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Leiers van Afrikanerorganisasies byeen oor

Volksvryheid
Leiers van verskillende Afrikanerorganisasies het
op 12 September in Pretoria bymekaar gekom om
oor selfbeskikking (volksvryheid) vir die Afrikaner-
volk te beraadslaag.

Die vergadering is gereël op die inisiatief en ver-
soek van mnr Liebrecht Otto van Worcester en adv
Albert Murphy, ‘n afgetrede regsman. Verskeie leiers
van Afrikanerorganisasies het aan die bespreking
deelgeneem.

Mnr Andries Breytenbach, voorsitter van die
Boere-Afrikanervolksraad en leier van die HNP,
het in sy toespraak gesê die sentrale gebeurtenis
in die geskiedenis van Suid-Afrika is die ontstaan
van die Afrikanervolk. Dit het ook die Christendom
en die beskawing na Afrika gebring. 

“Onder die Afrikanervolk het Suid-Afrika gegroei
en ontwikkel. Die ingrypendste en rampspoedigste
gebeurtenis in die bestaan van ons volk was toe
ons volk sy volkskap ontneem is deur die toedoen
van die volk self”, het mnr Breytenbach gesê.

Hy het daarop gewys dat die Afrikaner vernietig
word deur die infame grondwet wat onderhandel
is. “Die grondwet is so opgestel dat ons op geen
vreedsame manier hieruit kan ontsnap nie”, het
mnr Breytenbach gesê. “Solank as wat ons deel-
neem aan hierdie bedeling, kan ons nie ons vry-
heid herstel nie. Die grondwet sal vir ons geen
uitkoms bring nie”.

Hy het daarop gewys dat die oorgawe aan die
kommunistiese ANC-regime op 27 April 1994 op
‘n mespunt van mislukking was. Die volk het mili-
têre weerstand verwag. Hulle hoop was op die mili-
têre genl Viljoen. Genl Viljoen het egter deelge-
neem aan Kodesa, die Afrikaner Akkoord onder-
handel en aan die een mens een stem-verkiesing
deelgeneem. 

“Wat is die oplossing? Ons kan hierdie sogenaamde
demokrasie sink deur nie aan die ANC se verkie-
sings en sy grondwet deel te neem nie. Ons moet

ons eie volksraad skep. Binne ons eie volksraad
kan ons debatteer en van mening verskil, maar ons
kan besin en optree in ons eie belang”.

Mnr Breytenbach het voorgestel dat Afrikaners
konsolideer buite die bestel. “Kom uit die bestel uit!
Om buite die bestel te tree en te opereer is die groot-
ste vorm van verset. Dit is ‘n aktiewe vorm van poli-
tieke weerstand. 

“’n Eie volksraad kan magtige sake doen. Soli-
dariteit buite die bestel kan baie meer doen as ons
verteenwoordiging in die parlement”. 

Adv Albert Murphy het gesê geen wet kan ons
volk uit ons penarie kry nie. Artikel 235 lyk of dit
geleenthede gee, maar dit doen nie. Daar is ook
nie vir ons ‘n uitkoms in die internasionale reg nie. 

“Die boodskap wat vandag hier moet uitgaan, moet
wees dat ons oorlog verklaar teen die plaasmoor-
denaars ― die terroriste. Ons moet weer komman-
do’s stig om onsself te kan verdedig”.

Die leier van die AWB, mnr Steyn van Ronge,
het gepleit vir samewerking tot selfbeskikking. Die
pad na vryheid kan óf vreedsaam óf met geweld
verkry word. Hy het gesê praat bring geen uitkoms
nie en protes bring geen verandering nie. Hy het
gepleit vir samewerking in verskeidenheid terwyl
ons erkenning aan mekaar se organisasies gee.

“Tyd is nie aan ons kant nie”, het mnr Van Ronge
gesê. Hy het gepleit vir die samestelling van ‘n ad-
viesraad wat uit kundiges bestaan.

Dr Dan Roodt van Praag het gesê die pen is
steeds magtiger as die swaard. “Die tegnologiese
ontwikkeling is in ons guns. Die ANC is besig om
homself te diskrediteer. Ons moet egter niks as ‘n
gegewe aanvaar nie. Ons moet die tegnologie ge-
bruik om die buiteland in te lig oor wat in Suid-Afrika
gebeur”.

Dr Pieter Groenewald, leier van Vryheidsfront Plus,

(Vervolg op bl 9)



Die ANC-minister wat meer be-
kendheid verwerf het oor sy
besondere kennis van modes
van hoede, eerder as om sy
bekwaamheid, het die landbou-
sektor nou behoorlik de josie in
met sy arrogante uitsprake.

Hy het op Normandien in Natal
die misdadigers opgesweep deur
te beweer dat boere nie moet
kla as hulle seerkry as beeste nie
geskut word nie. Hy het dit in
Zoeloe gesê in die hoop dat die
boere dit nie sal hoor nie, maar
die meeste van die blanke boe-
re in Natal verstaan goed ge-
noeg Zoeloe dat Bheki Cele

hulle geen rat voor die oë kan draai nie.
Terwyl die Natalse premier ‘n rukkie tevore

homself skerp teen plaasaanvalle uitgespreek
het, kom Cele en vind verskoning vir misdadi-
gers. Dan het hy ook nog beswaar gemaak
dat boere te swaar gewapen by die vergade-
ring opdaag, waaroor  TLU SA se Noordstreek in
sy reaksie sê dat indien Cele en sy polisie
hulle werk oral na behore gedoen het, dos-
siere nie as gevolg van omkopery en korrup-
sie verdwyn nie en misdadigers aan die pen
ry soos veronderstel is om te gebeur, het die
boere nie nodig om hulle te bewapen nie.

Cele se opmerking oor vee wat geskut word,
is omdat sogenaamde opkomende of swart
bestaansboere dit dikwels moedswillig in kom-
mersiële boere se lande injaag waar dit oeste
vernietig.

Agri SA se reaksie was dat die vertroue tus-
sen landbou en die polisie versteur word deur
Cele se uitsprake en optrede, en hulle wil nou
met Ramaphosa gaan praat oor Cele ― dis
nou as hulle ‘n afspraak kan kry! TLU SA
Noord sê as Ramaphosa enigsins ‘n greintjie
simpatie met die landbougemeenskap gehad
het, en indien hy werklik slegs ‘n bietjie ern-
stig sou gewees het om plaasaanvalle te be-
kamp, sou hy Cele “gisteraand” reeds afge-
dank het!

Uiteraard is dit maar redelik naïef om te dink
dat Ramaphosa enigsins iets aan Cele gaan
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Van geskutte beeste 

tot geskutte beelde
doen. Cele was polisiekommissaris in Zuma se
tyd, en uiteindelik het selfs Zuma geen keuse
gehad nie as om die man, wat dikwels in die
volksmond as ‘n nar beskryf word, af te dank.
En toe stel Zuma se “reddende opvolger”, die
kêrel sowaar aan as minister van polisie! Ra-
maphosa sal nie sy fout erken nie, en hy moet
bowendien maar oor sy skouer kyk na sy vyan-
delike faksie in die ANC. Hy durf nie nog vyan-
de maak nie, want netnou word hy ook “her-
roep” net soos Mbeki en Zuma.

In wese het Ramaphosa net nog petrol op die
anti-Blanke vuur gegooi toe hy homself ook
geskaar het aan sy ewe omstrede minister van
kultuur, Nathi Mthetwa, se verregaande voor-
stel dat alle ou standbeelde en monumente in
‘n soort park van skande byeen gebring moet
word. Ramaphosa het in geen onduidelike taal
nie gesê dat die monumente van die verlede
wat aanstoot gee, uit die openbare oog ver-
wyder moet word.

Uiteraard is dit net sekeres wat mag bepaal
wat aanstootlik is en wat nie. Die feit dat Blan-
kes die Mandela-beeld voor die Uniegebou
aanstootlik vind weens sy betrokkenheid by
planne om die land te destabiliseer, en sy goed-
keuring aan lafhartige dade soos die Kerk-
straatbom, tel glad nie. Beelde van Joe Slovo,
Bram Fisher, Oliver Thambo, Walter Sisulu,
Winnie Mandela en ander is vir Blankes en Afri-
kaners aanstootlik. Maar waarskynlik sal Paul
Kruger se beeld in Pretoria vervang word met
‘n beeld van een van daardie terroriste.

Ramaphosa het die land se ekonomie feitlik
vernietig met sy belaglike inperkings, nadat die
Zuptas grootskaalse plundering uitgevoer het.
Hy kry dit nie reg om die ekonomie op dreef te
kry nie. Hy kyk toe hoe landbou, wat tans nog
die hartklop van die ekonomie is en die enig-
ste sektor is wat nog groei toon, vernietig word
deur plaasmoorde en oes-diefstal, terwyl hy sy
kloue wil plaas op die wit boere se grond. Die
beste waarmee hy nou na vore kan kom, is om
ons kultuurerfenis ook af te breek, soos hy
alles anders afgebreek het. Het hy werklikwaar
geld beskikbaar om beelde te skuif en nuwes
op te rig?

Cele hou nie daarvan dat sy mense se
beeste geskut word nie. Blankes hou nie daar-
van dat hulle beelde geskut word nie. 
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Deur Andries Breytenbach

Die oorgawe van die Witman se politieke mag aan
die swart bevolking van Suid-Afrika in 1994 was ŉ
triomf vir die vyande van die Afrikanervolk. Wat
Somerset, Shepstone en Milner met die volle mag
van die Britse ryk nie kon regkry nie, het De Klerk
en sy bende verraaiers met ŉ pennestreep ge-
doen: ons volk is aan ŉ vreemde mag onderwerp
en in De Klerk se dikwels herhaalde woorde, moes
die onderwerping “onomkeerbaar” wees. In weer-
wil van meer as twee eeue se getuienis van die
ontstaan en groei van ons volk téén al die magte
en faktore in wat dit wou verhoed, het dié vrot pro-
kureur van Vereeniging met selftoegeëiende god-
delike gesag tot die arrogante gevolgtrekking ge-
kom dat die Afrikaner “nooit die voorreg van ŉ eie
vaderland sal hê nie”.1 Die onomkeerbaarheid van
De Klerk se brousel is vasgeskryf in die nuwe Grond-
wet van 1996, wat voortaan die “hoogste reg van
die Republiek” sou wees (art. 2).

Hierdie “hoogste reg” bepaal onder meer dat die
Republiek van Suid-Afrika een, soewereine, demo-
kratiese staat is (art. 1), wat “behoort aan almal wat
daarin woon” (Aanhef). Die grondwet verklaar al-
mal gelyk (art. 9). Daar is ’n “gemeenskaplike Suid-
Afrikaanse burgerskap” (art. 3 (1)); en alle volwas-
senes het algemene stemreg op ’n nasionale ge-
meenskaplike kieserslys (art. 1(d)). Enige regs-
voorskrif of optrede wat onbestaanbaar is met die
grondwet, is ongeldig (art 2). Die burgers van die
RSA is dus in die oë van die grondwet ŉ ver-
sameling eenderse individue — geen onderskeid
word getref tussen rasse, volke en kulture nie. Dít
is die heersende politieke bedeling of demokrasie
waarna in hierdie artikel verwys word.

Die beginsels van dié bedeling is tydens die Kodesa-
onderhandelinge geformuleer, daarna in ŉ tussen-
tydse grondwet in wetgewing vasgelê en met die
verkiesing van 27 April 1994 prakties in werking
gestel. Om in die oë van die wêreld aan die nuwe
demokrasie geloofwaardigheid en legitimiteit te
verleen, was deelname aan die verkiesing deur
alle dele van die bevolking, maar veral deelname

deur ŉ meerderheid Afrikaners, absoluut nood-
saaklik. (Die Afrikaner het in daardie stadium
sowat 66% van die blanke bevolking van die Re-
publiek getel).

Die opposisie teen die nuwe bedeling was hoof-
saaklik Afrikaners. Hulle was in daardie stadium
dermate eensgesind in hul teenkanting teen die
NP-regering se magsoorgawe, dat hulle deelname
aan die verkiesing ŉ sleutelfaktor was wat teen
elke prys verseker moes word. Tot omtrent twee
maande voor die verkiesing was hulle in bedui-
dende getalle verenig onder die vaandel van die
Afrikanervolksfront (AVF), wat teen deelname aan
die verkiesing gekant was en waarvan genl. Con-
stand Viljoen die leier was. Die AVF het aan Afri-
kaners die belofte van ŉ eie “volkstaat” voorgehou.
Dit was die laaste strooihalm waarna Blankes ge-
gryp het nadat die soewereiniteit van ons volk by
die Kodesa-onderhandelinge weggeteken was. In
ŉ set om die lede van die AVF na die stembus te
lei, het Viljoen minder as twee maande voor die
verkiesing ŉ politieke party, die Vryheidsfront (VF),
geregistreer en ŉ kandidatelys aan die Verkie-
singskommissie voorgelê.

In ŉ geskrewe ooreenkoms (hierna die akkoord)
tussen die ANC, die NP en die VF het die partye
ooreengekom om “die idee van Afrikaner selfbe-
skikking, insluitend die konsep van ŉ volkstaat”,
deur ŉ proses van onderhandelinge te hanteer
(Eng: to address). Tot enkele dae voor 27 April het
die ANC versuim om die akkoord te onderteken.
Genl. Viljoen het ten einde raad die VSA-ambassa-
deur gebel en gedreig om die VF aan die verkie-
sing te onttrek tensy die ANC sonder versuim die
akkoord onderteken. In so ŉ geval sou nie net lede
van die VF nie, maar ook baie ander Blankes wat
in vertwyfeling was, nie na die stembus gaan nie.
(Die HNP het uit beginsel nie aan daardie ver-
kiesing deelgeneem nie).

Al die konkelaars het besef dat hulle nuwe staat-
kundige brousel deur dié dreigement in die weeg-
skaal gewerp is, want só ŉ boikot van die verkiesing

(Vervolg op bladsy 4)

Hierdie bose bedeling moet vernietig word

Standpunt

1 Jaap Marais, Afrikanernasionalisme en die Nuwe Suid-Afrika, p. 6.
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bestaande bedeling onttrek. Nou, na 26 jaar van
sigbare mislukking en mislukte regering, is dit die
aangewese tyd om ons daaraan te onttrek en ŉ
geloofwaardige alternatief in vorm van ŉ werklik
verteenwoordigende funksionerende gesagslig-
gaam vir die Afrikaner in die plek daarvan te stel
wat na ons volk se belange en behoeftes omsien. 

Die Afrikaner is, ten spyte van ons klein getalle,
steeds ŉ toonaangewende en onontbeerlike mag
in Suid-Afrika, maar nie binne die teenswoordige
parlementêre bestel nie, want dáár word slegs kop-
pe getel, ongeag hoe leeg, onbeskaaf en barbaars
dit ook mag wees. Kwaliteit, kundigheid, vooruit-
strewendheid en eienskappe wat eie is aan elke
volk word nie in ag geneem nie; dit dra daar nie
gewig nie. 

Daarenteen weet ons almal hoe die werklike lewe
buite die politieke strukture lyk: maatskappye vol-
doen aan SEB en BEE slegs omdat die wet dit
vereis, maar in menige geval is dit steeds die Wit-
man se kundigheid en vermoë wat die besigheid
aan die gang hou. Waar dit ontbreek, sien ons die
resultate in die SAL’s en ander bankrot instansies.
Daarom is die Boere-/Afrikanervolk die enigste deel
van die bevolking wat die leiding met so ŉ stap kan
neem en dit tot sukses kan voer. Inderwaarheid het
ons dit reeds begin doen met die skepping van
verskeie volkseie instellings. Afrikaners se deel-
name aan die bose bestel hou egter die onding aan
die gang en solank as wat ons help om dit aan die
gang te hou, is ons self medepligtig aan ons poli-
tieke onderhorigheid.

Sou die Afrikaner hom aan die bestel onttrek, dit wil
sê nie meer aan die staat se verkiesings deelneem
nie en in die plek daarvan ŉ eie regerende en
werklik verteenwoordigende volksraad daarstel en
dit suksesvol bedryf, sal ander bevolkingsgroepe
wat ook uit die vangnet van die teenswoordige be-
deling wil ontsnap,  dié voorbeeld navolg.

Intussen kan die huidige Boere-Afrikanervolksraad
die werk doen wat ŉ Volksraad behoort te doen,
naamlik om in oorleg met enersgesinde leiers se-
kere wetgewing vir die Afrikanervolk in ‘n toekom-
stige bestel te skep. Die eerste waaraan ons
aandag moet gee, is ŉ grondwet wat uitdrukking
gee aan ons volk se waardes, tradisies en strewe;
en wetgewing vir die daarstelling van ŉ nuwe
volksraad. Die VVK, wat die eerste Volksraadsver-
kiesing gereël het, het baanbrekerswerk verrig.
Ons moet daarop voortbou.

Bose bedeling

(Van bladsy 4)

sou enige skyn van legitimiteit en aanvaarding van
die nuwe “demokrasie” soos ŉ seepbel laat bars.
Onder druk van die VSA-ambassadeur het die ANC-
verteenwoordigers toe spoedig hul opwagting ge-
maak en geteken. Die belangrike gevolg was dat
Blankes in genoegsame getalle aan die verkiesing
deelgeneem en daarmee die totstandkoming

van die nuwe politieke bedeling gered het. Van
die onderhandelinge oor Afrikaner selfbeskikking
het dadels gekom.

Dit het gou duidelik geword dat die verlies van ons
politieke mag absoluut was. Sedertdien spook Afri-
kaners nou reeds vir 26 jaar met die vraag: hoe kry
ons ons vryheid terug? In die parlement is Afrikaners
ŉ onbeduidende minderheid. Buite-parlementêr
stig ons organisasies, bewegings en groepe, skep
ons volkseie instellings soos die BCVO, Akademia,
Soltech en ander; vestig ons kultuurdorpe soos
Kleinfontein en Orania; hou ons berade en verga-
derings; en hoor ons gereeld oproepe om “saam
te staan” en “te verootmoedig”. 

Waarskynlik die sinvolste aksie was die skepping
van ŉ Boere-Afrikanervolksraad deur middel van ŉ
volkseie verkiesing, welke liggaam die uitoefening
van ons volk se reg op selfbeskikking kragtens in-
ternasionale konvensies en regspraak moes pro-
beer afdwing. Nadat dié proses nie die gewenste
resultaat opgelewer het nie, het ander persone en
instansies na vore gekom wat meen dat hulle méér
sukses as die Volksraad deur middel van die
regsroete kan behaal. Helaas is ons volk nog nie ŉ
tree nader aan selfbeskikking as na die 1994-ver-
kiesing nie.

Die kern van ons probleem is die bedeling waar-
in ons volk en die ander volke van Suid-Afrika ge-
vange gehou word. Om uit die gevangenskap los
te kom, moet dié bedeling tot niet gemaak word;
dit wil sê die huidige Suid-Afrikaanse grondwet
moet opgeskeur word en volke wat begeer om hul-
leself te regeer, moet as soewereine state onder
grondwette van hul keuse tot stand kom. Om dit
nog duideliker te stel: die “een, soewereine, demo-
kratiese staat” moet opgebreek word in twee of
meer soewereine state. Só was dit voor 1902 en
weer in die tydperk 1976 – 1994 toe die TBVC-
state van Suid-Afrika afgestig is.

Die sleutelvraag is natuurlik: hoe vernietig ons hier-
die bedeling? Die antwoord is: elke volk wat vry-
heid/selfbeskikking begeer, moet hom aan die
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Die ANC se minister van polisie, Bheki Cele, het
op 21 September die gemeenskapleiers by Nor-
mandien naby Newcastle in Noord-Natal ontmoet
na die moord op die egpaar Glen en Vida Rafferty.
Die vergadering met die leiers van die gemeen-
skap is gereël om veiligheidsprobleme in die ge-
bied te bespreek. 

Daar bestaan ernstige spanning in die gemeen-
skap. Die boere ervaar toenemende diefstal op hulle
plase terwyl rondloper vee hulle oeste verniel. Die
boere word beskuldig van rassisme en geweld.
Daar is duidelike rassespanning. 

‘n Groot groep mense het by dié vergadering met
die ANC se minister van polisie opgedaag. Hulle
het die kommersiële boere verskreeu en beledig.

Die voorsitter van die boerevereniging is mnr
Roland Collyer. Hy het aan die ANC-minister ver-

Plaasmoorde by Normandien

Cele se aanval op die 

boeregemeenskap
duidelik dat kleinboere se vee die kommersiële boere
se oeste beskadig. Cele het daarop dié plaaslike
voorsitter in die openbaar aangeval dat hy disrespek-
vol optree en aan Collyer gevra: “Wie dink jy is jy?”
Collyer wou van die minister weet of hy sou stilbly
as sy eiendom gesteel word.

Cele het Collyer van arrogansie beskuldig ― tot ge-
not van die swart teenwoordiges. Collyer se kom-
mentaar na die vergadering was dat “die minister
‘n wond, wat skaars nog ‘n klein rofie gemaak het, in
‘n bloeiende oop wond verander het”.

Die boeregemeenskap is dit eens dat die polisie-
diens in die gebied swak is. Cele se antwoord op
die probleme was dat die menslike verhoudings in
die boeregemeenskap van Normandien reggestel
moet word. Die veiligheid in die gebied sal nie ver-
beter as die menseverhoudings nie verbeter nie.

TLU SA eis dat die ANC se minister van polisie,
Bheki Cele, duidelikheid gee of plaasmoorde en
-aanvalle die aandag ontvang wat dit dringend be-
nodig, selfs al het dit volgens hom nie meer die sta-
tus van ‘n nasionale prioriteitsmisdaad nie.

Die ANC-minister het in die parlement, in antwoord
op ‘n vraag van die DA, gesê dat hierdie misdade
nie as prioriteitsmisdade geklassifiseer word nie
omdat dit reeds onder ander misdade soos moord,
poging tot moord, seksuele aanvalle, aanranding
en roof as statistiek vasgelê word. Volgens hom
word hierdie misdade onder die SAPD se Nasio-
nale Landelike Veiligheidstrategie hanteer. Die
strategie is op 1 Maart vanjaar geïmplementeer en
sal vir die volgende vyf jaar in plek wees.

“Vir die minister gaan dit blykbaar oor die seman-
tiek en nie die beskerming van menselewens nie,”
sê mnr. Henry Geldenhuys, die president van TLU
SA. “Navorsing het reeds bewys dat die tipe aan-
valle en moorde op plase ander elemente as die
‘normale’ moord en roof-voorvalle het.

“Vir ons is die beskerming van ons lede ― die land-
bouers wat elke dag die kos produseer wat Suid-
Afrikaners eet ― die belangrikste kwessie. Die
minister moet ook weet dat landbouers saam staan
en dat hulle die land kan lam lê indien voedselpro-
duksie geaffekteer word.”

Die onlangse plaasaanvalle regoor die land gaan
gepaard met uitermatige vlakke van geweld en rasse-
spanning. Dit word verder op ‘n mespunt gedryf deur
uitsprake van die EFF oor grondkwessies en die
minister wat kommersiële boere as disrespekvol uit-
kryt en toelaat dat hulle verskree en beledig word.

“Die minister laat landbouers in die land in die steek”,
sê mnr. Geldenhuys. “Ons grense word nie beskerm
nie, veediefstal neem al hoe meer toe en plaas-
aanvalle word al hoe meer gewelddadig. Ons terug-
voer wys ‘n kommerwekkende element van rasse-
haat in aanvalle. Dit is goed en wel dat die minister
sê hy beskou die moord van enige Suid-Afrikaner
as ernstig, maar dit is ook tyd dat hy besef dat ras
wel ‘n rol speel wanneer dit by plaasaanvalle kom”.

TLU SA eis dat plaasaanvalle 

meer aandag geniet
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Witkruis-monument

19 September 2020:

Plaasmoorde gedenk

Hierdie gedenksteen is vanjaar op 

die terrein onthul.

Die vlagseremonie met die geskiedkundige 

Suid-Afrikaanse vlae wat deur die 

Bittereinder Perdekommando waargeneem word, 

is telkens indrukwekkend en vertel die heroïse

geskiedenis van die Afrikanervolk in ons vaderland.

Die jaarlikse byeenkoms by die Witkruis Monument het vanjaar op 19 September plaasgevind.
Die Witkruis Monument is net suid van Pietersburg teen die Ysterberg. Die monument is op 16 Junie 2004

opgerig met 1 200 kruise. Die wit kruise wat geplant word, verteenwoordig die mans, vroue en kinders
wat in plaasaanvalle in Suid-Afrika vermoor is.

Elke jaar word dié plaasmoorde in herinnering geroep. Dan word kruise geplant en die aantal kruise
opgedateer vir diegene wat in daardie jaar in plaasaanvalle gesterf het.

Die Witkruis Monument was die inisiatief van mev Lita Fourie. Haar ouers was van die eerstes wat in ‘n
plaasaanval grusaam vermoor is. Die Monument is op privaatgrond en trek jaarliks ‘n groot aantal Afri-
kaners wat die verrigtinge bywoon. Die Bittereinder Perdekommando gee groot luister aan die byeenkoms.
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te slaan. (Barry, R.G. et al.: 195-203; Rhoodie et
al.: 99).

“Grensoorlog” ― maar waar is MK?

Suidwes-Afrika (SWA), soos “Namibië” voorheen
bekend gestaan het, was saam met Apartheid, So-
weto en Bantustans ŉ doring in die vlees van die in-
ternasionale gemeenskap, waaroor hulle geduren-
de die sewentigs verdere druk op Suid-Afrika ge-
plaas het. Suid-Afrika het hierdie voormalige Duitse
kolonie sedert die einde van die Eerste Wêreld-oorlog
kragtens ŉ mandaat van die Volkebond regeer. Toe
genl. Smuts SWA na afloop van die Tweede Wêreld-
oorlog by Suid-Afrika wou inlyf, het sy alliansie-genote
onder druk van Indië geweier. ŉ Internasionale
veldtog om Suid-Afrika se mandaat oor SWA te
beëindig, het gevolg. Dit het uitgeloop op ŉ lang,
uitgerekte regstryd in die Wêreldhof gedurende die
1960’s. Die Hof het aanvanklik, op ŉ tegniese punt,
in die guns van Suid-Afrika beslis in die saak South
West Africa (Liberia v South Africa). Niemand was
egter hierdeur ontmoedig nie en baie ander lande
sowel as die VN het die druk op Suid-Afrika voort-
gesit. Toe die Portugese hul kolonie in aangren-
sende Angola in 1975 verloor het, is die veldtog
verhaas. 

Toe die Portugese Angola verlaat, het ŉ geweldige
burgeroorlog tussen drie swart groepe om beheer
van die land uitgebreek. Een van die groepe, die
kommunistiese MPLA, het sterk bande gehad met
SWAPO, die swart weerstandsbeweging in SWA wat
die wit administrasie van die gebied beveg het. Die
MPLA het basisse in Angola aan PLAN, SWAPO se
militêre vleuel, beskikbaar gestel, terwyl Kuba en
ander kommunistiese lande wapens, opleiding en
ander logistiese hulp verskaf het. Vanaf hierdie veilige
basisse het PLAN-terroriste oor die grens beweeg
om hulle myne te plant en sagte teikens, meestal
blanke boere, aan te val. Hulle het ook guerrilla-
oorlog teen die Suid-Afrikaanse magte wat op die
noordgrens van SWA gestasioneer was, gevoer. 

In Suid-Afrika het hierdie oorlog as die “Grens-
oorlog” bekend geword. In 1975 het Suid-Afrikaanse
magte op versoek van die VSA en ander Afrika-
regerings oorlog teen die MPLA ten behoewe van
UNITA, die anti-kommunistiese teenvoeter van die
MPLA in Angola, gevoer (Bridgland in Venter: 129-
130). Aangesien hierdie hulp vertroulik gevra is, het

(Vervolg op bladsy 8)

So is ons verraai (28)
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 (18)
Die sewentigerjare, selfonderhoudendheid en

“Bantoestans” (vervolg)

Soos in die vorige aflewering vermeld, het die tuis-
lande reeds teen 1973, toe hulle nog ver van hulle
volle vlak van ekonomiese ontwikkeling was, reeds
baie ander Afrikalande in vele opsigte oorskadu,
byvoorbeeld:

Bogenoemde is enkele van die statistiek wat
aangehaal kan word om die bewering dat die tuis-
lande ekonomies onlewensvatbaar was, die nek in

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

Die BBP (per capita) van al die TBVC-state was
veel hoër as dié van Somalië, Burundi, Tan-
zanië, DRK (toe Zaïre) Niger, Mali en Soedan.

Die BBP van al die tuislande het van R274 000 000
in 1961 tot R1 599 300 000 in 1974 met ŉ ge-
middelde jaarlikse groei van 14.5% gestyg, baie
hoër as enige ander Afrikaland, om nie te praat
van die “groeikoers” wat die hele Suid-Afrika
later onder die ANC-regering sou ly nie.

Die per capita-inkomste van die Transkei was
groter as 20 lidlande van die VN en het ander ge-
biede soos die Wesbank, wat volgens die “pro-
gressiewe” denkers, ŉ tuisland vir Palestyne
moet word, in elke opsig oortref.

Qwaqwa, een van die kleinste tuislande, het per
capita twee keer soveel op onderwys bestee as
die DRK (voorheen Zaïre).

Daar was ongeveer 8 maal soveel motors per
capita in die TBVC-state, as in die Kongo.

Bophuthatswana het 14 keer meer hospitaal-
beddens per capita gehad as bv. Nigerië.

Lebowa besit 50% van die wêreld se chroom
sowel as ander minerale; en die 26 myne in Bo-
phuthatswana het onder andere 66% van die
platinum wat in die weste verbruik word, pro-
duseer. Ander bedrywe daar het die myn van
ystererts, vanadium, chroom en mangaan in-
gesluit.



8     Die Afrikaner 25 September 2020

Jaarkongres 2020
Saterdag, 28 November 

om 08:30

Gemeenskapsaal,

Kleinfontein

Hou hierdie ruimte dop vir besonderhede oor die 

kongrestema, verslae en die dag se program

Apartheid

(Van bladsy 7)

Suid-Afrikaanse magte ŉ klandestiene operasie in
Angola van stapel gestuur en aanvanklik is alle be-
trokkenheid ontken.

Na Soweto het baie swart jeugdiges Suid-Afrika
verlaat om by die “gewapende stryd” aan te sluit.
By hulle aankoms in aangrensende Afrika-state is
hulle in die ANC en sy militêre vleuel, die MK, op-
geneem. Die ANC was toe al vir meer as ŉ dekade
in die buiteland en goed geplaas om die nuwe re-
krute te ontvang. Swart bewussynsleiers wat ook
landuit gevlug het, het ook hulle eie organisasies
laat vaar en by die ANC se goed gevestigde inter-
nasionale strukture aangesluit (Sechaba, January
1987: 21-22). Alhoewel die ANC nie die Soweto-
opstande gereël het nie, het dié organisasie dus
die meeste daarby gebaat. Dit was vir hulle net be-
tyds, want kort voor die 1976-opstande was die
ANC in Suid-Afrika ŉ mislukte entiteit, wat basies
deur die internasionale gemeenskap in stand ge-
hou is (Norval, M.: 103-104, 182, 189).

Sodra die nuwe rekrute in MK opgeneem was, het
daar ŉ hele paar nare verrassings op hulle gewag.
Dr. Sipo Mzimela, self ŉ voormalige ANC-simpa-
tiseerder en later ŉ kabinetsminister vir die IFP,
vertel in sy boek Marching to Slavery van die ge-
wone kriminele aktiwiteite (handel in dwelms, ens.)
van die hooggeplaaste ANC-leiers, wat saam met
die reuse skenkings van verskeie regerings en or-
ganisasies, vir hulle uitspattige lewenswyse betaal
het. Terselfdertyd het die “vryheidsvegters” feitlik
as gyselaars in baie swak, soms onmenslike om-
standighede, in die guerrillakampe geleef. Die “vry-
heidsvegters” is verder ontnugter toe hulle agter-
gekom het dat die sogenaamde gewapende stryd
uit baie praatjies en weinig stryd bestaan het. Die
bietjie stryd was bowendien teen nie-Suid-Afrikaners,
veral UNITA gerig. Die Russe het later met min-
agting na die ANC se “militêre vleuel” as ŉ “opge-
hemelde fondswerwingsveldtog” verwys (Mzimela:
32-33; Van Zyl-Slabbert: 42). 

Die sekuriteitsmag van die ANC-leierskap, Mbo-
kodo, het die onvermydelike kritiek en ontevreden-
heid van baie van die rekrute hanteer. Een van die
standaard praktyke was om ŉ ontevrede rekruut
daarvan te beskuldig dat hy ŉ “apartheidspioen”
was en hierdie ongelukkiges het hulleself spoedig
in tronkkampe soos “Quatro” of “Viana” in Angola
bevind. Baie het gesterf as gevolg van die on-
menslike dade wat in sulke kampe floreer het; ver-
hongering, barbaarse lyfstraf, marteling om “erken-
nings” af te dwing, massa-teregstellings sonder
verhoor en bendeverkragtings... die mure van die
martelkamers was bevlek met bloed en die vloere
was besoedel met menslike tande en stukke ver-
rottende mensvleis (Mzimela: 34-35). 

Gedurende die vroeë negentigs is twee kommissies
aangestel om die klagtes van oorlewendes te onder-
soek: die eerste was aangestel deur die Interna-
sionale Vryheidstigting (hoofkantoor in Washing-
ton D.C.) en die tweede deur Nelson Mandela self.
Beide kommissies het verdoemende getuienis teen
die ANC gevind en onder andere die betaling van
kompensasie voorgestel. Mandela het egter ge-
weier om die slagoffers selfs om verskoning te vra
vir die wandade of om die oortreders te roskam, want
vele van hulle was die leiers van die ANC: Ronnie
Kasrils, Chris Hani, Joseph Nhlanhla, Andrew Ma-
sondo en Jacob Zuma (Mzimela: 48; Stadler:

102,103; Douglas Commission of Enquiry, 7 Janu-

ary 1992; Motsuenyane Commission of Inquiry, 20

August 1993).
Twee van die MK-kaders skryf soos volg in hulle

boek Umkhonto we Sizwe: Fighting for a divided
people oor die wrede behandeling wat die ANC
uitgedeel het: “Although it was a fight for freedom,
one couldn’t always expect freedom within the ANC.
It was a case of resisting White oppression with all
your might, but tamely submitting when the ANC
oppressed you in turn (Bopela, T. & Luthuli, D.: 177).

Die internasionale gemeenskap het niks omgegee
nie, want volgens hulle was daar net een wat vir al die
gruwels verantwoordelik was, net een beskuldigde in
die bank: die rassistiese regime in Pretoria.
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Volksvryheid

(Van bladsy 1)

het gevra hoe vernietig jy ‘n volk? Jy doen dit deur
oorlog (die sigbare vyand) of jy vernietig sy trots
(die onsigbare vyand). By die sigbare vyand is
daar wapens en metodiek ter sprake. Ons kan
daarby aanpas. Die Afrikanervolk kan nie deur ‘n
sigbare vyand verslaan word nie.

“Die onsigbare vyand is die probleem. Dit doen
sy werk in ons skole, kerke en die samelewing.
Ons word skaam gemaak vir ons verlede. Apart-
heid word as ‘n misdaad teen die mensdom ver-
klaar en ons hoor die Wittes het die grond gesteel.
Ons praat nie meer suiwer Afrikaans nie.

“Die onsigbare vyand wil ons ook uit die regering-
strukture uit hê sodat ons geen stem meer daar het
nie. Daarom bly ons in die parlement”.

Hy het gesê selfbeskikking is ‘n proses. “Die VF
Plus sal voortgaan met die stryd in die parlement,
maar is nie teen ander alternatiewe nie. Die VF
Plus se doelwit is om selfbeskikking te kry”. 

Mnr Willie Cloete van die Afrikaner Selfbeskik-
king Party het gesê die volk is in nood. “Ons ver-
loor ons lewensbehoud en selfrespek. Ons moet

besin hoe om die plaaslike dienste oor te neem”.
Mnr Johannes Meintjes van die ASK (Afrikaner

Strategiese Komitee) het gesê selfbeskikking kan
nie ‘n politieke stryd wees nie. Mnr Louis Smuts
het die vergadering breedvoerig ingelig oor Tabok
se aksie om die ANC-regime voor die hof te daag
om die Afrikaner Akkoord wat in 1994 opgestel is,
uit te voer. 

Mnr Louis van der Schyff, hoofsekretaris van die
HNP, het gesê hy verkies die woord volksvryheid
bo die gebruik van selfbeskikking. Dit is ‘n sterker
woord en spreek die emosie aan. Hy het daarop
gewys dat die HNP van die begin af buite die
bestel gebly het. As die Blankes nie in 1994 in die
bestel ingegaan het nie, sou dit ‘n verwerping van
De Klerk en sy meelopers se planne beteken het.

Hy het ook gepleit dat indien Afrikanerorganisa-
sies dit erns het om eendragtigheid te bevorder,
samewerking slegs op die beginsels van Afrikaner-
nasionalisme kan geskied. Dit kan op kultuurvlak
begin. Dit sal aan die volk nuwe moed gee en gees-
drif skep om ons volksvryheid te herstel.

“Samewerking kan ontwikkel in samegroeiing. Dit
sal lei tot eendragtige optrede en daaruit sal een-
heid kom wat die pad oop sal maak tot volksvry-
heid”, het mnr Van der Schyff gesê.

Trump kla Sjina aan

oor korona virus

Terwyl die spanning teen Sjina steeds aan die op-
laai is, het pres Donald Trump van Amerika Sjina
nie van kritiek gespaar toe hy die Verenigde Na-
sies se algemene vergadering toegespreek het nie.

Pres. Trump het Sjina daarvan beskuldig dat hy
toegelaat het dat die korona virus die hele wêreld
besmet het. Trump het gesê die Verenigde Nasies
behoort Sjina verantwoordelik te hou vir hulle ak-
sies omdat Sjina net na hulle eie belange omge-
sien het toe die virus verlede jaar in Wuhan
uitgebreek het.

In sy aanval het Trump ook die Wêreld Gesond-
heidsorganisasie betrek. Hy het gesê die WGO word
deur Sjina beheer. Sjina en die WGO het valslik
verklaar dat die virus nie van mens tot mens oorge-
dra kon word nie.

Indië besig met

militêre uitbreiding

op Sjinese grens

Indië en Sjina is steeds besig met aansienlike mili-
têre uitbreiding op die grens tussen dié twee state.

Indië is tans besig om ‘n tonnel in die Himalayas
te voltooi wat hulle in staat sal stel om baie tyd te
spaar wanneer troepe na die Sjinese grens ver-
voer moet word. Indië het enorme militêre uitbrei-
dings aangepak. Paaie, brȗe, aanloopbane vir veg-
vliegtuie en landingsplekke vir helikopters is reeds
gebou.

Met die tonnel wat nou gebou word, sal ‘n 50 kilo-
meter pad deur die bergpasse vermy kan word. Dit
sal die vervoer van troepe en militêre voorrade
baie vergemaklik, bespoedig en beveilig.

HNP/Die Afrikaner se posadres

Posbus 18826, Pretoria-Noord, 0116
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Lees Handelinge 2:1 – 13

Vers 4:  “En hulle is almal vervul met die Heilige
Gees...”

Wanneer daar geskryf en gepraat word oor die Hei-
lige Gees, hou dit verband met die opgestane Heer
Jesus Christus. Indien die verband tussen die Hei-
lige Gees en Christus wat die Heer is aan die reg-
terhand van die Vader, verlore gaan, sal daar nie
Bybels oor die Heilige Gees gepraat word nie. 

Wat ook belangrik is om te stel, is dat die Chris-
telike geloof nie bedink en beleef kan word sonder
die werking van die Gees nie. Geen kerk kan die
persoon en werk van die Heilige Gees as van min-
der belang ag nie. Trouens: Die kerk is die skepping
van die Heilige Gees.

Augustinus het ŉ waar ding gesê toe hy onge-
veer 420 nC gesê het “die kerk is waar die Heilige
Gees is”. Daar kan nie sprake van ware kerk wees
indien die teenwoordigheid van die Heilige Gees
nie voortdurend bedink en die Here daarvoor be-
dank word nie. 

In Johannes 16:13 word die Heilige Gees die
Gees van waarheid genoem. Ons bevind ons in ŉ
wêreld waar nie almal die evangelie van Jesus
Christus glo nie. Mense probeer alles wetenskap-
lik verklaar en baie het daarom bedenkinge oor die
waarheid en waardevolheid van die evangelie.

Dit is daarom belangrik om duidelikheid te kry oor
wat geloof is; wat die voorwaarde vir geloof is; hoe
dit tot stand kom en hoekom ons behoort te glo.
Christelike geloof is geloof in Jesus Christus. Dit is
nie vaagweg ŉ vertroue dat daar iets soos ŉ godde-
like wese is nie. Dit het geheel en al met die gekrui-
sigde en opgestane Here, Jesus Christus te make. 

Mense kom tot geloof op grond van die verkon-
diging van die evangelie. Ons moet hoor of lees
wie Jesus Christus is en wat Hy vir ons gedoen
het. Sonder die hoor van die blye boodskap, sal
daar geen sprake van geloof wees nie. 

Naas kennis van die evangelie is instemming
daarmee noodwendig. Wanneer daar nie ingestem
word dat die vreemde weg van die kruisdood van
God se Seun die weg tot aardse hoop en ewige
redding is nie, sal daar nie geloof wees nie. 

Laastens impliseer geloof vertroue in die liefde
en teenwoordigheid van die Heer van alle here.

Danksy vertroue in die teenwoordige Here is daar
vir ons hoop. Daarom is vertroue in die barmhar-
tigheid van God in Christus só belangrik.

Die belangrike punt is dat geloof nie sonder die
werking van die Heilige Gees tot stand kom nie. Die
Heilige Gees wek geloof op grond van die verkon-
diging. Wie die Woord hoor (of lees), daartoe instem
en daarop vertrou, doen dit omdat die Heilige Gees
ons van die waarheid van die evangelie oortuig.

Ons as mense sal op grond van ons menslike
denke en aanvoeling nie wil glo nie. Ons kan nie
op grond van ons ervarings en insigte tot die punt
kom om te glo nie. Ons is egter dankbaar dat die
Heilige Gees nie ons en ons gedoopte kinders oor-
laat aan die ongeloof nie. Ons is dankbaar dat die
Heilige Gees ons van die waarheid, en daarom van
die noodsaaklikheid en sinvolheid van die evan-
gelie bly oortuig.  

Die rede vir geloof

Ten slotte enkele opmerkings oor hoekom geloof
en vertroue in Jesus Christus verdedigbaar is. 

Die tyd van inperking het ons geleer dat ons as
mense toe nie in staat is om alles te kan beheer
nie. Ons het toe nie die lewe met al sy probleme en
krisisse onder beheer nie. Ons heers toe nie oor
die natuur in ŉ absolute sin nie. 

Ons kan nou argumenteer: Dit is nou maar dit en
ons ploeter voort. Óf ons kan argumenteer: Ons hoor
dat daar ŉ barmhartige Vader is wat die bron van
hoop is (Romeine 15:13), en dat Hy aan ons lewe,
geleenthede en uitkomste gee omdat Hy goed is
en daarom ons nie aan die magte van vernietiging
sal oorlaat nie. 

Ons glo egter dat die Gees van waarheid ons sal
oortuig dat geloof en vertroue nie irrasioneel en
dwaas is nie, maar dat dit ons vreugdevol en hoop-
vol maak as mense. Wie sal nou nie met vreugde
en hoop wil lewe nie? 

Gebed:

Barmhartige God, Vader, Seun en Heilige Gees,
Dankie dat ons glo dat ons bestaan in u hande is.
Dankie vir die werking van u Heilige Gees, sodat
die goeie weer sal triomfeer in ŉ gebroke wêreld.
Amen 

Woord en wêreld

Die werking van die Heilige Gees



In 1971 is ‘n tydskrif met die naam Die Jong Staatsburger uitgegee.
Die voorblad was in oranje, wit en blou gedruk en die hoofredakteur was dr

EA Venter.
Die doel van die tydskrif was om belangstelling in en kennis en begrip van

land- en wêreldsake te bevorder; om voortdurende studie veral ten opsigte van
die staatkunde en die geskiedenis aan te moedig; en om die jeug op die pad van
eerbare en volwaardige burgerskap te lei. Die blad se leuse was: Deur kennis

tot weerbaarheid.

Verskeie onderwerpe is in die verskillende publikasies hanteer. Die uitgawe
wat hiernaas afgedruk is, was die Julie 1975-uitgawe. Dit was ‘n foto-album van
Suid-Afrika se volksleiers.

Die uitgawe van Mei 1973 was die Republiek-uitgawe. Verskeie uittreksels uit
dié uitgawe sal in ‘n aantal aflewerings hier gepubliseer word.

Die Aanhef van die Grondwet van 

die Republiek van Suid-Afrika

In nederige erkentlikheid teenoor die Almagtige
God, Beskikker oor die lotgevalle van nasies en die
geskiedenis van volkere; 
Wat ons voorgeslagte uit baie lande byeengebring
en hulle hier in hul eie gevestig het; 
Wat hul weë deur geslagte bepaal het; 
Verklaar ons, wat hier as verteenwoordigers van
die volk vergader is; dat aangesien ons bewus is
van ons eie verantwoordelikheid voor 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 daarin
te handhaaf; om die geluk en die geestelike en
stoflike welvaart van almal te bevorder; 

Die Jong Staatsburger (1)
Op my

boekrak (4)

Bereid is om ons plig 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 geskiede-
nis van ons vaderland.

Die eed van die Staatspresident

van die Republiek van Suid-Afrika

In die teenwoordigheid van die almagtige God en
in die volle besef van die hoë roeping wat ek as
Staatspresident in die diens van my volk aanvaar,
sweer ek, ......., trou aan die Republiek van Suid-
Afrika en beloof ek plegtig en opreg dat ek te alle
tye sal bevorder wat tot sy voordeel is; sal afsweer
wat hom kan skaad en my aan die welvaart van sy
inwoners sal wy; die Grondwet en alle ander reg van
die Republiek sal gehoorsaam, eerbiedig, hand-
haaf en onderhou; my werksaamhede getrou met
al my kragte en talente na die beste van my ver-
moë en kennis en getrou aan die stem van my
gewete sal uitvoer; aan almal reg sal laat geskied
en my aan die welsyn van my volk sal wy.
Mag die Almagtige in Sy genade my lei en onder-
skraag om hierdie eed met eer en waardigheid na
te kom. So help my God.

Werda Gastehuis

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

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

+27 823380934
admin@werdakamers.co.za
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Stasiegebou deur brand verwoes
Die stasiegebou in Potchefstroom is op 19
September deur ‘n brand vernietig. Die
stasiegebou was in Piet Bosmanstraat.

Hierdie was ‘n besonderse geskiedkun-
dige gebou. In 1897 het Potchefstroom vir
die eerste keer ‘n spoorverbinding tot in
Krugersdorp gekry. Die stasiegebou wat
toe gebou is, is in 1919 gesloop. ‘n Nuwe
gebou in die Kaaps-Hollandse boustyl is
toe gebou.

Dié stasiegebou was oor die jare ‘n miernes van bedrywigheid, selfs nog in die tagtigerjare. In Julie 1987
is berig dat die treinstasie toe deur 441 mense beman was. Die stasie was in daardie tyd so besig dat daar
daagliks tussen 96 en 125 treine deur Potchefstroom gery het. Daar is daagliks bykans 300 kg pakkies
en meer as 180 briewe hanteer.

Na die ANC-oorname het Suid-Afrika se spoorwegstelsel in duie gestort. Treine het vir alle praktiese
doeleindes tot stilstand gekom. Die gevolg was dat stasiegeboue nie meer gebruik is nie. Dit het totale
verwaarlosing tot gevolg gehad.

Nog ‘n pragtige gebou van geskiedkundige waarde is nou verwoes.
Hierdie is die tweede geskiedkundige gebou wat vanjaar in Potchefstroom deur ‘n brand vernietig is.

Op 17 Julie het die offisierswoning wat op Witrand se terrein geleë was en 107 jaar gelede deel was
van die Britse militêre kamp, ook afgebrand.

Tannie Fie Theron

oorlede
Mev Fie Theron, jarelange
ampsdraer en steunpilaar
van die HNP, is op 18 Ju-
lie in die ouderdom van 96
jaar oorlede. Mev Theron
en haar eggenoot, mnr
Dirk Theron, was bekende
leiersfigure in die HNP.
Die respek vir dié egpaar
oor die jare was opval-
lend. Daar was deurentyd
net groot waardering vir
hulle bydrae in die stryd
van die HNP en vir die voortbestaan van die
Afrikanervolk ― ook op die kultuurakker.

Die woorde van tannie Fie se familie in haar be-
grafnisbrief is treffend oor die mens wie sy was: Sy
was ‘n kind van die Here. Sy was ‘n besondere mens:
vriendelik, gasvry, geduldig, beginselvas, lojaal met
deursettingsvermoë, maar bowenal ‘n steunpilaar en
staatmaker. Sy het nooit gekla nie. Sy het altyd gesê
dat dit goed gaan. Sy was onselfsugtig en altyd ne-
derig.

Tannie Fie en oom Dirk was 64 jaar getroud. Oom
Dirk is op 23 Desember 2015 in die ouderdom van
89 jaar oorlede.

Oom Dirk en

tannie Fie Theron

Blanke boer en 

sy vrou van hulle 

plaas af weggejaag

Nadat die regering van Zimbabwe onlangs ‘n
ooreenkoms van $3,5 miljard geteken het om
wit kommersiële boere te vergoed vir hulle grond
wat hulle 20 jaar gelede onder Robert Mugabe
se beleid van grondroof verloor het, is ‘n blanke
egpaar sonder enige waarskuwing nou van hulle
plaas afgesit.

Martin en Debbie Grobler het die plaas Protea
Valley sowat 30 km suidoos van Harare gehuur.
Hulle woon nou reeds 22 jaar op dié plaas nadat
hulle ook destyds van hulle eie plaas afgesit is.

Die Groblers het geen waarskuwing ontvang
dat hulle die plaas moet ontruim nie. Twee vrag-
motors het net eenvoudig opgedaag en hulle be-
sittings uit die huis gedra en opgelaai. ‘n Amp-
tenaar van die ministerie van landbou het met ‘n
uitsettingsbevel en vergesel van die polisie op-
gedaag en hulle ingelig dat sy die eienaar van
die grond is. Die Groblers moes onmiddellik op-
pak en die plaas verlaat.
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