”. Wetenskaplike navorsing
meter, Ciskei 56, Bophuthatswana 23, Lebowa 51,
en ondersoek wat reeds gedurende die vyftigerjare
Gazankulu 40, Venda 44 en KwaZulu 67. Die geoor die potensiaal van die tuislande gedoen is, het
middelde bevolkingsdigtheid vir al die tuislande saam
egter bevestig dat hulle hul bevolkings met gemak
was 46 mense per vierkante kilometer in die middel
kon dra en onderhou, mits dit verstandig geadminissewentigs (Rhoodie et al.: 37). Terselfdertyd was
treer en benut word (Tomlinson et al.: 180-181).
die bevolkingsdigtheid van Bangladesh 547 persone
Baie ander statistiese vergelykings en gegewens het per vk. kilometer, Taiwan 454, België 323, Indië 209,
tot dieselfde gevolgtrekkings gekom. Die Transkei Rwanda 162, Burundi 143, Nigerië 70, Uganda 54
was groter as 30 lidlande van die VN, insluitend lande en Malawi 47 (www.worldometers.info/world-popusoos België en Denemarke; Bophuthatswana (die lation). Teen 1973, toe die tuislande nog ver van
sg. “inkkolle-op-ŉ-kaart Bantoestan”) was feitlik net hulle volle vlak van ekonomiese ontwikkeling was,
so groot soos Switserland, drie keer groter as Swa- het hulle reeds baie ander Afrikalande in vele op(Word vervolg)
ziland, en byna twee keer so groot soos Israel (wat sigte oorskadu.
Die Afrikaner 28 Augustus 2020
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Woord en wêreld
Moenie God gebruik nie
Lees 1 Samuel 5:2 – 6
Vers 2: “Daarop het die Filistyne die ark van God
geneem en dit in die huis van Dagon gebring en
dit langs Dagon neergesit”.

Daar word ‘n god gemaak van onderrig sodat almal
verander kan word en sosiaal nuut ontwerp kan
word. ‘n Ander wêreld word geskep. Dit is humanisties. ‘n Paradys word voorgestel sonder oorloë,
siekte en hongersnood. Dit is wat die VN en die
Wat wil hierdie verhaal vandag vir ons sê?
wêreld se politici wil doen. Dit is die globalistiese
Israel was deur die Filistyne (hulle vyand) oorwin beweging – een groot wêreld.
en moes vlug. Toe hulle oor die neerlaag besin, Die sekulêre wêreld wil ons en God daar uithaal.
het hulle tot die gevolgtrekking gekom dat hulle Hulle wil ons nie vernietig nie. Nee, hulle wil ons
verslaan is omdat hulle God nie met hulle saam- gebruik wanneer dit handig is. Soos die Filistyne
geneem het na die slagveld nie.
gesê het: ons gaan nie die ark van God vernietig
Hulle het besluit dat as hulle God en die ark kan nie, dit kan dalk vir ons handig wees. Hulle het dit
gebruik, hulle suksesvol sal wees. Hulle gaan toe by Dagon neergesit om te gebruik wanneer hulle
weer oorlog maak, en hierdie keer het hulle die ark dit nodig kon hê. Net so het baie Christene vandag
hulle kerk op ‘n rak neergesit om te gebruik wansaamgeneem.
neer hulle hom nodig het ― vir troues of begrafDié keer is hulle totaal verslaan en die Filistyne het nisse.
ook die ark gebuit ― hulle het as’t ware ook vir
Hulle wil die kerk gebruik wanneer daar ‘n krisis is.
God verslaan. So het hulle geglo.
Dan moet al die gelowiges en godsdiensleiers
Die Filistyne het die ark wat hulle gebuit het, by saamkom en biddae hou vir die krisis. So word die
hulle god, Dagon, gaan neersit. Hulle het fees kerk gebruik. Biddae sodat geaktualiseer kan word
gevier omdat hulle die ark van die Israeliete afge- teen die probleme.
neem het.
Ons vyande het baie sterk vermoëns. Die kerk het
Wat leer ons as Christene uit hierdie verhaal? Ons nie dié vermoëns nie. Ons het nie die sosiale meleer dat as ons op onsself wil staatmaak, ons altyd dia en die media en die radio nie. Ons het nie die
tekort sal kom. Ons mag ook nie God tot ons eie inkopiesentrums met wie ons op Sondae moet
voordeel gebruik nie.
kompeteer nie.
In vandag se wêreld is die kerk tot ‘n randfiguur Waaruit bestaan ons lewe? Waaruit bestaan ons
geskuif. Die wêreld en die vyand van die kerk is triom- krag? Dit bestaan uit God. Ons krag lê nie in ons
fantlik en vier fees in sy oorwinning. Kyk maar na eie vermoëns nie, maar in die krag van God en sy
die beeldradio, films en die sosiale media hoe daar gees. Wanneer ons besef ons kan niks uit onsself
van gelowiges en van die kerk gepraat word. Die vermag nie en ons krag in die Here soek, dan bewêreld praat neerhalend en is openlik vyandig gin die kerk sterk word. ‘n Kerk wat in die krag van
teenoor die Christendom van vandag.
die Here leef, is ‘n sterk kerk.
Die wetenskap is ingestel op wat jy kan sien. Dit Jy kan nie God langs die wêreld se gode neersit
moet eerder gesien as geglo word. Christene word nie. Jy kan God nie gebruik nie.
uitgedaag om te bewys dat God daar is en dat hy
bestaan. Die aanvalle is nie net sosiaal en in die
media en die sosiale media nie. Dit is ook polities. Gebed:
In die politiek word die kerk uitgeskuif as ‘n rand- Hemelse Vader, gee ons opnuut die besef dat u
figuur. So word politieke gode gemaak in die nuwe die enigste ware God is. Beskerm u ons en gee
wêreld om vir ons ‘n perfekte en wonderlike wêreld dat ons nooit in eie krag sal probeer werk nie.
te skep.
(Hierdie is ‘n uittreksel uit die preek van ds Riaan
Sosiale wetgewing word gebruik om selfs die kerk Botha van die NH Kerk Standerton)
aan bande te lê. ‘n Perfekte wêreld word voorgestel. Dit word aangebied as ‘n oplossing vir lyding.
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Die Republiek Kom
Vrae met antwoorde

Met Republiekwording op 31 Mei 1961 is ‘n tweetalige brosjure van 32
bladsye op 1 Augustus 1960 deur senator MPA Malan namens die Inligtingsdiens van die Nasionale Party uitgegee met vrae en antwoorde oor
die beoogde republiek.
Dit is nou 60 jaar later. Tog is dit interessant om te lees wat die beskouings en vooruitsigte vir ‘n eie onafhanklike republiek was.
Waar die Afrikaner nou weer ‘n vreemde regering het, is dié dokument
baie van toepassing op die Afrikanervolk se strewe om weer soewerein
vry te wees in sy eie volksrepubliek.

WAAROM MOET SUID-AFRIKA
‘n REPUBLIEK WORD?
IS SUID-AFRIKA DAN NIE ‘n SOEWEREIN
ONAFHANKLIKE STAAT NIE?

• Die republiek sal die simbool wees van ‘n soewerein vrye en onafhanklike volk in Suid-Afrika.
• In die republiek sal landsprobleme, onder andere
die kleurvraagstuk, doeltreffender die hoof gebied
word as gevolg van die sterkere eenheidsgrondslag
‘n Republiek is nodig onder meer om die volgende onder die Blankes. Die wanbegrip by baie Nieredes:
blankes dat instansies buite Suid-Afrika die eintlike
• In ‘n republiek sal die twee taalgroepe tot ‘n of finale seggenskap oor hulle het, sal dan verdwyn.
hegter eenheid saamgesmee word. Hulle liefde vir
hul gemeenskaplike Suid-Afrika met gelyke regte WAT SAL DIE EKONOMIESE GEVOLGE VIR
en ‘n eie burgerskp van absolute gelyke status sal SUID-AFRIKA WEES AS HY ‘n REPUBLIEK
sterker eenheidsbande smee.
WORD?
• Verwarde begrippe omtrent Suid-Afrika se konstitu- Die land sal sy besigheidsvriende hê op ekonosionele posisie sal iets van die verlede wees. ‘n En- miese grondslag net soos nou. Waar die konstitugelse koerant van Johannesburg het op 14 Maart sionele stryd dan besleg sal wees, sal dit op die
1960 gesê dat baie in Suid-Afrika nie weet wat die ekonomiese front groter bestendigheid bring. Sterland se werklike konstitusionele posisie is nie. As ker konsentrasie op landsontwikkeling sal volg.
dit binnelands so is, sal dit in die buiteland erger wees.
Buitelandse beleggers verkies lande met besten• Die huidige monargistiese staatsvorm is enersyds dige regerings en beleggingsveiligheid bo die
van buite op Suid-Afrika oorgeplant en andersyds regeringsvorm.
is dit op die voormalige republieke afgedwing.
As die buitewêreld weet dat die Unie se konstitu• Suid-Afrika verlang na ‘n staatshoof uit eie ge- sionele stryd oor sy toekoms, wat in ‘n groot mate
ledere, wat vertroud is met hul lewenswyse en hul ‘n stryd tussen die twee blanke taalgroepe was,
probleme. Sal Brittanje se selfrespek dit duld dat besleg is en hy die versekering het dat Suid-Afrika
sy koningin haar verblyf 6 000 myl ver in ‘n ander ‘n Witmansland gaan bly, sal dit die handelsbeland sou hê?
trekkings bevorder eerder as om dit te benadeel.
• Die huidige staatshoof ― die Koningin van SuidLande koop van mekaar volgens die kwaliteit van
Afrika, ver oor die see ― het as Koningin van die die produkte en bou so wedersydse handel op. Die
Verenigde Koninkryk die Britse Kroon geërf, son- staatsvorm het hiermee niks te doen nie. Sover
der toedoen van Suid-Afrika self.
daar boikotte en bedreigings op ekonomiese
• In die republiek sal die president nie die verteen- gebeid gekom het, was dit oor kleurbeleid terwyl
woordiger van ‘n ander staatshoof wees nie. Hy sal die Unie nog ‘n monargie is. Republiekwording of
die direkte verteenwoordiger van sy volk wees, die nie het niks te doen met die ekonomiese probleme
saambindende faktor van die twee taalgroepe in wat mag voorlê nie. Dit kan eerder ‘n voordelige
die land.
faktor wees.
(Word vervolg)
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“Boere is keelvol vir die aanslag op hulle lewens en sal nou al hoe meer begin aksie neem teen misdadigers wat hulle aanval en intimideer,” sê mnr. Louis Meintjes, die president van TLU SA.
Die land sien die afgelope maand al hoe meer dat gemeenskappe vreedsaam en in massas protesteer by hofsake wat handel oor plaasaanvalle en -moorde. TLU SA en TLU SA-lede ondersteun hierdie
aksies telkens.
TLU SA was gedurende Augustus teenwoordig tydens optogte in Thabazimbi, Soekmekaar en Naboomspruit waar verdagtes in plaasaanvalle in die hof verskyn het. Verdere optogte word ook beplan
vir hofsake wat nog moet voorkom.
“Ons is baie ingenome dat hierdie optogte telkens vreedsaam is en dat daar geen geweld of beskadiging daarmee gepaard gaan nie”, sê mnr. Meintjes. “Ons wil mense regoor Suid-Afrika aanmoedig om
die optogte en aksies soveel as moontlik te ondersteun en standpunt in te neem teen plaasaanvalle. Die
doel is om te wys dat plaasgemeenskappe kan saamstaan en bereid is om op te staan vir die veiligheid
van boere, gesinne en werkers”.
• Die jaarlikse herdenking van slagoffers van plaasgeweld by die Witkruis Monument by Ysterberg in
Noord-Transvaal vind op 18 en 19 September plaas. Dié monument word jaarliks opdateer deur wit
kruise op te rig vir mense wat in plaasaanvalle vermoor is.

Donkerhoek, 11-12 Junie 1900:
Keerpunt in die Anglo-Boereoorlog
Skrywer: Andries Breytenbach
• Besoek Kraal Uitgewers se aanlyn winkel by
www.kraaluitgewers.co.za
om jou bestelling vandag nog te plaas.
• Slegs R290.
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