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“Die uitsprake van die leier van die EFF, Julius Ma-
lema, oor hernude “xenophobia”  en dat die aan-
valle eerder op die “kolonialiste” gemaak behoort
te word, is rassehaat, haatspraak en die skending
van menseregte in die ergste vorm”.

Dit was die kommentaar van die hoofsekretaris
van die HNP, mnr Louis van der Schyff, nadat die
leier van die EFF gesê het die aanvalle moet eer-
der op Blankes gedoen word as op die onwettige
invallers uit Afrikastate. Intussen het die president
van TLU SA, mnr Louis Meintjes, ook in ‘n skerp-
bewoorde verklaring op die uitsprake van die EFF
en die BLF reageer.

“Dit is verstommend dat Malema met sy voort-
durende rassehaat-uitsprake skotvry kom terwyl
die vertoon van ’n vlag as haatspraak verklaar
word”, sê mnr Van der Schyff.

“Malema se haatspraak fokus voortdurend op die
Blankes van Suid-Afrika, en dan word die Blankes
as kolonialiste uitgemaak. Daarmee word te ken-
ne gegee dat die Witman in die land ”vreemde-
linge” is soos wat die immigrante-werksoekers uit
Afrika vreemdelinge is. Die feite is dat dit onwaar
is. Suid-Afrika is histories en volkeregtelk die eien-
dom van die Witman. Dit is Malema en sy onder-
steuners wat die vreemdelinge in Suid-Afrika is.

“Die verstommende is dat dié vreemdelinge ’n

HNP en TLU SA reageer skerp

Malema se uitlatings 

is rassehaat

vooruitstrewende Westerse land tot in die afgrond
afgebreek het. Nou word die skuld van armoede,
goedkoop arbeid en ekonomiese ineenstorting
steeds voor die deur van die Witman en apartheid
gelê. 

“Laat ons maar weer vir Malema en sy mense
herinner dat Suid-Afrika op ’n stadium ’n Eerste
Wêreldland was met geen werkloosheid nie en
vrede en vreedsame naasbestaan tussen al die
inwoners van die land. Dit is nie die Witman wat vir
die skade en skande in die land verantwoordelik is
nie. Die totale ineenstorting het gekom toe Suid-
Afrika aan ’n swart kommunistiese vreemdelinge-
bewind uitgelewer is”, sê mnr Van der Schyff.

Die president van TLU SA, mnr Louis Meintjes,
het in sy verklaring daarop gewys dat die opstoking
en rassehaat wat tydens die xenofobiese geweld
in Suid-Afrika teen Witmense aangevuur word, vir
TLU SA nie net onaanvaarbaar is nie, maar ook
uiters kommerwekkend is.

Mnr Meintjes wys daarop dat “...dit duidelik is dat
rassehaat teen Witmense verkondig word en dat 

(Vervolg op bladsy 8)

Mnr Louis 
Meintjes

Mnr Louis

van der Schyff



2     Die Afrikaner 13 September  2019

Na die terugslag en teleurstellende uitslae in die algemene

verkiesing in 1977 was die HNP in ‘n oorlewingstryd. Vir

die geharde lede van die HNP was die stryd nie net ‘n stryd

om getalle nie, maar dit was in die eerste plek ‘n stryd om

die voortbestaan van die Afrikanervolk.

Die vlam van nasionalisme wat in die HNP gebrand het,

moes onder alle omstandighede brandend gehou word. Die

HNP het die stryd voortgesit en weldra het dit begin vrugte

afwerp in ‘n reeks tussenverkiesings wat plaasgevind het. 

Die eerste was in Randfontein op 6 Junie 1979. Die HNP

se kandidaat het die HNP se 530 stemme in 1977 opgeskuif

tot 2 428 stemme. Die HNP het ook die NRP en PFP by die

stembus geklop.

Die bewys was duidelik: die kiesers het die linkse politiek

van die NP verwerp! Die groei van die HNP was 458,5%.

Dit was statisties die grootste groei in Suid-Afrika se poli-

tieke geskiedenis.

Na Randfontein het Koedoespoort gevolg. Die HNP het sy

leier, mnr Jaap Marais, in Koedoespoort genomineer. Die

verkiesing was op 29 Augustus 1979. Mnr Marais het 2 866

stemme gekry teenoor die 4 603 van die NP se mnr Sybrand

van Niekerk. Die NP se meerderheid het met meer as 5 000

gedaal van 6 860 tot 1 737. Dié uitslag het ‘n groei van 337%

verteenwoordig en ‘n swaai van 28,5% in die guns van die HNP.

Die volgende tussenverkiesings waar die HNP geveg het,

was in Prinshof, Germiston en Rustenburg. Die HNP het

veral sy visier op Rustenburg gerig. Dié verkiesings het op

3 Oktober 1979 plaasgevind. Die mynwerkers het hulle stem

duidelik laat hoor. Die HNP se kandidaat was dr Ferdi Ipland.

Hy het die HNP se 948 stemme van 1977 opgestoot tot 4 022.

Die NP se stemme het gedaal van 7 664 tot 4 868. Die NP se

meerderheid was slegs 846 stemme. Die swaai was 30% in

die guns van die HNP.

Die algemene verkiesing van 1981 was ‘n waterskeiding

in die politiek in Suid-Afrika. Nadat die HNP in 1969 gestig is,

het dit twaalf jaar geneem om die kieserspubliek wakker te

skud vir die realiteite van die NP-politiek.

Die HNP het altesaam 87 setels vir die Volksraad betwis

en 67 vir die Provinsiale Raad. Die uitslag het ‘n geweldige

swaai na die HNP verteenwoordig. Landwyd het 191 991

kiesers in die Volksraadverkiesing vir die HNP gestem. Die

HNP kon weer eens nie ‘n setel wen nie, maar die HNP was

in elke provinsie sterk gevestig. Indien die kiesstelsel so was

dat kandidate op ‘n proporsionele basis verkies kon word,

sou die HNP 27 volksraadslede verkies gekry het.

Die swaai in die 1981-verkiesing was die grootste in ‘n al-

gemene verkiesing oor dertig jaar in Suid-Afrika. Die betekenis

was dat 38% van Afrikaners nou die HNP en nie die NP nie

ondersteun het. 

• Dié gebeure word volledig in die HNP50 Gedenkalbum

beskryf.  

Die vreemdelingeprobleem

Dit is byna ondenkbaar dat ‘n land wat

eens van die mees stabiele lande in

Afrika was, nou so onstabiel geword

het dat tot Afrikalande hulle rug op

Suid-Afrika draai.

Die afgelope weke kon die wêreld

kennis neem dat die land se hoofstad,

Pretoria, asook die grootste sakestad,

Johannesburg, gedeeltelik in vlamme

opgegaan het.  Anargie en we'eloos-

heid van die ergste graad het geheers.

Soos dit met alle hedendaagse “protes-

optrede” in die land gaan, is miljoene

rande se skade aan eiendom aangerig,

dikwels van derdepartye wat niks met

die “grief” te doen gehad het nie.  Die

belas&ngbetalers sal maar weer moet

opdok om die infrastruktuur te herstel

― as daar nog iets oor is nadat korrupte

raadslede en amptenare hulle sakke eers gevul het.

Vreemdelingehaat word voorgehou as rede vir die

anargie. In dieselfde tyd word daar ook groot gewag ge-

maak van geweld teen vroue en kinders, veral na ’n voor-

val toe ’n vrou ’n pakkie by die poskantoor wou besorg

en sy verkrag en vermoor is. Heel duidelik was dit geen

vreemdelingehaat nie en skielik is alle mans nou skurke.

Die kern van die probleem is ’n regering wat nie die

wil of vermoë het om wet en orde te handhaaf nie. Die

oorgewig polisielede het nie meer die opleiding en

kundigheid om sake te hanteer nie, behalwe om sake

“dop te hou”. Dus, anargie heers omdat die terroriste

en misdadigers weet dat die kanse skraal is dat hulle

doeltreffend aangekeer en vervolg gaan word.  

Tog is die buitelanders ’n groot probleem. Dr. DF Ma-

lan het destyds al gewaarsku dat Suid-Afrika nie ’n

markplein vir die wêreld moet word nie. Ons is lankal

by die markplein stadium verby: ons is nou die vlooi-

mark en taxi-staanplek vir die wêreld. Ook hier is nie-

mand anders te blameer as die ANC-regering nie. 

Die landsgrense is vrot en bestaan nie meer nie. Mil-

joene vanuit die noordelike Afrikastate is in die land

omdat die regering geen grens- en instromingsbeheer

kan of wil toepas nie. Alhoewel ons nie vreemdelinge

in die land goedpraat nie, is dit in wese nie hulle skuld

nie, maar ’n onbekwame Suid-Afrikaanse regering.

Tog het die onluste tot ’n mate voordeel gebaar: ’n

klomp “getrauma&seerde Nigeriërs” gaan met twee

vliegtuie teruggeneem word na hulle land...

As die geweld so gadegeslaan word en die staat se on-

bekwaamheid ooglopend word, dink mens onwille-

keurig aan wyle mnr. Jaap Marais se voorspelling dat

die stelsel in duie gaan stort. Dit lyk inderdaad of daar-

die punt al nader kom. Die vraag is net:  hoe gereed is dié

van ons wat nog nie in die buiteland is nie, hiervoor?  
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Die politiek swaai in die
guns van die HNP 
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Kom ons gee toe dat die bergip ras in Suid-Afrika

vandag ’n sensitiewe aangeleentheid geword het. In

die geregshowe en kommissies van ondersoek zoem

dit behoorlik oor aantuigings van rassisme ―  meestal

gerig teen Blankes, maar daar is ook gevalle waar

Swartes mekaar oor rassistiese opmerkings na die

hof sleep. Verskeie woordvoerders, van links en

regs, het al opgemerk dat daar vandag meer “ras-

sisme” in Suid-Afrika is (bedoelende rassehaat) as

wat daar in die era van apartheid was. Dit verg ook

nie veel navorsing nie om vas te stel dat diskrimi-

nasie op grond van ras een van die kenmerke van

die nuwe bedeling sedert 1994 geword het. 

Die diskriminasie waarna ons verwys, is feitlik oral

te bespeur: in die grondwet as sodanig; in pro-

gramme vir nuwe aanstellings of sogenaamde “reg-

stellings” in die staatsdiens; in die bestuur van die

onderwys; in die verdeling van die staatsbegroting;

in die toepassing van belastingmaatreëls; in kul-

turele sake en taalsake; en in die vervolging van mense

wat skerp uitsprake teenoor ’n ander ras maak. Plaas-

moorde (landelike terreur) word teen blanke boere

gerig. Die wet op die onteiening van grond sonder

vergoeding is op Blankes se eiendomme gemik. Die

Waarheids- en Versoeningskommissie onder Nelson

Mandela was oorweldigend teen die beweerde “mis-

dade” van Blankes onder apartheid gerig. 

Die reaksie van baie Afrikanerleiers en organisa-

sies hierop was om te ontken dat hulle sake hoege-

naamd benader vanuit ’n ras-oogpunt. Dit gaan vir baie

net oor minderheidsregte, of burgerregte, nie oor

Afrikanerskap en Blankeskap nie. Waar Afrikaner-

skap as sentiment ondersteun word, word dit ook

verkieslik losgemaak van ’n ras-konnotasie. Afrika-

nerskap word voorgestel as ’n kliniese kategorie,

gesuiwer van apartheid, en slegs deel van ’n verskei-

denheid van etniese minderhede. Dit stel organi-

sasies dan in staat om aksies in die hof te voer teen

rassistiese maatreëls van die regering of rassistiese

uitsprake in die openbaar, soms selfs met groot sukses. 

Die vraag is egter of Afrikaners nie juis op hierdie

wyse gekondisioneer word om afskeid te neem van

hul ras-identiteit nie? Taktiese voordele om ras-

identiteit te negeer, word gestel bo die behoefte om

die essensie van Afrikanerskap te verdedig, die be-

hoefte om in te tree om rasbewustheid sterk te hou,

want Blankeskap is een van die kernsake in ons

volkskarakter. Word dit prysgegee, sal daar in die

toekoms byna niks van ons volk oorbly nie. Boonop

is hierdie soort opportunisme net ’n voortsetting

van die verdorwe en gestorwe Nasionale Party onder

Vorster, Botha en De Klerk. Dit is juis volledig in pas

met die sogenaamde “hervormingsbeleid” wat die

NP sedert 1970 van stapel gestuur het en wat so

rampspoedig op die magsoordrag van 1994 uit-

geloop het.

Nog ’n nadeel van die opportunisme inherent aan

die ontkenning van blanke identiteit, is dat dit Afri-

kaners steeds verdeeld hou. Die kern van ons volk

hou hul blanke identiteit, hul afkoms in ere. Maar

hulle aanskou hoe organisasies allerlei bokspringe

maak om weg te kom van die beskuldiging dat hulle

sake vanuit ’n blanke hoek benader. Van Afrikaners

word verwag dat hulle opgewonde moet raak oor

hul minderheidstatus en hul regte as burgers onder

die ANC-grondwet. 

Die werklikheid wat telkens aan die lig kom, is dat

hierdie opportunistiese maneuvrering in die middel

van die politieke spektrum (nog links, nog regs) nie

alleen Afrikaners verward laat nie, maar in werk-

likheid heeltemal deursigtig is vir die vyande van

ons volk. Dit is ’n strategie wat nie volhoubaar is nie.

Jou ware doel en oogmerke met elke projek word

daaraan getoets of dit nie-rassig is. Sodoende neem

die druk toe dat jy jou organisasie moet “oopstel vir

alle rasse”, en dan swig die Afrikanerleiers maklik

onder sulke druk. Ons het dit onder andere aanskou

in die vorige algemene verkiesing wat die Vryheids-

front Plus betref. Maar dit geld ook burgerreg-or-

ganisasies wat by tye uitstekende werk in belang

van “minderhede” in die howe verrig. 

In die langtermyn is daar eenvoudig nie munt te

slaan uit die ontkenning van jou ras-identiteit nie.

So ’n ontkenning speel in die hande van die liberale

eenwêrelddrywers wat alle grense wil platloop. Dit

stel geen voorbeeld van eerbaarheid en waarheid

aan die jeug van ons volk nie. Dit ontneem die jonger

geslag van respek vir hul afkoms, en vir die helde-

geskiedenis van ons hele Westerse beskawing. Dit

belemmer die oordrag van kennis wat die grondslag

moet vorm van ’n gesonde volkskarakter.

Soos dr Verwoerd in 1965 by Loskopdam gewaarsku

het, is dit ‘n voorwaarde vir die handhawing van jou

Afrikanerskap dat jy jou Blankeskap moet handhaaf:

dat jy jou skole, kerklike lewe, en sosiale lewe blank

sal hou, en dat jy jou land blank sal hou. Daarmee

het hy aan die kern geraak van ons hele bestaanstryd

in Afrika en aan die toekoms van ons volk in hierdie

land.                                                                                   ∎

Is ras werklik 

so onbelangrik?
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So is ons verraai (8)
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). 

Die Naturelletrust- en grondwet, 1936 (vervolg)

“Dertien persent” van die land se oppervlakte is gevolglik mis-

leidend: dit sou baie nader aan die waarheid wees om te sê

dat Swartes 50% van die land se beste landbougrond in Suid-

Afrika besit en dit is aan hulle toegeken daar waar hulle self

gekies het om te vestig toe hulle die subkontinent betrek het.

Gegewe ons land se lang en bitter geskiedenis van Swartes

se plundering en barbaarse aanvalle op die Boere (wat uit-

geloop het op oorloë wat hulle telkens verloor het) die talle

verbrekings van afstanddoeningsooreenkomste, hulle moord

en verkragting gedurende die Anglo-Boereoorlog 34 jaar te-

vore, en tallose ander gevalle van sulke vergrype teen die Boere,

is hierdie vrywillige oordrag aan hulle van helfte van die land

se beste grond (wat verder ontwikkel is met miljarde van die

wit belastingbetaler se inkomste) ŉ betoning van humanitêre

optrede deur Boere-Afrikaners wat ongeëwenaard is in die

geskiedenis van enige ander volk onder soortgelyke omstan-

dighede.

Kritici wat kla dat die 151 404 km² grond in swart besit — wat

ook verskillende edel- en strategiese minerale bevat — “te arm

en klein” was om die swart bevolking van 1936 (6 500 000)

te onderhou, gee by implikasie te kenne dat die Swartes in-

derdaad ras-gesproke minderwaardig is: dieselfde opper-

vlakte grond het meer as 40 000 000 mense in Engeland en

Wallis onderhou.

Die ware motiewe van daardie Swartes wat die Naturelle-

trust- en grondwet verwerp het, het nie oor regverdigheid al

dan nie, gegaan nie, maar hulle was reeds in 1936 daarop uit

om Boere-selfbeskikking te vernietig en hulle vir ŉ magstryd

gereed te maak. ŉ Sekere A.S. Mtikulu wat die All African

Convention na Hertzog gelei het, het onomwonde verklaar:

“We have everything on our side. We know that numbers

count... we will ultimately get South Africa (Changuion en

Steenkamp: 165-175).

Die Empire slaan terug in Suid-Afrika, 1939

Met die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog in 1939 het

die meerderheid van die parlementariërs Hertzog se mosie om

neutraal te bly, verwerp. (Neutraliteit was die keuse van by-

voorbeeld die Ierse Vrystaat). Die Hertzog-regering het gevolg-

lik tot ŉ val gekom en Smuts het hom as Eerste Minister

opgevolg. Terwyl Smuts sy troepe gestuur het om hulle by

die Britse magte te voeg, het hy alle sfere van die Suid-Afri-

kaanse gemeenskap ter ondersteuning van die geallieerde

oorlogspoging gemonster. Talle wapen- en ander fabrieke is

opgerig en die Smuts-regering het die groot getal Swartes

wat vanuit die tradisionele stamgronde vir werk na die indus-

triële gebiede gestroom het, gretig aanvaar. Verder het die

aankoop van grond ingevolge Hertzog se Naturelletrust- en

grondwet gedurende die volgende nege jaar van die Smuts-

regering weinig aandag geniet (Haywood: 70). Smuts het

gevolglik die goeie werk wat Hertzog in 1936 begin het, net

mooi omgekeer. Die onstuitbare vloei van Swartes vanaf hul

tradisionele gebiede na Blank Suid-Afrika sedert 1939 sou

geweldige gevolge hê in die jare wat sou volg. 

Baie Boere — sommige nog oorlewendes van die Britse

konsentrasiekampe — en hulle bloedverwante in die Suide

het onder die leiding van verskeie organisasies teen Jan Smuts

en die eise wat hy ter ondersteuning van die Britse oorlogs-

poging gestel het, gerebelleer. Die belangrikste van hierdie

Boereorganisasies was die “Ossewa Brandwag”. Soos tydens

die Eerste Wêreldoorlog, het Smuts hierdie mense genade-

loos vervolg (Van Rensburg: 133-208) en niks in sy onder-

steuning van die empire ontsien nie. Die oorlog het die Britse

skatkamer baie uitgeput, maar Smuts kon ŉ broodnodige red-

dingsboei uitgooi: hy het naamlik goud uit Transvaal na die

VSA uitgevoer ten einde die sogenaamde Lend Lease Plan

te finansier (Irving: 488) — goud wat deur swak betaalde

Boere- en swart mynwerkers in haglike toestande gedelf is. 

Terwyl die goudstawe ter waarde van miljoene ponde ster-

ling deur Amerikaanse oorlogskepe oor die Atlantiese oseaan

weggevoer is, het die ekonomiese onderdrukking van die

Boere-Afrikaner onverpoos voortgeduur. Honderde duisende

het steeds in armoede krepeer en diegene bokant die brood-

lyn was nie veel beter af nie. Teen 1946 het ongeveer 90%

van diegene wat werk en ŉ inkomste gehad het, enigiets

tussen ŉ paar pennies en £39 per maand verdien. Teen 1980

se geldwaarde sou dit ongeveer R500 per maand beloop het

(Steenekamp: 193; Giliomee 2009: 27-28).

Die ANC word radikaal, 1944

Terwyl Smuts homself in die oorlogspoging van die geal-

lieerdes verdiep het, het ŉ jonger geslag leiers in die ANC —

Lembede, Mda, Mandela, Sisulu, Tambo en andere — in

1944 ŉ onderafdeling van dié organisasie, naamlik die ANC

Youth League met sy eie manifes, gestig. Die Youth League

het die gematigde houding van die ANC teenoor die regering

en sy strukture, soos deelname aan die verkiesing van die

Verteenwoordigende Naturelleraad, verwerp (Giliomee: 402).

In plaas daarvan het die Youth League die mobilisering van

die massas vir meer radikale en militante optrede soos burger-

like ongehoorsaamheid, stakings, boikotte en demonstrasies

voorgestaan (Mandela: 112-114; Stadler: 20).
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Die HNP kry gereeld reaksie op verklarings en
kommentare oor aktuele of geskiedkundige sake
wat deur die HNP versprei word.

“Dit was egter opvallend dat die reaksie op die
kommentaar wat die HNP op 6 September versprei
het oor die sukses van dr Verwoerd se beleid,
teenoor die totale mislukking van en ineenstorting
onder die ANC-regime, veel meer was as enige
vorige reaksie”. Só sê die voorsitter van die HNP,
mnr HF van der Schyff.

Op 6 September was dit 53 jaar gelede toe dr Ver-
woerd in die Parlement deur die kommunis Tsa-
fendas vermoor is. 8 September was dr Verwoerd
se verjaardagdatum. Die Kommentaar wat die
HNP op 6 September versprei het, word hiernaas
afgedruk. Daarin stel die HNP die sukses van dr
Verwoerd teenoor die mislukkings van die ANC.

Mnr Van der Schyff sê van die sogenaamde
reënboognasie het niks gekom nie. Die rasse-
spanning neem by die dag toe. Onder ‘n beleid van
afsonderlike ontwikkeling het dit met al Suid-Afrika
se mense goed gegaan. Daar was vrede, voor-
spoed en vreedsame naasbestaan. 

“Die HNP mag nie ophou om hierdie nagedagte-
nis van dr Verwoerd in ere in stand te hou nie”, sê
mnr Van der Schyff.

Gunstige reaksie op Verwoerd-herdenking

Op Dinsdag, 6 September 1966 is dr HF Verwoerd deur die kommunis

Demitri Tsafendas in die Parlement vermoor.

Dit is vandag 53 jaar gelede.

• Dr Verwoerd was die Eerste Minister wat Suid-Afrika ‘n onafhanklike      

Republiek gemaak het;

• Onder sy bewind het die Oranje Blanje Blou met trots gewapper;

• Onder sy bewind het ons volk, die Afrikanervolk, uit volle bors 

Die Stem van Suid-Afrika gesing;

• Onder dr Verwoerd se leiding was Suid-Afrika ‘n Eerste Wêreldland.

Onder sy bewind

• was daar wet en orde in Suid-Afrika;

• was daar vrede en vreeedsame naasbestaan in Suid-Afrika;

• was SA ‘n welvarende staat en ekonomies vooruitstrewend;

• was daar nie werkloosheid nie;

• was die rand sterk: die groeikoers 6% en inflasie 2%;

• het SA ‘n effektiewe en doeltreffende Polisiemag gehad;

• het SA die sterkste Weermag in Afrika gehad.

‘n Kommunis het dr Verwoerd met ‘n dolk vermoor.

Daardie dolksteek het uiteindelik Suid-Afrika vernietig!

Herstigte Nasionale Party. 6 September 2019

HNP

VYFTIGSTE JAARKONGRES

Saterdag, 26 Oktober 2019

om 09:00

Gemeenskapsaal, Kleinfontein

Tema: Die politieke toekoms van die Afrikanervolk

Program: 08:00 Registrasie   (R50)

Jaarverslag

Inleiding: Die politieke toekoms van die Afrikaner

Bespreking

Besluite

11:00 Verversings

11:30 Verkiesing: 

Leier, onderleiers, voorsitter, dagbestuur

Afsluiting

Herdenkingsdinee

Vrydagaand,
25 Oktober 2019

Navrae:

Tel 082 333 7774

ALLE LEDE VAN DIE HNP HARTLIK WELKOM



In die vorige uitgawe van Die Afrikaner het ons ge-
kyk na die wonderlike gebed wat Paulus vir die ge-
lowiges in Efese gebid het (kyk Efes. 3:14-21). Tans
wil ons kyk na wat ons verder kan leer uit hierdie
gebed en eintlik na alle gebede wat in die Bybel op-
geteken is. 

Die eerste saak wat ons opval, is die dinge waar-
voor Paulus nie bid nie. Hy bid nie dat die moeilike
omstandighede waarin hyself en gelowiges mag
verkeer, verander of weggeneem moet word nie. Die
rede daarvoor is omdat die HERE ons leer dat ge-
lowiges in hierdie wêreld vervolg sal word en dit nie
maklik sal hê nie. Hier kan ons maar net daaraan
dink dat Jesus vir sy dissipels gesê het dat hulle in
die wêreld verdrukking sal hê (swaarkry sal ervaar,
Joh. 16:33). Paulus skryf ook in 2 Tim. 3:12 dat
“almal wat toegewyd in Christus Jesus wil leef, sal
inderdaad vervolg word” en in Fil. 1:29 dat dit “... aan
julle as gawe gegee (is) om nie net in Hom te glo
nie, maar ook vir Hom te ly.” Ons moet dus nie bid
dat die omstandighede verander moet word nie,
maar dat ons in staat gestel sal word om die swaar-
kry te verduur en te oorwin.

Dit sal slegs moontlik wees om staande te kan bly
in die vervolging wat ons in die wêreld sal ondervind
as ons innerlik versterk word. Hierdie gebed is nie
van toepassing op ongelowiges of heidene nie. Nee,
dit is vir gelowiges wat deur die Gees van God gelei
word. Daarom bid Paulus ook vir die gemeente in
Efese “... om deur sy Gees met krag na die innerlike
mens versterk te word.” Die innerlike van die mens
word ook die hart van die mens in die Bybel ge-
noem. Daarom lees ons ook van die belangrikheid
van die mens se hart in Spr. 4:23: “Bewaak jou
hart meer as alles wat bewaar moet word, want
daaruit is die oorspronge van die lewe.”

Vir die gelowige wat deur die Gees wandel, is dit be-
langrik dat hy dinge nie meer beoordeel volgens
wêreldse maatstawe nie, maar volgens die gees-
telike, dit wil sê volgens die innerlike mens (vergelyk
o.a. 1 Kor. 2:12,13). Wanneer ‘n mens in die inner-
like sterk staan, dan kan mens teen alle verwagting
in die moeilike en beproewende omstandighede
waarin ons tans in Suid-Afrika leef, hanteer en, ja,
ook meer as oorwinnaars wees, want as geestelike
mense het ons God bo alles lief (Rom. 8:37). 

Die innerlike van die gelowige moet deur die Gees

van God met krag en mag versterk word (Efes. 3:16).
In Efes. 1:19 en 20 word vir ons aangedui hoe groot
hierdie krag is waarmee die innerlike van die ge-
lowige versterk word. Dit word gelyk gestel met die
krag waarmee God die Vader vir Jesus Christus
uit die dood opgewek het en Hom tot in die magtige
posisie aan God se regterhand verhef het. Dit is ook
belangrik om daarop te let dat die gelowige moet
groei tot ‘n volwasse man in die HERE (Efes. 4:13).   

Wanneer ‘n sestigjarige mens tot geloof sou kom,
dan is hy aanvanklik nog ‘n suigling in die geloof
en moet hy van daar af groei in die geloof. Nou is
dit ongelukkig so dat so baie mense wat tot geloof
kom, nie verder in die geloof groei nie. Daarom
skryf die skrywer van die brief aan die Hebreërs
dat sommige nog suiglinge is terwyl hulle eintlik
so in die geloof moes gegroei het dat hulle in staat
moes wees om ander te onderrig (Hebr. 5: 12-14).
Om deur die Gees met krag versterk te word, moes
ons ook al gegroei het in die geloof sodat ons in
staat kan wees om die wapenrusting van God op
te neem om hierdie geestelike stryd te kan stry.

Kom ons kyk na ‘n paar redes waarom ons in die
geloof versterk moet word. In die eerste plek omdat
ons moet groei in die geloof van babas na volwas-
senes (1 Kor. 3:1). Ons moet weet dat die duiwel ‘n
werklikheid is. Daar is selfs teoloë wat deesdae
verkondig dat die duiwel nie sou bestaan nie, maar
dit is ‘n onbybelse dwaling. Ons moet ook weet van
die groot mag wat die duiwel het en sy slinksheid
om homself as ‘n engel van die lig voor te doen
(2 Kor. 11:14). Verder, omdat die mens so maklik
twyfel, moet hy in sy binneste versterk word om weer
sekerheid van sy geloof te kry. Die mens se wil om
iets te doen, is dikwels so swak en onbeduidend dat
sy hart ook nodig het om versterk te word om dit te
doen wat hy eintlik weet wat gedoen behoort te word. 

Paulus besef ook dat wanneer hy bid, hierdie krag
nie deur die mens verdien kan word nie. Daarom
bid hy dat God dit aan ons sal skenk as ‘n vrye
gawe. Netso is die geloof waartoe ons kom ‘n gawe
van God soos wat ons in Efes. 2:8 lees. Dus moet
God ook hierdie krag aan ons skenk en het ons dit
nie sommer vanself nie of omdat ons ‘n goeie lewe
leef nie. Wanneer ons bid en leef hier op aarde, moet
ons besef alles is maar net die genade van ons
hemelse Vader.                         

Woord en wêreld

Wat leer ons uit Bybelse gebede?

deur Dr Müller Pretorius
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Verjaardagfonds

• 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: Van, Voorletters, Stad/Dorp en die syfer 50

Britse inmenging in die aangeleenthede van die Voortrekkers

het Potgieter nog verder vies vir hulle vorige oorheersers

gemaak. Hulle het nie slegs Natal geannekseer nie, maar

selfs in die sake van die Vrystaat begin inmeng.

In reaksie op die Groot Trek het die Britse owerheid die Cape

of Good Hope Punishment Bill in 1836 uitgevaardig. Daar-

volgens sou die landverlaters Britse onderdane bly en onder-

hewig wees aan Britse wette. Verder is bepaal dat hierdie

maatreël sou geld tot teen die 25⁰ suiderbreedte. Die enigste

oplossing wat Potgieter gesien het, was om tot oor hierdie

breedtegraad te trek. Hierdie gebied het egter aan die Por-

tugese behoort.

Potgieter het met hulle ŉ ooreenkoms aangegaan waar-

volgens die gebied tussen 26⁰ SB en 10⁰ SB aan die Voor-

trekkers toegestaan is. Die enigste voorwaardes was dat hulle

nie nader as vier dagreise van Delgoabaai af grond mag pro-

klameer nie, en dat hulle nie hawens mag beset nie. Hulle

was egter vry om van Delgoabaai as hawe gebruik te maak.

Op grond hiervan het Potgieter in 1845 Potchefstroom ver-

laat en na Oos-Transvaal verhuis waar hy Andries Ohrigstad

aangelê het.

Die Voortrekkers het Natal nie in ŉ enkele beweging verlaat

nie, maar in ŉ geleidelike stroom. Na die aanleg van Andries

Ohrigstad het talle van hulle daarheen verhuis. Hulle het, nes

in Natal, nie geglo in ŉ enkele leierskap nie, maar regering

deur ŉ Volksraad. Hulle het met JJ (Kootjie) Burger as woord-

voerder dieselfde denkrigting in Oos-Transvaal voorgestaan.

Mettertyd het hulle in botsing gekom met die sterk leierskap

van Potgieter. In 1847 het dit byna tot gewapende botsing

gelei, maar die probleem van leierskap is nie opgelos nie.

Die aanleg van Lydenburg

In 1848-49 het die ongesonde klimaat van die Oos-Trans-

vaalse Laeveld sy tol geëis deurdat malaria ernstige gesond-

heidsprobleme veroorsaak het. Talle sterftes het voorgekom.

Daar was geen ander raad as om Andries Ohrigstad te ontruim

nie. Die lyding was so groot dat die Voortrekkers die nuwe aan-

leg wat hulle 50 kilometer suidoos van die dorp aangelê het,

Lydenburg genoem het.

Dit was uitsluitlik die Volksraadgroep met Kootjie Burger as

sekretaris van die Volksraad wat hulle hier gevestig het. Ver-

deeldheid was daarvoor verantwoordelik dat hulle en Potgieter

elk hulle eie koers ingeslaan het. Feitlik die hele Oos-Transvaal al

langs die Lebomboberge is deur hierdie gemeenskap beset.

Dié Land Dié Land 

is ons Land!is ons Land!

Andries Ohrigstad

Nommer 13

Die voorsitter van die HNP se finansiële komitee
en onderleier van die HNP, mnr Fritz van Graan,
sê hy is dankbaar vir bydraes wat steeds ontvang
word om die HNP se vyftigste verjaardag te her-
denk.

Mnr Van Graan sê die feit dat die HNP vir 50 jaar
die politieke stryd kon voer in belang van die Wit-
man in Suid-Afrika en nooit van sy beginselbasis
van Afrikanernasionalisme afgewyk het nie, is net
genade uit die hand van die Almagtige Vader.

As ons nou op die vyftig jaar van die HNP terug-
kyk, dan sien ons die beginselvaste en sterk leier-
skap in die krisistyd na 1966. Kort na die stigting
van die HNP in 1969 is die koerant, Die Afrikaner,
gestig om die boodskap van nasionalisme uit te
dra en die oorgawe van die NP-regering te ontbloot.
Die HNP het nooit geskroom om dit te doen nie.
Daardie HNP en Die Afrikaner staan steeds in die
politieke stryd in belang van blank Suid-Afrika.

Nou is die HNP se mense bevoorreg om op
25 Oktober vanjaar die HNP se 50ste verjaardag
te vier. Op 26 Oktober word ook die 50ste jaarkon-
gres gehou. By dié geleenthede sal hulde gebring
word aan manne en vroue wat rotsvas teen die
politieke aanslae van die vyand gestaan het. Baie
is nie meer vandag by ons nie. Ons sal hulle nie
vergeet nie. Ander is steeds in die stryd. Aan hulle
sê ons dankie en saam met hulle wil ons die HNP
se 50 jaar van eerlike Afrikanerstryd herdenk.

Maar, sê mnr Van Graan, na 25 Oktober gaan
die politieke stryd van die Afrikaner voort. Daar-
voor het die HNP fondse nodig. Daarvoor vra ons
elke leser se bydrae tot die verjaardagfonds.

Kontak ons

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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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

Rassehaat

Van bladsy 1

selfs so ver gegaan word om te sê dat geweld teen
Witmense regverdigbaar is”.

“Moorde op boere op hulle plase is in verhouding
meer as drie keer soveel as moorde op die gemid-
delde Suid-Afrikaner,” sê mnr. Meintjes. “Baie van
die plaasmoorde kan toegeskryf word aan die irra-
sionele haat vir Witmense wat verkondig word deur
hierdie sogenaamde rewolusionêre groepe.

“Weerstand teen die rewolusionêre groepe se
ideologie en fisiese aanslag is vir TLU SA van kar-
dinale belang,” sê hy. “Omdat ŉ irrasionele ideo-
logie deel uitmaak van die aanslag, kan mens dit
nie opponeer soos mens enige ander aanslag op-
poneer nie. TLU SA se Stop BLF-veldtog is nie op

een persoon gemik nie, maar op  ŉ irrasionele re-
wolusionêre ideologie wat haat en geweld teen
Witmense aanmoedig”.

TLU SA het ‘n vyfpunt-strategie aangekondig om
weerstand teen die aanslag te bied. Daarin vra die
TLU dat in vrede met die Suid-Afrikaners wat nie
vir die irrasionele ideologie te vinde is nie, geleef
moet word en dat oplossings gevind moet word om
saam hierdie vernietigende siekte gesond te maak.

Omdat die haat-ideologie nie toelaatbaar is onder
die reg nie, moet elke regsremedie gebruik word
om die drywers van die irrasionele ideologie teen
te staan. Intussen bou TLU SA hulle veiligheid-
strukture uit om dié wat reeds die rassehaat-ideo-
logie in dade omsit, teen te staan. TLU SA bring ook
die irrasionele rewolusionêre ideologie in die bui-
teland aan die lig en moedig internasionale druk
daarteen aan.

Op Vrydag, 6 September het mnr Filip Dewinter,
‘n bekende leiersfiguur van Vlaams Belang, op
die dak van die stadsaal in Antwerpen geklim en
daar ‘n opname oor België se vryheid gemaak.

Mnr Dewinter het langs ‘n reuse beeld van ‘n
adelaar gesê die adelaar versinnebeeld die vry-
heid van die stad Antwerpen. Dié stad is sedert
1365 deur oorloë geteister, maar het elke aan-
slag oorleef. Deur die eeue het die stad aanvalle
deur die Romeine, die Spanjaarde, Franse en
Duitsers weerstaan.

“Vandag word ons deur Moslems bedreig”, het hy
gesê. Mnr Dewinter het daarop gewys dat reeds
25% van Antwerpen se inwoners Moslems is. Die
helfte van die skoolkinders is Moslems. Daar is
reeds 65 moskees in die stad.

“Daar moet ’n einde aan die besetting van die
stad Antwerpen kom”, het Dewinter gesê. Hy het
gepleit vir ‘n vrye stad Antwerpen soos wat die
adelaar simboliseer.

Bied weerstand teen

Moslems

Dewinter pleit

vir vryheid


