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Die leuen oor die 
konsentrasiekampe
‘n Video waarin ‘n Britse politikus, Jacob Mogg, sê

dat die vroue en kinders in konsentrasiekampe gevange

geneem is om vir hulle te sorg omdat die mans van die

plase weg was om oorlog te maak, is ‘n absolute leuen.

Dié video bevestig die haat en vyandskap van die Britte

teen die Afrikanervolk ― vandag nog.

Die Hoofsekretaris van die HNP, mnr Louis van der

Schyff, het op Facebook dié parlementslid aangevat en

geëis dat die Britte teenoor die Afrikaner verskoning vra

soos wat hulle vir die Maori’s verskoning gevra het.

Tydens die Tweede Engelse Oorlog kon die Britte nie

die Boere verslaan nie. Lord Roberts het toe Prokla-

masie 5/1900 uitgevaardig waarvolgens die plaashuise

afgebrand, die vee doodgemaak en die lande afgebrand

moes word. Die vroue en kinders is in oop treintrokke na

Britse konsentrasiekampe geneem en daar gevange

gehou. Die toestande in die kampe was haglik. 

27 000 vroue en kinders het gesterf. Die Britte kon nie

die Boere verslaan nie, en het die oorlog teen die vroue

en kinders gevoer om die burgers tot oorgawe te dwing.

Nou word die leuen verkondig dat die Britte hulle oor

die arme vroue en kinders ontferm het.

Toe het die stryd om besit van Suid-Afrika reeds ge-

woed. Die Britte het die Republieke gekolonialiseer en

die burgers het geveg om hulle vaderland en hulle vry-

heid te behou.

Op 14 Februarie 1995 het mnr Jaap Marais aan die Britse

koningin geskryf en gesê sy behoort tydens haar besoek

aan Suid-Afrika by die Vrouemonument in Bloemfontein

te gaan kniel as ‘n blyk van verskoning vir wat aan die

vroue en kinders gedoen is. Op 19 Julie 1995 het mnr

Marais aan die Britse Eerste Minister, John Major,

geskryf en gesê die Britse koningin het nie tydens haar

besoek verskoning gevra nie. Die Britte was bereid om

aan die Maori’s in New Seeland verskoning te vra vir  

(Vervolg op bl 4)

Die Afrikaner
Die uitgee van Die Afrikaner as twee-maandelikse tydskrif is in Julie 2018 om verskillende redes gestaak.
Die drukkoste het duur geword en die posgeld het uitermate hoog gestyg. Maar bo dié stygende koste ervaar
die uitgewers van publikasies dat die versending van posstukke nie na wense verloop nie.
Die direksie van Strydpers, uitgewers van Die Afrikaner, het in Julie verlede jaar geen ander keuse gehad

as om die druk van die blad te staak nie.
Die aandrang om die boodskap van Afrikanerskap uit te dra, het die direksie genoodsaak om met die uit-

gee van Die Afrikaner voort te gaan. Dit sal voortaan as elektroniese koerant uitgegee word. Die blad sal
twee-weekliks verskyn, elke uitgawe sal uit agt bladsye bestaan en dit sal per e-pos aan intekenare gestuur
word. Daarmee saam is die proses aan die gang gesit om ook ‘n internet-koerant oor die nuus van die dag
uit te gee. Hou gerus hierdie ruimte dop vir besonderhede.
Die direksie vertrou dat u die nuwe weergawe van Die Afrikaner interessant sal vind. Deel dit gerus met u

familie en vriende. ― Redaksie
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Die Britse parlementslid, Jacob Mogg, 

sê die vroue en kinders is in die 

konsentrasiekampe gesit vir hulle 

veiligheid en om versorg te word.



Die staatsbegroting op 20 Februarie dui op ‘n niksseggende ver-

kiesingsbegroting. Ekonomiese kommentators verwag dat die werklike

impak op die belastingbetaler waarskynlik eers na die verkiesing op

8 Mei met die middeltermyn-begroting aangespreek sal word. 

Intussen begroot die ANC-minister vir ‘n tekort van R243 miljard.

Die verwagte inkomste is R1,58 triljoen en die verwagte uitgawes

R1,83 triljoen in die nuwe boekjaar.

Kommentators wys daarop dat die begroting geen verbruikers-

vertroue sal wek nie. Die uitwerking sal dan wees dat daar geen

groei in die ekonomie verwag kan word nie wat die deur oopmaak

dat Moodies ook Suid-Afrika kan afgradeer tot negatief. As dit

gebeur, is Suid-Afrika deur al die graderingsorganisasies tot rom-

melstatus gegradeer.

Wat persoonlike belasting betref, is Suid-Afrika steeds die land met die

grootste verdeling van belastinggeld. Die klein groepie in die hoë

inkomste-kategorie sorg steeds vir die arm massas. 1,6% belasting-

betalers (120 751 mense) in die boonste balastingkategorie (R1,5 milj.

per jaar) betaal 28,9% van alle persoonlike inkomstebelasting.

Belastingskale is nie aangepas nie. Die uitwerking daarvan is dat

enige salaris-aanpassing die belastingbetaler in ‘n hoër belasting-

kerf plaas. Indirek is dit belastingverhoging.

Die AA wys daarop dat brandstofheffings vir die staat ‘n baie mak-

like opsie geword het om belasting en staatsinkomste te verhoog.

Die verhoogde vervoerkoste sal weer eens deur die verbruiker

gedra moet word.

Daar is reeds ‘n onderprestasie met die invordering van belasting.

Die staat se finansiële tekorte en skuldvlakke styg. Dan sal inflasie

ook styg. Lenings gaan baie duurder word en die verhoging van

rentekoerse is moontlik.

Die staatskuld het die afgelope dekade verdubbel. Soos wat geen

huishouding net meer en meer skuld kan aangaan om te oorleef

nie, geld dieselfde beginsel vir ‘n staat. Die verbruiker sal die

uitwerking van die verhoogde rente op die groeiende staatskuld

beslis in sy beursie sien.

Die begroting het een saak duidelik beklemtoon: die ekonomiese

agteruitgang onder die ANC-regime duur voort.

Die minister het, met die oog op 8 Mei, nie kans gesien om ‘n in-

grypende begroting voor te lê nie. Dalk is die verwagting dat hy na

8 Mei deur iemand anders opgevolg sal word en dat daardie opvol-

ger dan maar die kastaiings uit die vuur moet krap.

Die ANC het geen oplossing vir die land se ekonomiese probleme

nie, geen oplossing vir die chaos by die staatsondernemings nie

en geen plan om die ekonomie te laat groei nie.

Prof Hermann

Giliomee

Prof Hermann Giliomee, bekende

skrywer en professor in poli(ek

en poli(eke geskiedenis, vra in sy

nuwe boek, The Rise and Demise

of the Afrikaners, of mnr FW de

Klerk die blanke kiesers van Suid-

Afrika se toestemming gehad het

om in 1994 die poli(eke mag aan

die ANC te oorhandig.

Prof Giliomee se vraag is be-

tekenisvol. Die vraag aan die blan-

ke kiesers in die referendum op

17 Maart 1992 het gelui: Onder-

steun u die voortse�ng van die

hervormingsproses wat die Staats-

president op 2 Februarie 1990

begin het en wat op ‘n nuwe

grondwet deur onderhandeling

gemik is?

Die ja-stem het slegs toestemming gegee om met

onderhandelings met die ANC voort te gaan. Die

onderhandelde grondwet moes volgens die bestaan-

de Suid-Afrikaanse grondwet aan die kiesers voor-

gelê word óf in ‘n landwye verkiesing óf in ‘n

referendum. Volgens daardie grondwet kon slegs

die blanke kiesers die besluit neem. Dit is nooit ge-

doen nie. De Klerk het nie die blanke kiesers se toe-

stemming gehad nie en het die onderhandelde

grondwet in 1994 ingestel wat op ‘n swart meerder-

heidsregering uitgeloop het. Daardeur is die poli-

(eke mag aan die kommunis(ese ANC weggegee.

Tydens die debat in die Parlement, volgens Han-

sard van 24 Januarie 1992 kolom 37, het De Klerk

beloof: “...wesenlike wysigings aan die Grondwet

van die RSA sal deur óf ‘n referendum óf ‘n ver-

kiesing voorafgegaan word. En verder: “Die re-

gering staan steeds hierby. Ons is in eer gebonde om

‘n referendum te hou wat die kieserskorps... die

geleentheid sal bied om hulle uit te spreek oor

enige wesenlike voorgestelde wysiging aan die

Grondwet.” (Ons beklemtoning) “Eers na so ‘n re-

ferendum, en indien die uitslag posi�ef is, sal im-

plementering volg.” (Kolom 38)

Wyle mnr Jaap Marais en ‘n afvaardiging van ver-

teenwoordigers van verskillende Afrikaans Nasio-

nale organisasies het op 26 Junie 1990 reeds met

mnr De Klerk in sy kantoor in die Uniegebou ‘n

gesprek gehad oor sy pad na die Nuwe Suid-Afrika.

Prof Giliomee is reg: FW de Klerk het willens en

wetens die Grondwet van Suid-Afrika oortree.
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Ek staan verstom hoe skeef en krom die beleid van

apartheid dikwels in Afrikanerkringe voorgestel word.

Tydens besprekings of debatte oor die radio waar joer-

naliste bymekaargeskraap word om hul wysheid ten

toon te stel, kom die gebrek aan kennis oor die beleid

van afsonderlike ontwikkeling baie sterk na vore. By

die joernaliste van ons dag is politieke korrektheid die

eerste reël; en dit beteken dat apartheid altyd as sonde-

bok gekies word, of anders skeef getrek moet word.

Daar moet ten alle koste by die groot negatiewe beeld

van ons verlede aangepas word, iets wat so fluks deur

die ANC-SAKP alliansie bevorder word. 

Onlangs is daar oor RSG ’n kort bespreking gehou oor

infrastruktuur en stedelike probleme in Suid-Afrika,

onder leiding van Isak du Plessis. Patricia de Lille het

in die gesprek die een en ander te sê gehad oor die Wes-

Kaap en gewerk met die vreemde begrip van “ruimte-

like ongeregtigheid” wat daar gepleeg sou word. Nuwe

woorde! Newspeak!

Wat my veral getref het as ’n totale verkeerde voor-

stelling, was Jan Jan Joubert se opmerking dat daar nog

baie hard gewerk moet word “om die letsels van

apartheid se ruimtelike beplanning teen te werk.” Om

dit te staaf, verwys hy onder andere na die “feit” dat

swart woongebiede rondom Bloemfontein doelbewus

50 kilometer vanaf die stadsentrum in die veld geplaas

is. Die groot koste van werkers tussen hulle woonplek

en hul werk is daardeur opgejaag. “Dit is so beplan ty-

dens apartheid”, sê Jan Jan Joubert.

Die luisteraar wat nie goed ingelig is nie, sal so ‘n sim-

plistiese voorstelling maklik aanvaar. Kan jy glo, 50

kilometer van jou werk af! Watter onreg, en seker weer

een van Patricia de Lille se “ruimtelike ongeregtighede”. 

’n Klein bietjie logika help jou om te verstaan dat die

groot getalle Swartmense wat oor die jare na Bloem-

fontein gestroom het, nie almal in die stadsentrum ge-

werk het nie. Boonop is dit gans onmoontlik om te dink

dat daardie mense se woonplek te midde van bestaande

geboue en blanke woongebiede ingeprop moes word

sodat “die koste tussen woning en werk” gesny kon

word. Daarby was daar reeds bepaalde gebiede wat his-

tories vir swart bewoning gesoneer is. Onder die beleid

van afsonderlike ontwikkeling is daar erkenning gegee

aan gebiede wat so gesoneer is, behalwe waar dit ern-

stig gebots het met die ideaal van afsonderlike woonge-

biede, soos onder andere vervat in die groepsgebiedwet.

Sulke botsings het byvoorbeeld voorgekom waar swart

krotbuurtes binne die blanke stedelike gebiede ontstaan

het – die sogenaamde “swart kolle”. Sou daardie swart

kolle toegelaat word om verder te groei, sou dit ernstige

sosiale gevolge gehad het; dit wil sê misdaad, smokke-

lary, geweld, onwettige sjebeens en nog meer ondeug-

de. In Distrik Ses in Kaapstad was dié ongewenste

ontwikkeling reeds in die 1950’s sigbaar; asook in dele

van Johannesburg, soos in Fordsburg. 

Krotbuurtes word opgeruim

In baie stede van die wêreld word krotbuurtes die een

of ander tyd opgeruim en dan word daar nuwe woon-

gebiede geskep en maatreëls toegepas om wanordelike

groei teen te werk. Voldoende voorsiening vir behui-

sing vir groot getalle mense vereis dat daar meer ver-

standig te werk gegaan moet word. Die apartheidsbeleid

het veral daarop gekonsentreer om die onwenslike kon-

sentrasie van swart werkers binne of naby blanke stede

en dorpe te verhoed. Van die verstandige maatreëls was

om spesifieke nywerheidsgebiede te soneer en so ver as

moontlik grensnywerhede te ontwikkel sodat daar nie

miljoene swartmense na blanke stede sou stroom nie.

Voor 1948 was ruimtelike ontwikkeling oorgelaat aan

die genade. Na 1948 is daar met oorleg te werk gegaan

om ’n ordelike ontwikkeling rondom stede te verseker;

terwyl daar terselfdertyd aandag gegee is aan basiese

ekonomiese ontwikkeling in die swart tuislande. Die

snelgroeiende mynbou en nywerhede in die blanke ge-

biede (wat arbeid na die stede gelok het) was die groot

uitdaging wat aanvaar moes word. En dit is gedoen deur

middel van beleidmaatreëls soos die skeiding van

woongebiede en die ontwikkeling van vervoer tussen

woongebiede en die stede.  

Dat daar onder apartheid baie oordeelkundig te werk

gegaan is, behoef geen betoog nie. Mens hoef maar net

te kyk na die werk van die Tomlinson-kommissie en

die departement van bantoesake onder dr HF Verwoerd in

die 1950’s. Later is daar selfs ‘n departement van beplan-

ning opgerig wat vyfjaar-planne vir infrastruktuuront-

wikkeling opgestel het. Mev Helen Suzman het iewers

in die 1990’s gesê dr Verwoerd se beplanning vir be-

huising was veel beter as die ANC-regering s’n. 

Dit sou Jan Jan Joubert ook gebaat het om te lees wat

’n ekonoom soos prof Geert de Wet geskryf het in ver-

band met die nadele (die sosiale koste) van oorkonsen-

trasie van mense in stedelike gebiede. Maar hy kon

maar net rondom hom gekyk het hoe plakkersgebiede

vandag oral opskiet en die euwels daarvan in die vorm

van bendegeweld, smokkelary, brandstigting, kabel-

diefstel, gevaarlike krothuise en voortdurende dienste-

betogings.  

Verstaan mense nog wat

apartheid beteken het?
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Konsentrasiekamp-leuen
(Van bladsy 1)

“ongeregtighede deur Britse kolonialisme”, maar weier

om aan die Afrikaners in Suid-Afrika verskoning te vra.

Na ‘n briefwisseling van 12 briewe het die Britte steeds

nie verskoning gevra nie, maar word die leuen nou ver-

kondig dat dit was om die vroue en kinders te beskerm.

Só te beskerm dat 27 000 in die kampe gesterf het.

Ons beleef nou weer so ‘n volksmoord. Ons is weer van

ons vryheid beroof. En die hand van die Britse liberale

wêreld is weer duidelik daarin te sien. Nou hoor die

Afrikaner dat die vaderland waarvoor hy oorlog

gemaak het, nie sy land is nie.

Mnr Van der Schyff sê mnr Jacob Mogg en die Britte

skuld die Afrikanervolk ‘n verskoning. Die Verskroeide

aarde-beleid was daarop gemik om die Afrikanervolk

uit te wis. Daardie oorlog word voortgesit.

Op 27 Februarie herdenk Afrikaners jaarliks die Slag

van Majuba toe die Boere die Britte in 1881 verplet-

terend by die berg Majuba verslaan het. Ons het toe die

Britte verslaan en ons vaderland en ons vryheid behou.      

Daardie volk wat by Majuba geveg en oorwin het,

leef steeds!

“Mag die inspirasie uit die Slag van Majuba Afrikaners

opnuut bemoedig om vas te staan sodat ons ook uit die

greep van die kommunistiese ANC-regime sal opstaan

om weer vry te wees in ons vaderland, Suid-Afrika, en

oor onsself regeer”. 

Die Herstigte Nasionale Party vier vanjaar sy vyftigste

verjaardag. Die HNP is op 25 Oktober 1969 in die Skil-

padsaal op die Skougronde in Pretoria gestig. Op 25 Ok-

tober vanjaar sal dit vyftig jaar gelede wees.

Na die moord op dr HF Verwoerd deur die Kommunis

Demetri Stafendas op 6 September 1966 het dr Verwoerd

se opvolger, mnr John Vorster, begin om die beleid van

afsonderlike ontwikkeling stuk vir stuk af te breek. Dit

het begin op die sportterrein toe Vorster die NP se beleid

verander het om toe te laat dat oorsese sportspanne

veelrassig mag wees.

Binne die NP was daar weerstand teen dié beleids-

verandering. Verskeie vergaderings en gesprekke binne

die geledere van die NP het plaasgevind. Uiteindelik is

drie Volksraadslede uit die Nasionale Party geskors, by

name dr Albert Hertzog (LV vir Ermelo), mnr Jaap Ma-

rais (LV vir Innesdal) en mnr Louis Stofberg (LV vir

Worcester). Mnr Willie Marais (LV vir Wonderboom)

het kort daarna uit die NP bedank.

‘n Volkskongres is in Pretoria belê. Meer as 8 000 mense

het vanoor die hele Suid-Afrika en Suidwes-Afrika (van-

dag Namibië) dié kongres bygewoon. Die HNP is ge-

stig met dr Albert Hertzog as leier en mnr Jaap Marais

as onderleier.

Die HNP het op die beginselbasis gaan staan waar die

Nasionale Party van genl JBM Hertzog, dr DF Malan,

adv JG Strijdom en dr HF Verwoerd saam met duisende

Afrikaners gestaan het: die beginsels van Afrikanerna-

sionalisme en die beleid van afsonderlike ontwikkeling

om die belange van die Witman te dien en aan ander vol-

ke in hulle tuislande te gun wat die Afrikaner vir hom-

self in sy vaderland opeis.

Die aanslag teen die HNP was verbete. Die leiers van

die HNP is uitgeskel as kwaadstokers en leuenaars. Ver-

kiesings is vervroeg. Openbare vergaderings is opge-

breek. HNP-leiers is in die hof gedaag. Die NP wou die

HNP so gou as moontlik vernietig.

Maar die HNP het uitgehou. Sy vordering was op en

af. Baie gou het die HNP die Verenigde Party (VP) as

amptelike opposisie verslaan. Vorster het besluit om

die HNP te ignorer. Hy het gesê hy praat nie oor die

dode nie, maar in die algemene verkiesing in 1981 het

die HNP bykans 200 000 stemme gekry. Die pers het

geskryf: “Dit is nog nie ‘n katastrofe nie, maar op dié

trant kan die HNP die NP verslaan”.

In 1982 is die KP gestig. Dit het die HNP se groei ge-

knou. Maar die HNP bestaan steeds ― vir 50 jaar. Die

NP en die KP bestaan nie meer nie. En die HNP kan op

50 jaar van politieke aktiwiteite sê: met die genade van

die Almagtige God is hierdie party geseën om steeds

die boodskap van Afrikanerskap en Witmanskap te dra.

Daar is steeds manne en vroue, leiers en ondersteuners,

ampsdraers en donateurs, wat hierdie party van begin-

sels en ideale ondersteun.

Die amptelike herdenking die HNP se verjaardag sal

op Vrydag, 25 Oktober vanjaar in Pretoria plaasvind.

Intussen word geskryf aan ‘n Gedenkuitgawe en word

‘n video oor die HNP gemaak.

Interessante inligting sal van tyd tot tyd op hierdie

bladsy geplaas word en besonderhede en uitnodigings

na die 50 jaar-dinee sal later bekendgemaak word.

Baie geluk HNP!!! 

1969 to 2019

HNP 50 jaar oud
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Die ANC-regime is besig om ’n nuwe wet te skryf
genaamd Die Voorkoming en Bestryding van Haat-
misdade en Haatspraakwet. Daarin word bepaal
wat alles haatmisdade is. Hierdie drakoniese wet
gaan almal raak oor wat hulle sê en hoe dit gesê
word. 
Die leier van die HNP, mnr Andries Breytenbach,

het kommentaar op hierdie wet gelewer en sy kom-
mentaar aan die Parlementêre Portefeuljekomitee
voorgelê.
Volgens artikel 3.(1) is daar 17 sake waaroor ‘n

persoon nie kritiek mag lewer nie. Indien wel, word
dit as haatspraak beskou. Die sake is ouderdom,
albinisme, geboorte, velkleur, kultuur, gestremd-
heid, etniese of maatskaplike agtergrond, geslag
of geslagsidentifikasie, HIV-status, taal, nasio-
naliteit, immigrasie- of vlugtelingstatus, beroep of
vakmanskap, politieke oortuiging, ras, geloof, seks
en seksuele oriëntasie.

Mnr Breytenbach maak in sy kommentaar ten
sterkste beswaar teen die omvattende definisie
van leed (“harm”) in artikel 1 en die skepping van ‘n
misdaad van haatspraak (“hate speech”) in artikel 4
van die wet. 
Hy sê die Suid-Afrikaanse bevolking is saamge-

stel uit ‘n verskeidenheid volke en kultuurgroepe
wat deurlopend met mekaar in aanraking kom. Dié
verskeidenheid en die verskille tussen hulle word
deur die S.A. grondwet erken. Elkeen van die kul-
tuurgroepe het unieke gesegdes, idiome, begrip
van humor, lyftaal, allegorie, simboliek, gewoon-
tes, gebruike en ander vorms van uitdrukking wat
eie is aan elk van daardie kultuurgroepe. Dit het
natuurlikerwys saam met elke bepaalde kultuur
ontwikkel en dit is gebaseer op sy godsdienstige oor-
tuiging, lewenservaring, geskiedenis, tradisies en
waarneming. Binne elke kultuurgroep is dit nor-
male en gevestigde vorms van uitdrukking en is
dit aanvaarbaar. 
Talle van die uitdrukkings en idiome in die ge-

noemde publikasie verwys na diere, bv. “die bob-
bejaan het ‘n krans gekry” wat beteken iemand het
skielik uit die moeilikheid gekom; of “al dra ‘n aap
‘n goue ring, bly hy maar ‘n lelike ding” wat beteken:
uiterlike tooisels maak nie ‘n beter mens nie; of
“jakkals prys sy eie stert” – dit word skertsend
gesê as iemand homself prys. 
In ‘n gemengde samelewing soos dié van Suid-

Afrika met sy veelheid kulture is die risiko dus groot
dat mense aanstoot kan neem aan uitdrukkings

HNP-leier se kommentaar

Wet op Haatmisdade en Haatspraak
wat vreemd is aan hulle eie kultuur waarbinne
hulle grootgeword het en dit as leed (harm) of
haatspraak kan ervaar. 
“Daarom is so ‘n bykans onbegrensde definisie van

leed (harm) en die kriminalisering van “anything...
that could reasonably be construed to demonstrate

a clear intention to — (i) be harmful or to incite

harm; or (ii) promote or propagate hatred” ‘n dra-
koniese instrument wat hom tot ernstige misbruik
leen, veral deur kwaadwillige en kwelsugtige per-
sone”, sê mnr Breytenbach. 
Dit skep geleentheid vir sodanige persoon om ie-

mand teen wie hy/sy ‘n grief het, op die geringste
gronde aan te kla. ‘n Klag kos die klaer niks, maar
veroorsaak vir die beskuldigde ernstige emosio-
nele trauma en jaag hom/haar enorme regskostes
uit die sak om die hof te oortuig dat hy/sy nie “a
clear intention” gehad het om die beskuldigde leed
te berokken of haat te propageer nie.
“Wanneer mense wat geen misdadige bedoelings

of ingesteldheid het nie, onskuldig vervolg word,
wek dit wrewel en haat tussen verskillende bevol-
kingsgroepe en aanhangers van verskillende gods-
dienste. Daarom sal hierdie wet die teenoor-
gestelde tot gevolg hê as wat die oogmerk daar-
van is: dit sal haat en slegte verhoudinge tussen
bevolkingsgroepe en ander groeperinge aanwak-
ker, eerder as om respek vir mekaar te bevorder”. 

Voorts sal die onderhawige wet ‘n bespotting
maak van die grondwetlike reg tot vryheid van uit-
drukking en dit effektief tot niet maak.
Mnr Breytenbach beveel aan dat alle verwysings na

haatspraak in hierdie wetsontwerp geskrap moet
word. Daar bestaan reeds voldoende wetgewing
op die wetboek om haatspraak regtens aan te
spreek. Persone wat hulle daaraan skuldig maak,
kan kragtens die bestaande wetgewing tot ver-
antwoording geroep word.

Die Moeitedoener

Kontak my vir gesondheidsorgdekking (Mediese Skemas, Skemaversterkers, PPS...) wat 
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Heinré de Bruin 24 uur Kantoor    053 531 0003
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Finansiële Diensverskaffer - Lisensie 8840 hein@moeitedoener.co.za
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Wanneer ‘n mens kyk na die lewe van die Chris-
tene in ons wêreld, dan lyk dit nie asof ons in ‘n
oorlog betrokke is nie. Ons gaan rustig voort met
ons daaglikse take en ons is meestal bedrywig
met baie dinge wat nie direk te doen het met ons
stryd teen die bose magte van die duisternis nie. 
Ons kan na 3 sake kyk wat in die 2 skrifgedeeltes
en ook uit ander Bybelboeke na vore kom:

1) Berei voor vir die stryd.
2) Die vyand is gedug.
3) Christus het oorwin. 

1)  ‘n Mens kan baie leer van hoe ‘n leërmag van
enige land kandidate uitkies om deel van hulle
weermag te word. Dis egter baie belangrik dat die
kinders in die huise van gelowiges volgens die voor-
skrifte van veral Deutr. 6:5-9 groot gemaak word
waarvan die belangrikste sekerlik is dat ons die Ko-
ning van die kerk bo alles moet liefhê en dat ons
die woorde van die Bybel elke dag en te alle tye en
geleenthede moet inskerp. Daar moet dus ‘n abso-
lute lojaliteit in die huis gekweek word en dit beteken
ook dat die ouers van so ‘n kandidaat self ook ‘n oor-
tuigde kind van God moet wees. Ouers en kinders
moet voortdurend besig wees met kategese (on-
derrig van die Woord van God) en nooit daarmee
ophou nie, al is die ouers en kinders al hoe oud.
Volgens Ef. 6:10-20 moet ons die volle wapen-
rusting van God aantrek en dit beteken baie beslis
dat ons nie net met wapens uitgereik word nie, maar
dat ons ook opgelei sal word om daardie wapens
doeltreffend te kan gebruik en dit wel ook gebruik
om staande te bly teen die verwoede en listige

aanslae van die duiwel en sy magte.
2) Om jou vyand te ken, is een van die belangrik-
ste vereistes om suksesvol stryd teen die vyand
te voer. In die skrifgedeelte uit 1 Petr. 5 is dit dui-
delik dat ons vyand soos ‘n brullende leeu soek
om ons te verslind. Maar hy is ook listig en doen
hom voor as ‘n engel van die lig (vgl. 2 Kor. 11;14).
Ons moet dus die duiwel nooit onderskat nie, maar
weet dat hy magtig en listig is. Gelukkig is hy nie al-
magtig nie en daarop let ons dan in ons derde punt.

3) In Joh. 16:33 lees ons die gerusstellende woor-
de dat Christus reeds die wêreld oorwin het. In
Openb.17:14 lees ons verder dat die Lam (Chris-
tus) alreeds die konings van die wêreld oorwin het,
dat Hy steeds besig is om te oorwin en aan die
einde van die tyd finaal die duiwel en sy trawante
in die poel van vuur wat vir ewig brand, sal gooi.

‘n Verdere vertroosting vir die Christensoldaat is
dat ons ook reeds meer as oorwinnaars is, vgl.
Rom. 8:37. Ons het dus reeds oorwin en dit moet
ons moed gee om met ywer die geveg te veg. Ons
word opgeroep om te waak en te bid. Ja, ons moet
die wapenrusting van God opneem. Paulus sluit
sy oproep om vas te staan en die wapenrusting
op te neem, af met die woorde van Ef. 6:18 wat
sê dat ons deur die Gees moet bid en ook vol-
hardend pleit vir al die heiliges d.w.s. vir alle
gelowiges. Ten slotte wys ek daarop dat ons as
Christensoldate op ‘n oorlogskip is en nie op ‘n
passasierskip nie. Ons is op pad na ons ewige hawe
van die heerlikheid wat vir ons wag by ons Heer
en Meester in sy ewige heerlikheid. 

Woord en wêreld
Elke Christen is ‘n soldaat

(Lees Ef. 6:10-20 en 1 Petr. 5:5-11)

deur Dr Müller Pretorius
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Efésiërs 6: 10-20

Die Wapentoerusting van God.

10 EINDELIK, my broeders, word kragtig

in die Here en in die krag van sy sterkte.

11 Trek die volle wapenrusting van God aan,

sodat julle staande kan bly teen die liste van

die duiwel.

12 Want ons worstelstryd is nie teen vlees

en bloed nie, maar teen die owerhede, teen

die magte, teen die wêreldheersers van die

duisternis van hierdie eeu, teen die bose

geeste in die lug.

13 Daarom, neem die volle wapenrusting van

God op, sodat julle weerstand kan bied in

die dag van onheil en, nadat julle alles vol-

bring het, staande kan bly.

14 Staan dan vas, julle lendene met die

waarheid omgord, met die borswapen van

die geregtigheid aan, 

15 en as skoene aan julle voete die bereid-

heid vir die evangelie van vrede.

16 Behalwe dit alles neem die skild van die

geloof op waarmee julle al die vurige pyle

van die Bose sal kan uitblus.

17 En neem aan die helm van verlossing en

die swaard van die Gees — dit is die woord

van God —

18 terwyl julle met alle gebed en smeking

by elke geleentheid bid in die Gees, en juis

daartoe waak met alle volharding en sme-

king vir al die heiliges

19 en vir my, sodat 'n woord my gegee mag

word as ek my mond oopmaak om met vry-

moedigheid die verborgenheid van die

evangelie bekend te maak,

20 waarvoor ek 'n gesant is in kettings,

sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek

soos ek moet spreek.
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Die reeds brose landbou-omgewing

word verder verlam deur die totstand-

koming van ‘n nuwe kompeterende

landbou-organisasie, wat hom regs

van TLU SA wil posisioneer.

SAAI, die Suid-Afrikaanse Agri

Inisiatief, is gestig met dr. Theo de

Jager aan die hoof daarvan.

Die stigting het bekend geword

twee dae nadat TLU SA se presi-

dent, mnr. Louis Meintjes, by dié

organisasie se Jongboerkonferensie

op Nylstroom, aangekondig het dat

die afgelope net meer as ‘n maand,

reeds meer as 500 nuwe lede by

TLU SA aangesluit het. Twee dae

later berig Rapport oor dr. De Jager

se inisiatief.

De Jager se inisiatief het nie skie-

lik gekom nie. Hy dreig lank reeds

om ‘n organisasie te stig, en einde

2018 was daar ‘n byeenkoms van

verskillende groeperinge wat onder

sy leiding in Verwoerdburg byeen

gekom het om dit te bespreek. Dit

was toe baie duidelik dat hy geen

noemenswaardige inbinding van

enigiemand gekry het nie. Ten spyte

van ‘n besluit om nie verder hieroor

met die media te gesels nie, het De

Jager dit tog gedoen.

Oor die rede vir die stigting van

SAAI word tans nog net gegis.

Tans is daar twee prominente land-

bou-organisasies wat kan aanspraak

maak op steun van blanke boere.

Die een is Agri SA, wat staan onder

die leiding van mnr. Dan Kriek, ‘n

liberale boer van die Vrystaat, wat

geen geleentheid verby laat gaan nie

om te verkondig dat die ongelykhede

van die verlede reggestel moet word

en dat transformasie in landbou be-

langrik is. Agri SA posisioneer hom

baie naby aan die ANC-regime. Dit

is bekend dat daar toenemend boere

is wat ontevrede is met Kriek se po-

litieke uitsprake, en die feit dat hy

op Cyril Ramaphosa se advieskomi-

tee vir landbou dien. Skynbaar hoop

De Jager om SAAI te bou op rebelle

van Agri SA. Agri SA het ook ‘n

Kleurling as adjunk-uitvoerende hoof

en ‘n swart ekonoom, en poog om

nou ook swart lede te werf.

Die ander organisasie is TLU SA,

die oudste van die landbou-organi-

sasies, wat sy ontstaan reeds in 1897

gehad het. Deurentyd was dit die

meer behoudende organisasie, wat

reeds met NP-regerings gebots het

oor landboubeleid, en nou ook lynreg

teenoor die ANC se landbou-beleid

staan. TLU SA staan die vryemark-

beleid voor, beskou onteiening son-

der vergoeding of teen minder as

markvergoeding as diefstal, is teen

transformasie en het nie die land-

bouhandves vir swart ekonomiese

bevoordeling geteken nie.

In landboukringe word bespiegel

dat SAAI aan twee redes sy ontstaan

te danke het. Aan die een kant om

die opkoms van TLU SA te keer, en

aan die ander kant persoonlike aspi-

rasies.  Dr. Theo de Jager was op ‘n

stadium adjunk-president van Agri

SA. Sy aspirasies om president te

word, is verwoes toe hy uitgestem is

en mnr. Johannes Moller destyds pre-

sident geword het. De Jager het hom

van Agri SA onttrek, alhoewel hy

wel by Agri Limpopo betrokke ge-

bly het. Die Zimbabwiese boere het

hom toe namens hulle genomineer

om te dien op die Wêreld Landbou-

Organisasie, waarvan hy toe presi-

dent geword het. Sy termyn loop

egter eersdaags ten einde, en dan het

hy geen platform meer nie. Bowen-

dien is De Jager op rekord dat hy

glo aan transformasie in die land-

boubedryf, maar hy bly vaag oor

wat hy daarmee bedoel.

De Jager was ook in die jare ne-

gentig president van die Junior Rap-

portryers, en volgens ingeligte bronne

het hy totaal van die toneel verdwyn

toe hy ook nie lid van die Broeder-

bond geword het nie.

‘n Verdere verwikkeling is dat Afri-

forum aangedui het dat hulle SAAI

gaan help met administrasie en lede-

werwing, en die vermoede is dat

hulle ook SAAI gaan finansier, ter-

wyl hulle in die verlede die “verse-

kering” gegee het dat hulle nie by

landbou betrokke wil raak nie.

LandbouLandbouLandbou verder

na links verdeel

Kontak ons

Die Afrikaner word uitgegee deur die Herstigte Nasionale Party.

Ons standpunt is dié van Afrikanernasionalisme.
Ons skryf in belang van die Afrikanervolk en die Witman in Suid-Afrika.

Die redaksie van Die Afrikaner kan gekontak word by
admin@hnp.org.za of by tel. 079 752 4898

Facebook: Die Afrikaner
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Dr Jakkie Basson, voorheen redakteur van Die Afrikaner,

is op 9 Februarie 2019 in die ouderdom van 76 jaar in

Pretoria as gevolg van ‘n bloedklont oorlede.

Jakkie Basson se grootste monument was sy werk oor

adv JG Strijdom. Hy het oor ‘n tydperk van tien jaar

navorsing oor die politieke geskiedenis en die lewe van

adv JG Strijdom gedoen en daarmee sy doktorsgraad in

Geskiedenis behaal. Dié groot werk, wat hy met lof

geslaag het, is in 1980 in boekvorm uitgegee.

Dr Jakkie het sy M-graad gedoen oor die Slag van

Paardekraal en dit ook met lof geslaag. Voor sy af-

sterwe was Jakkie die hoof by die Magalies CVO-skool

in Akasia, Pretoria. As onderwyser by die Hoërskool

Wonderboom en Overkruin het hy onderrig gegee in

Latyn en geskiedenis.

In die HNP was Jakkie jarelank in ‘n leiersposisie be-

trokke. Hy was lid van die hoof- en dagbestuur en ‘n

ampsdraer van die Wonderboom-kiesafdeling.

Mev  Le Marle Basson, Jakkie se eggenote, is verlede

jaar op 27 September oorlede.

Twee HNP-staatmakers is oorlede

Mev Celia Erasmus (tan-

nie Celia soos ons dié be-

minde Afrikanervrou ge-

ken het) is op 17 Febru-

arie 2019 op Kleinfontein

naby Pretoria in die ouder-

dom van 92 jaar oorlede. 

Tannie Celia was al die

jare by die HNP betrok-

ke. Sy was ‘n bekende ge-

sig by hoofbestuursverga-

derings en kongresse. Daar

is dikwels by haar en oom

Awie ‘n vergadering in hulle huis in Groenkloof gehou. 

Sy was altyd opgewek en positief. In die HNP sal

Celia Erasmus onthou word dat sy by elke openbare

vergadering in die Pretoria Stadsaal haar sitplek agter

die orrel moes inneem. Min orreliste is toegelaat om dié

orrel te mag speel. Celia Erasmus was een. Wanneer

die sprekers die saal binnegekom het, het die klanke

van Trumpet Voluntary (die Prins van Denemarke se

mars) gedreun. Op daardie hoë noot is die vergaderings

begin. Dit was eie aan HNP-vergaderings en Celia

Erasmus.

Die HNP sal Celia Erasmus met waardering onthou!

Die HNP het met leed kennis geneem van die afsterwe van twee baie getroue ondersteun, dr Jakkie

Basson en mev Celia Erasmus. Ons betuig graag ons opregte simpatie en meegevoel met die familie.
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Werda Gastehuis

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

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

+27 823380934
admin@werdakamers.co.za

Waarheen blank 
Suid-Afrika?

Elke nuwe dag van môre sal soos gister kom en gaan.

Maar ons dade, goed of euwel, bly vir nageslagte staan.

As ons lewenswa gekom het by die die uitspan op die pad,

sal ons nageslag dan trots wees om die tou by ons te vat?

Sal ons weet dat ons getrou was in die uitvoer van ons plig?

Of sal hul wat ons moet opvolg, hulle vinger op ons rig?

Sal hul stemme, vol van sorge, hierdie wanhoopsvraag moet vra:

“Waar is nou ons trotse erfenis, waar is blank Suid-Afrika?”


