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sedert 1970

60 jaar van Modelrepubliek tot

1961
“Meneer die Staatspresident, ek het gesê dat hier-
die eenkeer ons nie net ’n formele heildronk op u
instel nie, maar op Suid-Afrika en op u, ons Staats-
president, die eerste keer hoof van ons eie staat.
Ons doen dit vanaand omdat dit so ’n besondere
geleentheid is. Vir ons is dit ’n toppunt. Ons het ’n
berg uitgeklim oor jare. Ons het uiteindelik ’n plek
bereik, nie die hoogste in die lewe van ons volk nie,
want miskien is dit vandag nog maar net die begin
van groter dinge; maar vir ons is dit ’n hoogtepunt
wat ons bereik het, die vervulling van ideale om u
nou te mag aanspreek as ons eie Staatspresident.”

Dit was die woorde van dr. HF Verwoerd as eerste
minister die aand van 31 Mei 1961 nadat staats-
president, CR Swart, vroeër die dag ingehuldig is
as Suid-Afrika se eerste staatspresident nadat die
land ’n onafhanklike republiek geword het.

Die koms van die Republiek van Suid-Afrika, op
dieselfde dag as waarop die vernederende Vrede
van Vereeniging geteken is en ook dieselfde dag
waarop die Unie van Suid-Afrika tot stand gekom

het, was ’n strewe wat geleef het sedert die Boere-
republieke op 31 Mei 1902 hulle onafhanklikheid en
dus republikeinse status verloor het.

Vir baie was die totstandkoming van die Unie op
31 Mei 1910 ’n soort kompromie, want die Engelse
gebiede van Kaap en Natal is daarbý gevoeg en die
nasate van die Boererepublieke het dit beleef as
’n Britse poging om die Unie uiteindelik weer ’n
Britse kolonie onder streng Britse beheer te bring.

Daardie Britse strewe het misluk as gevolg van die
Afrikaners se wil om uiteindelik weer vry te wees.
Die referendum van 1960 het duidelik getoon dat
die Afrikaners vry wou wees van die Britse kroon en
sy Statebond, terwyl die voormalige Engelse ge-
biede grootliks teen republiekwording gestem het,
veral Natal. Nietemin het die meerderheid ten gun-
ste van ’n republiek besluit en dr. Verwoerd het sy
bes probeer om Suid-Afrika binne die Statebond te
hou.   

(Vervolg op bladsy 7)

Kerkplein op 31 Mei 1961 toe die pas 
ingehuldigde Staatspresident aan 'n begees-
terde dog gedissiplineerde volk voorgestel is.

Kerkplein soos dit deesdae daaruit sien, 
kompleet met Oom Paul se standbeeld 
wat met ekstra sterk staal toegemaak 
moes word om teen kulturele barbare 

en ander vandale te beskerm.



Die maand van Mei lewer heelwat
herdenkings op wat van historiese
belang is, maar ook van huidige
en toekomstige belang.

Die belangrikste, waaraan ons in
hierdie uitgawe besondere aan-
dag gee, is Republiekdag op 31
Mei.

Hierdie datum het goeie, minder
goeie en slegte herinneringe. Die
slegte herinnering van die datum
was die finale einde van die Boere-
republieke tydens die Vrede van
Vereeniging op 31 Mei 1902. Die
minder goeie herinnering was Unie-
wording op dieselfde dag in 1910.
Dit het nie die Boererepublieke te-
ruggebring nie en het ons volk
steeds aan die genade van die

Britse kolonialiste oorgelaat, wat ons nouliks agt
jaar tevore nog vermoor het op slagvelde en kon-
sentrasiekampe en wat sedertdien probeer het
om ons taal, kultuur en identiteit te vernietig.
Daarom is 31 Mei 1961 ’n goeie herinnering aan
die datum, want toe is die Britte se kroon finaal
huis toe gejaag en kon die Afrikanervolk weer ten
volle oor homself regeer, alhoewel dié republiek
steeds nie geskoei was op die voormalige Boer-
erepublieke nie.

Op 20 Mei 1983 het die Kerkstraatbom in Preto-
ria ontplof. In die ontploffing is 19 mense dood: 7
militariste en 10 burgerlikes, waarvan 7 swart men-
se. Die twee swart bomplanters van die ANC is
ook dood. Daar was 217 beseerdes, waarvan ’n
aantal hulle ledemate verloor het. Oliver Tambo,
na wie die Johannesburgse Internasionale lug-
hawe vernoem is, het opdrag vir die bom gegee
van waar hy in die buiteland weggekruip het en
hy het namens die ANC verantwoordelikheid vir
die ontploffing aanvaar. Die kommunis, Joe Slovo,
en Aboobaker Ismail was deel van Tambo se span.
Jacob Zuma was ook deel van die ANC se top-
bestuur en het waarskynlik ook van die plan ge-
weet en so ook Nelson Mandela, wat in die tronk
deeglik ingelig was en ook selfs sy insette in die
ANC se bestuur gegee het. Natuurlik het Des-
mond Tutu se Huilkommissie (die sogenaamde
Waarheid en Versoeningskommissie) later al die
nog lewende terroriste amnestie gegee vir hierdie
walglike daad.

Maar ook vroeg in Mei in 1994 was dit die inhul-
diging van Nelson Mandela as president van die
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. Maand van herdenkings land na die roemlose en verraderlike oorgawe van
die NP-regering aan die terroriste organisasie wat
nog nooit geweld, soos die Kerkstraatbom, afge-
sweer het nie.

Vir die Afrikaner is die twee laaste datums niks om
oor te juig nie. Inteendeel.

Tog het ’n rubriekskrywer in die dagblad, Beeld, dit
nodig geag om met die oog op die laaste genoem-
de herdenking, sy kolom daaraan te wy en die lewe
van Nelson Mandela te besing. In die lofrede word
gemeld dat Mandela as tweedeklasburger hanteer
is omdat die “maghebbers mense verskillend be-
handel (het) – volgens die kleur van hul vel.” Ver-
dere verwysings word gemaak na die “magheb-
bers” vir wie dit “belangrik was om hul eie te be-
skerm en te bemagtig en te ontwikkel”. En “die mag-
hebbers was so dronk van magswellus” dat hulle
hul bepaalde besluite toegeëien het en dergelike
neerhalende verwysings teen die regering van daar-
die tyd, net om te wys hoe ’n goeie seun Mandela
dan sou gewees het.

Daardie stuk is geskryf deur mnr. Willie Spies, wat
aan die hoof staan van Pretoria FM nadat onder sy
toedoen Radio Pretoria se naam na Pretoria FM
verander is. Dit is dalk deel van die verklaring waar-
om dié radiostasie so sku vir Afrikanernasionalisme
geword het en weier om enige lugtyd aan die HNP
te gee.

Wat min mense egter wil onthou is die feit dat die-
selfde “engel” Mandela tot nege jaar nadat hy al as
staatshoof uitgetree het, op die Amerikaanse lys
van terroriste gelys was. Dit is eers in 2008 opge-
hef. Die rede  daarvoor was sy verbintenis met die
ANC en die feit dat die ANC in 1960 sy beleid van
geen geweld verander het om plek te maak vir ’n
gewapende “struggle”. Skynbaar was daar tog
Amerikaners wat geglo het dat die ANC agter die
gebeure by Sharpeville gesit het.

Die ANC het ondergronds gegaan en Mandela het
die hoof van dié terroristebeweging se weermag,
Umkhonto we Sizwe (MK) geword, wat veral vanaf
1962 ’n vorm van guerilla oorlogvoering gevoer het.
Mandela is eers in 1964 tronk toe, dus kan hy nie
losgemaak word van MK en sy terroriste bedrywig-
hede nie. Selfs toe hy al in die tronk was, het hy ver-
klaar: “Die gewapende stryd is deur die regering op
ons afgedwing” – dus geen spyt van enige aard nie.

Op daardie stadium was Amerika en die USSR en
ander Oosbloklande in die kouer oorlog gewikkel
en was hulle baie ongemaklik met die ANC se ver-
bintenisse met Moskou en Oos-Berlyn. Omdat die 

(Vervolg op bladsy 12)
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Voortspruitend uit bilaterale samesprekings tussen
die AVF en die ANC gedurende dieselfde tyd, is ŉ
Memorandum van Ooreenkoms (Memorandum of
Agreement) tussen die twee partye gedurende De-
sember 1993 saamgestel.

Artikel 1.1 van die Memorandum lees onder meer
soos volg: “(Beide Partye) aanvaar dat baie Afrika-
ners... verbind is tot die ideaal van selfbeskikking
in ŉ Volkstaat...”

Art. 1.2: “Beide partye glo dat die doelwitte hierbo
gestel, haalbaar is...”

Art 2.4: “(Beide Partye)...stem saam dat die aspi-
rasies van baie Afrikaners om hulleself in hul eie
gebied te regeer, aangespreek moet word. Dien-
ooreenkomstig het hulle ooreengekom dat ŉ gesa-
mentlike werkgroep vir dié doel daargestel moet
word...”

Art. 2.5: “Die partye het ooreengekom... om ŉ ge-
samentlike afvaardiging na Switserland en België
toe te stuur... om vas te stel of aspekte van hierdie
stelsels tot hulp kan wees met die oplossing van
die Suid-Afrikaanse konflik”

Art 2.6: “Die AFV, wat die ANC se goeie trou
aanvaar, het onderneem om enige aksie wat
daarop bereken is om die oorgangsproses te
destabiliseer, aktief te ontmoedig” (eie beklem-
toning).

Art. 2.7: “Die ANC, wat die bona fides van die
AVF aanvaar, verbind hom tot die promovering
van ooreenkomste wat met die AVF aangegaan
is, insluitende sodanige konstitusionele en
wetgewende ooreenkomste as wat vir die im-
plementering daarvan vereis mag word” (eie
beklemtoning).

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). 

Bilaterale onderhandelinge 
tussen die AVF en die ANC

Die weerstand teen die idee van ŉ volkstaat, was
die ergste in die NP en regeringskringe, omdat die
skepping van so ŉ gebied ŉ groot hap uit die NP se
ondersteuningsbasis sou neem. Gevolglik was die
ANC en die AVF teen Augustus 1993 besig met bi-
laterale onderhandelinge oor dié ideaal, en het die
AVF gevind dat die ANC meer bereid was as die
NP om kompromieë daaroor aan te gaan (Stiff:
536; Potgieter: 48,69,208; Sparks:158).

Teen Oktober 1993 het die AVF-organisasies, In-
katha, en die Kwa-Zulu-, Ciskei- en Bophuthatswa-
naregerings die losse COSAG-vennootskap in die
meer formele Vryheidsalliansie (Freedom Alliance)
omgeskakel. Dit was op dieselfde basiese grond-
wetlike beginsels as COSAG gefundeer: territori-
ale selfbeskikking wat op etnisiteit gegrond was;
en ŉ konfederasie van swart en wit ledestate (Stiff:
542; Potgieter: 48; Jonker: 229-230).

Memorandum van Ooreenkoms

Dit was teen hierdie tyd duidelik dat die NP-regering
nooit tot die herhaalde pleidooie vir vreedsame
realisering van selfbeskikking in ŉ Volkstaat sou
toestem nie. Gedurende November 1993 het die
leier van die AVF in die noordelike Vrystaat aan sy
adjunk, Dries Kriel, wat ook ŉ senior offisier in die
AWB was, die volgende opdrag gegee: “Generaal
Viljoen het opdrag gegee dat dinge in beweging
moet kom (“things should get going”). Jy moet toe-
slaan met alles wat jy het (“strike with everything
you have”). Kriel was gereed om op te tree, maar
wou weet wat die ander elders in die land sou
doen. Die versekering is aan hom gegee dat die
BKA dwarsoor die land sou toeslaan. Gedurende
die volgende maande tot en met Februarie 1994,
het Kriel se manne op ŉ uitgebreide skaal dwars-
deur die noordelike Vrystaat en westelike Trans-
vaal opgetree deur veral op die opblaas en ontwrig-
ting van spoorlyne te konsentreer. Skade van
miljoene rand is daardeur aangerig (Kriel:173-177;
Stiff:543).

(In die oorspronklike Engels:

Clause 1.1 of the Memorandum reads interalia as
follows: “(BothParties)…accept that many Afrikaners
…have a commitment to the ideal of self-determina-
tion in a Volkstaat…” 

Clause 1.2: “Both parties believe that the objectives
stated above are attainable…” 

Clause 2.4: “(Both parties)…agree that the aspira-
tions of many Afrikaners to govern themselves in their
own territory should be addressed. Accordingly, they
agreed that a joint working group be established for
this purpose…” 

(Vervolg op bladsy 4)
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Mandela keur 
Boere-Afrikanerselfbeskikking 

goed... en maak dan ŉ handomkeer

Met verwysing na die voorgaande dokument, het
Mandela ŉ handgeskrewe brief gedateer 21 De-
sember 1993 aan genl. Viljoen gerig. Daarin het hy
die volgende paragraaf geskryf: 

“Meanwhile I wish to let you know that the attached
Memorandum of Agreement between the African
National Congress and the Afrikaner Volksfront
was discussed and approved by the officials of the
ANC and it enjoys my support” (eie beklemtoning). 

Maar in tipiese ANC-styl het Mandela sy woord ge-
breek en in Januarie 1994 in die openbaar verklaar
dat daar geen Volkstaat voor die verkiesing sou
wees nie. ŉ Maand later het hy weer eens sy
standpunt verander en verklaar dat die ANC “nooit”
tot ŉ Volkstaat sou toestem nie, maar met die AVF
maniere sou bespreek om sogenaamde “vrese van
die Afrikaners” te akkommodeer. As gevolg van hier-
die verraad het die AVF die bilaterale onderhan-
delinge met die ANC gestaak (Stiff: 550-556).

(Van bladsy 3)

Clause 2.5: “The Parties agreed…to send a joint
delegation to Switzerland and Belgium… to deter-
mine whether aspects of these systems may be help-
ful in there solution of theSouth African conflict”.

Clause 2.6: “The AVF, having accepted the ANC’s
good faith, has undertaken to actively discourage
any action calculated to destabilise the transitional
process” (own emphasis). 

Clause 2.7: ”The ANC, having accepted the bona
fides of the AVF, gives its commitment to pro-
mote agreements entered into with the AVF, in-
cluding such constitutional and legislative agree-
ments, which may be required for their imple-
mentation.” (ownemphasis)). 

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

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

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

082 338 0934 / admin@werdakamers.co.zaR 6 900
(BTW uitgesluit)

1kW 
Draagbare Toestel

Ideaal vir slaap apnee- en
suurstofmaskers.

AfriSolar Supplies
Winkel 1, Bell Geddes Zone, 
Braam Pretoriusstraat 321 

(h/v Koraalboom), Magalieskruin

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

• 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!

BOEK TE KOOP
Deel 1 hanteer die geskiedenis van die
ZAR tussen die jare 1839 tot einde 1880.
Die stigting van Potchefstroom, Ohrig-
stad, Schoemansdal, Rustenburg, Pre-
toria, Wakkerstroom e.a. word behandel.
Die pioniers wat in elke distrik gewoon het,
word genoem, met foto’s van baie van
die mense.  Die stryd tussen die Potgie-
ter- en Pretorius faksies en die burger-
oorlog tussen die groepe word in diepte
behandel.  Die veldtogte teen die Makapanners, Venda, Pedi, Batlapin
en Basoetoes asook die rol van die Britse sendelinge en smouse wat
die stamme teen die Boere  bewapen het, word ook uitgelig.  Deel 2
verskyn binnekort en hanteer die periode 1881 tot einde 1899.   

Prys R250 (posgeld R60): Kontak Gustav by ejgnorval@telkomsa.net
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Artikel 5 van die HNP se program van beginsels
handel oor die verantwoordelikheid van die bur-
gery, d.w.s. die burgers van ŉ Christelike volk,
soos wat ons volk onsself graag gesien het. Dit
bepaal soos volg:

5 Verantwoordelikheid van die burgery

Die burgery moet aan die owerheid gehoorsaam
wees in alles wat nie strydig met die wet van God
en die eise van reg en geregtigheid is nie. Die volk
is medeverantwoordelik vir die beleid en dade van
die owerheid wat hy gekies het. Daarom moet die
stemgeregtigde burgers steeds die beleid en dade
van die owerheid toets aan die wet van God en vir
hierdie doel hulle kritiek en burgerregte uitoefen.

Nogal ŉ mondvol, en vir sommige mense om-
strede, want, sê hulle, Romeine 13 sê “elke mens
moet hom onderwerp aan die magte wat oor hom
gestel is”, en, voeg hulle by, die Romeinse ower-
heid was ŉ heidense regering. Die HNP lees egter
die hele Bybel, en ruk nie net enkele teksgedeeltes
uit verband nie, daarom word met reg bepaal dat
die gehoorsaamheid net verskuldig is ten opsigte
van “alles wat nie strydig met die wet van God
en die eise van reg en geregtigheid is nie”.
Petrus en die apostels het dit ook so verstaan en
daarom kon hulle vir die Joodse Raad sê: “Ons
moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die
mense” (Hand.5:29). Op grond van dié beginsel
het baie martelare  gekies om eerder op die
brandstapel en ander wrede maniere te sterf, as
om blindelings die Romeinse keiser se wette in
stryd met God se wet, te gehoorsaam. Die Bybel
en die geskiedenis is vol soortgelyke voorbeelde.

Hoe nou gemaak in die tydsgewrig en omstandig-
hede waarin ons volk ons bevind, onder ŉ heiden-
se owerheid wat ŉ grondwet vir die land daargestel
het wat bepaal dat dit die “hoogste reg van die Re-
publiek” is; dat “enige regsvoorskrif of optrede daar-
mee onbestaanbaar, ongeldig is; en dat die ver-
pligtinge daardeur opgelê, nagekom moet word?” 

Weer eens is dit duidelik dat die HNP se beginsels
nie slegs vir ŉ politieke party nie, maar vir die
Boere/Afrikanervolk, synde ŉ Christelike volk, ge-
skryf is. Die sekulêre grondwet van die land druis
vierkantig in teen ons volk se geestelike erfenis en
karakter. Daarom kon die Boere-Afrikanervolksraad
prontuit verklaar: “Onderwerping aan ŉ Grondwet
wat beginsels en norme daarstel en wette

Die Program van Beginsels van die HNP —
Grondwet vir die Boere-Afrikanervolk (6)

voortbring wat in stryd is met ons godsdiens-
tige en morele opvattinge, is onreg, en uit By-
belse oogpunt gesien, sonde”.1

Dit plaas Christene voor die baie moeilike keuse
om sekere wette wat gemaak word, te ignoreer en
die gevolge te dra of willens en wetens hul gewetes
geweld aan te doen — byvoorbeeld ongebore ba-
bas deur onnodige aborsies te vermoor — en hul
optrede te rasionaliseer met die argument dat dit
nou “wet is”.

In dié verband is dit interessant dat selfs die se-
kulêre reg die beginsel aanvaar dat wanneer ŉ per-
soon wat onder gesag staan (bv. militêre gesag), ŉ
bevel ontvang om iets te doen wat onwettig sou
wees, hy moet weier om dit uit te voer en die ge-
volge van sy weiering moet dra, eerder as om on-
wettig op te tree en die erger gevolge daarvan in
die gesig te staar. Om dus onwettig op te tree en
daarna in ŉ hof aan te voer dat hy onder opdrag
opgetree het, word nie as ŉ verweer aanvaar nie.
Op grond van dié beginsel is Duitse offisiere in die
Neurenberg-verhore gestraf en is ook Suid-Afri-
kaners wat in die vorige era opdragte uitgevoer
het, vervolg. Dink maar aan die volgehoue regs-
teistering van ŉ man soos dr. Wouter Basson.

Aanvaar ons wat verder in die Program van Be-
ginsels staan, naamlik 

dan besef ons wat ŉ geweldige oordeel en ellende
ons volk in die breë oor onsself gehaal het toe so
ŉ groot deel van die volk versuim het om die ver-
antwoordelikheid wat dié beginsel op ons lê, na te
kom.

Dit was wyle mnr. “Jolly Johnny” Vorster (onthou
iemand hom nog?) wat by geleentheid vir die kie-
sers gesê het dat al stel die NP ŉ besemstok as
kandidaat, dan moet die kiesers vir hom stem, want
dit is ŉ NP-besemstok. En so het dit gekom dat die
NP-banke in die volksraad mettertyd gevul is met
besemstokke wat maar klakkeloos een na die ander 

(Vervolg op bladsy 6)

1Die Boere-Afrikanervolk se eis om selfbeskikking, p. 5. Paardekraal, 13 Oktober 2012.

“Die volk is medeverantwoordelik vir die beleid
en dade van die owerheid wat hy gekies het.
Daarom moet die stemgeregtigde burgers steeds
die beleid en dade van die owerheid toets aan
die wet van God en vir hierdie doel hulle kritiek
en burgerregte uitoefen”,
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(Van bladsy 5)

van daardie vrot prokureur van Vereeniging se on-
wettige wette wat in stryd was met die toe heer-
sende grondwet, goedgekeur en die politieke ge-
sag oor ons land aan die ANC-terroriste oorhandig
het. Dan wonder ons nog hoekom dit met ons gaan
soos dit gaan!

Die verantwoordelikheid 
van ’n Afrikanerowerheid

Aangesien die staat die openbare regsgemeen-
skap is, is dit — met inagneming van die feit dat
die owerheid se taak en gesag nie onbeperk is nie
en ook nooit in absolutisme mag ontaard nie — die
taak van die owerheid om:

roeping, taak en ideale kan uitleef;

5.3 te waak teen elke vorm van vreemde oor-
heersing — hetsy dit geestelik,  polities, eko-
nomies, kultureel of fisies is;

5.4 onderworpe daaraan dat die soewereiniteit
van die staat eerbiedig word, volle burgervry-
heid aan die volk te verseker;

5.5 op alle lewensterreine hulp aan die volk of
gemeenskappe te gee sodat selfstandigheid
bevorder en staatsafhanklikheid vermy word;

5.6 die onafhanklikheid en onpartydigheid van
die regbank te handhaaf en te eerbiedig; en

5.7 noulettend te waak teen enige skending van
die soewereiniteit en onafhanklikheid van die
Afrikaner-vaderland en moet alles wat hiermee
strydig is, met alle geoorloofde middele bestry
word. 

5.1 die publieke reg te handhaaf en die veel-
heid van regsbelange binne sy grondgebied in
ewewig te hou;  

5.2 volgens Christelike norme ’n openbare orde
te handhaaf waarbinne die Afrikanervolk sy

Hutten-Buchdienst
Vuurklipstraat 541, Die Wilgers

Geen afspraak nodig nie.
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Republiek

(Van bladsy 1)

Voor sy vertrek na die Statebondskonferensie op 3
Maart 1961 sê dr. Verwoerd in sy afskeidsbood-
skap: “Ons neem afskeid van Suid-Afrika vir slegs
enkele weke, maar ons gaan van hier gesterk deur
die steun, vertroue en goeie gesindheid wat so
ruimskoots aan ons toegesê is in talle telegramme,
telefoonboodskappe en briewe wat ontvang is.
Graag wil ek aan almal, Engels- en Afrikaans-
sprekend, blanke en nie-blank, politieke ondersteu-
ners sowel as teenstanders, my hartlikste dank
hiervoor uitspreek.”

Uit hierdie boodskap is dit dus duidelik dat daar wel
Engelssprekendes asook nie-blankes was wat dus
die republiek ondersteun het en dr. Verwoerd sterkte
toegewens het met sy sending.

Verder sê hy dat hy kennis geneem het dat hy dalk
in Londen deur betogers verwelkom sou word. Nog
u, nog ek hoef daarvan veel notisie te neem. In die
miljoenestad, Londen, is dit maklik om groot groe-
pe bymekaar te kry bestaande uit onkundige per-
sone en onoordeelkundige dwepers; professionele
en politiek-gemotiveerde betogers, sowel as links-
gesinde uitgewekenes uit ander lande.”

Oor sy toekomsvisie vir Suid-Afrika as republiek,
sê hy dan verder: “Ek wil aan Suid-Afrika, naas my
dank, ook ’n woord van bemoediging bring. Daar is
onrus in verskillende dele van Afrika. Baie voel be-
dreig in hulle bestaan, of is besorg oor die voort-
bestaan van hulle nasionale identiteit. Die Unie van
Suid-Afrika hoef  so iets die minste te vrees. Ons
beleid is geregtigheid vir almal, nie vir die Bantoe
alleen nie – ook vir die blankes en gekleurdes. Dit
word beoog deur ons beleid van goeie buurskap,
liewer as vermenging. Dit is makliker en beter, so-

wel vir nasies as mensegroepe wat verskillend is,
om as goeie bure naas mekaar te woon as om
gedwing te word om een huishouding vol onder-
linge twis te vorm.”  Suid-Afrika sestig jaar later, in
2021, bewys dr. Verwoerd se profetiese insig vol-
kome reg.

Toe die Suid-Afrikaanse afvaardiging op 16 Maart
1961 die wind van voor kry oor sy aansoek om lid
te bly van die Statebond, het dr. Verwoerd by wyse
van ’n boodskap aan sy volk die volgende ver-
duideliking gegee: “Byna uit die staanspoor van die
driedaagse bespreking was dit duidelik dat etlike
van die Eerste Ministers, veral diegene van die Afro-

Asiatiese groep en Kanada, vasbeslote was om dit
vir Suid-Afrika moeilik te maak om sy lidmaatskap
te behou... Dit was egter baie gou duidelik dat ons
teenstanders nie in die materiële of geestelike wel-
syn van die bantoe, of enige ander bevolkings-
groep, belang gestel het nie, maar vasbeslote was
om net op die onderwerp van politieke regte te
konsentreer, blykbaar met die doel dat sodanige
regte op ’n gemeenskaplike kieserslys so spoedig
moontlik tot die posisie van een-man-een-stem
moet lei. Dit was ook duidelik dat hulle net in ’n
aanval op Suid-Afrika belang gestel het en enige
verwysing na onderdrukking en rassediskriminasie
in hul eie lande, opsy gestoot en geïgnoreer het.
Logika en feite het nie by hulle getel nie – net hulle
vooroordeel teen Suid-Afrika.” Nog ’n profetiese
insig van dr. Verwoerd wat waar geword het.

In sy verdere toespraak tydens sy heildronk op 31
Mei 1961 tydens die banket in Pretoria, het dr. Ver-
woerd weer eens sy beleid van regverdige behan-
deling vir almal duidelik uitgestippel – die pad wat 

(Vervolg op bladsy 8)

President CR Swart wat op 31 Mei 1961 die
eerste Staatspresident van die nuwe 

Republiek van Suid-Afrika geword het - 
eerbaar, onkreukbaar, hoogs beskaafd.

Die vierde president van FW de Klerk se 
"Nuwe Suid-Afrika", vir die soveelste maal in die
hof, al beskuldig van verkragting, rampokkery,

korrupsie, befaamde sanger van 
"Bring my my masjiengeweer".
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Republiek

(Van bladsy 7)

die land sou volg as republiek en met sy eie Staats-
president aan die stuur: “Ek wil graag hê u moet aan
Suid-Afrika as ’n vrygewige land dink, ’n land wie se
mense nie net vir hulself lewe nie, ’n land wie se in-
woners en Regering dink kragtens almal vir wie
hulle verantwoordelik is. Die buitewêreld is geneig om
Suid-Afrika as ’n verdrukkende land te sien. U wat
hier woon, weet dat dit nie die geval is nie. Ons het
verskillende rassegroepe, wat nog in baie opsigte
agterlik is, maar nêrens in die wêreld het ’n volk die
agterlike mense in sy midde aan die lewe gehou
en gepoog om hulle te ontwikkel, soos Suid-Afrika
vir geslagte gedoen het nie...

“Mag ek u vra om aan Suid-Afrika as ’n eerlike land
te dink. Ons kan maklik die wêreld ’n rat voor die
oë draai deur oënskynlik beleide te volg wat sy
vereistes bevredig, maar wat, wanneer hulle be-
hoorlik nagegaan word, bevind word die teenoor-
gestelde te wees van wat hulle oppervlakkig skyn
te wees, soos in so baie van die lande wat ons kriti-
seer die geval is. Ons in Suid-Afrika is eerlik omdat
ons niks anders kan wees nie. Ons hou daarvan om
ons probleme openlik in die oë te staar, om ons be-
leide duidelik te stel, om te doen wat ons kan vir
mekaar en vir onsself, om die hele wêreld in die oë
te kyk, indien nodig.

“Mag ek u vra om aan Suid-Afrika te dink as ’n land
met standvastige mense, mense wat glo in wat hul
sê en probeer doen wat hulle glo wat reg is. Dit mag
miskien vir ons baie moeilikheid en misverstand
meebring, maar op die lange duur is dit waarheids-
liefde en eerlike bedoelinge en duidelikheid van
ideale wat van ’n nasie maak wat hy moet wees.

“U, meneer die Staatspresident, is geroepe om die
wêreld saam met ons in die oë te kyk en om die
wêreld te laat weet dat wat ons ook al doen, ons dit

as Christenvolk doen, as mense wat bereid is om
ons Christelikheid te bely en om dit uit te lewe vol-
gens ons opvatting van sake. U, meneer die Staats-
president, is die simbool van hierdie volk en mag u
en ons almal geleidelik beter verstaan word.”

Dit is die basis waarop die republiek van Suid-Afri-
ka op 31 Mei 1961, nou 60 jaar gelede weggespring
het.

Waar dr. Verwoerd in sy Oujaarsboodskap van 1961
nog soms bekommerd oorgekom het, was dit ’n
jaar later heeltemal anders. Op 31 Desember 1962
sê hy in sy nuwejaarsboodskap: “Oor die verhou-
dings tussen die verskillende bevolkingsdele ver-
sterk die vooruitsigte binnelands. Die koms van die
Republiek en die uittrede uit die Statebond het nie

die duistere voorspellings van die pessimiste ver-
wesenlik nie. Laasgenoemdes kan nog net pro-
beer om die indruk te laat posvat dat die kloof
tussen die twee taalgroepe steeds wyer word. Vol-
gens my ervaring – en dit is baie omvangryk –
gebeur juis die teenoorgestelde...

“Met dieselfde vertroue weerlê ek bewerings van
hulle wat verbeteringe ontken in die verhouding
tussen swart en wit. Hulle laat toe dat die kleinere
getalle se lawaaierige beskuldigings en handelinge
wat ’n mens erken lelik is, hul oortuigings kleur. Ek
verkies daarenteen om die houding en optrede van
die groot massas te neem as die toets van hoe dit
gaan met die menslike verhoudings. Geen twyfel
kan hoegenaamd  bestaan dat die beplanning van
Bantoe-ontwikkeling, met insluiting van die bewys
wat die Transkeiplan verskaf het dat dit nie alles
blote teorie is nie, aanleiding gegee het tot beter
onderlinge begrip en toekomsverwagtings. Net so
sien die Kleurlinggemeenskap in toenemende mate
raak dat daar groot beloftes skuil in die planne vir hul
toekoms. Die Indiërgroep sal hopelik dieselfde insig 

(Vervolg op bladsy 9)

Tydens Republiekwording was dié R10-noot die
grootste banknoot wat die land gehad het, want

daarmee kon mense omtrent alles koop.

Mandela se afbeelding het nie veel gehelp om 
die waarde van die rand te vermeerder nie, 

inteendeel. Tans is R200 die goortste banknoot
en in wese koop mens nie veel daarmee nie.
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Repuliek

(Van bladsy 8)

ontwikkel en daarvan bestaan reeds belowende
tekens.

“Kan daar vir optimisme beter regverdiging be-
staan? Op ekonomiese, maatskaplike en politieke
gebied bestaan heldere planne en beleide wat in
toenemende mate vrugte dra op belangrike terrei-
ne waar die mens hom laat geld.”

Dus net meer as anderhalf jaar later, het die posi-
tiewe resultate van Republiekwording reeds op
elke lewensterrein begin wys. Nog vier jaar later,
toe dr. Verwoerd vermoor is, het die prentjie nog
beter gelyk en was dit waarskynlik die rede waar-
om hy uit die weg geruim moes word. Op daardie
stadium was die ekonomie sterk, Suid-Afrika inter-
nasionaal feitlik onaantasbaar na sy oorwinning in
die Internasionale Geregshof oor Suidwes-Afrika,
en dr. Verwoerd het daardie jaar se algemene ver-
kiesing met ’n nog groter meerderheid gewen.

Enkele vergelykings

In 1965 verskyn daar ’n ekonomiese oorsig waaruit
die blyk dat die Republiek ’n ekonomiese bloeiperio-
de beleef. Daarvolgens blyk dit dat daardie laaste
5 jaar ’n groeikoers van 5,6% was, hoofsaaklik as
gevolg van vordering in die vervaardigingsektor.

Van die oorspronklike Nasionale padbouskema is
94% reeds in 1961 afgehandel – nuwe paaie son-
der slaggate.

In 1961 was die rand twee Britse pond werd, van-
dag het hy teruggesak na ongeveer R20 per pond.
Vanaf 1961 tot in 2020 het pryse ongeveer 97 keer
gestyg: R100 in 1961 is ongeveer R10 000 in 2021.

In die Republiekjaar was die inflasiekoers 1,9% en
voedselinflasie was 2,1%, terwyl daar geen styging
was in die prys van klere en skoene nie.

’n Pak mieliemeel van 5kg het 30 sent gekos, vars
hoender was 70 sent per kilogram en tamaties 20
sent per kilogram. Die BBP per capita het in daar-
die jaar met 2,7% gestyg. In 2020 was dit -15,2%.

Werkloosheid in die algemeen was in 1961 17,4%,
terwyl slegs swart werkloosheid op 15% gestaan
het. Dit het gedaal tot 12,2% in 1966, die jaar

waarin dr. Verwoerd vermoor is. Daarvandaan het
dit net gestyg, volgens Trevor Bell se 1984-verslag
aan die Instituut vir Sosiale en Ekonomiese Na-
vorsing aan die Universiteit van Durban-Westville.

Die republiek, deur Afrikaners geskep en bestuur,
was goed vir die hele land.

Die huidige republiek, bestuur deur mense wat die
resultaat is van swart bevoordeling, “affirmative ac-
tion” en kader ontplooiing, is sleg en nadelig vir die
hele land. Wat opgebou is rondom Republiekwor-
ding en daarna as gevolg van die vryheid wat die
land gehad het, word meer as net stelselmatig af-
gebreek.

Die “ou Republiek” van voor 1994, het ’n goeie en
gedissiplineerde weermag gehad. Vandag is oor-
gewig soldate die grap van die nasie; spoorweë
was betroubaar en veilig, vandag word treine deur
bendes en misdadigers beheer, oorhoofse kabels
word gesteel en treinspore vir skrootyster verkoop.
Destyds het die spoorweë werk geskep, so ook ander

(Vervolg op bladsy 10) 

Die SA Weermag (SAW) van die Republiek van
Suid-Afrika was goed opgelei en gedissiplineerd.
Hulle kon vir dekades gewelddadige terroriste uit
die land hou. Die jong manne in uniform is deur

die bevolking op die hande gedra. 

Die "nuwe" weermag, SANDF, 
word as 'n klug beskryf terwyl sosiale media 

ruimskoots spot dryf met hulle.



10     Die Afrikaner 21 Mei 2021

Repuliek

(Van bladsy 9)

staatsinstellings. Vandag word geld geskep deur
enigeen wat magtiging het om iets te koop.

Die rand met Van Riebeeck se afbeelding het
waarde gehad, die papier met Mandela se gesig
op is waardeloos.

President CR Swart was waardig. Die eerste minis-
ter kon toekomsvisies deel, praat oor vooruitgang
en verbetering. In vandag se tyd is presidente en
oud-presidente beskuldigdes in strafsake, verneder-
de getuies oor staatskaping en is die enigste re-
frein in toesprake dat korrupsie uitgeskakel sal word,
terwyl niks daarvan gebeur nie, Inteendeel! O ja en
moenie vergeet van die hê-mentaliteit. Dr. Verwoerd
se republiek wou skep en ontwikkel, die huidige
heersers wil onteien, steel en vat.

Die SA Polisie en SA Spoorwegpolisie was geres-
pekteerde handhawers van wet en orde, vir wie daar
respek was. Oorgewig en slapende polisielede is
deesdae die onderwerp van video’s op sosiale
media en as hulle en die weermag mense in die
Covid tyd op strande kan terroriseer, is hulle in
hulle element – met goedkeuring van die minister
van polisie aan wie daar ooglopend min waar-
digheid kleef as na sy optrede en uitsprake geluis-
ter word.

In die “ou Republiek” is universiteite en skole ge-
bou. Tans word dit afgebrand, gevandaliseer of
besteel. Kwalifikasies was wêreldwyd gerespek-
teer, vandag is dit nouliks die papier werd waarop
dit gedruk is.

SA Lugdiens se oranje sterte was ’n trots op elke
lughawe, diens was goed en hulle het gevlieg. Tans
is SAA in sakeredding en veg vir oorlewing as
gevolg van wanbestuur deur onbekwame swart

bevoordelingskandidate. So ook Prasa, Eskom,
Poskantoor, Denel en ander, wat die trots was van
ondernemingsgees en intellektuele kundigheid in
die Republiek.

Brandstof is uit steenkool vervaardig en YSKOR is
ontwikkel en het werk aan derduisende gegee –
totdat dit in die ANC-republiek verkwansel is aan
Indiërs.

Al wat van die modelrepubliek van 1961 oorgebly
het, is ’n republiek van skandes – die een open-
bare skandaal na die ander waarby elke vlak van
regering betrek word.

Waar dr. Verwoerd op 31 Mei 1961 tydens die
staatsbanket en heildronk op die Staatspresident
nog kon sê: “Wanneer ek u vra om aan Suid-Afrika
te dink, wil ek graag hê dat u aan Suid-Afrika moet
dink as hierdie pragtige land waarin ons woon; die
land wat ons so lief het;... die land van ruwe berge
en wydgestrekte grasvelde met hul talryke pragtige

diere wat ons probeer om vir die nageslagte te be-
waar... Dink aan hierdie skone Suid-Afrika met sy
blou lug, sy wit strande wat om ons land strek, met
skoonheid oral en soms ook ruheid, wat versag as
met liefde daarna gekyk word.”

Wat vandag daarvan oor is, is lugbesoedeling deur
lukraak mynwese, grasvlaktes en landbougrond
wat oop en vuil steenkoolmyne geword het waar-
van die Guptas die meeste voordeel trek. Daar word
nie met liefde na ons riviere gekyk nie, want
plaaslike owerhede stort rou ongesuiwerde riool
daarin, sodat die pragtige diere wat ons moes be-
waar het vir die nageslagte, vrek as hulle daardie
water drink. Republiek van skandes!

Die verskil is duidelik tussen toe en nou.

HNP se landposadres
Posbus 18826, 

Pretoria-Noord, 0116



Die Afrikaner 21 Mei 2021 11

Ekonomese oorsig

Dolf Buitendach

Die Suid-Afrikaanse geldeenheid, bekend as die
rand, het in 2021 verbeter teenoor die VSA dollar.
Slagoffers van die swak rand voel verlig dat hulle
geld effens beter internasionale waarde bied, veral as
daar in rand betaal moet word op goedere en dienste
met ’n vreemde valuta prys. Die vraag is of die rand
werklik besig is om te herstel teenoor ander geld-
eenhede of is dit slegs teenoor die dollar?

Meegaande twee tabelle en grafiek vergelyk vyf
geldeenhede teenoor die dollar vir die afgelope
vier jaar en toon aan hoe dit elke jaar teenoor die
dollar vergelyk. Tabel 1 toon die werklike wissel-
koerse vir die afgelope vier jaar teenoor die dollar.
Tabel 2 stel die onderskeie geldeenhede vir 2018
gelyk aan een dollar en toon dan hoe sodanige geld-
eenheid in die daarop volgende drie jare teenoor
die dollar versterk of verswak het. Die grafiek wys
die vergelykende uitslag teenoor een dollar vir die
onderskeie geldeenhede. Die geldeenhede wat
gebruik word is die Britse pond, Europese euro,
Switserse frank, Japanse yen, SA rand en die VSA
dollar as die vergelykende maatstaf.

Die pond het vir die eerste vier jaar gelyk aan die
dollar gebly, maar in 2021 versterk; anders gestel
die dollar het verswak. Die euro het in 2019 en 2020
verswak, maar in 2021 versterk teenoor die ver-
swakte dollar. Die frank het van meet af die dollar
se waarde oortref. Die yen, wat ’n besondere moei-

like tyd ervaar na verskeie natuur en daaropvol-
gende kernkrag rampe het nogtans daarin geslag
om sy wisselkoerswaarde teenoor die dollar te hand-
haaf en het selfs effens verbeter. Die grafiek toon
dus dat die dollar deurlopend teenoor die genoem-
de geldeenhede verswak het. 

Die vraag kan nou gevra word: “Wat het met die rand
gebeur?” Die grafiek wys duidelik dat die rand kon-
stant teenoor die dollar verswak het die afgelope
drie jaar onder oorsig. Terwyl die vier buitelandse
geldeenhede toon dat die dollar veral in 2021 ver-
swak het kon die rand nie byhou nie en kon slegs
90% teenoor die verswakte dollar presteer.

Die dollar verkeer onder toenemende druk en die
Demokratiese Party wat tans die VSA regeer is nie
bekend as sterk ekonomiese ondersteuners nie,
maar eerder sosiale ondersteuners. Daar kan maar
net gehoop word dat die rand nie nog verder sal
agter raak nie.

(Vervolg op bladsy 11)

2018 2019 2020 2021

Rand 12.700  14.290 17.290 14.090

Yen 110.34 109.00 106.75 109.17

Switserse frank 0.9870 0.9033 0.9376 0.9027

Euro 0.85522 0.8928 0.8771 0.8333

Britse Pond 0.7846 0.7813 0.7813 0.7077

Geldwisselkoerse Tabel 1
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Rand Yen
Switserse

Frank
Euro Britse Pond

2018 1 1 1 1 1

2019 0.8887 1.0123 1.0927 0.9579 1.0042

2020 0.73453 1.03363 1.05269 0.97505 1.00422

2021 0.90135 1.01072 1.09339 1.02631 1.10866

(Van bladsy 11)

Wisselkoerse gelykgestel aan $ in 2018                                                                     Tabel 2

Wisselkoerse afgelope 4 jaar teenooor VSA dollar
Britse Pond

Euro

Switserse
Frank

Yen

Rand

0 10.80.60.40.2

2020

2018

2019

2021

Kommentaar

(Van bladsy 2)

ANC sy befondsing uit die USSR gekry het, is
Mandela gesien as ’n “persoon aan die verkeerde
kant van die Koue Oorlog”.

President Ronald Reagan het in 1986 gewaarsku
teen die “berekende terreur deur elemente van die
ANC,” wat kan insluit die plaas van landmyne op
paaie, plasing van bomme op sekere plekke met
die doel om verdere onrus te stook en uiteindelik ’n
rasse oorlog te ontketen.

Mandela en ander ANC-leiers is tot in 2008 in wese
verbied om Amerika te besoek, maar elke geval is
deur die VSA se buitelandse sake individueel be-
oordeel voordat iemand toegelaat is.

Dit is die rede waarom die “maghebbers wat so
dronk was van magswellus” dié man weggebêre
het, want hy het nie gepas by die beeld wat mnr.
Spies later aan hom wil toedig nie! Laat ons die
geskiedenis nugter vertel en beoordeel, sonder
om te verval in die verkeerde emosionele poli-
tieke korrektheid van die dag nie, want die een
toegewing lei tot ’n ander een. Dit het wyle mnr.
Jaap Marais telkemale gewaarsku. As ons die
geskiedenis wil aanpas om populêr te wees, gaan
vorentoe nog groter opofferings as dalk selfs
leuens van ons verlang word.
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Die HNP se Dagbestuur het tydens ’n onlangse
vergadering met groot dank kennis geneem van
donateurs van die HNP en Die Afrikaner wat oor
‘’n lang tyd help om die wiele aan die rol te hou.

Mnr. Hermanus van der Schyff, hoofsekretaris van
die HNP, sê daar kom steeds maandeliks betalings
in van mense wat al lank gelede debietopdragte
geteken het. “Ons is baie dankbaar teenoor daar-
die mense dat hulle steeds hulle ondersteuning
gee ten spyte van moeilike ekonomiese omstan-
dighede,” sê mnr. Van der Schyff.

“Alhoewel die ekonomiese realiteite en die gevolge
van die Covid-maatreëls ons ook hard geslaan het
en laat besef het dat besnoeiings nodig is, is daar
steeds bepaalde uitgawes waarvan ons nie kan weg-
kom nie. Daarom word al die bydraes so geweldig
waardeer en wil ons elke anonieme en agter die
skerms donateurs net weer hartlik bedank vir hulle
bydraes.

“Dit is egter ook so dat mense se posisies veran-
der, dat hulle wegtrek of sterf en dan word die
stroompie inkomste al yler. Ons wil  tog vra dat
mense wat die vermoë het, sal help met ’’n een-
malige of maandelikse bydrae om die koste van
die HNP en Die Afrikaner te dek,” vra mnr. Van
der Schyff. “Alhoewel Die Afrikaner tans elektro-
nies opgestel en versend word, is daar steeds
basiese koste wat gedek moet word. Al verwelkom
ons dit dat mense Die Afrikaner aanstuur sodat
ons boodskap versprei kan word, moet ons darem
die basiese koste kan dek en ons lesers se bydrae
daarvoor sal geweldig waardeer word.”

Mense wat ’n bydrae kan maak, kan dit doen na
die rekening van die HNP,

Absa tjekrekening, 
Rekeningnommer  020001348, 
Takkode 632005

Lesers sê hul sê

Biddag op 31 Mei?

Weer eens baie dankie vir Die Afrikaner, ek
waardeer dit baie!

Wat dink u van 'n Biddag op Republiekdag, 31 Mei,
vir ons Boere en vir ons vryheid in ons eie vader-
land, Suid-Afrika?

Ons vir jou, Suid-Afrika!
Christiaan Els

Bosveld

Laat die koppe rol

Sarel het so ’n klein blaaskansie geneem. Repu-
bliekfees is immers ’n groot geleentheid en daarom
het Sarel besluit om rustig te neem sodat ons die
glorie en skandes van twee republieke kan “geniet”.
Maar o wee. Toe kom daar weer skielik beurtkrag
en Sarel besef hy gaan nie die ou Republiek films
kan sien nie.

Uit sy gewoonlik onbetwisbare bronne het Sarel
’n voëltjie hoor fluit dat van sy vriende in TLU SA
met Eskom se twee topbestuurders gesprek ge-
voer het en baie positief was daaroor.

Maar enkele dae daarna, terwyl daar weer Eskom
loon-onderhandelings op die tafel is, word daar Son-
dagmiddag 16:52 in die media aangekondig dat
beurtkrag  om 17:00 begin. Dus slegs 8 minute
kennisgewing, waarin niemand werklik voorsiening
vir alternatiewe kon maak nie.

Die rede: 10 (ja TIEN) eenhede by 7 (ja SEWE)
kragstasies het onklaar geraak. Wat Sarel laat

dink: was dit ’n soort sabotasie voor die onderhan-
delings oor salarisse? Hoe is dit moontlik dat 10 een-
hede by 7 kragstasies almal gelyk kan “breek”?

En dan speel Eskom se media-afdeling so mooi
saam om die ongerief te vererger dat net 8 minute
kennis gegee kan word!

• Sarel wil ook mnr. Andre de Ruyter en sy kollega
gelukwens dat hulle dit al reggekry het om hier en
daar ’n korrupte kop te laat rol. Maar, mnr. De
Ruyter, hierdie insident moet maar deeglik onder-
soek word en Sarel glo daar is ’n hele paar méér
koppe wat moet rol!  

vandegraafhenk@gmail.com
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Skrifgedeelte: Ps. 16:11  U sal my die pad van die
lewe bekend maak; versadiging van vreugde is voor
U aangesig, lieflikhede in U regterhand, vir ewig. 

Oordenking: Dink gerus saam met my terug aan
geleenthede waar daar uitbundige vreugde was,
miskien was dit die wen van die wêreld rugby-
beker, of die geboorte van u kind, kleinkind? Mis-
kien die nuus dat jy die betrekking gekry het waar-
oor jy nog altyd droom?  Wat ook al die oorsaak
was, hoe lank het dit gehou?

Ware vreugde is gewortel in die radikale erken-
ning dat God besig is om sy onstuitbare, wyse
en genadige plan te bewerk en dat hy nie sal
ophou voordat Sy wil uiteindelik uitgevoer het
is nie.

Vir wie in Christus is kan daar geen groter vreugde
wees as dat ek kan sien hoe God sy plan in my

lewe, saak, volk of watter opsig ook al, uitvoer nie.
Hierdie vreugde is anders as ‘n vreugdevolle emo-
sie oor ‘n wêreldse saak, nie van korte duur nie,
maar duur my lewe (en langer, tot in ewigheid)
lank!

Ware vreugde kyk op na God, en verby die hier en
nou, na die ewigheid! Dit rus in die vaste sekerheid
van Sy krag en Sy plan, alhoewel dinge op die oom-
blik verwarrend en moeilik kan wees. 

Hy het die geskiedenis vooruit geskryf, wanneer
my hoogste strewe is om Hom daarin tot diens te
wees, bring dit vreugde wat nie vergaan nie!

Gebed: Hemel Vader, help my asseblief om nie in
die mens gemaakte “werklikheid” vas te kyk nie,
maar na U werke en genade.

AMEN

Woord en wêreld

Geluk is meer as net ‘n emosie!
Deur Dr. Gideon Grobler

Moeg vir die stad en sy gejaag?
Breek weg vir ‘n naweek, middeweek of vakansie by

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

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

Skakel ons by 076 563 3800 of bespreek by vandegraafhenk@gmail.com of besoek ons op Facebook.
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Jy weet, Suster, ek het die afge-
lope naweek weer tot die besef
gekom dat ons klomp oumense
eintlik in twee soorte geklassifi-
seer kan word. Die tevredenes
en die ontevredenes. Die tevre-
denes het altyd iets om oor te
glimlag en die ontevredenes kan
'n motor in 'n wedstryd wen, dan
kla hulle nog oor sy kleur.

Saterdag het ons toe 'n klompie
vriende uit die aftree-oord ge-
nooi om by ons 'n vleisie te kom
braai. Daar is vreeslik baie moeite
gedoen en Neels en Naas het tyd
ingeruim om 'n ablusiegerief be-
tyds klaar te bou, al is hulle vol-
tyds besig aan die bou van Neels
en Sienie se huis.

Die weer het ook saamgespeel en
dit was 'n heerlike wolklose herfs-
dag. Oor die vlaktes het die geur
van ryp soetgras swaar op die
wind gehang.

Opslaanstoele is in 'n sirkel om
die braaiplek gerangskik met 'n
lang tafel gelaai met slaaie en
poedings eenkant. Intussen het
Sarie se kleinseun afgelos by Han-
delspos sodat almal saam kon
kuier.

Dit was lekker om ons vriende
weer te kon sien en oor die aptyt-
wekkertjie van 'n glasie hanepoot
is heerlik gesels  en vertel van ons
wedervaringe gedurende ons
groot getrekkery Tweede Wind
toe.

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

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

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

Nou Sus,  ek moet  net noem dat
Beaufort sy donkiehartjie aan die
Sarlotgesin gegee het en die
klompie is onafskeidbaar.  Hulle
was nog altyd by almal welkom
en kon loop en wei net waar hul-
le wil. Gebeur daar egter iets
buitengewoons op Tweede Wind,
is die klompie dadelik by om on-
dersoek in te stel.

Terwyl ons Saterdag nog so ge-
sit en kuier het, gee Mooi Malie
skielik 'n gil. "Kyk daar is 'n don-
kie en 'n spul bokke! Bel gou die
Dierebeskerming om hulle te kom
wegvat!"

Dit kos mooipraat en Andante ver-
duidelik dat hulle eintlik troetel-
diere en kunstenaarsmodelle is,
maar Malie bly skeefmond op haar
troontjie sit en mor.

Ek en Sienie moet swaar sluk aan
ons giggels en trek maar almal
se aandag af na die heerlike geur
van braaivleis wat tjirts-tjirts be-
gin vet skiet op die kole. Weldra
skep ons in en vrede sak oor die
geselskap neer.

Sampie en Frederik kan nie uit-
gepraat raak oor wat ons reeds
hier tot stand gebring het nie en
ook nie oor die ruimte en rustig-
heid nie.

"Servaas," vra hy, "het julle al ge-
dink aan 'n gastehuis vir afgetre-
denes?"

"Sampie, ons het nog nie juis tyd
gehad om aan so-iets te dink nie.

Miskien moet ons almal bietjie
koppe bymekaar sit daaroor. Ons
beplan 'n lekker Geloftefees hier
en dan sal ons beslis verblyf vir
mense moet kan verskaf."

Skielik weergalm daar 'n gil soos
wat ek lanklaas gehoor het. Ek
val byna van my stoel af van die
skrik en my koffie spat die wê-
reld vol.

"Eeeeee!!! Vat weg die onge-
dierte!!! Dit blaas in my nek en
wil my koek eet!" skree Mooi Ma-
lie. "Ek gaan nou huis toe. Julle
het 'n onhigiëniese donkie en die
blare waai op my kos, en boon-
op is daar sprinkane in die gras!"

Haar vriendin, Petrusa, met die
pruilmond las by: "Ja, en julle het
nie eens 'n predikant óf 'n be-
graafplaas nie!"

Suster, jy hoor wat ek sê. Twee
soorte oumense.

Dankie tog op Tweede Wind is
net mense vol lewensvreugde.

Groete aan ou Swaer
Jou liefhebbende
Sus Lettie 



“Sy doodkry was (nog steeds) nie”
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‘n Politieke voëlvlug oor 50 jaar

Bestellings en navrae:

Tel  079 752 4898 
(voormiddag)

hnpvansa@gmail.com

Bankbesonderhede
vir betalings

HNP    Absa Tjekrekening 
Takkode 632 005
Rekeningnommer 020 001 348
Verwysing: U van + Album 

Op 2 Februarie 1990, 30 jaar gelede, het mnr FW de Klerk
sy bekende Rooi Vrydag-toespraak gehou. Op daardie
dag het hy aangekondig dat die SAKP ontban gaan word
en dat die kommunis, Nelson Mandela, vrygelaat gaan word.

Dié toespraak, met die daaropvolgende onderhandelings
met die ANC en die SAKP, die skryf van ‘n nuwe grondwet
en die onwettige een mens een stem-verkiesing in 1994,
het daartoe gelei dat die eens vooruitstrewende Suid-Afrika
tot rommelstatus verval het.

Maar dit was nie net mnr FW de Klerk wat verantwoor-
delik was vir dié toestand nie. 

Na die moord op dr HF Verwoerd was daar vir 25 jaar
politieke toegewings wat gelei het tot mnr De Klerk se oorgawe. 

Hoe lyk dié politieke geskiedenis? Wat was die politieke toegewings wat
oor 50 jaar plaasgevind het? 

Is daar teen dié toegewings gewaarsku, wal gegooi, weerstand gebied?

■ Lees dit alles in die HNP se Gedenkalbum: ‘n Politieke voëlvlug oor 50 jaar!

► Die koste is R600 per boek. Koerier-koste is R100.

‘n Stel van 8 DVD’s (ook op ‘n geheuestokkie) oor die
politieke ontwikkeling oor die afgelope 50 jaar en die
rol van die HNP om die oorgawe aan die ANC te
probeer keer.

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

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


