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HNP 50 jaar oud
Op Vrydag, 25 Oktober sal dit presies 50 jaar
gelede wees dat die HNP te midde van bruisende
geesdrif en ŉ gelaaide politieke atmosfeer tot stand
gekom het.
Die leier van die HNP, mnr Andries Breytenbach,
het by die herdenking van dié besondere en geskiedkundige gebeurtenis gesê dit is steeds die
HNP wat onbeskroomd Afrikanernasionalisme as
voorvereiste stel vir die herwinning van ons volk
se vryheid. Hy het gesê “nasionalisme het ŉ duursaamheid wat telkens in die geskiedenis van die
wêreld die pogings om dit te vernietig, oorleef het.
Daarom roep ons ons volk op tot stryd en gaan
ons die toekoms tegemoet in die vertroue dat ons
volk en die HNP sal voortbestaan lank nadat die
teenswoordige onnatuurlike bedeling sy tuiste op
die ashoop van die geskiedenis gevind het”.
Mnr Breytenbach se volledige boodskap op die
vooraand van die HNP se 50ste verjaardag is soos
volg:
“Die onmiddellike aanleiding tot die stigting van
die party was die destydse leier van die Nasionale
Party en Eerste Minister van Suid-Afrika, mnr Vorster,
se besluit om rasgemengde sportspanne van buite
in Suid-Afrika toe te laat. Dit was reëlreg in stryd
met die Nasionale Party se beleid van afsonderlike
ontwikkeling, waaronder Suid-Afrika ongekende rassevrede, ekonomiese voorspoed en eenheid van
die blanke bevolking beleef het.

Mnr Andries Breytenbach
“Toe mnr Vorster se nuwe beleid na bykans drie
jaar van politieke gisting aan die NP-kongres van
1969 voorgelê is, het die latere leiers van die HNP
hulle op die tradisionele beleid van die NP gestel,
waarop mnr Vorster aan sy partybesture opdrag
gegee het om hulle uit die NP te skop.
“Agter die kap van die byl het egter veel meer
gelê as ŉ nuwe beleid oor sport: drie dae voor sy
uitsetting uit die NP, het dr Albert Hertzog voor ŉ
groot openbare vergadering tot die kern van die
saak deurgedring met die verklaring: “Dit gaan nie
oor sport nie. Dit gaan oor die liberalisering van
die Nasionale Party... die tradisionele beginsels
van ons Volk (moet) stuk vir stuk oorboord gegooi
word... en elkeen wat hierdie liberalisering teengaan (moet) uit die pad gestamp word”.
“Daarna is alle krane waaroor die NP en die liberale establishment in Suid-Afrika beskik het, vol
oopgedraai om die HNP te diskrediteer en by die
publiek onaanvaarbaar te maak. Onderwyl het die
liberalisering van die NP en Suid-Afrika stelselmatig voortgegaan totdat die kommunisme en liberale Weste se oogmerk om die blanke regering te
(Vervolg op bladsy 8)
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‘n Half eeu van waarheid

Dit is hierdie week ‘n half eeu gelede dat
‘n aantal Afrikaners begin insien het dat
die regering van daardie tyd ‘n verkeerde pad ingeslaan het. Toe is die HNP
ges"g.
Vyig jaar later sal min mense bereid
wees om te erken dat die HNP en sy
destydse leiers reg was in hulle oordeel.
Toe die HNP ges"g is omdat geglo is
dat rasgemengde sport tot rasgemengde regering en samelewing gaan lei, is
die leiers afgelag, uitgejou en selfs ﬁsies
verneder deur tama"es na hulle te gooi,
en aangerand deur stoele op hulle te
breek.
Selfs byna twee jaar nadat die “groot
hoop” die regering oorgeneem het, sak
die land verder in die moeras van korrupsie, wanbestuur en misdaad, en wil
dit voorkom of die ui#og van Blankes uit
die land, nou groter is as ooit tevore, omdat veral jonger
mense glo dat hulle ‘n beter en veiliger toekoms vir hulle
kinders elders kan verseker as in Suid-Afrika. As daardie
mense se ouers maar net 50 jaar gelede vir die HNP
geluister het...
Met dit in gedagte sal niemand anders hierdie half eeu
van waarheid herdenk nie, behalwe diegene wat bly staan
het by die beginsels van Afrikanernasionalisme, en selfs
onder hulle is daar die nydige groepe wat geen erkenning
vir die HNP sal gee nie. Die feit is egter dat as die HNP nie
op daardie stadium ges"g is en begin waarsku het oor die
ramp wat ons volk in die toekoms gaan tref nie, sou
waarskynlik die hele volk soos paddas in die pot stadig
gekook gewees het. Die HNP was die poli"eke ﬂuitjieblaser van daardie tyd, en is dit steeds.
Vyig jaar later bestaan die HNP steeds, en staan steeds
by sy beginsels. Soveel ander, groter en mag"ger partye
het intussen verdwyn, en baie van hulle kon nie eens ‘n
half eeu uithou nie. Die rede daarvoor is dat hulle afgewyk
het van beginsels, want beginsels hou altyd langer as opportunisme. Beginsels is diepte met ‘n stewige fondament, terwyl opportunisme vlak is sonder fondament en
daarom maklik weggeblaas of weggespoel word.
Die feit dat die HNP steeds staan, is dus merkwaardig.
Alhoewel min mense dalk nou enige waarde daaraan sal
wil heg, sal die toekoms uiteindelik bewys dat die rol van
die HNP oor vyig jaar heen waardevol was. Die feit dat
‘n klein groepie Bi#ereinders steeds die HNP en sy beginsels lewendig hou, is ook ‘n simptoom van ons wil tot oorlewing. Volkere se geskiedenis word deur minderhede
bepaal, en die wilskrag van die HNP om steeds voort te
gaan, is ook ‘n simptoom van ware Afrikanerskap om
voort te gaan, nooit te gaan lê nie, te weier om te aanvaar, en om die toekoms met geloof in te gaan in die
wete dat dinge moet en gaan verander, tot ons voordeel!
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Politieke ontwikkeling oor 50 jaar (Slot)

Die tussenkoms van die KP en
die totale oorgawe aan die ANC
Die swaai in 1981 ten gunste van die HNP was tekenend dat
Afrikaners en ander Blankes besef het dat die NP se politieke toegewings na totale oorgawe sou lei.
Binne die NP het spanning opgebou wat gelei het tot ‘n
skeuring. Dr Andries Treurnicht het die Konserwatiewe
Party gestig ― ‘n nuwe politieke party in opposisie teen die
NP, maar helaas ook in opposisie teen die HNP. Dié regse
verdeeldheid was in die guns van die NP. Die KP het
weliswaar die protesstemme op hom getrek, maar deur die
regse stem te verdeel, het die NP van mnr PW Botha en
uiteindelik ook mnr FW de Klerk die politieke mag behou.
Daar is tussen die HNP en die KP onderhandel om verkiesingsooreenkomste te bereik. Die gesamentlike regse
stem kon die NP verslaan. Die KP kon nie tot so ‘n ooreenkoms oortuig word nie.
Toe het die generaals op die politieke toneel verskyn.
Genls Constand Viljoen en Tienie Groenewald het ‘n deurslaggewende politieke rol gespeel. Die Vryheidsfront is gestig. Afrikaners is oortuig dat die volk se heil in ‘n volkstaat
gelê het. Mnr Jaap Marais het gepleit dat die NP en mnr De
Klerk gedwing moes word om ‘n blanke verkiesing te hou
en die politieke oorgawe gestuit kon word.
Twee referendums is gehou: in 1983 waar die blanke kiesers
ten gunste van magsdeling gestem het, en in 1992 waar mnr
De Klerk met die Ja-stem toestemming gekry het om met
die ANC oor ‘n nuwe grondwet te onderhandel. Dié Ja-stem
het hy vertolk en onwettig gebruik om ‘n een mens een stemverkiesing in 1994 te hou. Toe is die politieke mag sonder
slag of stoot aan die kommuniste en die ANC weggegee.
Intussen het die HNP, veral mnr Jaap Marais, die een werkbare plan na die ander voorgestel om De Klerk in sy oorgawe te
stuit, maar sonder sukses. Nie die KP of die generaals het in
die HNP se aksies om De Klerk te stuit, belanggestel nie.
Die Broederbond en verskeie geestelikes en kerke het ‘n
sleutelrol gespeel om die pad voor te berei vir onderhandeling met die ANC. Dit was tydens dié onderhandelings waar
die NP gedwing is om die voorwaardes van die ANC te aanvaar en sodoende die politieke mag aan die ANC te oorhandig.
Aan die regterkant het die Afrikaners natuurlik nie stilgesit nie. Verskeie volksaamtrekke is gehou. Derduisende
volksgenote het daarheen opgeruk. Afrikanernasionalisme
is uitgedra en sterk gemaak, maar die politieke propaganda
van die NP en sy media was te sterk.
Die Afrikanervolk het sy vryheid verloor.
• Dié gebeure en hoe die geskiedenis verloop het,
word in die HNP 50 Gedenkalbum uitgespel. Die
album beslaan 400 bladsye en sal eersdaags beskikbaar wees. Hou gerus Die Afrikaner dop.

Sonder stryd is daar
geen toekoms nie
As daar een les is wat die Afrikanervolk telkens uit sy
geskiedenis en uit sy eietydse ervaring leer, is dit dat
daar geen toekoms moontlik is sonder stryd nie. Dit
beteken dan ook dat Afrikaners se strydvaardigheid
deurslaggewend is in ons volkslewe. Sonder strydvaardigheid en alles wat dit impliseer soos kennis,
insig, motivering, volharding en geloof, kan geen
volkstryd gewen word nie. Die HNP is vanjaar reeds
50 jaar in die politieke stryd terwyl die partye wat rondom hom in sy stigtingsjaar (1969) bestaan het, almal
van die toneel verdwyn het. Hulle het eenvoudig nie
beskik oor die eienskappe wat nodig is om ’n harde
politieke stryd te voer nie; terwyl die HNP voortgegaan
het om te veg en sy boodskap uit te dra.
Die een verdienste van die HNP (daar is baie) is dat
hy die eise van die volksbestaan so helder en suiwer ingesien en dit voorop gestel het, reg aan die begin – nie
as ’n nagedagte, of wysheid ná die gebeure nie. Dit vind
ons reeds in dr Albert Hertzog se toespraak in die Volksraad op 14 April 1969 waarin hy die belangrikheid van
die Afrikanervolk se Calvinistiese lewensbeginsels beklemtoon het, gesien die konteks van die aanhoudende
aanslae teen ons volk. Sou ons daardie beginsels versaak, het dr Hertzog gewaarsku, sal die Afrikaner se
mag inmekaarsak. Die Nasionale Party het sy grondbeginsels onder John Vorster, PW Botha en FW de Klerk
versaak. So het sy mag as volksfront van die Afrikanerdom uiteindelik in skade en skande inmekaar gesak.
Deur die NP se verraderlike optredes vanaf 1969 is ons
volk uitgelewer aan sy aartsvyande. Om teen ons vyande
op te tree, was buitengewone strydvaardigheid nodig,
en die wil om eise te weerstaan.
’n Tweede verdienste van die HNP is dat hy vroeg
reeds die valsheid van die nuwe liberale begrippe wat
ingesmokkel is om kiesers te verwar, ingesien het. Dit
was valshede om die volk mettertyd in ’n verkeerde
koers te stuur, met woorde soos uitwaarts, kontak en
dialoog, aanpassing en verandering. Dit is deur die
HNP ontmasker as slenters om Afrikaners van hul oortuigings te vervreem. Sulke begrippe het geen veiligheid vir ons volk verseker nie. In 1974 het mnr Pik
Botha in ’n toespraak by die VN aan die internasionale
gemeenskap belowe dat Suid-Afrika sou “wegbeweeg
van diskriminasie”. Dit het hy met die volle steun van

mnr John Vorster, die destydse eerste minister, en sy
kabinet gedoen. Die HNP het hierdie uitgangspunt deur
al die blanke verkiesings as hoogs gevaarlik bestempel
en het die blanke kiesers onvermoeid daarteen gewaarsku.
Diskriminasie beteken eintlik niks anders as om onderskeid te tref nie, welke onderskeid nodig was om die
grense tussen blank en nieblank in stand te hou, asook
die grense tussen ons land en ander lande. Europa het
oor die afgelope vier dekades uitgevind dat die begrip
“landsgrense” betekenisloos is sonder diskriminerende
maatreëls. Landsgrense beteken immers niks wanneer
daar nie voorwaardes vir visums, immigrasie en instroming
oor ’n land se grense gestel word nie, of wanneer die
norm van “geen diskriminasie” soos ‘n evangelie nagevolg sou word. Ons stamlande betaal vandag die prys
vir die politieke dwaasheid van “geen diskriminasie”.
Dié slenter is natuurlik die verklaarde hoofmotief van
regeringsbeleid in ons land, maar dit gaan nog verder.
Onder die ANC-regime moet alles verteenwoordigend
wees van die samestelling van die bevolking – en dit
beteken uiteraard “omgekeerde diskriminasie”. Maatreëls en wetgewing word vandag toegepas om elke instelling op elke regeervlak in die land te dwing om aan
die voorskrifte vir “transformasie” te beantwoord.
In ons universiteite is dié proses ten volle ontplooi.
Onlangs sien ons dit weer in die reaksie van Panyaza
Lesufi, die LUR vir onderwys in die Gautengse provinsiale wetgewer, nadat planne bekend gemaak is om ’n
nuwe universiteit (Akademia) tot stand te bring. “Vir so ’n
universiteit, wat gebaseer is op Afrikaanse onderrig, is
daar geen plek in ons samelewing nie, en dit is boonop ’n
skande teen die grondwet”, was sy woorde. Volgens hom
word Afrikaans op hierdie manier gebruik om Afrikaners se verset teen demokrasie te verberg. En Lesufi sê
Akademia is ten volle teen “transformasie” gerig.
In die ANC se reaksie op die skepping van ’n nuwe
universiteit vir Afrikaanse studente sien ons hoe die
oorlog voortgesit word in naam van demokrasie, in
naam van transformasie en in lyn met die oorspronklike NP-kreet van “geen diskriminasie”.
Die HNP het in ses algemene verkiesings, in twee
referendums en in talle tussenverkiesings gewaarsku teen
hierdie sluwe strategie wat die soewereiniteit en vryheid
van die Afrikaners bedreig het. Kiesers het verkies om
die NP-leiers te vertrou en hul oppervlakkige versekerings
te aanvaar. Daardeur is ons volk in die doodsakker ingelei, net soos terroriste ’n niksvermoedende verkennergroep op ons grense soms in ’n doodsakker ingelei het.
In dié doodsakker is daar min uitkomkans. En dit is hoe
ons volk vandag vasgekeer word, waar ons taal en kultuur voortdurend aangeval word, en selfs die lewens
van boere op hul plase nie gespaar word nie.
Hoe gaan die Afrikanervolk op hierdie gevaarlike toestand antwoord in die volgende 50 jaar? Dit is die groot
vraag wat nou beantwoord sal moet word.
∎
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HNP
VYFTIGSTE JAARKONGRES
Saterdag, 26 Oktober 2019
om 09:00
Gemeenskapsaal, Kleinfontein
Tema:

Die politieke toekoms van die Afrikanervolk

Program: 08:00

08:30

Registrasie (R50)
Jaarverslag
Politieke bespreking oor aksies vir die
voortbestaan van die Afrikanervolk in Suid-Afrika
Bespreking
Besluite

11:00

Verversings

11:30

Verkiesing van ampsdraers

ALLE LEDE VAN DIE HNP HARTLIK WELKOM
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So is ons verraai (9)
Uit: Kruger, Paul: Settlement of the Boer-Afrikaner
People’s claim to territorial self-determination:
Inviting international intervention. (Verkrygbaar by
Chantal Kruger, VVK-kantoor, tel. 079 740 7214).
Die ANC word radikaal (vervolg)
Gedurende 1945 het die res van die ANC nog steeds die
Jeugliga se voorstelle oorweeg terwyl Smuts in die glorie van
die Geallieerde-oorwinning geblaak en ŉ aansienlike bydrae
tot die stigting van die Verenigde Nasies gelewer het. Soos
baie ander regerings het die Smutsregering homself spoedig
in ŉ groot dilemma bevind: hulle het so pas ŉ “antirassistiese,
pro-demokratiese” oorlog teen Hitler gewen; hoe op aarde
kon hulle as Blankes hulle eie heerskappy oor ŉ groot
meerderheid van Swartes in Afrika se Derdewêreldlande
regverdig? Maar Smuts se dilemma was oneindig groter as
dié van sy oorlogtydse bondgenote in Europa en in die Britse
Gemenebes. Die Europeërs kon hulle kolonies doodeenvoudig los (wat almal uiteindelik gedoen het) en hulleself “tuis”
in Brittanje, Frankryk, België en die Nederlande regeer. Elders
op die aardbol het die blanke Britse “dominiums” (Australië,
Nieu Zeeland en Kanada) hulle inheemse bevolkings, van die
begin af tot so ŉ mate uitgeroei en onderdruk dat hulle geen
bedreiging vir die wit regering ingehou het nie, selfs nie in ŉ
een mens een stem-verkiesing nie.
Die situasie in Suid-Afrika was egter heeltemal anders as
dié van sy eertydse oorlogsvennote. Suid-Afrikaanse Swartes
was nie onderdruk of uitgeroei nie; inteendeel, met unifikasie
in 1910 het swart getalle dié van Blankes reeds met vier teen
een oorskadu en hulle bevolkingsgroei het voortgegaan om
dié van die Blankes te oortref. Asof dit nie erg genoeg was
nie, het die mynmagnate sedert die ontginning van goud en
ander minerale op die subkontinent, en veral ná die vernietiging
van die Boererepublieke in 1902, Swartes van oor die hele
Suider-Afrika as goedkoop arbeid getrek. Dit het toenemende
verplasing weg van hulle tradisionele tuislande en ŉ toevloei
na die wit gebiede tot gevolg gehad. Boere-Afrikaners het
geen ander heenkome as Suid-Afrika gehad waarheen hulle
kon gaan nie, geen “tuiste” in Europa waar hulle hulle kon
vestig om deur mense van hul eie soort regeer te word, sou
hulle deur swart oorheersing bedreig word nie. Vir eeue reeds
was hierdie kontinent die enigste tuiste wat hulle geken het.
Die onafhanklikheid wat vir die Nieblankes in die na-oorlogse
wêreld gewink het, het die eise vir die reg om te stem in SuidAfrika aangeblaas. Verskillende groepe, met die kommunistiese regerings en die blok van nuwe onafhanklike Derdewêreldlande in die VN vooraan, het onverpoos namens die
Nieblankes in Suid-Afrika agiteer. Kort voor lank het hierdie
nuwe tendens grootskaalse onrus onder Nieblankes in SuidAfrika veroorsaak. In 1946 het die kommuniste ŉ groep van

70 000 stakende mynwerkers gelei. Wetgewing wat Smuts in
dieselfde jaar deurgevoer het, wat Suid-Afrikaanse Indiërs se
woon- en besighede tot sekere gebiede beperk het, is deur
massaproteste deur die Indiërgemeenskap en baie arrestasies
gevolg (Mandela: 118-119). Rassespanning het algaande
opgebou. Die regerende Verenigde Party van Jan Smuts het
alle Nieblankes (buiten diegene in die tradisionele tuislande)
as permanente deel van die Suid-Afrikaanse gemeenskap
aanvaar. Die party sou egter nie swart regering aanvaar nie;
maar kon ook nie verduidelik hoe hierdie twee teenstrydighede verenig kon word nie. Die Party kon vir dekades nie die
antwoord verskaf nie, terwyl sy parlementêre meerderheid algaande verminder het.
Smuts se opposisie in die Parlement, die Nasionale Party
van dr DF Malan, was maar te bewus van die veranderende
houding in die internasionale arena ten opsigte van die politieke regte van die Nieblankes. Hulle was aan die ander kant
nog meer van die desperate toestand van sy eie kiesers, die
Boere-Afrikaners, bewus. Soos hierbo in afdeling 4.6.15 verduidelik, het Britse geldbelange na die wêreldoorlog ongestoord
voortgegaan met die ekonomiese onderdrukking van die BoereAfrikaner. Kwalik 10% van hulle kon as die ekonomiese “middelklas” beskou word. Gedurende 1947 het Afrikaanse predikante die aankoms van Boere-Afrikaners in die stede soos
volg beskryf:
“Sy armoede, verknegting en beskamende behoefte om in
diens geneem te word, skep by hom ŉ gevoel van afhanklikheid en minderwaardigheid... Wetende dat hy nie welkom is
nie, tel sy eie houding teen hom; hy bied homself swak aan,
hy is bedees, kom hoed in die hand en dit ontbreek hom aan
die selfvertroue van die Engelse werksoeker. Hy het geen rugsteun of invloed nie en geniet nie die voorspraak van iemand
wat in ŉ beter posisie verkeer nie; sy mense is arm en onderworpe aan die wêreldmag wat die Engelse werker ondersteun. Ander volke sien op hom neer en minag hom”
(Giliomee 2009: 6).
Sulke mense het hulle oё op Malan en sy party gevestig om
hulle aardse lot te verlig. Afgesien van die Britse juk wat meedoënloos op die volk gerus het, moes hulle ook nog die
groeiende gety van swart radikalisering en na-oorlogse internasionale eise vir nieblanke politieke regte in die gesig
staar. Onder hierdie geweldige druk het die NP in 1947 die
“Sauerkommissie” aangewys om die NP se heersende opvattinge met betrekking tot swart/wit-verhoudinge in ŉ omvattende rassebeleid, genaamd apartheid, te formuleer. Met
hierdie beleid as slegs een aspek van die Party se program
het die NP van dr Malan die algemene verkiesing van 1948
teen Smuts aangedurf... en gewen.
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Woord en wêreld
Christus moet woon en tuis wees in ons hart
deur Dr Müller Pretorius

Wanneer Paulus skryf dat ons Christus deur die
geloof in ons harte moet laat woon (Ef. 3:17) dan
moet ons bewus wees dat hy hierdie brief skryf
aan die gelowiges in Efese. Dit is dus nie mense
wat nog tot bekering moet kom deur Jesus Christus as hul verlosser te aanvaar nie, maar aan
mense wat reeds deur die Heilige Gees gelei,
wederbaar en tot bekering gebring is. Wanneer
ons kyk na die woord wat Paulus hier vir woon gebruik, dan sien ons dat dit nie net ‘n woord is om
aan te dui dat mens vir ‘n dag in ‘n huis was nie,
maar iemand wat hom permanent kom tuis maak
en daar in al sy heerlikheid kom intrek het en al sy
weldade aan die persoon kom gee het. Dit laat
mens dadelik dink aan wat Jesus aan sy dissipels
gesê het in Joh. 10:10. “...Ek het gekom sodat
hulle lewe kan hê, en dit in oorvloed” en wat ons
in Joh. 1:16 lees: “Uit sy volheid het ons almal
genade ontvang ― ja, genade op genade”.
Ja, die apostel Petrus skryf ook in 2 Pet. 3:18:
“Sorg dat julle aanhou groei in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus”.
Ons mag dus as gelowiges nooit net maar kinders
of babas in die geloof bly nie, nee, ons moet groei
tot geestelike volwassenheid in Christus (vgl. Ef.
4:13). Ons is so geneig om te dink dat ons net tot
bekering moet kom, dan is ons seker dat ons ‘n
kaartjie na die hemel het. Nee, uit hierdie Skrifgedeeltes is dit baie duidelik dat die HERE wil hê
dat daar groei in ons geestelike lewe moet wees
en dat Hy deur die geloof ook permanent deur sy
Gees en Woord in ons hart wil kom woon en Hom
daar wil tuismaak.
Omdat ons moet sterk wees in ons stryd teen
die magte van die Bose, het ons nodig dat Christus, deur sy Gees, permanent deel van ons lewe
sal wees; ja, dat Hy op die troon van ons hart sal
wees, dat Hy beheer in ons lewe sal hê en ons in
staat sal stel om te lewe volgens die insettinge van
die Woord van God.
In die Evangelie volgens Johannes kry ons ook
‘n goeie aanduiding wat dit beteken as Christus in
ons harte bly. Kyk wat word in Joh. 14:20 geskryf.
“Op daardie dag sal julle weet: Ek is in my Vader
6
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en julle in My en Ek in julle”. Die dag waarvan hier
sprake is, is wanneer die Heilige Gees in die
gelowiges sal kom woon nadat Jesus na die
hemel opgevaar het. Aan Jesus se dissipels (wat
alreeds in Hom glo) word hierdie wonderlike troosboodskap gegee dat Jesus deur sy Gees in hulle
sal kom woon en Hom in hulle harte sal tuismaak.
Dan en dan alleen sal ons uit dankbaarheid vir wat
Hy vir ons gedoen het, deur aan die kruis vir ons
te sterf, die goeie werke doen deur sy gebooie lief
te hê en dit te doen en ons daarin te verlustig. Ja,
dan sal Christus die Een en die Al in ons lewe wees,
sal Hy ons lewe beheers en sal Filip. 4:13 van ons
waar wees waar Paulus uitroep: “Ek is tot alles in
staat deur Hom [Christus] wat my krag gee.” In 1
Kor. 6:19 en 20 lees ons dat ons as gelowiges (se
liggame) tempels van die Heilige Gees is en dat
ons nie aan onsself behoort nie. Omdat ons duur
gekoop is, moet ons God verheerlik in ons liggame.
Ten slotte kan ons let op wat dr. J.H. Roberts
in sy kommentaar: “Die brief aan die Efesiërs”
(1983) oor 3:17 geskryf het: ”Dit is wat Paulus in
hierdie ...bede vra: Hulle [die Efesiërs] het gelowig
geword, dit wil sê hulle het die Gesalfde [Christus]
vir hulle redding vertrou ― mag God dit nou bewerk
dat die Gesalfde as hulle Messias-Koning in die
diepste van hulle bestaan sy intrek neem, Hom
daar vestig en aldaar sy bewind voer”.
Christus moet nie net ‘n tydelike besoeker in ons
harte wees nie. Hy moet deel van ons lewe wees.
Christus moet voortdurend in die middelpunt van
ons lewens wees en sy beeld moet al meer en meer
in ons gesien word. Daardeur moet ons ander
mense na sy Koninkryk trek. Ons is nog hier op
aarde met al die swaarkry en verdrukking vir die
gelowiges, maar ons sien reeds met ons geestesoë soos in ‘n spieëlbeeld die heerlike beeld van
God (2 Kor. 3:18) na wie se beeld ons geskape is
(Gen. 1:27), die beeld wat ons verloor het met die
sondeval en wat ons weer volkome sal terugkry
met Christus se wederkoms. Wat ‘n heerlikheid
om na uit te sien!

Verjaardagfonds

Dié Land
is ons Land!
Nommer 14

Op 25 Oktober 2019 is die HNP vyftig jaar oud. Hierdie geleentheid sal deur ampsdraers en lede van
die HNP luisterryk gevier word.
Verskeie lede wat kaartjies gekoop het om die
dinee ter viering van die HNP se verjaardag by te
woon, het reeds ‘n ekstra bedrag inbetaal as ‘n
verjaardaggeskenk. Ander, vir wie dit nie moontlik
is om die ete by te woon nie, het hulle bydrae op
die verjaardagfonds inbetaal.
Mnr Fritz van Graan, onderleier van die HNP en
voorsitter van die finansiële komitee, het sy dank
uitgespreek teenoor elke bydrae wat reeds ontvang is. Mnr Van Graan het aan Die Afrikaner
gesê: “Die gees van offervaardigheid wat die HNP
in staat gestel het om vir 50 jaar die politieke stryd
te kon voer, leef steeds in dié Bittereinders voort.
Ons sien dit telkens in dié volksgenote se bereidwilligheid om finansieel by te dra om die HNP in
staat te stel om die boodskap van volkstrots en
vryheid uit te dra. Aan elkeen wat bygedra het, en
ook aan diegene wat nog hulle bydrae gaan inbetaal, sê ons baie dankie.
Mnr Van Graan sê die politieke stryd van die
Afrikaner gaan net moeiliker word. In die huidige
ongunstige en verslegtende politieke toestand is
die Afrikaner aangewese op sterk leierskap en beginselvaste standpunte. Daardie sterk politieke en
geloofstandpunte leef steeds in die HNP en sy
mense voort. Die massa-media verswyg daardie
weerstand en veset. Dit beteken nie dat die HNP
moet ophou om die boodskap van verset uit te dra
nie. Daarvoor het die HNP fondse nodig. Daarvoor
vra ons elke leser se bydrae tot die verjaardagfonds.

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

Potgieter in Zoutpansberg
Vanweë die politieke twis wat tussen Potgieter en die Volksraadgroep in Andries Ohrigstad ontstaan het, het Potgieter
besluit om groener weivelde te soek. Dus, voordat die ontruiming as gevolg van Malaria plaasgevind het in 1847, het hy
met 240 man nuwe onbewoonde terrein na die noorde gaan
soek. In 1848 was hy weer terug in Andries Ohrigstad, maar
dié slag slegs om die res van sy volgelinge na hul nuwe tuiste uit te lei. Hulle het hulle in die Zoutpansberge gaan vestig
waar Zoutpansbergdorp gestig is.
Na Potgieter se dood is hy deur sy seun, Piet Potgieter,
opgevolg, en nadat hy op 6 November 1854 by Makapaansgrot gesneuwel het, het Stephanus Schoeman Kommandantgeneraal in sy plek geword. Hy het die naam van Zoutpansbergdorp na Schoemansdal verander. Die goeie verhoudinge wat Potgieter met die Portugese opgebou het, is
gehandhaaf. Zoutpansberg het die Noord-Transvaal tot aan
die Limpopo ingesluit.
Met die ampsaanvaarding van MW Pretorius as Staatspresident van die ZAR in 1857, het hy Schoeman van Zoutpansberg as Kommandant-generaal benoem. Na vele
wedervaringe is Schoeman in 1867 aangestel as voorsitter
van ŉ kommissie om ondersoek in te stel na bedreigings van
wet en orde in die Zoutpansberggebied. Op grond van sy
bevindinge is Paul Kruger met 400 man later die jaar gestuur
om die vrede te herstel. Dit was egter ŉ mislukking en die
Swartes het Schoemansdal tot op die grond afgebrand. ŉ
Poging van Schoeman om die Vendas tot orde te bring, het
ook misluk.
Die opvatting dat die vernietiging van Schoemansdal tot die
totale ontruiming van Noord-Transvaal gelei het, is foutief. Inderdaad was dit net die dorpie, Schoemansdal, waar die
regeringsverteenwoordigers van die ZAR in die noorde gesetel was, wat vernietig is. Die ander nedersettings is nie deur
die onrus geraak nie, en veral die gemeenskappe noord van
die Soutpansberge het ongestoord met hulle aktiwiteite voortgegaan.
Die noordelike grens van Zoutpansberg (en die ZAR) het
dus die Limpopo gebly, en is effektief deur die Blankes van
die gebied beset, bewoon en bewerk.

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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HNP 50
Van bladsy 1
vernietig en Suid-Afrika aan ŉ swart regering prys
te gee, in 1994 bereik is. Dat die HNP reg was in
sy beoordeling van die politiek, behoef geen betoog nie; die geskiedenis het die finale oordeel
daaroor gevel.
“Dit het egter nie die einde van die HNP teweeggebring nie, want dié party was van die staanspoor af die voortsetter van en kampvegter vir
Afrikanernasionalisme. Dit was immers die basis
waarop die Nasionale Party in 1914 gestig is, juis
in ŉ era toe die antinasionalisme van Louis Botha
en Jan Smuts se Suid-Afrikaanse Party, algemeen
bekend as die Sappe, hoogty gevier het. Wyle
mnr. Schalk Pienaar, toenmalige redakteur van
die Sondagkoerant Beeld, het dan ook die aap uit
die mou gelaat toe hy geskryf het dat die latere
HNP-leiers uit die NP geskop is “omdat hulle van
die Republiek ŉ Afrikanerrepubliek wou maak”.
“In die teenswoordige era is dit steeds die HNP
wat onbeskroomd Afrikanernasionalisme as voor-

vereiste stel vir die herwinning van ons vryheid.
Dit beteken dat die nasionale identiteit van die
Afrikaner as Witman, Afrikaner en Christengelowige
noulettend bewaar moet word; dat die antichristelike en antinasionale strewe na ras- en kulturele
eenvormigheid, en die uitwissing van alle grense
teengestaan moet word sodat ons volk in gehoorsaamheid aan God binne die natuurlike lewenskringe van gesin, familie en volk beskerming,
veiligheid en vooruitgang kan geniet. Dit plaas ons
direk téénoor ŉ burgerregtebenadering wat hom
op die ideologie van “menseregte” beroep, wat alle
onderskeid tussen rasse, volke, kulture, godsdienste
en geslag misken.
“Dié teenstelling vereis moed en weerstand, en
dit bring stryd mee, want die liberalisme is uiters
onverdraagsaam teenoor die Godgegewe orde.
Nasionalisme het egter ŉ duursaamheid wat telkens
in die geskiedenis van die wêreld die pogings om
dit te vernietig, oorleef het.
“Daarom roep ons ons volk op tot stryd en gaan
ons die toekoms tegemoet in die vertroue dat ons
volk en die HNP sal voortbestaan lank nadat die
teenswoordige onnatuurlike bedeling sy tuiste op
die ashoop van die geskiedenis gevind het”.

Uitgawes oorgeslaan
Aan elkeen van ons getroue ondersteuners en lesers van Die Afrikaner vra ons verskoning dat die uitgawes van 27 September en 11 Oktober nie verskyn het nie. Die direksie het toestemming gegee dat die redakteur dié tyd kon aanwend
om aan die HNP se Gedenkalbum te werk wat by die HNP se 50ste verjaardag beskikbaar sal wees.
Hierdie uitgawe wat u nou ontvang het, volg op uitgawe nr 2121 van 13 September 2019.
Stukkie van die Legkaart
Rina Venter

Generaal Jan Smuts
PC Swanepoel

Dr Rina Venter, die enigste
vrou wat voor 1994 in ‘n SAkabinet gedien het, ontleed
die politieke geskiedenis van
haar tyd. Nie ‘n gewone
“skinder-en-vertel-verhaal”
nie! R350

Was hy aan ons kant in die 2de
Vryheidsoorlog? Baie vrae rondom
sy bewegings in daardie dae. R180

God’s Word for a New Age
Prof JJ Pienaar
Openbaar die vergeestelike
wêreldkerke of die Christelik
volkseie kerk die waarheid?
R100

HUTTEN-BUCHDIENST
Posbus 7234, Pretoria, 0001

O, Vaalrivier! ... Broederstroom
VE d’Assonville
Die verhaal van die 1914-rebellie met
Totius se ongepubliseerde gedig,
Beyers, as agtergrond.
R150

Fighting for the Dream
RW Johnson
(Author of How long will SA Survive)

Vuurklipstraat 541, Die Wilgers
Can Ramaphosa and his supporters restore
www.huen.co.za
the lost dram of Mandela? R275
huen.buchdienst@gmail.com
012 807 0434

RIETBOKSTRAAT 2
POSBUS 298
THABAZIMBI
0380

2 RIETBOK STREET
P.O. BOX 298
THABAZIMBI
0380

S.J. PIENAAR

TEL: (014) 777 1618/87
FAKS: (014) 777 1618
FAKS NA E-POS: 086 614 1129
E-POS: spien@lantic.net

TEL: (014) 777 1618/87
FAX: (014) 777 1618
FAX TO E-MAIL: 086 614 1129
E-MAIL: spien@lantic.net

PROKUREUR
ATTORNEY
SCHALK JACOB PIENAAR
B.PROC (U.P)

LITIGASIE EN KOMMERSIËLE PROKUREUR / LITIGATION AND COMMERCIAL ATTORNEY
AKTEVERVAARDIGER / CONVEYANCER
WEBBLAD: www.sjpienaar.net
PROKUREUR
ATTORNEY

AKTEVERVAARDIGER
BOEDELBEREDDERAAR
CONVEYANCER
ADMINISTRATOR OF ESTATES

TAKSATEUR ARBEIDSKONSULTANT
APPRAISER
LABOUR CONSULTANT

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
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