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AfrikanerDie

Die politiek in Suid-Afrika in 2019 is gekenmerk
deur ’n toenemende ineenstorting oor die hele spek-
trum van politiek, die ekonomie, dienslewering,
gesondheid en veiligheid.

Só sê die voorsitter van die HNP, mnr HF van
der Schyff. Mnr Van der Schyff sê dit is opvallend
dat die swak bestuur deur die ANC-regime (wat in
hoofsaak die rede is vir die totale verval) na die al-
gemene verkiesing in Mei vanjaar hand oor hand
toegeneem het. Hy wys ook daarop dat die HNP
reeds jare gelede by monde van sy destydse leier,
mnr Jaap Marais, voorspel het dat die De Klerk-
oorgawe aan die kommunistiese ANC sal lei tot to-
tale anargie en verval op bykans elke lewensterrein.

In sy 2019-jaarverslag het die HNP-voorsitter
verskeie sake uitgelig wat ernstige kommer in die
land tot gevolg het. Die swak stempersentasie in
die algemene verkiesing is toegeskryf aan korrup-
sie en diefstal wat onder ANC-politici na vore ge-
kom het. Die binnegevegte in die DA het ook
veroorsaak dat DA-stemmers hul steun van die DA
onttrek het. Die VF+ het baie van sy ou steun wat
hy in 1994 ontvang het, teruggewen. Die EFF se
groei dui daarop dat hul uitdagende standpunte
baie swart rewolusionêres se stemme getrek het,
maar ook dat werkloses vir hulle gestem het omdat
daar niks van die ANC se beloftes kom nie. Die
swak ekonomie en rassepolarisasie het ook ’n
groot rol gespeel. 

Na die verkiesing het die rassepolarisasie verder
toegeneem. Die misdaadstatistiek vir die jaar April
2018 tot Maart 2019 is in September beskikbaar ge-
stel. Daaruit blyk dit dat geweldsmisdade toege-
neem het. Dit is duidelik dat die Polisie baie beter sal
moet optree. Hy wys daarop dat moorde met 3.4%
gestyg het. Rooftogte by huise het met 0.8% gestyg,
seksuele misdrywe met 4.6%, roof met verswaren-
de omstandighede met 1.2%, poging tot moord het
met 4.1% gestyg en veediefstalle met 2.9%.

Die aanvalle op Blankes en veral plaasmoorde
gaan steeds op ’n daaglikse basis voort, maar die
regering weier steeds om dit as ’n prioriteitsmis-
daad te verklaar.

HNP-voorsitter se oorsig vir 2019

Suid-Afrika in totale verval

Munisipaliteite word ook deur swak bestuur en swak
administrasie lamgelê. Al meer munisipaliteite kry
nie skoon oudits nie en hul finansies stort in duie.
Dienslewering word hierdeur ernstig in die wiele
gery. 

Wat as niks anders as rassehaat beskou kan
word nie, is die beslissing van die hof dat die ou
landsvlag nie meer vertoon mag word nie omdat
dit as haatspraak verstaan word. Die omgekeerde
haatspraak deur dié verbod is egter vir die staat
aanvaarbaar. 

In die ekonomie gaan dit nie goed nie. Al meer
besighede kry swaar en moet toemaak. Die gewone
verbruiker sukkel om elke maand sy verpligtinge
na te kom.

Wat die HNP betref, het dié party vanjaar sy 50ste
bestaansjaar gevier. Met die aanslae wat teen die
party vanuit die Nasionale Party, met staatsinstel-
lings, geldmag en linkse pers geloods is, sou nie-
mand verwag het dat die HNP dié mylpaal kon
bereik nie. Die HNP neem steeds nie deel aan die
ANC-verkiesings nie en is daarom nie medepligtig
aan die verslegtende en vervalle toestand in die
land nie. 

Geseënde Kersfees

Die redaksie van Die Afrikaner wens elke
leser ‘n baie geseënde Kersfees toe.

Mag die vrede en vreugde van Kersfees vir 
u elkeen ‘n ware Christusfees beteken.

Laaste uitgawe 2019

Hierdie uitgawe van Die Afrikaner
is ons laaste uitgawe vir 2019. 

Ons volgende uitgawe behoort u teen middel
Januarie 2020 te bereik. Intussen is ons bood-
skap aan elke Afrikaner: Die stryd duur voort!!



So is 2019 ook feitlik verby, en is hierdie die

laaste uitgawe van Die Afrikaner vir hierdie

jaar.

Anders as met SAL, Eskom, Krieket SA,

Denel en ander, weet ons dat Die Afrikaner

wel weer vroeg volgende jaar sy kantoor sal

heropen en dat u die volgende uitgawe sal

ontvang.

SAL gaan in sakeredding geplaas word, en

dit is nie eens seker of dit die lugredery in die

lug sal hou nie. Eskom bly huiwer op die rand-

jie van ineenstorting, en met die reënseisoen

uiteindelik in volle gang, gaan sy steenkool

seker weer nat word, en gaan die land seker

weer deur beurtkrag geteister word. Denel

kon verlede maand nie betyds salarisse be-

taal nie. En jongste op die lys is Krieket SA

wat skynbaar ook deur affirmative action-per-

soneel in ‘n geldkrisis bestuur is.

Soos wat 2019 gaan afsluit, gaan 2020

begin ― dieselfde situasie, net die datum wat verander.

Ook vir Die Afrikaneren die HNP was 2019 ‘n besondere jaar.

Die HNP het sy vyftigste bestaansjaar gevier. Helaas het die

ekonomiese geknoei van die regering die algehele ekonomie

opgefoeter, en niemand kan dit vryspring nie. Die Afrikaner

kon helaas nie voortgaan om sy netjiese koffietafel-tydskrif uit

te bring nie. Stygende  drukkoste was die een kant van die munt

die rede, maar aan die ander kant was dit die onbetroubaarheid

van die staatsbeheerde poskantoor. Die tydskrifte het laat of

selfs glad nie by die intekenare uitgekom nie. Maar doodkry is

min. Die nuwe elektroniese formaat is vanjaar deeglik gevestig

en oes baie komplimente. Uiteindelik gaan dit oor die inhoud

en die boodskap van Afrikanernasionalisme, en dié gaan voort!

Steeds meer Afrikaners en ander Blankes begin sien dat die

nuwe Suid-Afrika wat FW de Klerk bedrieglik beloof het, ‘n ruwe

Suid-Afrika is, waar die plaasmoorde-syfer vir 2019 al hoër is as

in 2018. Misdaadstatistiek groei, en in plaas daarvan om iets

daaraan te doen, of om behoorlike maatreëls in te stel om bek-

en klouseer te beheer, word daar in die Desembertyd geknoei

met die land se grondwet (kamtig die beste in die wêreld) om

onteiening sonder vergoeding moontlik te maak. Gronddiefstal

word gewettig, en blanke grond gaan gesteel word.

Ons hoop net dat die Blanke uiteindelik so keelvol sal word

vir die hele toestand, dat hulle werklik eendragtig in verset daar-

teen sal kom, en dat 2020 die jaar sal word dat die uitroep vir

selfbeskikking en vryheid onbeheerbaar luid sal word, sodat dit

nie langer geïgnoreer kan word nie.

Laat ons die jaar uitgaan deur ons Gelofte te gaan betaal.

God verander nie. Soos Hy die Boere in 1838 in die laer gered

het, sal Hy dit weer doen, as ons Hom nader en vra, soos die

Voortrekkers dit gedoen het.

Mag al ons lesers daarom ‘n goeie feesseisoen beleef, en

mag ons volgende jaar ekstra insette lewer om ons vryheids-

ideaal te verwesenlik.

2     Die Afrikaner 6 Desember  2019

In hierdie uitgawe van Die Afrikaner val die klem baie
sterk op die sukses van afsonderlikheid (apartheid). In
die rubriek Só is ons verraai word aandag gegee aan
die feite van apartheid en die sukses van die blanke
regering in Suid-Afrika. In die rubriek Repliek val die
soeklig op vermenging en geweld en hoe vermenging
juis die oorsaak is van die totale ineenstorting van SA.

Wyle mnr Jaap Marais het gesê om die vraag te vra
wie is die Afrikanervolk, is om te vra wat is ons her-
koms. Dan kom die antwoord dat ons die nasate is van
die  die Voortrekkers, wat by Bloedrivier ‘n Gelofte aan
God gemaak het. Wie is die Afrikaner van vandag? Hy
wat ‘n Afrikaner wil wees, wat deel wil wees van daar-
die volk wat in Desember 1838 die Gelofte afgelê het.

Maar dit strek verder. Daardie Afrikanervolk se
leefwyse was ‘n leefwyse van afsonderlikheid. 

Hierdie leefwyse van afsonderlikheid is deur prof HG
van der Westhuizen op treffende manier beredeneer
in ‘n dokument onder die opskrif Apartheid. Dit is no-
dig dat ons gerus ook kortliks enkele sake uit dié doku-
ment van prof Van der Westhuizen uitlig.

Hy skryf: “met apartheid, eiesoortige ontwikkeling of
afsonderlike ontwikkeling, word niks onnatuurliks of
godsdienstig boosaardigs bedoel nie... die wêreld van-
dag wil die Boerevolk vernietig. 

“Aan die ander kant het die kommunistiese propa-
ganda die swart massas opgesweep om juis apartheid
aan te val, want daardeur kan die kommunistiese gelyk-
heid realiseer. Die beste bewys dat afsonderlike ontwik-
keling nie in wese boos is nie, dat apartheid nie sonde
is nie, dat dit geen misdaad teen die mensdom is nie, is
daarin geleë dat geen anti-apartheidsleier of -persoon
enige noemenswaardige dank uitgespreek het oor die
gesonde vrugte van apartheid nie. Waar kom die prag-
tige geloofsgemeenskappe van die sendingkerke van-
daan? Is dit nie ‘n vrug van die boom van apartheid nie
wat gesê het dat elke volksgemeenskap in sy eie iden-
titeit die koninkryk van God kan toe-eien nie?”

Hy skryf verder: “Die Boerevolk het eienskappe en
kenmerke wat in baie volke gekry word. Daar kan on-
derskei word tussen eienskappe en kenmerke. Ken-
merke is tydelik en veranderlik. Maar die eienskappe
van die Boerevolk is permanent en onveranderlik: sy
Christenskap, sy blankeskap en sy Afrikanerskap.

 “Ons ervaar vandag gedwonge integrasie ― in ons
skole, kerke, die media, wette en gemeenskapslewe.
Allerlei metodes word openlik en subtiel aangewend
om integrasie (vermenging) te bevorder, want dit is die
versekerde ondergang, disintegrasie en volkome ver-
dwyning van die Boerevolk”.

Wie is ons? Wie is die ware Afrikaner? Hy wat trou
bly aan die beginsels, waardes en die lewenswyse van
die Afrikaner.                                             - Redakteur
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Die opregte Afrikaner

Maak 2020 ‘n Vryheidsjaar!
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Dit is opvallend hoeveel Afrikaners nog steeds glo dat

apartheid, rasseskeiding of afsonderlike ontwikkeling

iets verskrikliks was, en dat Suid-Afrika daarvan “bevry”

moes word. Die rewolusie wat meegebring is deur FW

de Klerk en Nelson Mandela het Afrikaners dan van so

’n morele aakligheid “verlos”! 

Hierdie opvatting word nog wyd verkondig; veral deur

die Afrikaanse media. Maar wanneer ons na die soge-

naamde nuwe Suid-Afrika kyk, die nuwe Suid-Afrika

wat die paradys sou wees vir vrede, vryheid en vooruit-

gang, dan sien ons werklik die teenoorgestelde. Ons sien

konflik en geweld oral waar daar vermenging is, ons sien

onderdrukking en uitbuiting waar daar vryheid moes wees,

en ons sien agteruitgang, werkloosheid en armoede waar

daar “vooruitgang” belowe is. Vanjaar was daar volop

berigte wat hierdie klaaglike waarheid onderstreep het.

Dit is soms nodig om terug te staan en jouself af te vra:

waar kom dit alles vandaan? Dan besef mens ineeens

dat die Afrikaner-regerings onder dr Malan, adv Strij-

dom en dr Verwoerd volkome reg was om gevare te

sien in rassevermenging. Hulle het in die eerste plek

besef dat vermenging sal uitloop op een mens een stem,

en die akkurate gevolgtrekking gemaak dat rassever-

menging enorme konflik en geweld sal meebring. 

Geweld definieer hierdie land vandag, en in baie gevalle

het dit te doen met die resultate van rassevermenging.

Ons kan maar net dink aan die voortdurende aanvalle

op blanke boere en hulle gesinne, en die gruwelike ge-

weld wat daarmee gepaard gaan. Dan moet mens onwille-

keurig ook dink aan die aanvalle in die dorpe, in die

stede, en op die paaie van ons land waarin Blankes

geteiken word, voorvalle waarin hulle dikwels koel-

bloedig vermoor word bloot vir selfone, motors, wapens,

kredietkaarte, elektroniese toerusting en juwele.

Indirek het hierdie geweld natuurlik baie te doen met

die resultate van rassevermenging, dit wil sê: met die

afskaffing van apartheid. Ek verwys hier na die “trans-

formasie” van die Suid-Afrikaanse polisie wat gelei het

tot onbevoegdheid, korrupsie en diskriminasie in die

polisiedienste en die ondoeltreffendheid van die howe.

Selfs korrupte polisiekommissarisse is ons nie gespaar nie.

Die geweld wat gevolg het op die afskaffing van apart-

heid, is egter nie net beperk tot konflik tussen blank en

nieblank nie. Dit het ook konflik en geweld onder

Swartes verhewig. Hulle het ook slagoffers geword van

die verval in wet en orde; en die pad is wyd oopgelaat

vir toename in smokkelhandel, die tirannie van bendes,

sluipmoord op politieke opponente, seksuele geweld en

mensehandel. Lees maar die pers wat onder Swart-

mense versprei word en die stories wat daagliks na vore

kom. Geweld in die swart woongebiede is ’n algemene

verskynsel, en dit het baie te doen met gebrekkige mis-

daadbekamping deur die verskillende swart owerhede.

In plaas van doeltreffende dienslewering en instand-

houding (wat onder apartheid die norm was) het daar

in die nuwe bedeling van rassevermenging ’n toneel van

verwaarlosing ingetree. Dit raak kritieke aspekte soos

die beskikbaarheid van vars water, die instandhouding

van paaie en geboue, voorsiening van elektrisiteit en

vullisverwydering. Ook in hierdie gevalle het rassever-

menging aanleiding gegee tot onbevoegdheid, korrupsie

en wanbestuur. Gevolglik beleef Suid-Afrika voort-

durend dienstebetogings wat dikwels in geweld eindig.

Voeg tot hierdie skokkende prentjie nog die vyandskap

tussen plaaslike Swartmense en “migrante” wat na 1994

ingestroom het uit Afrika. Watter naam mens ook daar-

aan wil gee, of dit nou vreemdelingehaat, xenofobia, of

afgunstigheid is, bly dit in die hart van die saak ’n ver-

skynsel van konflik wat voortspruit uit etniese verskille

― die direkte resultaat van vermenging. Ook dit het aan-

leiding gegee tot moorde en openbare geweld, onder

andere die afbrand van “migrante” se wonings en winkels.

Daar is nog meer voorbeelde van geweld wat genoem

kan word: die aanvalle op toeriste en toeriste-groepe;

bendegeweld op die Kaapse vlakte wat nie onder be-

heer gebring kan word nie, die skaking van vragmotors,

en iets soos veediefstal wat gepaardgaan met onuit-

spreeklike wreedhede.

Geen wonder dat die toestand soms beskryf word as een

van voortslepende terreur nie. En dit behoort niemand

te verbaas nie, want dieselfde gebeur in Amerika en

Brittanje waar daar in gebiede van rassevermenging

sporadies geweld voorkom, des te meer weens die toe-

name van Moslems in sulke gemeenskappe. In Europa

is dit sigbaar dat geweld en konflik deur rassever-

menging veroorsaak word.

Die vraag is nou waarom daar nie luide stemme opgaan

oor die morele onreg van rassevermenging nie, soos dit

in die geval van apartheid gebeur het nie? Waar is die

morele verontwaardiging nou? En waarom dink mense

nog steeds dat die afskaffing van apartheid die lewens-

omstandighede in ons land sou verbeter het? Waarom

word daar nie betoog dat die verskillende rasse hulle

toekoms in hul eie gebiede, onder hul eie owerhede

moet nastreef nie? Waarom word rasse- en kulturele

vermenging nog steeds as die enigste scenario vir die

toekoms voorgehou?

Kan daar werklik morele regverdiging aangebied

word vir die moorde en die sinlose geweld wat ons

daagliks om ons waarneem, geweld wat klaarblyklik

voortspruit uit vermenging?                                        ∎

Vermenging en geweld 
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‘n Politieke voëlvlug oor 50 jaar

Hierdie waardevolle HNP Gedenkalbum skets die politieke gebeure vanaf 1966 (na die sluipmoord op
dr HF Verwoerd) tot die oorgawe aan die ANC. 

• Wat was die redes en wat het gebeur dat Suid-Afrika se politieke mag aan ‘n swart 
kommunistiese bewind weggegee is?

• Hoe was dit moontlik dat ‘n land wat ‘n toonbeeld van sukses onder Eerste Wêreldlande
was, in minder as 50 jaar afgebreek en vernietig is van goudstatus tot rommelstatus? 

• Kon dié vernietigende politieke proses gestuit word? 

• Wie was die skuldige mense wat dit toegelaat het? 

• Was daar ander rolspelers as net die politici van die NP?

• Watter rol het die HNP in dié proses gespeel? 

• Hoekom is die KP gestig en watter rol het die KP gespeel? 

Die album is geskryf deur mnr Louis van der Schyff wat as HNP-lid en –amptenaar eerstehands ken-
nis het van hierdie politieke ontwikkeling en dit intensief meegemaak het. 

Hierdie album verdien ‘n prominente plek op elke politieke boekrak. 

Die waarde van dié boek, en die inligting wat daarin saamgevat word, 

is van onskatbare waarde!

► Die gedenkalbum beslaan 388 A4-bladsye. 

Dit is op 115gm glanspapier gedruk 

met ‘n groot aantal kleurfoto’s. 

► Die koste is R590 per boek. Posgeld is R100.

Bestellings

en navrae:

Tel  079 752 4898

(voormiddag)

info@hnp.org.za

Die Afrikaner
admin@hnp.org.za Tel.:  079 752 4898 
Redakteur: LJ van der Schyff   info@hnp.org.za

Uitleg en tegniese versorging:

Juanita Powroznik

Medewerkers: Mnr Andries Breytenbach
Mnr Meinhard Peters.
Mnr Henk van de Graaf
Mnr Hermanus van der Schyff
Dr Müller Pretorius

NOU TE KOOP
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APARTHEID, 1948-1994 (2)

iv. Die finale, besonder openbarende aspek om te
oorweeg, is die “Waarheid en Versoeningskom-
missie” (WVK) se bevindinge van 1998. Die WVK
was ŉ statutêre kommissie wat deur die nuut-
verkose ANC-regering aangestel is om skendings
van menseregte tydens die apartheidsera bloot te
lê. Die kommissie het miljoene Rand van die re-
gering ontvang om sy aktiwiteite te finansier en het
sowat 21 000 verklarings van beweerde mense-
regteskendings afgeneem. Uiteindelik het die kom-
missie sy verskillende verslae oor ‘n tydperk van
agt jaar voltooi. Die kommissarisse was deur die
bank leidende figure in die stryd teen apartheid.
Desmond Tutu, ‘n evangelis wat baie meer bekend
is vir sy anti-apartheid-aktiwiteite as vir evange-
lisasiewerk, was die voorsitter. Dit was ondenkbaar
en onmoontlik dat sulke kommissarisse enige ob-
jektiwiteit teenoor hulle geswore vyande in die vorige
regering en sy veiligheidsmagte sou toon. Nog-
tans stel selfs hierdie kommissie die totale getal
mense wat gedurende die 46 jaar van apartheids-
regering deur die polisiemag gedood is, op 2 700
(TRC Final Report, Vol. 5:232-233). DIT TERWYL
DIE POLISIE oor baie jare met die ergste onrus en
opstande denkbaar gekonfronteer was, veral ge-
durende die laaste dekade van blanke bewind toe
die ANC verklaar het dat hulle die land onregeer-
baar sou maak en daar ‘n toestand wat aan ‘n
burgeroorlog grens, in die land geheers het. 

Sulke statistieke is onbeduidend in vergelyking
met dié van baie lande wat voorsingers in die stryd
teen apartheid in Suid-Afrika was:
• gedood in die USSR tussen 1917 en 1980: ŉ
geraamde TAGTIG MILJOEN van sy eie burgers
en baie miljoene mense meer van bevolkings in
dosyne ander lande;
• gedood deur Mao Ze-Dong in Sjina en Tibet: ŉ
geraamde AGT EN SEWENTIG MILJOEN; 
• vermoor deur Menghistu Haile Mariam in Etiopië:
ŉ geraamde VYFHONDERD DUISEND; 
• vermoor deur Micombero in Burundi: ŉ geraam-
de TWEEHONDERD DUISEND.

Die lys kan natuurlik met talle ander voorbeelde

So is ons verraai (11)
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). 

aangevul word, maar die absurditeit daarvan is dat
die apartheidsregering, wat sy foute ook mag ge-
wees het, wêreldwyd geopponeer was op ‘n wyse
wat nooit deur hierdie regimes ervaar is nie en ge-
reeld uitgemaak is as slegter as hulleself. So kan
‘n mens aanhou om nog baie ander voorbeelde
aan te haal. Die belaglikheid is dat die apartheids-
regering — wat ook al sy foute mag gewees het —
juis deur hierdie regimes wêreldwyd verdoem en
teengestaan is en boonop voorgehou is as erger
dan hulleself (Gann & Duignan: 260-261). Om die
waarheid te sê, dit was regimes soos hierdie wat
die voortou in die internasionale veldtog teen Suid-
Afrika geneem het in weerwil van hulle eie klaaglike
onvermoë om die mees basiese menseregte na te
kom. (Dieselfde kan natuurlik van Westerse lande
wat voor die twintigste eeu volks-moorde teen Nie-
blankes gepleeg het, gesê word).

4.7.2 
Betekenis van die woord, motivering 

en strategie agter apartheid

Die Afrikaanse woord “apartheid” beteken letterlik
“toestand van afgeskei of afgesonder te wees” en
in die politieke verband verwys dit na “segregasie”.
Met verloop van tyd het apartheid in terme van
Suider-Afrikaanse rasse-aangeleenthede in drie
dimensies ontwikkel: ŉ beleidsdimensie, ŉ maat-
skaplik/filosofiese dimensie en ‘n strategie dimensie.

As ŉ beleid wat gesegregeerde verhoudinge tussen
Blankes en Nieblankes in Suider-Afrika gereguleer
het, het apartheid nie met NP-regering in 1948 begin
nie. Dit was eerder ŉ waarmerk — vanaf 1652 —
van Hollandse VOC-regering, en later van Britse-
sowel as Boereregering dwarsdeur die subkonti-
nent; vasgelê in talle wette en regulasies wat op
alle lewensterreine betrekking gehad het.

Deur die eeue het segregasiewetgewing/beleid
bloot die bestaande sosiale interaksiepatrone en
onderliggende waardes en geloofsisteme van die
verskillende rasse weergegee. Die beginsel van
afsonderlikheid en onderskeid was nog altyd ŉ
wederkerende eienskap van blank teenoor nie-
blank en van die verskillende nieblanke groepe
onderling. Geen van die blanke groepe, en ook nie
die swart stamme of die Indiërbevolking (sedert
hulle aankoms in die 1860’s) het enige neiging 

(Vervolg op bladsy 7)



6     Die Afrikaner 6 Desember  2019

Woord en wêreld

Kersfees
“En dit is vir julle die teken: julle sal ‘n kindjie vind

wat in doeke toegedraai is en in die krip lê”.
(Lukas 2:12)

Kersfees is by uitstek die fees van die huisgesin
en veral van die kind. Dit is met groot vreugde dat
mens die opwinding en verwagting by kinders in
hierdie tyd aanskou. Net so is daar by elke Chris-
tengelowige met Kersfees opnuut opwinding oor
die vreugde van Kersfees ― die geboorte van ons
Verlosser Jesus Christus.

Die profete en die Ou Testamentiese gelowiges
het ook reikhalsend op die koms van die Kind van
Bethlehem gewag. Só is dit dan ook die Gelowige
se innige bede: Skenk ons in hierdie dae ‘n ware
Christusfees!

God praat met ons as ware gelowiges op ver-
skillende maniere: Op Sinai dreun die donder; in
Sodom en Gomorra praat God met vuur en swael;
in Job se lewe praat God deur verlies, siekte en
beproewing. Hy praat met ons deur die natuur.
God praat veral en hoofsaaklik met ons deur Sy
Woord: Die Bybel.

Maar met Kersfees praat God deur sy Kind wat
mens geword het, wat in eenvoud in ‘n krip gebore
is om aan ‘n kruis te sterf sodat elkeen wat glo die
Ewige Lewe kan hê. Die Kind van Bethlehem praat
met ons oor God se onpeilbare liefde: “want so lief
het God die wêreld gehad dat Hy sy eniggebore
seun gestuur het om ons van ons sondes te verlos”.

Met Kersfees vier die huisgesin saam fees. As
ons dan in liefde ons kinders vertroetel en bederf,
hoeveel te meer moet ons nie die Kind van Beth-
lehem liefhê en aanbid nie? Met Kersfees dring
die liefde van God ons. Dan besef ons opnuut dat
ons as Christene opnuut gebore is.

Op Kersdag kry ons ook nuwe insigte oor die plek
van elke kind in die huisgesin. Ons besef dat die
kind die kern vorm van elke huisgesin. Ons weet
dat ons nie die kind uit die sentrum van die gesin
mag skuif om plek te maak vir ander belange en
verantwoordelikhede nie. Soveel te meer mag ons
nie die Christuskind uit die middelpunt van ons

bestaan skuif nie. Die Christusfees bring ons tel-
kens by die geheim van ware geluk en vreugde:
moeder, vader, kind én God.

Mag ons elkeen hierdie Kersfees opnuut die vreug-
de van ‘n ware Christusfees ervaar. Mag die heilig-
heid van die gesin ongeskonde bly voortleef. Mag
Jesus Christus die middelpunt van elkeen van ons
se Kersfees wees, dan sal die blydskap en vrede
van Kersfees ons gesinsgeluk verseker.

Die Gelofte
Hier staan ons voor die Heilige God 
van hemel en aarde 
om 'n gelofte aan Hom te doen, 
dat, as Hy ons sal beskerm 
en ons vyand in ons hand sal gee,
ons dié dag en datum elke jaar 
as 'n dankdag soos 'n Sabbat sal deurbring, 

en dat ons 'n huis tot Sy eer sal oprig 
waar dit Hom behaag, 

en dat ons ook aan ons kinders sal sê 
dat hulle met ons daarin moet deel 
tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte.

Want die eer van Sy naam sal verheerlik word 
deur die roem en die eer van oorwinning 
aan Hom te gee.
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Ten spyte van versekerings tydens die Sandrivier
Konvensie, het die Britte teen die middel sewen-
tigerjare om verskeie redes die gebiedsintegriteit
van die ZAR bedreig.

Op 12 April 1877 het die Britte onder aanvoering
van Shepstone die ZAR geannekseer. ‘n Tydperk
van lydelike verset, bestaande uit volksvergaderings,
onderhandelings en deputasies na Engeland, het
gevolg waarin SJP (Paul) Kruger ŉ leidende rol
gespeel het, dog sonder resultate. Die gevolg was
dat ‘n driemanskap tydens ‘n reuse volksvergade-
ring by Paardekraal op 16 Desember 1880 gekies
is, bestaande uit Kruger, Pretorius en Piet Joubert.
Daar is besluit om die gebiedsintegriteit van die
ZAR met wapengeweld te verdedig. Na talle suk-
sesse op die slagveld, is die Britte onder genl. Colley
op 27 Februarie 1881 deur Piet Joubert by Ma-
juba verpletterend verslaan. Die grense is met suk-
ses verdedig.

Die vredesonderhandelings het egter nie voor-
spoedig verloop nie. Die Konvensie van Pretoria
van 1881 het bepaal dat die ZAR ‘n susereiniteit
van die Britte sou wees. Wat die ZAR se grense
betref, is Swaziland as ŉ onafhanklike gebied
erken en die Republiek se oos- en wesgrens is vir
die eerste keer duidelik vasgestel en deur sowel
die ZAR as Brittanje erken. 

Na sy verkiesing as Staatspresident in 1883 het
Kruger ‘n deputasie van sy Republiek na Londen
gelei om die bepalings van die Pretoria Konven-
sie te wysig. Die volgende jaar is die Londense Kon-
vensie gesluit waarvolgens die susereiniteit oor
die ZAR opgehef is. 

Die Eerste Vryheidsoorlog het een belangrike ge-
volg gehad. In die aangesig van die bedreiging
van Brittanje op hulle gebiedsintegriteit, het die
Transvalers hul onderlinge strydbyle gebêre. Al
die gebiede in Transvaal het saamgestaan en hul-
self tot ŉ hegte eenheid saamgesnoer. Dit het tot
‘n geweldige ontwaking van nasionalisme aanlei-
ding gegee. Hierdie herontwaking van nasionalis-
me het ‘n stukrag aan Afrikanerdaadkrag gegee wat
in die jare wat gevolg het, ‘n besliste invloed op
die loop van gebeure gehad het. Veral die persoon
van Kruger het hieraan verder stukrag verleen.

Dié Land Dié Land 

is ons Land!is ons Land!

Die ZAR se onafhanklikheid bedreig

Nommer 17

Geloftefeeste

Maandag, 

16 Desember 2019 

Clocolan Geloftefees
Geloftesaal, Skougronde

08:15

Geloftediens: Ds John O’Conner (AP Kerk)
Feesrede: Prof JJ (Das) Steyn

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

Dankbaar Geloftefees
Vrouemonument, Memoriamweg, 

Bloemfontein, 08:30

Geloftediens: Ds Sarel Roets 

Feesrede: Prof Andries Raath

Kontakpersoon: Marius de Vos 082 745 5183

So is ons verraai

(Van bladsy 5)

getoon om met mekaar te integreer nie. Nelson
Mandela het bevestig dat dit in sy jeug nog sosiaal
onaanvaarbaar was vir swart stamme om onder-
ling te vermeng, om nie eers te praat van swart/wit
sosiale interaksie nie (Mandela: 44). Hierdie feno-
meen is begrond in die universele en natuurlike
noodsaak van mense om hul groeps- en kulturele
identiteit en erfenis te bewaar ten spyte van wyd
verspreide kontak met ander groepe en kulture.

Hertzogville Geloftefees

Feesrede: Mnr Johan de Villiers
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Werda Gastehuis

* Akkommodasie in Upington.
* Gratis parkering op perseel.
* Elke kamer is toegerus met ’n platskerm TV en

’n ketel.
* Alle kamers het  bad- of stortgeriewe.
* Naaste lughawe is Upington Lughawe, 5km ver.

+27 823380934
admin@werdakamers.co.za

Berig deur prof JJ Steyn

Op Donderdagaand, 8 November 1969 het dr. Al-
bert Hertzog en mnr Jaap Marais die eerste ver-
gadering van die HNP in Bloemfontein gehou. Dit
was kort na die stigting van die HNP op 25 Okto-
ber 1969. 

Dit was ‘n ontstuimige vergadering met eiers en
tamaties wat op die sprekers gereën het. Jong-
mense was deur die NP gehuur om onder leiding
van Volksraadslede die vergadering te ontwrig.
Volgens Die Volksblad die volgende oggend was
daar ongeveer 2 000 mense by die vergadering in
die stadsaal. Die opskrif van die berig was “Massa
verwerp Hertzogiete”. Dit was ydele wensdenkery.
Die HNP bestaan steeds terwyl al die politieke par-
tye van daardie tyd verdwyn het.

Dié vergadering het die lewens van vele mense
in ‘n ander rigting verander. As jy mooi geluister
het, dan het jy die verraad deur die NP teen die
Afrikaner besef. Dié aand het talle mense lede van

HNP 50

Bloemfontein hou 

herdenkingsdinee

die HNP geword. 
Nou, op 20 November 2019 (na 50 jaar), het

enkele oorlewendes wat die aand by daardie ver-
gadering was, tesame met makkers wat later
bygekom het, die aand se gebeure met ‘n ete her-
denk. Dit is gevier deur 21 persone wat staaltjies
van die aand en grappige gebeure van ons stryd
vertel het. Een van die persone het gevra dat ons
dit ‘n jaarlikse instelling moet maak.

Feesrede: Mnr Meinhard Peters

Kloof Geloftefees
AP Kerk Wonderboom

08:45

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

Geloftediens: Prof. Gerrit Smit
Feesrede:  Mnr Louis van der Schyff

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

Drie van die gaste wat die gesellige ete in

Bloemfontein bygewoon het ter viering

van die HNP se 50ste verjaardag. 

Heel links sit die adjunk-voorsitter van die

HNP, mnr Frans Pieterse van Clocolan.  

Foto: Mev Valencia Pieterse


