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“Die toename in plaasmoorde is uiters

kommerwekkend”, sê die voorsitter

van die HNP, mnr Hermanus van

der Schyff. Hy sê dat dit nie net

plase is wat in die visier van die ter-

roriste en moordenaars is nie, maar

dat aanvalle op landbouhoewes ook

al meer voorkom.

Mnr Van der Schyff wys daarop

dat die ANC se minister van mens-

like nedersettings, Lindiwe Sisulu,

sê dat sy baie tevrede is met die ont-

werp-wet op grondonteiening. Die

ANC-staatshoof, Cyril Ramaphosa,

praat nooit oor plaasmoorde nie ter-

wyl syfers bekend gemaak is wat aan-

toon hoe plaasaanvalle en moorde

toeneem. Sisulu sê sodra die wet goed-

gekeur is, moet dit eerste in die Wes-

Kaap toegepas word. 

Terwyl die ANC-regime voortsnel

met wetgewing om gronddiefstal te

wettig, het pleidooie en besoeke oor-

see daartoe gelei dat die Tweede Ka-

mer van die Nederlandse regering ‘n

mosie teen plaasmoorde in Suid-

Dit is politieke moorde, sê HNP

Plaasmoorde

Afrika aangeneem het.

In die mosie wat deur mnre Mar-

tijn van Helvert van die CDA en

Kees van der Staaij van die SGP

voorgestel is, vra hulle dat die Ne-

derlandse regering “duidelijk stel-

ling te nemen dat de voorgenomen

landonteigening van blanke boeren

in Zuid-Afrika, zonder compensatie,

in strijd is met de mensenrechten, en

druk uit te oefen op Zuid-Afrika om

ervan af te zien...”.

Die hoofsekretaris van die HNP,

mnr Louis van der Schyff, het in ’n

brief aan die ambassadeur van Ne-

derland, mnr Peters, die HNP se dank

aan die Tweede Kamer oorgedra.

Daarin sê hy dat die HNP kennis ge-

neem het van die mosie waarin die

Tweede Kamer hulle uitspreek teen

die gronddiefstal in Suid-Afrika en die

ANC-regime se grondroofplan. “Die

HNP neem met groot waardering

kennis dat die Tweede Kamer hier-

die mosie aangeneem het. Ons be-

dank mnre Van Helvert en Van der

Staaij en elkeen van die partye in die

Tweede Kamer wat ten gunste van

die mosie gestem het.

“Die HNP hoop en vertrou dat wê-

reldwyd van dié positiewe optrede

van die Tweede Kamer kennis ge-

neem sal word en dat dit die begin

sal wees dat ander regerings die op-

trede van die Nederlandse Tweede

Kamer sal ondersteun. Sodoende

kan daar internasionale druk op die

ANC-regime geplaas word”.

Die HNP wys daarop dat die mis-

handeling van mense tydens plaas-

aanvalle ideologies gefundeer is en

nie maar net gewone misdaad is nie.

Plaasaanvalle het ’n duidelike poli-

tieke motief. Die herhaalde propa-

ganda dat blanke boere se plase

geroof mag word en dat dié boere

sodoende van hulle erfgrond ver-

wyder moet word, is ’n politieke

aanhitsing.

Dit is skokkend, maar ook veel-

seggend, sê die HNP-voorsitter, dat

spesiale taakspanne aangestel is om

die moorde op haweloses in Preto-

ria en die bendegeweld in die Wes-

Kaap te bekamp, maar niks word

gedoen teen die toenemende plaas-

moorde nie. In die Wes-Kaap is selfs

die Weermag nou ontplooi omdat

die Polisie nie die geweld onder be-

dwang kan bring nie. 

Bespiegeling doen die rondte of

die teenwoordigheid van die Weer-

mag nie iets te doen het met Sisulu

oor grondonteiening in die Wes-Kaap

nie. In hierdie stadium word net na 
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Toe mnr John Vorster op 13 September 1966, na die moord op dr

HF Verwoerd op 6 September van daardie jaar, as Eerste Minis-

ter aangewys is, het hy op die trappe van die parlement gesê: “My

pad sal die pad van Verwoerd wees”.

Vorster het ‘n Nasionale Party van dr Verwoerd geërf wat op die

kruin van sy bestaan was. Daar was eenheid binne die NP en

Suid-Afrika was ‘n toonbeeld van vrede en ekonomiese sukses.

Vorster het egter gou ‘n ander politieke koers ingeslaan. Met die

geleidelike afdwaling van die beleid van die Nasionale Party het

daar vrae ontstaan wat gevolglik toenemende reaksie uitgelok het.

Dit het begin met die NP se sportbeleid. Die NP se beleid was toe

‘n beleid van afsonderlike blanke en nieblanke sportspanne. 

Vroeg in 1967 het mnr Vorster die sportkwessie in die kabinet

aanhangig gemaak. Sy standpunt was dat die regering nie op die

geslagsregister van buitelandse spelers sou ingaan nie. In die

koukus was daar skerp verdeeldheid oor die saak.

Ná die koukusvergadering het dertig NP-lede bymekaar gekom.

Daar is besluit om ‘n afvaardiging van dertien man na die Eerste

Minister te stuur om duidelikheid oor die sportkwessie te kry. Mnr

Vorster het hulle verseker dat geen verandering in die beleid oor-

weeg word nie.

Op 11 April 1967 het mnr Vorster tydens die bespreking van sy

begrotingspos in die Volksraad sy sportbeleid aangekondig. Dié

beleid sou later ontwikkel tot die toelating van gemenge spanne in

Suid-Afrika.

Sensitiewe politieke vraagstukke soos die sportbeleid, swart dip-

lomate, die verhouding tussen die twee taalgroepe in die land en die

immigrasiebeleid was nou in die spervuur. Daar was binne en buite

die Volksraad weerstand teen dié beoogde beleidsafwykings.

Dr Albert Hertzog, lid van die Kabinet, en mnr Jaap Marais, LV vir

Innesdal, was van die  LV’s wat weerstand gebied het. Na sy be-

roemde Calvinistiese toespraak was dr Hertzog geïdentifiseer as

die leier van die beswaardes en daar is gepraat van die Hertzog-groep.

Die pers het ‘n al groter rol begin speel. Die breekpunt het by die

Transvaalse Kongres van die NP van 9 tot 11 September 1969

gekom. Kort daarna is dr Hertzog en mnre Louis  Stofberg en Jaap

Marais uit die NP geskors. 

Daar was geen manier om vrede binne die NP te kry nie. Die HNP

is op 25 Oktober gestig met die NP-beginsels soos onder wyle dr

HF Verwoerd as die grondslag van dié nuwe party se beleid.

• Dié gebeure word volledig in die Gedenkalbum beskryf.     

Ou knoeiers 

weer bymekaar

Onlangs het die media gejuig oor die

moontlike totstandkoming van die so-

genaamde Agricultural Development

Agency o�ewel ADA. Prominente

mense wat daarby betrokke is, is die

inmiddels 72-jarige Roelf Meyer en

die byna ewe bejaarde oudpresident

Kgaema Motlanthe van die ANC.

Saam met sogenaamde megaboere,

wat die valse stelling maak dat hulle

75% van die voedsel produseer, be-

oog hulle om buitelandse geld te be-

kom om grondhervorming vir die staat

deur te voer sonder om die staat se

geld daarvoor te gebruik. Buitelandse

lenings sal bekom word en die lenings

sal dan terugbetaal word deur die uit-

voer van voedsel en produkte na die Arabiese lande

wat glo die lenings wil voorsien. 

Roelf Meyer was voor 1994 die NP-regering se hoof-

onderhandelaar met die ANC om FW de Klerk se nuwe

ruwe Suid-Afrika te ves)g. Aan die ander kant was die

hoofonderhandelaar vir die ANC ene Cyril Ramaphosa.

Dié twee het sedertdien groot vriende geword en

duidelik was Ramaphosa die meer geslepe onderhan-

delaar en die ANC het, volgens talle bronne, meer

gekry as wat hulle verwag het, terwyl De Klerk skyn-

baar vir Roelf Meyer toegesnou het dat hy “ons uit-

verkoop” het.

As latere minister in Nelson Mandela se kabinet het

Meyer geesdri�ig ANC-beleid uitgevoer. 

Toe sy ou boesemvriend staatshoof geword het, het

Meyer skielik weer betrokke geraak om Ramaphosa

te help om ekonomiese groei te bewerkstellig. Nou

kies hy juis landbou daarvoor. Sy boesemvriend voel ’n

veer vir boere wat vermoor word. Hy wil trouens hulle

grond steel deur onteiening sonder vergoeding terwyl

sy party se grondonteieningsproses al meer as 95%

mislukkings geregistreer het.

Agri SA was natuurlik knus in die ADA kraal, terwyl

hulle dit nie durf waag het om TLU SA, as beginsel-

vaste landbou-organisasie, daarheen te nooi nie,

waarskynlik juis omdat dié organisasie die reguit

spreekbuis is van die middelslag en kleiner kommer-

siële landbouer.

Wat die agenda van die megaboere is, is nog duister,

maar boere moet maar baie versig)g wees as Roelf

Meyer by iets betrokke is, want hy doen dit vir sy

vriend Ramaphosa, wat sy beleid wil deurvoer en ’n

wit gesig daarvoor wil gebruik om die boere te mislei.
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.. Die rede vir die stigting

van die HNP in 1969

Die Herstigte Nasionale Party vier vanjaar op 25 Oktober

sy vyftigste verjaardag. Daar word tans aan ‘n Gedenk-

album gewerk waarin daar nie net oor die HNP se ge-

skiedenis en sy mense geskryf word nie, maar waarin daar

na die politieke verwikkelings oor die afgelope 50 jaar

gekyk word. In die uitgawes wat van nou tot 25 Oktober

gaan verskyn, sal kort samevattende grepe uit dié vyftig

jaar op hierdie bladsy geplaas word. Besonderhede oor die

Gedenkalbum sal later bekendgemaak word.
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Nugter Afrikaners sou reken dat die verligte Afrikaners

darem teen hierdie tyd sou besef dat hulle politieke pro-

jek met die ANC-SAKP misluk het. Ons het gehoop dat

hulle kennis sou neem van die plaasaanvalle, die in-

eenstorting van ekonomiese orde, chaos in behuising,

verval in hospitale en gesondheidsdienste, disfunksio-

nele stadsrade, korrupsie oraloor, die uitvlug van kun-

dighede uit die land, die toestroming van Swartes uit

Afrika, daaglikse betogings en die algehele ineenstor-

ting van wet en orde in Suid-Afrika. Tog blyk dit dat baie

verligtes van ouds nog vasklou aan hul verwronge poli-

tiek. Ons lees dit in artikels en uitsprake waar die een

slimmigheid na die ander kwytgeraak word oor die

“enigste hoop” wat daar nog is, naamlik dat Cyril Ra-

maphosa sake gaan regruk. Volgens hulle moet ons Ra-

maphosa net genoeg kans gee; ons moet dan sy hand sterk

teen sy vyande in die ANC. So kom daar “hoop” vir ons.

Een van die jongste voorlesings in hierdie verband kom

van Koos Kombuis, eertydse voorprater vir die nuwe

bedeling van 1994. Om darem sy aansien te probeer red,

noem hy homself nou ’n post-liberale verligte. Dié naam is

maar net ’n vyeblaartjie vir ’n “mislukte liberalis”. Hy

wil darem suggereer dat hy bietjie ontnugter is. Maar

daar is nie tekens dat hy werklik “die lig” gesien het nie.

In ’n wydlopende artikel in Beeld van 13 Julie 2019 erken

Koos Kombuis dat die land op die rand van ineenstor-

ting is. Hy betoog: “Die ANC gaan skeur. Ons weet nie

presies hoe dit gaan gebeur nie. Presies hoe die bom

gaan bars en waar die skrapnel gaan val, kan niemand

voorspel nie... die strydbyle is uit, die lyne is in die sand

getrek... Die uiteinde van hierdie oorlog sal bepaal of

Suid-Afrika ’n geslaagde of mislukte staat sal word.”

In sy artikel sluit hy aan by ’n vorige oproep deur

Roelf Meyer om tog maar nie hoop te verloor nie. Roelf

Meyer het skielik weer vlamgevat en is hoopvol dat die

land saam met Cyril Ramaphosa sal regkom. Volgens

hom is die toestand soortgelyk aan voor 1994. “Mense

was toe net so moedeloos, maar oplossings hét gekom.

Ons kán die land omdraai. Ons kán die ekonomie om-

draai.” Aldus Roelf Meyer.

Dit is by hierdie optimisme van Roelf wat Koos Kom-

buis wil aansluit. Maar, sê hy, dit sal behendige voet-

werk kos. Hoe hierdie voetwerk gedoen moet word, kan

hy egter nie uitspel nie.

Verbasend genoeg volg Tim du Plessis hierdie argu-

mente op in Rapport van 14 Julie 2019. Du Plessis

reken dis nou tyd vir ’n “verbeeldingryke skuif soos

FW s’n in 1990”. Kan jy nou meer! En wie moet hier-

die verbeeldingryke skuif maak? Natuurlik niemand an-

ders as Cyril Ramaphosa nie.

Dit is Tim du Plessis se oplossing vir die dilemma in

die land. En dit is (soos hy sê) die metode “om nasio-

nale wanhoop te beveg”.  So kry ons dan die verskeie

verligtes van toeka wat nou hul hoop vestig op Cyril

Ramaphosa en wat Afrikaners probeer wysmaak dat dit

nuwe hoop sal bring. Hulle het niks anders om aan te

bied nie. Geen plan om die dwaalweë te verlaat en terug

te keer na basiese realiteite toe nie. Telkens moet daar

rookseine opgestuur word dat die oplossing net om die

draai is. Van harde werk, nuwe projekte vir die Afrika-

nervolk, aansluiting by ons geskiedenis en die begin-

sels wat aan ons koers en rigting gegee het, is daar niks

in hierdie verwarrende redenasies te bespeur nie.

Dit is nodig om te besef dat die term “post-liberale ver-

ligtes” heeltemal misplaas en onvanpas is. Die politieke

vertoë van FW de Klerk, Roelf Meyer, Koos Kombuis

en Tim du Plessis ís rasegte liberalisme. Die verligtes sien

hul toekoms steeds saam met die swart meerderheid, en

weliswaar saam met die ANC-SAKP onder Cyril Rama-

phosa. Dit is in kort waarop hulle hele argument neer-

kom ― en so moet glo die wanhoop in die land verdwyn.

Die feit dat die land besig is om in hopelose dryfsand

weg te sink, kan hulle nie verbind aan FW de Klerk se

“behendige voetwerk” van 1994 en die verwoestende

toegewings wat die Nasionale Party sedert die 1970’s

gemaak het nie. Daardie liggie het nog steeds nie by

hulle opgegaan nie.

Dit kan “die verligtes” miskien loon om weer dr

Willem de Klerk se definisie van die verligte Afrika-

ner te bestudeer.  Dit val volledig in die kader van die

liberalisme. Willem de Klerk skryf nog in 1980 dat die

integrasie-model ’n ou liberalistiese konsep is. Dit lei

tot ’n eenheidstaat waar sekere waarborge in die grond-

wet ingeskryf word, maar dit kom neer op magsdeling.

“Maar magsdeling,” sê De Klerk, “met die mag eensy-

dig gekonsentreer, moet noodwendig lei tot magsoor-

gawe van minderheidsgroepe en magsoorname deur die

meerderheidsgroep.”

Dit was hoe “verligte Afrikaners” sake nog in 1980

gesien het. Maar hulle het nie die verband tussen hulle

pragmatiese verligtheid en die “liberalisme van ouds”

raakgesien nie. Nou dat die mag prysgegee is, wil hulle

nog hoop uit die ashoop grawe; en hulle vind dit in die

kanse wat Ramaphosa bied. Dat dit die ANC-SAKP is

wat die land regeer (deur watter faksie dit ook al is)

word heeltemal misgekyk.

Die verligte Afrikaners het nie ’n probleem met die ANC-

bewind nie. Hulle het ook nie agtergekom dat die gif-

tige oorlog deur FW de Klerk in 1990 ontketen is nie.

Verligtes storm voort 

in yslike wanhoop 
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Deur mnr Dolf Buitendach

Suid-Afrika se onstabiliteit, lae ekonomiese groei,
lae kredietgradering, hoë korrupsie, staatsinmenging
in die ekonomie en onbetroubare wisselkoers maak
dit ‘n hoë risiko lener en dit verhoog die uitleenkoste.
In 2018/19 was die koste R182.2 miljard op die
regeringskuld van R2.8 triljoen; in 2019/20 kos dit
R202.2 miljard op R3.0429 triljoen met die verwag-
ting dat koste in 2021/22 sal groei tot R247.4 miljard
op ‘n skuld van R3.7 triljoen. Die rentelas beloop reeds
meer as R473 miljoen per dag. Dit is ‘n tikkende
ekonomiese tydbom met die belastingbetalers as
slagoffers.

Eskom skuld R440 miljard waarvan 70% deur die
regering gewaarborg word. Die Wêreldbank het in
2016 aanbeveel dat Eskom sy personeel met 66%
moet verminder. Dit is ongelukkig nie die enigste las

Staatskuld 

bedreig bevolking
op die belastingbetalers nie, want die ander regerings-
ondernemings soos SAA, DENEL, SABC, PRASA,
SANRAL en andere is leeg getap en vorm almal
deel van die bodemlose put van honderde miljarde
wat skree vir nuwe fondse en regeringswaarborge,
wat reeds ongeveer R470 miljard beloop, om nog
meer te leen.

Hoe vergelyk die toestand met ander lande met
groot staatskuld en waar staan meer suksesvolle
Afrika-state? ‘n Puntestelsel is gebruik om ‘n grafiek
op te stel met 9 punte vir die beste presteerder en
1 punt vir die swakste. Kredietgradering is dubbel
toegeken en skuld negatiewe punte. Die grafiek toon
aan dat hoë skuld geduld kan word, mits gesonde
ekonomiese faktore dit onderskraag. In die grafiek,
let op Suid-Afrika. Ruimte beperk ongelukkig ver-
dere bespreking.



Die Afrikaner 19 Julie 2019   5

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 ANC, 1912

Nieblankes was nie deel van die grondlegging
van, en het ook geen betekenisvolle politieke reg-
te in hierdie nuwe staat “Suid-Afrika” gehad nie.
Die grondwet het bepaal dat slegs Blankes lede
van die nasionale Parlement in Kaapstad kon
wees (Van der Walt et al.: 473). Die Nieblankes in
die Kaap het die eiendom-gekwalifiseerde stem-
reg wat hulle sedert die 1850’s bekom het, behou,
maar nou, soos toe, het te min van hulle die eien-
domsdrempel bereik om enige betekenisvolle poli-
tieke invloed te kon uitoefen. Soos reeds gemeld,
is die Kaapse Nieblankes se gekwalifiseerde
stemreg nie na die voormalige Republieke uitge-
brei nie.

Hierdie nuwe skepping, “Suid-Afrika”, het in 1910
as ŉ Britse kolonie tot stand gekom en sy grond-
wet was ŉ stuk Britse wetgewing. Dit was ŉ wet
van die Britse Parlement wat die Nieblankes van
politieke mag in Suid-Afrika uitgesluit het. 

Die nieblanke bevolking was ongelukkig oor hulle
uitsluiting in die nuwe grondwetlike bedeling. Dit
het weer eens duidelik geword dat die Britte deur
hulle nie-amptelike militêre bondgenootskap met
Swartes teen die Boere slegs agt jaar tevore, vêr-
reikende verwagtinge by die nieblanke bevolking
geskep het, maar nie nagekom het nie. Swartes
en Kleurlinge het gedurende 1909, tydens die aan-
loop na unifikasie, ŉ groot aantal protesvergade-
rings, insluitend ŉ swart konvensie (“Black Con-
vention”), gehou. 

Een organisasie, die National Natives Union, het
die stemreg vir alle Nieblankes op dieselfde basis
as vir Blankes in die nuwe te stigte staat geëis, de-
kades voordat soortgelyke eise deur Swartes in
ander Afrikastate gestel sou word. (In hierdie sta-
dium het selfs blanke vrouens in Suid-Afrika nog
nie stemreg gehad nie en dit sou nog dekades
duur voordat dit aan hulle toegestaan sou word).
Toe hulle in Suid-Afrika voor geslote deure te staan
gekom het, het Swartes en Kleurlinge ŉ deputasie
na Engeland gestuur om die Britse Parlement te
probeer oorreed om nie die Suid-Afrika Wet goed
te keur nie, maar ook dié poging was sonder enige
sukses (Van Jaarsveld: 262-265). 

So is ons verraai (4)
By ŉ konferensie te Bloemfontein op 8 Januarie

1912, het ŉ aantal swart leiers naderhand die
South African Native National Congress gestig.
Die naam is mettertyd na die African National Con-
gress (ANC) verander. In sy openingstoespraak
het die sameroeper, Pixley ka Seme, verklaar dat
die beweegkrag vir die stigting van die organisasie
“creating unity and defending our (Black) rights
and privileges” was (Walshe: 14). Van meet af aan
het die ANC se doel, naamlik bevordering van swart
politieke regte, egter hand aan hand gegaan met die
sosialistiese/kommunistiese agenda van baie van
sy lede. Teen 1927 is Khaile, ŉ swart lid van die
SA Communist Party, as Algemene Sekretaris ver-
kies, en teen die 1950’s het mense soos J B Marks,
Moses Kotane en andere gelyktydig leidende rolle
in beide die ANC en die SA Communist Party ge-
speel. Sedert die 1960’s, op die laatste, het sosia-
liste en kommuniste die dominante faksie in die
ANC geword (Norval, M: 29-41).

Die Swart Grond Wet (Natives’ Land Act), 1913

Ongeveer ŉ jaar ná die stigting van die ANC het
die nuwe Suid-Afrikaanse regering onder Louis
Botha as Eerste Minister, die Swart Grond Wet,
No 27 van 1913, gepromulgeer. Hierdie wet het be-
trekking gehad op “enige persoon... van ŉ inboor-
lingras of stam van Afrika” (“any person... of an
aboriginal race or tribe of Africa”). Mense van ge-
mengde afkoms (Kleurlinge) en Indiërs was dus
daarvan uitgesluit. Voortgaande op die patroon van
Rhodes se Glen Gray wetgewing, het dit geskedu-
leerde gebiede in Suid-Afrika (sowat 9 000 000
hektaar of 86 000 km²) vir die uitsluitlike okkupasie
van Swartes afgesonder. Terselfdertyd het dit Swar-
tes verbied om in Transvaal, die Vrystaat en Natal
grond buite die geskeduleerde gebiede te besit of
te huur. Die wet was egter wederkerig: dit het ook
Blankes verbied om grond in die geskeduleerde
swart gebiede te besit. 

Die geskeduleerde gebiede het uit die dele van
die land waarin Swartes tradisioneel gewoon het,
bestaan, en die wet het hulle teen ontbinding weens
moontlike uitkoping deur groot blanke kapitaal, be-
skerm. Dit het ook vir sekere uitsonderings voor-
siening gemaak. So, byvoorbeeld, het dit nie die
verkryging en voortsetting van swart eienaarskap
van enige grond in die Kaapprovinsie verbied nie,
omdat so ŉ verbod Swartes sou verhoed het om 
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Byna twee maande gelede het ons saam met die
Christelike Kerke oor die wêreld Pinksterfees ge-
vier. Daarna het ons in hierdie rubriek in twee ar-
tikels gelet op die genadegawes wat die Heilige
Gees (die derde Persoon van die Drie-enige God)
aan sy gemeentes uitgedeel het om hulle op te
bou en in stand te hou in hierdie bose wêreld. In
beide artikels het ons daarop gewys dat die ma-
nier waarop hierdie gawes in die Kerk van die
HERE aangewend word, deur die liefde moet wees.
In hierdie artikel wil ons die vraag probeer antwoord
of die liefde ons daaglikse optrede beheers en ken-
merk. Om hieraan te beantwoord, is dit nodig dat
ons in die gesindheid van Christus sal leef en op-
tree. (vgl. Fil. 2:5). Ons wil ook kyk na 1 Kor. 13 en
veral na vers 5: “Liefde tree nie onbehoorlik op nie,
jaag nie eie belang na nie, is nie liggeraak nie. Dit
hou nie boek van die kwaad nie...” (Direkte Ver-
taling, 2014). Ons let dan op vier sake:

1   Liefde maak ons optrede behoorlik. 

Die sonde het ons ganse lewe aangetas, want orals
tree ons verkeerd op. Volgens 1 Kor. 13 maak lief-
de nie so nie. Ons moet nie ander se gevoelens
seermaak nie. Liefde kwes nie ― tree nie onbe-
hoorlik of onfatsoenlik op nie. Dit beteken sekerlik
nie dat liefde nooit kan optree “ter wille van die
vrede” nie. Nee, maar liefde maak ons bedag-
saam en taktvol in ons handel en wandel. 

Hoe lyk u optrede in die openbaar, geagte leser?
Of dit nou in u gesinslewe, in u omgewing, in u ge-
meente, by die werk, of waar ookal is. Hoe dikwels
kwes ons nie mekaar met ongemanierde optredes
nie? Ons man of vrou word sommer toegesnou;
ons kinders word verskree en die bure wil niks van
die Kerk weet nie omdat hulle sulke ongemanierde
lidmate as bure het. Miskien moet ons voor God
en teenoor ons bure wat ons gekwes het, bely dat
ons teenoor hulle oortree het. Die Heilige Gees wil
u bystaan en wil u verander. Deur die liefde word
ons afgerond om taktvol en fatsoenlik te wees om
so geestelike volwassenheid te bereik.  

2   Liefde leer ons ander se belange dien.

Liefde dring nie aan op sy eie regte en belange nie.
Onder die heerskappy van die vlees (ook as goeie
gelowiges) hou elkeen aan sy eie regte en belange
meedoënloos vas. Daarom verbreek selfsug altyd

die eenheid in ‘n gemeente. Dit is die diepste rede
vir ongeluk en verdeeldheid in verhoudings, huis-
gesinne, gemeentes en waar ookal. Daar is basies
twee soorte mense. Een groep wat slegs hul voor-
regte opeis en die ander groep wat hul verantwoor-
delikhede onthou. Is u ook iemand wat in u lewe
(gesin, klub, gemeente, party, ensovoorts) slegs
dink wat ander u skuld? En dan nie net materiële
dinge nie, maar ook eerbied, ontsag en respek?

Lewensvreugde begin daar wanneer jy as gevolg
van liefde wat jou hart vul, begin om jouself weg te
gee in diens van God en medemens. Elke mens wat
op sy regte aandring, dryf weg van Jesus Christus
en van sy gesindheid af. Dit sal wonderlik wees as
ek en u as leser vandag (en môre en altyd weer)
in hierdie wêreld eerlik ons selfsug as sonde voor
God sal bely en begin leef met die dryfkrag van
liefde, want liefde jaag nie na eiebelang nie.

3   Liefde beheer ons humeur.

Om liggeraak te wees en jou humeur te verloor, is
as gevolg van ons selfsug. Om jou humeur te ver-
loor, is ‘n teken dat jy verloor het. Iemand wat sy
humeur kan bedwing, kan enige situasie hanteer en
beheer. Alhoewel Paulus se gees in hom opstandig
geword het toe hy al die afgodsbeelde in Athene
gesien het, het hy homself bedwing en rustig met die
Atheners gesprek gevoer (sien Hand. 17:16 e.vv.).
Geagte leser, het u al u humeur en liggeraaktheid
(wat teken van ‘n mens se selfsug is) na God ge-
bring en Hom gevra om u met sy liefde te vul sodat
u u selfsug kan verloor?

4   Liefde kan nie boekhou nie.

Liefde hou nie ‘n lys van alles wat teen hom gedoen
is en op ‘n dag, as daar ‘n verskil oor iets ontstaan,
dan bring ons al daardie sake weer na vore nie.
God het vir die liggeraakte mens raad. Hy stort sy
liefde deur sy Gees in ons harte (Rom. 5:5) sodat
ons vergeet wat alles teen ons gedoen is. Die
liefde wat ons dryf, help ons om nie net die rekening
nie uit te stuur nie, maar die rekening van alles wat
teen ons gedoen is, ook op te skeur en te verbrand.

Laat ons ons dus toelê op die belangrikste genade-
gawes en die nog uitnemender weg van 1 Kor. 13
met oorgawe en lus en vreugde bewandel! (vgl. 1
Kor. 12:31, Direkte Vertaling, 2014).  

Woord en wêreld

Beheers die liefde ons optrede?

deur Dr Müller Pretorius
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Retief het die Drakensberg oorgetrek en in die groen

dale van Natal begin afsak. Hy het aan die bolope van

die Tugela tot stilstand gekom. In Desember 1837 het

Maritz by hom aangesluit, en vroeg die volgende jaar

het Potgieter en Uys gevolg.

Retief het reeds in Oktober 1837 met die Engelse in

Port Natal in aanraking gekom, en met ŉ tolk wat hulle

beskikbaar gestel het, is hy na Dingaan in Umgungund-

lovu. Daar het die Zoeloekoning in November aan hom

meegedeel dat as hy grond wou bekom, hy die beeste

wat Sekonyella by hom gesteel het, moes terugbesorg.

Die belofte van grond was egter daar.

Retief en sy manne het die vee van Sekonyella terug-

gekry, en daarmee in Januarie 1838 by die Voortrekkers

aan die Tugela aangesluit. Tydens die vergadering het

hy voorgestel dat hy met ŉ kommando van 200 man die

vee terugbesorg. Maritz het egter daarteen gewaarsku

en wou hê dat slegs vier of vyf man hom vergesel. Die

goue middeweg was om vrywilligers te vra. 67 mans

en 4 seuns het na vore getree.

Retief het op 3 Februarie 1837 by Dingaan aangekom.

Die volgende dag is die traktaat opgestel en deur die Voor-

trekkers onderteken. Dingaan sou op 6 Februarie teken.

Retief en sy makkers is op daardie dag vermoor. Toe sy

lyk ná Bloedrivier op Kwa Matiwane gevind is, is die

traktaat in sy bladsak gevind. Daar het dit geblyk dat

Dingaan dit met sy kruisie geldig gemaak het. Die ge-

bied tussen die Tugela en Umzimvuburiviere, die Dra-

kensberg en die see is aan die Voortrekkers afgestaan.

Na die moord op Piet Retief het die Zoeloes die Voor-

trekkerlaers langs die Tugela by Bloukrans, Boesman-

spruit, Moordspruit en Weenen oorval. Ernstige lewens-

verlies en skade is veroorsaak. Daarna het Bloedrivier

op 16 Desember 1838 onder leiding van Andries Pre-

torius uitredding gebring. Sodoende het Natal ook

verowerde gebied geword. 

Na die dood van Dingaan het sy opvolger, Mpande,

in 1840 ŉ ooreenkoms met die Voortrekkers aangegaan

waarvolgens Zoeloeland ŉ ondergeskikte staat van die

Voortrekker-republiek geword het. Daardeur het die

Zoeloes onder voogdyskap van die Voortrekkers ge-

staan. Pretorius en Mpande het ooreengekom dat die

Swart Umfolozirivier die noordgrens van die Voortrek-

kergebied sou wees.

Dié Land Dié Land 

is ons Land!is ons Land!

Die Voortrekkers kry Zoeloegrond

Nommer 9

Verjaardagfonds

Die HNP is in 1969 gestig toe daar manne was
weerstand gebied het teen die Vorster-regering se
afwyking van die beleid van rasseskeidng. Die HNP
het nie na kits planne gesoek om die politieke mag
te bekom nie. Nee, die HNP-manne het eenkant gaan
staan en hulle  posisies in die Volksraad opgeoffer
en opnuut die stryd aangepak om die beginsels en
waardes van die Afrikaners in Suid-Afrika te beskerm.

Mnr Jaap Marais het, nadat mnr PW Botha die geld-
mag by die Carlton-beraad betrek het en na hulle
pype gedans het, soos volg verklaar: “Die pad van
die Afrikanervolk loop nie deur die Carlton Hotel of
die Goeie Hoop nie. Dit loop nie deur konstitusio-
nele kontrepsies van 'n veelrassige parlement en
kabinet nie. Dit loop nie deur die kronkelgange van
die VVO en die Amerikaanse ‘State Department’
nie. Die pad van die Afrikanervolk loop deur Bloed-
rivier en Amajuba en Magersfontein en Vereeniging
se vrede. 

“Die pad loop saam met genl Hertzog, dr Malan
en adv Strijdom. Dit loop deur die bloedplas in die
parlement waar dr Verwoerd gesterf het omdat hy
NEE gesê het vir verandering van sy volk se be-
ginsels en waardes”.

Die HNP staan steeds op daardie beginsels. Die
Afrikaner dra steeds daardie boodskap ― uitgawe
na uitgawe. Ons mag nie swig nie. Ons mag nie
toegee nie.

Maar om dit te kan doen, benodig ons die finansiële
middele. Daarvoor vra ons u as leser en ondersteu-
ner om asseblief ruim by te dra tot die HNP se ver-
jaardagfonds. 

Aan u wat reeds ‘n bydrae inbetaal het, sê ons
baie dankie!

Louis van der Schyff, Hoofsekretaris

• 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



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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Plaasmoorde
Van bladsy 1

staatsgrond verwys, maar die vraag word gevra of dit by

staatsgrond gaan bly.

TLU SA het intussen in sy halfjaarlikse verslag bekend

gemaak dat plaasaanvalle in Suid-Afrika, oor die afgelope

dekade met 60% toegeneem het. TLU SA is uiters bekom-

merd oor die brutaliteit waarmee die moorde gepaard

gaan.

Volgens TLU SA se amptelike Insidente Register wat

sedert 1990 bygehou word, is 1 125 plaasaanvalle tussen

1990 en 1999 aangemeld. Tussen 2000 en 2009 was dit

1 407 gevalle ― ‘n styging van 22%. Van 2010 tot 2019

was daar 2 616 plaasaanvalle regoor die land aangeteken

― ‘n toename van 60%. 

Wat plaasmoorde aanbetref, was dit in die ooreenstem-

mende tye 637 van 1990 tot 1999, wat toegeneem het met

22% (799 moorde) tussen 2000 en 2009. In die volgende

nege jaar tot in 2019 het 586 plaasmoorde plaasgevind.

Dit is in totaal 2 022 moorde.

Genl-Maj Chris van Zyl, die adjunk-hoofbestuurder van

TLU SA, sê: “Dit is 2 022 lede van ons boeregemeenskap

wat sedert 1990 uitgemoor is. Dit is 5 148 kere wat ge-

sinne en plaaswerkers vir hulle lewens gevrees het in ‘n

plaasaanval.

“Die hoë vlakke van geweld en doelgerigte marteling in

plaasaanvalle en -moorde, is egter wat dié misdade van

ander geweldsmisdade onderskei,” het Genl-Maj Van Zyl

gesê. “Daar is ‘n duidelike koppeling wat aan die grond-

vraagstuk gemaak kan word”.

Die voorsitter van die HNP sê die HNP stem met TLU

SA saam en kan dit nie genoeg beklemtoon nie dat plaas-

moorde polities gemotiveer is. Die ANC-regime se poli-

tieke agenda van grondroof en die ignorering van die

aanvalle en moorde op boere, tesame met uitsprake van

die EFF en BLF, skep ‘n politieke klimaat dat die blanke

boer maar vermoor kan word. Hoe groter die gevaar wat

geskep word, hoe makliker kan die plaaseienaar van sy

erfgrond verjaag word.

Verraai

Van bladsy 5

daar te stem. Swartes, insluitend die ANC, het die
wet aanvaarbaar gevind. John Dube, wat in daar-

die stadium president van die ANC was, het in

ŉ brief aan Eerste Minister Louis Botha ge-

skryf: “We make no protest against the prin-

ciple of segregation in so far as it can be fairly

and practically carried out” (Gann & Duignan:
49; Walshe: 47).

Aangesien die Swart Grond Wet Swartes ver-
hoed het om grond buite die aangewese swart
gebiede te huur, het dit die praktyk van “deel-
saaiery” beëindig. Die praktyk het daaruit be-
staan dat ŉ Swarte selfstandig grond op ŉ Blanke
se plaas kon bewerk en dan die opbrengs met
die eienaar deel. Dié betrokke wet het tot gevolg
gehad dat die deelsaaiers na hul stamgebiede
moes terugkeer of in diens van die grondeienaar
moes tree. Grondeienaars is ook verbied om enige
huurgeld of ander vorm van kompensasie van
plaaswerkers te ontvang. In die kringe waar die
wet misnoeë gewek het, is daar onder andere
beweer dat die “deelsaaiers” beter landbouers as
die Boere was. Daar mag weliswaar enkele goeie
produsente onder die Swartes gewees het, maar
die algemene voorstelling dat hulle “beter boere
as die Blankes” was, is net nog ŉ belaglike voor-
beeld van anti-Boerepropaganda, veral as in
aanmerking geneem word watter gemors Swar-
tes ŉ eeu later van boerdery op die beste land-
bougrond in Suid-Afrika sou maak, ten spyte
van die gevestigde plase en ultramoderne toe-
rusting wat hulle van die regering ontvang.


