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Terwyl plaasmoorde en geweld teen boere voort-
duur, het die staat nog geen poging aangewend om
teen die terreur op te tree nie. Terwyl rassespanning
toeneem, is daar geen poging van die ANC-regime
om deur optrede of betekenisvolle uitsprake hier-
die spanning te ontlont nie.

Na die wreedaardige aanranding van Schalk en
Lana Coetzee op 6 Junie buite Reivilo is verskeie
moorde gepleeg. Na die moord op die Brand-gesin
by Hartswater op Sondag, 26 Julie is gedink dat
dié moord die waterskeiding was. Daarna het boere
en ander Blankes landwyd protesoptogte gereël
(veral in die Noord-Transvaal) waar verdagtes in
die hof voorgekom het.

Die protesoptogte en optrede na die Senekal-
moord het getoon hoe die emosies oplaai en hoe
die woede by breekpunt is.

Wat jammer is, is dat daar in blanke geledere nie
eendragtigheid is nie. Daar is ongelukkig nog te
veel publisiteitsoekers in hierdie krisistoestand. 

Die vraag is of die rassestreep getrek is. Daar word
los en vas gepraat van ‘n burgeroorlog. Is die bete-
kenis daarvan ‘n oorlog tussen wit en swart? Dan
is daar protesoptoge met ‘n wit vlag. By ander ge-
leenthede word swart sprekers gebruik om die blanke
skare toe te spreek. Eendragtigheid in blanke ge-
ledere ontbreek.

Mnr Andries Breytenbach, leier van die HNP, sê
die probleem is dat baie mense wil leiding gee en
dan praat hulle van oorlog. Hy sê wat tans in die land

gebeur, gaan oor die aanslag op die Afrikanervolk.
Die protesoptogte moet benut word om bevel- en
beheerstrukture in plek te kry. Daar moet eenheid
van bevel wees. Daar is ‘n behoefte aan koördina-
sie van optrede.

Intussen is die swart organisasies, veral die EFF,
steeds besig om hulle ondersteuners teen die Wit-
man op te sweep. Na die sing van die liedjie, kill
the farmer, kill the boer, is nou ‘n opruiende liedjie
vanaf die EFF se verhoog by Senekal gesing waar-
in (in Zoeloe) gesing word: “Bel die brandweer...,
brand hierdie boere... die EFF gaan dan in die
spasie in”.

En toe volg die verwoestende brande in die Vry-
staat. Elf brande het oor die provinsie gewoed. Dit
het ontstaan na ‘n betoging van Swartes buite
Hertzogville toe hulle teen swak munisipale dienste
betoog het. Die indruk is dat verskeie ander brande
op ander plekke gestig is wat ‘n enorme skade aan-
gerig het. Hierdie skade is aan blanke boere ― hulle
wat kos op die tafel vir al Suid-Afrika se mense sit.

Honderde beeste is dood of moes van kant gemaak
word as gevolg van die brande. So ook skape en wild.

Terwyl dit bekend is wie vir die brand oor swak
dienste verantwoordelik is, is geen arrestasies oor die
brande gemaak nie. Nadat die boere op 6 Oktober
stappe gedoen het na die polisie se vyandige op-
trede, is ‘n boer gou gearresteer ― maar  arrestasies
van swart geweldplegers word gerieflik agterweë
gehou.



Die afgelope weke se gebeure het
weer eens die onwerkbaarheid
van die eenheidstaat beklemtoon,
terwyl die sogenaamde reënboog-
nasie al meer van ‘n onhaalbare
illusie word ― behalwe dalk nog
vir mense soos Max du Preez.

Die wrede moord op die jong boer
van Senekal het enersyds nuwe
aandag op plaasmoorde gevestig,
en andersyds die keelvolheid van
die boere daarteen getoon. Dit is
die eerste keer dat die boere se
frustrasies so hoog opgeloop het
dat hulle selfs polisievoertuie fisies
verwyder het, nadat dié uiters uit-
tartend tussen die boere ingery
het. Die gebeure wat daarop ge-

volg het, moet suiwer voor die deur van die polisie
gelê word.

Wat egter toe gebeur, is dat die breedsprakige
hoedeminister van polisie eis dat die boere wat
betrokke was by die polisievoertuig wat omgekeer
is, aangekeer moet word. Inderdaad word ‘n boer
aangekeer, en word die volle onredelike mag van
die staat op hom uitgeoefen, word hy voor ‘n
naweek in hegtenis geneem om seker te maak hy
bly in aanhouding tot die eerste hofverskyning die
volgende week. Hy word eerste borgtog geweier,
en aanvanklik word hy vir so ‘n onbenulligheid som-
mer aangekla vir terrorisme! Uiteindelik moet hy
hom tot die hooggeregshof wend om borgtog van
R15 000 te kry ― ‘n belaglik hoë bedrag. Met die
steeds bestaande beperking op internasionale
reise as gevolg van Covid 19, kan niemand feitlik
‘n vlug risiko wees nie. Maar hy is ‘n Blanke en in
verset, en dit is waarom hy so behandel word.

Tydens ‘n tweede hofverskyning word die EFF,
wat dreig met burgeroorlog, reg voor die hof toe-
gelaat om te betoog, terwyl die boere-betogers
ver daarvandaan toegelaat word. Natuurlik raak
die EFF-betoging tot ‘n sekere mate gewelddadig,
terwyl die boere vreedsaam is. In die hof sit die
leier van die EFF knus langs sy ministersvriend
met die hoed. Is dit hoe politieke vyande optree?
Verder nog verklaar Malema dat geen blanke
boere vermoor word nie, en Bheki Cele swyg in
al elf landstale.

Maar die blanke optrede by Senekal was gemik
teen die terroriste wat die jong boer vermoor het,
en toe die polisie hulleself ook wangedra, het die
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. Verrotte bestel
betoging teen hulle gedraai. Die kafee om die hoek
is nie daarvoor aan die brand gesteek nie, en geen
voertuie naby die hof is met klippe bestook nie.

Dan, ‘n week later, steeds in die Vrystaat, is daar ‘n
klomp swart betogers wat betoog teen dienslewe-
ring teen een van die talle vrot munisipaliteite. Hulle
brand nie die munisipale kantoor af nie, maar steek
boere se veld aan die brand. Met die droogte en
sterk wind versprei hierdie veldbrand en meer as
100 000 hektaar in verskeie distrikte brand af. Vee
en wild brand dood of moet van kant gemaak word
as gevolg van die lyding. Huise en opstalle word
vernietig en mense word beseer. Die slagoffers
van die terroriste wat die veld aan die brand ge-
steek het, het net mooi niks met die vrot munisi-
paliteit te doen nie, maar hulle word die slagoffer.
Talle van die boere gaan hierdie skade nie oorleef
nie.

Die brande is nog nie eens behoorlik geblus nie, of
groot skenkings rol in van geld, voedsel en voer vir
diere van die slagoffers in die Vrystaat, en groot
vragmotors vertrek onmiddellik met voorrade om
mede-boere te gaan help in ‘n poging om verligting
te bring. Die boere wat die skenkings maak, kan dit
in wese ook nie bekostig nie, want hulle is ook slag-
offers van die droogte, van bek- en klouseer en
Covid-inperkings wat hulle bedrywe hard geslaan
het. Tog doen hulle dit, want dit is die Witman se
kultuur om sy medemens in nood te help. Dit is sy
Christelike opdrag en sy waardestelsel.

Daarteenoor versuim die swart regering weer eens
om die boere te help of om dit ‘n rampgebied te
verklaar. Die boere is immers maar net wit...

Hierdie duidelike skeidslyne tussen rasse en kul-
ture gaan altyd so bly. Daarom gaan die reënboog-
nasie altyd ‘n hersenskim bly van enkeles wat in
hulle eie gekkeparadys woon. Maar ook die staat,
met sy korrupsie, diskriminasie en openlike anti-
blanke sentimente wys hoe intens verrot hy is. 

Daarom is die HNP se kongrestema vir hierdie jaar
so uiters gepas vir die tydsgewrig waarin ons leef:
“Onttrek uit die verrotte bestel en bou Afrikaner-vry-
heid.” Dit is presies wat moet gebeur.

In daardie opsig is dit ook verblydend dat die VF
Plus vir die eerste keer in jare weer meer openlik
begin praat van selfbeskikking. Hulle het selfs semi-
nare daaroor aangebied. Dit help om die gees van
vryheid te bevorder. Laat ons dit egter duidelik stel:
iets soos kulturele selfbeskikking is geen vryheid
nie. Solank as daar iewers ‘n vreemde regering
enige seggenskap oor ons sake het, is dit geen
vryheid nie. Vryheid sal ons einddoel bly!
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Perspektief deur Gawie

Op 25 Oktober is die HNP 51 jaar oud. Nog ‘n myl-
paal na verlede jaar se glansryke viering van die
HNP se vyftigste verjaardag.

Telkens wanneer nuwe politieke verwikkelinge in-
tree, kyk HNP-lede terug oor die bestaan van die
HNP ― sy politieke stryd, sy ervarings, die hoog-
tepunte en laagtepunte, maar veral na die insigte
en waarskuwings van die HNP-leiers teen die
beleidsveranderings wat die oorsaak was vir die
toestand waarin ons land vandag is. Wat kan ons
uit dié jarelange stryd van die HNP leer? 

Op 14 April 1969 het dr Albert Hertzog in die Volks-
raad gesê (die bekende Calvinistiese toespraak):
“As die Witman in Suid-Afrika moet padgee, sal dit
nie net ellende bring vir die Swartman nie, maar
chaos. Vandag wil ek praat oor daardie wit volk
sonder wie niks in Suid-Afrika kan bly bestaan nie
en sonder wie selfs die blanke beskawing uitein-
delik sal vergaan”.

“Die kernpunt waarom alles in Suid-Afrika draai, is
die feit dat ons as Witmense, die beskaafde volk,
die kundige volk, die bekwame volk, as 'n minder-
heid durf om die land te regeer. Die kommunistiese
propaganda sal die hoogte inskiet om haat te stig
tussen die Swartman en die Witman. 

“Elke verstandige mens weet dat wanneer jy in
gevaar verkeer, jy nie wapens weggooi nie. Jy gryp
inteendeel elke wapen wat jy het en jy probeer dit
verbeter. Jy troetel dit en jy bou dit uit, jy versterk
dit, want as jy 'n wapen weggooi wat jy kon gebruik
het, dan verswak jy jouself daardeur en jy versterk
jou vyande. Ons as volk het een groot wapen, mis-
kien die sterkste en die kragtigste wapen wat ons
besit, en dit is ons blanke volk self. Jy kan geen
stryd ooit wen sonder 'n taaie en 'n onverskrokke
en 'n geestelik goed toegeruste volk nie.

“Ons Blanke bevolking is ons kragtigste, ons groot-
ste bate. Die basis van ons volk is die beginsels
van Calvinisme, nl. dat 'n mens altyd regskape en
regverdig moet optree. Maar daar is 'n tweede be-
ginsel wat hier ook van toepassing is, naamlik dat
elke Calvinis die verskeidenheid van die skepping
erken. Hy erken met ander woorde die deug in
ander groepe en in ander volksdele. Omdat hy dit

erken, moet hy hulle gun om hulself te wees. Hy
moet hulle hulle taal, hulle kultuur, hulle lewens-
wyse, hulle gebruike, alles wat hulle eie is, gun.

“Die derde beginsel en die groot lewensbeginsel
van die Nasionalis en die Calvinistiese Afrikaner is
sy verknogtheid aan vryheid; vryheid van die per-
soon en die vryheid van sy volk. 

“Die vierde eienskap van hierdie Calvinistiese Afri-
kaner is die beginsel dat hy hom aan gesag on-
derwerp. Hy sal hom sterk laat geld teen enige
element wat op 'n onregmatige manier die gesag
wil beëindig. Hy sal dan nie skroom om op te tree
en om sterk op te tree nie”.   

Op 1 Oktober 1969 het dr Hertzog op Ermelo ge-
praat. Daar sê hy: “Die geheim van daardie won-
derbaarlike krag wat ons volk staande gehou het
― daardie byna bomenslike krag, is sy kragtige
beginsels; sy duidelike lewenspatroon, sy onaan-
tasbare waarhede. Dit is deel van onsself; deel van
ons volk, deel van ons geloof. Solank ons apart is
en ons ons apart hou, kan ons ons selftrots, ons
kultuur, ons taal, ons geloof, en ons bande van
vriendskap en broerskap bewaar ― daardie bande
wat ’n volk geestelik magtig maak. 

Dan waarsku hy oor die druk dat Suid-Afrika aan ‘n
swart regering uitgelewer sal word, en sê dan, dat
wanneer dit gebeur, “ons onverskrokke ons man
moet staan. Geen kompromie en geen toegewing
sal die magtige vyandige belange wat teen ons
staan, bevredig nie. Daar is net een toegewing wat
hul sal aanvaar, en dit is totale oorgawe van ons-
self en van ons land aan die Swartman. 

“Ons is geestelik 'n kragtige volk. En ons is kragtig
omdat ons apart is en apart bly”. 

2020:

Hierdie waarskuwings en politieke waarhede het
in ‘n groot mate op dowe ore geval. Maar ‘n klein
deeltjie van die Afrikanervolk het dit gehoor en dit
bewaar sodat die geslagte wat sou kom, daaruit
kan leer en daaruit moed kan skep om as volk op
te staan en weer sy vryheid te herstel.

(Vervolg op bladsy 4)
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(Van bladsy 3)

Op 25 September 2020 skryf mnr Andries Breyten-
bach, leier van die HNP, “Die kern van ons pro-
bleem is die bedeling waarin ons volk en die ander
volke van Suid-Afrika gevange 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 hulleself te regeer, moet as soewe-
reine state onder grondwette van hul keuse tot
stand kom. Om dit nog duideliker te stel: die ‘een,
soewereine, demokratiese 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
hierdie bedeling? Die antwoord is: elke volk wat
vryheid/selfbeskikking begeer, moet hom aan die
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 par-
lementêre bestel nie, want dáár word slegs koppe ge-
tel, ongeag hoe leeg, onbeskaaf en barbaars dit ook
mag wees. Kwaliteit, kundigheid, vooruitstrewendheid
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
politieke 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 suk-
sesvol bedryf, sal ander bevolkingsgroepe wat ook
uit die vangnet van die teenswoordige bedeling wil
ontsnap, dié voorbeeld navolg”.

Binne die bestel, omdat ons volk deel daarvan is, is
daar bykans geen propaganda van volkskap, volks-
trots, rassuiwerheid en eie volkskultuur en -karakter
nie. Binne die bestel, tesame met die oormag van die
sosiale media en menseregte, word geen woord
meer gerep 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.

Die boodskap is duidelik: Die Afrikanervolk, vas ge-
anker op sy Calvinistiese lewensbeskouing, is steeds
die volk in Suid-Afrika wat die kennis en die ver-
moë het om die chaos waarin die ANC hierdie land
gedompel het, te omskep in sukses en voorspoed.

Daarom is ons oproep aan die Afrikanervolk om op
te staan vir volksvryheid. Ander noem dit selfbeskik-
king. Daardie vryheid moet buite die bestel wees.
Buite die regime se parlement, buite sy menseregte
grondwet: daar moet Afrikaners op die suiwer be-
ginsels van Afrikanernasionalisme versamel. Een
in gees en een in strewe moet ons eendragtig
saamstaan met net een ideaal: Eie volk, eie land!

HNP se 
landposadres

Posbus 18826, 
Pretoria-Noord, 0116
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Standpunt

Deur mnr Andries Breytenbach

As daar nou een politieke slagspreuk is wat in
mense se geheue bly steek het, is dit die HNP se
“Stem reg, bly weg!” As ŉ uitdrukking van afkeer
en weerstand téén die skandelike prysgawe van
ons volk se vryheid en die oorgawe van ons land
aan ŉ bende terroriste, was dit ŉ treffer. Wat kort-
gekom het en waaraan ons nou moet werk, is om
volksgenote te oortuig dat wegbly van die regering
se stembusse gepaard moet gaan met ŉ positiewe
handeling van “bou ons vryheid”.

Vir baie mense is blote wegbly van die stembus ŉ
negatiewe handeling wat geen goeie gevolg inhou
nie. “Nee”, argumenteer hulle, “ons is deel van die
land en daarom moet ons ons stem laat hoor” ens.,
want hoe wegbly van die stembus alleen ons volk
prakties kan baat, is nie aan hulle uitgespel nie.
Hulle gee toe dat vier of tien of dalk selfs twintig
stemme van ŉ Afrikanerparty in ‘n parlement van
400 ŉ magtelose minderheid is wat geen invloed
op die politieke gang van sake kan uitoefen nie,
maar “dis darem iets” — ja, ŉ wanhopige “iets”,
maar by gebrek aan ŉ alternatief, “darem iets”. Kan
ons hulle regtig oortuig om nie te stem nie as daar
nie vir hulle ŉ geloofwaardige en lewensvatbare al-
ternatief voorgehou word nie?

Feit is, daar ís ‘n alternatief: staak deelname aan
die heersende politieke bestel sodat die ding in duie
kan stort en skep ŉ eie struktuur of strukture wat
op verskillende vlakke namens ons volk optree.
Inderwaarheid is die tweede deel van hierdie al-
ternatief reeds besig om te gebeur, hoewel tans
nog op ŉ beperkte skaal en as ŉ klomp los kom-
ponente, en nie as een werkende masjien nie.
Daaroor dalk meer op ŉ volgende keer.

Wat ontbreek, is ŉ verteenwoordigende funksio-
nerende gesagsliggaam vir die Afrikaner, wat kan oor-
neem en ordelik kan regeer wanneer die amptelike
parlementêre struktuur so uitgehol sal wees dat dit
prakties irrelevant raak en opsy geskuif word. Ons
het in ŉ vorige artikel betoog dat dít bereik kan word
deur ons volkome aan die parlementêre bestel te
onttrek. Duideliker gestel: geen groep of party wat
daarop aanspraak maak dat hulle namens die Afri-
kanervolk optree, behoort langer aan die regering
se verkiesings deel te neem en in sy wetgewende
vergaderings te sit nie. Daar is goeie, talentvolle
en hardwerkende volksgenote in die parlement.

Stem reg, bly weg! en... bou ons vryheid
Hulle kan vir ons volk méér beteken saam met ander
verteenwoordigers in ŉ volkseie regering waar hulle
nie deur vyandige getalle oorheers word nie. Hulle
bereidheid om dit te doen al dan nie, sal bepaal word
deur die antwoord op een belangrike sleutelvraag:
sien ons onsself as ŉ selfstandige volk wat onsself
in ons eie soewereine staat wil regeer (die oorspronk-
like Voortrekkerideaal), of aanvaar ons dat ons slegs
ŉ onderdeel van ŉ groter nasie is aan wie ons vir
altyd onderhorig sal wees?

Die huidige politieke bestel is berekend ontwerp
om ons volk in ŉ posisie van onderhorigheid te hou
en ons mettertyd as volk te laat verdwyn deur bloed-
vermenging, emigrasie, fisiese geweld en onderdruk-
king van ons taal en kultuur. Ons kan slegs daar-
aan ontsnap deur onsself in ons eie land te regeer,
en die voorvereiste daarvoor is vernietiging van die
huidige grondwetlike bestel. 

Deelname aan die bestel in die hoop dat ons daar-
deur op een of ander wyse ons vryheid kan verkry,
is wensdenkery. Dit is tog onlogies en ondenkbaar
dat die bestel wat geskep is om ons te vernietig,
aan ons volk vryheid sal gee om te leef en op te bloei.
Om aan die bestel te wil ontsnap, maar tegelyker-
tyd daaraan deel te neem, is net so onhaalbaar soos
ŉ persoon wat aan drankverslawing wil ontkom ter-
wyl hy voortgaan om te drink.

Hoe so ŉ verteenwoordigende gesagsliggaam
saamgestel kan word, is ŉ saak wat in volksgeledere
bespreek behoort te word. ŉ Volwaardige verkie-
sing is een moontlikheid, maar solank ons nie oor
die vereiste hulpbronne beskik nie, is dit nie nood-
wendig die enigste nie. As die nodige wil daar is, is
ons volk vindingryk genoeg om ŉ aanvaarbare op-
lossing te bedink, en dieselfde geld vir verskeie
ander praktiese sake.

Die Afrikaner
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Senekal se boodskap

“Boere, ons kom vir julle!”
‘n Gereelde leser het hierdie standpunt gestuur na aanleiding van Die Afrikaner se standpunt
dat die Afrikanervolk se politieke stryd vir volksvryheid buite die bestel (buite die ANC-staat
se grondwet) gevoer moet word. 

Dié leser lê veral klem op die gebeure op Senekal (veral die gebeure op 6 Oktober): die ANC
se uitdagings en die Blankes se opbouende weerstand en verset. Wat moet die Blankes se
optrede wees en wat word van leierskap in die Afrikanervolk verwag?

Die Afrikaner is reeds 26 jaar in ‘n bedeling waar
hy verdoem is tot ‘n magtelose minderheid wat moet
toesien hoe die ANC-regime enersyds die land een-
voudig stroop, en andersyds bloot toekyk (met goed-
keuring?) hoe Blankes en veral boere afgemaai word.

Nou het moordenaars klaarblyklik ‘n stelling wou
maak deur ‘n jong man in die fleur van sy lewe eers
dood te martel en toe aan ‘n paal vas te maak. Is
die boodskap dan: “Boere, ons kom vir julle!?”
Wel, laat ons geen twyfel hê nie, dit was ‘n stand-
punt ― ‘n uitdaging. Het dit uiteindelik die tier in
die Afrikaner wakker gemaak?

Gemoedere loop hoog, soos wat die gebeure by
die hof op Senekal duidelik uitgewys het. Daar is al
hoeveel keer gesê “genoeg is genoeg” en tog word
die doelpale elke keer verskuif. Ja, word die streep
in die sand wat al soveel male getrek is, keer op
keer uitgevee, net om weer een te trek. Was Senekal
nou die keerpunt? Tyd sal leer.

Wat behoort ‘n politieke party en veral ‘n leier in
hierdie dae te doen? Ek dink Blankes moet deuren-
tyd tot kalmte gemaan word om nie die reg in eie
hande te neem nie. Maar dat daar dringend en
deurentyd ‘n ernstige beroep op ons mense ge-
doen moet word om hulleself te organiseer, hulle
veiligheid op te knap, paraat te wees en op ‘n
daaglikse basis met mekaar in kontak te bly, dit
spreek vanself. 

Soort soek soort. Blanke verset moet stelselmatig
en georganiseerd opgebou word met net een doel:
Soewereine vryheid in ons eie vaderland!

In die dae wat voor ons lê, sal die leier wat die
Afrikaner uit hierdie bedenklike toestand gaan lei,
na vore tree. Soos hulle in Engels sê: “Mark my
words!” Dit sal nie die grootmond, jabroer of die op-
portunis wees nie. Dit sal iemand wees soos Gene-
raal De la Rey wat, toe almal “oorlog” geskreeu
het, sy mense tot kalmte gemaan het. Wat geestelik
gestaal was vir die oomblik van waarheid. Iemand
van onbesproke karakter. En toe die oomblik van

waarheid aanbreek, kon niks en niemand die groot
en wyse generaal stop nie. Toe word hy dié Bitter-
einder, wat alles sou opoffer vir sy volk en alles feil
gehad het vir sy land, wat van oorgee en opgee
niks wou weet nie.

Daar is nog sulke mense in ons volk se geledere.
Wag maar en kyk. Hulle het dalk tot nou toe “ge-
skuil” soos ’n Gideon van ouds sodat ons tans mag
dink hulle is bang. Maar maak geen fout nie ― as
die dag aanbreek, sal hulle uit hulle “skuilplek” kom
en dan sal daar aan hulle geen keer wees nie.

Wat mense moet weet, is dat daar geen “besinning”
gaan kom by die ANC nie. As jy jou vereenselwig
met die slagspreuk “Kill a Boer” dan kan mens
niks anders as konfrontasie verwag nie. Hulle oog-
merk is om die Blankes te vernietig. Weet ons dit
nie van die begin af nie? Hulle het deurentyd “oor-
log” teen ons geskreeu terwyl ons “vrede” bepleit
het. Ek merk iets van ‘n besef dat dit fataal was!

Hou moed en staan vas! Bid saans dat dit wat nou
dreig om te gebeur, nie mag gebeur nie, maar werk
bedags asof dit enige oomblik gaan gebeur. En as
‘n “leier” homself aanbied om ons volk te lei, kyk
tog na sy verlede. Waar was hy die afgelope 26 jaar?
Het hy integriteit? Kan hy werklik vertrou word met
ons toekoms? En wat is sy doel vir ons toekoms?

Wat ons moet weet, is dat ons langtermyn doel
niks anders mag wees as om oor onsself te regeer
in ons eie land nie. Ons gun dit vir elke ander volk.
Ons eis dit ook vir onsself. Dit is ‘n edele doel. Dit
is die goue draad wat ons met Generaal De la Rey
en die Boere van weleer verbind.

NP van Wyk Louw het in sy werk Die Dieper Reg
gestel dat “as jy ‘n trotse volk verkneg, word op-
stand teen die reg sy reg!” 26 jaar se verknegting,
duisende slagoffers van ANC-kriminaliteit. Dalk net
het hierdie terroristebende nou sy hand oorspeel!

Ek sien ‘n volk wat opstaan en ek glo werklik weer
aan ‘n magtige dreuning wat oor die veld aange-
sweef kom. Ek droom oor ‘n volk se ontwaking.

Debat
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Deur mnr Meinhard Peters (Instituut vir Kultuur
en Geskiedenis)

Ek verwys na die minister van polisie, Bheki Cele,
se nonchalante houding oor die probleem van plaas-
aanvalle en Cyril Ramaphosa se lakoniese op-
merking dat ons tog moet onthou die meeste slag-
offers is jong Swartes. In hierdie verband word die
vraag dikwels gevra (soos op 12 Oktober tydens
’n radio-onderhoud): “Maar wat kan die polisie dan
nou doen, hulle kan mos nie almal beskerm nie?”
Die implikasie van so ’n vraag is dat mense nie
duidelikheid het oor hoe so ’n skreiende probleem,
soos wat in Suid-Afrika oor drie dekades ontwikkel
het, hanteer behoort te word nie. 

Ek maak hieronder enkele opmerkings wat aan-
dui waarom boere (en die breër publiek) so uiters
gefrustreerd is oor hierdie saak, en waarom hulle
die regering in die besonder aanspreek.  

(1) Die aanvalle op plase en die wrede moorde op
boere is nie van nou die dag nie, dit kom oor der-
tig jaar en het reeds die aard van ’n sluipende ter-
reuroorlog op die platteland. Die regering en die
polisie word aangespreek omdat hulle weier om die
misdade so te sien, en hulle weier om dit as priori-
teitsmisdaad te verklaar, soos wat hulle byvoor-
beeld in die geval van transito-rooftogte (waar die
banke se geld ter sprake is) gedoen het.

(2) Die boere is van die geleentheid ontneem om
hulself te beskerm deurdat die effektiewe georga-
niseerde kommandostelsel in die 1990’s afgeskaf
is. Nou word gevra: “Maar wat kan die polisie meer
doen, hulle kan mos nie elke indiwidu beskerm nie?”,
en kyk “hulle het darem twee gevang”. Dit gaan
mos nie oor die feit dat hulle nou iemand gevang
het of nie gevang het nie. Dit is in elk geval hulle
wetlike plig en hulle werk om oortreders te vang.
Dit gaan daaroor dat die aksies om sulke aanvalle
te voorkom, om meer hulpbronne aan te wend en
om spesialiste en speurders in te span teen die
oortreders, geheel en al onvoldoende is. Dit is iets
wat die minister en die SAPD kan verbeter!!  

(3) ’n Negatiewe klimaat is oor die jare teen die boere
opgewerk deur bewerings dat boere hulle werkers
sou mishandel, en dat die grond van Swartes gesteel
is. Hierdie negatiewe propaganda moet gestaak

Wat die ANC-regering versuim het, maar nog steeds kan 
doen om die boeregemeenskappe beter te beskerm

word, want dit laat aanvallers dink die morele reg
is aan hulle kant en die boere op die plase is oop
teikens (iets soos royal game). 

(4) Die spesialis-eenhede van die polisie (soos
veediefstaleenhede) is jare gelede afgeskaf en die
personeel wat daarop gewerk het, is hertoegedeel,
waarna die probleem van veediefstal geweldig toe-
geneem het. Boere is gefrustreerd dat talle gevalle
van veediefstalle nooit opgelos word nie. In streke
soos Oos-Transvaal, Natal en Lesotho word die
grense nie doeltreffend bewaak nie. Die land er-
vaar die gebrek aan effektiewe grensbeheer as een
van die groot oorsake van wildstropery. Die grens-
heining tussen Suid-Afrika en Zimbabwe het byvoor-
beeld heeltemal verval. 

(5) Dikwels is Zimbabwiërs deel van moordbendes
wat in Suid-Afrika opereer. Waarom word daardie
vreemdelinge nie aangekeer en gerepatrieer nie?

(6) In die geval van renosterstropery is doeltreffende
strukture geskep om verskillende departemente te
betrek by die bekamping daarvan: o.a. die doeane,
misdaadinligting, natuurbewaring, wildboere, pas-
poortbeheer, en private sekuriteitsmaatskappye.
Waarom kon dieselfde nie jare gelede gedoen word
om die veldtog teen plaasaanvalle beter te bestuur
nie? Die versuim om dit te doen, is die rede waar-
om die moorde en martelings steeds gedy. 

(7) Boere voel veral gefrustreerd deur die ongelyke
behandeling en die ongelyke posisie waarin hulle
hul bevind. Wanneer vervoerwerkers staak, word
swaar vragmotors omgekeer en aan die brand ge-
steek; in verskeie dele van die land word spoor-
waens aan die brand gesteek; tydens die optrede
van sekere organisasies soos vakbonde, studente-
groepe en die EFF word fisiese skade gedoen aan
geboue, infrastruktuur en voertuie, word mense ge-
dreig en selfs vermoor... maar klaarblyklik hanteer
die regering hierdie gevalle met sagte handskoene.
Dit word nie as terreur beskou nie, maar as reg-
matige protes of massa-aksie. Die leiers wat hul lede
aanmoedig of oproep tot sulke optredes, soos in
die onlangse geval van aanvalle op die handels-
takke van Clicks, word nie summier gearresteer en
van terreur aangekla nie. Die optrede teen die boere
is onmiddellik en hewig. In die geval van studente 

(Vervolg op bladsy 9)
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dieselfde mense wat die “beperkings op die vrye-
mark” wou uitwis (Hertzog: 72-73).

Nadat dr. Verwoerd van die toneel verwyder is, het
die geldmagnate al meer bondgenote onder Na-
sionale Partyleiers gevind. ŉ Kloof wat lankal tus-
sen die liberale Kaapse Nattes (die sogenaamde
Cape Liberal Nats) en die meer konserwatiewe
noorde bestaan het, het wyer geword. Dit is verder
aangehelp deur die feit dat elk van die twee faksies
mediadekking geniet het van twee opponerende
Afrikaanse koerantgroepe binne die breër spek-
trum van die Nasionale Party. In die suide was die
liberale Naspersgroep die mondstuk van die “linker-
vleuel” van die NP; en in die noorde het Perskor die
Transvaalse konserwatiewes se standpunte gedra.

Uiteindelik het ŉ bittere stryd tussen die twee pers-
groepe ontwikkel. In wese was dit ŉ faksiestryd om
dominansie in die NP te verkry, maar dit het veral
daarom gegaan om die harte van die breë Boere-
Afrikanervolk te wen en hul politieke denke te oor-
heers. Omdat die geldmag ook teen apartheid ge-
kant was, het Naspers finansieel die oorhand ge-
had, en kort voor lank het dié persgroep die voor-
sprong in hierdie magstryd behaal. Gedurende die
sewentigs het Naspers in Transvaal sy eie koerante
in direkte kompetisie met die Perskor-koerante
gevestig. Boonop is die konserwatiewe invloed
binne-in Perskor self deur verskeie intriges so-
danig verwater dat die linkse siening van die Na-
sionale Party teen 1977 in feitlik al die hoofstroom
Afrikaanse publikasies stewig gevestig was. Die
subtiele aanvalle op apartheid wat ná die dood van
dr. Verwoerd deur die Naspers-publikasies in die
suide geloods is, het nou landswyd in ŉ bykans
konstante stroom kritiek ontwikkel. ŉ Beslissende
stryd tussen die “linkse” en die “regse’ faksies in
die NP het onafwendbaar geword (Hertzog: 75-80;
sien ook die artikel “Perskor” by https://af.wikipedia.
org/wiki/Perskor). 

Die kragmeting het in die vorm van die sogenaam-
de “Inligtingskandaal” plaasgevind: Die leier van die
pro-apartheid faksie in die NP was dr CP Mulder,
Minister van Inligting. Hy is beskou as die persoon
wat waarskynlik vir Vorster as eerste minister sou op-
volg. Mulder en sy Departement het sedert die vroeë
sewentigs verskeie klandestiene operasies geloods
wat daarop gemik was om Suid-Afrika se internasio-
nale isolasie te verbreek, die besigheidsvertroue wat 

(Vervolg op bladsy 9)

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

ŉ Fundamentele koersverandering en die groot
breuk, 1978 – 1983

Rhodes en ander groot mynbase is deur die Op-
penheimer dinastie met sy enorme sakeryk van
myn- en ander maatskappye opgevolg. Die groot-
ste korporasie in hierdie dinastie, Anglo American,
het ná apartheid steeds van krag tot krag gegaan
en het in ŉ stadium ŉ groep maatskappye beheer
wat gesamentlik meer as sestig persent gehou het
van al die aandele wat op die Johannesburgse Ef-
fektebeurs verhandel is (Taylor: 69). 

Die Oppenheimer besigheidskonglomeraat was
heftig teen apartheid gekant — ŉ standpunt wat
mettertyd ook aanvaar is deur die handjievol Afri-
kaanse maatskappye wat ná 1948 tot die geledere
van Groot Besigheid gevorder het. Hierdie mag-
nate het (ondanks die konsekwente filantropiese
skyn) veelal dieselfde redes vir die verwerping van
apartheid gehad, want die ontwrigting en verliese
wat Suid-Afrikaanse besighede weens interna-
sionale sanksies en boikotte gely het, het vanself-
sprekend hulle argwaan teen die beleid gewek.
Daarbenewens het die swart bevolkingsontploffing
die koste van swart ontwikkeling — ŉ essensiële
element van die groot apartheidsplan — geweldig
laat styg. Die geld daarvoor is onder meer gevind
deur groot verhogings van maatskappybelasting;
en die magnate was hoegenaamd nie geneë om
sulke opofferings ter wille van die Boere-Afrikaner
se oorlewing te maak nie. 

Die magnate het ook ŉ weersin gehad in die tra-
disionele NP-beleid, wat daarop gerig was om die
gewone man teen die superkapitalisme se roekelose
uitbuiting te beskerm. So, byvoorbeeld, het pa-
rastatale korporasies soos Yskor (Yster en Staal
Korporasie) gesubsidieerde goedere aan sleutelin-
dustrieë gelewer teen pryse waarmee die geldmag
nie kon meeding nie; en in sekere ekonomiese sek-
tore is prysbeheer ingestel. Al hierdie maatreëls
het die “vrye mark beperk”. Wat die groot paras-
tatale korporasies wat die “vrye mark beperk het”
betref: hulle sou mooi inpas in die portefeulje van
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Apartheid

(Van bladsy 8)

daardeur geskaad is, te herstel en om die dekade-
lange propaganda wat plaaslik en in die buiteland
teen Apartheid Suid-Afrika gevoer is, te stuit en om
te keer. 

Om in dié doel te kon slaag, moes meeste van hier-
die operasies in geheimhouding uitgevoer word; daar-
om was dit nie volgens normale prosedure goedge-
keur nie en is dit uit geheime staatsfondse gefinan-
sier. Gedurende 1977 het “ŉ betroubare bron” die De-
partement van Inligting se sogenaamde “wanaanwen-
ding van staatsfondse”, aan ‘n regeringsvyandige
Engelse koerant “gelek.”

Die reaksie op hierdie onthulling was baie heftig,
maar die nasleep daarvan binne die regerende party
het gou getoon dat dit in wese oor die magstryd tus-
sen die “liberale” en die “konserwatiewes” in die NP
gegaan het. Alhoewel die hoofamptenaar agter die
klandestiene operasies (Dr. Eschel Rhoodie, Se-
kretaris van die Departement van Inligting) later deur
die Appèlhof op alle aanklagte vrygespreek is, het
dit die einde van Vorster en Mulder se politieke loop-
bane meegebring. Die “progressiewe” leier uit die
suide, P.W. Botha, het in 1978 die nuwe eerste minis-
ter van Suid- Afrika geword. Hy sou die koers van die
NP fundamenteel verander en die afwyking van die
tradisionele NP-beleid wat reeds deur Vorster begin
is, versnel (Ries & Dommisse: 2-24; Harrison: 246). 

Botha het meeste van die maatskaplike skeidings-

maatreëls herroep, swart vakbonde gewettig, in-
stromingsbeheer en die paswette afgeskaf en per-
manente Suid-Afrikaanse burgerskap van Swartes
buite die tuislande erken. Die laasgenoemde  omme-
keer het die doodsklok vir die tuislandbeleid gelui
— welke beleid reeds onder druk was weens die
klein blanke werkersklas en Witmense se onwil-
ligheid om handearbeid te verrig. Dié faktore het
natuurlik ŉ noodlottige afhanklikheid van swart
handearbeid tot gevolg gehad. Die tuislandbeleid
het ook ander probleme in die gesig gestaar: blan-
ke belastingbetalers het begin weerstand toon teen
die konsolidasie en vergroting van tuislande en spe-
sifiek teen die geweldige uitgawes wat dit meege-
bring het. 

Verder het die meeste tuislandleiers teen die laat
1970’s ná besoeke aan die VSA téén die regering
gedraai en laasgenoemde oor verskeie kwessies
aangeval. Sommige van hulle het skielik 80% van
Suid-Afrika geëis en ander het geweier om volle
onafhanklikheid vir hul gebiede te aanvaar. Dreige-
mente van “bloedbaddens” het nie uitgebly nie
(Hertzog: 132-135; 162; Harrison 249-250, 273).

Ten spyte van sulke terugslae was baie Boere-
Afrikaners nie bereid om hulle swaar gewonne on-
afhanklikheid prys te gee nie. Desnieteenstaande
het die meerderheid in die NP-koukus onverbidde-
lik bly wegbeweeg van die standpunte van vorige
leiers soos Malan en Verwoerd. Die eenheid wat
gedurende die vorige dekades onder die volk
geheers het, het tot ŉ einde gekom.

Plaasaanvalle en -moorde

(Van bladsy 7)

is slegs enkeles vervolg terwyl die skade miljoene
rande beloop. Die EFF het herhaaldelik en sonder
gevolge opgetree teen sake-ondernemings, soos
in die geval van H&M en Clicks. 

(8) Wanneer blanke beskuldigdes in sekere gevalle
in die hof verskyn, word swart organisasies dikwels
gesien waar hulle dans en doodsdreigemente uit-
skreeu. Teen hulle word daar nie opgetree nie. Ons
het die probleem van bykans algemene straffe-
loosheid met betrekking tot senior politici, ampte-
nare en medewerkers wat by korrupsie betrokke is. 

(9) Een van die mees frustrerende ervarings wat
die boere en die algemene publiek het, is om te sien
hoe dikwels polisielede (selfs van die mees senior
offisiere) betrokke is by misdade soos moord,
verkragting, veediefstal, korrupsie en smokkelary.
Dit vernietig uiteraard die publiek se vertroue in die
SAPD. Daaraan kan die minister en die polisiediens
ter enige tyd ’n einde maak.

Hierdie argumente toon aan dat die vraag oor wat
die polisie nou juis kan doen om indiwiduele boere
beter te beskerm hoegenaamd nie van pas is nie,
hoe dit ook al bedoel word. Dit gaan natuurlik oor die
veiligheid van indiwiduele boere, maar terselfder-
tyd oor die hele bestuur van die SAPD en die uitvoe-
ring van sy pligte; en voorts oor die onverskilligheid
van die ANC-regering teenoor die boere van Suid-
Afrika. As beste bewys van daardie onverskilligheid
kan ons die uitspraak van Cyril Ramaphosa aanhaal
toe hy in Amerika in die media verklaar het dat daar
nie regtig iets soos plaasmoorde in Suid-Afrika is
nie. So ’n dwase en skandalige ontkenning sê alles. 

Dit gaan vir die boeregemeenskap ten diepste oor
’n versuim aan die kant van die regering om die
regte van burgers (selfs in terme van die RSA-
grondwet) doeltreffend te verdedig en mense se
lewens te beskerm. Die sindroom van geweldsmis-
dade in Suid-Afrika trek al jarelank internasionale
aandag, en dit word ’n skandvlek op die reputasie
van die land. Dit is die oorsaak van die frustrasie wat
die boere en die breë publiek in ons land ervaar.
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In Oktober 1899 het die Engelse Oorlog uitgebreek. Die Britte se Verskroeide Aarde-beleid het die
grootste wreedheid teen ons volk se vroue en kinders gepleeg. Plaashuise en kerke is afgebrand. Diere
is doodgemaak en landerye is verbrand om die Boere te laat oorgee. In 2020 word ‘n terroriste-oorlog
teen ons boere gevoer.

1902 2020

Kleurfoto’s 1902: Met erkenning aan Tinus le Roux
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Verjaardagfonds verleng

Ondersteuners bereid
om nog by te dra

Die aankondiging van mnr Fritz van Graan, onderleier van die HNP en voorsitter van die HNP se finansiële komi-
tee, om die geleentheid vir bydraes tot Die Afrikaner se verjaardagfonds tot die einde van die jaar te verleng, is
deur lesers verwelkom.

Aansienlike bydraes is reeds weer deur bekende ondersteuners gemaak. Dié bydraers het reeds deur die loop van
die jaar ‘n bydrae gemaak, maar skryf dat hulle met graagte nog bydra om dit moontlik te maak dat die boodskap
van Afrikanerskap en nasionalisme uitgedra kan word. “Skryf julle om ander te oortuig om tot die stryd toe te tree
of om die alternatiewe standpunt buite die bestel lewend te hou, en ons sal die nodige middele voorsien! Stryd is
Lewe, daarom moet aanhouer wen!” 

Een van die lesers skryf: “Veral nou dat die fisiese aanslag om ons mense, en by uitstek op ons boere, so geweld-
dadig toeneem, móét die boodskap om uit die ANC-bestel te tree, so wyd as moontlik uitgedra word”. 
Nog ‘n leser het sy dank uitgespreek. Hy sê as gevolg van die inperking het die administrasie die uitbetaling van

fondse aan die boere vertraag, met die gevolg dat hy nog nie sy bydrae kon oorbetaal nie. “Dit is oppad, sodra ek
die fondse het om my plig na te kom”, sê hy.

Mnr Van Graan sê dit is ‘n kenmerk van offervaardigheid wat die HNP oor 51 jaar ervaar het. Daar was nog
altyd daardie harde werkers en gewers wat nie net self in die volkstryd volhard nie, maar wat dit met hulle bydraes
moontlik maak dat die boodskap van volkskap uitgedra kan word. “Daarvoor is ons opreg dankbaar”, sê mnr Van Graan.

Ons erken met groot dank die bydraes hieronder:

Totaal van die vorige bydraes wat reeds erken is: R100 450
Mnr Bennie en mev Meisie Botha R    5 000
Mnr Wytze de Boer R       350
Mnr GP Strydom R       300
Mnr LJ van der Schyff R       500

Totaal: R106 600 

• 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!

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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Lees Eksodus 20:8-7; Deuteronomium 5:11
Jy mag die Naam van die Here jou God nie mis-
bruik nie, want die Here sal dié een wat sy Naam
misbruik, nie ongestraf laat bly nie. 

Ons hoor deesdae in gewilde vermaaklikheidspro-
gramme op die beeldradio dat onderrig oor die ge-
booie van God gestop moet word, aangesien dit
kinders leer om valse skuldgevoelens te ontwikkel.
Die wet van God, wat in die dubbele liefdesgebod
saamgevat word, kan nie skadelik wees vir kinders
of grootmense nie, aangesien God se gebooie
goeie gebooie is wat mense ŉ goeie weg wil leer. 

Ons lewe in ŉ wêreld waar die verkeerde en on-
eerbiedige gebruik van God se naam alledaags
voorkom. Veral binne die Engelssprekende gemeen-
skappe hoor ons aanhoudend die uitroep ‘O my God!’
(Engels). In oomblikke van verontwaardiging sal
mense sonder huiwering die naam van God ydelik
gebruik. Mense sê ook deesdae sonder huiwering:
ek sweer in die naam van die drie-enige God..., wel
wetend dat hulle nie die waarheid praat nie. 

Om dus aan die derde gebod aandag te gee, is
tydig en gepas. 

Die derde gebod
Die ou Afrikaanse vertaling het hierdie gebod weer-
gegee as “jy mag die Naam van die Here nie ydel-
lik gebruik nie” terwyl die 1983-vertaling stel “jy
mag sy Naam nie misbruik nie”. Luther vertaal dit
egter, “jy mag sy Naam nie onnodig gebruik nie”.   

Elke vertaling het sy geldigheid. Die belangrike is
om te besef dat die Naam van die Here wat ons
aanbid, naamlik Vader, Seun en Heilige Gees, nie
onnodig gebruik moet word nie, en dít nie te mis-
bruik in ons eie doelwitte (wat soms oneerbaar kan
wees) nie, en om dit nie minagtend te gebruik nie. 

God se Naam is onlosmaaklik gekoppel aan God
self. Wanneer ons sy naam gebruik, is ons op een
of ander wyse met Hom besig. 

Die derde gebod moet dus altyd in samehang
met die eerste gebod verstaan word. Die God wie
se Naam ons nie ondeurdag mag gebruik nie, is
dié God wat ons bevry van slawerny, sonde en die
dood. 

Die Naam van God wat nie onnodig gebruik en
misbruik mag word nie, is dié God wat deur ons

aanbid word. Om in die Naam van Jesus Christus,
tot God ons Vader, met die woord-steun van die
Heilige Gees te bid, impliseer die regte gebruik van
sy Naam. 

Ons kan die Naam van die drie-enige God met
vrymoedigheid gebruik in ons noodkrete om hulp
en bystand. Om te bid, beteken om te glo en te
vertrou en te verwag. Wie nie wil en nie kan bid
nie, moet eerder nie die Naam van die Here ge-
bruik nie. Om sy Naam in of uit ongeloof te gebruik,
doen God oneer aan.

Interessant is dat alle skrywers van die Reforma-
toriese kategismusse (insluitend Philipp Melanch-
thon en Johannes Calvyn) die misbruik van God
se Naam in verband gebring het met boosdoenery,
soos toordery en heksery. U mag dadelik argu-
menteer dat hierdie probleme van die 16de eeu
was en niks meer met ons te make het nie. Dit is
ongelukkig nie heeltemal waar nie. 

Elke eeu lewer sy eie booshede op, en daar is
altyd mense (ook Christene) wat in die naam van
die Here hierdie booshede wil bestry; dikwels deur
hulle eie bose gedagtes en planne. 

Die Heidelbergse Kategismus stel dat al ons doen
en late tot eer van God en sy Naam moet wees.
Dít is dalk vir ons as moderne mense ŉ onmoont-
likheid. Ons, met ons wetenskap en tegnologie, glo
dat ons alles kan doen en regmaak ― totdat die
Covid-pandemie ons getref het. Lanklaas het die
self-skeppende mens só magteloos en uitgelewer
gevoel. 

Om ons eie wêreld te skep, tot ons eer en roem,
is ŉ illusie. Ons behoort dit nou na maande se in-
perking te besef. Om in afhanklikheid te werk tot
God se eer, is nie so ŉ eenvoudige ding nie. Dit bevry
ons minstens van ŉ mistasting oor ons eie vermoëns.

Om God se Naam te eer, beteken om Hom met
jou en jou kinders se lewe te vertrou!

Gebed:
Liefdevolle Hemelse Vader,

Ons weet dat U ons deur vreugde, swaarkry en
smarte dra in die geborgenheid van u liefde. Hou
ons asseblief bewus van u sorg en ontferming. Laat
ons nie in opstand kom in tye van beproewing nie,
maar bly vertrou op U wat die liefde is.        Amen.

Woord en wêreld

Geloof en gehoorsaamheid



Op bladsy 19 in die uitgawe van Mei 1973 van Die
Jong Staatsburger word geskryf wie en wat die Afri-
kanervolk is. Die Jong Staatsburger is as tydskrif vir
die jeug van Suid-Afrika uitgegee. Miskien is dit goed
om weer te kyk hoe Afrikanerskap in 1973 verwoord is:

As jy iemand (‘n blanke persoon) in die straat
sien loop..., dan is dit baie moeilik om te sê dat hy
‘n Afrikaner is of ‘n Duitser of ‘n Engelsman.

Maar wanneer jy naderkom en luister na die taal
wat hy praat, word dit gou vir jou duidelik met wie
jy te doen het. Dit kan nogal ongemaklik wees as
jy gehoop het dié man praat Afrikaans en jy moet
uitvind dat jy niks verstaan van sy Duits of sy Por-
tugees nie.

Op hierdie manier het ons daaraan gewoond geraak
dat jy ‘n Afrikaner veral aan sy taal herken. Jy kan
egter ook maklik ‘n fout maak. In die voorstedelike
treine van en na Johannesburg praat (so is vasge-
stel: 1973) die meeste Afrikaners Engels. Nou ja!
(Wat is ons ondervinding vandag in 2020?)

Die taal is in elk geval een van die duidelikste her-
kenningstekens van iemand se volksverband. Jou
maats weet dat jy ‘n Afrikaner is omdat jy Afrikaans
so mooi (of hoe dan?) praat, omdat jy in ‘n Afri-
kaanse skool is, aan ‘n Afrikaanse kerk behoort en
selfs miskien voorkeur gee om by ‘n Afrikaanse
handelaar te koop.

Die Afrikanervolk het ‘n lang en mooi geskiede-
nis. Dit is nie so lank soos in vergelyking met ander
volke van die wêreld nie, maar lank genoeg sodat
ons daarop trots kan wees. Dit was veral die taal
wat die groot faktor was wat die eie siel van hierdie
volk gestempel het.

Dit was die Hollander, Jan van Riebeeck, wat
hier sy volksplanting begin het. Dit was die Franse
wat met die wrede vervolging in Frankryk ook na
Suid-Afrika gekom het om hier geloofsvryheid te
geniet. Dit was die Engelse wat die Kaapkolonie in
1795 en weer in 1806 geannekseer het. Die beleid
van verengelsing het byna geen kans gebied dat
Afrikaans as ‘n eie taal kon gedy nie.

Maar tog het daar diep in die Afrikanerhart die

Die Jong Staatsburger (3)

vlam van eie volksliefde helder gebrand. Eers in
1936 is die Bybel in Afrikaans vertaal.

Die Afrikanervolk word verder saamgebind deur
sy kleurryke geskiedenis. Die geskiedenis van ‘n
volk wat soos die besembos (Totius se beeld) nie
wou doodgaan nie. Die vryheidsvuur het hoog ge-
brand.

Laat ons as volk ons hoed afhaal uit eerbied en
respek vir hulle wat hierdie wye land mak gemaak
het. Kyk na ons heldegalery: Piet Retief, Andries
Pretorius, Paul Kruger, JBM Hertzog, DF Malan,
JG Strijdom en HF Verwoerd. (Ons kan byvoeg:
Albert Hertzog en Jaap Marais).

Hulle en so baie ander mense is ons mense.
Hulle is Afrikaners. Hulle was die draers van ons
ideale. Hulle het ons taal gepraat. Hulle het ons
geloof gekoester.

Is dit nodig om steeds so geesdriftig ons eie te
bewaar en uit te bou? Ja, dit is nodig, want ons het
hierdie erfenis ontvang deur bloed en trane en
gebede! Ja, dit is nodig, want hierdie volk met sy
taal en geloof en geskiedenis het nog steeds ‘n
roeping. Op sy manier en met sy toerusting en ta-
lente moet hierdie volk (as volk) diensbaar wees
aan God se Koninkryk in donker Afrika.

Beskerm jou taal (en jou volk) teen die aanslae
wat dit opnuut bedreig en wees trots om ‘n
Afrikaner te wees!

Op 3 Augustus 1961 het Suid-Afrika se eerste
Staatspresident, adv CR Swart, 

hierdie boodskap aan die jongmense van die
Hoër Gimnasium Skool in Potchefstroom gestuur

waarin hy geskryf het: Ons Republiek is hier!

Die Afrikanervolk: 
Wie en wat hy is
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Herstigte Nasionale Party
51ste Jaarkongres

Saterdag, 28 November 2020
om 09:00

Gemeenskapsaal, Kleinfontein

Geen besoekers nie.
Slegs HNP-lede!

Geloftefeeste
16 Desember 2020

Die instandhouding van Geloftedag is van die 
grootste belang en ‘n absolute noodsaaklikhed 
as deel van die Afrikanervolk se huishouding.

Geloftefeeskomitees is welkom om hulle Geloftefeeste hier te adverteer.

Stuur die volgende besonderhede aan ons na info@hnp.org.za:

• Plek, Tyd, Prediker by die Geloftediens,
• Spreker vir die Gelofterede en ‘n kontaknommer vir navrae.

Advertensies is gratis.

NOU op video
Die politieke geskiedenis in Suid-Afrika na die moord op dr Verwoerd

“Sy doodkry was (nog steeds) nie”

‘n Stel van 8 videos oor die HNP se geskiedenis en die politieke ontwik-
keling oor dié 50 jaar is nou te koop. 

Die trotse verhaal van die Herstigte Nasionale Party se 50 jaar, maar
veral die politieke gebeure en ontwikkeling na die moord op dr HF Ver-
woerd, wat gelei het tot die oorgawe aan die ANC in 1994, word in dié
video’s behandel. 

Die vertellings word gestaaf deur unieke foto- en lewendige video-ma-
teriaal uit dié era. 

Dit is in ‘n DVD-formaat (vir speel op ‘n DVD-masjien), sowel as op ‘n geheuestokkie (bruikbaar op ‘n rekenaar) 
beskikbaar. Sê asseblief in u bestelling watter formaat u verkies.

Spesiale Aanbod (tot 30 November):  R750 vir die volledige stel van 8 DVD’s (netjies verpak), of geheuestokkie.
Bestel by info@hnp.org.za. 


