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ANC maak opnuut ekonomiese uitsprake

Die ANC-staatshoof van Suid-Afrika, Cyril Ramaphosa, het op 16 Junie (die ANC se jeugdag) ‘n
beroep op die jeug van Suid-Afrika gedoen om die
ekonomie van die land te herstel. Hy het gesê die
ekonomie moet nuwe eienaarskap kry.
Ramaphosa het vroeër ook gesê die nalatenskap
van rassisme, wat veroorsaak het dat swart mense
in arm gebiede woon, moet reggestel word.
Verbasend het hy erken dat die ANC misluk het
met hulle beloftes in 1994 om ‘n beter lewe vir almal in Suid-Afrika te skep. Hy het gesê dat na 26 jaar
van “demokrasie” nog nie aan die aspirasies van
sy mense voldoen is nie. Dit kan nie langer uitgestel
word nie, het hy gesê.
Die kwessie van gronddiefstal is weer aangespreek.
“Die proses van geskeidkundige regstelling, veral
oor die grondvraagstuk, moet versnel word”, het
Ramaphosa gesê.
By ‘n vergadering van die Suid-Afrikaanse Nasionale Redakteursforum het hy gesê die “koloniale
en rassistiese” ekonomie moet getransformeer word.
Ander voorstelle wat op die tafel was, is dat die
Wet op Pensioenfondse gewysig moet word sodat
private kapitaal gebruik kan word om infrastruktuur
te finansier; dat die Openbare Beleggingskorporasie
wat R2 100 miljard se aftreegeld van staatsamptenare bestuur, ook ontwikkelingsinstellings moet
finansier.
Intussen is bekendgemaak dat die Onafhanklike
Ontwikkelingstrust, waarin R2 miljard se belastingbetalersgeld belê is, finansieel bankrot is.
Die Leier van die HNP, mnr Andries Breytenbach,
het skerp op hierdie standpunte reageer.
Mnr Breytenbach sê hy dra geen kennis van
enige Afrikastaat wat al die koloniale ekonomie oorgeneem het en ‘n sukses daarvan gemaak het nie.
Suid-Afrika het nie ‘n koloniale ekonomie gehad
nie. “Ons sterk ekonomie is deur die Afrikaner tot een
van die bestes in die wêreld opgebou. Die SuidAfrikaanse ekonomie was in ‘n stadium die sterkste
in Afrika en het onder die grotes in die wêreld getel.
Onder die ANC-bewind en die ANC-beleid is dit na
rommelstatus geplunder”.

Standbeelde word tans wêreldwyd deur
vandale geteiken. Die standbeeld van
oud-president Paul Kruger op Kerkplein,
Pretoria is met rooi verf beskadig.
Kyk die berig op bladsy 7.
“Die ANC het al vir ‘n geruime tyd hulle oog op die
spaargeld van eerlike mense. Wanneer hulle dit ook
geplunder het, sal dit dieselfde mislukkings en skade
tot gevolg hê soos wat die ANC sedert 1994 met alles
misluk het. Dan sal almal in Suid-Afrika ewe arm wees.
“Ramaphosa se gekerm dat die ANC na 26 jaar
nie hulle beloftes nagekom het nie, bevestig maar
net dat die ANC met hulle ekonomiese beleidsrigtings grootliks die oorsaak daarvan is. Hulle beleid
verhoed ontwikkeling en vernietig die ekonomie.
(Vervolg op bladsy 6)
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Regering
verloor beheer,
wie neem oor?

Die stille lydelike verset onder die land
se bevolking het tot so ‘n mate toegeneem dat die ANC-bewind gedwing is
om nog van sy belaglike inperkings te laat
vaar. Verskeie politieke ontleders is dit
eens dat die regering nie meer leiding
gee nie, maar gelei word deur die bevolking se druk.
Cyril Ramaphosa se aankondiging dat
nog bedrywe onder vlak 3 van die slawerny-regulasies “mag” oopmaak, is ‘n
klinkklare voorbeeld daarvan.
Niemand kon verstaan waarom haarkappers en skoonheidsalonne, wat dalk
drie of vier mense gelyk kan hanteer, nie
kan oop wees nie, terwyl mense in toue van honderde
staan en wag omdat dieselfde regering se ouderdoms- en
siektetoelaes nie vinnig en behoorlik uitbetaal kan word nie.
Waarskynlik lê die verskil daarin dat haarkappers hoofsaaklik werk op Westerlinge, wie se hare langer en vinniger
groei as die Afrikane, en dit waarskynlik te doen het met die
bewind se blanke pestery-beleid. Uiteindelik het sosiale
media berig oor ‘n blanke haarkapper wat stoele op die sypaadjie geplaas het, en mense se hare daar begin sny het.
“As hulle op die sypaadjie kan hare doen, kan ons ook”,
was sy standpunt, en hy het groot ondersteuning gekry.
Net so het die toerismebedryf al begin om homself oop
te maak en sekere gastehuise “mag” ook nou oopmaak. In
‘n poging om sy verlies aan beheer te beperk, het Ramaphosa nou aangekondig dat “geregistreerde” gastehuise
mag oopmaak, maar nie sogenaamde AirBnB’s nie. Wat
die verskil tussen laasgenoemde en gastehuise werklik is,
sal Nkosazana Dlamini-Zuma waarskynlik in haar wysheid
verduidelik, want Ramaphosa het ooglopend geen idee
wat in die bedryf aangaan nie.
Op hierdie wyse word gastehuise, wat dikwels deur blanke
pensioentrekkers bedryf word om hulle inkomste aan te
vul, subtiel afgepers om iewers te registreer (teen ‘n fooi
natuurlik) sodat hulle weer een of ander obskure belasting
daarop kan hef of beheer daaroor kan verkry in terme van
sinnelose regulasies. Duidelik het die gasvryheidsbedryf
besluit om homself oop te maak, en die regulering sal
waarskynlik ook nie werk nie.
Daar het dus ‘n gees van wetsongehoorsaamheid posgevat wat waarskynlik nie weer maklik omgekeer sal word
nie.
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Die ander aspek is dat mense tydens die inperking weer
geleer het om self te werk. In baie gevalle het mense gevind
dat huis- en tuinwerkers nie werklik so noodsaaklik is nie en
dat dit self hanteer kan word, selfs wanneer gesinne weer
voltyds aan die werk spring. ‘n Klein bietjie persoonlike opoffering in dié verband spaar groot geld, want die minimumlone wat vereis word, regverdig in baie gevalle nie die werkers
se aanstellings nie.
Net so het mense weer ou ambagte begin aanleer: self
wyn maak of bier brou, of om selfversorgend te raak deur
die aanplant van groentetuine, selfs baie effektief in stedelike gebiede.
Dieselfde is ondervind by die vervaardigingsektor, wat
aanvanklik kon oopmaak met slegs dertig persent van hulle
arbeidsmag. Hulle het gevind dat hulle bogemiddeld goed
met daardie klein arbeidsmag kon klaarkom. Ook boere het
hulle arbeidsmag in baie gevalle verminder, omdat baie
plaaswerkers uit lojaliteit teenoor pa en oupa aangehou is,
terwyl dit uit ‘n ekonomiese en werksperspektief nie werklik
sin gemaak het nie.
Waarskynlik gaan die restaurante, wanneer dié weer eersdaags oopmaak, ook baie minder rondhangende kelners
aanhou, en slegs die werklik werkendes behou.
Die inperking het besighede en organisasies anders laat
kommunikeer: die HNP se Dagbestuur, byvoorbeeld, vergader via die Zoom-platform op Internet. Dit is effektief, meer
mense kan betrokke raak, minder tyd word bestee aan reistyd, en dit is kostebesparend. Mense ry dus minder, brandstof word bespaar, maar die regering verloor nou sy noodsaaklike heffings en BTW. Minder mense in diens, beteken
minder bydraes tot die Werkloosheidsversekeringsfonds,
minder persoonlike belasting, minder spandeerbare inkomste in die bevolking, en dus minder BTW in die staatskas.
Die regering is dus besig om nie net politieke beheer te
verloor nie, maar ook ekonomiese beheer. Dit gaan sy bestel
nog vinniger laat tuimel, nadat dit reeds geruime tyd wankel.
Die vraag is dan: wie gaan die beheer oorneem? Ook daar
is twee moontlike pole: die rewolusionêre massas wat net so
gefrustreerd is, maar nie veel méér kan doen as staak, protesteer, afbrand en vernietig nie, of die ander, dié groep wat
die land opgebou het en steeds ekonomies aan die gang hou.
Ons moet aanvaar dat niks vanself gebeur nie. As ons wil
hê dat die politieke en ekonomiese pendulum na ons kant
moet swaai, sal ons nou, selfs meer as ooit, daarvoor moet
beplan, die pendulum help momentum gee en op die regte
tyd die regte en finale besluit neem. Weer eens: dit gebeur
nie vanself nie, en ook nie (net) op sosiale media nie. Om beheer te neem, begin fisies in die gemeenskap, die samewerking van eenderswerkende en -denkende gemeenskappe,
uiteindelik tot ons volk weer in geheel betrek word en daartoe meehelp.

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 (12)
Indiensneming

for the liberation of my people in the diverse ways
of development” (Jonker: 48).
Sedert die aanbreek van die vyftigerjare is daar egter ŉ formidabele reeks internasionaal-geïnspireerde
aanvalle teen die SA-regering geloods wat tot gevolg gehad het dat geen inisiatief van die Nasionale
Party, hoe voordelig ook al vir die swart bevolking,
harmonie en vreedsame samewerking tussen die
onderskeie rasse teweeg kon bring nie. Weerstand
onder die swart bevolking teen apartheid is aangehits deur die kommunistiese blok; die groeiende aantal Derdewêreldlande wat tydens die dekolonisasieproses onafhanklik geword het; sosialiste, kommuniste en humaniste uit die Weste; en plaaslik deur
die ANC en die SA Kommunistiese Party (wat in
1950 verban is en van toe af ondergronds gefunksioneer het).

Die Wet op die Bevordering van Bantoe Selfregering
(Wet 46 van 1959) het die wetlike masjinerie geskep
waardeur die verskillende swart etniese groepe
volledige selfregering kon verkry. Dit het voorsiening
gemaak vir die vervanging van ŉ tuisland se Gebiedsowerheid met ŉ Wetgewende Vergadering
wat oor groter wetgewende magte beskik het en
die tuisland onder sy gesag as ŉ “selfregerende”
gebied in samewerking met die Suid-Afrikaanse
Regering kon verklaar. Elke tuislandregering het
ook ŉ Uitvoerende Raad gekry, wat deur ŉ Kabinet
Die SA Kommunistiese Party en die ANC het al so
vervang is sodra selfregerende status bereik is.
vroeg as 1950 en 1951 stakings georganiseer. Dit
In daardie stadium het die hoofraadslid ‘n Hoofminis- is opgevolg met grootskaalse openbare byeenkomter geword en die Suid-Afrikaanse Regering het by- ste gedurende die “Defiance Campaign” (ŉ veldtog
kans nog net oor die portefeuljes van buitelandse van doelbewuste wetsoortreding) van 1952/53, waarsake en verdediging gesag behou. Die tuisland- tydens die afskaffing van verskeie apartheidwette
regering kon Suid-Afrikaanse wette wat op die tuis- geëis is. Toe die NP-regering dit geweier het, het
land of sy burgers — hetsy binne of buite die tuisland die swart bevolking die wette en masse oortree ten
— betrekking gehad het, wysig of ter syde stel.
einde grootskeepse inhegtenisnemings te ontlok
(Mandela: 133-136; 142; 145-159).
Hierdie grondwetlike maatreëls is nie op die tuislande afgedwing nie. Inteendeel. Dit was aan die Paswette
Swartes oorgelaat om self te besluit of hulle hierdie
pad na selfregering wou volg. Die oorgrote meer- Die “Defiance Campaign” was veral teen die gederheid mense in die gebiede het uit vrye wil ten hate “paswette” gerig. Die eerste paswette wat op
gunste van die stelsel besluit en teen die middel die Negroïede bevolking van Suidelike Afrika van
van die 1960’s het daar reeds 9 000 persone op toepassing gemaak is, is in 1797 tydens die eerste
meer as 570 stamowerhede gedien. Verkiesings was Britse besetting van die Kaap deur goewerneur
goed ondersteun en die meeste kiesers het partye McCartney ingestel om die invloei van Xhosas uit
ondersteun wat aan die aparte ontwikkelingspro- Xhosaland na die Kaap te beheer (Smith & Booygramme van die Suid-Afrikaanse regering deelge- sen: 11). Britse owerhede, en nie die Boere nie,
sou die volgende 100 jaar en langer paswette aanneem het (Department of Information: 8, 35).
wend om swart migrasie in Suidelike Afrika te reguŉ Broerskind van Nelson Mandela, Kaiser Matanzima leer. Die apartheidsregering het ná 1948 bloot die
(wat die eerste leier geword het van die Transkei, status quo gehandhaaf.
die eerste tuisland wat volle onafhanklikheid van
Suid-Afrika verklaar het), het sy ondersteuning van Die pas het die draers daarvan se persoonlike idenaparte ontwikkeling in sy boek “Independence my titeit bevestig en ook bevestig of hulle teenwoordigway” gemotiveer. Etlike jare ná die onafhanklikheid heid in ŉ sekere gebied gemagtig was. Die doel daarvan die Transkei het hy in ŉ televisie-onderhoud ver- van was om toestroming na die blanke land vanaf die
klaar: “I must ... convey my thanks and appreciation tuislande en aangrensende state soos Botswana, Moto the 1948 government of South Africa, which for- sambiek, Zimbabwe, en Lesotho te beheer. Hierdie
mulated the policy which presented opportunities
(Vervolg op bladsy 6)
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In die vorige uitgawe van Die Afrikaner is ‘n opmerking gemaak oor die optrede van verskillende
rasse teenoor mekaar en hoe die media die verskillende optredes hanteer. Die linkse wêreldpers
en -media kan nie hard genoeg tjank wanneer ‘n
Witman teenoor ‘n Swartman optree nie. Dit word
dan uitgebasuin as rassisme. Die betekenis daarvan is dat slegs Blankes rassiste kan wees.
Wanneer die omgekeerde gebeur en ‘n Swarte ‘n
Blanke sinloos doodmaak, dan steur die liberaliste
en hulle linkse pers hulle maar bloot oppervlakkig
aan hierdie wreedaardige rassisme.
Die belangrikste en wreedaardigste rassevoorvalle is die plaasmoorde in Suid-Afrika. Terwyl ons
boere op die plase kos voorsien aan al die land se
inwoners, word plaasmoorde nie deur die swart
owerheid as ‘n prioriteitsmisdaad verklaar nie. Plaasaanvalle en -moorde deur swart terroristebendes
duur voort. En die media sal “nog ‘n plaasmoord”
maar net as nog ‘n nuusberiggie hanteer. Dít is nie
‘n rassemoord nie ― net nog ‘n plaasmoord. Dit is
nie rassisme of terrorisme nie ― net nog ‘n plaasmoord.
Dikwels oorleef die boer en sy vrou die aanval soos
Schalk en Lana Coetzee sopas weer by Reivilo. Ja,
maar erg gemartel en aangerand. En daar is geen
protesaksie of betoging teen die terrorisme wat in
Suid-Afrika voortwoed nie.
Na die dood van die swart misdadiger (George
Floyd) in Amerika, het die liberaliste wêreldwyd
met protesoptogte en betogings begin vir “black
lives matter”. Maar wanneer ‘n blanke boer grusaam vermoor word, skree niemand “white lives
matter” nie.
Swartes (en hulle liberale bondgenote) het ook
begin om standbeelde om te gooi en te beskadig
― ook beelde van links-liberale leiers wat hulle vir
swart voordele en rassegelykheid beywer het: maar
hulle was wit.
Dié kreet dat swart lewens saak maak, impliseer
natuurlik dat Blankes Swartes onderdruk en dat
swart mense nie dieselfde lewenstandaard as die
Blankes bereik nie.
Wie is verantwoordelik vir die swak toestand
waarin so baie swart mense in Suid-Afrika leef?
Wat doen die swart regering van Suid-Afrika om
die swart bevolking op te hef?
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Wat ons sien, is leë beloftes. Terwyl armoede
voortgaan, word kommissies aangestel om korrupsie
in regeringsgelede te ondersoek. Terwyl miljarde
rande wegraak, is daar nie krete van “black lives
matter” nie. Dan word daardie swart massa in opstand gebring omdat hulle swaarkry die erfenis van
kolonialisme en apartheid is. Dan word dit geëtiketteer as die skuld van die Witman, van rassisme.
Die vraag of “black lives matter”, moet nie aan die
blanke Westerse wêreld gevra word nie. Swart
mense moet aan hulle eie leiers en regeerders vra
of hulle lewens saak maak.
Laat ons maar weer kyk na die tyd toe die Witman
in Suid-Afrika regeer het. Laat ons weer kyk hoe
blanke belastinggeld in die miljarde aangewend is
omdat swart lewens saak maak. Geld wat uit die
Witman se sak aangewend is vir swart skole, swart
universiteite, swart hospitale en werkskepping. Toe
was die swart mense van Suid-Afrika se lewenstandaard veel hoër as dié van die res van Afrika,
in so ‘n mate dat selfs die vyandige linkse pers
geskyf het: “South Africa is a shining example on a
troubled continent”.
En toe die politieke mag aan die swart bewind
van die ANC weggegee is, toe stort dit alles stuk vir
stuk in duie met agteruitgang, werkloosheid en armoede vir die hele land se mense. En soos die toestand versleg, is Suid-Afrika afgegradeer tot ekonomiese rommelstatus. ‘n Toestand so benard dat
geen lewe meer saak maak nie.
En dit hou nie op nie. Banke maak toe en ondersoeke word gedoen na gelddiefstal. Staatsondernemings maak toe en smeek vir “reddingsboeie”
om te kan voortbestaan. Vir elke onderneming wat
toemaak, is daar personeel wat werkloos raak.
Duisende mense raak sonder werk en verarm ―
alles weens swak administrasie en swak bestuur
onder dié regering wat “demokrasie” vir al die land
se mense gebring het.
Armoede kan nie weggewens word nie. Dit kan nie
uitgewis word met betogings en die beskadiging van
standbeelde nie. Arm mense kan werk kry wanneer
‘n land so regeer word dat dit buitelandse beleggings
kry, wanneer dit ekonomiese ondernemingsgees het,
wanneer privaatondernemings aangemoedig word
en die land ekonomies groei. Daarvoor is die regering
verantwoordelik. Ook die ANC-regering.

Perspektief deur Gawie
Rassegelykheid
Terwyl duisende mense nog sterf aan die koronavirus, word die politieke toneel skielik oorheers
deur protesoptogte wêreldwyd. Dit word natuurlik
georganiseer deur liberaliste wat nie kan ophou
met die leuen dat die swart mense wêreldwyd onderdruk word nie.
Toe volksnasionalisme begin groei het en Europese volke die gevaar van nieblanke indringing in
hulle lande besef het en daarteen wal gegooi het,
het die virus alle politieke sake tot stilstand geruk.
Nasionalisme was vir die oomblik vergete en die
beskerming van eie volke is tot halt geroep. Al die
aandag was op die virus en maatreëls om te kan
oorleef.
Die sportwêreld, veral hier in Suid-Afrika, kon nie
voortgaan met die propaganda van transformasie
nie. Die politieke propaganda van regstellende aksie
is tot stilstand geruk.
Gawie het reeds in ‘n vorige aflewering gewys op
die gebruik van woorde en begrippe om die waarheid te verdraai. Transformasie en regstellende
aksie: waar Blankes plek moet maak vir Swartes.
En toe doen ‘n blanke polisieman in Amerika sy
werk en arresteer ‘n swart misdadiger. En hy sterf.
Skielik is dit rassisme. Dit was die sneller om die
virus eenkant toe te skuif en te agiteer teen “die
geweld teen swart mense”.
En met dit as uitgangspunt trek die liberaliste los
met die ou kreet dat alle mense gelyk is. Tog
snaaks dat in die linkse wêreld die Swartes altyd
meer gelyk is as die Blankes. Swart mense kan nie
ophou kla dat hulle agtergeblewenes is nie, en dit
is die Witman se skuld.
En toe! Maak jy Google oop, is daar op jou skerm
‘n swart lint met die woorde: “We stand in support
of racial equality...”
Dit is hier waar Google die hele debat opnuut
oopmaak. Rassegelykheid. Is dit waar? Is verskillende rasse gelyk?
Mense van dieselfde ras is nie eers gelyk nie.
Kyk ‘n mens na navorsing wat reeds oor jare gedoen is, dan is dit algemene kennis dat mense se
intelligensie verskil. Blankes het ‘n gemiddelde IK
van 100 tot 110. Die gemiddelde van die Swartes
is 70. En dit is niemand se skuld nie. Jy kan dit nie
verander nie.
Dat rasse verskil, is jare gelede reeds in SuidAfrika besef. Die liberale Britte het ‘n koloniale
stelsel van “equal rights for all civilized men” bepleit. Interessant dat dit deur Cecil John Rhodes

verkondig is. En nou is sy standbeeld in Londen
nie meer vir die liberaliste daar aanvaarbaar nie.
Daarteenoor het die grondwet van die ZAR gelui:
“...in kerk en staat geen gelykheid van gekleurdes”
nie. Die Britse stelsel is oral in Afrika toegepas. Dit
het tot botsing en oorloë gelei.
Rassewrywing en rassebotsings ontstaan juis uit
rassegelykstelling en rassevermenging.
Dr Albert Hertzog het dit baie duidelik gestel: “Die
Bantoe is totaal anders as die Blanke. Sy uiterlike
gaan gepaard met ‘n totaal ander geestelike wese
― anders as dié van die Blanke. Ons sien die verskil in sy luidrugtigheid, die losheid van sy sedes,
sy totaal ander waardes, sy wreedheid, sy begrip
van sindelikheid. Maar dieper as dit alles lê sy totaal ander geestelike wêreld, sy vreemde denkwyse, sy anderse gees wat anders werk”.
Dit gaan dus nie net oor velkleur nie. Ras is die
hoofkenmerk wat mensegroepe van mekaar onderskei. Saam met velkleur is die aangebore eienskappe wat verskil van ras tot ras. Dan kom die
kultuurverskille tussen verskillende volke ― dit
waaroor elke volk trots kan en moet wees.
Dr Hertzog het ook die swart beskawing se mooi
eienskappe beskryf, soos wat elke ras in homself
dra wat mooi en reg is vir sy ras.
Elke mens is van voor sy geboorte ingebind in ‘n
gesin, ‘n familie, ‘n gemeenskap, ‘n volk, ‘n ras. Ras
is die stempel wat God op elke mens geplaas het.
Elkeen weet tog hy behoort nie aan dieselfde volk
of groep as ander nie. Elkeen behoort aan sy ras.
Verskillende rasse het teenstellende idees en
ideale. Daar is nie ‘n gemene deler tussen sulke
groepe nie.
Rassegelykheid? Nee. Dit bestaan nie en kan nie
gemaak word nie.
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Apartheid

Blanke bates geplunder

(Van bladsy 3)
mense het in toenemende getalle as onwettige immigrante na Suid-Afrika gestroom, waarheen die
ekonomiese voorspoed wat onder apartheid bereik
is, hulle gelok het.
Die paswette het egter méér as politieke doelwitte gehad, want dit het ook die sosio-ekonomiese probleme wat onbeheerde verstedeliking en die chaotiese omstandighede wat orals in die wêreld telkens
daarop gevolg het, verhoed: massas ontevrede mense wat nie in die stedelike arbeidsmark opgeneem
kon word nie; wat ŉ buitensporige las op maatskaplike en munisipale dienslewering geplaas het waaraan nie voldoen kon word nie; en wat uiteindelik
werkloos en verarm in krotbuurtes beland het. Styging in misdaad en ander sosiale euwels het onvermydelik daarop gevolg. Die apartheidregering het
waargeneem hoe hierdie tragiese patroon onder
vorige administrasies ontvou het en was vasbeslote
om dit te voorkom (Sauer Verslag: 9-11; Smith &
Booysen: 24-25; 74-75; Gann & Duignan: 73).
Marxisme
Met die toename van Marxisme as ideologie in die
ANC, het die botsing tussen Swart en Wit na die
terrein van ekonomiese ideologie uitgebrei. Onder
die invloed van die verbanne SA Kommunistiese
party het die ANC in 1955 die “Freedom Charter”
aangeneem, waarin die nasionalisering van grond,
banke en myne onder ŉ swart meerderheidsregering
belowe word. Dit het natuurlik die stoere anti-kommunistiese Boere-Afrikaner se grootste vrese bevestig, naamlik dat ŉ swart oorname nie alleen die
verlies van hulle selfbeskikking sou meebring nie,
maar ook ŉ regering daar sou stel wat die land se
ekonomie met kommunisties geïnspireerde beleidsrigtings sou verwoes.

Mnr Andries Breytenbach
(Van bladsy 1)
Hulle kommunisties-geïnspireerde beleidsoogpunte
streef die onwerkbare ideale van die Freedom Charter na. Hulle verwag dat wonderwerke uit die lug
sal val.
“Die Swartman van Afika kan nie konseptueel dink
nie. Die ekonomie is vir hulle ‘n abstrakte begrip.
Ramaphosa besef nie hoeveel skade die ANC
reeds aan die land se ekonomie aangerig het nie”,
sê mnr Breytenbach.
Die president van TLU SA, mnr Louis Meintjes, sê
die ANC moet duidelik uitspel wat hy met radikale
ekonomiese transformasie bedoel. Hy sê markkragte
vra nie vrae oor die geskiedenis of oor rasse nie.
Die ANC het reeds eens winsgewende en stabiele
instansies soos Eskom, Denel, SAL en Spoornet in
bankrotskap laat verval.
Privaat besitreg en ‘n vryemark wat toegelaat word
om so effektief as moontlik te werk, is die antwoord om die ekonomie weer op sy bene te bring.

EM Maritz Prokureurs
Aktevervaardigers

Wil jy huis koop of verkoop?
Soek jy ‘n Aktevervaardiger?
Laat ek jou registrasie hanteer.
Kontak my vir enige navrae.
Ek werk landswyd. Persoonlike diens.
EM Maritz Prokureurs
Tel : 084 506 0692
E-pos: maritz.liza@gmail.com
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Politieke Oorsig
Standbeelde word beskadig
Die optrede van vandaliste wêreldwyd om standbeelde om te gooi of te beskadig, is niks anders as
‘n daad van terrorisme nie.
So sê die hoofsekretaris van die HNP, mnr Louis
van der Schyff.
Mnr Van der Schyff het hom skerp uitgespreek teen
die optrede van betogers om standbeelde van mense
soos Christopher Columbus, Winston Churchill en
Cecil John Rhodes te beskadig.
“Al is die HNP nou nie ondersteuners van die politieke standpunte van onder andere Cecil John Rhodes en Winston Churchill nie, is daar geen regverdiging om standbeelde van hierdie geskiedkundige
figure te beskadig of te vernietig nie. Dit is terreur en
elke owerheid het die reg en verantwoordelikheid om
met gesag teen hierdie mense op te tree, al moet dit
ook met geweld gedoen word”, sê mnr Van der
Schyff.
Na die protesoptogte wat wêreldwyd uitgebreek
het na die dood van die misdadiger, George Floyd,
het dié veldtogte posgevat. Die veldtog Black lives
matter was hierby betrokke en Antifa het ook betrokke geraak. Dit is tydens hierdie aksies wat die
standbeelde omgegooi en beskadig is.
In Minnesota, New Jersey, Miami, Richmond, Virginia, Saint Paul in Minnesota en Boston is standbeelde van Columbus beskadig. Dit is betekenisvol
dat die meeste van dié state en stede deur die
Demokrate (president Trump se opposisie) beheer
word. In Boston is die standbeeld onthoof.
By die Universiteit Oxford eis die betogers dat die
standbeeld van Cecil John Rhodes verwyder moet
word. Die beeld van Winston Churchill in Londen is
deur die owerhede afgesper as beskerming teen
die vandaliste. Dit alles het begin toe die stand-

beeld van Edward Colston, ‘n slawehandelaar, in
Bristol omgestamp en in die hawe gegooi is.
In Antwerpen en in Brussel, België, was daar oproer teen die beelde van Koning Leopold II. Beelde
in Brussel is beskadig. Ook in Parys het 15 000 betogers opgeruk met eise oor beelde wat verband
hou met Frankryk se koloniale tydperk.

Suid-Afrika
Die vandalisme het ook na Suid-Afrika oorgespoel.
Die standbeeld van oud-president Paul Kruger
op Kerkplein in Pretoria is met rooi verf beskadig.
Die beeld van oom Paul se regterhand, wandelstok
en kleed is rooi geverf. Op die voetstuk is die
woord KILLER geverf. Die krygers by die standbeeld se gesigte en hande is rooi geverf.
In Kaapstad het ‘n groepie betogers wat hulleself die swart nasionale krisiskomitee noem, by die
standbeeld van Louis Botha voor die parlementsgebou betoog. Hulle het geëis dat dié standbeeld
“moet val”. Een van die plakkate het gelees: “I refuse to celebrate black oppression”.
● Mnr Van der Schyff sê standbeelde is alom bekend
in Westerse lande. Die blanke beskawing het met
standbeelde die geskiedenis van die land vasgelê.
Enige verantwoordelike mens sal trots wees op sy
land se helde en op diegene wat die land mak gemaak en opgebou het. Daarom word daar gewoonlik vir staatshoofde standbeelde gebou.
Suid-Afrika is in verhouding met Europa arm aan
standbeelde. Hy sê ‘n Afrikanerregering sou baie
meer gedoen het om beeldhouers aan te moedig
om standbeelde te maak. Met ‘n ryke geskiedenis
soos dié van die Afrikanervolk, is ons dit aan onsself verskuldig om meer standbeelde op te rig.
Die Afrikaner 19 Junie 2020
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Verjaardagfonds

Dit stel ons in staat om boodskap
van vryheid uit te dra
Dit is met groot vreugde dat ons vandag kan dankie sê vir nog bydraes wat Die Afrikaner ontvang het.
Terwyl die hele wêreld raas en baklei oor rassegelykheid en swart regte, gaan ons in hierdie blad voort
om onbeskaamd te veg vir die reg van die Blankes en die Afrikaner in ons vaderland. Waar ons tans
onderdruk word, sal ons nie opbou om die boodskap van die vryheid van ons volk uit te dra nie.
Die protesoptogte en ras-gebaseerde betogings dra een belangrike boodskap uit: die standpunt en
beleid van die HNP was toe tog reg. Reg en regverdig.
Hierdie week was ons nie in staat om Konsentrasiekampdag by die Irene-kampkerkhof te herdenk
soos die HNP dit elke jaar doen nie. Die sosiale media kon in hierdie geval baie positief gebruik word
om dié boodskap wyd uit te dra. Ons is ook dankbaar dat soveel ander Afrikaner-organisasies en individue ook hulde aan ons vroue en kinders gebring het wat in die Engelse Oorlog in die konsentrasiekampe gesterf het. Ons sal en mag nooit die offers wat hulle gebring het, vergeet nie.
Daarom sê ons vir elke bydrae baie dankie. U bydrae stel ons in staat om op verskillende maniere
die boodskap van Afrikanerskap en Afrikanertrots uit te dra en ons ideaal om ons volk se vryheid te herstel, lewend te hou.
Ons erken vandag met groot dank die volgende bydraes:
Totaal van die vorige bydraes wat reeds erken is:
Mnr PT van Staden
Mnr D Bredell
Dr PW Möller
Mnr DF Gouws
Totaal:
•

R76 250
R 2 000
R 250
R 1 000
R 300
R 79 800

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!

HNP se landposadres
Posbus 18826, Pretoria-Noord, 0116
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Woord en
wêreld
Wedergeboorte
Romeine 3:21 en 22
“Maar nou het die vryspraak deur God waarvan die
wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is
die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te
onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo”.
In Johannes 3 wil Nikodemus weet wie is Jesus.
Hy is nuuskierig. Wie is hierdie man wat soveel
wondertekens kan doen?
Terwyl Nikodemus nog wonder oor die identiteit
van Jesus, gee Jesus ‘n antwoord wat klink of dit
geen verband hou met Nikodemus se vraag nie.
Jesus sê: “As iemand nie opnuut gebore word nie,
kan hy die koninkryk van God nie sien nie”.
Om opnuut gebore te word, kan ook vertaal word
met: om van Bo gebore te word. Jesus sê dus: Dat
as iemand nie weer van Bo gebore word nie, kan
hy nie die koninkryk van God sien nie. Selfs om die
koninkryk van God te sien, moet jy van Bo daartoe
in staat gestel word.
Jesus praat van ‘n geboorte wat van Bo kom, van
God kom. En dit gebeur slegs deur die Gees van
God. Die Gees wat werk soos die wind. Die oorsprong en eindpunt van die wind kan nie gesien word
nie, maar die bestaan daarvan wel. Só werk die
Gees in ‘n mens en die werking manifesteer in
wedergeboorte, bekering, nuwe lewe, ingaan in die
koninkryk van God. Dit is die Gees wat die wedergeboorte bewerk.
Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Die
antwoord wat die kerk vanuit die Skrif gee, is in
kort: Dat ek in lewe en sterwe nie aan myself nie,
maar aan my Getroue Verlosser Jesus Christus
behoort.
Die werking van God se Gees (‘n geboorte van
Bo) stel ons in staat om die koninkryk van God te
sien en weer en weer tot die belydenis te kom dat
Jesus die Here is; die Opstanding en die Lewe!
Alles is van God en tot God. Daarom buig ons in
ontsag voor Hom, aanbid Hom en staan ons in verwondering met lof op ons lippe.
Glo ons dat daar ‘n klomp dinge is wat ons reken
nodig is vir ons redding? Die evangelie eis nie in
die eerste plek werke van liefde nie. Die evangelie
openbaar eerder die liefde wat God vir ons het!
Ons doen goeie werke uit dankbaarheid vir die
werking van die Heilige Gees in ons lewe.

Dié Land
is ons Land!
Nommer 28

Swart tuislande (volkstate)
Die Verwoerd-era het in 1951 aangebreek toe hy
as Minister van Naturellesake in daardie jaar die
Wet op Swart Owerhede deur die parlement
gevoer het. Daarvolgens sou Swartes hul eie
stam-, streeks- en gebiedsowerhede in hul eie gebiede kry om oor hul eie sake onder voogdyskap
van die Blanke beheer uit te oefen.
Dit is in 1959 opgevolg deur die Wet op die
bevordering van Swart Selfbestuur. Swartes in hul
eie gebiede sowel as in Blanke gebiede het politieke regte, maar veral stemreg, verkry om oor hul
eie gebiede te regeer. Deur aan hulle selfbeskikking in hul eie gebiede te gee, aanvanklik
onder voogdyskap van die Blanke, het die Blanke
die Swarte ontstrengel aan die blanke politieke
bestel. Deur aan die Swarte die seggenskap oor
eie sake te gee, het hy vir homself selfbeskikkingsreg opgeëis wat nooit weer met anderskleuriges gedeel moes word nie.
Die Blanke het volkome baas geword oor sy eie
gebied.
Die swart gebiede het geleidelik ontwikkel tot ŉ
groter mate van outonomie. Transkei het reeds in
1956 sy eie gebiedsowerheid gehad. Daarna het
Bophuthatswana en Ciskei in 1961 gevolg, Lebowa en Venda in 1962, Qua-Qua in 1969, KwaZulu in 1970, KaNgwane in 1975 en KwaNdebele
in 1977. Selfregering is sedert 1963 aan hulle
toegestaan toe die Transkei die eerste was wat sy
eie grondwet gekry het. Daarna het vier volle onafhanklikheid verkry, naamlik Transkei (1976), Bophuthatswana (1977), Venda (1979) en Ciskei
(1981).
Die HNP het geoordeel dat hierdie stap te haastig
was en dat John Vorster net die probleem van sy
skouers wou afhê. Daar is nie aan Verwoerd se
voorwaardes voldoen dat dié gebiede eers finansieel onafhanklik moes wees, en die meerderheid
van hulle bevolkings in hul eie gebiede gevestig
moes word nie.
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Uit ons geskiedenis
16 Junie
Konsentrasiekampdag
Elke jaar op 16 Junie word Konsentrasiekampdag in SuidAfrika gevier. Dan word hulde gebring aan die meer as 34 000
vroue en kinders wat tydens die Engelse Oorlog in Britse
konsentrasiekampe gesterf het.
In Pretoria neem die HNP jaarliks die leiding en word dié
byeenkoms by die Irene Konsentrasiekamp-kerkhof
gehou. Die Bittereinder Perdekommando neem ook elke
jaar deel en doen die Vlagseremonie en die bekendstelling
van vlae van die verskillende Boererepublieke.
Die Magalies-Moot Volkspelelaer verleen ook groot luister
aan die verrigtinge met ‘n volkspelevertoning. Verskeie ander
Afrikaner-organisasies neem deel. Kranse word gelê. ‘n
Predikant word genooi om ‘n oordenking te hou en ‘n spreker kry die geleentheid om die geskiedenis van
die Engelse Oorlog te vertel.
Die hoogtepunt van die byeenkoms is wanneer die kinders deelneem aan die Perdekommando se
vlagseremonie. Aan die einde van die verrigtinge kry die kinders wit rosies en ander blomme wat hulle
dan op elkeen van die graffies gaan neersit.
Vanjaar kon dié herdenkingsbyeenkoms nie plaasvind nie omdat die byeenkomste van groot getalle
mense verbied is. Dit is jammer. Dit is veral jammer om ‘n jaarlikse vaste reëling te onderbreek.
Die FAK het vanjaar ‘n nuwe beeld in die kampkerkhof ter nagedagtenis aan die vroue en kinders wat
daar gesterf het, onthul.
Hoekom Konsentrasiekampdag?
Op 16 Junie1900 het die Britse bevelvoerder, Lord Roberts, Proklamasie 5/1900 uitgevaardig waarvolgens die Boere-vroue en -kinders in strafkampe aangehou moes word. Baie van hulle is te voet soos
diere na die naaste treinstasie aangejaag. Daar is hulle op vuil oop treintrokke gelaai en na die konsentrasiekampe geneem.
Die plaashuise is verbrand. Die landerye is ook afgebrand en die vee is doodgemaak sodat die Boere
in die veld, teen wie die Britte oorlog gemaak het, nie kos kon kry nie.
Lord Roberts en die Britte kon nie die oorlog teen die handjievol Boere wen nie, en het toe die oorlog
teen die weerlose vroue en kinders gevoer om die Boere uiteindelik tot oorgawe te dwing.
Tydens die oorlog was daar 43 konsentrasiekampe. Daarvan was 17 in Transvaal, 13 in die Vrystaat,
9 in Natal en 4 in Kaapland. Sommige geskiedskrywers is van mening dat daar 55 sulke kampe was.
In die Bethulie-kamp was daar 8 000 mense aangehou. Dit was ook hier waar die meeste sterftes was.
Van Mei tot Desember 1901 was daar 30 000 sterftes. Hiervan was 80% kinders jonger as 16 jaar. Tot
17 kinders het per dag gesterf.
Die Britse konsentrasiekampe was ‘n volksmoord op die Afrikanervolk. Mnr Jaap Marais het in sy lewe
verskoning van die Britte geëis deur briewe aan die Britse Koningin sowel as aan die eerste minister,
mnr John Major, te skryf. Behalwe dat ontvangs van die briewe erken is, het die Britte dié eis bloot
geïgnoreer. Die Britte het eerder huisvesting aan die ANC in Londen gegee toe die ANC in Suid-Afrika
verban was.
Vanjaar het dié huldiging nie plaasgevind nie. Die HNP bring met hierdie kort artikel hulde aan daardie
vroue en kinders van ons volk wat so wreedaardig behandel is en in die kampe gesterf het.

“Ons sal die offers wat julle gebring het, nooit vergeet nie!”
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