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“Ons het in Suid-Afrika te doen met ‘n terreurveld-
tog teen die Witman. Die fokuspunt is op die boere
op hulle plase”.

Dit is die kommentaar van die leier van die HNP,
mnr Andries Breytenbach, na die soveelste moord
op nog ‘n blanke boer in die land en die gebeure
op 6 Oktober op Senekal in die Vrystaat.

Duisende Blankes het Dinsdag op Senekal op-
gedaag by die hofverrigtinge waar twee vermeen-
de moordenaars verskyn het na die moord op die
jong plaasvoorman, Brendin Horner. Op Woens-
dag, 7 Oktober, is nog ‘n jong man, Leon Brits, op

Senekal: boere se geduld is op

Pofadder vermoor. Hy is deur sy vrou met steek-
wonde in die swembad gekry en is vermoedelik
deur van sy werkers vermoor.

Mnr Breytenbach wys daarop dat ANC-ministers
baie vinnig is om geweld tydens openbare optrede
deur Blankes te veroordeel. “Ons sien nie dieselfde
ywer wanneer swart bendes eiendom plunder en
vernietig nie”.

Hy wys daarop dat die boere uitgelok is deur die
kommentaar van die ANC se minister van polisie,
Bheki Cele. 

(Vervolg op bladsy 9)



Die protesaksie op Senekal het ‘n
duidelike boodskap aan die ANC-
regime oorgedra dat boere in Suid-
Afrika dit nie langer sal duld dat die
terroriste-oorlog teen Blankes op
hulle plase voortgaan nie.

Die boodskap is duidelik dat om-
dat die regime hulle nie steur aan
die moorde en plaasaanvalle nie,
die tyd aangebreek het dat boere
self vir hulle veiligheid sal sorg en
self die reg in hande gaan neem
om die moordenaars te laat boet.

Die gebeure op Senekal het ‘n
duidelike streep getrek: die ANC-
regime is die Witman in Suid-Afri-
ka vyandig gesind. Die Blankes van
hierdie land hoort nie binne dié

kommunistiese bestel nie. Ons moet daar uit. Ons
moet buite die bestel ons vryheid herstel.

Dit is duidelik dat die Blankes moeg is om die
muishond van Suid-Afrika te wees. Die ANC be-
hoort te weet dat dit die Blankes (en veral die
boere) is wat die ekonomie aan die lewe hou. Sou
hierdie werk in protes opgeskort word, verval Suid-
Afrika nog verder as rommelstatus. Die oorlewing
van elke landsburger sal op die spel geplaas word. 

Die protes by Senekal se hof was nie onver-
wags nie. Dit wat op Senekal gebeur het, het by
die Vaalhartsverhoor met erns begin. Daarna het
dit na verskeie verhore veral in die Noord-Trans-
vaal uitgebrei. Die polisie moes geweet het dat
een of ander tyd so ’n protes ’n sekere mate van
geweld sou oplewer. 

Die feit dat twee ministers hulle uitgespreek het
teen die protesaksie, wys dat die optrede by
Senekal die ANC tot in sy wortels geruk het. Die
boodskap was duidelik dat die Blankes nie soos
bokke na die slagpale gedweë oorgegee het nie.
Die regime het nie verwag dat die onreg teen die
Blankes by ’n punt gaan kom waar die Blankes
ook in gewelddadige protes kan optree nie.

‘n Segsman op Senekal het tydens die protes-
aksie geëis dat die ANC se minister van polisie,
Cele, moet bedank. Natuurlik! Dit is Cele wat op
Normandien die boere die skuld vir die (on)vei-
ligheidstoestand op die plase gegee het. Dit is
Cele wat boere beskuldig dat dit hulle skuld is dat
daar swak menseverhoudings tussen wit en swart
is, terwyl veediefstal al hoe meer aggressief raak.
Die skade op Senekal vloei direk uit Cele se ag-
gressie.
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. Senekal: 
Stop die teroriste-moorde

Die minister van justisie en korrektiewe dienste,
Ronald Lamola, het die boere se optrede in baie
skerp terme aangeval. Volgens hom is dit ontstel-
lend dat lede van die publiek eiendom beskadig in
‘n vry en demokratiese Suid-Afrika. Volgens hom
is die optrede op Senekal ‘n onverskoonbare aan-
val op wetlikheid en die regstelsel.

Lamola kan gerus in sy uitsprake wys waar hy
hom uitgespreek het teen die BLM se optrede waar
hulle eiendom beskadig het en mense se lewens
in gevaar gestel het. Waar was dié uitsprake tel-
kens wanneer ‘n standbeeld beskadig of omgegooi
is? Was daardie optredes wetlik binne die reg-
stelsel of was dit ook weer ‘n geval dat die wet net
soms en net vir sommiges geld?

Hy het ook beklemtoon dat betogers nie privaat
of openbare eiendom mag beskadig nie, want
“wanneer dit gebeur, kan die samelewing die risiko
loop om in anargie te verval”. Miskien moet die
minister nou duidelik kennis neem: as gevolg van
die regime se onvermoë om wet en orde te hand-
haaf, het die land nie net in anargie verval nie. Dit
het op alle gebiede totaal in duie gestort. Die skul-
dige is die ANC-regime wat nie in staat is om swart
terroriste moordbendes te arresteer en wet en orde
te handhaaf nie.

Wie is dit (indien hulle gearresteer word) wat tel-
kens in die hof verskyn wanneer ‘n blanke wreed-
aardig vermoor word? Dit is swart terroriste!

Die ANC moet ‘n slag weer na sy eie Wet Nr 33
van 2004 kyk. Artikel 25 handel oor die Wet op die
Beskerming van Konstitusionele Demokrasie teen
Terroriste- en verwante Aktiwiteite. 

Daarin staan: “entiteite wat terroriste- of verwante
aktiwiteite pleeg of poog om dit te pleeg, of daar-
aan deelneem of die pleging van terroriste- of ver-
wante aktiwiteite fasiliteer... moet stappe doen...
ten einde terroriste- en verwante aktiwiteite te
voorkom of te bekamp”.

Senekal se boodskap is duidelik: Stop die terroriste-
aanvalle en verwante aktiwiteite. Indien nie, is dit ons
boere se reg om self teen die terroriste op te tree.
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In die vorige uitgawe van Die Afrikaner is berigte
en kommentare geplaas dat die herstel van die
Afrikanervolk se vryheid (of selfbeskikking as u wil)
nie binne die huidige bestel en die bestaande
grondwet moontlik is nie.

Bogenoemde drie standpunte het die kern van
die argumente gevorm, nl dat die herstel van ons
volk se vryheid nie binne die bestaande grondwet
moontlik is nie. As die huidige ANC-regime (die so-
genaamde demokrasie) gesink moet word, moet
Afrikaners nie aan die ANC se verkiesings en sy
grondwet deelneem nie.

Daar is verder betoog dat ons ons eie volksraad
buite die bestel moet skep. Binne daardie eie volks-
raad kan ons van mening verskil en gesonde debat
voer (soos in die blanke politiek destyds waar die
NP, die VP en die Progge in een volksraad wyd
uiteenlopende standpunte gehad het).

Die pleidooi is: Konsolideer buite die bestel! Kom
uit die bestel uit! Dit sal die grootste vorm van ver-
set wees. Dit is ‘n aktiewe vorm van politieke weer-
stand. 

‘n Leser het na aanleiding van hierdie standpunte
die volgende vraag gevra:

• Verwerp die ANC-regime se grondwet;
• Skep ‘n eie Afrikaner Volksraad;
• Konsolideer buite die bestel.

Antwoord:
Die gedagte om 'n volksregister van ons volk by te
hou, is al meermale geopper. Dit is ‘n goeie gedagte
en met die oog op ‘n volksverkiesing ‘n noodsaak-
likheid. Wanneer ons 'n eie "volksregering" geves-
tig het met 'n uitvoerende amptenary, kan aan dié
saak ernstig aandag gegee word. Om dit as 'n pri-
vate inisiatief te probeer bedryf, is 'n onbegonne
taak. 

Wat wel intussen moontlik is, is om by die Volks-
eie Verkiesing Kommissie (VVK) as kieser te re-
gistreer (www.vvk.co.za). Die VVK se databasis
(kieserslys) is tans waarskynlik die mees omvat-
tende register van dié aard.

U argument dat ons kinders en jongmense ge-
breinspoel word, is ‘n groter kommer in hierdie sta-
dium. Dit is juis die rede waarom ons buite die
bestel moet optree. Dit is omdat ons binne die be-
stel is, en deel daarvan is, dat al die nuus en pro-
paganda op die sisteem fokus. Daar is bykans
geen propaganda van volkskap, volkstrots, rassuiwer-
heid en eie volkskultuur en -karakter nie. Binne die
bestel, tesame met die oormag van die sosiale
media en menseregte, word geen woord meer ge-
rep oor volksregte, nasionalisme en ‘n eie land en
eie volk nie.

Wanneer ons buite die bestel tree en daar sterk
optree, sal die volksbewussyn weer groei, sal ons
as volk weer uit die as van vernedering opstaan
om as volk weer ons regmatige plek in ons vader-
land in te neem. ― Redakteur

● Lesers wat graag ‘n standpunt wil stel of vrae het
oor hierdie debatspunt, kan aan ons skryf by
info@hnp.org.za 

Debat

Is die samestelling en die byhou van 'n volks-
register 'n lewensvatbare opsie? Is daar al aan
hierdie gedagte aandag gegee? Daar kan nie
gewerk word slegs op die aanname dat daar
nog 'n Afrikanervolk in Suid-Afrika bestaan nie,
veral nie as gevolg van die breinspoeling van
ons kinders op skool en studente op universiteit
nie. Duisende van ons jong volksgenote het
reeds die land verlaat. Hoe sterk, getallegewys,
is diegene daar buite wat hulself as Afrikaners
beskou, soos ek?
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Na jare van korrupsie in die hoogste kringe in Suid-
Afrika is nou begin met arrestasies van vooraan-
staande sakemanne en voormalige staatsampte-
nare. Die vraag is of meer as net middelvlak-politici
ook aan die pen gaan ry?

Gaan al die skuldiges aan die pen ry?

Politieke kommentators verwys na “die inhegtenis-
neming van ANC-gesinde sakelui en hulle korrupte
dansmaats in die ANC”. Dan word die vraag gevra
wat sal in die ANC en met die die ANC-staatshoof
gebeur as die skuldiges in die ANC se nasionale
uitvoerende komitee (NUK-lede) ook aan die pen
gaan ry. Baie van hierdie NUK-lede is net so skul-
dig aan korrupsie soos diegene wat reeds in hegte-
nis geneem is. Die klem val dan daarop dat daar
twee faksies in die ANC is, en dat dit mootlik is dat
van Ramaphosa as staatshoof ontslae geraak kan
word.

Mnr Peet Joubert, onderleier van die HNP, sê al-
hoewel die ANC se nasionale uitvoerende komitee
die optrede teen korrupte staatsamptenare onder-
steun het, is ‘n baie groot gedeelte van daardie ein-
ste ANC-NUK stoere Zuma-ondersteuners. Hy sê
die verdeeldheid binne die ANC gaan nou nog
meer ernstige afmetings aanneem. Zuma-onder-
steuners in die ANC se topbestuur gaan veg om
hul poste te behou. 

“Karakters soos Ace Magashule en Nkosazana Dla-
mini-Zuma (laasgenoemde was kandidaat vir leier-
skap van die ANC) geniet sterk steun binne die NUK. 

“Volgens kenners word daar agter die skerms plan-
ne beraam om van Ramaphosa ontslae te raak.
Berigte dui daarop dat ‘n gekoördineerde politieke
aanslag op Ramaphosa se leierskap uitgevoer word. 

“Wat ookal gebeur, Suid-Afrika is steeds in die han-
de van politici wat sorg vir persoonlike welvaart en
terselfdertyd die totale onteiening en ontmagtiging
van die Blankes. Nie een van die faksies binne die
ANC-regime is besorg oor die belange van die Wit-
man nie. Beide die faksies het ten doel om die blan-
ke volk finaal onder te ploeg ― of dit nou Rama-
phosa is en of dit ‘n plaasvervanger sal wees.

“Tyd sal leer of die optrede teen korrupsie enduit
gevoer gaan word, en of die arrestasies wat nou
gedoen is, net nog ‘n politieke strategie is om die
weerstand en opstand teen die ANC te onderdruk.
Die vraag is of dit nie maar net gedoen word om
die buitelandse beleggers ‘n rat voor die oë te draai
dat korrupsie vasgevat word nie. 

“Die arrestasie van top-figure in die ANC, in die
regering en in die kabinet sal die vraag oor optrede
teen korrupsie beantwoord”, sê mnr Joubert.

-------------------------

08:30
Toer deur Kruger-huis

Theuns de Wet

10:00
Erediens in die Paul Kruger-kerk

Prof Alwyn Swanepoel van die AP-Kerk

10:40
Feesrede

Prof Anton van Vollenhoven

11:30
Verversings / Tee / Koffie

13:00
* Kranslegging te Helde-akker

14:00
Toer deur Kerkplein

Dean Erasmus

(*Organisasies wat graag kranse wil lê 
of indien u enige navrae het, kontak vir 

Hannes Noëth by 083 415 5961 of

hoof@krugergenootskap.org)
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Terreur in Suid-Afrika
Groot bohaai word gemaak oor die polisievoertuig wat op Senekal aan die brand gesteek is. Op sosiale media
is selfs die vraag gevra of van die boere wat teenwoordig was, werklik daarvoor verantwoordelik is.

Berigte dui nou daarop dat die polisie die skuldiges soek. Een boer is gearresteer en nog arrestasies
gaan volg, skryf die media. Maar geen berig dui hoe ernstig die polisie is om al die moordenaars van
Brendin Horner op te spoor en te arresteer nie.

Met al die lawaai oor sogenaamde minagting van wet en orde op Senekal en ‘n enkele polisievoer-
tuig wat brand, is dit goed om ook na foto’s te kyk waar swart terroristebendes wet en orde geminag
het in hulle gruwelike geweldsaksies. Hoeveel arrestasies is na dié geweld gemaak?
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“My hart bokspring vir dié wat in Senekal was ter
ondersteuning van ons boere en Brendin se familie.

“Die Brendin Horner-saak is uitgestel tot 16 Oktober.
Ons ken dié ou fopspeen goed. Dis daar om ge-
moedere te demp. Teen dan sal ons in elk geval
twee ander boere kwyt wees. 

“'n Vriend bel uit Senekal en sê ek moet aanhou,
want hy ‘koes gou vir die traangas’. Tuis vra ek my-
self: is daar 'n ander minderheidsvolk ter wêreld
wat die hoogste moordkoers op aarde met soveel
Christelike welwillendheid absorbeer vir so lank?
En vir hoeveel langer word dít van ons verwag?

“Baie toesprake is gemaak en die woord ‘iets’ was
weer oordonderend. Ons moet IETS doen, IETS
moet gebeur, ens. Ons sê dit al in optogte vanaf
2005 en steeds ontwyk daardie IETS ons. Ek is
oop vir enige IETS om die slagting op my mense
hok te slaan. Voel vry om IETS by te las, maar hier
is oplossings wat ons sover oorweeg het:

“Politiek: Die hoop beskaam. Demokratiese party-
politiek is 'n trae, kumbajaproses wat deur be-
skaafde kanale wandel en wag vir die Overton
Window om op dreef te kom. Dit kan jare vat, selfs
millennia. Veral vir akute minderhede. Dis beslis
nodig alhoewel ons geduld vir hierdie suutjies-
poepstelsel dekades reeds op is. Nie eers die DA-
spreker is geduld op Senekal nie.

“Die regering: Dis geen geheim nie. Die regering

Steve Hofmeyer sê sy sê oor Senekal:

staan apaties teenoor ons pyn. Vir Cyril is ons wit
kruise deurskynend en vir sy kabinet is dit alles 'n
grappie. Cele snou die boere met minagting toe:
‘who do you think you are?’ Die kommunistiese
masjien wat die staat dryf, ry al dekades sonder
skroom regdeur ons siele. Die staat is 'n dood-
loopstraat vir blanke-, boere-, Boere- en Afrikaner-
griewe. Hulle het nou die dag nog haatspraak-
liedere soos ‘Skiet Die Boer’ in howe verdedig. Die
regering is nie jou vriend nie. Die regering is aan-
dadig.

“Sesessie: Hierdie is ongelukkig ook 'n politieke
oplossing waar 'n deel van die bevolking territoriale
onafhanklikheid opeis. Dis 'n grondwetlike reg, maar
ongelukkig moeiliker as om jellie teen die plafon
vas te spyker. Sou dit eendag geskied, sou dit al-
leen die boer binne daardie grense baat, afhan-
gend van dié nuwe staat se beleid en grensbeheer.
Ek staan vir enige proses wat afstig weg van die
Marxistiese, anti-christelike en kulturele suiwering
van my volk. Ons doen dit in elk geval reeds vir-
tueel en onder die radar. 

“Weerbaarheid: Hierdie is voorlopig ononderhan-
delbaar. En dis al wat ons het. Dit staak nie plaas-
moorde nie, maar dit kan voorkomend wees: be-
veiliging, bewapening, wapenopleiding, inskake-
ling by polisieforums, WhatsApp-groepe, vrywillige
patrollies en pro-aktiewe voorkoming wat

(Vervolg op bladsy 7)

Die tema van plaasmoorde sal nog baie in hierdie blad gedebatteer word, want
die walglikheid daarvan kan nooit genoeg beklemtoon word nie, terwyl dit steeds
sterker dui op die terroriste-oorlog wat daar teen die Blankes gevoer word.

Die slagordes word nou behoorlik tussen Blank en Nieblank opgestel. Die ge-
beure op Senekal, waar ‘n jong plaasvoorman vermoor en aan ‘n paal gebind is,
het emosies opgejaag, soveel so dat boere wat reeds emosioneel daaroor was,
en toe by die hof deur polisie geprovokeer is, hulle woede getoon het deur die
gebou binnegegaan het en ook ‘n polisievoertuig aan die brand gesteek het. In
elk geval was die skade nie naastenby soos dié van swart betogers wat treine,
busse en geboue vernietig nie. (Kyk bladsy 5)

Op sy Facebook sê die dikwels uitgesproke sanger, Steve Hofmeyr, dit wat die
gevoel van baie verwoord.
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(Van bladsy 6)

meestal tegnologie inspan. Dit kan duursaam wees
vir meeste. 'n Paar bloeddors Boerboele help altyd.
En as jy moet skiet, moenie mis skiet nie.

“SAPS: Die polisie is hier ook 'n groot teleur-
stelling. As hulle nie betrokke is nie, is reaksietye
traag en ondersoeke is halfgebak. Hiermee kom-
plementeer hulle 'n regbank wat ook aan inersie ly.
Bygesê, ons kan nie van die polisie verwag om te
moet weet waar en wanneer plaasaanvallers gaan
toeslaan nie, maar die SAPS is 'n tragiese plaas-
vervanger vir die ontbinde kommando's. 

“Doodstraf: Hierdie is 'n oplossing, maar dié
staatsbesluit is nie in ons hande nie. Ironies is die
doodstraf een van 'n handvol regte wat
demokrasieë nie aan 'n demokratiese stem wil
blootstel nie. Maar, met die doodstraf sal ANC-
gekose regters ook kies wie galg toe gaan en wie
nie. Die doodstraf sal po-lities wees, selfs uitkoms-
gebaseerd. Stel jou voor. Verteenwoordigende
teregstellings wat reken dat ons darem af en toe
aanvallers ook moet straf. 

“Emigrasie: Enige bestemming bied respyt (uitstel)
van Suid-Afrika se brutaliteite, maar ontworteling
sit nie in almal se broek of sak nie. Dit help ook nie
dié wat agterbly nie. Vlugkapitaal skaad plaaslike
vooruitsigte.

“Staak: 'n Tydelike versperring laat die metrorade
gou regop sit, maar nie die staat nie. Die staat hou
hom besig met staatskaping, dit wil sê, hoe om ryk
instansies onderdanig te maak aan kaders se spog-
motors en vakansiebegrotings. Stakings is onge-
lukkig duursaam vir dié wat baie het om te verloor.
Dis duur om langtermyn jou eie oorlewingsaar af
te kap net om ander te wil grief. Sal jy, wat nie 'n
boer is nie, ophou werk om die ANC 'n les te leer?
Nou hoekom dit van boere verwag? Sal jy jou
gesin na die rand van die afgrond toe sleep bloot
as 'n gebaar vir dié wat eintlik niks vir jou voel nie?
Ek twyfel en ek sal dit nie van ander verwag nie. Ek

onthou egter hoe die Boere 30 jaar gelede Kerk-
straat op sy knieë gedwing het met 'n twee kilo-
meter ketting van trekkers en ploeë. Maar 1991
was 'n ander heelal.

“Aktivisme: Stakings sal, soos optogte, ope briewe,
griewelyste, vlae en demonstrasies, altyd nodig
wees. Die bewusmakingsveldtogte vra vir aandag
en internasionale simpatie. Dis nodig om jou grie-
wespoor amptelik te maak sodat niemand later
onkunde kan pleit nie. Ongelukkig is aktivisme so
voorkomend soos 'n slap heining. Internasionale
intervensie is nie meer modieus nie en die media
is selektief oor wie hulle voel slagoffers mag wees
en wie nie. Brendin Horner se moord was gelukkig
om Rapport se bladsy 6 te haal.

“Geweld en vergelding: Ons instinkte lê toene-
mend hier. En die Vader weet, vat aan my kind en
ek skiet almal om my vrek. Maar daar is opstokers
tussen ons wat ons binne 'n tronksel in wil opsweep.
Dit geld vir geweld, belastingweerhouding of enige
aksie wat die ANC nie kan wag om te straf as
hoogverraad nie. Die prinse wat jou hiernatoe lei,
sal nie daar wees as jy in 'n SAPS-bakkie weggery
word nie. Almal skree ‘doen iets’ maar die slimjan
wat enige van dié eerste doen, sal 'n voorbeeld
van gemaak word. Die prinse sal laat spaander.
Hoor my lied.

“God en geloof: Ek sou verkies dat God onder-
liggend aan al bogenoemde lê. My godsbeskouing
is dalk aweregs, want ek glo dat God in Sy almag
kan ingryp, maar nie hoef nie. God bied betekenis
eerder as voorspoed. Verkeerde verwagtinge laat
die kerk leegloop. En dan hou ons dit teen God.
Hersien alle eenvoudteologie en weet dit: God help
die wat hulself help.

“Wat mis ek? Help my met opsies vir ons mense.

“Hoe ook al. Die Blankes, boere en Boere het genoeg
gehad. Ons kom vir jou. Ons gaan die keel van ont-
eiening, onbevoegdheid, korrupsie en volksmoord
afsny ― want ons het geen ander keuse nie.”

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

HUTTEN-BUCHDIENST

Posbus 7234, Pretoria, 0001
Vuurklipstraat 541, Die Wilgers

www.hutten.co.za 
hutten.buchdienst@gmail.com

012 807 0434
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Verjaardagfonds

Die Afrikaner se verjaardagfonds het sy mikpunt van R100 000 bereik. Die Afrikaner is die mondstuk van en word
deur die HNP uitgegee. Mnr Fritz van Graan, voorsitter van die HNP se finansiële komitee, sê uit die reaksie en
kommentaar van die lesers wat ontvang is, is dit duidelik dat daar groot waardering is vir die HNP se standpunt
om buite die ANC-bestel die stryd te voer. Hy sê die politieke standvastigheid van die HNP en die HNP se stand-
punt dat daar geen manier is om binne die raamwerk van die grondwet van die regime ons volk se vryheid te her-
win nie, vind al meer begrip en steun.

Mnr Van Graan het beklemtoon dat die boodskap van volksvryheid nie deur Die Afrikaner uitgedra kan word
as daar nie genoegsame fondse is om dié blad uit te gee nie.

“Ons is opreg dankbaar vir elke bydrae. Daarvoor sê ons baie dankie. Daar is volksgenote vir wie dit nog nie
moontlik was om ‘n bydrae te maak nie as gevolg van die inperking en alles wat daarmee gepaard gegaan het. Ons
het dus besluit om die geleentheid om nog by te dra, tot die einde van die jaar te verleng. 

Laat ons nie stop by R100 000 nie. Die politieke stryd gaan voort. Elke finansiële bydrae maak ons werk makliker”,
sê mnr Van Graan.   

Ons erken met groot dank die bydraes hieronder:

Totaal van die vorige bydraes wat reeds erken is: R 98 250
Mnr Kobus Erasmus R      500
Mnr J Naude R      200
Mnr Piet Botha R      500
Mnr Johan Wiesner R   1 000

Totaal: R100 450 

• 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!

Jaarkongres 2020
Saterdag, 28 November 

om 09:00

Gemeenskapsaal, Kleinfontein

Slegs HNP-lede sal by die kongres toegelaat word.
Geen besoekers nie. Geen lede van die media nie.

Hou hierdie ruimte dop vir 
besonderhede oor die kongrestema, 

verslae en die dag se program
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Terreur teen Blankes

(Van bladsy 1)

“Hoekom is daar nog nie een aanklag van terrorisme
teen die moordenaars gemaak nie? Ons het te
doen met ‘n terreurveldtog. Die HNP se standpunt
is dat terroriste nie net gevang moet word nie. Ter-
rorisme moet uitgewis word. Totdat plaasmoorde
en -aanvalle nie as terrorisme verklaar word nie, en
daarvolgens opgetree word, sal dié moorde op ons
mense nie ophou nie.

In redaksionele kolomme word die optrede van
boere op Senekal “betreur omdat dit ‘n skadu werp
oor die massabetoging teen plaasmoorde”. Tog
word erken dat die ANC net weer die erns van plaas-
aanvalle onder die mat sal vee.

By die byeenkoms op Senekal het mnr Jess de
Klerk dit baie duidelik gesê dat die ANC moet ken-
nis neem “die boere het nie grond gesteel nie!” Hy
het geëis dat Cele as minister moet bedank.

Mnr Herkie Viljoen het die skare ingelig dat boere
van Paul Roux reeds in Januarie ‘n volledige ver-
slag aan die Valke oorhandig het oor die korrupte
optrede van die plaaslike polisie wat saam met
veediefstalsindikate in die omgewing werk. Hy het
geëis dat Cele binne sewe dae moet antwoord
hoekom daar nog niks aan die saak gedoen is nie.
Hy het gesê die veediefstalsindikate raak al meer
aggressief.

Mnr André Pienaar, wat by Marquard boer, het in
sy toespraak gesê die skare moet die moorde-
naars gaan uithaal. ‘n Groep jong boere het saam
met Pienaar die hofterrein en -gebou ingegaan.
Pienaar is die volgende dag by sy huis op Senekal
gearresteer. Sewe polisievoertuie met ‘n groot
aantal polisiemanne is gestuur om hom te ar-
resteer.

Nadat die skare op Senekal reeds uitmekaar ge-
gaan het, het die polisie ‘n skokgranaat na ‘n klom-
pie jong boere gegooi. Dit het op dié mans min in-
druk gemaak. Toe dié boere in die straat inbeweeg

het, waar die granaat ontplof het, het die polisie
weggejaag. 

Ander kommentaar dui daarop dat die uitlatings
van Cele net olie op die vuur is. Hy het die polisie
opdrag gegee om op te tree en diegene wat vir die
beskadiging van staatseiendom op Senekal ver-
antwoordelik is, in hegtenis te neem. “Dit bewys sy
haat vir die boere”, word gesê.

Cele het gesê dat niemand die reg het om die wet
in eie hande te neem nie. “Dan moet die polisie hulle
werk doen en dit vinnig en reg doen”. Cele het ook
die boere se motiewe bevraagteken “omdat hulle
hulle woede op die polisie” uitgehaal het, wetende
dat dit sy uitsprake en optrede is wat die rede daar-
voor is.

Die leier van die VF Plus, dr Pieter Groenewald,
sê die oorsaak vir die boere se optrede was omdat
hulle getart is. Hy het nogtans na dié optrede as ‘n ge-
isoleerde geval verwys. Hy het gesê toe EFF-on-
dersteuners die winkels van Clicks geplunder het,
het die ANC-ministers nie sulke sterk uitsprake ge-
maak nie.

Ook die ANC se Vrystaatse premier het gesê die
regering kan nie sulke dade van blatante mis-
dadigheid duld nie.

Die hoofsekretaris van die HNP, mnr Louis van
der Schyff, sê hy is nie verbaas oor die dubbele
standaarde van die ANC nie. Die haat en onder-
drukking van die Witman is duidelik sigbaar. Sene-
kal het gemaak dat dit nou op die oppervlak is ―
vir een en almal om te sien. 
“Op Senekal word ‘misdaad’ veroordeel. Die vraag

moet gevra word of die jarelange korrupsie en dief-
stal van die belastingbetaler se geld nie ook ‘n mis-
daad is nie. Is die ineenstorting van infrastruktuur
en die vernietiging van dienste soos die spoorweë
asook die gemors waarin die ANC die land se eko-
nomie gedompel het (waardeur miljoene mense
nie kos op hulle tafel het nie en 52% werkloos is)
nie misdadige landsbestuur nie?” vra mnr Van der
Schyff.

“Die ANC moet nie Senekal lig ag nie. Die bood-
skap is duidelik: Genoeg is genoeg!”

Daar is groot steun vir mnr André Pienaar, die jong
boer van Marquard, wat op 7 Oktober op Senekal
in hegtenis geneem is weens die optrede van woe-
dende boere by die hofgebou op Senekal. 

Mnr Pienaar word in die media beskryf as die voor-
bok op Senekal.

Pienaar se regsverteenwoordiger, Ilani Oberholzer,
sê sy word oorval deur oproepe van mense wat
hulle steun aan Pienaar toesê. Ook regslui het op

sosiale media hulle besonderhede ver-
skaf en aangebied om Pienaar te help.

Die rede vir Pienaar se arrestasie is
waarskynlik omdat hy, toe hy die skare toegespreek
het, gesê het: “ons gaan haal hulle uit”. Die boere
wou hê die twee beskludigdes moes na buite ge-
bring word om die groot massa boere te sien.

Pienaar is deur die polisie van openbare geweld-
pleging en kwaadwillige saakbeskadiging aangekla.
Die polisie het geen bewyse oor wie die vangwa om-
gegooi het of aan die brand gesteek het nie.

Groot steun vir André Pienaar
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Lees Markus 12:28 - 34
Deut 6:5:  “Daarom moet jy die Here jou God liefhê
met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou
krag”.

Die woord evangelie word deurentyd in die kerk
gebruik. Die woord evangelie beteken “goeie nuus”.
Dit word veral gebruik aangaande die nuus om-
trent Jesus Christus. Die nuus wat herders op daar-
die eerste Kersnag van engele ontvang sê: Moenie
bang wees nie. Ek bring vir julle die evangelie
(d.w.s. die goeie nuus/die goeie tyding). Die goeie
nuus dat daar vandag vir julle gebore is, die Ver-
losser, Christus die Here! (Lukas 2:10-11).

Ons kry daagliks baie nuus vanaf al die sosiale
platforms. Eintlik te veel. Meer as wat ons kan in-
neem en verwerk. En baie van hierdie nuus is slegte
nuus. En slegte nuus maak ons negatief oor die
toekoms.

Ons het so ‘n groot behoefte aan goeie nuus. Die
Evangelie is die Goeie Nuus. Die Goeie Nuus van-
af God wat sê: Vandag, my kind, is daar ook vir jou
die goeie nuus dat in Jesus Christus daar redding
is. Maak nie saak hoe jou verlede lyk nie; hoe groot
jy meen jou sonde is nie; ook vir jou is die Ver-
losser gebore, Christus die Here!

Op ‘n stadium het ‘n mens ook ‘n klein Bybeltjie
gekry met die titel: Die Blye Boodskap. Dit is niks
anders as die Goeie Nuus aangaande God wat in
Christus die mens van die ewige verderf kom red
nie.

Ook by die doop is hierdie goeie nuus wat sig-
baar verkondig word deur die teken van die water.
Dit is die nuus wat sê: My liewe kind, Ek kies jou
voordat jy ‘n keuse kan maak. Ek kies om jou Va-
der te wees. My Seun het vir jou sonde aan die
kruis gesterf. My Gees sal die geloof dat Christus
alleen die Verlosser van die wêreld is, in jou wek.

In Gesang 258 sing ons van hierdie goeie nuus:
Die vreugdevolle tyding, wat die bron is van dit wat
ons harte bly maak. En dit wat ons harte bly maak,
is die Evangeliewoord! God se Woord van die blye
nuus aangaande Jesus Christus.

Is hierdie nuus aangaande Christus nog vir ons
goeie nuus? 

Die tema van gehoorsaamheid is ‘n tema waar-
oor ons nie meer graag praat nie. Daar is baie

redes hiervoor.
1. Ons lewe in ‘n tyd waar die wêreld deur onder
meer die media en sosiale media van ons verwag
om polities korrek te praat. Dit het meegebring dat
die skeiding tussen reg en verkeerd vervaag het.
Alles is aanvaarbaar.
2. Ons lewe ook in ‘n tyd waar menseregte sterk
voorop staan. Ek het die reg om as mens myself uit
te druk. Ek het vryheid van spraak. Dit bring mee
dat ons in sekere opsigte gedwing word om al hoe
meer akkommoderend te wees ten opsigte van
ander wat nie met dieselfde waardes, geloof en
oortuigings as ons lewe nie. En so vervaag die
grense verder tussen reg en verkeerd.
3. Al hierdie dinge lei natuurlik na die punt waar
ons samelewing se gesagstrukture uitgedaag word. 

Uitendelik is die vraag of al hierdie dinge vir ons
‘n beter samelewing skep of nie?  Is ons huise of
kinders of samelewing beter daaraan toe as deka-
des gelede?
4.  Daar is egter nog ‘n rede hoekom ons nie graag
oor gehoorsaamheid praat nie, want dit vind nie
oënskynlik so ‘n belangrike plek in ons Christelike
geloof nie. Gelowe soos die Islam of Judaïsme
(Joodse geloof) is byvoorbeeld gelowe met streng
wette wat nagevolg moet word. Die Christelike ge-
loof sentreer rondom die genade wat God vir ons
bewerk het deur Jesus Christus. En mense leef
asof hierdie genade van God my nie oproep tot
gehoorsaamheid nie. Dus, ek kan maar as ge-
lowige leef soos wat ek wil, want God sal my ver-
gewe en my genadig wees. 

Geloof vra van my gehoorsaamheid. Hoekom moet
ek God gehoorsaam? Hoekom moet ek Hom ge-
hoorsaam en liefhê? Want, Hy is die Enigste God
en Hy vereis gehoorsaamheid van my.

Gehoorsaamheid vloei voort uit geloof. Wanneer
ek glo dat God alleen God is, wanneer ek glo dat
God my Sy kind gemaak het deur Jesus Christus
se sterwe en opstanding, dan luister ek na hierdie
God. Dan gehoorsaam ek Hom. Dan lees ek sy
woorde in die Bybel om te hoor wat Hy van my ver-
wag.

Die Bybel is God se Goeie Nuus aan ons. Dit is
die Blye Boodskap, die Evangelie.

Woord en wêreld

Geloof en gehoorsaamheid



Op 31 Mei 1961, met Republiekwording, het die
Uniewapen ook die wapen van die Republiek van
Suid-Afrika geword.

Op bladsy 13 in die uitgawe van Mei 1973 van
Die Jong Staatsburger word geskryf dat hierdie
wapen werd is om op trots te wees, “want hy praat
‘n taal wat elke inwoner van hierdie land kan ver-
staan. Dit is ‘n simbool van ons volk se eie onaf-
hanklike bestaan en herinner terselfdertyd aan ‘n
ryke volksgeskiedenis”.

Die skild is die vernaamste deel van die wapen.
Dit bestaan uit vier kwartiere. Een: Die beeld van ‘n
vrou as sinnebeeld van Geloof en Hoop. Sy verskyn
op ‘n rooi agtergrond, leunende met haar regterarm
op ‘n rots en met die linkerhand op ‘n anker. Hier-
die simbool word ook die Kaapse Maagd genoem
en is die oudste wapen wat in ons land bekend is.
Dit is ook die wapen van die eertydse Kaapkolonie.

Die tweede kwartier verteenwoordig Natal. Dit is
twee hardlopende swart wildebeeste. Hulle verskyn
op ‘n goue agtergrond. Die twee wildebeeste in
aksie is inheemse diere van Natal en simboliseer
krag en frisheid van ‘n vrye volk.

Drie is ‘n lemoenboom met vrugte aan. Die kleur
van die vrugte is oranje en verteenwoordig die
Oranje-Vrystaat. Dit herinner aan ‘n stoere en dap-
per voorgeslag.

Die ossewa in die vierde kwartier in silwer op ‘n
groen agtergrond is die Voortrekkerwa waarmee
die Voortrekkers die binneland ingetrek het. Hy
verskyn daar as die draer van die beskawing na

Die Jong Staatsburger (2)

die Noorde. Dit verteenwoordig ook Transvaal.
‘n Gekartelde lyn wat die Oranjerivier voorstel,

verdeel die skild in twee dele.
Daar was geargumenteer dat die vier dele (kwar-

tiere) die vier vroeëre provinsies met aparte regerings
verteenwoordig en dus op verdeeldheid dui. Om
hierdie gedagte reg te stel, is ‘n saambindende of
oorkoepelende teken oor die vier kwartiewe aan-
gebring. Die leeu, in rooi, op ‘n krans, stel krag voor.
Dit toon ‘n band met die lande van ons herkoms
waarmee ons die nouste kulturele bloedbande het,
naamlik Nederland en Engeland. 

Die leeu is rooi soos die Hollandse wapen. Dit staan
op sy vier pote met sy kop na die toeskouer, net soos
die Engelse leeu. In sy regterklou hou die leeu vier
stawe wat deur ‘n lint saamgebind is om die een-
heid van die vier provinsies voor te stel. Hierdie ge-
dagte van eenhed is vasgelê in die leuse onderaan
die wapen: Ex Unitate Virus (Eendrag maak mag).

Die springbok aan die regterkant en die gemsbok
aan die linkerkant is twee eg Suid-Afrikaanse bok-
soorte. Hulle is die skildhouers. Tussen die bokke se
pote is daar takke van die suikerbos met blomme aan.

Dan skryf Die Jong Staatsburger: “As ‘n volk, een
van sin en een van siel, die toekoms aandurf met ‘n
wapenrusting soos hierdie ― gebou op ‘n rots, ge-
anker in ‘n vaste geloof en hoop en geïnspireer deur
‘n glorieryke verlede ― dan behoort hy inderdaad
geestelik weerbaar te wees en met vertroue voor-
waarts te kan gaan”.
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Die wapen van die Republiek van Suid-Afrika (1961)
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A dramatic and penetrating study which reveals that the
Black Lives Matter ideologues do not seek "racial equality"
but rather the total destruction of whites and their civi-
lization - and are driven by a deep, underlying mass psy-
chosis which falsely blames white people for all problems
encountered by non-whites trying to fit into a First World
society.

Dealing forthrightly and fearlessly with the unalterable
genetic traits-IQ, character, psychology, and behavior
which are the true causes of racial disparities in crime,
socio-economic status, education, and health, this book
conclusively refutes the claim that "systemic racism," a
code word for "blame whitey," is the cause of non-white
failure to achieve parity in white nations around the
globe. This biologically predetermined imbalance in out-
come causes huge psychological stresses upon all
groups, and manifests itself in non-whites blaming whites
for everything, manufacturing hate crime hoaxes at the rate
of one every five days, and an evergrowing plethora of
self-justifying lies and invented history, all of which could
be alleviated by the simple solution proposed in the
book's conclusion: physical geographical separation.

Reviewed in this expansive work are:
-The myth that police in the US are targeting blacks; 
-That 95% of blacks killed in the US are killed by other blacks; 
-That whites suffer disproportionately from non-white criminal attacks (and not the other way around, as claimed);
-That poverty and "environment" do not necessarily "cause" high crime rates; 
-That low IQs has been proven to be linked to crime and all the socio-economic ills blamed on whites; 
-That blacks bear greater responsibility for the slave trade than anyone else (as Africans sold the slaves, and, in
colonial America, owned more black slaves, proportional to their population size) than whites; 
- That there is a hate crime hoax every five days in the US-indicative of a mass psychosis; and that these hoaxes
are ruthlessly propagated by the mass media; 
- That the establishment is "systemically racist" against whites in terms of affirmative action and other anti-white
discriminatory measures.

Finally, this work shows how the psychological stress which underlies all racial tension can only be alleviated by
physical geographical separation of the races, as only then can each group achieve its fullest potential with-out
being in perpetual conflict with others.

With 473 footnotes, this 290-page work is fully referenced from authoritative sources only, including dozens of
scientific papers and studies. It contains 79 illustrations, three tables, and is fully indexed.

Advertensie

HUTTEN-BUCHDIENST
Posbus 7234, Pretoria, 0001

Vuurklipstraat 541, Die Wilgers
www.hutten.co.za 
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012 807 0434
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