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Falende Polisie van ‘n Falende Staat

Nog een van die staatsinstellings is besig om
stadig maar seker tot stilstand te knars, en dit is
die Suid-Afrikaanse Polisiediens. Die groot skul-
dige hiervoor is die betrokke minister, Bheki Cele,
wat meer bekend is vir sy kennis van hoedmodes,
as van polisiewerk. ‘n Veldtog is geloods om van
hom ontslae te raak.

Verskeie politieke ontleders en akademici beskryf
Suid-Afrika al vir geruime tyd as ‘n falende staat,
waar noodsaaklike funksies van die staat glad nie
of uiters swak funksioneer

Al hoe meer instellings onder staatsbeheer is ook
besig om te faal. Tot dusver het die staatsonder-
steunde maatskappye soos SAL, Eskom, Prasa,
Poskantoor en ander die aandag getrek. Nou be-
gin direkte staatsinstellings soos die polisie ook
aandag trek.

Verskeie onderafdelings van die polisie het al
feitlik tot stilstand gekom, soos die forensiese labo-
ratorium waar DNS-toetse gedoen word. Die agter-
stand met DNS-toetse is tans ongeveer 172 000,
wat beteken dat talle strafsake uit die howe gegooi
word, omdat die staat nie die bewyse kry wat hy
nodig het vir suksesvolle vervolgings nie. Na raming
het agt miljoen bewysstukke verlore gegaan! Mis-
dadigers word sodoende op die samelewing vryge-
laat om met hulle duiwelswerk voort te gaan ten
koste van onskuldige slagoffers.

Asof dit nie genoeg is nie, kan speurders ook nie
ander noodsaaklike werk verrig nie, want hulle het
nie die hulpmiddels nie. Speurders wat vingeraf-

drukke op misdaadtonele moet lig, kan dit nie doen
nie, omdat basiese benodigdhede, soos vingeraf-
drukpoeier en kwassies nie beskikbaar is nie, en
dié wat wel nog trots in hulle werk het en wil voort-
gaan, koop uit eie sak hulle benodigdhede aan.

Daarbenewens is na raming landwyd sowat 12 000
polisievoertuie aan diens onttrek, hetsy hulle in on-
gelukke was en wag om herstel te word, of omdat
hulle te oud is en vervang moet word. Nuwe voer-
tuie se aankope is te stadig en te min. Bowendien
word voertuie onnodig lank aan diens onttrek vir
enige vorm van herstelwerk. As bande vervang moet
word, kan dit tot twee weke duur voordat ‘n polisie-
voertuig weer terug is by die stasie. 

Die politieke beleid van swart bevoordeling laat
‘n verdere probleem ontstaan. Polisielede uit die
ou bedeling wat nog goeie opleiding ontvang het,
word nie bevorder nie omdat die kaders van die
ANC aanspraak maak op senior poste. Daar is tans al
byna meer generaals in die polisie as konstabels,
en dit slurp die begroting op vir salarisse, terwyl
daar geen geld is vir basiese benodigdhede nie.

Die situasie in die polisie gaan volgens kenners
binne die volgende vyf jaar verder drasties ver-
swak, omdat die bes opgeleide lede in dié tydperk
gaan aftree en die laaste kundigheid en werkstrots
gaan saamneem.

Bheki Cele word deur die publiek as ‘n “arrogante
grap” beskou. Hy het ‘n onderonsie met die kommis-
saris van polisie gehad, en het by Cyril Ramaphosa 

(Vervolg op bladsy 15)



As daar nog enige twyfel sou
bestaan het dat die wêrelde van
die Westerling en die Afrikaan
met mekaar versoenbaar is, het
die sogenaamde studentebe-
togings die afgelope tyd hierdie
linkse mite die nek ingeslaan.

Die onrus het begin by Wits en
lateraan na ander universiteite
uitgebrei. By Wits was die polisie
selfs genoodsaak om rubber-
koeëls te gebruik, en een per-
soon is gedood.

Een van Wits se studenteraads-
lede, ene Sinqobile Nxumalo,
het egter die aap uit die mou
gelaat oor die ware rede vir

hulle “protes” en dit is dat “hulle alles wat ag-
tergebly het van die apartheidsregime wil ver-
woes”. Om daad by die dreigement te sit, het
hulle selfs gepoog om die brons standbeeld
ter ere van die mynwerkers voor die Johan-
nesburgse Burgersentrum aan die brand te
steek en om te trek.

Maar Nxumalo en sy volgelinge wil tog wel
graag studeer aan instellings wat in die soge-
naamde apartheidstyd gebou is, hulle wil daar
kom op paaie wat in dieselfde tyd gebou is,
eis elektrisiteit wat deur die apartheid gebou-
de Eskom opgewek word (dit is nou as daar
geen post-apartheid beurtkrag is nie), en wil
dan ry in voertuie wat deur nie-Afrikane gebou
is, want Afrika het nog geen eie voertuig op
die mark kon plaas nie.

Dit is hulle oënskynlike en onmiskenbare kul-
tuur: een van neem, vat, en uiteindelik vernie-
tig. Selfs die ANC bewind moes weer onlangs
erken dat sy sogenaamde landbou-transfor-
masieprojekte byna ‘n honderd persent mis-
lukking opgelewer het, maar tog wil hulle op
daardie vernietigingspad voortgaan met ont-
eiening sonder vergoeding – weer eens vat,
nee, doodgewone diefstal!

Daarteenoor is die Westerse kultuur, waarvan
die Afrikaner in hierdie land die vaandeldraer is,
wat wil gee. Om te kan gee moet daar gewerk
word, en moet daar gebou word. In plaas
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. Kulture van gee en neem
daarvan dat die Afrikaner afbreek en vernietig
waar hy nie meer welkom is nie, gaan hy rustig
sy gang, onttrek stilweg en beskaafd sodat die
ander die afbreekwerk kan doen, en gaan bou
elders. Dan word daar van voor af gebou aan
plekke en instellings om te kan gee vir sy eie
gemeenskap: daar word gebou aan Orania en
Kleinfontein; aan ‘n Afrikaans Protestante Aka-
demie, ‘n Akademis en Soltech; daar word ‘n
Oranjekas, Kleinfontein Beleggingsbank en
soortgelyke instelling op Orania gestig; boere
in droogte- of vloedgeteisterde gebiede word
gehelp; word ‘n volkseie museum op Kleinfon-
tein gebou, en word daar moeite gedoen om
volksmonumente soos Majuba en die Voortrek-
kermonument in stand te hou sonder staats-
hulp. Oral is daar vordering en verbetering.

Daarteenoor voel die land se Afrika-meerder-
heid skynbaar so minderwaardig, dat hulle
gewone “demokratiese” meerderheid nie vol-
doende is om hulle in stand te hou nie. Suid-
Afrika is waarskynlik een van min lande, indien
nie die enigste nie, waar die meerderheid hom-
self teen ‘n minderheid moet beskerm deur
wetgewing soos “affirmative action”, swart eko-
nomiese bevoordeling, of deur ‘n wet op soge-
naamde gelyke indiensneming, waarvan die
naam net soveel bedrog inhou as die inhoud.
As daar toelaes uitgedeel word vir droogte of
Covid, word dit slegs aan die swart meerder-
heid gegee in die landbou en toerisme. Tog het
geen boer of toeriste-operateur die strate in-
gevaar en gaan brand of vernietig nie. Hulle
kultuur van bou en in stand hou word beska-
wing genoem – iets waarop die studente wat
raas en tier en verwoes geen aanspraak kan
maak nie. Skrikwekkend is egter die feit dat
daardie tierende klomp gesien word as leiers
van môre. As hulle nou reeds geen tekens toon
van wat ons as beskawing ken nie, gaan dit in
die toekoms onder hulle leiding so voortgaan,
en gaan die laaste beskawing vernietig word.

Weer eens ‘n bewys van verskillende kulture
en benaderings wat nooit in harmonie in die-
selfde bestel kan saamleef nie. Die verskille is
eenvoudig te groot en onoorbrugbaar, veral as
hulle telkens hulle sin in alles kry boonop.
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nie as 3 750 gewelddadige aanvalle teen die vei-
ligheidsmagte; in ŉ duisend gevalle is vuurwapens
gebruik — 200 daarvan met AK47 outomatiese
aanvalsgewere. Gedurende dié tydperk alleen is
135 lede van die SA Polisie gedood en 450 ge-
wond, terwyl 3 SAW soldate gedood en 24 gewond
is (Jonker: 199). 

Op 18 November 1993 het die Veelparty Onderhan-
delingsraad die laaste artikels van die “Tussentyd-
se Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika,
Wet. 200 van 1993” as basis vir ŉ nuwe meerder-
heidsregering en Grondwetgewende Vergadering
goedgekeur. In die daaropvolgende maand (De-
sember 1993) het die VPOR voortgegaan om ŉ
konsepwetsontwerp vir die herinlywing van alle tuis-
lande (insluitend die onafhanklike TBVC-state) by
die Republiek, op die beoogde verkiesingsdag,
27 April 1994. Onder druk van die ANC het die-
selfde land wat aan die tuislande hulle onafhank-
likheid gegee het, nou ŉ ommekeer gemaak en dit
weer weggeneem sonder om die kiesers van hier-
die gebiede se mening te vra of aan hulle enige
ander keuse te bied. Danksy staatsgrepe waardeur
die “regte” soort leiers in twee van die onafhank-
like tuislande (Venda en Transkei) aan die stuur
van sake gestel is, het dié twee reeds by die nuwe
skema ingeval. Die ander twee (Ciskei en Bophu-
thatswana) het geweier om die bevele van die “On-
derhandelingsraad” uit te voer waarop hulle summier
deur die ANC gedreig is dat die “tenks sou inrol”
om hulle tot onderwerping te dwing (Stiff: 557).

Veelrassige weerstand teen die 
NP/ANC sirkus: die FreedomAlliance

Die regering se pogings gedurende die tweede
helfte van 1992 om die ANC ter wille te wees deur
die IFP te onderdruk, het hierdie beweging ernstige
skade aangedoen. Dit was veral FW de Klerk se
toegewing om die migrantehostels af te kamp en
onder permanente bewaking te plaas, wat baie ge-
pla het. Die Zoeloelede van Inkatha wat buite Natal
gewerk het, was nou in werklikheid deur ANC-on-
dersteuners beleër. Eenvoudige uitstappies na die
werkplek of na ŉ winkel om noodsaaklike voorrade
te koop, het dikwels geblyk  lewensgevaarlike on-
dernemings te wees in die aangesig van hinderlae, 

(Vervolg op bladsy 4)

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). 

APARTHEID, 1948-1994 (28)

Die “Veelparty Onderhandelingsforum”: 
min onderhandeling, baie dikteerdery

Vroeg in 1993 is aangekondig dat die regering toe-
gegee het aan die ANC se eis vir die skepping van
ŉ “Uitvoerende Oorgangsraad” voor die volgende
verkiesing (Mandela: 727). Soos dit later geblyk het,
sou hierdie (totaal ongrondwetlike) liggaam nog
voor die einde van die jaar in die aanloop na die
verkiesing van 1994 effektief die regering van die
land oorneem. 

Gedurende April 1993 het ŉ nuwe “Veelparty On-
derhandelingsforum” (VPOF), wat hoofsaaklik ge-
werk het deur sy “Veelparty Onderhandelings-
raad” (VPOR), waaraan die voormalige KODESA-
partye sowel as sekere nuwes — soos die KP —
deelgeneem het, by Kempton Park vergader. Hier-
die Veelparty Onderhandelingsraad was egter slegs
vir die skyn “veelparty”. Daar het baie min onder-
handelinge plaasgevind, aangesien die ANC en die
regering voortgestorm het na ŉ ooreenkoms ge-
baseer op hulle Rekord van Verstandhouding en
bilaterale konsensus wat gedurende die voorgaan-
de ses maande reeds bereik is. Dit het ander deel-
nemers die keuse gelaat om bloot ŉ rubberstempel
op die besluite wat reeds deur die ANC en NP ge-
neem is, af te druk of om in die onderhandelings
“agtergelaat te word” (Sparks:145).

Drie maande nadat die Veelparty Onderhandelings-
raad byeengekom het, het hulle in Julie 1993 ŉ
Konsep Tussentydse Grondwet vrygestel. Dit het
geheel en al neergekom op ŉ unitêre staat sonder
enige voorsiening vir etniese territoriale selfbeskik-
king. Daar was ook geen voorsiening vir regeermag
vir spesifieke groepe nie, (behalwe, uiteindelik, vir
swart stamleiers), en geen fundamentele “groeps-
regte” nie (Potgieter: 73-74; The O’Malley Archives: 9).

Intussen het die ANC se veldtog teen swart politieke
opponente onverpoos voortgewoed en gepaardge-
gaan met ongekende bloedvergieting teen die mag-
te van sy “onderhandelingsvennoot”: gedurende die
eerste 10 maande van 1993 was daar nie minder
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handelings” onttrek en teen Oktober 1993 met ŉ
meer formele groep, die Vryheidsalliansie, ofte wel
VA (Freedom Alliance (FA)) vorendag gekom. Die
ANC/NP-skouspel is dus deur twee van die tuis-
lande, ŉ sterk Zoeloe-nasionalistiese organisasie en
die Boere-Afrikaner “regtervleuel”, teëgestaan. Die
DP (voorloper van die DA) het gewaarsku dat 49%
van die bevolking in ŉ toekomstige geïntegreerde
Suid-Afrika, nou van die “veelparty onderhandelings”
uitgesluit was (Potgieter:71, 75: Stiff: 542).

Die VA het ŉ Manifes gepubliseer waarin hulle die
leiding van die Almagtige God erken en die begin-
sel van ŉ eenheidstaat verwerp het. In plaas daar-
van het hulle het ŉ konfederasie van streke voor-
gestaan, waarin diegene wat etniese selfbeskik-
king begeer het, dit kon verkry. Die VA het uitein-
delik uit Inkatha, die Boere-Afrikaner “AVF” (wat
later beskryf sal word), sowel as die Ciskei- en die
Bophuthatswana-regerings bestaan. Ongeag  van
wat die VA uiteindelik sou bereik, het dit konkrete
bewys gelewer dat verwerping van ŉ eenheidstaat
hoegenaamd nie op vyandigheid tussen Swart en
Wit neergekom het nie. Dit kon inteendeel die weg
gebaan het vir opregte samewerking en vreed-
same naasbestaan... maar dít was nie bestem om
te gebeur nie (Mzimela: 248). 

(Van bladsy 3)

vlieënde koeëls en ander vorme van teistering.
Kort voor lank het die Inkatha-inwoners begin
honger ly en het Inkatha se Boere-alliansievennote
in COSAG, insluitend die AWB, konvooie gereël
om kos aan die hostels te lewer. Daar moes amp-
telike toestemming vir hierdie konvooie verkry word
en selfs wanneer die owerheid dit toegestaan het,
moes hulle onbewapen wees, en het hulle soms
onderweg deurgeloop onder geweervuur van outo-
matiese wapens. ANC ondersteunende swart troe-
pe en polisie het ook die konvooie soms beroof en
die voorrade vernietig. Dit was onderdrukking van
die ergste graad teen ŉ deel van die swart bevol-
king, dog die wêreld het anderkant toe gekyk, want
die onderdrukking was deur die ANC uitgeoefen
(Potgieter: 93-95).

Toe die VPOF (Veelparty Onderhandelingsforum)
sy konsepvoorstelle vir ŉ tussentydse grondwet
gedurende Julie 1993 vrygestel het, was dit duide-
lik dat die beginsel van etniese selfbeskikking
waarop die COSAG-lede tydens die “veelparty”
samesprekings aangedring het, eenvoudig geïg-
noreer is. Ontsteld hieroor en die feit dat die VPOF
bloot ŉ rubberstempel op ooreenkomste wat vooraf
reeds deur die ANC en NP bereik is, afgedruk het,
het die COSAG-lede in Julie 1993 aan die “onder-
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Moeg vir die stad en sy gejaag?
Breek weg vir ‘n naweek, middeweek of vakansie by

Voorbegin Bosveldverblyf
Ongeveer 25km vanaf Warmbad, onder die pragtige Waterberge. Beleef die rustigheid van die pragtige Bosveld in
ons volledig toegeruste selfsorg chalét, waar kleinwild hulle amper op jou braaiplek tuismaak, en waar ons die
lekker Bosveldhout en tuisgebakte beskuit boonop gratis voorsien.

Prys: R799 per nag vir die hele Chalét (maksimum 4 persone). (Pensionarisse en lesers van Die Afrikaner kry spesiale afslag!)

Skakel ons by 076 563 3800 of bespreek by vandegraafhenk@gmail.com of besoek ons op Facebook.
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Fritz van Graan

In die vorige uitgawe van Die Afrikaner is Artikel 1.1
van die Program van Beginsels van die HNP be-
spreek. Ons bespreek vandag die volgende artikel.

Artikel 1.2 lui:  As politieke volksfront van die
Afrikanerdom wil die Party die Afrikaner wat dwars-
deur sy geskiedenis met groot opoffering en vol-
harding alles in die werk gestel het om ‘n eie
vaderland te verkry en te behou en om ‘n eie re-
geringsvorm op te bou om hom daardeur te vry-
waar van wette en gewoontes van ander volke wat
in stryd met sy gewete en nasionale gevoel is,
voorgaan en aanspoor om die volgende grondslag
en beginsels te handhaaf en daarvolgens op te
tree.

In krisistye het die Afrikaner nog altyd daarna ge-
strewe om eendragtig op te tree en saam te werk
om ’n gevaar af te weer. Die gedagte aan ‘n volks-
front, of eenheidsaksie, is dan ook telkens in die
geskiedenis nagevolg. Op politieke terrein is die
ideaal gestel om die Afrikanervolk saam te snoer.
Die samewerking tussen die HNP onder die leier-

Die Program van Beginsels van die HNP:  Artikel 1.2

skap van dr. DF  Malan en die Afrikanerparty onder
Klasie Havenga om die Verenigde Party in 1948 te
verslaan, is ‘n goeie voorbeeld van so ’n suk-
sesvolle politieke strategie.

In die skepping van ‘n volksfront word die klem
geplaas op gemeenskaplike beginsels en punte
van ooreenstemming. Die Nasionale Party onder
dr. Malan, adv. Strijdom en dr. Verwoerd het nie
die politieke party as die eerste uitgangspunt ge-
neem nie, maar die behoeftes en belange van die
Afrikanerdom. Die party moes in diens van die volk
staan.

Gedurende die tagtigerjare het die HNP telkens
gepoog om samewerking te verkry tussen regse
groepe. Daar was byvoorbeeld in die 1981-ver-
kiesing samewerking  tussen die HNP en die NKP
van dr. Connie Mulder. ’n Sterk setel soos Sout-
pansberg en ander kiesafdelings is nie deur die
HNP betwis nie, maar is aan die NKP oorgelaat.
Die HNP het die meerderheid kiesafdelings in
Transvaal en die Vrystaat wel betwis met baie
goeie resultate. Een uit elke drie stemme in hierdie 

(Vervolg op bladsy 15)

Die Verbond by Bloedrivier
S.W. Jacobsz

Die laaste paar jaar het die Boerevolk se Gelofte by
Bloedrivier op 16 Desember weer onder die skoot
gekom. Oor baie dekades is die dag as ‘n Sabbatdag
herdenk en is volksfeeste jaar na jaar op daardie dag
gevier. Nou word dit van ons weggeneem.                                    

98 bls.,  SB,   R 170

Josefskleed (opvolg van Judasbok)
W. du Toit

Die politieke poppemeesters trek op 10
Mei 1994 die Josefskleed oor die donker
jare waarin sy eens getroue soldate en
landsburgers steeds verkeer. Die politieke
en militêre vuilspel gerieflik verswyg in die
gemak van hul aftree-pakette. Dit bly 'n ope
vraag: was dit nie juis diegene wat bereid
was om die grense van lojaliteit oor te
steek wat die werklike helde was en die
land van 'n bloedige burgeroorlog gered
het nie? 

187 bls.,  SB.,  R 300

Herkoms van ons Blanke Voorouers
F. Haberman

Dis waar wat Haberman skryf: Daar bestaan ‘n groot, byna
buitensporige belangstelling, veral onder die Witnasies, om
die herkoms van alles en alle rasse na te speur, maar weinig
of geen belangstelling vir die oorsprong van die Witras nie.
Daar is egter ‘n poging deur die vyande van die Witras om
hulle van hulle verlede en herkoms te vervreem sodat ras-
severmenging vir hulle aanvaarbaar word t.o.v selfvernie-
tiging of te wel: Volksmoord. (Michael Eksteen)      

207 bls.,  SB, R 170

Die Uile  

Die hele reeks is  beskikbaar.   

R 145 elk

HUTTEN-BUCHDIENST

Posbus 70770, Die Wilgers, 0041
Vuurklipstraat 541, Die Wilgers

www.hutten.co.za 
hutten.buchdienst@gmail.com

072 229 2148

500 myl
P.C. Henn

Tydens die Tweede Anglo-Boere-oorlog
het 420 000  Britse soldate in Suid-
Afrika voet aan wal gesit. Die 18 000
Boere wat bereid was om te veg tot die
dood, was bekend as die Bittereinders.
Nagenoeg 3 000 van hulle seuns van
vyftien jaar en jonger;  die Penkoppe.

Een wintersnag het sewe Penkoppe
besluit om te vlug. 

Hierdie is hulle verhaal.
Dit is die jaar 1901…

189 bls.  SB. in 'n strokie R 200

A History of Central Banking
Goodson, S.M.

Companion volume to Inside the South African
Reserve Bank. Expands the focus to encompass
the role of banking and money in history from an-
cient times to the present.            

207 p., SC., R 330

Bankbesonderhede:
ABSA, The Grove
G.U.Graefe
Rek.no: 1630 350 480
Takkode: 333 845

Indien moontlik, geen
kontantinbetalings om
bankkostes te vermy.
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kortliks

Hof verbied verpligte 
inentings, diskriminasie

Die Raad van Europa se Europese Hof vir
Menseregte, het in ‘n uitspraak ‘n verbod geplaas
op verpligte inenting teen Covid-19.

Die Raad van Europa is reeds in 1949 in die lewe
geroep en bestaan tans uit 47 lidstate, waarvan 27
ook deel is van die Europese Unie.

In wat beskryf is as “die einde van terreur”, het die
hof in sy resolusie 2361/2021 bepaal dat verpligte

inentings onwettig is en dat niemand teen sy wil
onder druk ingeënt kan word nie.

Die 47 lidlande word versoek om voor inenting aan
te dui dat inenting nie verpligtend is nie en dat daar
nie gediskrimineer moet word teen mense wat nie
ingeënt is nie. Diskriminasie is ook uitdruklik ver-
bied in geval van bestaande gesondheidsrisiko's
of as iemand nie ingeënt wil word nie.

Entstofvervaardigers is ook gelas om alle inligting
oor die veiligheid van entstowwe te publiseer.

Met hierdie resolusie het die grootste menseregte-
organisasie in Europa nou standaarde en verplig-
tinge vasgestel, sowel as riglyne ingevolge die in-
ternasionale reg, wat deur al 47 lidlande toegepas
moet word, asook die EU as 'n organisasie.

Diskriminasie, byvoorbeeld in die werkplek, of ‘n
reisverbod vir nie-ingeënte persone, is dus wetlik
uitgesluit.

Die Duitse hoofnavorser, Andreas Greinacher, het
op 'n perskonferensie gesê dat as gevolg van die
inenting ontwikkel pasiënte teenliggaampies. Skaars
teenliggaampies wat op hul eie bloedplaatjies tei-
ken, is egter ook in die bloed van aangetaste pa-
siënte gevind. Bloedplaatjies is belangrik vir bloed-
stolling in 'n wond. Die bewuste teenliggaampies
bind aan die bloedplaatjies en aktiveer dit sonder
'n wond. Dit veroorsaak bloedklonte oor die hele
liggaam. Omdat dit verkeerd gebruik word, word
die balans in die bloed versteur en is daar te min
bloedplaatjies. Dit kan lei tot interne bloeding.

Entstof veroorsaak trombose

Intussen wil dit voorkom of die omstrede Astra Ze-
neca-entstof in seldsame gevalle 'n breintrombose
in kombinasie met 'n sterk verminderde aantal bloed-
plaatjies tot gevolg het.

Toe die Duitse, Noorse en Deense owerhede hier-
die uiters seldsame toestand by 'n aantal pas in-
geënte persone waargeneem het, is die inentings-
proses onmiddellik gestaak.

Twee wetenskaplike spanne van Duitsland en Noor-
weë, dink hulle het die verklaring hiervoor gevind.

Boerevriend oorlede
‘n Groot Boerevriend en jarelange leser van Die Afrikaner in Vlaandere, mnr.
Francis van den Eynde, is in die ouderdom van byna 75 jaar oorlede.

Hy was een van die groot en bekendes in die Vlaamse nasionalistiese be-
weging. Hy was betrokke by die Vlaamse Militanten Orde (VMO), Volksunie,
medestigter van Voorpost en lank parlementslid van Vlaams Blok, later Vlaams
Belang.

Mnr. Van den Eynde het Suid-Afrika ‘n paar keer besoek, en was lief daarvoor
om op sang-aande van Voorpost Afrikaanse liedjies te sing of te laat sing.

Mnr. Francis 
van den Eynde
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Perfek vir ‘n blaaskans op pad na Namibië of Namakwaland. Ons bied billike 
selfsorg-akkommodasie vir enkelinge tot gesinne van 6. Alle kamers is toegerus

met lugverkoeling, DStv, ‘n klein kombuisie met yskas, mikrogolf en ketel. 
Eetgerei, linne en handdoeke word voorsien.

Normale prys: R400 vir 2 persone - spesiale afslag vir lesers van Die Afrikaner.

082 338 0934 / admin@werdakamers.co.za

AfriSolar

Supplies
Winkel 1, Bell Geddes Zone, 

Braam Pretoriusstreet 321 (h/v Koraalboom), 
Magalieskruin

Axel Powroznik: 082 22 44 584
sales@afrisolarsupplies.co.za          facebook: AfriSolar Supplies

* Solar-produkte
* Installasie van solar-sisteme

Trump eersdaags terug 
op (eie) sosiale media

Nadat Donald Trump verban is op Twitter en Face-
book, was hy baie stil. Dit sal binnekort verander,
want Trump laat hom nie maklik stilmaak nie.

Dié oud-president van Amerika en miljardêr,  berei
hom voor om sy eie sosiale netwerk te begin. 'n
Noue medewerker van Trump het dié nuus op die
konserwatiewe Fox News gebreek.

“Ek dink ons sal sien dat president Trump oor twee
tot drie maande met sy eie platform na die sosiale
media sal terugkeer,” het hy gesê. Die nuwe net-
werk sal glo die spelreëls totaal verander.

Skynbaar het Trump in sy nuwe tuiste en werkplek
in Mar-a-Lago, Florida, reeds 'n aantal vergade-
rings gehad met verteenwoordigers van verskil-
lende maatskappye wat hom met voorstelle ge-
nader het. Daar word uitdruklik oor 'n nuwe plat-
form gepraat en wil dit dus voorkom of Trump nie
wil inskakel by ander instansies nie

Na sy skorsing van Facebook en Twitter, het 'n
aantal ondersteuners Trump aangemoedig om na
'n ander sosiale netwerk oor te gaan. Die twee
netwerke wat voor die hand liggend was, was Gab
en Parler. Albei programme bied hulself aan as al-
ternatiewe vir Twitter, maar skynbaar het Jared
Kushner, Trump se skoonseun, hom oortuig het
om op te gee.

'n Nuwe netwerk met Trump as hooffiguur sal byna
seker onmiddellik groter wees as wat Gab of Par-
ler ooit was en kan onmiddellik etlike miljoene
mense lok, en sal Trump se stem weer duidelik
gehoor word.

Nasionalisme begin herstel

Namate die Corona-pandemie en sy gevolge begin
uitwoed, het ou politieke vrae in Europa weer aan
die orde gekom.

Tydens die algemene verkiesing in Nederland,
het die party van premier Marc Rutte weliswaar sy
steun vergroot, maar die drie regse partye, Partij
voor Vrijheid (PVV), Forum voor Democratie (FvD)
en Ja 21 het gesamentlike goeie vordering gemaak
en staan op ‘n totaal van 29 setels. Nietemin gaan
die koalisieregering waarskynlik weer links wees.

In Finland is daar ook weer ‘n beweging na regs
merkbaar. In 'n meningspeiling wat deur die koerant,
Helsingin Sanomat, gepubliseer is, kan die konser-
watiewe anti-immigrasie party bo uitkom in die ko-
mende munisipale verkiesing wat oor 'n paar weke
gehou sou word, maar wat nou uitgestel is met ver-
skonings oor Covid-19

Beide in Nederland en Finland het die regse par-

tye se steun redelik geklim as gevolg van die veld-
togte wat hulle gevoer het rondom die dikwels be-
laglike inperkings vir Covid-19 en die effek wat dit
op die ekonomie gelaat het.

In Finland het meningspeilings aangetoon dat die
regse party, die Ware Finne, tans die grootste par-
ty kan word. Die feit dat die plaaslike verkiesing uit-
gestel is en nou eers in Junie plaasvind, word deur
byna alle parlementêre partye in Finland ondersteun,
behalwe die Ware Finne. Dié party is van mening
dat die uitstel van die verkiesing nie veel met Co-
rona te doen het nie, maar eerder 'n poging om die
opkoms van die Ware Finne te stop.

Selfs as die party nie daarin slaag om die munisi-
pale verkiesing soos beplan te hou nie, kan die Ware
Finne hulle verheug oor die jongste meningspeiling
wat toon dat hy die grootste party geword het met
selfs 21,5 persent. Dit is presies een persent hoër
as Sanna Marine se sosiaal-demokrate, wat 20,5
persent geregistreer het.



Om te oorleef het Eskom begin met buitengewone
hoë prysstygings wat gelei het tot grootskaalse
protes. Beide huishoudings en besighede was
onder koste druk geplaas.

In 2008 het die eerste
k r a g o n d e r b r e k i n g s
voorgekom en het Es-
kom begin met soge-
naamde beurtkrag, alhoe-
wel die totale krag wat
gelewer word in ’n afne-
mende tendens verkeer.
Kraglewering het sedert
2008 nie veel verskil met
wat tans gelewer word nie.
Privaat huishoudings is
een van die grootste ver-
bruikersektore en verskaf
tans groot ongerief in el-
ke huis.

(Vervolg op bladsy 9)
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Dolf Buitendach

Is Eskom tans vir Suid-Afrika ’n bate of ’n las? As die
ekonomiese druk, waartoe Eskom ruim bygedra het
om die land in ’n ekonomiese krisis te plaas, bereken
word, is Eskom ‘n las. Die vraag kan egter gevra
word wat doen ons as daar geen elektrisiteit is nie?

Eskom se agteruitgang het met die ANC se oor-
name begin (toe Evkom Eskom geword het...
Red.). Daar is vinnig van blanke senior bestuurs-
poste ontslae geraak om dit met onbekwame, en
dikwels korrupte, bestuur te vervang.

Die agteruitgang in die voorsiening van elektrisiteit
het daartoe gelei dat die prys van elektrisiteit ver
bokant inflasie gestyg het en uiteindelik geëindig
het in die onvermoë om voldoende krag aan die
land te voorsien. ’n Eens trotse staatsonderneming,
wat internasionaal hoog aangeskryf was, het ’n
verleentheid vir die land geword.

Gedurende die tydperk 1984 tot 1990 was daar ’n
uitbreiding van kapasiteit wat die verwagte aan-
vraag oortref het; die swak ekonomiese groei tot
datum het die toestand verder vererger. Die uit-
breiding het ruimskoots swart tenderaars as mid-
delmanne betrek wat die koste onnodig opgejaag
het, daarmee saam ook nog hulle swak kwaliteit-
lewering. Intussen het Eskom se algemene be-
stuur ook agteruitgegaan en korrupsie het ook sy
tol geëis.

Eskom elektrisiteitprys 2000 tot 2021
Datum c/kWh Inflasie

2003 15 15
2004 16 15
2005 17 15.0
2006 19 17
2007 20 18
2008 25 20
2009 30 21
2010 37 22
2011 44 23
2012 50 24
2013 57 26
2014 63 27
2015 68 29
2016 73 30
2017 75 31
2018 79 33
2019 84 34
2020 92 35
2021 105 37
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• 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:  U Van en Voorletters
Stuur bewys van betaling na admin@hnp.org.za

Om Die Afrikaner uit te gee,
kos geld.

Met u finansiële bydrae
kan u ons help om 
daarin te volhard. 

Ondersteun ons asseblief!

(Van bladsy 8)

Die kragverbruikers per sektor word in mee-
gaande grafiek aangetoon en die vier grootste ver-
bruikers is huishoudelik, kommersieel en open-
bare sektor, mynbou en ander industrieë.

Die dramatiese prysstyging in rand per Kilowatt-
uur het veral sedert 2007 plaasgevind en kan van
die meegaande grafiek gesien word wat die prys
vanaf 1984 tot 2016 bevat.

Die verhoging in tariewe vir 2020-2021 is weer
eens buitensporig hoog in ’n tyd waar COVID-19
mense verarm het en die ekonomie struikelend
probeer om te herstel. Dit kan as ’n vorm van be-
lastingverhoging beskou word, want die bewind
verskuif ’n gedeelte van hulle verantwoordelikheid
met Eskom oor na die verbruiker.

Sektoriese Elektrisiteitverbruik %

Huishoudelik 20

Kommersieel en openbare sektor 15

Mynbou 16

Chemies en petrochemies 6

Papier- en drukkersbedryf 1

Vervoer 2

Nie-metaliese minerale 1

Landbou 3

Nie-ysterhoudende metale 9

Yster en staal 11

Ander industrieë 16

Ander industrieë

Yster en staal

Nie-ysterhoudende metale

Landbou

Nie-mataliese minerale

Vervoer

Papier- en drukkersbedryf

Chemies en petrochemies

Mynbou

Kommersieel en openbare sektor

Huishoudelik

Sektoriese Elektrisiteitsverbruik

0 5               10              15             20% kragverbruik per sektor
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Toe Servaas sê hy gaan vir ons
hier op TWEEDE WIND VOLK-
STAAT 'n huis bou van daardie
pienk en blou kaste waarin skepe
vrag vervoer, het ek my beden-
kinge gehad. Maar omdat mans
glo slimmer as vrouens is, het ek
maar die swye bewaar en net in
stilligheid gewonder.

Vier groot houers is toe op ons
sementvloer neergesit. Twee hel-
derpienkes, een bloue en 'n son-
neblom-gele. Suster, jy sal my nie
glo nie. 'n Werkspan het gekom,
gate in die hout gesaag vir ven-
sters en deure en selfs 'n staan-
dak bo-op gesit. Toe kom 'n an-
der span en sit al die pype, dra-
de en kaste in asook die vensters
en deure. Dit het 'n hele paar la-
gies verf gekos om die reënboog-
huis wit te kry, maar uiteindelik
staan hy daar gereed vir ons om
in te trek.

Gelukkig het ons maklik 'n koper
vir die eenheid in die aftree-oord
gekry, sodat ons op 'n lieflike herfs-
oggend na ons ruim woonplek in
die middel van 'n weiveld kon trek.
Hier sit ek nou vanoggend op die
sonstoep en betrag die gewoel
en gewerskaf om my.

Naas en Neels het behoorlik won-
dere verrig met die installering
van die waterpype na elke per-
seel toe. Op die oomblik is hulle
besig om agter die Handelspos
'n bakoond vir Sienie en Sarie te
bou. Hulle ouma se Union No.8

Die Afrikaner is bevoorreg om weer Sus
Lettie se briewe aan Sus Katrien te kan plaas.  

Alet Murray het hierdie briewe van ‘n 
heelwat jonger Lettie aan ‘n heelwat jonger
Katrien geskryf vir Die Afrikaner in die vroeë
tagtigerjare. 

Almal het maar saam met die jare gestap,
en Alet het ingewillig om die avonture van
Lettie en Servaas weer op te tel waar hulle
tans ingeperk sit in ‘n ouetehuis..

staan reeds agter in die stoor
gereed vir die koffiekuiers. Don-
derdagoggende kom ons vrouens
almal agter in die stoor byme-
kaar met ons lap- en stopwerk.
Dan sing die enemmelketel rus-
tig op die stoof terwyl hy silwer
borrels water uitspoeg wat sis-
send op die warm plate ronddans
voordat dit in wasem wegvlieg.

Daar is besluit dat elke perseel
aan die buitenste grens 'n digte
heining van garingbome en haak-
en-steek moet kry om onwelko-
me besoekers te keer. Daar is
ook besluit dat op die dag wat jy
intrek daar by elke huis ten min-
ste een vyeboom en een moer-
beiboom geplant moet word. Soos
Gezina gesê het, alles wat ons
plant moet vir ons werk. Beskerm
of iets dra vir ons Handelspos.

Ek wil-wil net wegdommel in die
sonnetjie toe 'n onaardse gebrul
my laat regop skrik. Van die hek
se kant af kom 'n enorme ge-
vaarte stadig aangery met 'n hele
huis op sy sleepwa! Suster, ek
jok nie...'n huis met mure, dak,
vensters en deure die lot. Agter
die sleepwa kom 'n helder pers
bakkie aan - die vriende wat Te-
wie en Petronella se plek oorge-
neem het toe hulle saam met die
kinders Kaap toe getrek het.

Die gedoente kruie aan tot by
perseel 10, waar die huis op wie-
letjies afgerol word tot op die se-
mentblad. Teen hierdie tyd is
almal van TWEEDE WIND daar
om te kyk. Uit die bakkie klim die

nuwe intrekkers, albei geklee in
helder pers sweetpakke.

"Dagsê, mense!" roep mnr. Pers.
"Hier is ons!  Andante en Allegro
uit die wêreld van kuns en kul-
tuur!"

Katrien, toe ek omkyk sien ek
hoe Sarlot en haar bokkies se oë
vasgenael is op die agterkant van
die bakkie waar twee lang grys
ore uitsteek. 

Sarie waai haar voorskoot om te
wys ons moet vir die nuwe men-
se bietjie drinkgoed maak om
hulle te verwelkom en ek vergeet
om te bespiegel oor die twee ore.

Dis eers toe die donker toesak
en ek skielik rare geluide oor die
weiveld hoor aanrol, dat ek van
die twee ore onthou.

Ag nouja, more is nog 'n dag.

Groete aan ou Swaer
Jou liefhebbende
Sus Lettie 
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Skrifgedeelte: Rom. 12:2  En word nie aan hierdie
wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die
vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef
wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van
God is. 

Oordenking: 

Kyk ek as gelowige deur my omstandighede/uitda-
gings na Christus, of doen ek dit vanúit Christus? Die
antwoord/uitkoms gaan waarskynlik baie verskil!

In kort, as ek deur my omstandighede na Christus
kyk/roep, klink my gebed soos iets van die volgende:
“Hemel Vader sal U my asseblief help om hierdie
saak op te los!". Normaalweg begin ek met my logiese
planne en vra dus net God se seën op my planne. Het
my denke hiermee gehoor gegee aan Rom.12:2, om
nie soos die wêreld te dink nie?

Vanuit Christus klink dit min of meer soos volg: “He-
mel Vader, ek en my omstandighede behoort aan U,
is onder U beheer! Ek weet U wil my daardeur laat
leer/groei, want U sê dat alles gebeur ten goede vir
wie U lief is (Rom.8:28). Sal u my asseblief  lei om te
weet wat U gedoen wil hê, ook die waar en die wan-
neer! Dankie vir die groei geleentheid wat U my bied!” 
Ons sal in volgende oordenkings meer uitbrei, ook
met praktiese voorbeelde.

Gebed:
Hemelse Vader, laat U naam tog geheilig word deur
my denke, begeertes en dade.

AMEN

Woord en wêreld

Op watter wyse kyk ons na ons omstandighede?

Dr. Gideon Grobler

Jesus Christus Omstandighede

Jesus Christus

Omstandighede

Die moontlikheid dat godsdienstige byeenkomste
oor die Paastyd beperk of selfs verbied kan word,
lyk wêreldwyd ‘n tendens te wees, en die vraag is
of Christene en kerkleiers dit nog langer gaan ver-
duur om gehoor te gee aan sinnelose inperkings-
maatreëls.

Dit is egter nie net die Paasnaweek wat hierdeur
geraak kan word nie, maar volgens die waarne-
mende minister in die presidensie, Khumbudzo
Ntshaveni, oorweeg die sogenaamde Koronavirus-
bevelsraad watter bykomende beperkinge nie net
vir die Paasnaweek ingestel gaan word nie, maar
ook vir ander godsdienstige vakansies.

Daar word bespiegel dat die land weer terug ge-
plaas gaan word op vlak 2 inperking, terwyl dit nie
eens onmoontlik is dat dit selfs na vlak 3 toe kan
gaan nie. Daarvolgens sal bywoning in kerke weer

Inperkings: alle godsdienstige dae geteiken
eens verminder word terwyl drankverkope ook weer
beperk gaan word.

Die verdere inperkings word oorweeg terwyl die
aantal aktiewe gevalle van Covid-19 die laagste is
sedert die eerste vlaag.

In Duitsland moes Angela Merkel die land om ver-
skoning vra toe sy aangekondig het dat sy Duitsland
oor die Paastydperk in ‘n streng algehele inperking
plaas. Alle besighede sou gesluit word, en super-
markte sou slegs op Saterdag vir ‘n beperkte tyd oop
wees. Sy het selfs kritiek uit haar eie koalisie-gele-
dere gekry. Horst Seehofer, minister van binneland-
se sake, het sterk kritiek uitgespreek oor die feit dat
kerke hulle Paasdienste digitaal sou moes hou. Uit-
eindelik het Merkel die planne herroep en die land
om verskoning gevra.
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Good doen nie so Goed

Byna elke ANC-staatshoof het al probeer om ‘n
vorm van “Regering van Nasionale Eenheid” te hê.
Nelson Mandela het vir FW de Klerk, Pik Botha en
Roelf (Kanarie) Meyer onder andere gehad, saam
met Gatsha Buthelezi.

Toe die Nuwe Nasionale Party van Kortbroek van
Schalkwyk in die ANC opgaan, het Kortbroek nog
‘n rukkie ‘n ministerskap gehad in Thabo Mbeki se
termyn, as Sarel reg onthou. Maar selfs Thabo het
‘n vorm van trots gehad en Kortbroek gepos.

Onder Zuma wat Pieter Mulder van VF Plus daar
as adjunkminister, en nou het Cyril Ramaphosa
ook sy poging aangestel. Nadat die DA nie meer
kans gesien het vir die voormalige PAC-aktivis en
ex-leier van die Onafhanklike Demokrate, Patricia
de Lille, in hulle midde nadat sy nie ‘n wafferse bur-
gemeester van die Moederstad uitgemaak het nie,
het sy weer ‘n nuwe party gestig met die naam
Good. Sy kry sowaar ‘n verdwaalde setel in die
parlement, en Cyril gryp haar dadelik as minister
van Openbare Werke en Infrastruktuur.

Maar o wee, daar is haar prestasies ook nie wat
wonders nie. Terwyl die regering kniediep in die
skuld sit en geld moet invorder, erken sy as ver-
antwoordelike minister dat verskeie regeringsde-
partemente en agentskappe R3,1 miljard aan haar
departement skuld vir uitstaande huurgeld.

• Duidelik is Good nie goed vir Cyril se begroting
nie. Dalk moet hy Patricia se salaris verander na ‘n
kommissie-bonus skema – sy kry geld wanneer sy
invorder.

Kleiner Eskom

Terwyl die land weer eens steier onder nuwe
beurtkrag, kom die bewind se adjunkhoof, David
Mabuza, met die stelling dat Eskom se werksmag
oor 10 jaar ongeveer 66% kleiner gaan wees. Die
rede daarvoor dat Eskom minder krag opwek omdat

al hoe meer mense en instellings selfversorgend
word, en daar dus minder personeel nodig gaan
wees.

Sarel kan nogal met Mabuza saamstem. Trou-
ens, waarskynlik kom die werksmag nou al byna
soveel minder gewees het as gekyk word na diens-
lewering. Intussen het André de Ruyter, uitvoe-
rende hoof van Eskom, hierdie aankondiging wyslik
aan die politieke hoof oorgelaat. Hy snuffel nog kor-
ruptes uit en skors hulle, en daardie proses alleen
kan Eskom se besnoeiings dalk eerder na 70% toe
verhoog.

• Sarel wonder tog of Mabuza toestemming van
die vakbonde het om so iets te sê, want die vak-
bonde regeer die land, dikteer die regering en
lewer of weerhou kiesers...

Kommentaar oorbodig 1

‘n Vriend stuur pas hierdie treffende vergelyking
van die toestand op die paaie. Kommentaar is
seker oorbodig...

(Vervolg op bladsy 13)

HNP se landposadres
Posbus 18826, Pretoria-Noord, 0116
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Kommentaar oorbodig 2

Die studente wat nou weer van voor af protesteer
oor veel meer as net ‘n paar sente, is besig om
verdere vernieling toe te pas en groot skade is
reeds weer aan verskillende universiteite gedoen.
As dit so aangaan, sal die kunstenaarsvoorstelling
hieronder nie ver uit wees nie, dalk hoogstens die
jaartal...

• Maar ernstiger, met ‘n traan in die lag: Iewers was
‘n kennisgewing by een van die gehawende uni-
versiteite opgeplak met die volgende boodskap:
“Om ‘n land te vernietig verlang geen atoom-
bomme of langafstand-missiele wat teen hom ge-
bruik word nie. Om ‘n land te vernietig, is slegs
daling in die standaard van onderrig en opleiding
nodig, en dat studente toegelaat word om skelm te
wees met eksamens:
- Pasiënte sterf aan die hand van sulke dokters;
- Geboue stort in duie aan die hand van sulke in-
genieurs;
- Geld word verloor aan die hand van sulke
ekonome en rekenmeesters;
- Menswaardigheid sterf aan die hand van sulke
religieuse studente;
- Regspleging word verloor aan die hand van sulke
regters;
- Die ineenstorting van opleiding is die ineenstorting
van ‘n land.”

Ek is Jan

Nee, vandag is dit nie Jan van Riebeeck wat ter
sprake is nie.

Na die traan van opleiding, ‘n ligter noot van
boerdery:

Die Amptenaar van Departement Arbeid besoek
die plaas en wil met die werkers praat en kyk of hy
die boer kan vervolg omdat dié dalk nie die nuwe

belaglike minimumloon betaal nie.
Hy vra dus vir die boer ‘n naamlys van al sy wer-

kers en wat hulle verdien. Die boer antwoord hom:
“My voorman Jonas werk al 30 jaar by my. Ek be-
taal hom R1500 per week en hy het gratis verblyf
in ‘n steenhuis met water en elektrisiteit.

“Dan is daar Jan, ‘n verstandelik vertraagde. Hy
werk 18 uur per dag, sewe dae per week en doen
ongeveer 90% van die werk. Hy verdien R100 per
week maar betaal sy eie verblyf en elektrisiteit. Ek
koop elke Saterdag vir hom ‘n bottel brandewyn
sodat hy kan byhou met die boerdery. My vrou laat
hom ook toe om soms by haar te slaap.”

“Dis die man met wie ek wil praat,” sê die ampte-
naar uitgelate.

Die boer antwoord hom kalm: “Jy doen reeds. Ek
is Jan...” 

Nie genoeg sous in Soustrein

Die Suid-Afrikaanse Soustrein is seker die bekend-
ste ter wêreld: ‘n kabinet wat amper groter is as dié
van Amerika en Rusland saam, en ‘n staatsdiens
met ‘n ongelooflike groot dog ondoeltreffende amp-
tenary wat ver oorbetaal word in verhouding tot
hulle bekwaamheid en dienslewering.

Staatsamptenare ry met die grootste en duurste
motors, dus is daar steeds genoeg sous in die Sous-
trein. Trouens, ‘n klompie van hulle het Covid-19
gebruik om die trein nog so effens op te stook met
tenders hier en daar.

Steeds is dit nie genoeg nie. Dit kom nou aan die
lig dat sowat 40 000 van dié oorbesoldigde staats-
amptenare boonop onwettig en bedrieglik aansoek
gedoen het vir die skamele R350 Covid-toelae.

Verbeel jou: die gemiddelde maandelikse inkom-
ste vir staatsamptenare is ongeveer R35 000. Maar
die R350 moet ook nog gesteel word!

• Gaan Cyril hierdie 40 000 amptenare in terme
van sy roei-korrupsie-uit-beleid laat afdank...?
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Lesers sê hul sê

Lesers is welkom om kort briewe en menings
te stuur aan vandegraafhenk@gmail.com vir
publikasie in Die Afrikaner. Die redaksie behou
ten alle tye die reg voor om briewe te plaas
of nie te plaas nie, of om briewe te verkort en
taalkundig te versorg. Briewe met ‘n laster-
like of kwetsende inhoud sal nie vir publika-
sie in aanmerking kom nie.

(Red.)

Klem op suiwer beginsels

Baie dankie vir die uitgawe van Die Afrikaner van
12 Maart 2021, ek waardeer regtig!

In my beskeie mening, ons klem lê op ons suiwer
HNP-beginsels, gebaseer op die beroemde Calvinis-
tiese toespraak van dr. Albert Hertzog, oom Jaap
Marais en 'n voorkeur vir Afrikaans as enigste amp-
telike taal.

Dankie vir Sarel Super!
Christiaan Els

Per E-pos

Grootste “onwettige” vergadering?

Die jaar 1960 was in vele opsigte ‘n maand van
gebeure in die Suid-Afrikaanse politiek.

In Januarie het dr. Verwoerd aangekondig dat
Suid-Afrika na die stembus sal gaan om te besluit
oor republiekwording

In Maart was die gebeure in Sharpeville waar die
polisie oproermakers in bedwang moes hou en ‘n
aantal het daardeur beswyk. Die ANC herdenk dit
steeds as sogenaamde Menseregtedag.

In April is dr. Verwoerd deur Davit Pratt by die
Randse Skou geskiet.

Maar net na Sharpeville, op 24 Maart, het die
minister van justisie, adv. FC Erasmus, ingevolge
die Wet op Oproerige Byeenkomste van 1956, ‘n
verbod geplaas op alle openbare vergaderings in
die land.

Maar daar was reeds ‘n openbare vergadering vir
twee dae later, 26 Maart, gereël op Meyerton waar
die eerste minister, dr. HF Verwoerd, die woord
sou voer. Inderdaad het die vergadering voortge-
gaan en ondanks die onsekerheid, was dit een van
die grootste politieke byeenkomste wat die land tot
op daardie stadium gesien het met ongeveer 80 000
mense wat daar was. 

Beteken dit dat dit dalk ook die eerste onwettige
vergadering was?

Dr. AW van Dyk
Pretoria

Beswaar teen “Staatsgrond eerste”

Die opskrif op bladsy 1 van Die Afrikaner (nr 2156)
van 12 Maart 2021 wat lui: “Los blanke grond uit:
gebruik staatsgrond eerste”, het verwysing.

Ek maak beswaar teen die gebruik van die word
“eerste”. Dit skep die indruk dat ons tevrede is met
die gryp van die blankes (Boere) se grond, maar
gryp eers die staatsgrond. So asof ons die gryp
van grond (sonder vergoeding) aanvaar en goed-
keur as ‘n noodwendigheid, maar dat die staats-
grond “eerste” gebruik moet word.

Ek sou gelukkig gewees het met ‘n kop wat lees:
“Los blanke grond: gebruik staatsgrond. (Punt)

Phillip van Ginkel
Plettenbergbaai

(U is heeltemal korrek en die Redakteur aanvaar
volle verantwoordelikheid vir hierdie flater. Natuur-
lik is ons teen enige diefstal van ons regmatige grond.
Jammer dat die verkeerde indruk geskep is. Red.)

Die Afrikaner “Boek”...

AITSA!!! ‘n Volle 16 bladsye (Die Afrikaner van 12
Maart 2021)!!! Man, ons sal binnekort van Die
Afrikaner-BOEK moet begin praat!!

Baie dankie en baie geluk, redaksie en alle by-
draers, met dié lekker DIK Afrikaner!! My enigste
probleem daarmee nou, is dat my ou krammetjie-
masjien nie meer so lekker deur al die baie bladsye
wil druk nie …. Doezo voort!!!

Johan Wiesner
Verwoerdburg
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Program van Beginsels

(Van bladsy 5)

streke was ten gunste van die HNP, al is geen
kiesafdeling gewen nie.  Dit het die NP laat steier,
sodat hulle planne moes maak om die regse front
te stuit.

Die gevolg was die stigting van die KP, aangesien
dit duidelik was dat die land al meer na regs sou
beweeg.  Na die stigting van die KP het die HNP
menigmale probeer om samewerking te bewerk-
stellig, maar dit het telkens in die sand geloop deur
die optrede van elemente wat nie aan die HNP
erkenning wou verleen nie, en ook nie die duidelike
beginsels van die HNP wou aanvaar nie. 

Dit behoort vandag nog die oorheersende be-
geerte van die Afrikanervolk te wees om saam te
staan op beginsels, al is daar verskillende groepe
wat kan verskil t.o.v. minder belangrike sake. Die
HNP se praktiese uitgangspunt te midde van ver-
skillende organisasies is dat samewerking nie
noodwendig eenwording impliseer nie.

Die grondslag vir samewerking en die vorming van
’n volksfront is gegrond op Afrikaners se begeerte

om hulself te regeer vanuit ‘n Christelik-nasionale
lewensbeskouing, sodat God Drie-Enig as op-
pergesag in die grondwet erken word en Gods-
waardes as die uitgangspunt vir alle wette en re-
gulasies sal geld. Die doel is dat geregtigheid in
die land geskied volgens Bybelse voorskrifte.

Dit is daarom die begeerte van die volk om ‘n eie
vaderland en eie regeringsvorm daar te stel, los
van ander volke wat ander beskouings huldig en
wat bots met ons volk se fundamentele Westerse
waardes.

Die HNP wil ‘n party wees wat uiteindelik as die
politieke volksfront vir die Afrikanerdom erken sal
word.’n Volksfront waarin die beginsels van die
volk voorop gestel word, en nie eie belang of fi-
nansiële gewin nie. Dit beteken dat die ware Chris-
telik-nasionale beginsels die grondslag vir saam-
binding van die volk sal vorm, onder leiers wat dit
onomwonde en onbeskroomd uitleef.

Die HNP besef dat dit ’n hoë ideaal is in die moei-
like tye waarin ons lewe; maar dié suiwer ideaal
gee aan almal rigting en skep ’n grondslag vir suk-
sesvolle strategie. Dit is ’n ideaal wat teenoor prag-
matisme en opportunisme staan, waar laasgenoem-
de die volk telkens verdeel en verwar.

Falende Polisie en Staat

(Van bladsy 1)

gaan huil en gevra dat dié moet ondersoek of die
kommissaris geskik is vir sy amp al dan nie. Self
kan hy skynbaar daardie werk nie doen nie, maar
hy kan wel met voertuie vol  lyfwagte mense op
strande gaan dreig en intimideer as dié gesluit is
vir Covid. Onlangs was hy gas op ‘n TV geselspro-
gram, en toe kon hy nie antwoord op ‘n vraag of ‘n
generaal wat met korrupsie verbind word, nog in
sy pos is nie. Toe die onderhoudvoerder hom vra
hoe hy dit dan nie kan weet nie, het hy daarop ook
gesê: “Ek weet nie”.

Oor Cele se verlede hang daar ook ‘n sluier. Hy is
in 2011 as polisiekommissaris ondersoek en geskors
nadat bewyse oor korrupsie en wanbestuur aan
die lig gekom het. Hy is egter eers in 2013 afge-

dank en het in dié tyd steeds sowat R1,3 miljard
aan salaris ontvang. Toe beloon Ramaphosa,die
man wat beweer dat hy korrupsie wil uitroei, hom
met ‘n ministerspos.

Onder Cele se beheer van die polisie is die vuur-
wapenregister vir SAPD se wapens afgeskakel,
wat beteken dat daar geen manier is om gesteelde
amptelike vuurwapens na te spoor nie, omdat die
minister weier om vir ‘n goedgekeurde stelsel te
betaal, waarvoor die begroting reeds goedgekeur is.

Aangesien die verval van die polisie groot impli-
kasie het ook op landelike veiligheid, het TLU SA
met ‘n veldtog begin wat hulle noem “Tsamaea
Cele”, wat in Afrikaans min of meer beteken Cele
moet voertsek, aangesien hulle hom as vyand
nommer een verklaar het.

Mense wat die veldtog wil ondersteun, kan die
vorm daarvoor invul op TLU SA se webblad by
www.tlu.co.za.



“Sy doodkry was (nog steeds) nie”
‘n Stel van 8 DVD’s (ook op ‘n geheuestokkie) oor die  politieke ont-
wikkeling oor dié afgelope 50 jaar en die rol van die HNP om die
oorgawe aan die ANC te probeer keer.

Die vertellings word gestaaf deur unieke foto- en lewendige video-
materiaal uit dié era. 

R800 per stel van 8 DVD’s (netjies verpak) of ‘n geheuestokkie.

Politieke oorgawe aan die ANC
• Wat was die redes dat ‘n suksesvolle en vooruitstrewende Suid-Afrika aan ‘n onbevoegde en   

kommunistiese regime oorhandig is tot vernietiging van Suid-Afrika as Eerste Wêreldland?  

• Kon dié vernietigende politieke proses gestuit word?   

• Watter rol het die HNP in dié proses gespeel? 

Dié politieke geskiedenis is nou in boekvorm 
en op video beskikbaar.

Hierdie waardevolle en insiggewende politieke geskiedenis
van die laaste 50 jaar is van onskatbare waarde 

vir elkeen vandag en vir die nageslag.

Koop u album, video of geheuestokkie NOU

R100 koerierkoste
Bestel by info@hnp.org.za 

‘n Politieke voëlvlug oor 50 jaar

♦ Hierdie gedenkalbum beslaan 388 A4-bladsye.  
♦ Dit is op glanspapier gedruk met kleurfoto’s. 

R600 per boek. 
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