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TLU SA waarsku oor implikasies

ANC gaan voort met gronddiefstal
Die ANC gaan steeds voort om Art 25 van die
Grondwet te wysig om gronddiefstal (Grondher-
vorming) te wettig. Gedurende 2018 het ‘n veeltal
organisasies voorleggings aan die Grondwetlike
Oorsigkomitee gemaak en ook voor die komitee
verskyn oor dié beoogde grondwetwysiging.

Die HNP het ook ‘n voorlegging gemaak oor die
beginsel van private eienaarskap en besit van eien-
dom as ‘n kenmerk van beskaafde volkere. In die
voorlegging is daarop gewys dat besit van eien-
dom ‘n Bybels-erkende beginsel en ‘n kardianale
element van vryheid en demokrasie is.

‘n Tweede veelpartykomitee is in Julie vanjaar aan-
gestel om ‘n konsepwetsontwerp in Desember te
publiseer sodat dit in Maart 2020 aan die parle-
ment voorgelê kan word. 

Verskeie organisasies het reeds te kenne gegee
dat enige verandering van die bestaande artikel
25 in die hof betwis sal word. Hulle doel is om die
grondwetwysing op dié manier te ver-
hinder, maar dit kan die wysiging ook
vertraag. Dié proses kan waarskynlik
tot drie jaar duur.

TLU SA maak beswaar teen grond-
onteiening sonder vergoeding en het
‘n veldtog bekend gestel om Suid-
Afrikaners aan te moedig om steeds
kommentaar te lewer teen die wysiging
van art. 25 van die grondwet rakende
grond-onteiening sonder vergoeding. 

In ‘n mediaverklaring doen mnr
Louis Meintjes ‘n beroep dat eerder
gefokus word op hoe die wysigings
en bewoording daaruit behoort te sien
om eiendomsreg te versterk en te ver-
hoed dat onteiening sonder vergoe-
ding kan plaasvind.

Mnr Meintjes sê “president Rama-
phosa se regering het eensydig besluit
dat die grondwet gewysig moet word
en het nie ag geslaan op die insette

wat die gevolge van so ‘n wysiging duidelik uitge-
spel het nie. Ons uitgangspunt is, en was nog
altyd, dat grondonteiening sonder vergoeding ‘n
bedreiging tot privaat besitreg en die vryemark-
stelsel is.

“Die wysiging gaan Suid-Afrika se ekonomie ver-
nietig en ‘n noodlottige effek op voedselsekerheid
hê. Ons kan en sal nie deel wees van hierdie ver-
nietiging nie. Grondonteiening is nie belangriker
as kos op die tafel nie.

“Die konsepwetgewing oor hierdie wysiging word
eenvoudig deur die parlement gestoomroller. Die
TLU doen ‘n dringende beroep op pres. Rama-
phosa en die voorsitter van die ad hoc-komitee, dr
Mathole Motshekga, om eerder te fokus op hoe
die wysigings en bewoording daaruit behoort te
sien om eiendomsreg te versterk en te verhoed
dat onteiening sonder vergoeding kan plaasvind.
Dit is in belang van elke inwoner van Suid-Afrika.”

Die HNP het in 2018 verskeie plakkate versprei om die 

publiek bewus te maak dat die ANC-bewind se 

grondwetwysiging ‘n metode is om diefstal te wettig.



Nou ja, die rugby wêreldbeker het die land vol

getoer en staan uiteindelik iewers veilig in ‘n

kas toegesluit.

Saam met hom in daardie kas is ook toe-

gesluit die sogenaamde “golf van welwillend-

heid”, die “ons kan as land saamstaan”

-sindroom, en die “gees van Madiba”. Alles

veilig in daardie kas toegesluit, en nou gaan

alles maar net weer voort soos normaalweg.

Die Springbokke het skaars geland, of die

Menseregtekommissie gaan met mening

voort om Eben Etzebeth te vervolg vir soge-

naamde rassistiese uitsprake, terwyl daardie

selfde MRK nog geen enkele Swarte vervolg

het vir haatspraak nie. Geen welwillendheid of

“saamstaan” van die kant van die MRK nie.

Wel bitsige vervolging van Blankes.

Eskom is so diep in die ellende, maar toe

daar uiteindelik ‘n Blanke met ‘n bewese

rekord van bestuursvaardighede aangewys

word, is daar ‘n see van protes, natuurlik met die EFF aan die

voorpunt. André de Ruyter, aangewese hoof van Eskom, gaan

glo nou transformasie in die wiele ry. En, sê die EFF eintlik heel-

temal tereg (min of meer die eerste keer dat mens hulle kan

glo) dat De Ruyter se aanstelling die boodskap uitstuur dat

Afrikane nie groot staatsbeheerde instellings kan bestuur nie.

Wel, dis waarom die EFF die eerste keer in sy bestaan geloof-

waardig is, want kyk net na Eskom, SAL, SAUK, Prasa, Denel

en ander instellings waar ras eerder as bekwaamheid die rede

vir aanstellings was. O ja, en die laaste in die ry wat skynbaar

sukkel, is die SA Buro vir Standaarde – ook soort van bankrot. 

Die groot vraag is natuurlik of De Ruyter die vryheid van be-

weging gegun word om Eskom reg te ruk? Hy word aangestel

op voorwaarde dat Eskom ontbondel moet word (dus in plaas

van een hoofuitvoerende beampte kom daar drie...) en dat

Eskom nie geprivatiseer mag word nie. Dus, die korrupte en

onbevoegde regering moet steeds in beheer bly, en die vraag

is hoe lank enige goeie hoofuitvoerende beampte dit onder so-

danige voorwaardes sal kan uithou? 

Intussen wens ons mnr. De Ruyter alle sterkte toe, en sal ons

hom steun solank hy Eskom bedryf sonder enige politieke

agenda in sy agtersak.

En ja, selfs die DA is sy swart leier kwyt en is vervang met ‘n

tussentydse blanke leier, en dit terwyl die meerderheid besluit-

nemers in die DA ook nie meer blank is nie!

Suid-Afrika is tans ‘n sogenaamd nie-rassige staat. Die term

blank is feitlik net so verbode soos die ou Republiekvlag, maar

as jy deel is van die Black Business Chamber, of Black Lawyers

Association of African Farmer’s Union, is dit reg. Dis nie rassis-

ties nie.

Daarom was die hele sirkus rondom die rugby ‘n klug, en nou

dat sake weer teruggaan na die ANC se “normaal”, word dit al

hoe duideliker. Blankes begin dit al hoe meer besef. Mandela

en die rugby se wittebrood is lank al verby.
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In die vorige uitgawe van Die Afrikaner is baie publisiteit aan die

HNP se vyftigste bestaansjaar en die viering daarvan gegee.

‘n Hele aantal lesers wat nie die verjaardagviering kon bywoon

nie, het op dié uitgawe reageer en hulle dank uitgespreek vir so ‘n

netjiese gedenkuitgawe.

Mnr Koos van der Lith skryf uit Marble Hall: “Ek glo vas daar sal

nog so ‘n 50-jarige uitgawe verskyn, want daar sal altyd volks-

genote wees wat in ons stryd sal volhard. Ons wat oud is in jare,

bly jonk in drome!”

Uit Bloemfontein het prof Steyn geskryf: “Die herdenking op 25 Ok-

tober was ‘n groot sukses en het my opgewonde oor die HNP

gemaak. Baie geluk ook met die pragtige gedenkalbum”.

Mnr Chris Breytenbach (Pretoria) skryf: “Ontvang my groot dank

en waardering vir die groot werk om so ‘n gedenkalbum te skryf...

Dit is vir my ‘n voorreg om te kan deelneem aan die politieke stryd

van die HNP en deel te wees van dié geskiedenis”.

Daar was ook die versoek dat die gedig oor die HNP se stryd van

vyftig jaar, wat in die dinee-program verskyn het, gepubliseer moet

word. Lesers sal sien dat die stryd begin het toe dr Verwoerd op 6 Sep-

tember 1966 met ‘n dolk in die Volksraad vermoor is. Ons plaas

graag die gedig.

HNP 50

Op daardie Dinsdagmiddag,

met ‘n dolk is hy vermoor.

Maar dié dolk se bedoeling?

Het ons ons vryheid laat verloor.

Daar waar Verwoerd gesterf het,

is die ark weer voortgedra ―

dié ark van reg beginsels,

ja, dáárna moes die volk tog vra.

Hertzog, Marais en ander

het met mannemoed gelei.

‘n Nuwe stryd het hul begin,

hard gewerk om te oorwin.

Telkens was die tekens daar,

ons Witmanskap was in gevaar.

Die kentering het toe gekom:

1981 – het die land verstom!

Weer word die dolk diep geboor.

Die NP mag tog nie verloor.

Die KP het dié groei gerem.

Verdeel en heers: en niemand wen.

Magsdeling is ingestel,

veelrassig word die staatsbestel.

Apartheid is finaal verdoem,

die Witman het toe tog versoen!
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Die stryd duur voort!

Maar niemand was ook toe tevree,

die Witman moes nou alles gee!

Onderhandel met die kommunis

weggee, oorgee, nou’s daar niks.

Die vreemde mag het als tot niet

Wat oorbly, is ons volk’s verdriet.

As ons maar net geluister het,

was volk en vaderland gered.

Ons sien hoe alles nou vergaan,

wanhoop laat ons land-uit gaan.

Maar: daar is nog dié klein party,

sy mense veg steeds sy aan sy.

Oor jare het hul vas bly staan.

Sy leuse het die weg gebaan:

Stryd is Lewe! volksgenoot,

veg vir jou land tot by jou dood.

Dis vyftig jaar ―

Die dolk steek seer!

Wees ons genadig,

Gee redding, Heer?

Daar gaan ons weer…!
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Bitter min van FW de Klerk se kollegas, volgelinge en

agterryers het al duidelik verklaar dat hulle jammer en

spyt is oor die rampspoed wat hulle oor ons volk en oor

Suid-Afrika gebring het deur die onderhandelinge

vanaf 1990-1994, en deur die Grondwet van 1996.

Maar bitter min van sy span het enduit by hom bly staan;

hulle het verdwyn van die toneel, afgetree of in ander

politieke bondgenootskappe verdwaal. Kritiek teen FW

se leierskap uit die ou NP-geledere was maar ’n binnens-

mondse gebrom.

Een van die ministers in FW de Klerk se regering was

dr Rina Venter, wat destyds verantwoordelik was vir

Nasionale Gesondheid en Bevolkingsontwikkeling. Sy

het met die hervormingsidee saamgegaan, goeie kontak

gehad met die veiligheidsdienste en gehoop sake werk

uit; terwyl sy in werklikheid vanaf 1990 reeds ernstige

bedenkinge begin koester het. Nou staan dr Rina Ven-

ter se nabetragting in die vorm van ’n outobiografie op

die boekrak. Sy is aangestel in FW de Klerk se kabinet

op 20 September 1989, maar het te midde van die poli-

tieke oorgang na meerderheidsregering in 1994 uit die

kabinet bedank en uit die politiek getree. 

In haar boek (’n Stukkie van die legkaart, 2019) doen

sy redelik goed verslag van hoe sake onder FW de

Klerk se leiding verloop het. Dit is ’n belangrike kri-

tiese beskouing van die rondvallery in die De Klerk-

regering; en sy verskaf belangrike inligting oor die

onderhandelinge met die ANC. Een van dr Rina Venter

se groot klagtes is die feit dat FW eensydig opgetree

het, dat hy oor belangrike sake nooit die veiligheids-

magte, ministers en hoofde van staatsdepartemente in-

gelig of geraadpleeg het nie. Almal moes net aanvaar en

inval by sake wat reeds tussen hom en Cosatu of tussen

hom en Nelson Mandela ooreengekom is.

Volgens haar getuienis is Rina Venter vroeg al ont-

nugter oor die roekelose wyse waarop De Klerk te werk

gegaan het, maar sy het haar meestal bekommer oor die

gebrek aan konsultasie en deeglike voorbereiding. As

minister gooi sy haar gewig in by hervorming, die af-

skaffing van apartheid en die oopstel van blanke hos-

pitale. Deur haar kontak met veiligheidsdienste besef

sy ook gou dat die ANC ’n dubbele spel speel, dat die

ANC nie sy woord kan hou nie en dat sekere toegewings

net gemaak word om algehele masgoorname moontlik

te maak. By tye dra sy haar voorbehoude aan die kabi-

net oor, maar dit word in die wind geslaan. Venter se

getuienis oor daardie kritieke periode in ons geskiede-

nis is dus belangrik, en die boek is die moeite werd om

te lees.   

Dit verklap die onnadenkende wyse waarop NP-voor-

manne saamgeloop het met De Klerk se hoogs gevaar-

like beleid, in die waan dat hulle daarmee vrede, veiligheid

en voorspoed vir Suid-Afrika kon beding en in die valse

hoop dat hulle die vyandskap van ’n goed-georganiseerde

kommunistiese front (die ANC-alliansie) kon afkoop

met hervormings en toegewings. Die politieke pad van

Rina Venter, FW de Klerk en die NP het in 1994 in ’n

volslae neerlaag geëindig.

Dr Rina Venter se politieke ervarings word saamgevat

van bladsy 10 tot 12, en in die laaste sinnetjie van

haar boek. In 1993 ontdek sy “die deur is wyd oop vir

destabilisering van die landsadministrasie deur die ANC.”

Sy skryf: “Die kabinet raak bewus van die ANC se

dubbele agenda, maar ten spyte van die Nasionale In-

telligensiediens (NI) se ernstige waarskuwing en hul

aanbeveling dat dit nodig is, oorweeg die kabinet dit

nie deeglik nie en beplan ook nie doelgerigte teen-

strategieë nie.” Sy besef mettertyd “alles (in die ANC

se optrede) was slegs ’n instrument tot die politieke

doel om onbeperkte mag te wen... ons het in werk-

likheid te doen met rou oorname van politieke mag.”

Daarmee som sy die dwase weg van die Nasionale

Party onder FW de Klerk op. Maar mens slaan jou hande

saam oor hoe sy daarmee kon saamloop; en waarom sy

nie na vore getree het in die openbaar nie. Mens vra jou-

self af: waar was hierdie insigte oor die ANC wat geen

geheim was vir baie jare nie en wat deur die ANC uit-

gespel is in hul dokumente, soos in die Lusaka Manifes,

die Freedom Charter, radio-uitsendings uit Lusaka en

in die toesprake van Joe Slovo?

Om die proses van ontnugtering só koel en kalm te

beskryf sonder om rekenskap te gee van die feite oor

die ANC wat lank voor 1990 bekend was, is nie oortui-

gend nie. Trouens, in Januarie 1990 en weer op 26 Junie

1990 het afvaardigings van die HNP hierdie gevare aan

FW de Klerk uitgewys. Skrywer hiervan was betrokke

by die konferensie met die staatspresident op 26 Junie

1990. Ons leiers het dit kaalkop aan De Klerk gestel dat

hy dobbel met die toekoms van ons land en met die

toekoms van Afrikaans en die Afrikanervolk. Mnr Jaap

Marais het dit in brief na brief aan De Klerk herhaal en

sy betoog oor die gevare uitgebrei, alles grondig gemoti-

veerd. Maar waar was dr Rina Venter toe?

Haar ontboeseming staan nou op skrif; maar daar kom

tye in die politieke lewe van ’n volk dat daar gehandel

moet word, dat mens nie net kan sit met jou voorbe-

houde nie. Wat sy nou doen, is te min en te laat; want

sy skryf self in die laaste sin van haar boek: “Suid-Afrika

is geplaas op ’n glybaan na verval”. Hoe waar is dit nie.

Te min en te laat oor

FW se dwaashede
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HNP Gedenkalbum
‘n Politieke voëlvlug oor 50 jaar

Die HNP Gedenkalbum skets die politieke gebeure vanaf 1966
(na die sluipmoord op dr HF Verwoerd) tot die oorgawe aan
die ANC waarna daar ‘n totale verval ingetree het. In 1966 was
Suid-Afrika op ‘n politieke hoogtepunt. Dit was Suid-Afrika se
goue era, ‘n algehele bloeitydperk.

Wat was die redes en wat het gebeur dat dié land wat beskryf
was as die toonbeeld van sukses op ‘n beroerde kontinent, in
minder as 50 jaar afgebreek en vernietig is van goudstatus tot
rommelstatus? Hoekom is die vernietigende politieke proses
nie gestuit nie? Wie was die skuldige politieke partye en wat-
ter ander rolspelers was betrokke? Was daar geleenthede om
dit te stuit? Watter rol het die HNP in dié proses gespeel? Hoe-
kom is die KP gestig en watter rol het die KP gespeel? 

In hierdie album word daardie politieke geskiedenis uitgespel.

Die album bestaan uit twee dele. In die eerste deel word die
politieke verloop van die geskiedenis na 1966 behandel. Die
tweede deel gaan oor die HNP, sy mense en sy deelname aan
verkiesings en tussenverkiesings. Daarin word die HNP se
bestaan van 50 jaar herdenk.

Die album is geskryf deur mnr Louis van der Schyff wat sedert
Januarie 1974 in diens van die HNP is en as HNP-lid en –amp-
tenaar intensief hierdie politieke ontwikkeling beleef en meege-
maak het. 

Die Afrikaners vandag weet nie hoe Suid-Afrika as Eerste
Wêreldland gelyk het nie, en hoe goed dit met al Suid-Afrika
se mense gegaan het nie. Die proses van vernietiging word in
hierdie Gedenkalbum uiteengesit.

Die gedenkalbum beslaan 388 A4-bladsye. Dit is op 115gm
glanspapier gedruk. Die helfte van die album (met foto’s) is in
volkleur gedruk. Die koste is R590 per boek. Posgeld is R100.

Bestellings

en navrae:

Tel  079 752 4898
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info@hnp.org.za
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APARTHEID, 1948-1994

Die perspektief waarvolgens 

apartheid in hierdie werk behandel word

Apartheid gedurende die vorige Suid-Afrikaanse bedeling

was ŉ stelsel waarvolgens ŉ minderheid ŉ land met ŉ

meerderheid gedeel en politieke beheer oor die meerderheid

uitgeoefen het, sonder dat uiteindelik daarin geslaag is om

demografiese homogeniteit te bereik. Dít is NIE die grondwet-

like bedeling waarna ons nou streef nie. Teenswoordig is ons

behoefte en eis om in ŉ eie grondgebied oor onsself te regeer

en nie oor enige ander volk nie. Die feite wat hier oor apartheid

aangebied word, word gevolglik nie as verdediging van min-

derheidsregering aangebied nie, maar eerder om as basis te

dien vir die volgende twee standpunte: 

In die eerste plek verwerp ons die gedagte geheel en al dat

ons huidige onderdrukking onder die swart regering in Suid-

Afrika weens die apartheidsera geregverdig sou wees.

In die tweede plek moet enige opvatting — selfs ŉ onder-

bewuste idee — dat die apartheidsera ons teenswoordige eis

om selfbeskikking diskwalifiseer, onomwonde verwerp word.

Die stellings in hierdie dokument met betrekking tot apart-

heid en aanverwante aangeleenthede word slegs ter onder-

steuning van hierdie twee standpunte gemaak en wentel om

die volgende argumente:

i. Die nasionale belang van sekere state en die finansiële en

ander vorme van eiebelang rakende verskeie groepe wêreld-

wyd, was primêr die dryfveer agter die internasionale veldtog

teen apartheid, eerder as die welsyn en omstandighede van

Nieblankes in Suid-Afrika gedurende die tydperk 1948 tot 1994.

ii. Ter bevordering van hierdie eiebelang is daar ŉ erg ver-

wronge beeld (wat tot vandag toe voorgehou word) van

“Apartheid Suid-Afrika” geteken: ŉ beeld wat niks van die baie

positiewe optredes wat gedurende die apartheidsera deur die

regering ten behoewe van die Nieblankes in Suid-Afrika uit-

gevoer is, bevat nie; ŉ beeld wat mank gaan aan baie rele-

vante feite wat deel vorm van die land se historiese agtergrond;

ŉ beeld wat sekere realiteite wat geldig is en op die hele

Afrika-kontinent van toepassing is, eenvoudig net weglaat; ŉ

beeld wat die vyande van die voormalige blanke regering

(spesifiek die ANC) as foutloos voorhou. Die beskikbare feite-

like inligting in verband hiermee sal baie volumes kan vul,

dog om praktiese redes word slegs ŉ fraksie daarvan in hier-

die dokument genoem. 

So is ons verraai (10)
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). 

iii. Ons wil nie probeer om voor te gee dat daar geen sken-

ding van regte gedurende al die jare van apartheid plaasge-

vind het nie. Daar is egter geen realistiese balans hoege-

naamd tussen die omvang van die skendings in Suid-Afrika,

en die skending van menseregte in ander lande en die hoon

en skade wat juis deur daardie lande teen Suid-Afrika aan-

gerig is nie. Ten spyte van die dekade-lange massiewe wêreld-

wye demonisering van die apartheidsbeginsel, besef swart

Suid-Afrikaners dit. Die Institute for Reconciliation and Justice

het gedurende 2001 ŉ opname gedoen en het onder andere

bevind dat 31% van die grootste swart taalgroepe van mening

was dat die idees onderliggend aan apartheid basies gesond

was ten spyte van sekere vergrype wat onder die bedeling

plaasgevind het, of dat hulle nie seker was nie. Onder die

Kleurlingbevolking was die syfer 40% (Scriptura: 234). 

Selfs die felste kritici van apartheid erken dat die apartheid-

stelsel billik genoeg was om herhaalde ingryping deur die

regspleging ter beskerming van menseregte moontlik te maak

— iets wat ondenkbaar was in die geval van baie diktature

wat “Apartheid Suid-Afrika” met vyandigheid bejeën het.

(Adam: 17, 311-384). Die omvang van die ergste mense-

regteskendings tydens die apartheidsera in Suid-Afrika kom

nie naby aan dit wat in rêrig bose regimes van die 20ste eeu

gebeur nie.

So byvoorbeeld is “Apartheid Suid-Afrika” voorgehou as ŉ

“regime with a brutal police force which killed and oppressed

Blacks — a repressive Police state”.

i. In die eerste plek moet ŉ mens kennis neem dat byna die

helfte van die 15 700 lede van hierdie “apartheidspolisie” teen

die 1960’s alreeds uit swart lede bestaan het, en dat hulle

met die aanvang van die 1990’s reeds die meerderheid, nl.

60% van die “brutale polisiemag” uitgemaak het (Rauch: 11).

ii. Tweedens het hierdie “brutale polisiemag” tydens die tur-

bulente 1980’s uit minder as 1.5 polisielede vir elke 1 000 lede

van die totale bevolking bestaan. Hulle moes ŉ oppervlakte

so groot as die gesamentlike oppervlakte van Frankryk, Duits-

land en Italië bedien. Daar was landwyd minder polisiemanne

in Suid-Afrika as in New York alleen. Die USSR het 11 keer

meer polisiemanne per capita gehad.

iii. Derdens word selfs deur vurige teenstanders van apartheid

soos Max Coleman (ŉ voormalige leiersfiguur in die SAMRK)

erken dat ŉ skamele 73 politieke aktiviste tydens aanhouding

gesterf het gedurende die 27 jaar tussen 1963 (toe aanhou-

ding sonder verhoor begin het) en 1990 toe die ANC en ander

“vryheidsbewegings” ontban is. Dit is gemiddeld 2.7 per jaar

(Coleman: 53-65; Olivier: 9; Mulder & Cruywagen: 240).

Elders in die wêreld lyk getalle vir werklik brutale regerings

heelwat anders.
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Woord en wêreld
Om die eenheid van die Heilige Gees te bewaar

deur Dr Müller Pretorius

Toe ons deel geword het van die Christelike Kerk,
is ons geroep uit die sonde duisternis van die
mens wat deur die sondeval van Adam en Eva in
die paradys sy verhouding van eenheid met sy
God en Skepper, verloor het en uit die tuin van
Eden verdryf is. Maar nou het God sy belofte van
Gen. 3:15 gestand gedoen om sy Seun mens te
laat word en Jesus te laat sterf aan die kruis om
die slang (Satan) se kop te vermorsel. Hy, die Seun
van God, is opgewek uit die graf en het ons sonde
versoen. Die eenheid wat deur die sondeval ver-
breek is, moes weer herstel word en vers 2 en 3
van Ef. 4 sê vir ons hoe dit gedoen is. 

Ons, as deel van die volk van God, se taak hier
op aarde is nie om ‘n eenheid te probeer skep nie,
maar om die eenheid wat die drie-enige God self
deur sy Heilige Gees tot stand gebring het, te
handhaaf. Ons moet hierdie eenheid beoefen so-
ver as wat dit vir ons moontlik is. Dit wat God
daargestel het onder mense uit alle volke van die
wêreld, moet bevorder word. “Lê julle daarop toe…”
[direkte vertaling, 2014] en “ernstig strewe…”
[1953 vertaling] van Ef. 4:3 wys vir ons hoe ons
aangespoor word om die eenheid van die Gees te
bewaar d.w.s.die eenheid wat die Gees bewerk het. 

Deur die eeue van die Christelike Kerk het die
sondige mens steeds probeer om die eenheid wat
deur die sondeval verbreek is, weer te probeer
terugkry. Die Rooms Katolieke Kerk het toe op ‘n
stadium van hulle bestaan tot die gevolgtrekking
gekom dat hierdie eenheid slegs herstel kan word
as die menslike hoof van hulle kerk (die pous)
erken word as die hoof van al die kerke/gemeen-
tes oor die hele aarde. Dit was dus ‘n eenheid wat
deur ‘n menslike instansie (die vergaderde bis-
koppe van die Roomse Kerk) geskep is. Daarom
het dit gelei tot al die dwalinge van die Roomse
Kerk soos onder andere die aflaathandel waar-
deur die vergifnis van sondes gekoop kon word
deur ‘n bedrag aan die Roomse Kerk te betaal.
Teen hierdie dwalinge het Martin Luther gewaar-
sku en het die geseënde Kerkhervorming in die
vyftiende eeu plaasgevind.

Na die Tweede Wêreldoorlog het die Wêreld-
raad van Kerke in 1948 ontstaan. Dit het ook weer
probeer om ‘n mensgemaakte eenheid onder die

verskillende denominasies van kerke uit die hele
wêreld, te skep. Dit het egter ook misluk en is nog
steeds besig om te misluk omdat nie rekening
gehou is met die feit wat die apostel Paulus dwars-
deur sy briewe en veral in Efesiërs 4:2,3 beklem-
toon het dat die eenheid deur die Gees van God
geskep word en dat die gelowiges (die gemeentes)
hierdie eenheid wat reeds bestaan, net in stand
moet hou. Kom ons kyk na hoe die Direkte Ver-
taling (2014) van Ef. 4:2 en 3 lui: “... met volkome
nederigheid en saggeaardheid en met geduld, ter-
wyl julle mekaar in liefde verdra. Lê julle daarop
toe om die eenheid wat die Gees bewerk, te be-
waar deur die samebindende krag van die vrede”.

Die ware eenheid is reeds deur God geskep.
Ons kan dus praat van die Geestelike eenheid wat
bestaan tussen Christene uit alle tale en volke oor
die aarde versprei. Ons kan dus ‘n Geestelike een-
heid beleef met mense uit verskillende volke en
etniese groepe, maar sal dit natuurlik beter beleef
as ons van dieselfde kultuur is en ook mekaar se
taal verstaan en veral as ons dieselfde moeder-
taal het. Daarom het die eenheid wat sekere een-
heidsdrywers wil bewerkstellig, steeds klaaglik
misluk omdat hulle vergeet dat die mens nie ‘n bly-
wende eenheid tussen mense kan skep nie. Daar
kan wel ‘n langdurige eenheid tussen leerlinge van
‘n skool of lede van ‘n sportklub bestaan, maar dit
kan nie vergelyk word met die ewige eenheid wat
die Gees van God skep nie.

Laat ons ons laat lei deur hierdie Skrifverse wat
Paulus aan die Efesiërs geskryf het en laat ons dit
doen in alle nederigheid, met geduld in liefde en
vrede sonder om ons te verhef omdat ons Chris-
tene is, uit ‘n besondere Afrikanervolk, ‘n volk wat
God geroep het om hier aan die suidpunt van Afrika,
die evangeliewoord te bring en hier ontstaan en
ontwikkel het as ‘n blanke Christelike volk. Dit is
alles daaraan te danke dat die drie-enige God
deur sy Gees ons geskep het as deel van die Kerk
van Jesus Christus op aarde. Laat ons ook voort-
gaan om die eenheid in Christus in stand te hou
en te handhaaf ten spyte van al die aanslae van
die sosialistiese regering onder die ANC wat hulle
bes doen om ons as Afrikanervolk hier weg te kry
deur emigrasie of deur integrasie.  
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Pres. MW Pretorius het in 1868 vir die eerste keer ŉ prokla-

masie uitgevaardig waarin hy grense vir die ZAR vasgestel

het. Die suidelike grens was die Vaalrivier. In die ooste het

dit gestrek tot by die see en wel langs die Umzutirivier net suid

van Delgoabaai. Vandaar het dit geloop langs die Komatirivier

en die Lebomboberge. Die Limpoporivier was die noordgrens,

en in die weste het dit gestrek tot teen die Ngamimeer. Van-

daar het dit deur die Langeberg gestrek tot teen die Vaalrivier.

Dit was dus ŉ ontsaglike groot grondgebied.

Hierdie grensvasstelling het egter nie die toets van die tyd

deurstaan nie. In die ooste is hy tot orde geroep deur die Por-

tugese en die Natalse owerheid, en in die weste het hy in

botsing gekom met die Britse ideaal van die sendelingpad na

die noorde.

Die diamantgeskil

Die ontdekking van diamante in 1867 het die vasstelling van

grense in al die gebiede van Suid-Afrika beïnvloed, behalwe

Natal. Wat die ZAR betref, was sy belangstelling in die dia-

mante tussen die Vaal- en Hartsriviere. Nicolas Waterboer, ŉ

Griekwa-kaptein, en die Barolongs, ŉ swart stam, het op die-

selfde gebied aanspraak gemaak. Die Britte het op ongeoor-

loofde wyse ingemeng in die aangeleentheid, en openlik die

eise van die Nieblankes ondersteun.

Sir Henry Barkly, die Kaapse goewerneur, het pres. MW

Pretorius oorreed om die diamantgeskil aan arbitrasie te on-

derwerp. Dit sou uitsluit die Vaal-Hartsgebied wat deur die

Griekwas betwis is, en die dele van die Wes-Transvaalse dis-

trikte Marico, Bloemhof en Potchefstroom wat deur die Baro-

longs geëis is.

Keate het in 1871 voorgesit in Bloemhof. Pretorius het son-

der die toestemming van die Volksraad die saak hanteer.

Keate het die Vaal-Hartsgebied aan Waterboer toegeken en

die gebied tussen die Makwassie en Harts aan die Baralongs

en ander swart aanspraakmakers.

Die Volksraad het Pretorius se optrede verdoem en geweier

om die Keate-uitspraak te aanvaar. 

Die ZAR het voortgegaan om die gebiede soos in die

verlede te administreer. Die Britte het hierdie optrede veroor-

deel, en so het die dispuut voortgeduur.

Dit het eers in 1877 tot ŉ einde gekom toe sir Theophillus

Shepstone die ZAR geannekseer het, die Keate-uitspraak on-

geldig verklaar het en ŉ proklamasie uitgevaardig het dat

daardie diamantgebiede deel van Transvaal bly.

Dié Land Dié Land 

is ons Land!is ons Land!

Die grense van die ZAR

Nommer 16

Geloftefeeste

Maandag, 16 Desember 2019 

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

Kloof Geloftefees
AP Kerk Wonderboom

H/v Daan de Wet Nelrylaan en Seventh Avenue, 
Hesteapark, Akasia

Geloftediens: 08:45  Prof. Gerrit Smit

Feesrede:  10:00  Mnr Louis van der Schyff

Kontakpersoon: Mnr Fritz van Graan 
082 854 2643 of 012 565 4984

Mosselbaai
Stadsaal, 09:00

Geloftediens: Ds Danie van Wyk

Feesrede:  Mnr Henk van de Graaf

Mabula Geloftefees
Mabula, 09:00

35 km buite Warmbad op die Thabazimbi-pad, 
regoor die Diepdrift-uitdraai 

Feesrede: Dr Gideon Grobler

Kleinfontein
Gemeenskapsaal

Feesrede:  Mnr Meinhard Peters 

2 RIETBOK STREET 

P.O. BOX 298

THABAZIMBI

0380

TEL: (014) 777 1618/87

FAX: (014) 777 1618

FAX TO E-MAIL: 086 614 1129

E-MAIL: spien@lantic.net

RIETBOKSTRAAT 2

POSBUS 298

THABAZIMBI

0380

TEL: (014) 777 1618/87

FAKS: (014) 777 1618

FAKS NA E-POS: 086 614 1129

E-POS: spien@lantic.net

SCHALK JACOB PIENAAR

B.PROC (U.P)

S.J. PIENAAR

PROKUREUR
ATTORNEY

LITIGASIE EN KOMMERSIËLE PROKUREUR / LITIGATION AND COMMERCIAL ATTORNEY
AKTEVERVAARDIGER / CONVEYANCER

WEBBLAD: www.sjpienaar.net

PROKUREUR    AKTEVERVAARDIGER         BOEDELBEREDDERAAR           TAKSATEUR     ARBEIDSKONSULTANT

ATTORNEY         CONVEYANCER         ADMINISTRATOR OF ESTATES     APPRAISER      LABOUR CONSULTANT
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TAKHARE EN JOINERS

deur EJG Norval

Hierdie boek bestaan uit 'n versameling van 64 avontuurlike kortverhale uit ons Boeregeskiedenis.
Dit is persoonlike vertellings van die skrywer se familie wat Voortrekkernasate en Bittereinders in die
ABO was, asook verhale uit Africana boeke.

Aantal bladsye: 387 Prys: R250.00 (posgeld uitgesluit)
Bestel by: EJG Norval e-pos: ejgnorval@telkomsa.net 

Die voorsitter van die HNP, mnr Hermanus van
der Schyff, het skerp reageer op die uitlatings van
die ANC-staatshoof waarin hy die privaatsektor
aanspreek omdat “hulle voete sleep om sinvolle
transformasie toe te pas”.

Ramaphosa sê transformasie moet in die werk-
plek begin. Bestuursposte in die privaatsektor
word steeds deur blanke mans gedomineer terwyl
hulle slegs 5% van die ekonomies-aktiewe deel
van die bevolking uitmaak. Swartes vorm slegs
15% van bestuursposte, maar maak 79% uit van
die ekonomies-aktiewe bevolking. 

Hy plaas die klem daarop dat die privaatsektor
nie die voorbeeld van die regering volg nie waar
daar reeds betekenisvolle aanpassings gemaak
is.

Mnr Van der Schyff sê die ANC-staatshoof het
met sy uitspraak eintlik die ekonomiese ineen-
storting goed opgesom. Dit is die privaatsektor wat
nog die land se ekonomie staande hou. Oor die
mislukking van die regering en die staatsinstel-
lings en semi-staatsinstellings hoef nie uitgebrei
te word nie. Die feite op die tafel getuig van totale
mislukkings.

ANC-staatshoof vat totaal mis

Die probleem is dat die regering net begaan is
oor transformasie en nie oor sinvolle en sukses-
volle bestuur nie. Ramaphosa se gehuil gaan
geen bydrae lewer tot ekonomiese groei en werk-
skepping nie. ‘n Verantwoordelike staatshoof sou
eerder soek na kundige en bekwame amptenare
wat in staat is om die staatmasjienerie behoorlik
te laat werk en ekonomiese groei om werkloos-
heid te laat afneem. 

Die privaatsektor laat die klem op kundigheid en
verantwoordelikheid val ― daarom dat dit nog
suksesvol bestaan.

Mnr Hermanus van der Schyff


