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Hartswater-moorde ruk Suid-Afrika

Die moord op die Brand-egpaar by Hartswater op
Sondag, 26 Julie het emosies van verslaentheid
en woede landswyd opgewek.
Op 30 Julie het die Vaalharts-gemeenskap in
groot getalle opgeruk in ‘n konvooi van etlike kilometers lank.
Danie (83) en Breggie (73) Brand en hulle dogter
Elzabie (54), wat die naweek vir haar ouers gaan
kuier het, is helder oordag teen omstreeks middagete op hulle kleinhoewe buite Hartswater aangeval,
ontvoer en vermoor.
‘n Boer van die omgewing, mnr Fanie Engelbrecht,
sê daar is iets anders in dié aanval. Dié gruwelike
moord het helder oordag gebeur. Hy wys daarop dat
die gemeenskap uiters paraat is en dat almal saans
op hulle hoede is. Daar is verskeie veiligheidsgroepe

wat patrollies doen. Mense slaap met alarmtoestelle
en die nodige beskerming langs jou bed sodat jy
vinnig iemand in kennis kan stel wanneer jy in die
moeilikheid is.
Na dié afskuwelike moorde is ‘n protesoptog van
motors, bakkies, vragmotors en trekkers gereël. ‘n
Groot aantal trekkers het vooraan die optog beweeg. Die optog het stil, soos ‘n begrafnisstoet,
teen 20 km per uur verby die hof en polisiekantoor
deur Hartswater gery. Plaaslike inwoners het by
die boere aangesluit. Hulle het later by die landdroshof plakkate vertoon en geskree: All lives matter! Die publiek se versoek was dat die vyf verdagtes nie vrygelaat moes word nie.
(Vervolg op bladsy 9)

Die
Redakteur
......................

Moenie deel word van
blanke selfmoord nie

met hulle rassistiese stories en optredes inmeng nie.
Maar dat selfs Suid-Afrikaanse sportsoorte, soos die
nasionale afgod rugby en dan ook krieket, hulle
hierby skaar, is ‘n skreiende skande.

Kort op die hakke van die omstrede Black Lives Matter (BLM)
beweging, kondig die ANC-bewind
uit die bloute aan dat die jagbedryf
effektief weer gesluit word en daarmee saam die gasvryheidsbedryf
ook.

Rugby in Suid-Afrika is ‘n blanke sport, met hier en
daar ‘n donker uitsondering. Dieselfde met krieket.
Dit is die Blankes wat die stadions vol sit en die
kaartjies daarvoor betaal. Maar die blanke sportbestuurders, en die blanke spelers, doen die skandalige knieval voor BLM, terwyl hulle eie mense op
plase en stede in Suid-Afrika deurlopend vermoor
word en hulle daaroor niks sê nie. Hulle verraai
hulle blanke landsburgers uit solidariteit met ‘n
swart Amerikaanse skurk! Kan verraad werklik
verder gaan as dit?

Jagters mag nie oor provinsiale
grense beweeg om te gaan jag nie,
en mag dan ook nie oorslaap nie.
Dus: jag is onmoontlik. ‘n Jagter
kan nie maklik na die aandklokreël
in die pad val, laat by sy bestemming aankom, sy diere soek, jag,
afslag, oplaai en weer betyds terug
wees voor die idiotiese aandklokreël in werking tree nie. Dit is nie
asof die wild nou, om tyd te bespaar, sommer vir die
jagters by die hek gaan inwag nie!
Rondom die groot stede is daar geen jaggeleenthede nie. Dit wat wel daar is, word deur wetgewing
verbied om te skiet.
Dit beteken dat baie minder wild hierdie winter
uitgedun kan word. Na ‘n droogte wat nog nie gebreek is nie en waar die veld in ‘n swak toestand
is, gaan diere nou waarskynlik van die honger vrek
in plaas daarvan om deel te word in die voedselketting.
Aan die ander kant beteken dit dat wildspryse
verder gaan daal. Dit is dalk net die geleentheid
wat een van die groot wildboere in die land, ene
Cyril Ramaphosa, nodig het om weer winskopies
vir sy eie plase aan te skaf.
Dit is egter ook ‘n bekende feit dat die wild- en
jagbedryf, saam met die gasvryheidsbedryf, hoofsaaklik in blanke hande is. Dus is hierdie drakoniese nuwe inperking uitsluitlik op blanke ondernemings en boere gemik.
Dit volg, soos gesê, op die BLM-beweging wat
ook na Suid-Afrika oorgewaai het. Dié ding het in
Amerika ontstaan nadat ‘n blanke polisieman sy
werk gedoen het en ‘n swart misdadiger met ‘n lang
misdaadrekord, gearresteer het. Daar is vermoed
dat die polisieman die misdadiger vermoor het deur
hom te laat versmoor, maar inmiddels wil dit voorkom of ‘n nadoodse ondersoek bevind het dat die
misdadiger dood is aan ‘n hartaanval. Natuurlik
sal die ver-linkse BLM-aktiviste nie toelaat dat feite
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Gelukkig het dit tot gevolg dat die blanke sportpubliek van Suid-Afrika dit raakgesien en in opstand gekom het. Net soos die rassevoorval destyds by die Spur restaurant (waar dié restaurantgroep hom geskaar het aan die kant van die Swartes
wat hulle aan wangedrag skuldig gemaak het)
gebeur dieselfde nou met sport. Die blanke ondersteuners van Spur het hulle stilweg eenvoudig onttrek, met die gevolg dat ‘n aantal restaurante van
Spur toegemaak het. Die sportpubliek gaan hopelik dieselfde doen. SA Rugby en SA Krieket moet
maar aanvaar dat hulle soortgelyk geboikot gaan
word.
Ons hoop net dat dit nie daar gaan bly nie. Instellings wat borge is van rugby en krieket, en wat
voortgaan om hulle in hulle anti-blanke rassisme te
borg, behoort insgelyks geboikot te word. Dalk het
die tyd aangebreek dat ‘n volledige lys van daardie
borge gepubliseer word sodat die publiek kan weet
wie hulle vyande is.
Die blanke se bietjie geld wat hy nog het, sal moet
begin praat. Ons kan nie meer toelaat dat ons
swaar verdiende geld teen ons gebruik word nie.
Dit moet teen ons vyande gebruik word. Hulle is in
wese besig om ‘n komende oorlog teen die Blanke
te finansier. Ons durf nie fisiese en ekonomiese
selfmoord pleeg deur hulle te ondersteun nie.
Intussen moet ons die aksies vir burgerlike ongehoorsaamheid ondersteun. TLU SA het reeds met
so ‘n aksie begin oor eiendomsbelasting. Ons hoop
die wild-, jag- en toerismebedryf gaan hulle nie steur
aan belaglike en onderdrukkende regulasies van
Ramaphosa, Zuma en Kie nie, en dat hulle sal oop
bly, en ons hoop die publiek sal hulle ondersteun in
hulle oorlewingstryd. Ons mag nie deelneem aan
blanke moord of selfmoord nie, hetsy fisies, ekonomies, geestelik, maatskaplik of enige ander terrein nie.

Perspektief deur Gawie

Die politieke keuses in Suid-Afrika
Na 26 jaar van politieke heerskappy deur ‘n volksvreemde en vyandige owerheid, is dit opvallend
dat al meer Blankes tot die besef kom dat die sogenaamde demokrasie en reënboognasie nooit
kon en nooit kan werk nie.
Nadat die Nasionale Party van dr DF Malan in 1948
die regeermag by die stembus gewen het met die
beleid van afsonderlike ontwikkeling (apartheid), is
Suid-Afrika deur die blanke Nasionale Party-regering
opgebou tot ‘n welvarende Eerste Wêreldland. (Lees
gerus op bladsy 5 die ekonomiese geskiedenis
van Suid-Afrika oor 100 jaar ― die eerste keer dat
so ‘n in diepte dokument opgestel en gepubliseer
is, asook So is ons Verraai op bladsy 8).
Na slegs 20 jaar is dié sukses en apartheid stap
vir stap deur internasionale druk vernietig met
toegewings deur die NP onder leiding van mnre
John Vorster, PW Botha en FW de Klerk. ⃰
Met die finale politieke oorgawe aan die ANC in
1994 is hoog opgegee hoe voorspoedig dit met
almal in die “nuwe” Suid-Afrika sal gaan. Vandag
sien en beleef ons almal die vernietiging, korrupsie, verarming, swak dienslewering en uitermate
swak regering in ons land. Presies die teenoorgestelde van die sukses onder apartheid. Die afbreek van ‘n trotse en suksesvolle Eerste Wêreldland tot rommelstatus. Daaroor hoef ons nie
verder te skryf nie. Ons almal weet dit.
Toe Jacob Zuma die ANC-staatshoof was, was
die pleidooi dat ene Ramaphosa tog moet oorneem. Dan sal dit goed gaan. Hy word toe die
staatshoof en dit gaan ook nie beter nie. Toe die
korona virus die wêreld tref, was die eerste kommentare dat Ramaphosa goed oorkom. Sommiges het selfs gesê die virus gaan sy politieke
loopbaan red. Maar dit het nie.
En vandag? Niemand, nee niemand het meer ‘n
goeie woord vir die ANC, vir Ramaphosa, vir die
reënboognasie en vir die sukses van die demokrasie in die “nuwe” Suid-Afrika nie.
Gawie wil dit waag om te sê dat ons in Suid-Afrika
by die punt gekom het waar die leuens almal ingehaal het. Ons het by ‘n punt gekom om nuwe
keuses te maak. Daar is drie oorhoofse politieke
keuses.

Die 1ste keuse
Die eerste keuse is om met die toestand wat kortliks hierbo geskets is, voort te gaan. Daarmee is
niemand meer tevrede nie. Veral die Blankes van
Suid-Afrika is in opstand.
Ook die wêreld-aanslag is teen die Blankes en teen
die blanke geskiedenis. Waar die westerse wêreld
deur die Witman ontdek en opgebou is, word dit
deur BLM-aksies vernietig. Ons sien dit. Maar dit
eindig nie net teen die Witman nie. Die aanslag
gaan toe baie gou verder en word ook teen die
Christendom gevoer. Standbeelde van blanke staatsmanne en leiers word vernietig. Maar nou moet
standbeelde van Christus ook vernietig word. En
terwyl dit gebeur, stoomroller die Moslem-geloof
oor die wêreld.
Hierdie eerste keuse (om die status quo te handhaaf) is in Suid-Afrika reeds deur die politiek bewuste
Witman verwerp. Die vraag is: Is daar ‘n alternatief?
Dit is dus nie vreemd dat die media kritiek lewer teen
gebeure nie. Dit neem toe ― in veelheid, maar
veral in intensiteit. Daar is nie meer ‘n politieke
berig of kommentator wat enige besluit of regulasie
of wet van die ANC probeer goedpraat nie. Selfs
die ver-linkse media is aanvallend, selfs vyandig.
Daarmee het Gawie nie ‘n probleem hy. Hy verwelkom dit. Dit is reg.
Die 2e keuse
Die tweede politieke keuse is die optrede om die
howe in te span om die vernietigingswerk van die
ANC te probeer stopsit. Hierin speel Solidariteit en
AfriForum (veral in belang van die Afrikaner) ‘n
baie belangrike rol. In die parlement is die VF+,
maar die parlementêre teenwoordigheid kan nie
teen die oormag enige verskil teweegbring nie.
Hierdie tweede opsie van weerstand en protes is
belangrik. Dit moet gedoen word. Maar, wat is Solidariteit en AfriForum se langtermynplan? Hoe gaan
oorwinnings in die hoogste howe ‘n ander politieke
bedeling bring? Hoe gaan dit die Blankes onder die
kommunistiese ANC-regime vry maak? Hoe gaan
dit die eens vreedsame en ekonomies suksesvolle
Suid-Afrika herstel? Wat is die beplande einddoel?
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Wat het ons hier? Ons het kulturele selfbeskikking.
Die stryd word binne die vyandige bestel gevoer om
sekere voordele vir die Blankes (as ‘n minderheidsgroep binne die ANC-bestel) af te dwing. Daarvoor
word sekere regte binne die grondwet ingeroep. ‘n
Grondwet wat enige tyd verander kan word.

Dalk was die politieke klimaat vroeër nie reg vir die
HNP se standpunt nie. Die standpunt was reg! Nou
het ‘n totaal nuwe toestand ingetree. Selfs mnr
Tony Leon het onlangs op die beeldradio gesê die
Boere is nou keelvol, maar hy het ‘n woord veel
laer af in die anatomie gebruik.

Ook binne die bestel, waar ons ons op die grondwet beroep, is daar verskillende groeperings wat
aandring op selfbeskikking. Selfbeskikking, nie volksvryheid nie. Oor die selfbeskikking is daar nie eenstemmigheid nie en veral groot verskil oor die beginselbasis.

Waar begin ons? Ons begin om die Blankes in te lig
en te oortuig oor 'n alternatiewe bedeling. ‘n Politieke
bedeling buite die ANC-bestel. Ons begin om dié
ideaal uit te dra en Afrikaners te oortuig dat dit die
enigste oplossing vir blanke voortbestaan is. Ons
begin om ‘n geestestoestand te skep dat so ‘n alternatiewe politieke bedeling moontlik is. Ons begin
om as volksgenote met mekaar te praat terwyl ons
saam werk aan ‘n plan om dié ideaal te verwesenlik.

Die derde keuse
Die derde keuse is om ‘n alternatief te stel vir die
huidige politieke bedeling (die kommunistiese ANCbestel). Dit is die soeke na volksvryheid. Vryheid
van verskillende volke in hulle eie onderskeie lande
(gebiede) waar elke volk oor homself regeer.

Die spreekwoord sê waar ‘n wil is, is ‘n weg. Groot
ideale het al wonderwerke laat gebeur. Met oortuiging
en geloof is dit weer moontlik. Laat ons onsself weer
herinner aan die woorde van een van die grootse
Afrikaners, dr Tobie Muller: “Misluk ons pogings en
Dit is waarheen afsonderlike ontwikkeling op pad moet ons ondergaan..., dan is dit in elk geval beter
was. Volksnasionalisme! Dit is hoe ons Europa al om te sterf as eerlike stryders op die slagveld as om
die jare geken het: elke volk in sy eie vaderland ― te versink in ‘n luilekker eentonigheid van niksdoen!”
die Duitsers in Duitsland; die Franse in Frankryk;
die Portugese in Portugal; die Italianers in Italië en Laat die vryheid van die Afrikanervolk ons hoogste
ideaal wees en bly!
die Russe in Rusland; ensovoorts.
Wat ons in Suid-Afrika nodig het, is om ‘n totaal
nuwe politieke aanslag te voer en ‘n nuwe politieke
debat op die tafel te plaas. Hierdie alternatief is nie
die daaglikse kritiek teen gebeure en foute nie, (dit
word wel daardeur ondersteun), maar die wil om
ons volk se vryheid buite die ANC-bestel te herstel.
Die eis om as volk vry te wees. Die aandrang is
volksvryheid waar elke volk oor homself regeer.

Laat ons, met ons oë gerig op die Almagtige God,
toenemend streef na die herstel van ons vaderland: Eie volk, Eie land!
Laat ons herhaaldelik Die Lied van Jong Suid-Afrika
sing:

Die vryheid alleen is ons koning,
Sy wagwoord is handhaaf en bou.
Die stryd wat ons vaders begin het,
Dit was nog altyd die standpunt van die HNP en daar Sal woed tot ons sterf of gewin het.
is ander organisasies wat ook by hierdie standpunt Dit is die EED van Jong Suid-Afrika!
staan. Daarom dat die HNP nie aan die ANC-verkiesings deelneem nie. Ons staan buite die bestel ⃰ Dié geskiedkundige gebeure word in die boek
Politieke Voëlvlug oor 50 jaar behandel.
om as volk ons vryheid te herwin.

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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Ekonomiese oorsig
Ekonomiese groei en inflasie oor 100 jaar

Deur Rudolf Buitendach
Suid-Afrika se geskiedenis uit ‘n volksoogpunt kan in drie fases verdeel word:
• die tydperk na 1900 onder Engelse beheer;
• na 1910 as die Unie van Suid-Afrika grootliks onder volksbeheer (vanaf 1948 onder werklike volksbeheer)
• en vanaf 1994 onder ANC beheer.
Vir die doel van ‘n ekonomiese bespreking wil ons die tydperke verdeel vanaf 1921 tot 1957 (vanaf elf
jaar na Unie-wording), vanaf 1958 tot 1966 (die tydperk van dr HF Verwoerd as Eerste Minister, vanaf
1967 tot 1993 (wat ook as die aftakelingstydperk van dr Verwoerd se beleid beskou kan word) en die tydperk vanaf 1994 onder ANC-beheer.

Grafiek van drie belangrike ekonomiese aanduiders teen
gemiddelde jaarlikse koerse
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Die meegaande grafiek word as riglyn vir die bespreking gebruik en wil hoofsaaklik op die tydperk van dr Verwoerd konsentreer. Die grafiek is in tydperke van tien jaar elk verdeel. Drie ekonomiese aanduiders word
gebruik, wat ‘n sterk invloed op die ekonomie het, naamlik die tydperk onder oorsig se ekonomiese groei,
inflasie en die wisselkoers van die rand teenoor die dollar. Omdat die rand eers in dr Verwoerd se tyd in
(Vervolg op bladsy 6)
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(Van bladsy 5)
1961 ingestel is, word die wisselkoers voor die rand se instelling op R1 gelyk aan $1 gestel, alhoewel SuidAfrika se geldeenheid ponde was (dit dien dus slegs vir gerieflikheid).
Daar moet ook in ag geneem word dat die ekonomiese groei teen reële waardes geneem is; dit beteken
dat geldwaardes teen konstante pryse geneem is en dat inflasie dus verdiskonteer is.
Gedurende die tydperk 1921 tot 1957 was die gemiddelde ekonomiese groeikoers op ‘n tienjaarbasis
3.08% (1931), 7.7% (1941), 4.1% (1951) met die volgende vyf jaar tot 1956 onderskeidelik 3.3%, 4.3%,
6.3%, 5.4%, 5.7% en 4.3%.
Inflasie, wat ‘n ekonomiese aftakelaar is, het vir die twintig jaar vanaf 1921 tot 1941 op 0.8% gebly en
vir die volgende twintig jaar op ongeveer 1.5%. Die tydperk 1911 tot 1921, met die Eerste Wêreldoorlog se
bydrae, het ‘n gemiddelde jaarlikse inflasie van 6.35% gehad.
Die rand as geldeenheid het nog nie bestaan nie en die pond was gebruik. Die jare 1929 tot 1932 was moeilike jare met negetiewe ekonomiese groei van -0.1%, -5.8%, -6.2% en -2.0% onderskeidelik. Daarna het dit
herstel en vir die volgende vier jaar selfs dubbel groeisyfers getoon. Die tydperk kan dus as ‘n redelike
wipplank-ekonomie beskryf word. Dit het ook die Tweede Wêreldoorlog en ‘n wêrelddepressie ingesluit.
Die tydperk van dr HF Verwoerd het in 1958 begin. Hy het vir die land ‘n rasse-oplossing gebied wat ook
sy volk kon red en het geweldige ekonomiese en politieke druk ervaar. In die proses het hy die land tot ‘n
republiek gelei en in die land ‘n eie geldeenheid (die rand) in 1961 ingestel.
In sy eerste jaar het hy ‘n ekonomie met ‘n groeikoers van 2.47% geërf. Vanaf sy tweede jaar het die ekonomie
jaarliks gegroei met 4.3%, 2.9%, 4.3%, 6.1%, 7.3%, 7.6%, 6.5% en 4.5% en het hy ‘n ekonomie oorhandig
wat in 1967 ‘n groeikoers van 7.14% kon lewer. Die nege jaar onder sy leiding het dus ‘n gemiddelde
ekonomiese groei van 5.62% getoon. Dit was die enigste van twee tydperke oor een honderd jaar met volgehoue groei bo 7% (gedurende 1932 tot 1941 was die gemiddelde groei 7.7%).
Inflasie was vir sy hele tydperk onder 2% per jaar. Dit in ‘n tydperk waar inflasie wêreldwyd begin het
om sy verskyning te maak. Die rand, wat in 1961 ingestel was, het slegs 71c nodig gehad om een dollar te
koop. Dit het onder R1 per dollar tot in 1982 gebly. Dr. Verwoerd het dus, ten spyte van doemproefete, vir
die land ‘n stabiele geldeenheid ingestel en in ‘n klimaat van lae inflasie sewe opeenvolgende jare van
gesonde ekonomiese groei gevestig.
Na dr Verwoerd se ontydige dood het die politieke aanslag op sy volk ook in felheid toegeneem ― die
keer sonder iemand om die aanslag effektief teen te staan. Dié aanslag sou ook nie die ekonomie ontsien
nie. Dit het geleidelik begin en algaande al hoe groter geword.
1967 tot 1993
Die volgende fase onder bespreking is die tydperk na dr Verwoerd tot voor die ANC beheer: 1967 tot 1993.
Die gemiddelde ekonomiese groei vir die tydperk 1967 tot 1981 was die tweede laagste sedert 1921. In
1967 was dit 7.14%, nog as gevolg van die momentum van dr Verwoerd se bewind. In 1968 tot 1981 was
dit onderskeidelik 3.9%, 3.7%, 5.1%, 4.2%, 2.0%, 5.0%, 6.7%, 1.6%, 2.1%, -0.9%, 2.5%, 3.5%, 7.5%,
en 4.9%. Die stewige ekonomiese onderbou uit die Verwoerd-era het die ekonomie vir verskeie jare
voortgedra.
Die groot vyand vir ‘n gesonde ekonomie (= inflasie) het ingekruip en ‘n gemiddeld van 7.7% vir dié tydperk bereik. Die rand het nog teen die dollar stand gehou op R0.9 teenoor ‘n dollar.
Die volgende tien jaar, 1982 tot 1991, het ‘n geleidelike ekonomiese agteruitgang ondervind. Die gemiddelde groeikoers oor tien jaar was slegs 0.6% (per jaar was dit -1.9%, -1.2%, 4.4%, -1.5%, -0.1%, 2.4%,
2.9%, 1.5%, 0.1% en -0.4% onderskeidelik). Inflasie het buite beheer geraak en was vir die tien jaar vanaf
6
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1982 onderskeidelik 14.7%, 12.4%, 11.6%, 16.1%, 18.7%, 16.1%, 12.9%, 14.7%, 14.4% en 15.3%.
Rentekoerse het die hoogte ingeskiet en persone wat uit die vorige gesonde ekonomie bates deur lenings
opgebou het, moes hulle bates verkoop om te oorleef. Dié tydperk het ‘n algemene verarming tot gevolg
gehad. Daar was nou R2.76 nodig teenoor een dollar.
Die volgende drie jaar, voor die uitlewering aan die ANC, het Suid-Afrika in 1992 ‘n ekonomiese groeikoers
van -1.3% en daarna 0.4% en 2.6% gehad met inflasie van 16.4%, 9.5% en 9.5% onderskeidelik. Die rand
het in 1993 teenoor die dollar op R3.19 teenoor $1 geëindig.
Die rand het dus vanaf sy instelling in 1961 (teen R0.74 teenoor die dollar) redelik stand gehou tot in 1993
voordat die ANC in 1994 oorgeneem het met R3.19 teenoor een dollar.
Die fase vanaf 1994
Dit bring ons by die laaste fase toe die ANC vanaf 1994 in beheer van sake gekom het. Hulle het die sterkste ekonomie in Afrika oorgeneem met ‘n indrukwekkende infrastruktuur, mediese dienste, onderwys, ‘n
ekonomie met ‘n sterk industriële-, kommersiële- en bankdienste-sektore.
Die ekonomiese groeikoers het vanaf 1994 gesukkel om bokant 2% te kom en die jaarlikse groei vanaf
1994 tot 2001 was 2.6%, 3.0%, 4.6%, 2.2%, -0.1%, 2.0%, 4.1% en 3.2% per jaar. Dit moet uitgewys
word dat die wêreld op hierdie stadium vir die land oopgemaak is en hulp van elke denkbare Westerse
land in oorvloed aangebied is.
Die inflasiekoers was gemiddeld per jaar 7.3% en die rand het in 2001 teen R7.77 per $1 geveg om sy
waarde te behou.
Die volgende tien jaar vanaf 2002 tot 2011 het ‘n jaarlikse gemiddelde ekonomiese groei van 3.4% getoon.
Die gemiddelde jaarlikse inflasie was 6.7% en die rand het tot in 2011 goed koers gehou en op R6.91
teenoor ‘n dollar gestaan.
Die laaste 10 jaar tot 2021 is nie ‘n bemoedigende verhaal nie. Die jaar 2021 moet nog voltooi word en
sekere aannames, soos deur die minister van finansies en internasionale instansies voorspel, is bygewerk.
Die gemiddelde ekonomiese groei per jaar vanaf 2011 tot 2021 is 0.5% met inflasie tussen 5% tot 6%.
Die inflasie vir 2020 is besonder laag en sal waarskynlik op 4.0% eindig. Die randwisselkoers teenoor die
dollar kan as skokkend beskryf word en staan tans op R16.60 en het min vooruitsigte om in die volgende
jaar veel te verbeter. Staatskorrupsie het ‘n geweldige negatiewe invloed op die ekonomie. Die laaste tien
jaar bewys dit.
Die afgelope 100 jaar van Suid-Afrika se ekonomie kan soos volg opgesom word: Beginnende by 1921
was die eerste tien jaar redelik goed, die volgende tien jaar besonder goed, die volgende veertig jaar tot
1981 redelik goed met die beste deel die waar dr Verwoerd Eerste Minister was en die gemiddelde groei
ongeveer 5.5% per jaar oor sewe jaar was met lae inflasie en ‘n sterk geldeenheid.
Die volgende tien jaar tot 1991 was besonder swak. Die volgende twintig jaar, waarvan sestien jaar onder
ANC-bewind, is redelike lae ekonomiese groei van 2.1% en 3.4 % tot in 2011 ervaar.
Die laaste tien jaar kan as ‘n ekonomiese ramp beskou word en die vooruitsigte is nie bemoedigend nie.
Staatskuld, lae ekonomiese groei, swak owerheidsdienste, hoë werkloosheid en vele ander ondermynende
faktore skep rede om bekommerd te wees.
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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).

Amerikaanse dollar en deur goud geborg; die ekonomie het jaarliks gemiddeld met 6% gegroei, reuse
buitelandse beleggings het die land ingestroom en
inflasie was ŉ geringe 2%.

Werkloosheid onder Wit en Swart het prakties nie
bestaan nie. ŉ Toonaangewende Londense makelaar het opgemerk dat Suid-Afrika “one of the last
Grondwetlike vooruitgang, ŉ sterk ekonomie
genuinely capitalist countries in the world” was en
en ŉ vermoorde Eerste Minister: 1960-1966
die Time het in Augustus 1966 geskryf dat “South
Die grondwetlike vrymaking waarmee die NP ge- Africa is in the middle of a massive boom” (Mulder
durende die vyftigerjare in die tuislande begin het, & Cruywagen: 104-105; Giliomee: 493).
is in 1960 gevolg deur die laaste stap om die oorEnkele dae nadat hierdie artikel verskyn het, is die
blyfsels van die Britse era in Suid-Afrika te beSuid-Afrikaanse Eerste Minister, Hendrik French
eindig toe die blanke kiesers in ŉ referendum “Ja”
Verwoerd, in sy parlementêre bank met ŉ dolk
gestem het sodat Suid-Afrika op 31 Mei 1961 ŉ redoodgesteek. Snaaks genoeg het die sluipmoorpubliek geword het. Daarmee is die simboliese
denaar ŉ kriminele verhoor vrygespring omdat hy
gesag wat die Britse Kroon sedert 1934 oor die
“geestelik versteurd” sou wees ― net soos sy onland behou het, finaal afgeskud. Intussen is die
suksesvolle voor-ganger ses jaar tevore (Grobbemaatreëls om die selfstandigheid van die tuislande
laar: 72; Van Wyk: 63).
te bevorder, steeds voortgesit.
APARTHEID, 1948-1994 (15)

Die afgryse van Uhuru, die Sharpeville-gebeure en
die beroeringe daarna was ŉ keerpunt in die gemoed van wit Suid-Afrikaners. In die nasionale verkiesing van 1961 het net een party, die Progressiewe Party, ŉ veelrassige kieserslys (boonop met
baie streng kieserkwalifikasies) voorgestaan. Die
party het ŉ enkele setel in die parlement verower
— dié van Helen Suzman (Giliomee: 471). Politieke
regte vir Swartes buite die tuislande was absoluut
onaanvaarbaar.
Teen die middel van die sestigerjare was armoede
en ellende ŉ tragiese kenmerk van die nuwe onafhanklike Afrikastate. In skrille kontras daarmee het
die Suid-Afrikaanse ekonomie ongeëwenaarde hoogtes van voorspoed bereik — veral onder die leierskap van die Eerste Minister, dr. HF Verwoerd.

Die sewentigerjare, selfonderhoudendheid
en “Bantoestans”
In die vroeë sewentigerjare het die Bantoe (later
Swart) Aangeleenthede Administrasiewet No 45
van 1971 (Bantu Affairs Administration Act) die hele
Suid-Afrika buite die tuislande in 22 groot streke
verdeel, wat elk onder die beheer van ŉ Administrasieraad geval het. Hierdie rade het die verantwoordelikheid vir alle swart aangeleenthede in
hulle onderskeie streke by die honderde munisipaliteite en ander liggame wat voorheen met die
verskeie aspekte van swart adiminstrasie belas
was, oorgeneem. Onder dié rade se beheer het die
Swartes baie groter vryheid van beweging geniet,
met gevolglike groter geleenthede vir indiensneming
en beter ekonomiese omstandighede. Dit het baie
tot die binnelandse rustigheid en stabiliteit bygedra wat die eerste tien bewindsjare van Verwoerd
se opvolger, B.J. Vorster, gekenmerk het.

Groot ambisieuse programme vir ontwikkeling van
infrastruktuur is van stapel gestuur: kragstasies,
reuse damme en besproeiingskemas, kommunikasienetwerke, snelweë, brûe en tonnels, hawens, lug- Toe, in 1976, het skoolonluste onder aanstigting van
hawens, uitbreiding van die spoorweë en nog vele die Black Consciousness Movement (Swart Bewussynsbeweging) in die groot swart stadsgebied Someer (Mulder & Cruywagen: 104-144).
weto uitgebreek. Die Soweto-onluste is nie deur
Selfs ná aanpassings vir inflasie, het die jaarlikse sogenaamde “nie-rassige“ ideale van die ANC gewaarde van goedere en dienste wat in Suid-Afrika inspireer nie. Die belangrikste swart bewussynsgeproduseer is (die Bruto Binnelandse Produk of- groeperings, die BPC (Black People’s Convention)
tewel BBP) met ŉ verbysterende 149% in die eerste en SASO (South African Students Organization) het
18 jaar van apartheidsregering gestyg. Teen 1966 met die ANC se voorgegewe idee van nie-rassigheid
was die Rand byna dubbel die waarde van die gespot en het rasse-integrasie verwerp. Eweneens
8 Die Afrikaner 31 Julie 2020

langer ten doel gehad het om hulle van hulle eie kultuur en gemeenskap te vervreem nie; dat hulle eie
tale ŉ medium van vooruitgang kon word; dat die
leerlinge — en deur hulle, hulle gemeenskappe —
verstandelik, maatskaplik en ekonomies vinniger
“Die weerstand van swart leerlinge teen die invoer kon vorder deur in hul moedertaal onderrig te word
van Afrikaans as onderrigmedium in hulle skole”, wat (Grobbelaar: 51; Mulder & Cruywagen: 172).
wêreldwyd as die rede vir die Swart Bewussyn se
opstande in Soweto voorgehou word, is ŉ blatante Weens hierdie faktore was die NP altyd ŉ stoere
leuen. Vóór apartheid was dit trouens die Britse ondersteuner van moedertaalonderrig vir swart en
stelsel vir swart onderwys wat die swart tale en kul- wit, en dit was ook die posisie in Soweto, ofskoon
tuur vertrap het deur swart skoolkinders in swart onderwys daar — soos in alle ander swart skole —
Engelse te probeer verander (Mandela: 44). Die nie deur die swart massas nie, maar deur die
(Word vervolg)
koms van apartheid het vir die eerste keer die besef Blankes befonds is.
by swart leerlinge tuisgebring dat hulle onderwys nie
was hulle ook teen die aanwesigheid van “wit setlaars” gekant. Hulle mees prominente leier was ŉ
voormalige mediese student in die Oos-Kaap,
Steve Biko.

Hartswater-moorde
(Van bladsy 1)
In die dorp het ‘n gevoel van medelye geheers
terwyl die stoet in stilte aanskou is.
Mnr Frans Pieterse, adjunk-voorsitter van die
HNP en ‘n boer by Clocolan in die Vrystaat, sê dit
help nie om te verwag dat die polisie die misdaad
van plaasmoorde sal stopsit nie. Dit sal nie gebeur
nie omdat die polisie nie daartoe in staat is nie.
Mnr Pieterse het aangehaal uit die boek van FA
Venter, Geknelde Land. Hintsa sê vir Tjalie en Makomo: “Dis goed my kinders, eet die Witmense op.
Ek kom nie veg nie, maar ek kyk”. Hy sê dit is wat
in Suid-Afrika met betrekking tot plaasmoorde gebeur. Die owerheid, en by name die staatshoof,
Ramaphosa, doen niks. Hy kyk net. So sal die
moorde nie stopgesit word nie.
Geknelde Land spel ons situasie verder uit, sê
mnr Pieterse: “Ons betaal net belastings... maar in
die bestuur van die land het ons geen stem nie”.
En dan verder: “’n Vreemde volk regeer ons... ons
gee die vel, maar hulle sny die rieme”. (Geknelde
Land bls 136). So kan dit nie aangaan nie. Die
Afrikaner moet, soos aan die Oosgrens destyds,
uit hierdie onderdrukking kom, want die staathoof
kyk net.
Die adjunk-president van TLU SA, mnr Henry
Geldenhuys, het skerp reageer na die moorde oor
die naweek van 24 tot 26 Julie. Mnr Geldenhuys
sê TLU SA het lankal besef dat landbouers nie op
die regering kan staatmaak vir beveiliging nie. Hy
het ‘n beroep op boere gedoen om hulle eie veiligheid te verseker. Hy sê die oplossing lê in persoonlike paraatheid.
In ‘n verklaring sê TLU SA hulle is uiters bekommerd oor die styging in plaasaanvalle wat nou
weer gelei het tot vyf moorde. Boere, gesinne en

werkers word aangemoedig om te alle tye paraat
te wees.
“Die naweek se nege aanvalle het ons waarneming dat die merkbare daling van geweldsmisdade op plase en hoewes gedurende die eerste
paar weke van die inperking kortstondig was,
bevestig”, sê mnr. Geldenhuys. Die eerste ses
maande van 2020 is bykans ‘n spieëlbeeld van
die situasie gedurende dieselfde periode in 2019.
“Afgesien van stygende misdaad het die inperking ook gelei tot komplikasies wanneer polisiestasies as gevolg van COVID-19 besmettings
tydelik moet sluit. Die publiek is dikwels nie bewus van alternatiewe kontaknommers vir SAPDlede by hierdie stasies nie en is dan aan hulself
oorgelaat tydens aanvalle.
Mnr Geldenhuys wys daarop dat uit die terugvoer na onsuksesvolle aanvalle, dit duidelik is dat
slagoffers wat ‘n hoë vlak van paraatheid handhaaf – met ‘n vuurwapen byderhand – effektief die
aanval kon afweer. In dieselfde trant is die reaksie van ‘n goed georganiseerde plaaswag (wat
bestaan uit lede wat die omgewing en die inwoners goed ken) van onskatbare waarde wanneer
die reaksietyd en effektiewe optrede van die
plaaslike polisie beperk is.
“Veiligheid begin by die individuele boer, daarna
die gesin en werkers en vloei oor na die bure, die
plaaswag en die polisie. Dit is belangrik om voorbereid te wees deur die volgende te doen: Hou ‘n
selfverdedingsvuurwapen byderhand; Gebeurlikheidsbeplanning moet in plek wees; en, maak
seker die kommunikasievermoë van ‘n plaas af, is
gevestig.
“TLU SA doen ‘n dringende beroep op boere
om by die plaaslike veiligheidstrukture in te skakel
en te alle tye paraat te wees”, sê mnr Geldenhuys.
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Verjaardagfonds: R100 000

Die Afrikaner was vroeër vanjaar 50 jaar oud. In die verlede het dié blad ‘n besondere rol gespeel om
die oorgawe-politiek van die Nasionale Party te ontbloot. Ons het wal gegooi. Die berigte wat in Die Afrikaner
verskyn het, is deur die geskiedenis as korrek bewys. Dit het aan dié blad groot geloofwaardigheid
gegee.
Tans speel Die Afrikaner steeds daardie baie belangrike rol. Die boodskap wat hierdie blad uitdra, is
nie net kritiek op die korrupte regering nie. Ons stel ‘n alternatiewe standpunt ― ‘n standpunt wat die
breë media soos die dagbladpers en die beeldradio nie ken nie. Daarom is die bestaan van Die Afrikaner
belangrik.
Ons mikpunt met die Verjaardagfonds is R100 000. Die lesers van Die Afrikaner het ruim bygedra,
maar nog R20 000 word benodig om die mikpunt te haal.
‘n Baie getroue leser en medewerker van Die Afrikaner, dr Pieter Möller, het die volgende kommentaar in ‘n brief aan die redakteur gelewer:
“Die Afrikaner was deur baie jare die enigste ware verteenwoordiger en inspirasie van Afrikanernasionalisme. Dit is dit steeds in sy elektroniese formaat en is steeds die mondstuk van Afrikanerbelange.
As sodanig staan hierdie blad in die bres van hierdie belange en stel sy standpunt onomwonde en
vreesloos. Die Afrikaner huiwer nie in die ontmaskering van die liberalisme en die optredes en besluite
van 'n korrupte regime nie.
“Vir die ingeligte leser is dit ook duidelik dat die Christelike en morele waardes dwarsdeur hierdie
spreekbuis van ons suurdeeg. Voeg daaraan toe die aktuele artikels waarvan selfs die oningeligtes, ja
soms selfs in eie geledere, met vrug kan kennis neem.
“Ek merk op dat die Verjaardagfonds die afgelope tyd nie meer onder die aandag gebring word nie.
Dit sal werklik baie jammer wees as dit oënskynlik leeggeloop het en die mikpunt van R100 000 nie
bereik is nie.
“Mnr die redakteur, gaan voort met u goeie werk. Afrikanervriende, kom help om die wa deur die drif
te trek met u donasies.
“Doodkry is min! Lewe die Boer, lewe die Afrikaner!”
• 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
Matteus 5:9 Geseënd is die vredemakers, want hulle
sal kinders van God genoem word”.
In die wêreld is daar baie vredesoekers, maar min vredemakers.
Waar Christus sê geseënd is die vredemakers, het hierdie
vrede waarna Christus verwys ‘n besondere kwaliteit en inhoud. Dit is nie vrede van hulle wat “vrede! vrede!” roep terwyl daar geen vrede is nie.
Christus het, volgens Matteus se getuienis, ‘n ander verbasende woord gebruik wat oënskynlik in stryd is met die
uitspraak dat die vredemakers geseënd sal wees. In Matteus 10:34 – 35 staan: “Moenie dink dat Ek gekom het om
vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te
bring nie, maar die swaard”. Hoe moet ons dit verstaan?
Die vrede wat Jesus gebring het, kan nooit van Golgota
geskei word nie. Daar het Christus vrede bewerkstellig
tussen God en die mens en ook tussen die mense wat
vrede met God gevind het. Daarom sê Paulus dat Christus
ons vrede is (Efesiërs 2:14).
Buite Christus kan daar geen vrede wees nie. Hulle wat
deur Christus met God versoen is, het die ware vrede
gevind. Dit wat hulle gevind het, moet hulle ook aan ander
uitdra. Om ‘n vredemaker te probeer wees sonder dat Christus die inhoud van jou vredesboodskap is, is futiel.
Juis daarom bring die vredesboodskap ook skeiding ―
skeiding tussen hulle wat Christus aanvaar en hulle wat dit
nie aanvaar nie. Dié skeiding kan selfs in huisgesinne wees.
Die vredemakers is geseënd, want hulle sal die kinders
van God genoem word. Dit beteken nie dat die vrede wat
jy maak, jou ‘n kind van God maak nie. Christus rig hierdie
woorde tot mense wat reeds kinders van God is. Die vredemakers word nie kinders van God gemaak nie, hulle word
kinders van God genoem. As iemand dus as ‘n ware vredemaker optree, sal hy deur sy optrede bewys dat hy ‘n kind
van God is. Mense sal dit raaksien en sê: “Ons glo dat hy ‘n
kind van God is”. So word hy dan ‘n kind van God genoem.
God die Vader is die groot vredemaker. Christus is die
Vredevors wat vrede moontlik gemaak het deur sy versoeningsdood. Die Heilige Gees bewerk vrede in die harte
van mense, want vrede is die vrug van die Heilige Gees.
Christus sê dat die vredemakers geseënd is. Hulle dra
Christus oral in, ook in al die verhoudings waarin hulle staan,
al bring dit stryd en tweedrag. Diesulkes is die enigste ware
vredemakers en die enigste ware gelukkiges.

Met die vyf-jarige herdenking van die Republiek van SuidAfrika in 1966, het die Stigting Dirkie Uys twee boekies uitgegee om die jeug van Suid-Afrika te inspireer tot die
beginsels van Afrikaner mens-wees. Hulle het vir die jongmense uitgespel wat dit beteken om republikeinse burgers
van Suid-Afrika te wees sodat hulle koersvas op die pad
van die Republiek van Suid-Afrika sal voortgaan.
Die een boekie was Die Republiek praat met sy seuns en die
ander Die Republiek praat met sy dogters.
Die boekies het gewaarsku teen
die vyande van ons volk wat probeer om die jeug te bederf en die
land te ondergrawe. Dan staan daar:
jy moet “...ten alle tye getrou aan
jouself, getrou aan jou volk, getrou
aan jou land en getrou aan jou God
wees”.

Hier volg enkele aanhalings uit Die Republiek praat met
sy Seuns:
Die liberalis, die sosialis en die kommunis se vernaamste aanslag is... teen jou manlikheid, jou volksgebondenheid, jou liefde vir jou land en teen jou godsdiens.
Ware vryheid lê in gehoorsaamheid aan jou verantwoordelikheid, jou persoonlike integriteit. Moet nooit jou beginsels versteek nie. Leef hulle kragdadig uit.
Romantiek is geleë in wysheid en hoë moraliteit. Jy
moet soek na romantiek in die lewe, maar die vyande
van jou gees weet ook dat jy dit soek. Hulle bied vir jou
die skel geskree van die oerwoud aan vir sang in plaas
van die pragtige lied uit jou eie kultuur.
Hulle bied jou die dans van die onbeskaafde in plaas
van die grasievolle danse en spele uit jou eie kultuur.
Hulle bied jou die musiek van die onbeskaafde met sy
drom en ritme as grondtoon. Kom hierdie musiek uit jou
eie kultuur? Romantiek lê nie in hierdie dinge nie, want
dit is die middels waarmee jy van jouself en van jou volkseie losgemaak word.
Die Republiek vestig sy vertroue op jou. Elke dogter
van ons volk kan reken dat jy haar sal beskerm.
Eer jou ouers. Die opvoeding van ‘n seun word grootliks weerspieël deur sy gehoorsaamheid aan en sy
gedrag teenoor sy ouers. Omdat jy ‘n man is, sal jy lojaal
teenoor hulle wees en eer aan hulle gee.
(Volgende uitgawe: Volkskap, Vaderland en Geloof)
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Groot uitbreiding van infrastruktuur

Die grenskonflik tussen Indië en Sjina by die Galwan-vallei aan die westelike Himalaya-grens is aan
die opbou.
Op 16 Junie vanjaar het soldate van die twee
lande reeds in ‘n skermutseling slaags geraak en
verskeie soldate aan beide kante is gedood.
Die spanning tussen die twee bou op omdat die
twee lande nooit ooreengekom het oor die presiese
posisie van die 3 500 km grens nie. Die twee lande
se weermagte (twee van die grootstes in die wêreld)
kom gereeld by verskeie punte langs dié onherbergsame terrein van aangesig tot aangesig met mekaar.
Beide die lande het groot bedrae geld en mannekrag aangewend om paaie, spoorlyne en lughawens
langs die grens te bou. Opvallend is dat hulle ook
hulle militêre posisies daar versterk het. Sjina is reeds
jare daarmee besig, maar die spanning het opgelaai
toe beide nuwe groot projekte aangekondig het.
Indië het bykomende paaie en brûe gebou om
hom in staat te stel om toerusting vinnig te kan vervoer. Dit verbind ook die lughawe met die binneland om voorrade te kry wat voorheen slegs deur
middel van helikopters bekom kon word.
Ten spyte van die onlangse botsings, het Indië
aangedui dat hy sal voortgaan om sy infrastruktuur
langs die gens uit te brei. Die proses is reeds aan
die gang om 12 000 werkers vanuit die ooste na
die grens met Sjina te skuif om paaie te bou.
12
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Daarteenoor is Sjina besig om ‘n netwerk van
militêre lughawens asook kwartiere vir soldate langs
die grens op te rig. Sjina het reeds oor baie jare paaie
in die Himalaya-gebied gebou en het reeds toegang
tot ‘n uitgebreide pad- en spoornetwerk. ‘n Nuwe
spoorlyn word nou naby aan die Indiese grens gebou wat Shigatse (die tweede grootste stad in Tibet)
met Chengu via Nyingcgchi naby die grens sal verbind.
Sjina het reeds sowat twaalf lughawens wat na
Indië front. Vyf daarvan is ingerig vir burgerlike sowel
as militêre doeleindes. Drie nuwe lughawens word
gebou met ondergrondse skuilings en nuwe aanloopbane. Grond tot lug missiele is reeds geïnstalleer
en berigte dui daarop dat vegvliegtuie ontplooi is.
Waarnemers sê dat Indië ‘n voorsprong het wat
lugmag betref omdat Sjina se basisse in die algemeen verder van die grens af is as dié van Indië.
Die ontwikkeling daar voorspel niks goeds nie.
Waarnemers sê dat die groot uitbreiding van die
infrastruktuur aan beide kante net een primêre rede
kan hê: om dit moontlik te maak dat troepe en militêre toerusting vinnig na die grens geneem kan
word indien daar ‘n volskaalse konflik ontstaan.
• Wat Suid-Afrika aanbetref, is die vraag hoe dit
die voortbestaan van BRICS gaan beïnvloed siende dat Indië en Sjina die twee grootste moondhede
in die vennootskap is.

