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Die Boere-Afrikanervolksraad (BAV) is op 24 Sep-
tember 2011 landwyd deur Afrikaners as ‘n volkseie
volksraad verkies. Meer as 34 500 Afrikaners het
toe as kiesers geregistreer om aan die landwye
volksverkiesing deel te neem. Intussen is die kie-
serslys aansienlik uitgebrei. Die BAV is verkies met
die opdrag om soewereine selfbeskikking vir die
Afrikanervolk nasionaal en internasionaal te beding.

Die bestaande lede van die Volksraad het weer
op 27 Julie vanjaar vergader en het beraadslaag
oor die moontlikheid van selfbeskikking wat nou ook
deur ander volksorganisasies en ook deur min-
derheidsgroepe bespreek word. Die vergadering
het opnuut besef dat daar geen vooruitsig is dat
volledige selfbeskikking vir die Boere-Afrikaner-
volk in die nabye toekoms onder die huidige ANC-
bewind op vreedsame wyse verkry kan word nie.

Na afloop van die vergadering het die Volksraad
‘n verklaring uitgereik en die voorsitter van die
Volksraad, mnr Andries Breytenbach, het dié ver-
klaring ook op Youtube bekendgemaak. Mnr Brey-
tenbach se verklaring lui soos volg:
1. Die Grondwet van die Boere-Afrikanervolksraad

bepaal dat die Volksraad as instelling vir ŉ onbe-
paalde tydperk voortbestaan; en wel ooreenkomstig
die meerderheidsbesluit van stemgeregtigde lede
van die Boere-Afrikanervolk soos gefasiliteer deur die
Volksraad Verkiesing Kommissie (die VVK). (Grond-
wet van die Boere-Afrikanervolksraad, art 13.1)
2. Die huidige Volksraad het die opdrag en man-
daat wat deur die kiesers aan hom opgedra is en

Die Boere-Afrikanervolksraad se verklaring

Die stryd om vryheid duur voort

waartoe lede hulle met hulle inhuldiging op 10 Ok-
tober 2011 verbind het, uitgevoer. Dit het behels
dat die Volksraad ŉ bepaalde regsproses sou volg
ten einde die Boere-Afrikanervolk se reg op self-
beskikking ten uitvoer te bring.
3. Daarna is die proses afgesluit deur die inter-

nasionale besluitnemers skriftelik in te lig en hulle
uit te nooi om as bemiddelaars tussen die Volks-
raad en die Suid-Afrikaanse Regering op te tree
ten einde die dispuut op ŉ vreedsame wyse te be-
sleg. Die Volksraad moes met spyt rapporteer dat
geen van die internasionale rolspelers positief op
die uitnodiging gereageer het nie. Daarmee was
die Volksraad se taak afgehandel en sy termyn
verstreke. 
4. Tydens ŉ reeks terugvoervergaderings het ŉ

meerderheid van die aanwesiges die wens uitge-
spreek dat ŉ instelling soos die Volksraad moes bly
voortbestaan. Dit beteken dat ŉ nuwe Volksraad
vir ŉ volgende termyn gekies moes word. Terself-
dertyd het hulle ook hul verwagtinge en opdragte
aan die te verkose Volksraad uitgespel. Ongeluk-
kig het onvoorsiene omstandighede meegebring dat
so ŉ verkiesing tot nog toe nie gehou kon word nie.
5. Tussen die Volksraad en die VVK is ooreenge-

kom dat, met die oog op moontlike gebeurlikhede, 
(Vervolg op bladsy 8)

Mnr Andries Breytenbach
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Om Suid-Afrika uiteindelik totaal te laat oorgee, moes die blanke

regerings van Suid-Afrika se buurlande met swart regerings ver-

vang word.

‘n Dag na die vervroegde algemene verkiesing in Suid-Afrika op

24 April 1974 het genl Spinola se hoogverraad teen die Portugese

regering in Lissabon gevolg. Die regering van mnr Vorster het na

dié gebeure gespog dat hulle geweet het dat ‘n linkse staatsgreep

in Portugal sou plaasvind. Wat skokkend was, was die feit dat Suid-

Afrika, met dié kennis, nie sy jarelange bondgenoot, die Caetano-

bewind, gewaarsku het nie.

Op 30 Mei 1974 het Die Vaderland berig dat Suid-Afrika feitlik ‘n

jaar voor die tyd geweet het dat ‘n staatsgreep in Portugal on-

vermydelik geword het. In politieke kringe is gevra of dit toevallig

was dat die algemene verkiesing tot een dag voor die staatsgreep

in Portugal vervroeg was? 

‘n Kommunistiese bewind is in Mosambiek gevestig sonder dat

die Suid-Afrikaanse Regering ‘n hand gelig het om dit te voorkom.

Nadat Caetano se bewind in Portugal omver gewerp is, het mnr

Vorster se regering geweier om enige hulp aan die ontwapende en

bedreigde Blankes van Mosambiek te gee toe hulle om hulp van

Suid-Afrika gesmeek het. Later het Mosambiek een van die hoof-

basisse geword vir terroriste-aanslae teen die Blankes van Suid-Afrika.

Net soos wat dit in Mosambiek gebeur het, is die Blankes van An-

gola deur kommunistiese moordbendes uit die land verdryf. Eers

nadat dit gebeur het, is Suid-Afrikaanse troepe na Angola gestuur.

Dié troepe moes aan die kant van die Savimbi-terroristegroep teen

die Neto-terroristegroep veg. Indien Suid-Afrika toegetree het en

die terroriste verslaan het, kon die hele geskiedenis van Suider-

Afrika anders gewees het. 

Die vraag is ook gevra waarom Suid-Afrika in Angola teen kom-

muniste oorlog gemaak het, maar in Mosambiek die kommuniste

begunstig het met kos en brandstof.

Die Suid-Afrikaanse magte kon die oorlog in Angola wen. Toe die

Suid-Afrikaanse magte 30 kilometer van Luanda af was, het die

Regering in opdrag van Amerika ons soldate teruggetrek. Die SA

regering se politieke besluite het die militêre prestasies van Suid-

Afrika se soldate ongedaan gemaak. 

Die twee belangrikste aangrensende gebiede wat aan swart

oorheersing oorgegee moes  word, was Rhodesië en Suidwes-

Afrika. Rhodesië was ‘n Britse kolonie, maar Suidwes-Afrika was

as ‘n vyfde provinsie van Suid-Afrika beskou. 

Toe mnr John Vorster die bewind in Suid-Afrika oorgeneem het,

was hy van meet af aan onder druk van die internasionale wêreld

om Suid-Afrika se hulp aan Rhodesië te staak. Engeland, as kolo-

niale moederland, die VSA en veral die VVO het sterk druk op

Vorster geplaas. 

Die HNP het besef dat opgetree moes word en het met ‘n open-

bare veldtog begin om die Blankes van Rhodesië te help. Op 24 Sep-

tember 1974 het mnre Gert Beetge (HNP), Ivor Benson (National

Forum), John New (Friends for Rhodesia), prof Adriaan Pont en

nog andere bymekaar gekom om ‘n organisasie te stig om morele

(Vervolg op bladsy 7)

Polisie? Wa�er polisie?

Jare gelede was daar die grappie van

Lesotho se Minister van die Vloot wat

Suid-Afrika besoek het. Stomverbaas

vra die Suid-Afrikaanse staatshoof vir

hom: “Maar hoe kan julle ’n Minister

van die Vloot hê terwyl julle nie eens

’n see of ’n oorlogskip besit nie...”

Waarop die minister uit Lesotho ant-

woord: “Maar julle het ook nie wet en

orde nie, so wat doen julle minister...?”

As ons vandag na die polisie kyk, is

daardie vraag selfs meer relevant. Daar

is inderdaad ’n minister van polisie ―

’n afgedankte kommissaris van polisie.

Terwyl daar ’n klomp naïewe mense is

wat glo Cyril Ramaphosa is ’n soort god-

delike geskenk aan die land, vergeet

dieselfde mense van al die bewerings

teen Bheki Cele en wat daartoe gelei het

dat hy afgedank is as kommissaris van polisie. En Ra-

maphosa stel toe daardie man aan as minister! Al

waarvoor Cele onthou sal word, is nie omdat hy ’n

doeltreffende minister was nie, maar vir die groot

verskeidenheid (soms verspo+e) hoede wat wissel by

elke geleentheid.

Van ’n doeltreffende polisiemag is daar geen sprake

nie. In die ou bedeling was daardie Manne en Vroue in

Blou gerespekteerde handhawers van wet en orde en

vir dié doel moet die ontbinde SA Spoorwegpolisie

daarby gevoeg word, want sedert laasgenoemde nie

meer daar is nie, word spoorlyne weggedra, treine

afgebrand en treinri+e lewensgevaarlik.

Dieselfde gebeur met die huidige SAPD. Die hoof-

saaklik slordig-lykende oorgewig polisiebeamptes van

beide geslagte, is nouliks die benaming “Vredesbeampte”

waardig. Die land is in oorlog. Protesoptredes lei tot

die beskadiging van openbare infrastruktuur en private

eiendom. Op Alma in Noord-Transvaal het “protes-op-

trede” daartoe gelei dat ses plase aan die brand gesteek

is. En al wat gehoor word, is: “die polisie hou die situasie

dop”, of “die polisie het die situasie onder beheer”.

Intussen blyk dit dat sowat die hel�e van die polisie-

beamptes hulle wapenpermit staan te verloor as ge-

volg van hulle onbevoegdheid met wapens. Hulle wa-

pens raak teen ‘n asemrowende tempo weg en ewe

vinnig raak die polisie se ammunisie weg. Al daardie

wapens en ammunisie beland in hande van misdadi-

gers wat ons mense op plase en in die stede vermoor.

Maar, die “polisie hou die situasie dop”...

Ons kan met reg vra wa+er polisie is ter sprake in

die land? Een ding is seker, om op hulle te reken vir

ons veiligheid, is doodgewone selfmoord. Ons sal meer

intensief na ons eie veiligheid moet kyk! 
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.. Politieke ontwikkeling oor 50 jaar (3)

SA se blanke buurstate word 

aan swart bewinde oorgegee
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Dit bly ’n verstommende saak dat die liberale media in

Suid-Afrika maar nie daarvan kan wegkom om die

herinnering aan dr HF Verwoerd en die beleid van

apartheid af te kraak en te vervals nie. Tans plaas

Amnestie Internasionaal ʹn advertensie waarin dr Ver-

woerd voorgestel word as ʹn vermakerige persoon wat

hom sou verlekker het in die power resultate van die

ANC-regime se onderwys. Volgens Amnestie Interna-

sionaal moet die glimlag van dr Verwoerd se gesig

afgevee word, en die media ondersteun hierdie beledi-

gende en leuenagtige advertensie sondermeer.

In die Augustus-uitgawe van Noseweek, ’n blad wat

gewoonlik treffende ontledings oor korrupsie in Suid-

Afrika plaas, word daar ʹn onderhoud gevoer met die

afwykende lid van die Verwoerd-familie, dr Verwoerd

se kleinseun Wilhelm Verwoerd. Onthou dat Wilhelm

(kleinseun) en Melanie Verwoerd in 1992 by die ANC

aangesluit het. Vir Noseweek is dit dus die regte mense

om mee te gesels, want hulle is vierkantig teen die

verlede van apartheid. Ek dink nie Noseweek sal mak-

lik Orania toe ry om met die nasate van dr HF Verwoerd

diepte-onderhoude te voer nie. Andermaal kry mens die

indruk dat die herinnering aan dr Verwoerd altyd weer

in ʹn negatiewe raamwerk geplaas moet word.

Wat is daar nou beter vir die media as om te hoor hoe

ʹn nasaat van dr Verwoerd self sy oupa veroordeel. Na

aanleiding van sy jongste boek word Wilhelm se sie-

ninge breedvoerig aangebied. Ek haal hom aan, soos dit

daar in die Engels staan:

“I call myself a reflective facilitator of deep reconci-

liation or trying to transform apartheid... By apartheid,

I don’t only mean the political system but also the con-

sciousness, the values, the spirituality, the psycho-

logy...”  [Noseweek, Augustus 2019]

Daarmee word die hele Afrikaner-verlede natuurlik

verdoem; want die strewe na skeiding, selfbeskikking,

afsonderlike vryhede vir die Blankes sowel as die swart

volke, berus in elke opsig op die waardes, rasbewust-

heid, geloofsoortuigings en denke van ons voorge-

slagte. Dr Verwoerd was getrou daaraan en het dit in

sy volksdiens uitgeleef. Dit is wat in essensie deur Wil-

helm Verwoerd verwerp en veroordeel word. Vir die

linkse media is dit belangrik dat die beeld van dr HF

Verwoerd telkens afgekraak moet word.

In Noseweek se onderhoud herhaal Wilhelm Verwoerd

wat hy onlangs oor die radio in ’n bespreking kwytgeraak

het. Volgens hom was apartheid ʹn uiters bose ding

(“apartheid was evil”). Met ander woorde, die Afri-

kaner se lewensfilosofie (nie net dié van dr Verwoerd

nie) word voorgehou as iets van die duiwel. Dit strook

natuurlik met die woorde van die Belhar-belydenis en

die belydenis van Rustenburg dat apartheid inderdaad

“sonde” sou wees, nie net ’n beleid waarvan mense

gewoonweg kon verskil nie. En omdat dit “sonde” was,

omdat die Verenigde Nasies dit al in toeka se dae as ʹn

“sonde teen die mensdom” bestempel het, moet dit

natuurlik met wortel en tak uitgeroei word ― die be-

wustheid, die waardes, die godsdienstige grondslag en

die sielkunde daarvan, soos Wilhelm Verwoerd dit

uitgedruk het. 

Die linkse aggressie teen dr Verwoerd en sy beleid

geval die media. Hulle vind dit baie nodig om die brein-

spoeling oor afsonderlike ontwikkeling voort te sit op

die trant van die 1950’s en die 1960’s se propaganda.

Breinspoeling van hierdie aard verteenwoordig in die

moderne geskiedenis ́ n unieke soort oorlogvoering. Dit

word skokkend selektief gedoen, deurdat dieselfde norm

nie elders in die wêreld toegepas word nie. Waar Rwanda

en Burundi na etniese geweld in twee state geskei is,

word dit aanvaar. Die afskeiding van Suid-Soedan word

aanvaar. Die sogenaamde “twee-state oplossing” vir die

konflik tussen Jode en Arabiere in die Midde-Ooste

word aanvaar. Die skeiding van verskillende volke,

gelowe en etniese groepe in die voormalige staat van

Joegoslawië word insgelyks aanvaar (uit Joegoslawië

het Serwië, Bosnië-Herzegovina en Kroasië ontstaan).

Die afsonderlike tuistes vir Swazi’s in Swaziland, vir

Suid-Sotho’s in Lesotho en vir Tswanas in Botswana

word as volkome normaal beskou. Net in Suid-Afrika

word die visie van afsonderlike state vir Zoeloes, Xhosas,

Vendas en ander volke as “boos” bestempel. Gekker

kan dit werklik nie raak nie. 

Wanneer mens Noseweek se gesprek met Wilhelm

Verwoerd lees, verbaas dit jou nie dat twee van sy

rolmodelle Beyers Naude en Braam Fischer was nie.

Hy sien homself juis as hul opvolger in sy taak om

Blankes en veral Afrikaners te beïnvloed teen die

apartheidsidee. Hy noem dit “white work”. Daarvan

kan ons gerus maar kennis neem. Daar is prominente

Afrikaanssprekendes wat dit hulle voltydse werk maak

om die opvattings van Afrikaners te ontwortel, om Wit-

mense se koppe te draai. 

Dalk het baie Afrikaners al begin dink dat die stryd

teen die beleid van Hertzog, Malan, Strijdom en Ver-

woerd verby is. Ons vyande het dit egter nog nie prys-

gegee nie. Vir hulle is dit ʹn voortgaande oorlog teen

die sosiale waardes en die staatkundige denke van ons

volk.

Dr HF Verwoerd en

apartheid “was boos”
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Die Statuut van Westminster, 1931

Die bepalings van die Balfour-verklaring het wetlike

status verkry toe die Statuut van Westminster in 1931

deur die Britse Parlement bekragtig is. Met dié wet het

Brittanje formeel van sy regering oor die dominiums

afstand gedoen en van toe af het die Britse kroon slegs

ŉ seremoniële rol in hierdie lande vervul. Hulle aan-

vaarding daarvan was absoluut vrywillig en kon te

eniger tyd herroep word indien ŉ dominium so sou

besluit. Vir die Boerevolk het dit die einde van 125 jaar

van grondwetlike onderdrukking beteken. Vryheid het

gekom sonder dat daar ŉ enkele skoot geskiet of ŉ

druppel bloed gestort is.

Armoede 

Alhoewel die “Statuut van Westminster” ŉ einde aan

Britse parlementêre heerskappy oor Suid-Afrika ge-

bring het, het dit nie ŉ jota of tittel verskil aan die Britse

en internasionale ekonomiese uitbuiting gemaak nie, en

die “groot” wonder van die nuwe politieke vryheid is

heeltemal oorskadu deur die geweldige endemiese ar-

moede van die Boere-Afrikaners sedert die Republieke

deur die Britte verwoes is. 

Tydens die Groot Depressie van 1929 en gepaard-

gaande ernstige droogte het die smarte en ellende land-

wyd vererger. ŉ Onafgebroke stroom verarmde Boere-

Afrikaners het van die oop platteland na die oor-

bevolkte, miserabele agterbuurte van die groot stede

gevloei. Daar was geen sanitêre infrastruktuur nie en

hele gesinne is in ŉ enkele klein kamertjie van ŉ sink-

krot of ŉ tent saamgebondel. 

Slegs die “gelukkiges” het werk op die myne bekom

waar Boere 90 persent van die blanke ondergrondse

werksmag uitgemaak het. Hulle was prakties van goed

betaalde en veilige bogrondse werk uitgesluit en moes

die moeilike en gevaarlike ondergrondse werk verrig.

Myntering en mynongelukke het hulle getalle uitgedun

en teen die ouderdom van 40 jaar was die meeste onder-

grondse werkers sodanig deur longsiektes aangetas dat

hulle nie verder kon werk nie. Die Engelse myndokters

het hulle kapitalistiese werkgewers teen die betaling

van ongeskiktheidskompensasie beskerm deur uiters selde

myntering as die oorsaak van ongeskiktheid of dood aan

te gee, met die gevolg dat die weduwee en kinders sonder

ŉ duit op straat geëindig het (Naudé: 187-197; Gilio-

mee “The Afrikaners”: 324). 

So is ons verraai (6)

Die enigste uitweg vir die duisende wat nie werk op

die myne bekom het nie, was om met pik en graaf ŉ

hongerloon te verdien, maar selfs dié soort werk was nie

volop nie en is aan Swartes wat bereid was om vir nog

minder te werk, gegee (Grosskopf et al. Deel 1: xix; Gi-

liomee “The Afrikaners”: 322). Al meer en meer Boere-

Afrikaners het moed verloor en in die krotbuurte van die

groot stede agteruitgegaan. Die “Armblankevraagstuk”

is onder die vaandel van die Amerikaanse Carnegie Stig-

ting wetenskaplik bestudeer en daar is bevind dat 300 000

— ongeveer ŉ kwart van die ganse Boere-Afrikaner-

bevolking — teen die begin van die 1930’s ŉ honger-

bestaan onder die broodlyn van £12 per maand gevoer

het, terwyl ŉ verdere 48 persent doodeenvoudig “arm”

was. ŉ Skrale 27 persent van die bevolking was nie arm-

lastig nie (Grosskopf et al. Deel 1: v-xxxiii; Giliomee

2009: 25).

Teen 1939 het beswaarlik die helfte van alle Afrikaans-

sprekende kinders hoërskool toe gegaan; agt uit 100 het

matriek bereik. Slegs drie persent van die land se maat-

skappydirekteure was Boere-Afrikaners, soos ook drie

persent van die land se ingenieurs, vier persent van sy

boekhouers en vyftien persent van sy mediese dokters.

Die werkersvakbonde het Boere-Afrikaners van am-

bagte uitgesluit omdat hulle bevrees was dat die Afri-

kaners vir laer lone sou werk en Engelse vakmanne sou

uitskuif; gevolglik het Afrikaanssprekendes slegs 25

persent van alle geskoolde arbeidsposte gevul. Selfs

diegene wat werk op die laer vlakke van die staatsdiens

bekom het, het ŉ stryd om oorlewing gevoer: spoor-

wegwerkers het byvoorbeeld vyf sjielings of minder per

dag verdien terwyl die minimum lewenskoste van so-

genaamde “beskaafde arbeid” op agt sjielings per dag

vasgestel was (Giliomee: 322-323, 357-358).

Onder hierdie haglike omstandighede het private be-

sigheidsondernemings ŉ gesamentlike poging aange-

wend om die ellende onder hulle volksgenote te verlig.

Hulle het ŉ ekonomiese strategie, genoem volkskapi-

talisme, ontwikkel: Boere-Afrikaners het die bietjie

geld wat hulle gehad het, gebruik om maatskappye te stig

wat dividende vir sy aandeelhouers kon verdien en om

werk aan die armes en die werkloses te verskaf. Banke,

bougenootskappe, landboukoöperasies, versekerings-

maatskappye, beleggingskorporasies en talle ander on-

dernemings is op die been gebring. Die uiteindelike

sukses van hierdie ondernemings was op arbeidsaam-

heid en spaarsamigheid gebaseer. In die opvolgende

dekades het die meeste van hierdie ondernemings in

groot en suksesvolle besighede ontwikkel (Du Plessis,

E.P.: 52-153; Giliomee: 2009:13).

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). 
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‘n Enorme krisis in die Suid-Afri-
kaanse Polisiediens het nou aan
die lig gekom. Skoksyfers toon
dat 41% van die polisiemag nie
hulle vuurwapentoets kon slaag
nie. Dit het ook uit aanvalle van
buitelanders in Johannesburg ge-
blyk dat hulle so swak opgelei is
dat hulle voor dié aanvallers moes
vlug.

In die boekjaar 2018 – 2019 het
polisiebeamptes 505 vuurwapens
verloor. Sedert 2013 het 9,5 mil-
joen patrone en 4 357 vuurwa-
pens “verlore” geraak. Hierdie
syfers het bekend geraak toe die
ANC se minister van polisie, Bheki
Cele, in die parlement geant-
woord het op ‘n vraag van dr
Pieter Groenewald, leier van die

Dr Verwoerd sou glimlag

omdat hy gewaarsku het
Amnestie Internasionaal Suid-Afrika (AISA) het
onlangs die ANC-regime en ander owerhede aan-
geval dat nie genoeg gedoen word vir gehalte on-
derwys in Suid-Afrika nie.

In hulle klagte oor swak onderwys is wyle dr HF
Verwoerd betrek. ‘n Veldtog is begin waarin die
publiek gevra is om ‘n petisie te teken “en die glim-
lag van Hendrik Verwoerd se gesig af te vee”. Die
bedoeling daarmee was dat dr Verwoerd hom sou
verlustig in die swak onderwys in die land.

Die voorsitter van die HNP, mnr HF van der Schyff,
sê dit is ‘n skande dat die politieke leier wat vir die
grootste sukses, vooruitgang en vrede in Suid-
Afrika verantwoordelik was, so behandel word. Dit
was juis die blanke regering van Suid-Afrika wat
jaarliks ‘n groeiende begroting aan swart onder-
wys spandeer het om swart kinders deur swart on-
derwysers in hulle kultuur te onderrig. Dit was

hoofsaaklik blanke belastinggeld wat in die be-
groting aangewend is om skole en universiteite vir
swart leerlinge te bou. Onder dr Verwoerd se be-
wind is meer geld aan swart onderwys spandeer
as aan blanke onderwys. Dit is hoegenaamd nie
waar dat die Verwoerd-regering nie aan die swart
bevolking se onderwysbehoeftes voldoen het nie.
Die vraag is eerder of hulle dit benut het.

Mnr Van der Schyff sê die foto waar dr Verwoerd
glimlag en wat deur AISA in hulle veldtog gebruik
word, is eerder ‘n glimlag van dr Verwoerd omdat hy
reg was in sy voorspellings dat Suid-Afrika onder ‘n
swart bewind sal misluk. Dr Verwoerd sou nou met
reg kon glimlag oor die manier waarop alles ― die
ekonomie, rasseverhoudings, veiligheid, Polisie-
diens, die Weermag, mediese dienste en die on-
derwys ― nou in duie stort. Nie omdat dit sleg
gaan nie, maar omdat hy betyds gewaarsku het.

Polisie nie in staat om wet

en orde te handhaaf nie

Mnr Peet Joubert

VF Plus.
Dr Groenewald het gesê dit is

‘n wandaad teen die publiek. Die
polisie het self die grootste ver-
skaffer van onwettige ammunisie
geword.

Mnr Peet Joubert, onderleier van
die HNP en self op sy dag ‘n be-
kwame polsieman en speurder,
sê dit wat nou in die Polisemag
gebeur, is eenvoudig onaanvaar-
baar. Die verlaging van die stan-
daard van die polsiemag is opval-
lend. Met die vrystelling van dié
syfers word dit nou bevestig. Daar
is ‘n verlaging in die standaard van
die opleiding en dit wat van ‘n po-
lisiebeampte verwag word. Ook
die opleiding van speurders is nie
meer op standaard nie.

So kan ‘n polisiemag nie wet en
orde in ‘n land handhaaf nie. Die
ANC-regering is nie in staat om
die toestand te beredder nie. Die
publiek moet hiervan kennis
neem. Ons sal self na ons vei-
ligheid moet omsien en dit binne
die landswette moet toepas, sê
mnr Joubert. 

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



Het u al ‘n preek oor die engele gehoor? Indien
wel, hoeveel keer in u leeftyd? Ek het in die 40
jaar wat ek die Woord verkondig het, nog nie een
keer ‘n preek oor engele gepreek nie. Ek het wel
in preke melding gemaak van engele o.a. dat hulle
boodskappers was. Daar was ook die engele-
skaar wat gesing het met die geboorte van
Christus. Ek het ook in preke genoem waar en-
gele in die Ou sowel as die Nuwe Testament op-
getree het. Waarom sou dit so wees, want
engele is ook deur die drie-enige God geskape
(sien o.a. die Nederlandse Geloofsbelydenis art.
12 en ook Kol. 1:16)? Die engele is deur God ge-
skape voordat Hy die hemel en die aarde en
mense en diere en plante geskape het. As ge-
skape wesens is hulle nie soos die drie-enige
God ewig nie. 

Wat leer die Bybel ons oor engele? Hulle het
nie ‘n liggaam soos ‘n mens nie, want  Heb. 1:14
leer dat hulle dienende geeste is. Hulle het wel
menslike gedaantes aangeneem soos die men-
se wat aan Abraham verskyn het voor die ver-
woesting van Sodom en Gomorra. (Gen. 18 en
19). Engele is waarskynlik geslagloos, want in
Mat. 22:30 lees ons dat engele nie in die huwe-
lik uitgegee word nie, maar daar word tog na en-
gele as manlik verwys en volgens Luk. 20:36
sterf engele nie. Engele se status is dat hulle
minder as Jesus Christus is, want hulle moet
Hom aanbid (sien Hebr. 1:6). Hulle is hoër as die
mense (vgl. Ps. 8:4-6). 

Engele word ook gerubs genoem wat die tuin
van Eden bewaak het met die swaard wat vlam
en flikker (Gen. 3:24). Ook in Jes. 6:2 lees ons
van serafs. Somtyds word na engele ook verwys
as owerhede, magte, kragte en heerskappye
(vgl. o.a. Efes. 1:21). In Luk. 9:26 is daar sprake
van heilige engele en in 1 Tim. 5:21 van die uit-
verkore engele. Laasgenoemde benaming be-
teken ook dat daar engele is wat nie uitverkies is
nie en hulle is dan die bose engele waarvan ons
in Efes. 6:12 lees: owerhede, magte, wêreld-
heersers van die duisternis van hierdie eeu en
van die bose geeste in die lug.

Die hooffunksie van die engele is om die volk
van God, d.w.s. die  Kerk van Jesus Christus, te

dien. Daar is net twee engele wat met ‘n naam
genoem word, naamlik Migael, wat ook die aarts-
engel genoem word, d.w.s. wat hoof van die en-
gele is en Gabriël wat o.a. aan Sagaria die bood-
skap gebring het van die geboorte van Johannes
die Doper. 

Die engele se woonplek is die hemel en hulle
voer God se wil uit. Hier kan ons na die volgende
Bybeltekste kyk: Matt. 6:12; Heb. 2:2; Gal. 3:19;
Hand. 7:53. Die engele openbaar God se doel
soos die verwoesting van Sodom en Gomorra
(Gen. 19). ‘n  Engel verskyn in ‘n visioen aan Cor-
nelius wat aan hom bekend maak dat hy vir
Petrus moet ontbied sodat hy (Cornelius) en sy
gesin gered kon word. (Hand. 10:3) Volgens Ps.
91:10 en 11 word ons as gelowiges deur die en-
gele beskerm. Dit is ‘n engel wat aan Filippus
opdrag gee om na die Ethiopiër op pad na Gasa
te gaan om aan hom die verlossing in Christus te
gaan verkondig. (Hand. 8:26) ‘n Engel verskyn
aan Paulus en die manne op die skip wat deur ‘n
storm op see bedreig word, om hulle te be-
moedig en te vertel dat hulle nie sal vergaan nie
(Hand. 27:23 en 24). Dit is ‘n engel wat aan
Petrus in die tronk verskyn en hom daar uitlei
sodat Petrus weer by die gelowiges kon gaan
aansluit (Hand. 12:7-10).

In Luk. 16:22 en 23 lees ons dat die bedelaar
Lasarus deur die engele weggedra is na die
hemel en dat die ryk man net begrawe is en in
die doderyk beland het. ‘n Engel van die Here
het koning Herodes getref toe hy homself as god
verhef het en hy is deur die wurms verteer en hy
het gesterwe (Hand. 12:22 en 23). Engele voer
dus God se oordeel op God se vyande uit. Dit is
ook engele wat in die voleinding van die tye die
ongelowiges en gelowiges sal skei en die on-
gelowiges in die poel van vuur sal werp (Matt.
13:49 en 50). 

Dit is insiggewend dat die engele hemelwesens
is en voor die hemel en aarde met sy diere, plan-
te en mense geskape is, maar tog ken hulle nie
die menigvuldige wysheid van God se heilsplan
met sy uitverkorenes nie en die Kerk moet dit aan
hulle bekendmaak (Efes. 3:10; vgl. 1 Petr. 1:12).

Woord en wêreld

Waar kom engele vandaan?

deur Dr Müller Pretorius
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Aangesien Natal beskou is as Voortrekkerland, die Beloofde

Land wat wettig van die Zoeloes verkry is met die emosionele

ondertoon van Bloedrivier daarby, het heelwat Voortrekkers

besluit om nie Natal na die Britse anneksasie te verlaat nie.

Immers, Pretorius self het nog tot 1848 daar aangebly en hom

vyf jaar lank aan Britse heerskappy onderwerp.

Ongeveer 70 gesinne het wel getrek, maar nie tot in die

Vrystaat of Transvaal nie. Hulle het gereken as hulle oor die

Tugela is, is hulle buite bereik van die Britse gesag. Hulle het

hulle in die omgewing van die huidige Ladysmith gevestig.

Hierdie gebied is vir 1 000 riksdaalders van Mpande gekoop.

Dit het in 1847 die Kliprivier Republiek geword.

Ook hierdie republiek het by die Britse regering aangedring

op erkenning. Dit is geweier en JN Boshoff is as resident-

magistraat aangestel om Britse belange te behartig. Die

Voortrekkers wou egter nie na sy pleidooie luister om hulle

aan Britse gesag te onderwerp nie.

Die Britse invloed is egter gevestig. Die Voortrekkers se in-

vloed is geleidelik ondergrawe, en in 1848 het hulle ook maar

hul goed gepak en oor die Drakensberg getrek.

Alhoewel hierdie gebied dus ook in Britse hande geval het,

is dit op wettige wyse van die Zoeloes gekoop, en ŉ blanke

gesag daaroor bestendig.

Hendrik Potgieter, die beste eksponent onder Voortrekker-

leiers om Britse bande af te skud en om so ver moontlik uit die

Britse invloedsfeer weg te kom, het nie daarin belang gestel

om Natal toe te trek nie, aangesien die Britte reeds by Port

Natal was. Daarom het hy ŉ afspraak gehad om Louis Trichardt

in die hinterland te ontmoet, en hy het dit in 1836 in die Sout-

pansberg nagekom. Potgieter het belowe om later by hom

aan te sluit, dog die aanvalle van die Matabeles het verhoed

dat dit kon realiseer. In Augustus 1837 het Trichardt besef dat

hy nie meer sou kom nie, en verder getrek. Hy het die pad via

die malaria-geteisterde Oos-Transvaal na die potensiële hawe,

Lourenço Marques, oopgemaak.

Daar is dikwels gesê dat Potgieter die hardkoppige en eie-

sinnige van alle Voortrekkerleiers was. In ŉ sekere sin is dit

korrek, maar hy was ook die doelgerigste met die duidelikste

ideale van die leiers. Ten spyte van alles, het hy teësinnig in-

gestem om ook na Natal te trek om nie dwarstrekkery in

Voortrekkergeledere te laat seëvier nie. Hy moes eers met

die Matabeles afreken. Nadat hy dit gedoen het, het hy Natal

toe getrek. 

Dié Land Dié Land 

is ons Land!is ons Land!

Kliprivier-republiek

Nommer 11

SA se blanke buurstate

Van bladsy 2

steun aan die bedreigde state in Suider-Afrika te verleen. Dié

state was Rhodesië, Suidwes-Afrika, Mosambiek en Angola.

Die Suider-Afrikaanse Solidariteitskongres (SASKON) is gestig.

In Augustus 1984 het mev Margaret Thatcher tydens mnr

PW Botha se Europese besoek gesê: “Suid-Afrika was destyds

met die Rhodesiese kwessie besonder behulpsaam. Sonder

Suid-Afrika sou Zimbabwe nooit tot stand gekom het nie”.

Suidwes-Afrika was so deel van Suid-Afrika dat die Suid-

Afrikaanse regering die Suid-Afrikaanse Weermag voltyds in

Suidwes-Afrika ontplooi het om die land teen die terroriste-

aanslae vanuit Angola te beskerm. 

Vorster het nog verder gegaan en ‘n afvaardiging van die

VVO genooi om SWA te kom besoek. Daarmee het Vorster die

gesag van die VVO erken om in die sake van SWA betrokke te

raak. In Februarie 1972 is dr Kurt Waldheim, die Sekretaris-

Generaal van die Verenigde Volke, na Suid-Afrika genooi om

die “Suidwes-vraagstuk” met hom te bespreek. 

Intussen het adv Sarel Becker na die besoek van Kurt Wald-

heim agtergekom dat daar groot fout was. Hy het die Wald-

heim-verslag vanuit New York bestel. Uit die verslag het geblyk

dat mnr Vorster in die geheim met die VVO ooreengekom het

dat SWA binne tien jaar aan ‘n swart regering oorhandig sou

word. Dan sou SWA heeltemal onafhanklik van Suid-Afrika wees.

Op 1 September 1975 is die eerste sitting van die Turnhalle-

beraad in Windhoek gehou. Die doel was om ‘n veelrassige

grondwetlike bestel vir SWA uit te werk.

In 1978 het die VVO se Veiligheidsraad Besluit 435 aanvaar.

Daarvolgens moes SWA so gou moontlik onafhankilk word.

Die klem het geval op ‘n een mens een stem-verkiesing en die

afskaffing van alle diskriminasie.

Die HNP het onomwonde Besluit 435 verwerp. Die HNP het

vas gestaan by die Verwoerd-beleid dat SWA ‘n vyfde provin-

sie van Suid-Afrika was en as ‘n integrale deel van Suid-Afrika

bestuur moes word.

Van 7 tot 11 November 1989 is die een mens een stem-

verkiesing gehou wat maklik deur Swapo gewen is. Suidwes-

Afrika het Namibië geword. 

• Dié gebeure word volledig in die HNP 50 Gedenkalbum

beskryf.

Verjaardagfonds
Baie dankie vir bydraes 
wat ons ontvang het.

• 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
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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

Lidmate verlaat kerke oor 

invallers uit Derde Wêreld

Die inval van onwettige immigrante uit Derde Wêreld-

lande in Europa het ook ‘n uitwerking op die Christeli-

ke kerke in daardie lande.

Syfers wat bekendgemaak is, toon dat in 2018 die Kato-

lieke Kerk in Duitsland 216,078 lidmate verloor het.

Die Protestantse Kerke het 220,000 lidmate verloor.

Mense verlaat die kerke omdat die kerke in die bres

tree vir die toelating van die ongewenste vlugtelinge uit

veral Afrika. Daar is baie lidmate wat nie saamstem dat

invallers in Duitsland geakkommodeer moet word nie.

Wat die saak vir die kerke soveel ernstiger maak, is dat

dit ‘n baie groot finansiële implikasie het. In Duitsland

betaal dié lidmate tot soveel as 9 persent van hulle belas-

bare inkomste aan die kerk. Wanneer hulle dus die kerk

verlaat, deregistreer hulle as lid van die kerk en dan ont-

vang die kerk nie meer daardie belasting-bydrae nie.

Die verlating deur lidmate word deur waarnemers be-

skou as druk op die kerke oor die toegeneentheid teen-

oor die onwettige invallers in Europese lande.

Die bekende akteur Richard Gere het sowaar gaan inmeng

in die politieke besluit van Italië om die invallers van-

uit Afrika in Europa, toegang tot Italië te weier.

Gere het aan boord van ‘n skip (genoem die Open Arms

ship) gegaan waar 120 invallers was wat uit die Me-

diterreense See gered is. Hy het die Italiaanse regering

in skerp terme veroordeel omdat dié invallers nie toe-

gang tot Italië verleen word nie.

Die leier van die Lega Party, mnr Matteo Salvini, het

in sy kommentaar op Gere se uitlating die akteur genooi

om die sogenaamde drenkelinge op sy privaat-straler te

laai en na sy villas te neem en daar huisvesting te gee.

Hollywood kan hulle met die grootste plesier ontvang,

was Salvini se kommentaar.

Die hoofsekretaris van die HNP, mnr Louis van der

Schyff, sê dit verbaas nie dat ‘n bekende akteur soos

Gere ingespan word teen die ontwaking van nasiona-

lisme in sekere Europese lande nie. Hollywood was nog

al die jare aan die voorpunt om rasse-integrasie te be-

vorder en volksnasionalisme te vernietig. Die vermaak-

likheidswêreld se rol is nie net vermaak nie ― dit speel

‘n baie groot rol in die vernietiging van christelike en

nasionale waardes.

‘n Mens kan maar net waardering hê vir ‘n leier soos

Salvini, al het hy Gere in ‘n spottende manier op sy plek

gesit.

Hollywood-man se aanval op

beskerming van die eie

Stryd om vryheid

Van bladsy 1

die bestaande lede intussen in hul ampte aanbly tot
tyd en wyl ŉ nuwe Volksraad ingehuldig word.

Besluit:

Op 27 Julie het die Volksraad in Orania vergader
en die volgende besluite geneem: 

Aangesien daar geen vooruitsig is dat volledige
selfbeskikking vir die Boere-Afrikanervolk in die
nabye toekoms op vreedsame wyse verkry sal word
nie, en gegewe die teenswoordige demografie en
politieke situasie in Suid-Afrika, is die Volksraad
van mening dat die uitbou van bestaande volkseie
geografiese groeipunte (soos Orania en Klein-
fontein), asook volkseie instellings soos die BCVO,
en die skepping van meer soortgelyke entiteite,
tans die mees praktiese en uitvoerbare handelinge

ter verkryging van selfbeskikking vir ons volk is, en
dat dit ŉ groeiende weg na vryheid bied. Volks-
genote word opgeroep om sulke inisiatiewe daad-
werklik te ondersteun.

Die Volksraad verdaag totdat ŉ nuwe Volksraad ver-
kies en ingehuldig is. Tot dan sal die huidige Volks-
raadslede in hul ampte aanbly. Dit beteken nie dat
die Volksraad die weiering van die ANC-staat om aan
Afrikaners selfregering te gee en die onwilligheid
van die internasionale gemeenskap om die reg op
selfbeskikking van die Afrikanervolk te ondersteun,
aanvaar nie. Die stryd om die vryheid van die Afri-
kanervolk duur voort!


