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Suid-Afrika is die laaste paar weke weer erg
geteister deur wrede en onsmenslike plaasaan-
valle en -moorde.

Terwyl daar reaksie uit verskillende en onver-
wagte oorde oor die toenemende moorde was,
steur die ANC-regering hom geensins aan dié
wreedheid nie. Dit bly skokkend dat #blacklives-
matter wêreldwyd ondersteun word (ook deur
blanke liberaliste) en dat #boerelewensmaaksaak
nie dieselfde aandag geniet nie, sê mnr Henk van
de Graaf, senior dagbestuurslid van die HNP en
voorsitter van TLU SA se Noordstreek.

Tog het die nasionalistiese aksiegroep, Voorpost,
'n bewusmakingsaksie in die Vlaamse stad Brugge
gevoer oor plaasmoorde in Suid-Afrika. Hulle het ook

handtekeninge van die publiek gekry teen die
plaasmoorde en volksmoord op die Blankes in
Suid-Afrika.

Met die uitbreek van die korona-virus was die uit-
deel van kospakkies groot nuus. Foto’s is gepubli-
seer van boere wat trokvragte vol kos afgelewer
het vir honger mense. Dit word van die boer ver-
wag om vir elke Suid-Afrikaner se kos op sy tafel
te sorg, maar die staat is nie bereid om hulle le-
wens te beskerm sodat hulle hierdie belangrike
menslike taak kan verrig nie.

Die goeie nuus is dat boere meer paraat word. Daar
is gevalle waar op die terroriste geskiet is. Van hulle
is gewond, maar ander is ook dood in dié aanvalle.

Die wêreld skree dat black lives matter,
maar swyg oor wit lewens is kosbaar

Hierdie nasionalistiese aksiegroep, Voorpost, het 'n bewusmakingsaksie
in die Vlaamse stad Brugge gevoer oor plaasmoorde in Suid-Afrika.



Dit is interessant dat verskeie wê-
reldgebeure die laaste tyd plaas-
vind, die een in opvolg tot die an-
der, en dit juis nadat veral die Wes-
terse wêreld skerp begin neig het na
‘n terugkeer tot volksnasionalisme.

In verskeie Europese state het reg-
se of nasionalistiese partye ge-
weldig veld gewen, en selfs hier en
daar ‘n regering oorgeneem. Die
weersin teen die multikulturele sa-
melewing het duidelik geword en
verskeie lande het die instroming
van veral Afrikane probeer stop. 

Brittanje het besluit om die Euro-
pese Unie, die sterkste streeks-
moondheid en waarskynlike eks-
periment vir ‘n wêreldregering, te
verlaat. En as kersie op die koek

wen Donald Trump die verkiesing teen die ver-
linkse Hillary Clinton. Theresa May, Britse eerste
minister, kry dit egter nie reg om Brittanje uit die
EU (die sogenaamde Brexit) te kry nie en bedank.
Boris Johnson neem oor en kry dit reg met sy
deurmekaar hare en al, om Brexit in ‘n oogwink
deur te voer. Skielik begin ander Europese lande
om dit ook te oorweeg, want dit kan gebeur. Outo-
nomiteit van volke en state is skielik weer vir die
eerste keer in dekades op die tafel.

Toe kom die korona-virus, en Covid-19 word deur
‘n internasionale instelling, die Wêreld Gesond-
heid Organisasie (WGO), tot ‘n pandemie ver-
klaar. Die WGO skryf toe voor hoe dit hanteer moet
word. Hulle kry dit reg om die hele wêreld in ge-
vangenskap te plaas waar mense se lewens skielik
tot in die fynste besonderhede beheer word. Daar
word voorgeskryf waar en hoe jy moet reis; wat jy
nie mag drink nie; dat jy nie mag rook nie; wie
mag werk en wie nie; vrye spraak word ingeperk,
want sê jy iets oor Covid-19, word jy veroordeel
tot fopnuus en gevonnis; die howe het skielik on-
toeganklik geword, en in Suid-Afrika het ‘n minis-
ter van Oosterse afkoms nog gepoog om voor te
skryf watse skoene gedra mag word en wat nie.

Skielik staan feitlik elke regering onder die
gesag van die WGO, en gaan die WGO selfs
sover om state en regerings voor te skryf of hulle
weer die ekonomie mag oopmaak en op watter
wyse. Met een gebeurtenis word alle vorme van
outonomie vernietig of sterk aan bande gelê.

Net toe die weerstand hierteen begin momentum
kry, sterf ‘n swart misdadiger in Amerika, na be-
wering aan die hand van ‘n blanke polisiebeampte.
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. Demokrasie se einde? Floyd se dood lei tot opstande, nie net in Amerika nie,
maar ook elders in die wêreld, en die wêreld se
Blankes word uitgemaak vir alles wat sleg is, en ver-
kieslik moet hulle van skaamte in die grond wegsak. 

Asof dit nie genoeg is nie, duik kolonialisme ook
wêreldwyd op en moet standbeelde van gewaande
kolonialiste of beweerde rassiste verwyder word.
Cecil John Rhodes se standbeeld in Engeland moet
val, pres. MT Steyn se standbeeld val by Kovsies,
en selfs in Vlaandere word geëis dat ‘n standbeeld
in Antwerpen verwyder moet word omdat dit kolo-
nialisme sou uitbeeld.

Intussen kom die presidentsverkiesing in Amerika
nader, terwyl die Covid-19 besmettings en sterftes
daar onverklaarbaar hoog bly. Natuurlik is alles Do-
nald Trump se skuld. Met die laaste Amerikaanse
verkiesing is Trump daarvan beskuldig dat hy Rus-
land se hulp ingeroep het om die verkiesing te be-
invloed. Tans is daar ooglopend magte aan die
werk om Trump se herverkiesing negatief vir hom
te beïnvloed.

Dit laat die vraag ontstaan of daar nog werklik
demokrasie bestaan, veral na al hierdie gebeure?
Dit is lank reeds so dat geen enkele regering in die
wêreld kan aanspraak maak dat hy die meerder-
heid kiesers verteenwoordig nie. In elke land is daar
meer stemgeregtigde kiesers wat nie vir ‘n regering
gestem het nie as wat wel vir hom gestem het. As
die stempersentasie byvoorbeeld 70 persent is, het
onmiddellik 30 persent kiesers nie vir daardie rege-
ring gestem nie. Tel dan die opposisiestemme daar-
by, en dit is duidelik dat elke land opgeskeep sit
met ‘n minderheidsregering, wat die meerderheid
wil voorskryf. 

Dit is geen demokrasie nie. Die vraag is nou:
wanneer gaan die skyn van demokrasie finaal ver-
nietig word, en wat gaan die alternatief wees?

Dalk moet volksgesindes regoor die wêreld gesa-
mentlik daaroor begin besin, voordat die een-
wêreldmagte finaal alles oorneem.
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Plaasmoorde en -aanvalle het in Junie dramaties
toegeneem. TLU SA sê daar was 40 aanvalle en
ses moorde. Agri SA se syfer is 29 aanvalle.

Misdaadkenners en -navorsers wys daarop dat
dié terroriste-aanvalle meer georganiseerd en
gekoördineerd plaasvind. Bendes beweeg in ‘n
bepaalde gebied in en slaan op ‘n klomp plekke
gelyktydig toe. Dit plaas die veiligheidsmaatskap-
pye onder druk.

Die aanvalle is uitermate wreedaardig. Salgoffers
van dié misdadigers word erg gemartel. So by-
voorbeeld is Schalk en Lana Coetzee (64 en 63
jaar oud) op hulle plaas buite Reivilo met kook-
water gebrand en ernstig aangerand.

Ander aanvalle wat plaasgevind het, was dié op
Pieter (65) en Ann Nel (61) van Remhoogte buite
Brits op 5 Junie. Ook plaaswerkers word nie deur
die aanvallers ontsien nie. Op 18 Junie is die seun
en dogter van ‘n plaaswerker buite Pietersburg
geskiet ― die seun in die bobeen en die dogter in
die elmboog. Dié aanval was een van sewe aan-
valle binne 24 uur in daardie omgewing.

Die name van die oorledenes wat in Junie ver-
moor is, is: dr Roelof Botha by Tulbach (1 Junie);
Solomon Mbokane (‘n boer by Badplaas, 4 Junie);
Eduard Neumeister by Balgowan in Natal (6 Junie);
Kosie Botha van Pongola (16 Junie); Edwin Kotze
by Buffelsdrift, noord van Pretoria (21 Junie) en
Albert Küssel by Sundra op 23 Junie.

Dit is verblydend dat boere baie meer paraat is
teen dié aanvalle. Aanvallers word gewaarsku dat
hulle gaan seerkry. Dit is die boer (en enige ander
persoon) se reg om sy en sy geliefdes se lewens
in moord-aanvalle te beskerm ― soveel te meer in
‘n terroriste-aanval.

Tydens die Junie-aanvalle is daar drie gevalle
bekend waarin terroriste beseer is. Na die gruwe-
like aanval op die Coetzee-egpaar by Reivilo het
boere georganiseerd opgetree en een van die aan-
vallers raakgeskiet. Die ander is naby Schweizer-
Reneke aangekeer en in hegtenis geneem.

Tydens ‘n aanval by Tweeling in die Noord-Vry-
staat is twee aanvallers doodgeskiet. Ook by Pot-

Moorde op boere is grusaam

gietersrus het ‘n boer op sy aanvallers geskiet en
van hulle gewond.

“Die ANC-regering sal moet kennis neem dat
boere nie gaan stilsit om vermoor te word nie”, sê
mnr Louis van der Schyff, hoofsekretaris van die
HNP. “Tans is die boere bereid om hulle lewens en
eiendom te verdedig, maar as daar nie spoedig aan
dié terreur-aanvalle van owerheidskant aandag
gegee word, sal dit ontwikkel in die instelling van
vergeldingsoptrede om wet en orde te handhaaf.

“Die Witman word tans wêreldwyd in die be-
skuldigdebank geplaas omdat ‘n swart misdadiger
dood is, maar die reaksie op die moorde op boere
(veral blanke boere) in Suid-Afrika is op die oom-
blik maar nog baie gering. Dié saak moet ook
wêredlwyd uitgedra word soos die black lives mat-
ter. Die Westerse wêreld moet kennis neem dat
die Witman in Suid-Afrika nie sal stilsit om op ge-
trap en vermoor te word nie. Die boodskap WLK
(Wit lewens is kosbaar) moet ook ‘n veldtog word”,
sê mnr Van der Schyff. 

Ook die DA het tot die debat oor plaasaanvalle
toegetree. ‘n Debat is aangevra om die euwel van
plaasmoorde in die parlement te bespreek. Mis-
daad op plase het tot regstreekse verliese van
R10 miljard in die landbousektor gelei en het ‘n on-
regstreekse skade van R20 miljard aan die al-
gemene ekonomie aangerig. Elke kommersiële
boer lewer gemiddeld kos aan 1 500 mense.

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

EM Maritz Prokureurs
Aktevervaardigers

Politieke oorsig
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ANC weggebreek het, opgesteek om teen die
dra van passe te agiteer. Die skare het ŉ mu-
nisipale voertuig vernietig en die Polisiestasie
omsingel. Die aankoms van ŉ gepantserde
polisievoertuig het nie die skare tot bedaring
laat kom nie. Inteendeel. Hulle het begin om klip-
pe te gooi, vorentoe gebeur en die heining om
die polisiestasie begin omstoot (Grobbelaar: 70).
Morgan Norval, ŉ voormalige VSA-Marinier-
offisier en student wat die gebeure nagevors het,
beskryf dit soos volg: 

“The crowd had been stirred up by fiery oration
and advanced on the station armed with sticks,
clubs, bottles, knives, spears, iron pipes, pan-
gas (an African version of the machete) and
other weapons... Viewing the chanting, fren-
zied crowd advancing on them, the handful of
officers at the station panicked and opened fire.
When the shooting stopped, 69 blacks were
dead and 178 wounded... both the ANC and
PAC leadership seized on the tragic event to
advance their own agendas” (Norval, M.: 58).

Na die Sharpeville-insident het die ANC en PAC
ŉ intensiewe opruiende kampanje geloods en
daar het wydverspreide opstande plaasgevind.
ŉ Skare van 25 000 het byvoorbeeld in Kaap-
stad, 1 500 km van Sharpeville af, saamgetrek.
Onder die leiding van sy kommunistiese leiers
het die ANC ŉ militêre vleuel, Umkhonto we Siz-
we (Spies van die Nasie; afgekort as MK) ge-
stig met Nelson Mandela as “opperbevelvoer-
der”. MK was verantwoordelik vir ongeveer 400
dade van sabotasie wat gedurende die tydperk
1961 tot 1963 landswyd gepleeg is (Stadler: 26).

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 (13)

Aanbreek van die sestigerjare: “Uhuru”,
Sharpeville en Umkhonto 

Die Boere-Afrikaner se vrese oor die gevolge
van ŉ swart regering vir Suid-Afrika is gesterk
deur gebeure elders in Afrika, waar voormalige
Europese kolonies een na die ander onafhanklik
geword het. Die Swahili-woord vir vryheid, Uhuru,
en die afgryslike gebeure wat met Uhuru ge-
paard gegaan het, het die ergste vermoedens
van die blanke Suid-Afrikaner bevestig: Swart
“bevryding” en meerderheidsregering het hand
aan hand gegaan met die ergste denkbare bar-
barisme in dosyne Afrikastate. “Vryheidsveg-
ters” in die voormalige kolonies het Blankes,
Arabiere en Indiërs op ŉ groot skaal uitgemoor
met kapmesse, bendeverkragtings op vroue
uitgevoer, kinders vermink en tot die dood toe
gemartel, selfs stoetvee en wild in die land se
wildtuine uitgeroei, en infrastruktuur en letterlik
alles meer wat “Wit regering” verteenwoordig
het, vernietig.

Daarna het hulle marxistiese diktatorskappe tot
stand gebring wat alle vorms van menseregte
tot so ŉ mate vertrap het dat die ergste vergrype
van die voormalige koloniale regerings in ver-
gelyking daarmee, absoluut niksseggend is.

Op 24 Januarie 1960 het dit gelyk asof Uhuru
Suid-Afrika bereik het toe ŉ groep polisie-
manne deur ŉ swart bende by Cato Manor in
Natal omsingel is. Vier wit en vyf swart polisie-
bamptes is doodgeslaan en sommige on-
herkenbaar vermink (Heymans: 1-17).

Minder as twee maande later, op 21 Maart 1960,
het ŉ woedende skare van 15 000 Swartes teen
die plaaslike polisiestasie by Sharpeville, ŉ
swart lokasie naby Vereeniging in Transvaal,
opgeruk. Hulle is deur die PAC (Pan Africanist
Congress), ŉ groep wat kort tevore van die

Die Suid-Afrikaanse Polisie het wet en
orde herstel nadat ‘n skare van 15 000
Swartes teen die plaaslike polisiestasie

by Sharpeville opgeruk het. 
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Nadat die Britte Pretoria, die hoof-
stad van die ZAR, tydens die
Tweede Vryheidsoorlog in 1900
ingeneem het, het die Slag van
Donkerhoek slegs ‘n week later
plaasgevind. Die Boere het vir twee
dae teen die Engelse weerstand
gebied. Hierdie veldslag het weer
die Boere se krygsmoreel opge-
hef. Dit was ‘n keerpunt sodat hulle
vir nog twee jaar voortgeveg het.

Die boek, Donkerhoek, 11 – 12
Junie 1900: Keerpunt in die Anglo-
Boereoorlog, geskryf deur mnr Andries Breyten-
bach, sal binne die volgende dae beskikbaar wees.
Mnr Breytenbach het sy meestersgraadstudie oor
dié slag gedoen. Die boek word deur Kraal Uit-
gewers uitgegee.

Kraal Uitgewers is tans besig om ‘n reeks geskie-
denisboeke te publiseer. Dit staan onder redaksie
van prof Fransjohan Pretorius, bekende geskied-
kundige aan die Universiteit van Pretoria.

Mnr Breytenbach sê as student aan die Militêre
Akademie was krygsgeskiedenis een van sy hoof-
vakke. Tuis het hy met die Afrikanervolk se geskie-
denis grootgeword. Toe hy op 'n tema vir ‘n verhan-
deling vir sy meestersgraad moes besluit, was 'n
tema uit die krygsgeskiedenis 'n voor die hand
liggende keuse. Die Donkerhoek-slag was nog nie
ernstig nagevors nie. Daar was dus ŉ geleentheid
om die slag behoorlik te ondersoek.

As kind het hy reeds belanggestel in dié slag. Hulle
het as gesin dikwels van Pretoria na die familie-
plaas op Wonderfontein  gery. Telkens wanneer hulle
oor daardie nek in Donkerpoort gery het, het sy vader
(die bekende Staatshistorikus, dr JH Breytenbach)
ŉ opmerking oor die veldslag wat daar plaasgevind
het, gemaak. 

Die aspek van die Slag van Donkerhoek wat uit-
staan, is Louis Botha en sy  offisiere se vermoë om
met só min burgers (kwalik 4 000 en boonop gede-
moraliseerd) en karige artilleriesteun 'n linie van
40 km te beset en 'n oormag wat hulle vyfvoudig
oortref het, twee dae lank teë te hou.

Hy bestempel die Slag van Donkerhoek as ’n keer-
punt in die Anglo-Boereoorlog omdat Donkerhoek
die laaste oorwoë stellinggeveg van die oorlog was.
By Dalmanutha sou die Boere weliswaar nog een
keer vanuit vaste posisies so 'n Britse aanslag trot-

Donkerhoek, 11 – 12 Junie 1900

seer, maar reeds met Donkerhoek
is besluit om volskaals oor te gaan
tot die sogenaamde guerrilla-taktiek,
wat die aard van die stryd heel-
temal verander het. Direk na dié
slag is offisiere na hul streke gestuur
om drosters op te vorder en die
uitgerafelde kommando's te her-
organiseer. Droë hout is afgeskud
en die stryd is daarna met nuwe
ywer en geesdrif gevoer.

Wat die Britse leërleiding betref,
het die onverwagte taai weerstand

van die Boere by Donkerhoek die besef by hulle
tuisgebring dat die inname van Pretoria, wat vir hulle
die strategiese doel was wat die oorlog moes be-
eindig, ŉ hol oorwinning was. Hulle het reeds ge-
sien dat die proklamering van die Vrystaat as Britse
gebied nie die Vrystaat tot onderwerping gedwing
het nie. Inteendeel. Genl De Wet se optrede by
Rooiwal en ander plekke het aan hulle ŉ voorsmaak
gegee van die nuwe aard van die oorlog en wat hulle
kon verwag nadat Transvaal ook besluit het om die
stryd voort te sit. Daarom het Roberts vier dae na
Donkerhoek, op 16 Junie, daardie infame prokla-
masie uitgevaardig waardeur oorgegaan is tot die
verskroeide aarde-beleid en die misdadige optrede
teen die weerlose vrouens en kinders.

Die kernboodskap in hierdie boek wat vir vandag
se geslag nog geldig of rigtinggewend is, is dat hier-
die geskiedenis demonstreer hoe ons volk en selfs
sommige van ons voorste leiers vir ‘n tyd lank ook
maar op moedverloor se vlakte gesit het en nie meer
kans gesien het om voort te gaan met die stryd nie.
Hulle is egter deur ander volksgenote wat reeds
deur daardie laagtepunt was, bemoedig en het die
aansporing om te volhard ter harte geneem, met
goeie gevolg. 

Al het hulle uiteindelik die oorlog verloor, was die
heldedom wat uit daardie stryd gebore is, die brand-
stof vir Afrikanernasionalisme wat ons volk in staat
gestel het om sowat 60 jaar later selfs ŉ groter re-
publiek te verkry as dié waarvoor hulle in daardie
oorlog gestry het. 

• Die prys van die boek en waar dit beskikbaar is,
sal in die volgende uitgawe van Die Afrikaner be-
kendgemaak word.

Uit ons geskiedenis
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4 Julie 1899

Dr Albert Hertzog
Johannes Albertus Munnik (Albert) Hertzog was die eerste leier van
die HNP. Hy was die oudste van drie seuns van genl JBM Hert-
zog en sy vrou Mynie Neethling. Albert Hertzog is op 4 Julie 1899
in sy ouerhuis in Bloemfontein gebore.

Dr Hertzog is op 22 Julie 1933 met Katharine (Katie) Whiteley,
‘n nooi van Grahamstad, getroud.

Dr Hertzog het hom met die stryd van die Afrikaner vereenselwig.
In die dertigerjare het die verstedeliking van die Afrikaner toege-
neem. Die omvang van die armblankevraagstuk was enorm. Afri-
kaners het na die myne aan die Rand gestroom om werk te kry. Dr
Hertzog het op vakbondgebied by die stryd van die mynwerkers
betrokke geraak. Op 24 November 1936 is die Afrikanerbond van
Mynwerkers tydens ‘n vergadering van mynwerkers in die stadsaal
op Krugersdorp gestig.

In 1934 was dr Hertzog betrokke by die stigting van Volkskas
met mnr JJ Bosman as hoofbestuurder en op 17 Mei 1938 was hy betrokke by die stigting van die
koopvereniging, Koopkrag. Die doelstelling was om die volk te leer om Afrikanerbesighede te onder-
steun, om die Afrikanerbesighede onder die aandag van die publiek te bring en om ‘n fonds op te bou
waardeur Afrikaner-ondernemings moontlik gemaak kon word.

Albert Hertzog was vir 26 jaar lank lid van die Uitvoerende Raad van die Afrikaner Broederbond. Hy
is in 1972 uitgeskop vanweë sy betrokkenheid by die HNP.

Om die Afrikaner se identiteit en
kultuur te handhaaf, was dr Hertzog
ook betrokke om as deel van die kul-
tuurstryd die Bybel in Afrikaans te
vertaal. Die eerste besending Afri-
kaanse Bybels het in Mei 1933 uit
Londen in Suid-Afrika aangekom.

As lid van die stadsraad van Pre-
toria het dr Hertzog ‘n belangrike rol
gespeel om die standbeeld van Paul Kruger vanaf die Pretoria stasie na Kerkplein te verskuif.

In 1947 het dr DF Malan vir dr Hertzog in Ermelo as NP-kandidaat laat nomineer. Dr Hertzog het Er-
melo (‘n tradisionele VP-setel) gewen. Dr Hertzog het toe die aktiewe partypolitiek betree. Hy is later
deur dr Verwoerd in die kabinet opgeneem as Minister van Pos- en Telegraafwese en Gesondheid. As
Minister van Gesondheid het hy ‘n deurbraak gemaak teen die siekte Poliomyelitis Anterior Acuta
(kinderverlamming of net bekend as polio). 

Dit was ook in die sestigerjare wat die vraag na beeldradio in SA op die voorgrond gestoot is. In Maart
1960 het dr Hertzog die Parlement ingelig dat hy teen die instelling van beeldradio gekant was. Dr Hert-
zog het geweet dat die beeldradio vir die massamens aanvaarbaar moes wees.

Daardie groep mense is 70% van die bevolking.
Sy standpunt was dat “dit beteken dat jy moet
daal tot die laagste van mens wees ― tot die
dierlike in die mens. Jy moet daal tot moord en
tot doodslag en tot geweld en tot onsedelikheid.
Daardeur trek jy die grootste massas”.

(Vervolg op bladsy 8)

Afrikaanse koopvereniging:

Om die volk te leer om Afrikanerbesighede te onder-
steun, om die Afrikanerbesighede onder die aandag van
die publiek te bring en om ‘n fonds op te bou waardeur
Afrikaner-ondernemings moontlik gemaak kon word.

Dr Hertzog was teen die instelling van beeldra-
dio, want, het hy gesê:
“beeldradio moet vir die massamens aan-
vaarbaar wees. Dit beteken dat jy moet daal
tot die laagste van mens wees ― tot die dier-
like in die mens. Jy moet daal tot moord en tot
doodslag en tot geweld en tot onsedelikheid.”

Uit ons geskiedenis



Deur Dolf Buitendach

Suid-Afrika se ekonomie was al tydens die aangekondige begrotingsrede op 26 Februarie 2020 op pad om koersloos in die
verkeerde rigting te dobbel. Vir etlike jare al staan die aanklag dat die wil ontbreek om die regte stappe te doen wat noodsaaklik
is. Die ideologiese inhokking in denke, tesame met die ANC se verdeelde leierskap, verhoed dat plaaslike en internasionale
advies geneem kan word om die ekonomiese doodloopstraat te verlaat.

Sosialisme, SEB (Swart Ekonomiese Bemagtiging = AAS: Aandele Afpersing vir Swartes) Affirmative Action (RA? = Regstellende
Aksie) en inmenging in besighede se indiensneming, bestuur en eienaarskap ontmoedig ‘n gesonde ekonomie wat ‘n gesonde
ekonomiese groei moet skep en werkloosheid moet verlaag.

Die stand van die land se ekonomie en die vooruitsigte moet teen genoemde agtergrond oorweeg word. Die ANC-regering se
Begrotingsrede op 26 Februarie 2020 en die Tussentydse Begrotingsrede op 25 Junie 2020 verskaf alle redes om uiters
bekommerd te wees. Alhoewel die COVID-19 gesondheidsramp die ekonomiese toestand aansienlik verder verswak het, was
daar alreeds negatiewe afwykings op die Februarie 2020 begrotingsresultate.

Die volgende inligting uit die twee begrotings en die vorige jaar se resultate som die negatiewe ekonomiese vooruitsigte op:

Die vyf grootste regeringsuitgawes in die 2020/2021 begroting word aangewend op:
•  Koste op skuld R229.3-miljard beloop 25% van regeringsinkomste.
•  Onderwys R396.4 miljard.
•  Maatskaplike toelaes (aan 19-miljoen persone) R309.5-miljard.
•  Gesondheid R229.7-miljard.
•  Sekuriteit (polisie, verdediging, staatssekuriteit [insluitende howe en gevangenis] asook Biinelandse Sake) R217-miljard.
•  Gemeenskapsontwikkeling R212.3-miljard.

Tydens die Begrotingsrede op 26 Februarie 2020 het die ANC-minister aangedui dat Suid-Afrika ‘n ekonomiese groei van
0.9% verwag teenoor die wêreld-gemiddeld van 3.3% en Sub-Sahara Afrika se 3.5%. Dit dui alreeds op ‘n abnormale toestand en dat
die land nie eers in Afrika kan meeding nie.

Die hersiene begrotingsinkomste, teenoor uitgawes, wat op 24 Junie 2020 aangekondig is, toon ‘n tekort van R761.7-mil-
jard teenoor die Februarie-begroting se R370.5-miljard. Dié geld moet in die volgende paar jaar gevind word. Die vraag is van
waar? Totale skuld is besig om op te hoop tot R4-triljoen teen die einde van die jaar, wat 81.8% van die land se BBP is. Dit is
gevaarlik naby aan ‘n skuldstrik (in Engels “debt trap”).

Die volgende realiteite werk teen die hoop om uit die skuldstrik te kom. Eerstens  die swak bestuur van die regeringsbeheerde
ondernemings met Eskom in die voorste ry wat gereeld uitgehelp moet word. Eskom benodig R230-miljard ondersteuning vir
die volgende tien jaar om sy skuldverpligting na te kom. Slegs 20 uit 257 stadsrade het skoon ouditeringsverslae ontvang en
sal staatsondersteuning benodig. Die gebrek aan wilskrag om gesonde ekonomiese besluite te neem, demp werklike
ekonomiese verbeterde vooruitsigte.

Suid-Afrika se kredietgradering is uiters swak en verhoog die koste van skuld omdat die land in die risiko vlak beweeg. Die
land staan tans op ‘n graderingskaal van 46. Eenhonderd punte staan vir prima graad, 65-punte vir onder-mediumgraad, 50-punte vir
nie-investeringsgraad spekulatief en 35-punte as hoogs-spekulatief. Net Sjina sal in so ‘n geval geld voorsien.

Die graderingsagentskap, Fitch, het reeds aangedui dat hulle bekommerd is dat die regering nie sy hersiene begroting sal
kan nakom nie.
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Ekonomiese Oorsig

Suid-Afrika se ekonomie: waarheen?

Junie Begroting Februarie Begroting

Junie 2020/21 Februarie 2020/21 Werklik 2019/20 Werklik 2018/19

Bruto Binnelandse Produk (BBP) $324.8 (?) $363 (?) $350 $366.3
($-miljard)
Ekonomiese groeikoers (%) -7.2% 0.9% 0.2% 0.7%
Bruto Nasionale Regeringskuld (BNS) R3.97 R3.26
(R-triljoen)
BNS as % van BBP (%) 81.8% 65.6% 63.5% 56.7%
Skulddienskoste R229.3 R204.8
(R-miljard)

(? = Die berekening is onbetroubaar. Die begroting van Februarie was reeds verkeerd.)



Verjaardagfonds

Baie welkom aan ons nuwe lesers
Die een saak in politieke gebeure in Suid-Afrika wat al meer opsigtelik raak, is in hoe ‘n groot mate
nuwe politieke toestande aanvaar word. Luister ‘n mens na kommentare oor die radio of lees jy dit in
koerante of op sosiale media, is die kritiek gewoonlik maar net hoe die bepaalde saak beter hanteer kan
word. Ja, daar is kritiek, maar die kritiek is teen die bepaalde aksie of optrede. Dit is baie selde dat die
stelsel of die sisteem verwerp word. 

Die kritiek en weerstand word binne die bestel gelewer. Natuurlik het dit waarde. In ‘n kommunistiese
bestel is daar egter die goed-beplande strategie van twee tree vorentoe en een tree terug. Wanneer die
druk en weerstand te groot word, gee die kommunis een tree terug om sy teenstander te mislei en
gerus te stel, net om later, wanneer die tyd vir hom gunstig is, weer twee tree vorentoe te gee. 

Die HNP se benadering is anders. Die HNP het reeds lank voor die oorgawe aan die ANC gewaarsku
teen die vergrype wat sal kom. Toe die politieke mag aan die ANC weggegee is, het die HNP nie in die
bestel ingegaan en daarbinne vir Afrikaner- en blanke belange geveg nie. Die HNP se standpunt was
om buite die bestel weerstand te bied, Afrikaners in te lig en ‘n volkstrots en blanke bewustheid sterk
te maak tot die dag sal kom dat die bestel verwerp word.

Welkom aan nuwe lesers
Die Afrikaner dra steeds hierdie boodskap uit ― uitgawe na uitgawe. Daarom is dit vir ons ‘n voorreg
om die nuwe lesers wat die afgelope week aangesluit het om gereeld Die Afrikaner te kan ontvang,
welkom te heet. Ons vertrou dat u die kommentaar en die boodskap van suiwer Afrikanernasionalisme
sal waardeer.

Om met hierdie taak voort te gaan, vra ons vir al ons lesers ‘n vrywillige finansiële bydrae. Ons mikpunt
met die Verjaardagfonds is R100 000. Die bydraes staan tans op R79 800. Ons is slegs R20 200 van
ons mikpunt af.

• 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
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Om Die Afrikaner uit te gee, kos geld.
Met u finansiële bydrae kan u ons help om daarin te volhard. 

Ondersteun ons asseblief!

Dr Hertzog
(Van bladsy 6)

Die Calvinistiese toespraak

Op 14 April 1969 het dr Hertzog die roemrykste
toespraak van sy loopbaan in die Parlement ge-
lewer toe hy oor die Calvinisme gepraat het ― die
bekende Calvinistiese toespraak. Met dié toespraak
het hy die grondslae van Afrikanerbeskouings vas-
gelê. 

Op 25 Oktober 1969 het dr Albert Hertzog saam
met duisende Afrikaners en drie mede-Volksraads-

lede die Herstigte Nasionale Party (HNP) gestig.
Dr Hertzog is as die eerste leier van die HNP ge-
kies. Albert Hertzog was alom bekend as die waar-
dige heer van die Afrikanerpolitiek. Op 28 Mei 1977
is hy deur mnr Jaap Marais as leier opgevolg.

In ‘n tyd van valsheid in die politiek het dr Hertzog
die simbool van egtheid, suiwerheid en waarheid
geword. 

Albert Hertzog is onverwags op 5 November 1982
in die ouderdom van 83 jaar oorlede en op 11 No-
vember vanuit die NG Kerk Suidoos-Pretoria be-
grawe waarna hy op die familieplaas Waterval ter
ruste gelê is.
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Mnr John Vorster het sy voet op die pad van vernietiging van die
beleid van sy voorgangers gesit. Waar dr Verwoerd vyf jaar-
planne in werking gestel het om die swart gebiede te ontwikkel
(en groot sukses daarmee behaal het), het Vorster vanaf 1973
geld wat uitsluitlik hiervoor bestem is, bestee aan stedelike
Swartes in woongebiede in Blank Suid-Afrika. Daardeur is die
terugvloei van Swartes na hul eie gebiede tot stilstand gebring.

Die Rhikoto-geval het die mikpunte van die regering aan die
kaak gestel. Die hof het in 1981 aan Rhikoto verblyfregte in
Blank Suid-Afrika toegeken al was hy nie daarop geregtig nie.
Die regering het geen regstellende stappe gedoen nie, en
Swartes het in hul duisende op die blanke gebied toegesak. Dit
was die voorloper van die afskaffing van die Wet op Groepsge-
biede en op Grondbesit wat in 1991 geskied het.

Intussen het die De Klerk-bewind onder aanstigting van die
buiteland en die vyande van die Afrikanervolk alle maatreëls wat
betrekking het op afsonderlike ontwikkeling, afgeskaf.

Grondwetlik het die regering ook begin om die Blanke in sy eie
land uit te verkoop. Vorster het in 1977 Kleurlinge en Indiërs in
ŉ politieke bestel betrek waar hulle in ŉ Raad van Kabinette op
ŉ gelyke getallebasis mag met die Blankes sou deel. In 1983 is
dit in effens gewysigde vorm met ŉ Driekamer Parlement ty-
dens ŉ referendum aanvaar en die volgende jaar is dit in werking
gestel.

Die toppunt is egter in Februarie 1990 bereik toe mnr FW de
Klerk die beleid van ŉ onverdeelde vaderland met ŉ enkele
burgerskap en die beginsel van een mens, een stem aanvaar
het, die ANC, PAC en Kommunistiese Party ontban en kort
daarna vir Nelson Mandela op Suid-Afrika losgelaat en die land
in toenemende wetteloosheid laat verval het. 

Die Staatspresident was nie in staat om die versekering te
gee dat die land nie afstuur op ŉ ANC-SAKP-magsoorname nie.
In Februarie 1991 is aangekondig dat die Wet op Bevolkings-
registrasie herroep sou word om die weg te open tot ŉ stem-
regtelike stelsel van een mens, een stem. Dit is ook dié jaar
gedoen – alles om te voldoen aan die ANC-SAKP se eise.

Die een mens een stem-verkiesing het in 1994 plaasgevind.
FW de Klerk het daarmee die Afrikanervolk se duurverworwe
reg op sy eie grondgebied (sy vaderland) weggegee. 

(Hierdie reeks is gepubliseer uit die brosjure wat dr Jakkie
Basson in 1991 saamgestel het. Dit is in 2018 kleurvol 

herdruk en is by die HNP teen R100 beskikbaar.)

Dié Land Dié Land 
is ons Land!is ons Land!

Blanke vaderland weggegee (Slot)

Nommer 29
Ons vind die eerste gebod in twee gedeeltes van die
Ou Testament, naamlik Exodus 20:2-3 en Deutero-
nomium 5:6-7. In beide boeke word gestel: “Jy mag
naas my geen ander gode hê nie” (83-vertaling) en
“jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie”
(53-vertaling).

Van die vroegste tye af het mense verskillende
gode aanbid. Selfs in die vroeë geskiedenis van Is-
rael was daar nooit gewonder oor die bestaan van
een, ware God nie. Die Israeliete het destyds aan-
vaar dat ons in ŉ pluralistiese wêreld lewe. Wat be-
langrik was, was toewyding aan dié God wat Hom aan
hulle bekend gemaak het as die een, ware God. 

Vandag is mense nog oortuig dat ons moderne
bestaan nóg meer pluralisties is. Vandag is die
aandrang om slegs op die wetenskap te vertrou. 

Ons almal weet hoe belangrik die wetenskap is.
Geen denkende mens sal die mediese wetenskap
as onsin wil afmaak nie, maar dít beteken nie dat ons
bestaan slegs hiervan afhanklik is nie. Dit is juis die
besef dat die wetenskap nie almagtig en alwetend
is nie, dat ons moet besef wat God in elkeen van
ons lewens beteken.

Wat beteken dit om in God te glo?

Dit beteken dat ons in God bo alle dinge sal glo, dat
ons Hom bo alle dinge sal vertrou en dat ons Hom
bo alle dinge sal liefhê. Ander dinge is ook belang-
rik (soos my gesondheid en die mediese wetenskap
wat my daarmee help), maar my diepste behoefte
as mens is om te weet dat ek danksy die Skepper
hier is. 

Mense met hulle kennis en insig kan my help met
ŉ goeie lewe, maar ek kan hulle nie vertrou met my
ganse bestaan nie. Om God bo alles lief te hê, be-
teken: Om ŉ band te smee met iemand wat my uit
genade liefhet en nie afhanklik is van my weder-
liefde nie. 

In watter God kan ons glo en vertrou – en daarom
liefhê? Slegs dié God van wie ons alle goeie dinge
kan verwag en by wie ons ŉ toevlug vind in ons
nood, wat aan ons die goeie, en nét die goeie,
skenk. 

Wie is hierdie een, ware goeie God dan? Ons glo
dit is Vader, Seun en Heilige Gees. In hierdie God
kan ons glo; ons kan op Hom vertrou en ons kan Hom
liefhê. 

Woord en
wêreld

Die eerste gebod
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Pres MT Steyn se beeld by UV verwyder

Nadat die misdadiger George Floyd in Amerika na
arrestasie dood is, het ‘n golf van misdaad onder
die naam Black lives matter oor die wêreld ge-
spoel. Tydens dié betogings is onder andere geëis
dat die standbeelde van Cecil John Rhodes, Christo-
pher Columbus en selfs Koning Leopoldt II in ver-
skillende wêreldstede verwyder moet word.

Hier in Suid-Afrika is by die standbeeld van genl
Louis Botha voor die parlementsgebou in Kaap-
stad betoog en in Pretoria is die beeld van Paul
Kruger op Kerkplein met rooi verf beskadig. In-
tussen is lankal reeds standbeelde van wyle dr HF
Verwoerd verwyder nadat die ANC aan bewind
gekom het. Ons dorpe en strate en provinsies se
name is ook verander.

Toe... Nou...

En nou is oud-president MT Steyn se standbeeld
voor die hoofgebou by die Universiteit van die
Vrystaat (UV) verwyder. En die aandrang groei om
nog beelde uit die Afrikaner-geskiedenis te ver-
wyder of te vernietig.

Dit is enersyds goed en andersyds skokkend om
die kommentaar van Afrikaners te hoor op dié
gebeure en die aanslag op ons volk se geskiede-
nis. Prof Pieter Labuschagne, emeritusprofessor
by die UV, sê die verwydering van die standbeeld
voor die hoofgebou van die UV laat ‘n wond waar-
oor geen roof ooit sal groei nie”. Hy pleit daarvoor
dat dit nie toegelaat moet word dat kulturele erfe-
nis soos die Steyn- en Kruger-beelde na enklawes
verskuif moet word nie. 

Daarteenoor sê dr Danie Langer, uitvoerende hoof
van die FAK, dat dit goed is dat Steyn se standbeeld
na ‘n veilige plek verskuif is. Hy sê ook dat dit tyd is
dat die standbeeld van president Paul Kruger op
Kerkplein na ‘n plek verskuif word waar dit veilig is.   

Prof Labuschagne sê as die Afrikaners nie hulle
voet neersit nie, word ‘n proses van nimmereindi-
gende ellende geskep. Die volgende sal die Voor-
trekkermonument wees met ‘n eis dat Afrikaner-
simbole daar ook afgebreek moet word. Dit is ‘n
skoonmaakproses wat vir die Afrikaners sê dat
daar nie vir hulle plek in Suid-Afrika is nie.

Die standbeeld van oud-pres MT Steyn 
voor die hoofgebou van die 

Universiteit van die Vrystaat.

Pres Steyn se standbeeld is verwyder. 
Voor in die middel is plek waar die 

eens trotse beeld gestaan het.


