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Na die onlangse gewelddadige aanvalle in Frank-
ryk het die eerste minister van Hongarye, Viktor
Orban, baie skerp gereageer op Moslem-immi-
grante na sy land.

Orban sê die Hongare ken die Moslems omdat
hulle vir 150 jaar met hulle saamgeleef het. Hy het
bygevoeg dat wanneer ‘n land hulle toelaat, so ‘n
land moet leer om met hulle en hulle godsdiens saam
te leef. Daarom wil Hongarye nie langer Moslem-
immigrante toelaat om die land binne te kom nie.

“Ons moet hulle nie toelaat nie. As ander lande
ons dwing om hulle toe te laat, sal dit lei tot ons eie
begrafnis”.

Orban het onder andere daarop gewys dat die
Swartes se toekoms in Afrika is. So is die Hongare

Europese lande in opstand teen
buitelanders se geweld

Parlementslede het in Rome by die Franse ambassade betoog
oor die toenemende geweld deur Islamitiese immigrante in Europa

Hongarye reageer skerp op Moslem-immigrante 
se toekoms in Hongarye. “Ons sal ander help om
‘n beter lewe in hulle eie lande te hê, maar ons sal
hulle nie ondersteun om na Hongarye te kom nie.

“Wes-Europa moet aanvaar om sy grense te be-
skerm. Voorheen was die lewe veilig en kalm. Nou
vrees Europeërs vir die lewe van hulle geliefdes”.

Hy het ook gesê die fondament waarop die opper-
gesag van Hongarye gebou is, is hulle taal en kultuur.

Hy het sy steun aan die Franse regering toegesê
en gesê die gemeenskaplike Europese kultuur het
die teiken van terroriste geword. “Ons is gereed
om kragte te verenig om die tradisionele Europese
waardes en tradisionele leefwyse te beskerm”.

(Nog berigte op bladsy 9)



As daar nou ooit ‘n opvolg moes wees
vir FA Venter se bekende historiese
reeks Geknelde Land, Bedoelde Land,
Offerland en Gelofteland, sal dit sekere
Gemergelde Land moet heet.

Die land en sy instellings word totaal
uitgesuig en uitgemergel sodat daar nie
veel meer as ‘n leë dop of ‘n uitgesuigde
vel oor is nie.

Ons hoef hier nie eens te verwys na
die reeds oorbekende Staatskaping nie,
waarvan die seekoei se oortjies af en
toe by die Zondo-kommissie uitsteek.
Ons hoef nie te verwys na die munisi-
paliteite waarvan ongeveer 80% op die
rand van bankrotskap huiwer as gevolg
van persoonlike verryking, korrupsie,
nepotisme of wanaanwending van fondse

as gevolg van ongeletterdheid nie. Ons hoef nie te ver-
wys na SAL wat nou weer R10 miljard gekry het om te
laat verdwyn nie. Ons hoef ook nie te verwys na Denel,
Prasa, Poskantoor, Telkom of Eskom nie.

Tydens die onlangse medium termyn begroting het dit
duidelik geword dat die staat bankrot is. Hulle het ‘n fabel-
agtige lening by die Internasionale Monetêre Fonds ge-
kry, sogenaamd ter verligting vir die probleme wat deur
Covid-19 veroorsaak is. Nou moet daar terugbetaal word,
en natuurlik is dit slegs die handjievol wit gansies wat steeds
goue eiers lê, alhoewel van daardie eiers nou al silwer en
koper is.

Die minister van finansies het geld van sekere plekke
weggevat om hulle skuld te betaal. Ja, hy het salarisse
van amptenare bevries, maar die vakbonde sal wel met
sy gal daaroor werk. Dus was dit waarskynlik ‘n hol en
niksseggende poging om die uitgemergelde belasting-
betalers te paai. Net soos die Covid-toelaes verleng is,
gaan die vakbonde hulle sin kry en gaan amptenare ‘n
verhoging kry wat hoër as die inflasiekoers is.

Dit is egter nie net die geldkoffers wat uitgemergel
word nie. Ook ons mooi land, en sy natuur, word verniel
teen ‘n asemrowende tempo.

In sekere dele van Oos-Transvaal is boerdery eenvoudig
nie meer moontlik nie as gevolg van mynbou-bedrywig-
hede. Daar word veral gemyn vir steenkool in oopgroef
myne en behalwe dat die landbougrond daarvoor opge-
offer word, is die besoedeling wat daarmee gepaard gaan
enorm en dreig om rampspoedige afmetings aan te neem.

In ander dele van die land is daar ook ‘n merkbare toe-
name in aansoeke vir prospektering, en omgewingsimpak-
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. Gemergelde Land studies wys op die nadele vir die omgewing. Selfs die Wa-
terberge natuurgebied word nie gespaar van sodanige aan-
soeke nie, en word dan dikwels toegeken aan klein padda-
stoel instellings sonder ‘n geskiedenis van mynbedrywig-
hede, en selfs sonder dat die noodsaaklike prosesse of on-
dersoeke afgehandel is. Boere is in opstand, want sulke
instellings kom in, begin boor op soek na wat hulle ook al dink
in die grond is, en in die proses word waterare beskadig en
watertafels vernietig.

Suid-Afrika was nog altyd ‘n water skaars land, maar die
afgelope jare se ondergemiddelde reënval en droogte het
dit vererger. Tog was daar nie dertig jaar gelede ‘n term
soos “dag zero” vir water op bepaalde plekke nie.

Dit is nie net mynbou se skuld dat water skaarser en
vuiler word nie. Munisipaliteite se riool suiweringaanlegte
werk nie meer in baie gevalle nie, wat beteken dat rou riool
in riviere beland. Boere kan dit nie meer vir besproeiing ge-
bruik nie, want niemand hou van kool met ‘n riool klankie
daaraan nie, en diere kan dit nie suip nie omdat hulle sal vrek.

Maar ook dit is het einde niet. Die land het tans ongeveer
60 miljoen inwoners. Elkeen eis sy hoeveelheid water op
per dag. Die somme kan maar gemaak word. Die ergste
is egter dat van daardie 60 miljoen mense waarskynlik in
die omgewing van 15 tot 20 miljoen onwettiges vanuit die
noordelike buurstate is. Hulle is nie geregtig om in die land
te wees nie, maar hulle is wel geregtig om aanspraak te
maak op die land se water en voedsel. 

Skielik kan groot stede nie meer in daardie aanvraag
voorsien nie, en dan ontstaan die “dag zero” scenario.
Solank as buitelanders toegelaat word om mee te doen
aan die uitmergeling van die land en sy hulpbronne, gaan
daar al hoe meer “dag zero’s” kom, totdat die krane en
pype finaal droog is. 

Aan die ander kant word boere gedwing om die boor-
gate wat hulle self ten duurste gesink het, self ten duurste
toegerus het met pompe en wat hulle self onderhou, nou
op hulle koste peperduur watermeters daarop aan te bring,
en dan onbetaalde staatsamptenare te word wat maan-
deliks hul eie meters moet lees en die lesing vir die staat
deur te gee sodat hulle ‘n rekening vir hul eie water kan kry! 

Inmiddels het die minister van finansies geld weggeneem
van polisie en onderwys. Ons moet dus nog meer aandag
aan ons eie veiligheid gee, en moet nog meer uit ons eie sak
bydra tot ons kinders se onderrig, maar aan die ander kant is
ons goed genoeg om uitgemergel te word deur nog be-
lastings en heffings, terwyl die wêreld om ons vergaan.

Die tyd vir lydelike verset word al hoe meer ‘n nood-
saaklikheid wat nie langer uitgestel kan word as ons as
Afrikaners en Blankes wil oorleef. Ons sal sterker stand-
punte teen al hierdie dinge moet inneem, en weier om dit
verder te finansier ten koste van onsself.  
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Standpunt

Deur mnr Andries Breytenbach

ŉ Onderwerp wat na meer as ŉ kwarteeu nog tel-
kens opgehaal word, is die Akkoord oor Afrikaner
Selfbeskikking — ŉ ooreenkoms wat in 1994 tussen
die Vryheidsfront, die ANC en die SA regering/Na-
sionale Party gesluit is. Dit is op 23 April 1994 deur
die genoemde partye onderteken. Die besonder-
hede oor die totstandkoming daarvan is nogal om-
strede omdat persone wat daarop aanspraak maak
dat hulle ten nouste daarby betrokke was, se weer-
gawes van die gebeure nie ooreenstem nie. 

Die Akkoord was nie ŉ resultaat van die Kodesa-
onderhandelinge en besluite nie, maar van afson-
derlike onderhandelinge waarvan genl. Constand
Viljoen die hooffiguur aan Afrikanerkant was. Hy
het opgetree namens ŉ deel van die Afrikanerdom
wat hulle vir ŉ “volkstaat” beywer het. Die Akkoord
was bedoel om vir die Afrikaner te probeer red wat
hopelik nog te redde was nadat ons volk se vry-
heid en politieke mag by Kodesa weggeteken is.
Genl. Viljoen het dit voorgehou as ŉ “strategiese
alternatief” vir militêre weerstand, nadat hy besluit
het om nie ŉ militêre weerstandsaksie van die volk
teen die oorgawe aan die ANC te lei nie. Hierdie al-
ternatief het ingesluit dat die Afrikaners namens
wie hy opgetree het, aan die een man een stem-
verkiesing van 27 April 1994 sou deelneem. Nood-
wendig sou hulle dan by die uitslag van die verkie-
sing moes berus, en daarna kragtens die Akkoord
met die nuwe regering vir ŉ “volkstaat” onderhandel.

Die Akkoord het voortgespruit uit samesprekings
tussen afvaardigings van die ANC, die AVF, die SA
Regering en uiteindelik die Vryheidsfront. Die
ooreenkoms is gesluit met inagneming van 

• Die (tussentydse) grondwet van die RSA, wat in
1993 aanvaar is (wet 200 van 1993 soos gewysig); 

• die ongetekende Memorandum van Ooreenkoms
tussen die ANC en die Afrikaner Volksfront (AVF)
van 21 Desember 1993; en 

• Grondwetlike beginsel XXXIV, wat oor selfbe-
skikking handel.

Die Afrikaner-Akkoord van 1994:
Enkele opmerkings

Die belangrikste waaroor ooreengekom is, was

1. Om deur ŉ proses van onderhandelings die idee
(idea) van Afrikanerselfbeskikking, insluitend die
konsep (concept) van ŉ Volkstaat, te “address”.
Volgens Mbeki het “address” beteken dat die saak
ondersoek en opgelos moes word. Selfbeskikking
het nie die moontlikheid van plaaslike en/of streeks-
en ander vorms van selfbeskikking uitgesluit nie.
Die selfbeskikking moes deur ŉ proses van onder-
handeling bereik word. 

2. Voorts moes daar substansiële bewese steun
wees vir die idee van selfbeskikking insluitend die
konsep van ŉ Volkstaat. Die beginsels van demo-
krasie, nierassigheid en fundamentele regte moes
gehandhaaf word, en vrede en nasionale versoening
moes bevorder word.

3. Steun vir selfbeskikking sou gedemonstreer word
deur die aantal stemme wat partye wat ŉ Volkstaat
nagestreef het, in die komende verkiesing sou trek.

4. Die ooreenkoms bepaal ook dat die Volkstaat-
raad se taak sou wees om ondersoek te doen na
en aan die Grondwetlike vergadering en die Kom-
missie oor die Provinsiale Regering verslag te doen
oor maatreëls wat beslag kon gee aan Afrikaner-
selfbeskikking.

Konstitusionele beginsel XXXIV lui min of meer
soos art 235 van die huidige grondwet.

Die ongetekende Memorandum van 21 Desember
1993 was die resultaat van ŉ aantal vergaderings tus-
sen die ANC en die AVF wat oor ŉ tydperk plaas-
gevind het om sake te bespreek wat voortgespruit
het uit die politieke oorgang wat op hande was. Dit
is ŉ langer dokument as die Akkoord en bind beide
partye tot ŉ vreedsame oorgang na die nuwe poli-
tieke bedeling. Afrikaners se strewe na selfbeskik-
king in ŉ Volkstaat word erken en bepalings met be-
trekking tot die bereiking daarvan, word neergelê.
Die dokument het nogal bepaal dat dié ideaal spoedig
hanteer moes word, sonder om die oorgangs-
proses te vertraag. Daar word egter seker gemaak
dat die neutrale, onnasionale soort maatskappy wat

(Vervolg op bladsy 4)
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(Van bladsy 3)

deur die huidige grondwet in Suid-Afrika gevestig
is, ook in enige sodanige “Volkstaat” sou geld. So
byvoorbeeld, is bepaal dat beide partye hulle tot
ontwikkeling van ŉ nierassige, inklusiewe demo-
krasie verbind; en dat enige politieke voorstelle
“which would embody racism and failed apartheid
policies”, verwerp word.

In ŉ soort definisie van selfbeskikking word voorts
bepaal dat selfbeskikking op geen wyse verstaan
word om “those fatal ideologies of the twentieth
century that was based on chauvinistic excessive
escalation of identities or even ethnocentrism which
bred discrimination, racism and prejudices which
on their part brought war, misery and death to many”
te ondersteun nie. Klem word ook gelê op die be-
ginsel van basiese menseregte vir almal.

Verder moes selfbeskikking “serve the purpose of
building the state and not cause the dislocation of
the state.”

Verskillende vorms van selfbeskikking word in die
Memorandum erken, insluitend ŉ territoriale entiteit
wat oor verskeie grade van outonomie kan beskik.

Op die oog af het die Akkoord en sy ondersteunende
dokumente dus ŉ basis geskep waarkragtens ŉ
“Volkstaat” beding sou kon word. Of dit interne of
eksterne selfbeskikking sou wees, word nêrens
duidelik gestel nie. Regsgeleerdes verskil ook oor
die graad van territoriale outonomie waarop, krag-
tens artikel 235 van die huidige grondwet, aanspraak
gemaak sou kon word. Dit sal in ŉ hof besleg moet
word.

ŉ Belangrike bepaling van die tussentydse grond-
wet van 1993 was dat indien ŉ volkstaatgebied
kragtens daardie grondwet gevestig sou word vóór
aanvaarding van die teks van die nuwe (finale)
grondwet, so ŉ gebied met sy strukture, magte en
funksies in die nuwe grondwet ingesluit sou word. 

Omdat die voorstanders van die volkstaat nie daar-
in kon slaag om tot ŉ vergelyk te kom oor die grense
van so ŉ gebied nie, is die geleentheid om dit in die
finale grondwet in te skryf, verspeel. Dit het die ANC
natuurlik soos ŉ handskoen gepas, want hulle het
nooit ernstig bedoel om daaraan uitvoering te gee nie.
Dit sou teen hulle beleid van een verenigde Suid-
Afrika indruis. ŉ Gesoute joernalis, Patti Waldmeir,
skryf in hierdie verband: 

"Nie baie mense is bewus van die samesprekinge
wat Mandela met genl. Constand Viljoen gehad het
nie. ‘Mandela gave the talks with Viljoen high priority
and carefully chose a team of moderate Africans
(not the lndian and white communists whom the

Afrikaners distrusted) to run them...Thabo Mbeki
was also part of the team... Mbeki's stratery was to
keep the Afrikaners talking. That way they would
remain under the seductive influence of himself and
Mandela; they would be kept away from their war
councils; and they would be exposed to a barrage
of reasonable questions which might in the end
make them doubt the viability of their own volkstaat
demands... Mbeki did not tell Viljoen he thought his
ideas were crazy; he just kept asking him questions
he could not answer... The ANC never had any in-
tention of giving Viljoen his homeland ― but they
managed to make him think they were seriously
considering it... But it was a stroke of genius on the
part of the ANC... it would help to keep Viljoen on
a string for as long as this was needed: while the
election was won and the state power acquired.
Thereafter, it would allow the ANC to slide away
from the agreement if it so chose'...." (Anatomy of
a miracle: The end of apartheid and the birth of the
new South Africa, pp. 238-239). 

Indien dit hoegenaamd moontlik was om die onder-
hawige ooreenkoms(te) af te dwing, moes dit ge-
doen gewees het toe die Volkstaatraad summier
afgeskaf is sonder dat hulle finale verslag voor die
parlement gedien het. Om dit nou, ná ŉ kwarteeu
in die Afrikaner-vyandige konstitusionele hof te
probeer doen, is wensdenkery.

Die getekende bladsy van Die Afrikaner Akkoord
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Perspektief deur Gawie

Die vraag oor wat het die HNP dan nou in die 51
jaar van sy bestaan bereik, word steeds krities en
aanvalled aan die HNP gevra. Veral in politieke de-
batte op die sosiale media word dié vraag deur-
lopend na die kant van die HNP geslinger, eerder
as om die HNP se standpunte te debatteer of hulle
eie optrede te verantwoord.

Gawie weet daar sal nou weer kritiek op hierdie
rubriek wees met ‘n opmerking soos: wat help dit
om oor die verlede te spog? Wat het die HNP
reggekry om die huidige toestand te verhoed?

Daarom is dit dit nodig om ‘n slag dié argumente op-
nuut op die tafel op te plaas. Dit is al dikwels geskryf,
maar ter wille van die debat wat die afgelope tyd op
die Facebook was, moet dit maar weer herhaal word.

Die Herstigte Nasionale Party (HNP) is die Nasio-
nale Party (NP) wat in 1969 herstig is, net soos die
HNP van 1934 die Herenigde Nasionale Party van
die Nasionale Party van 1914 was. Dit is die verleng-
stuk van die NP van genl Hertzog, dr DF Malan,
adv JG Strijdom en dr HF Verwoerd met oorwegend
daardie beleidstandpunte en beginsels.

Toe mnr John Vorster die beleid van Afrikanerna-
sionalisme verander het, het die HNP buite die NP
dié beleid van Afrikanerskap voortgesit. Die HNP is
dus niks anders as die beproefde Nasionale Party
soos wat Afrikaners die ou NP geken en waardeer
het nie. Die goue draad van Afrikanerskap in Suid-
Afrika loop dus deur die NP van genl Hertzog, dr
Malan, adv Strijdom, dr Verwoerd, dr Albert Hert-
zog, mnr Jaap Marais, en die HNP-leiers wat hom
opgevolg het. Vandag is die HNP onder leiding van
mnr Andries Breytenbach steeds op daardie begin-
sels geanker: Afrikanerskap, Witmanskap, Chris-
tenskap en Volkskap.

Wat het die HNP gedoen?

Die HNP het vanaf sy stigting die NP se beleid van
oorgawe beveg ― verkiesing na verkiesing. Baie gou
het die HNP die amptelike opposisie, die Verenigde
Party (die VP), as opposisie onttroon. In 1981 was
daar ‘n duidelike swaai na die HNP. Die HNP het
daarin geslaag om die blanke kiesers te oortuig van
die NP se oorgawe-politiek. Die geleentheid was daar
om die toestand wat sou lei tot die Blankes se on-
dergang, te stuit.

HNP se opponente se retoriese vraag:

Wat het die HNP in 50 jaar bereik? 
As gevolg van die HNP se groei, is die KP gestig.
Die regse stem is verdeel en die NP kon vootgaan
met sy oorgawe-politiek.

Wat het die HNP gedoen?

Die HNP het die een plan na die ander na die tafel
gebring om die NP te stuit. Telkens is voorstelle ge-
maak om die NP na die stembus te dwing en hom
te verslaan. Die slagspreuk was: Stuit die NP, of
Stuit De Klerk! Selfs in aanloop na die onwettige
verkiesing in 1994 het die HNP en die KP besef dat
om weg te bly van die stembus, die grootste poli-
tieke impak sou hê om die NP/ANC se planne te
ontwrig.

Genl Constand Viljoen het saamgestem, maar ter
elfder uur die Vryheidsfront gestig en aan die ver-
kiesing deelgeneem. Die HNP en die KP het buite
gebly en by die Blankes van Suid-Afrika gestaan.

Na die oorgawe het die KP en die NP ontbind. Die
HNP het bly voortbestaan en dra steeds die bood-
skap van vryheid vir die Afrikanervolk.

Wat het die HNP gedoen? Die HNP het by die
waarheid gestaan. Die HNP het op Afrikanerbe-
ginsels bly staan. Die taak van die HNP was om
die NP te verslaan, maar daarvoor het die HNP die
steun van die kiesers nodig gehad.

Die vraag is nie wat het die HNP gedoen nie. Die
vraag moet wees: wat het die NP, die KP en die
VF gedoen? Wat het die HNP se politieke oppo-
nente gedoen?

Die Nasionale Party het die pad van Afrikanerskap
verlaat. Deur toegewings het hy die een politieke
beginsel na die ander afgebreek. Die NP het met die
vyand onderhandel en by die onderhandelingstafels
is toegewing na toegewing gemaak. Die groot geld-
kapitaal het hulle invloed gebruik en die NP-leiers
was te swak om nee te sê.

Uiteindelik het mnr FW de Klerk totaal oorgegee
aan die kommunistiese ANC. Die NP het geswig
voor ‘n terroristebende. Wat het die NP in 25 jaar
gedoen? Die NP het die Witman se politieke mag
weggegee en saam daarmee die Afrikanervolk se
vaderland aan die vyand oorhandig ― sonder dat
‘n enkele skoot geskiet is.

(Vervolg op bladsy 6)
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(Van bladsy 5)

Wat het die KP gedoen? Die KP het in 1981 besef
waarheen die HNP oppad was. Toe verdeel die KP
die regse stem en daarmee kon die NP op sy pad
van oorgawe voortgaan. Samewerking en een-
dragtige optrede het nie gerealiseer nie, tot spyt en
nadeel van die Afrikaner. Omdat sy beginselbasis
nie sterk was nie, het die KP ook verdwyn.

Wat het die Vryheidsfront van genl Viljoen gedoen?
Hy het sy vennote aan die regterkant (om nie aan
die 1994-verkiesing deel te neem nie) in die steek
gelaat en in die veelrassige bestel ingegaag. Die
gevolg? Daar is wettigheid aan De Klerk se een
mens een stem-verkiesing gegee. Met Viljoen se
deelname is die verkiesing gelegitimeer. 

Wat het ander opponente van die HNP gedoen? Het
hulle dié toestand kon verhoed? Die VP: verander
in die NRP en toe verdwyn; dr Louis Luyt: verdwyn;
Die DP van dr Theo Gerdener: verdwyn; Die Progres-
siewe Party (PP): verander in die PFP en opgegaan
in DA. Die HNP het bly staan ― getrou aan sy volk.

Wie moet ons verwyt omdat die politieke mag aan
die ANC oorhandig is? Die aanklag moet wees:
Kyk wat het die NP gedoen!  

Wat doen elke nuwe organisasie wat gestig word
omdat daar nie eenheid in die volk is nie? Let wel:
nog ‘n nuwe organisasie om eenheid te kry, nie aan-
sluiting en deelname by ‘n bestaande party of or-
ganisasie om dié te versterk nie. Dié meestal een-
man organisasies maak WhatsApp-video’s en reël
optogte en kritiseer alles en almal in die politiek ―
maar plaas nie ‘n werkbare plan of ideaal op die
tafel nie. Daar word nie gevra wat het die Wie ook
al gedoen nie? 

In 1970, 1974, 1977, 1981, 1987 en 1989 het die kie-
sers vir die NP gestem en teen die HNP gestem. In
die twee referendums van 1983 en 1992 het die kie-
sers ja gestem en nie nee gestem soos die HNP,
die KP en die AWB by hulle gepleit het nie.

Die rede vir die toestand waarin ons volk vandag
is, gaan nie oor wat die HNP gedoen of nie gedoen
het nie. Die HNP het die regte dinge gedoen. Die
HNP het die korrekte insig gehad. Die HNP het
gewaarsku. Die HNP het by die kiesers gepleit. Die
HNP het afvaardigings na FW de Klerk gestuur en
met hom gepraat oor die pad wat hy gekies het.
Die HNP het alles moontlik gedoen. Die blanke
kiesers wou nie na die HNP luister nie. Hulle wou
die HNP nie glo nie. Hulle wou nie glo wat hulle
gesien het nie. Hulle het die leuen geglo en “na-
sionaal” gestem.

Dit is maklik om te vra wat het die HNP gedoen?
Die vraag moet ook wees: wat het die blanke kie-
sers gedoen? Wat doen die blanke kiesers steeds?
Hoe is dit moontlik dat die kiesers vir FW de Klerk
gestem het en nie vir Jaap Marais nie? 

Die HNP het in die politiek gekies vir verantwoor-
delikheid, pligsbesef, getrouheid en offervaardig-
heid. Dit het die HNP in oorvloed gehad. Sy oppo-
nente het gekies vir rykdom, eer en aansien.

Wat doen die HNP vandag? Die HNP veg vir die
Afrikanervolk se vryheid. Die HNP dra steeds die
ark van Afrikanernasionalisme. 

Die HNP gee vir 51 jaar ‘n gesaghebbende poli-
tieke blad, Die Afrikaner, uit. Vir ‘n halwe eeu dra
dié blad steeds die boodskap van Afrikanerskap.
Verskeie boeke, brosjures en pamflette staan op die
boekrak waarin dié beleid en beginsels neergepen
is.

Wat doen die HNP nou? Die HNP vra nie vir self-
beskikking binne die bestel nie. Nie vir sekere regte
binne die menseregtegrondwet van die ANC nie. 

Die HNP sê dat eendragtige optrede slegs op be-
ginsels kan geskied. Wanneer Afrikanerorganisa-
sies en –bewegings kan ooreenkom op die basis
van volkwees en op daardie basis versamel, sal
daar aksie ontwikkel om ons volksvryheid te her-
stel. Die HNP sê uit sy 50-jaar ondervinding daar-
die basis is Afrikanernasionalisme. Dit is die goue
draad van hierdie Boervolk se bestaan. Daarop
kan ons saamstaan, kan ons sterk staan en kan
ons oorwin.

Daardie beginselbasis haal ons as volk uit die
ANC-bestel met sy anti-Christelike grondwet.
Daarom pleit die HNP dat ons as volk buite die
bestel moet versamel. Daar kan ons staan: edel,
trots en sterk. Daar het ons die woesteny oorwin.
Daar kan ons ons vryheid weer herstel in ons vader-
land, Blank Suid-Afrika! 
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Deur mnr Andries Breytenbach

Twee weke gelede, op Erfenisdag, het ons kennis geneem
van die ANC-president Ramaphosa se standpunt dat alle
“koloniale-” of “apartheid”simbole uit die openbaar ver-
wyder moet word. Daarmee bedoel hy alle simbole en
kultuurgoedere wat getuig dat dit die Blankes — en meer
spesifiek die Boere, die Afrikaners, is wat hierdie land aan
die wildernis ontruk en dit tot ŉ beskaafde, ontwikkelde
land opgebou het.

Inderwaarheid is die regime al geruime tyd stil-stil met
die verwydering van ons erfenisgoedere besig. Talle van ons
kultuurhistoriese museums en biblioteke is reeds vernietig
en ons artefakte is van die uitstalkaste en -lokale verwyder.
Dit word gesteel, geplunder, in die hoogoonde en op vullis-
hope gegooi. Dié proses gaan onverpoosd voort. Ons ant-
woord op hulle vernietiging is om sélf ons erfenisgoedere te
bewaar en die fasiliteite vir bewaring daarvan te skep.

Die gedagte om ŉ bewaarplek vir ons erfenisgoedere
te skep, het reeds twintig jaar gelede tydens die 100-
jarige herdenking van die Tweede Vryheidsoorlog ontstaan.
Volksgenote het na vore gekom met items van kultuur-
historiese waarde wat in hul private besit was. Omdat dit
deel uitmaak van ons volk se erfenisgoedere, wou hulle
dat dit vir die nageslag bewaar word, maar sulke items
kon nie meer aan die tradisionele bewaarplekke soos uni-
versiteite en museums waarin die staat ‘n hand het, toe-
vertrou word nie, want die aanslag op ons volk se erfenis
was toe al sigbaar. 

ŉ Volkseie Museumraad is toe in die lewe geroep om
ŉ eie bewaarplek te skep. Dit was nog lank voordat ons
gehoor het van liedjies en veldtogte soos “Ons sal self”.

Die historiese terrein op Kleinfontein, waar die tweedaagse
slag van Donkerhoek plaasgevind en die Boeremag van
die ZAR aan die Britse ryk getoon het dat ons nog lank
nie verslaan was nie, was die aangewese terrein vir so ŉ
bewaarplek. Dit is ook die terrein waar ons in 1988
daardie grootse Groot Trek 150-fees gehou het. 

In 2018 is die bul by die horings gepak en daar is met die
konstruksie van die bewaarplek begin. Gegewe Rama-
phosa se genoemde standpunt was dit ook nie ŉ dag te
vroeg nie, want om so ŉ struktuur op te rig, kos geld —
geld wat nie voorhande is nie en ingesamel moet word.
Geen rentedraende lenings word aangegaan nie en elke
sent wat ontvang word, word omskep in steen, beton en
staal. Sodoende kon die basiese struktuur opgerig word.
Dit staan daar as ŉ getuienis van God se seën.

Die oprigtingskoste tot in hierdie stadium het reeds
R1 600 000 bedra. Nagenoeg nog soveel is nodig om
dit te voltooi. Onder God se seënende hand het hierdie
hele bedrag uit die sakke van goedgesinde volksgenote
gekom: individue, markdagverkope, enkele besighede,
trustfondse en die voorgenoemde Museumraad. Van die
individue wat bydraes gemaak het, het party hulle tyd en
kragte gegee; ander het geld geskenk ― sommige kleiner
bedrae en ander groot bedrae. Saam het dit alles die
oprigting van dié bewaarplek tot hiertoe moontlik gemaak.

Eersdaags sal die naam Volksmuseum groot langs die
gebou se hoofingang pryk. Wanneer dit voltooi en in bedryf
is, sal dit méér huisves as net ŉ museum. Dit sal ŉ kultuur-
sentrum wees wat die hart moet vorm van ŉ kultuurpark
wat die geskiedenis, ontwikkeling en strewe van óns volk
uitbeeld: nie soos ons vyande dit voorstel nie, maar soos
óns dit aan ons kinders en elkeen wat dit sien, wil oordra.

Laat ons as volk dit ons trots maak om in hierdie tyd van
druk en verdrukking met groot dade te antwoord. Ek sal per-
soonlik eenhonderdduisend Rand skenk. As nog tien per-
sone elk ŉ gelyke bedrag borg (skenk, kollekteer, insamel)
is ons oor die hond se rug. 

Wat gaan jou bydrae wees?

Bankbesonderhede: 
Rekeningnaam: KSK Finansiële Koöperatief Beperk
ABSA Bank, Takkode 632005
Tjekrekeningnommer: 406 009 2627 
NB: Verwysing: 168G

Voorstelling van die voltooide Volksmuseum Vordering tot dusver
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Skeurings het dwarsdeur die Boere-Afrikaner se kul-
turele-, godsdienstige-, organisatoriese- en familiever-
bande rondom die groot verdelende vraagstuk plaas-
gevind, naamlik die keuse tussen die humanistiese kon-
sep van veelrassigheid in een gemeenskaplike Suid-
Afrika (tesame met die gepaardgaande onvermydelike
verlies van blanke politieke mag), en die strewe na een
of ander vorm van politieke outonomie met behoud van
die Boere-Afrikanervolk en sy identiteit. 

Met Naspers se onbetwiste segepraal, is die groep wat
hulle op volle outonomie beroep het, in die media as
“verkramp” bespotlik gemaak, terwyl hulle teenstanders
as “verlig” voorgehou is. Die hoofstroommedia en die
verligte NP-leiers het volgehou dat dit moontlik was om
van apartheid weg te beweeg sonder om die oorlewing
van die Boere-Afrikaner in gevaar te stel. Oor hoe hulle
dit polities sou vermag, was die “verligtes” baie vaag
en het hulle ook nie uit een mond gepraat nie. 

Die Nasionale Party se topstruktuur, die SAUK (as na-
sionale uitsaaier) tesame met die belangrikste Afrikaanse
koerante, die grootste Afrikaanse besighede en die in-
vloedrykste Afrikaanse organisasies in alle sfere van die
gemeenskap, het die “verligte” perd opgesaal. Om te
vergoed vir die verlies aan politieke mag weens hulle
keuse, het baie “verligtes” oorgegaan tot die onvermoeide
bevordering van hulle persoonlike- en finansiële belange.
Namate die stryd om die volksiel gedurende die 1980’s
verhewig het, het die groot getal invloedryke NP-steun-
organisasies wat op alle terreine van die samelewing
bedrywig was, tot uiterstes gegaan om die verkramptes
te ondergrawe, bespotlik te maak en te marginaliseer. 

Dit was haat, eerder as blote politieke vyandskap, waar-
mee Albert Nothnagel, NP-LV, sonder om doekies om
te draai in 1986 in die parlement gesê het dat hy meer in
gemeen het met radikale Swartes as met die strewe na
Boere-vryheid (Hansard: 21 June 1986, column 9409).
Alle regsgesinde organisasies, insluitend wettige poli-
tieke partye soos die KP, is deur spioene en provoka-
teurs van die regering se magsinstrumente geïnfiltreer
(Jonker: 49, 147, 224).

Met ŉ kombinasie van oorweldigende metodes, middele,
geweld en skelmstreke wat die NP teen Boere-Afrikaners
wat grondwetlike outonomie wou behou, gemonster het,
is verseker dat laasgenoemdes uiteindelik hierdie verbete
stryd gedurende die laaste jare van die NP-regering ver-
loor het. (Organisasies soos die Boere-Afrikanervolksraad,

(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 (20)

ŉ Fundamentele koersverandering en die groot
breuk, 1978 – 1983 (vervolg)

Intussen het die Suid-Afrikaanse ekonomie al verder agter-
uitgegaan. Wanadministrasie, sanksies, boikotte en dis-
investering het hul tol geëis. Die bedrae blanke belas-
tinggeld wat op Nieblankes bestee is, het al groter ge-
word en die finansiële druk op die deursnee blanke burger
verhoog. Die absolute ongeërgdheid van die NP hieroor
word weerspieël in die skandelike opmerking van die
Minister van Gesondheid in die aanloop tot die al-
gemene verkiesing van 1981, naamlik dat bejaarde
blanke persone op R20 per maand behoort te kan oor-
leef. (aangehaal in BD Live, 22 May 2009).

In die verkiesing van 1981 het die Herstigte Nasionale
Party (HNP) byna ŉ derde (die meeste ooit) van al die
Boere-Afrikanerstemme op hom verenig. Hierdie party
het reeds gedurende die Vorster-era onder leiding van
dr. Albert Hertzog, seun van ŉ voormalige eerste minis-
ter, genl. J.B.M. Hertzog, van die NP weggeskeur. (Har-
rison: 284). 

Lidmaatskap van die Afrikaner Weerstandsbeweging
(AWB), ŉ kulturele, en uiteindelik ŉ paramilitêre be-
weging, wat die NP se beleidsrigtings sedert die 1970’s
teengestaan het, het sterk toegeneem. ŉ Ander groepe-
ring genaamd die AVSTIG-groep (Afrikaner Vryheid-
stigting) onder leiding van prof. Carel Boshoff het weer
op hulle beurt na ŉ Afrikanertuisland gehunker in ŉ deel
van Suid-Afrika waar ŉ homogene blanke bevolking
hulleself sonder gebruikmaking van swart arbeid sou
kon handhaaf. Hierdie strategie het die verskuiwing van
ŉ groot klomp mense na ŉ yl bewoonde (en dus nood-
wendig ŉ droë) gebied behels. Dit het uiteindelik tot die
vestiging van ŉ Afrikaner enklawe in die Noord-Kaap te
Orania, gelei.

Die grootste skeuring in die geledere van die volk sedert
die dae van dr. Verwoerd het egter gedurende 1982 plaas-
gevind toe omtrent twintig NP-parlementslede Botha se
koersverandering verwerp en die NP verlaat het om die
Konserwatiewe Party (KP) te vorm. Onder leiding van
dr. Andries Treurnicht het hulle oor die vloer van die par-
lement na die opposisiebanke oorgestap (Harrison: 286).
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Apartheid

(Van bladsy 8)

wat vandag nog na selfbeskikking strewe, word steeds
deur die hoofstroom Afrikaanse instansies en veral die
hoofstroommedia op die kantlyn geskuif. Natuurlik maak
dit nie ons aanspraak op selfbeskikking ongeldig nie,
want so ŉ aanspraak vereis nie die eenparige ondersteu-
ning van almal binne enige etniese groep nie, soos die
voorbeeld van die Ierse- en talle ander volke aantoon.

In 1983 het mnr P.W. Botha in ŉ blanke referendum
66% “Ja” stemme gekry om die parlement met twee
nuwe “kamers”, een vir Indiërs en een vir Kleurlinge,

te vergroot. Hierdie twee kamers, saam met ŉ ander
kamer vir Blankes, sou voortaan wetgewing daarstel be-
treffende die “eie sake” van die onderskeie groepe in
hierdie “driekamer parlement”. Slegs ŉ klein gedeelte
van die Kleurling- en Indiërgemeenskappe het egter aan
dié skema, wat deur die Grondwet van Suid-Afrika (Wet
110 van 1983) teweeggebring is, deelgeneem. Die ge-
middelde stempersentasie vir die twee nuwe parlemen-
têre kamers was minder as 20%. (Harrison: 290). Die
meeste Indiërs en Kleurlinge was ten gunste van ŉ ras-
gebaseerde swart meerderheidsregering, alhoewel baie
— veral Kleurlinge — later van standpunt verander het,
nadat  hulle onder die hande van die ANC eerstehands
ervaring daarvan opgedoen het. (Jonker: 82; 283; Rap-
port, 20 Julie 2008).

‘n Groep van sowat 30 Turkse jeugdiges het die
Anton Kerk in Wenen, die hoofstad van Oostenryk,
gevandaliseer. Die groep is geïdentifiseer as ‘n
groep fanatiese Islamiete.

‘n Woordvoerder van die regering het gesê Oos-
tenryk sal nie sy reg op vryheid van godsdiens laat
vernietig nie. “Ons sal die Christelike gemeenskap
met al ons mag beskerm”.

As gevolg van die vlaag van geweld en terroris-
me in Frankryk, het Oostenryk die beskerming van
Franse geriewe verhoog en ook die bewaking van
openbare plekke verskerp.

Drie mense in kerk vermoor

‘n Aanvaller vanuit Tunisië het drie mense in ‘n kerk
in Nice in die suide van Frankryk met ‘n mes dood-
gesteek.

Vrae word gevra hoe dié onwettige immigrant, wat
tydens die pandemie na Italië gekom het, daarna
daarin geslaag het om veilig Frankryk binne te kom
om die moorde te pleeg.

Gemoedere loop hoog weens die toenemende
instroming van Moslems in Europese lande. Daar
word (anders as in Suid-Afrka) openlik geskryf oor

die terroriste-aanvalle.
Een van die koerante in Italië het geskryf dat die

onlangse aanvalle bewys dat die voormalige minis-
ter van binnelandse sake, Matteo Salvini, reg was
om nie die die land se grense vir onwettige immi-
grante oop te gooi nie.

Vier jaar gelede het ‘n Moslem in Nice 86 mense
gedood met ‘n vragmotor-aanval in die stad. ‘n 86-
jarige priester is dieselfde jaar in ‘n kerk in Saint-
Etienne-du-Rouvray vermoor. Die aanvallers het
hulleself as lede van Islam geïdentifiseer.

Duitsers bewapen hulleself

Die aantal Duitsers wat handwapens aanskaf, het
aansienlik toegeneem.

Navorsing dui daarop dat dit met 85% in twee
jaar toegeneem het.

Die Duitse polisie sê dit word toegeskryf aan ‘n
gevoel van onveiligheid wat by die bevolking toe-
neem. Tydens die nuwejaarsviering in 2015 in Co-
logne was daar ‘n groot aantal seksuele aanran-
dings en 24 gevalle van verkragting. Diefstal het
op groot skaal plaasgevind. Sulke gebeure het ook
in ander stede plaasgevind. 

Die aanranding van ‘n vrou reg voor die Cologne
polisiestasie word beskou as die vonk wat dié aan-
skaffing van vuurwapens veroorsaak het.
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Turke se aanval 
op kerk in Wenen
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Lees Efesiërs 2:20-22: “Julle is ŉ gebou wat op-
gerig is op die fondamente van die apostels en pro-
fete, ŉ gebou waarvan Christus Jesus self die
hoeksteen is. In Hom sluit die hele gebou saam en
verrys dit tot ŉ heilige tempel vir die Here, in wie
julle ook saam opgebou word as ŉ geestelike huis
waarin God woon”. 

Sedert 1667 (150 jaar na die vrystelling van die 95
stellings teen die aflaatstelsel) word die Reformasie
(Hervorming) jaarliks op 31 Oktober herdenk. 

Ons hoor tans aanhoudend dat die inperking
weens die virus die kerk dalk finaal geknak het; dat
ons nuut moet dink oor die kerk en dat ons nou die
geleentheid het om finaal van ŉ klomp dinge af-
stand te doen. 

Dat ons opnuut oor kerkwees sal moet nadink, is
baie duidelik. Om nuut te dink, beteken egter nie
net om na nuwe Amerikaanse neigings te kyk nie,
maar ook om na die vergete en onbekende dinge
van die verlede te kyk. 

Ons ken die spreukwoord: “Hoe meer dinge ver-
ander, hoe meer bly hulle dieselfde”.

Een van die groot filosowe, Peter Sloterdijk, het
in ŉ onderhoud gesê dat al wat ná die Eerste Wê-
reldoorlog verander het, die opname van vroue in
die ekonomie en openbare lewe was. Al wat na die
Tweede Wêreldoorlog gebeur het, is die Amerika-
nisering van die Westerse wêreld. Dít het dinge net
op die oppervlak verander. 

Aangesien die lewe dus, diepliggend, bitter sta-
dig verander, kan ons met min ongemak kyk wat
ons by Martin Luther kan leer oor die kerk. 

Wat is die kerk? 
Voordat ons ons koppe breek oor hoe dinge ver-
ander moet word, moet ons eers weet wat die kerk
is en wat dit nie is nie. 

Elke kind weet dat die kerk nie die gebou is nie.
Die bakstene en die sement het weinig met die kerk
te make. Die kerk is God se versameling van mense
wat in Jesus Christus glo en vanuit sy genade wil
lewe. Die kerk is daarom ŉ heilige versameling van
mense. 

Dit is ŉ byeenkom van mense wat met God te
make wil hê soos Hy Homself bekendmaak deur
Christus. Die kerk is dus niks anders as die heilige

Christendom / Christenheid nie ― die skare van
mense oraloor wat hulle deur die geloof aan Chris-
tus wil verbind.  

Die kerk is die byeenkom van mense wat in
Christus die hoeksteen / fondament van die lewe
sien. Hulle is ook nie bang om Christus as die hoof
van hulle lewenstog te sien nie, aangesien Hy hulle
op die goeie weg sal hou. 

Met Christus as hoeksteen en hoof, kan gelowiges
die lewe met al sy uitdagings aanpak. Om lidmaat
van die kerk te wees, is dus ŉ voorreg omdat dit aan
ons oneindige geborgenheid in ŉ koue, onsimpatieke
wêreld bied.

Ons bely saam met die eerste geslagte Christene
dat die kerk die “gemeenskap van heiliges” is. Hier-
mee word bedoel dat ons in die teenwoordigheid
van Christus lewe. Die kerk is daarom nie ŉ orga-
nisasie met ŉ afwesige hoeksteen en hoof nie. 

Die feit dat Christus in die kerk en in die lewe van
die lidmate teenwoordig is, beteken dat die kerk
nie gaan verdwyn nie. ŉ Gemeente hier en daar
mag dalk die kerkdeure sluit, maar die gemeen-
skap van gelowiges sal nie verdwyn nie, omdat
Christus nie gaan verdwyn nie. 

Die woord gemeenskap dui ook op iets anders,
naamlik dat mense, gelowiges, ŉ besondere on-
derlinge band met mekaar het. ŉ Gemeenskap is iets
hegters as ŉ vereniging of organisasie. Die gemeen-
skap van heiliges leef saam in vreugde en hartseer. 

Omdat ons nie vreemdelinge vir mekaar bly nie,
ten spyte van die feit dat ons mekaar nie noodwen-
dig ken nie, is een van die wonders van kerkwees.
Dít is een van die redes hoekom ons nie so negatief
oor die kerk moet wees nie. Om deel te wees van die
gemeenskap van gelowiges, bied aan ons ŉ dimen-
sie van menslikheid wat ons nêrens anders sal
vind nie.

Kerkwees vandag
Baie van ons is bekommerd oor wat die tyd van in-
perking aan die kerk doen. Ons moet nie so be-
kommerd wees nie.

Kerke in ander lande het al vir langer tye erger dinge
deurgemaak as ons, en daarna net maar weer
voortgegaan om kerk te wees. Wanneer daar mense
is wat glo, hoop en liefhet, sal die kerk weer verrys.
Die lewende Heer sal self daarvoor sorg!

Woord en wêreld

Hervormingsondag
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Honderd jaar na die Slag van Bloedrivier in 1838 is
die Voortrekker-Eeufees in Pretoria gehou. 

Die fees het sy ontstaan by die Sentrale Volks-
monumente-komitee (SVK) wat op 4 April 1931 ty-
dens ‘n kongres in Bloemfontein saamgestel is. Die
opdrag aan die SVK was om toe te sien dat ‘n
monument ter ere van die Voortrekkers opgerig
word. Die ideaal was dat dié monument op 16 De-
sember 1938 onthul moes word. Weens die de-
pressie en ander omstandighede was dit nie moontlik
om dié ideaal so gou te verwesenlik nie.

Die SVK moes besluit waar so ‘n monument op-
gerig sou word. Op 6 Oktober 1937 is ‘n konferensie
in Pretoria gehou. Die besluit was dat so ‘n monu-
ment buite Pretoria gebou word ― Monumentkoppie.

In Desember 1937 is die Sentrale Voortrekker-
Eeufeeskomitee aangestel om die Eeufeesviering
te organiseer.

By die fees is ‘n brosjure van 56 bladsy uitgegee.
Die program het op Dinsdag, 13 Desember 1938
begin en is op Vrydag, 16 Desember afgesluit. As
deel van die brosjure is die simboliek van die
Voortrekkermonument gepubliseer. 

Die hoeksteenlegging van die Monument was op
16 Desember 1938. 

Die ontwerp van die Voortrekkermonument het
daarop berus om die karakter van die Voortrekkers
te vertolk en hulde te bring aan die roepingsdaad wat
deur hulle volbring is, waardeur die ontstaan en voort-
bestaan van die Afrikanervolk moontlik gemaak is.

Ons volk is by uitstek ‘n godsdienstige volk. Toe
‘n monument ter ere van die voorgeslag opgerig
moes word, moes dit vanselfsprekend daardie
karaktertrek uitbeeld. 

Die Voortrekkermonument is (volgens die Gelofte
voor die Slag van Bloedrivier) ‘n tempel, afgeson-
der van die gewoel van die daaglikse lewe en sterk
van struktuur, soos die stoere voorgeslag was. Uit
feitlik onverganklike Afrikaanse graniet gebou, sal
dit die elemente van die harde Suid-Afrikaanse
natuur vir duisende jare trotseer ― net soos die
Voortrekkers dit gedoen het. 

Dit gee aan die nageslag die getuienis van die

Sentrale Voortrekker-Eeufees
Pretoria: 

14 tot 16 Desember 1938 
Feesprogram

beskawingsdaad van die Groot Trek. Daardie be-
skawingsdaad, naamlik om ‘n blanke beskawing in
die binneland van Suid-Afrika te vestig en te be-
stendig, het die Voortrekker moontlik gemaak deur
die feit dat hy nie slegs getrek het nie, maar sy vrou
en sy familie saamgeneem het toe hy die Kaap
verlaat en noordwaarts getrek het. Daarom word die
ereplek by die monument vir die Voortrekkervrou
ingerig. Voor die hoofingang, waar die besoekers
moet ingaan, staan die dertien voet hoë stand-
beeld van die Voortrekkervrou met haar kinders.

Die basreliëfs van wildebeeste weerskante in die
muur agter die standbeeld is simbolies van die ge-
vare van Afrika waarteen die moeder haar kinders
beskerm het. Die wildebees is gekies oor die ge-
skiedkundige voorval in Dingaan se kraal toe Piet
Retief oor die rumoer wat hy buite die kraal gehoor
het, aan Dingaan gevra het wat dit beteken. Din-
gaan het geantwoord: “Dit is my regiment van wil-
debeeste wat brul”.

In die onderste verdieping van die monument staan
die sarkofaag van Afrikaanse marmer. Dit herinner
die wêreld en die nageslag aan die hoogste offer
wat Piet Retief en sy manne vir hulle ideaal betaal het.

Rondom die middelste saal stel die wit marmer fries
die geskiedenis van die Groot Trek voor ― vanaf die
vertrek uit die Kaap tot aan die verwesenliking van die
doel van die trek, naamlik die stigting en erkenning
deur die Sandrivierkonvensie van die Republieke.

Buite om die monument is die beskermende laer
getrek. Dit is die uiterlike teken van beskerming vir
die Afrikaner en is onafskeidbaar vasgekoppel aan
die geskiedenis van die Groot Trek.

Die Simboliek van die
Voortrekkermonument

Die voorblad van die Feesprogram by die
Voortrekkermonument in Pretoria in 1938.
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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 aan ons by info@hnp.org.za die volgende besonderhede:
Plek, Tyd, Prediker by die Geloftediens, Spreker vir die Gelofterede en ‘n kontaknommer vir navrae.

Advertensies is gratis. Stuur asseblief die besonderhede so gou as moontlik.

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 video’s oor die HNP se geskiedenis en die politieke ontwik-
keling oor dié 50 jaar is nou in produksie. 
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-mate-
riaal uit dié era.

Dit word in ‘n DVD-formaat (vir speel op ‘n DVD-masjien), sowel as op ‘n geheuestokkie (bruikbaar op ‘n rekenaar)
beskikbaar gestel. Bestellings kan reeds geplaas word. 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. 


