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Konsentrasiekampdag by Irene herdenk

Op 16 Junie 2020 kon geen herdenking plaasvind
nie as gevolg van die inperkings wat toe geheers
het, maar die HNP het hierdie jaar weer die inisia-
tief geneem om Konsentrasiekampdag te herdenk
by die konsentrasiekamp-kerkhof in Irene. Heelwat
meer belangstelling het geheers as vorige jare.

Die spreker by die geleentheid was die historikus,
prof. Fransjohan Pretorius. Hy het begin om te sê
dat ons Afrikaners nie almal seker is oor die ont-
staan en ontwikkeling van die konsentrasiekampe
nie.

Die Engelse lord Roberts het ’n proklamasie uit-
gereik waarin hy vir die kommando’s beloof het dat
as hulle hul wapens neerlê sal Brittanje hulle as
neutraal beskou en kan dié mense weer op hul pla-
se gaan bly. Ongeveer 20 000 boere het wel hier-
van gebruik gemaak. Hulle is deur die ander Afrika-
ners as “hensoppers” beskou en so genoem.

Na die inname van Pretoria het Roberts gedink dat
die oorlog oor en verby is. Die kommando’s het toe
egter opgebreek in kleiner groepe en die Engelse
selfs meer kopseer gegee.

Daarop het Robberts die gewraakte 16 Junie prokla-
masie uitgevaardig. Die Boere het treine aangeval en

op 2 September1900 word ’n proklamasie uitge-
vaardig dat waar treine aangeval word, moet ’n ge-
bied met ’n radius van 16 kilometer se plase
afgebrand word, vee moet doodgemaak word en
graan en ander voedsel moet vernietig word. Toe
was die verskroeide-aarde-beleid in volle swang.

Roberts sien op daardie stadium die daklose vroue
en kinders en merk ook dat van die vorige hens-
oppers weer terugkeer na hul kommando’s. Dit is
toe dat hy besluit om die vroue en kinders in kam-
pe te sit. Hy het die mense verdeel in “refugees”
en “desireless”. Die Engelse het verkondig dat dit
om humanitêre redes gedoen word om die vroue,
kinders en oumense in kampe te sit.

Volgens berekening na die oorlog is beraam dat ten
minste 2 500 vroue en kinders reeds op pad na die
kampe gesterf het. Daar was 40 kampe waarin on-
geveer 110 000 “inwoners” aangehou is.

Nie alle sterfgevalle se name is opgeskryf nie en daar-
om wissel die berekeninge van die getal sterfge-
valle tussen 28 000 en 35 000. Die hoogste sterf-
tesyfer was gedurende Augustus en Oktober 1901.

(Vervolg op bladsy 4)



As Cyril Ramaphosa sy mond
oopmaak, het hy iets te sê oor die
ekonomie wat moet herstel en dat
korrupsie uitgeroei moet word.

Maar dit gebeur nie regtig nie en
waar dit gebeur, is dit nie deur Cy-
ril se ingrype nie. Trouens, sy dik-
wels onsinmakende Covid-maat-
reëls verhoed dat die ekonomie
behoorlik aan die gang kan kom.
Sy kaders wat daagliks staak, pro-
testeer, brand en plunder, sonder
dat hulle aangevat word daaroor,
vernietig die ekonomie stukkie vir
stukkie.

Soos gesê, Ramaphosa doen daar
niks aan nie, maar ander probeer
darem hulle bes. Soos by Eskom,

waar André de Ruyter dit al reggekry het om
ontslae te raak van sy korrupte hoof van aankope,
wat R68 vir ’n rol toiletpapier en R238 vir ’n kom-
buisbesem betaal het om een van sy maatjies te
bevoordeel. Toe die hoof van Koeberg nie sy
werk gedoen het nie, het De Ruyter hom summier
geskors. Inmiddels het De Ruyter Eskom al ’n
hele paar miljard rand gespaar. Hy is ook besig
om te kyk na die swetterjoel “kontrakteurs” wat
kontrakwerk vir Eskom moet doen. Van hulle het
bepaalde kontrakte gekry, terwyl hulle nie eens ’n
leer of ’n bakkie besit nie! De Ruyter gaan ’n klom-
pie van hulle waarskynlik ook uitsnuffel en kon-
trakte laat verval weens wanprestasie of wan-
voorstelling. Die gevolg is dat die swart vakbond
NUM nou eis dat De Ruyter ontslaan moet word.
Natuurlik, want nou kry hulle maatjies nie meer
korrupte kontrakte nie.

Presies die teenoorgestelde gebeur by Prasa. Agt
jaar gelede is daar ’n kontrak aangegaan vir die
aankoop van lokomotiewe, teen buitensporige
pryse. Toe blyk dit dat die lokomotiewe nie geskik
is vir Suid-Afrika nie, want hulle is 299mm te hoog
en kan nie onder die meeste brûe deurkom nie.

Voor die Zondo-kommissie is daar al getuienis
gelewer dat met hierdie kontrak, daar geld direk
na Jacob Zuma en van sy trawante gevloei het.
Meer nog: ’n hof het die transaksie van R3,5 mil-
jard as korrup beskryf. Tog het Prasa so pas
aangekondig dat hulle met die kontrak voortgaan,
ten spyte daarvan dat die treine nie sal kan ry nie.
Behalwe natuurlik as dit die geleentheid gee vir ’n
nuwe kontrak: dat ’n swart bemagtigingsmaat-
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. Korrupsie uitroei? skappy met sterk kader verbintenisse, nou al die
land se treinbrûe moet oorbou sodat hulle 299mm
hoër is. Maar intussen gaan Prasa voort met ’n
reeds korrup verklaarde transaksie en die land se
staatshoof wat kwansuis so bekommerd oor die
ekonomie is, laat dit begaan.

Nog ’n bietjie korrupsienuus is die aankondiging
dat die bankrot lugdiens SAL nou ’n vennoot kry
wat 51 persent sal besit terwyl die regering 49
persent sal behou. Die Takatso-konsortium sal nou
die beheer oorneem en sal glo miljarde rande in-
pomp. Deel van die konsortium is ’n maatskappy
genaamd Herith General Partners, waarvan ’n
voormalige ANC adjunkminister, Jabulani Moleketi.
Heel duidelik is daar weer kader-verbintenisse wat
voordeel gaan trek daaruit. Boonop wil die konsor-
tium sogenaamde transformasie bevorder deur swart
vlieëniers op te lei, dus is die blanke vlieëniers
waarskynlik deur die bank hulle werk kwyt. Die kor-
rupsie-rot word al baie duidelik geruik hier en die
staatshoof swyg.

Die minister van gesondheid, Zweli Mkhize, is nou
betrek by ’n skandaal rondom aankope vir Covid 19.
Skynbaar het hy self gevra om op spesiale verlof
geplaas te word, want die president het niks daar-
aan gedoen nie. Nou is die minister met spesiale
verlof, hy word dus steeds ten volle betaal terwyl hy
ekstra verlof kry en die belastingbetalers weer eens
gestraf word omdat hulle die rekening moet betaal
vir ’n onproduktiewe en moontlik selfs korrupte sa-
laristrekker.

Toe die weermag se hoof, Solly Shoke, afgetree
het, is swierige partytjies landwyd gehou waar die
duurste drank bedien is. Ten minste het die eko-
nomie van die drankbedryf daaruit voordeel geput,
maar nie die land of die belastingbetalers nie. En
die opperbevelhebber van die weermag, die staats-
hoof, swyg. Heel waarskynlik was hy by een van
daardie uitspattige afskeidspartytjies teenwoordig.

Dit is gewoon verstommend dat daar nog soge-
naamde politieke waarnemers is wat kan glo dat
Ramaphosa deel van die oplossing is, terwyl dit al
hoe duideliker word dat hy dalk selfs ’n groter pro-
bleem is as sy voorganger.

Korrupsie sal nie onder Ramaphosa uitgeroei word
nie. Trouens, onder geen ANC-leier nie. Korrupsie
is so deel van Afrika as die son. Om te kan ontsnap
aan korrupsie, sal ontsnap moet word aan die
Afrika-sisteem. Daardie stelsel is en bly vir ons
vreemd en onaanvaarbaar.
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die finalisering van die grense van enige geaffek-
teerde provinsie of provinsies gemaak word.

Die amptelike getekende Engelse teks lui:

“The procedures provided for in this Constitution with regard
to the finalisation of provincial boundaries, shall not be con-
strued as precluding the establishment of such a Volkstaat,
and in the event of the acceptance of the concept of a Volk-
staat, alternative provision shall be made for the finalisation
of the boundaries of any affected province or provinces”.

(Nota: Die woord “Volkstaat” is net so in sy Afri-
kaanse vorm in die Engelse teks van die Tussen-
tydse Grondwet gebruik. “Volk” kan in Engels as
“an ethnic people” vertaal word en “staat” is die
Afrikaans vir die Engelse “state.” ŉ Volkstaat be-
teken dus ŉ staat vir ŉ etniese groep mense. Ge-
volglik het die Tussentydse Grondwet uitdruklik vir
territoriale selfbeskikking vir die Boere-Afrikaner-
volk voorsiening gemaak; dus vir ŉ geografiese ge-
bied waar hulle hul eie onafhanklike nasionale
staat kon vestig).

Grondwetlike Beginsel XXXIV het voorts bepaal:

(1) Hierdie Bylae en die erkenning daarin van die
Suid-Afrikaanse bevolking as geheel se reg op
selfbeskikking, belet nie, binne die raamwerk van
dié reg, konstitusionele voorsiening van die kon-
sep van die reg op selfbeskikking nie deur enige
gemeenskap wat ’n gemeenskaplike kultuur- en
taalerfenis deel, hetsy binne ’n territoriale entiteit
in die Republiek of op enige ander erkende wyse
(eie beklemtoning).

(2) Die Grondwet mag uitdrukking gee aan enige
besondere vorm van selfbeskikking, mits daar sub-
stansiële bewese ondersteuning binne die be-
trokke gemeenskap vir sodanige vorm van self-
beskikking is (eie beklemtoning).

Die amptelike getekende Engelse teks lui:

(1) “This Schedule and the recognition therein of the right of
the South African people as a whole to self-determination,
shall not be construed as precluding, within the framework
of the said right, constitutional provision for a notion of the
right to self-determination by any community sharing a com-
mon cultural and language heritage, whether in a territorial
entity within the Republic or in any other recognised way”
(own emphasis).

(2) The Constitution may give expression to any particular
form of self-determination provided there is substantial pro-
ven support within the community concerned for such a form
of self-determination (own emphasis).

(Vervolg op bladsy 4)

Uit: Kruger, Paul: Settlement of the Boer-Afrikaner
People’s claim to territorial self-determination:
Inviting international intervention. (Verkrygbaar by
Chantal Kruger, VVK-kantoor, tel. 079 740 7214). 

SKIET, STEM – OF NIE EEN 
VAN DIE TWEE NIE: 1994 (2)

Tussentydse Grondwet uitgebrei om 
voorsiening vir ŉ Volkstaat te maak

Vroeg in Maart 1994, met die verkiesing slegs agt
weke weg, het die regering en die ANC hulle vol-
gende skuif gemaak: die Grondwet van die Re-
publiek van Suid-Afrika Wysigingswet, No 2 van
1994, is deur die parlement aanvaar. Hierdie wet
het die “Tussentydse Grondwet”, Wet 200 van
1993, onder meer met twee nuwe artikels (184A
en 184B) en ŉ verdere “Grondwetlike Beginsel”,
naamlik “Konstitusionele Beginsel  XXXIV”, uitge-
brei.

Artikel 184A van die Tussentydse Grondwet het
magtiging verleen vir die totstandbrenging van ŉ
Volkstaatraad. Dit sou bestaan uit 20 lede wat ná
die 1994-verkiesing deur lede van die parlement
wat die daarstelling van ŉ Volkstaat ondersteun,
verkies sou word.

Artikel 184B(1) het die funksies van die Volkstaat-
raad uitgespel, naamlik dat dit …sal dien as ŉ grond-
wetlike meganisme om ondersteuners van die idee
van ŉ Volkstaat in staat te stel om hulle konstitu-
sioneel vir die daarstelling van so ŉ Volkstaat te
beywer… (“… shall serve as a constitutional mechanism
to enable proponents of the idea of a Volkstaat to constitu-
tionally pursue the establishment of such a Volkstaat...”).
Die Volkstaatraad se taak sou wees om inligting in
te win met betrekking tot moontlike grense, die
voorgestelde konstitusionele verhouding tussen
die nuwe regering en ŉ Volkstaat, en ander rele-
vante aangeleenthede, om doenlikheidstudies te
doen, en om aanbevelings aan die nuwe Suid-Afri-
kaanse regering te maak.

Artikel 184B (3) bepaal: Die prosedures waarvoor
in hierdie Grondwet voorsiening gemaak word met
betrekking tot die finalisering van provinsiale grense,
sal nie daarstelling van so ŉ Volkstaat uitsluit nie,
en in die geval van aanvaarding van die konsep
van ŉ Volkstaat, sal alternatiewe voorsiening vir
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So is ons verraai

(Van bladsy 3)

Artikels 184A en 184B het nie ŉ verpligting op die
regering gelê om ŉ Volkstaatraad tot stand te bring
nie — dit het slegs die skepping van so ŉ liggaam
moontlik gemaak. Dit het ook duidelik gestel dat ŉ
Volkstaatraad bloot ŉ adviserende liggaam sou
wees sonder enige besluitnemende mag; wat die
nuwe regering en die Grondwetgewende Vergade-
ring sou moes oortuig om ŉ Volkstaat te vestig ty-

dens die proses om die finale Grondwet op te stel.
Voorts sou die Volkstaatraad NA die aanstaande
veelrassige verkiesing deur die parlementslede wat
die Volkstaatideaal ondersteun het, gekies word:
die implikasie was duidelik dat sou volkstaat aan-
hangers besluit om dié roete te volg, hulle verplig
sou wees om aan die 1994-verkiesing deel te neem
(Basson: 252-254). Soos verwag kon word, het die
AVF en die verskeie organisasies waaruit dié al-
liansie bestaan het, hierdie flou poging om met hul
eise te handel, verwerp.

Konsentrasiekampdag

(Van bladsy 1)

Volgens prof. Pretorius was die probleem wat die
Engelse gehad het met die ontstaan van die kam-
pe, dat hulle nie behoorlike bestuur daarvoor ge-
had het nie. Van die werklike redes vir die sterf-
gevalle was koue en onvoldoende skoon water en
selfs vuil lug. Sanitasie was ook gebrekkig, daar
was nie seep nie en die voedsel was van swak ge-
halte. Dan was mediese dienste ook gebrekkig.

Die besoek van Emily Hobhouse en haar verslae
het in Engeland groot aandag getrek. Daar is selfs
’n vroue-organisasie na Suid-Afrika gestuur om die
kampe te ondersoek. Dit het gelei tot verbeterde
dienste en behandeling, en het die sterfgevalle da-
delik laat afneem.

Volgens berekening is daar by Irene se kamp 1 193
vroue en kinders oorlede.

Al is die syfers op sigself nie so hoog nie, was dit
wel ’n groot persentasie van die Afrikanerbevolking
wat in hierdie kampe dood is. Selfs ’n Engelse par-
lementslid het dit beskou dat die kampe en sterftes
as ’n oortreding van die Den Haagse art 46 was, sê
prof. Pretorius.

Voordat prof. Pretorius aan die woord gekom het,
is die verrigtinge deur dr. Johan Otto van die
Geloofsbond van Hervormde Gemeentes waarge-
neem. Hy het uit Efesiërs 3 Paulus se gebed voor-
gelees en daarop gewys dat ons ons op God se
genade moet bou.

Daarna het die Bittereinder Perdekommando ’n vlag-
hysing gedoen en toe al die republieke wat deur
die trekkers gestig is, se vlae vertoon en meer oor
hul ontstaan vertel. Die dag se seremoniemeester

en leier van die HNP, mnr. Andries Breytenbach,
het daarop die opmerking gemaak dat “kan ons nie
weer ons eie republiek hê, met ons eie vlag nie?”

Daarop het ’n volkspelevertoning gevolg waarna
kranse deur verskeie organisasies en indiwidue gelê
is. Rose is ook aan die kinders gegee om op die grafte
te lê. Die verrigtinge is afgesluit met die vierde vers
van Die Stem:

Op U Almag vas vertrouend; Het ons vadere gebou:
Skenk ook ons die krag, o Here!; Om te handhaaf en te hou –
Dat die erwe van ons vad're; Vir ons kinders erwe bly:
Knegte van die Allerhoogste,; Teen die hele wêreld vry.
Soos ons vadere vertrou het,; Leer ook ons vertrou, o Heer –
Met ons land en met ons nasie; Sal dit wel wees, God regeer.
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Andries Breytenbach

Nadat die verhouding tussen die volk en
die owerheid uitgespel is, kom ons ver-
houding met ander volke aan die beurt.

7 Die Afrikanervolk en ander volke

Die Program van Beginsels van die HNP —
Grondwet vir die Boere-Afrikanervolk (9)

Bostaande beginsel is so duidelik uiteengesit dat
dit eintlik geen verduideliking of toeligting behoef
nie en daar dus met enkele opmerkings volstaan
kan word. 

Aan die ander kant is verhoudinge tussen volkere
ŉ saak wat al van die vroegste tye af tot op hierdie
dag tot vernietigende oorloë en bloedvergieting ge-
lei het en steeds lei. Ontelbare boeke en artikels is
al daaroor geskryf en nasionale en internasionale
konvensies en verdrae is geformuleer om dit te reël.
Verhoudinge tussen volkere is dus geen geringe
saak nie.

Wat die Afrikanervolk betref, het ons godsdienstige
opvattinge en ons verstaan van die Bybel ener-
syds, en ons praktiese lewenservaring andersyds,
van vroeg af die besef by ons tuisgebring dat soort
by soort hoort. In ŉ geografiese gebied wat deur
verskillende volke met hul eiesoortige aard en kul-
ture bewoon word (soos Suider Afrika), is staat-
kundige skeiding en onderlinge respek vir mekaar
die beste resep vir vrede tussen daardie volkere
en vir elkeen se welvaart en oorlewing. Daaren-
teen toon die geskiedenis in haas elke wêrelddeel
dat ŉ gedwonge samevoeging van volke met uit-
eenlopende aard en kultuur tot veronregting, haat
en rewolusie lei. Daarom het ons voorouers uit die
Kaap getrek met die doel om vir hulle  ŉ staat te
vestig waar hulle hulleself kon regeer ten einde
hulle “vry te hou van alle wette en gewoontes van
ander nasies, wat in stryd is met ons gewete en
nasionale gevoel, en wat onbehoorlik in ons oë is”,
en was dit hulle voorneme om in goeie buurskap
met die volke om en langs hulle te leef. Dít is
steeds ons basiese strewe.

7.1 Die samelewing in Suid-Afrika na 1994 is ’n
saamvoeging van ’n veelheid van volke, gemeen-
skappe en stamme wat ten opsigte van ras, taal,
godsdiens en kultuur verskil. Die strewe om al
daardie eiesoortiges tot ’n enkele nasie te inte-
greer deur middel van algemene stemreg onder
’n sentrale owerheid het geen kans op sukses
nie. Terselfdertyd is dit in stryd met die erkende
reg op die voortbestaan en selfbeskikking van
volke en gemeenskappe. 

7.2 Die geskiedenis van Afrika is ’n aanskouings-
les van die mislukte pogings om uiteenlopende
volke, groepe en gemeenskappe in een parle-
mentêre demokrasie te akkommodeer. 

7.3 Die geskiedenis van die Sowjetunie en ver-
skillende state in Sentraal- en Oos-Europa het
getoon dat kulturele, godsdienstige en historiese
verskille vernietigend kan ingryp in samelewings
waar gepoog is om duidelike uiteenlopende volke,
groepe en gemeenskappe kunsmatig te integreer.

7.4 Daarom streef die HNP daarna om die Afri-
kanervolk op ’n vreedsame wyse uit te lei uit die
slawehuis waarin die Afrikaner vanaf 1994 vas-
gekeer is. Aangesien die Afrikaner die enigste
blanke volk is wat hier te lande gebore is en by
uitstek die draer van die Christelik-nasionale
lewensbeskouing is en aangesien die Afrikaner
weens sy eiesoortigheid geen regstreekse ver-
sterking van buite kan ontvang nie, wil die HNP
deur onttrekking van die Afrikanervolk uit die
multi-kulturele, nie-Christelike gemeenskap wat
in 1994 in Suid-Afrika geskep is, sorg dat die
Afrikaanse taal, kultuur en lewens- en wêreld-
beskouing gehandhaaf word en die nasionale en
kultuuridentiteit van die Afrikanerdom ongeskon-
de bewaar bly en groei.

7.5 Die HNP wil by die Afrikaner sy kragtige be-
sef van nasionale selfstandigheid en vryheid sti-
muleer en verder ontwikkel sodat die Afrikaners
hulle nasionale identiteit sal handhaaf en uitbou.

7.6 In sy betrekkinge met ander state en volkere
moet die owerheid sorg:

7.6.1 dat die belange van die eie staat en volk
te alle tye vooropgestel word. 

7.6.2 dat die soewereiniteit en onafhanklikheid
van die eie staat in geen opsig aangetas word
nie;

7.6.3 dat daar te alle tye regsgelykheid tussen
die betrokke partye is; en

7.6.4 dat geen inbreuk op ons Christelik-na-
sionale karakter en tradisionele lewenspatroon
gemaak word nie.

7.7 Immigrasie moet daarop gerig wees om
die blanke beskawing uit te bou en dit moet
streng beheer word ten einde die Protestantse
karakter van ons volk te beskerm.
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Voorpost teen Islamisering 

Die Vlaamse en Nederlandse afdelings van die na-
sionalistiese beweging, Voorpost, het in die Vlaam-
se stad Mechelen geëis dat vrye meningsuiting nie
aan bande gelê mag word nie.

“Ons het met 700 betogers deur die sentrum van
Mechelen opgeruk,” sê een van die organiseerders
en Voorpost staatmaker, Luc Vermeulen. “Aan die
voorpunt van die optog het ons die bewuste banier
'Stop Islamisering' gedra, wat gedra is deur vier
Voorpost-lede, geklee in gevangenisklere. Die de-
monstrasie het  sonder enige voorval verloop,” sê
Vermeulen, ’n groot vriend van die Afrikaners.

Vroeër vanjaar is vier Voorpost-lede in dieselfde
stad in die hof skuldig bevind op klagte van aan-
hitsing van haat of geweld teenoor ’n groep. Die
aanleiding tot dié saak was dat Voorpost ’n jaar
gelede ook in Mechelen ’n optog gehou het teen
Islamisering, waartydens hulle die banier “Stop Is-
lamisering” gedra het.

Van die sprekers tydens die jongste optog, het
ingesluit mnr. Tom Van Grieken, leier van Vlaams
Belang, mnr. Florens Van der Kooi, aksieleier van
Voorpost Nederland, en Bart Vanpachtenbeke,
voorsitter van Voorpost.

Een van die bekende nasionalistiese kunste-
naars, Jef Elbers, het die betoging bygewoon en
van sy liedjies is gesing deur Karl Peeters.

Aangesien die optog in die warm somer plaas-
gevind het, moes twee mense weens hitte-uit-
putting na ‘n kliniek geneem word. Een van hulle,
die reeds bejaarde mnr. Hector van Oevelen, is
ook bekend in Suid-Afrika, aangesien hy al tien-
talle toere hierheen gelei het, en Die Afrikaner
het met sy laaste besoek ‘n volledige onderhoud
met hom gevoer. Hy is intussen weer tuis sonder
permanente gevolge van sy kortstondige ongesteld-
heid.

Voorpost maak daarop aanspraak dat hy aan
die voorpunt bly in die stryd teen Islamisering in
Europa, maar veral Vlaandere en Nederland.

Regse media bekommer 
Frankryk se Macron

Daar is woelinge, en selfs paniek, in die Franse
mediawêreld nadat 'n taamlik alternatiewe 'regse'
televisiekanaal, CNews, daarin geslaag het om Frank-
ryk se markleier onder die nuuskanale, BFM, te
onttroon.

Op 3 Mei kon CNews vir die eerste keer meer
kykers as BFM trek, naamlik 2,7 persent vir CNews
vergeleke met 2,5 persent vir die meer amptelike
BFM.

BFM TV is 'n Franse 24-uur-nuuskanaal wat in 2005
bekendgestel is en deel uitmaak van die NextRadio
TV-groep, 'n kommersiële kanaal. Volgens Wikipedia
is BFM TV die markleier onder nuuskanale in Frank-
ryk, maar dit is duidelik nie meer die geval nie.

Vincent Bolloré, wat ook die hoof van Europa 1
was, het CNews as 'n regse nuusanker geloods en
daarin geslaag om sy markaandeel in ‘n beperkte
tyd geweldig laat styg het. 

Selfs die Franse president, Emmanuel Macron,
het al in beperkte kringe aangedui dat hy bekom-
merd is oor die groeiende sukses van CNews.

Dit sal waarskynlik op die lang duur bepaalde
politieke gevolge hê, aangesien politieke kom-
mentators steeds meer saamstem dat Frankryk
meer regs word.



positiewe toetsing in hospitale in Engeland aan-
geteken. Hiervan is 83 624 aan ander ernstige toe-
stande dood, maar hulle is by die Covid-statistieke
gevoeg omdat hulle binne 28 dae na hul positief
getoets is, dood is.

Die webblad glo mense word ongelooflik mislei oor
die Covid-sterftesyfers en dat minder mense werk-
lik daaraan dood is as wat amptelik aangedui word.

Toetsing in hospitale is in wese verpligtend al-
hoewel dit nie deur die wet vereis word nie. Daar
word ’n PCR-toets uitgevoer, wat nie infeksies kan
opspoor nie en alles kan vind wat hulle wil vind as 

(Vervolg op bladsy 8)

Boete vir steun aan Trump

'n Pro-Trump-huiseienaar kan boetes van $ 500
per dag opgelê word weens haar uitgesproke
anti-Biden-plakkate as haar dorpsregering in
New Jersey sy sin kry.

Andrea Dick het gesê die plakkate buite haar
huis in Roselle Park is bloot 'n uitdrukking van
haar reg op vryheid van spraak.

Een plakkaat sê "F*** Biden", terwyl 'n ander
sê: "F *** Biden, nie my president nie." 'n Ander
wys oudpresident Donald Trump met twee mid-
delvingers omhoog.

Bure is ontsteld omdat haar huis naby 'n laer-
skool is en die leerlinge kwansuis blootgestel
word aan “die goddelose boodskappe”.

Die burgemeester van Roselle, Joseph Signo-
rello III, het gesê dat hy klagtes van die bure ont-
vang het. Dick sê aan die ander kant dat daar
talle mense is wat haar en haar plakkate onder-
steun.
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Nadat Dick gedreig is dat sy 'n boete van $ 500
per dag te wagte kan wees as sy aanhou weier om
die plakkate te verwyder, is sy inderdaad voor die
hof gedaag. Die 55-jarige Dick het onskuldig ge-
pleit en die boetes is deur 'n regter in die munisi-
pale hof teruggehou totdat die saak later volledig
voor die hof sal dien.

Sy het gesê sy sal die saak hand en tand beveg
en sal haar man staan, ongeag die koste daaraan
verbonde.

“Meer sterf aan 
entstowwe as aan Covid”

Die webwerf, The Daily Expose,
berig dat die aantal mense wat ge-
sterf het as gevolg van die Covid-
entstowwe, meer is as die aantal
mense wat aan Covid-19 gesterf het.

Die syfers is egter waarskynlik nog slegter as wat
dit tans lyk, aangesien die gegewens oor sterftes
weens die Covid-entstowwe afkomstig is van amp-
telike gegewens wat deur Public Health Scotland
vrygestel is, en die aantal sterftes eintlik meer is
as die getal mense wat in Engeland aan Covid-19
sou gesterf het.

Die groot verskil hier is dat die aantal mense wat
aan die inentings in Skotland gesterf het, oor 'n tyd-
perk van 6 maande bereken is, terwyl die aantal
mense wat vermoedelik aan Covid-19 in Engeland
gesterf het, oor 'n tydperk van 15 maande bereken is.

Volgens amptelike NHS-syfers is daar op 2 Junie
2021 87 213 sterftes van Covid binne 28 dae na
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(Van bladsy 7)

hulle met 'n hoë aantal siklusse uitgevoer word. Dit
lewer dan vals Covid-positiewe resultate. Op dié
wyse is dit nie moeilik om te begryp waarom tien-
duisende mense wat aan ander oorsake gesterf
het, by die Covid-sterftestatistieke gevoeg is nie.

Volgens 'n verslag wat deur Public Health Scotland
vrygestel is, het die aantal mense wat binne 28 dae
na die ontvangs van die Covid-entstof in Skotland ge-
sterf het, nou die aantal mense oortref wat vermoe-
delik aan Covid-19 in Engeland gesterf het. Die
verslag lui: “Tussen 8 Desember 2020 en 28 Mei
2021 is altesaam 3 752 mense in Skotland dood
binne 28 dae nadat hulle 'n entstof teen Covid 19
ontvang het'.

Dit beteken dat die aantal mense wat in Skotland
binne ses maande aan die Covid-entstof gesterf het,
163 meer is as die aantal mense wat in 15 maande
in Engelse hospitale aan Covid 19 gesterf het.

As die aantal sterftes aan Covid in Engeland ge-
ignoreer word en daar net na Skotland gekyk word,
is die aantal mense wat in 6 maande aan die Covid-
entstof oorlede is, byna sewe keer hoër as die aan-
tal mense wat in 11 maande in Skotland aan Covid
19 gesterf het. 

Volgens 'n Excel-dokument wat opgeneem is in
die Public Health Scotland-verslag, wat hier gevind
kan word, is 1 289 mense dood binne 28 dae na ont-
vangs van Pfizer se mRNA-entstof, 2 mense het ge-
sterf binne 28 dae nadat hulle die mRNA-entstof van
Moderna ontvang het en is 2 461 mense dood binne
28 dae nadat hulle AstraZeneca entstof ontvang het.

Intussen het die Verenigde Koninkryk se nasiona-
le gesondheidsdiens nuwe instruksies van die re-
gering ontvang oor hoe om Covid19-gevalle te klas-
sifiseer en sal nou onderskei tussen diegene wat
regtig siek is en diegene wat net positief toets.

Vanaf die begin van die pandemie verlede lente
het die NHS (en ander lande regoor die wêreld) 'n
"geval" gedefinieer as enigiemand wat positief toets
vir die Sars-Cov-2-virus, of hulle nou simptome het
of nie.

Aangesien 80% van die
besmette mense geen
simptome het nie en die
gebrekkige PCR-toetse
vals positiewe resultate
kan lewer, het die aantal
"gevalle" waarskynlik die
hoogte in geskiet.

Nou gaan die NHS eg-
ter probeer onderskei tus-
sen pasiënte wat die be-
weerde siekte, "Covid19",
het en diegene wat om
ander redes in die hospitaal is en slegs "per on-
geluk" positief vir die virus getoets het.

'n Bron van die NHS het gesê dat die nuwe data
"meer realisties" sou wees, aangesien nie alle pa-
siënte siek was met die virus nie, en het bygevoeg:
"Maar dit sal die getalle beter laat lyk, want daar was
nog altyd sommige, byvoorbeeld beroerte [pasiën-
te], wat ook Covid as toevallige bevinding gehad ”.

Waarnemers sê dat NHS Engeland in wese heim-
lik erken dat baie van hul vreesaanjaende statistieke
nooit 'realisties' was nie.

Covid bevoordeel 
regses in Oostenryk

Die voormalige Oosten-
rykse minister van binne-
landse sake, Herbert Kickl
(FPÖ), word beskou as
die moontlike nuwe leier
van FPÖ en wil sy party
terugbring tot die groot-
ste party van die land.

Norbert Hofer het pas
aangekondig dat hy as
leier van Oostenryk se
Vryheidsparty uittree. Herbert Kickl, wat van
2017 tot 2019 Oostenryk se minister van bin-
nelandse sake was, het aangedui dat hy van plan
is om as topkandidaat aan die volgende parle-
mentsverkiesing deel te neem. Die populistiese
FPÖ het weer gewild geword tydens die Covid-
19-pandemie.

Kickl is een van die grootste kritici van die Oosten-
rykse federale regering se Corona-beleid. Hy het
die Kurz-regering daarvan beskuldig dat hulle
voortdurend geweier het om hulle inperkings-
maatreëls met syfers, gegewens en feite te steun.
“Alhoewel ons meer en meer weet oor die virus en 

(Vervolg op bladsy 9)

Mnr. Herbert Kickl
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(Van bladsy 10)

ook oor die effektiwiteit of nie-effektiwiteit van ver-
skillende maatreëls, word hierdie bewyse heel-
temal geïgnoreer deur die regerende swart-groen

koalisie.
“Ons weet al lank dat in-
perkings baie min suk-

ses oplewer, maar dit
veroorsaak groot kol-
laterale skade. Des-
ondanks was Oosten-
ryk heel eerste agter

slot en grendel – an-
ders as byvoorbeeld in

Swede, waar die versprei-
ding van die siekte soortgelyk was, maar die kol-
laterale skade vermy  kon word. Daar is ook min
bewyse van die doeltreffendheid van maskers,
en beslis nie van FFP2-maskers nie, wat nie net
in Beiere nie, maar ook in Oostenryk verpligtend
is – wat baie winste vir sekere maatskappye
opgelewer het.

“Ons weet dat kinders byna nog nooit ernstige
siektetoestande gehad het nie, maar tog was
skole vir maande gesluit. Op al hierdie terreine
het Kurz se koalisie feite geïgnoreer en hulself
nog feitlik daagliks as groot Corona-bestuurders
op die skouers getik, maar sonder enige onder-
steunende feitlike agtergrond.”

Op ’n vraag tydens ’n onderhoud of Kickl sy
party as gematig of populisties sien, het hy gesê
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Swede kontantloos in 2023

Vanaf 24 Maart 2023 sal kontant nie meer as be-
taalmetode in Swede aanvaar word nie. Munt-
stukke en note sal eers nie heeltemal verdwyn nie
maar uiteindelik sal niemand dit meer kan gebruik
nie en sal hulle in museums as versamelstukke be-
land.

Ongeveer 80% van die Swede gebruik deesdae
kaarte om mee te betaal. Volgens die Sweedse
Sentrale Bank word 58% van die betalings per
kaart gemaak en slegs 6% kontant.

Aanlynbetalings het skerp gestyg, omdat meer
restaurante en winkels nie meer kontantbetalings
aanvaar nie. Die meeste Sweedse banke laat klan-
te nie meer toe om kontanttransaksies te doen nie.
Baie banktakke regoor die land is gesluit. Kon-
tantbestuur is uiters duur vanweë die hoë seku-
riteitstelsels.

beide is trefwoorde wat tekort skiet. “Ons party
het veral nie hierdie etikette nodig nie. Ons is die
"Vryheidsparty" met die toevoeging van die ‘So-
siale Huis Party’. Dit bevat alles wat op die oom-
blik besonder belangrik is vir mense. Die vryheid
wat ons vir lank as vanselfsprekend aanvaar het,
word op groot skaal bedreig deur die Corona-
maatreëls. Dink byvoorbeeld aan die 'groen pas-
poort', wat die vryheid van alle burgers op groot
skaal beperk.

“Sommige word uitgesluit van die sosiale lewe,
omdat hulle hul nie aan die toets- en inentings-
regime onderwerp nie. Die ander mag goedge-
keurde 'vryhede' gebruik wat slegs op 'n herroep-
bare basis toegelaat word, maar in ruil daarvoor
moet hulle om elke draai toesig hou. Dit is 'n toe-
drag van sake waarteen 'n Vryheidsparty massief
moet veg – en dit is wat ons doen as die enigste
parlementêre party in Oostenryk.

“Ongelukkig staar ons ook groot sosiale omwen-
telinge in die gesig as gevolg van die massiewe
toename in werkloosheid en die golf van bankrot-
skappe wat nog tot 'n groot mate gaan kom. En
ten slotte moet ons nie die groot probleem van
migrasie uit die oog verloor nie, want selfs as die
wêreld grotendeels tot stilstand gekom het ty-
dens Corona, was die handelaars nie gesluit nie.
Ons kan dit in Oostenryk sien in die groot toe-
name in die aantal asielsoekers. Ook op hierdie
gebied is ons die enigste wat veg om ons land 'n
tuiste vir Oostenrykers te hou.”

Die hele bevolking in Swede het aanlyn-fasiliteite
en die afgelope paar jaar word byna alle aankope
elektronies gedoen deur middel van debiet- of
kredietkaart, kontaklose transaksietegnologie of
deur mobiele toestelle, soos die Swish-toep wat
deur die ses grootste banke in die land ontwerp is.
Dieselfde neiging word in ander Skandinawiese
lande soos Finland, Noorweë, Denemarke en Ys-
land waargeneem.
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Dolf Buitendach

Die Covid-plaag het die wêreldekonomie in ’n kri-
sis gedompel wat onsekerheid en onstabiliteit tot
gevolg het. Lande se ekonomieë is op verskillende
maniere getref, maar daar is tog sekere faktore wat
kan bydra om die bedreiging die hoof te bied.

Vir hierdie artikel is daar sewe lande geneem om
met Suid-Afrika se ekonomie te vergelyk. Vier lan-
de, Italië, Spanje, Indië en Engeland was en is, net
soos Suid-Afrika, besonder swaar deur die Covid-
plaag getref; van die lande het selfs hewiger onder
die epidemie deurgeloop. Engeland verkeer ook
nog onder druk met sy ontkoppeling uit die Europe-
se Unie. Daar is ook twee lande uit Afrika geneem
om SA binne die Afrika omgewing te vergelyk. Dié
lande is Nigerië en Kameroen.

Kameroen is baie vergelykbaar met SA: die land
is belas met ’n swak, onbevoegde regering en die
president is al vir dertig jaar, ten spyte van die swak
ekonomiese en administratiewe prestasie, in be-
heer. Die land het die grootste ekonomie in sy streek
maar het in 2020 ’n negatiewe groeikoers  van -2,77%
gehad, weens Covid en die lae ruolie-prys. Net
soos in SA het Covid-fondse voete gekry en die
regering ondersoek die wegraak van $335-miljoen.
Turkye, met sy ekonomiese probleme en politieke
druk is as sewende land bygevoeg. Die land sukkel
om sy geldeenheid se waarde te laat oorleef.

Suid-Afrika se ekonomie sal met die sewe genoem-
de lande vergelyk word. Daar sal na elke land se nuut-

ste ekonomiese groeikoers verwagting en staat-
skuld (as persentasie van die Bruto Binnelandse
Produk, bekend as BBP) gekyk word. Die las op
die inwoners weens die staatskuld en die lande se
inwonertal sal ook verskaf word. Die korrupsiefak-
tor, wat ’n epidemie in eie reg is, sal buite rekening
gelaat word, alhoewel dit in staat is om ’n land se
ekonomie te vernietig.

Die staatskuld vir elkeen van die agt genoemde lande,
asook dié van Suid-Afrika kan soos volg opgesom
word (tussen hakkies in volgorde: staatskuld in mil-
jard dollar, toegedeelde skuld per inwoner, bevol-
kingsgetal afgerond tot naaste miljoen en staat-
skuld as persentasie van die land se BBP):

Staatskuld(miljard) Inwonerskuld Bevolking (miljoen) Skuld BBP-%
Italië $2 325,6 $37 804 62,0 122,6%
Indië $1 565,1 $1 254 1 275,0 54,2%
Spanje $1 129,6 $24 125 46,8 91,1%
Engeland         $2 861,6 $44 671 64,3 103,7%
Nigerië $55,9           $309 183,2 19,1%
Kameroen               $5,0           $230 22,3 15,9%
Turkye $455,8          $5 990 76,8 36,9%
Suid-Afrika           $282,0 $5 875 48,2 88,5%

Uit die voorafgaande tabel is die skuldlas op elke
inwoner weens staatskuld, vir Suid-Afrika die vyfde
hoogste, met $5 875 wat op elke inwoner geplaas
word. Die meeste inwoners verdien nie eens die
R82 250 in ’n jaar nie ($1 teen R14). Die staatskuld
is ook die vierde hoogste uit die agt lande. 

Die belangrike bydraer om uit die skuld te kom, is
’n gesonde ekonomiese groeikoers. Hoe vergelyk dit? 

(Vervolg op bladsy 11)
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Program van Beginsels

(Van bladsy 5)

Voorts handel dié afdeling van ons beginsels oor
die behoud van ons eiesoortige volkskarakter en
identiteit. Daaruit spruit volkstrots, selfrespek en
liefde vir ons land. Vir kort periodes in ons geskie-
denis het hierdie eienskappe ons volk onoorwinlik
gemaak en kon ons uit die as van vernietiging op-
staan; maar toe soveel lede van ons eie volk dit

versaak het, is ons land nie deur ŉ magtige buite-
landse moondheid verower nie; inteendeel, die
politieke mag oor ons volk en ons vaderland is
eenvoudig by die onderhandelingstafel en die
stembus vrywillig oorgegee aan ŉ terroris-
tebende wat geen aanspraak daarop gehad het
nie en dit nooit militêr sou kon verower het nie.
Was daar al ooit in die geskiedenis ŉ volk en
geslag wat so roekeloos omgegaan het met sy
Godgegewe erfdeel en sy vryheid?

• 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

Ekonomie

(Van bladsy 10)

Die verwagte ekonomiese groeikoers per land vir
die jare 2021 en 2023 is (2023 tussen hakkies aan-
gedui): Italië 4,15% (1,56%), Indië 8,3% (6,5%),
Spanje 6,38% (2,79%), Engeland 5,34% (2,0%),
Nigerië 1,8% (2,4%), Turkye 5,0% (4,5%), Kame-
roen 3,4% (4,8%) en Suid-Afrika 2,2% (1,5%). ŉ
Sinvolle groeikoers vir 2021 word deur die lae ba-

sisvlak weens Covid in 2020 versteur en daarom is
die verwagte groei vir 2023 ’n beter maatstaf. 

Die meegaande grafiek dui die verwagte groeikoers
vir die onderskeie lande aan. Suid-Afrika presteer die
swakste en is onder op die skaal gelyk met Italië.
Inwoners van Suid-Afrika het rede om bekommerd
te wees oor hulle ekonomiese toekoms en slegs ’n
positiewe regeringsverandering, met die wil om die
probleem op te los, kan die land uit die verknorsing
red.

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
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Strenger inperkings

Geleidelik is die inperkings weer besig om strenger
te word.

Daarteenoor het verskeie ander lande die in-
perkings begin ophef. In Nederland is alles opge-
hef en is die dra van maskers selfs nie eens meer
verpligtend nie.

Sarel het al lank nagedink oor al die regulasies:
as maskers werk, sou dit tog die enigste ding wees
om te doen. Dan kan ons maar in digte rye by die
poskantoor staan om die toelaes te gaan haal. As
maskers dan nie werk nie, hoekom dit steeds dra?
As “sosiale afstand” werk, dan bly ons tog net twee
meter van mekaar af, sonder maskers, want die af-
stand werk. Nou moet ons egter maskers dra én
ver van mekaar af bly en dan is daar steeds sty-
gende Covid-syfers.

Waar die term “sosiale afstand” vandaan kom, is
net so ’n raaisel. Dis geen sosiale afstand nie, dis
fisiese afstand. Daar word wel sosiale afstand af-
gedwing as kinders verhoed word om hulle ouers
in ouetehuise te gaan sien as dié daar toegesluit
word, of as mense nie hulle sterwende geliefdes
kan gaan besoek in hospitale nie. Dis meer sosiale
moord as sosiale afstand.

Nou word alkoholverkope weer beperk. As Sarel
dus nou nie daarby uitkom om sy wyntjie Don-
derdag te gaan kry  nie, moet hy maar droëbek bly
tot Maandag. Maar nee, daar is gelukkig ’n alter-
natief: in plaas daarvan om Vrydag sy wyntjie te
kry om die naweek heerlik tuis te teug, kan hy na

’n kuierplek of restaurant gaan, waar hy vir ure lank
sit sonder ’n masker (Sarel weier om wyn deur ’n
strooitjie onder die masker in te drink…) waar hy sy
wyn drink met 300 mense om hom. Natuurlik mag
daar net 50 mense wees, maar soos hulle deur die
dag in en uit beweeg, kom Sarel dan met 300 mense
in aanraking.

Voorwaar inperkings wat werk en absolute vorm
van sin maak: onsin!

• Ja, selfs die Krugerwildtuin moet nou voldoen aan
inperkingsvoorskrifte…

Belastingput

Die minister met spesiale verlof, Zweli Mkhize, wat
skynbaar te veel maskers vir homself geneem het
tydens die Covid-aankope vir die staat, het onthul
dat al nege provinsiale departemente van gesond-
heid met geweldige korrupsie te doen het.

Sarel het sy antwoord in die parlement deurge-
gaan en nadat alles bymekaargetel is, by ’n som-
metjie van net duskant R50 miljard uitgekom wat
weg is as gevolg van korrupsie. Daarmee kon da-
rem ‘n hele paar huise gebou gewees het, baie boere
se grond kon teen markpryse gekoop gewees het
om sogenaamde grondhongeriges te voed, ’n paar
klinieke kon opgerig gewees het en verbrande
skole en universiteite herstel gewees het.

Maar nou ja, waarom al die moeite doen om
daardie geld te spaar of te probeer terugkry as jy
as regering net eenvoudig wette verander sodat jy
eiendom van landsburgers wettig kan steel.

Die vraag kom maar net weer na vore: hoe lank
moet daar nog enigsins belasting betaal word as
dit teen hierdie tempo in die belastingput verdwyn?

• ’n vriend stuur onlangs hierdie juweeltjie oor be-
lasting betaling aan. Dit behoef geen verdere ver-
duideliking nie:



“Soweto-skole was van die beste op die kontinent,
standaarde was goed, leerlinge se prestasie was
goed… tot eendag toe iemand beweer dat alles in
die skole in 'n afskuwelike taal Afrikaans is... Dit
was natuurlik nie waar nie. Al wat in Afrikaans
aangebied was, was Afrikaans. Al die ander vakke
was in Engels aangebied.

“Daar begin toe nuwe kultuur en gewoonte by
Soweto-skole, kom ons brand die meubels, dit sal
Afrikaans laat weggaan, kom ons breek die ruite,
kom ons f** die hele skool op, dit sal Afrikaans laat
weggaan.

“Vandag vier ons daardie gewoonte wat ons ge-
respekteerde voorouers vir ons nagelaat het, kom
ons brand en verwoes, dit is ons reg, dit is ons na-
latenskap.”

• En wie se skuld 
is dit alles...?

Gesondheidsinspekteurs het magte

Met verwysing na die berig in die vorige uitgawe
oor die gesondheidsinspekteur wat drie Metropo-
lisielede se hulp ingeroep het, net ons ervaring.

Dit gaan maar oor elkeen se indiwiduele ego.  Die
inspekteur by ons besigheid verlede week was so
pedanties oor sy papierwerk, hy het vir ons (nadat
ons paar keer moes uitstel omdat hy siek was) 'n
nuwe "Notice of Inspection" met 'n nuwe datum uit-
gereik NADAT ons reeds ons inspeksie gehad het,
en ons moes dit terugdateer sodat sy datums tog
net ooreenstem (daar moet minstens drie dae ver-
loop vanaf kennisgewing en inspeksie).
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Lesers sê hul sê

Lesers is welkom om kort briewe en menings te
stuur aan vandegraafhenk@gmail.com vir publi-
kasie in Die Afrikaner. Die redaksie behou ten alle
tye die reg voor om briewe te plaas of nie te plaas
nie, of om briewe te verkort en taalkundig te ver-
sorg. Briewe met ‘n lasterlike of kwetsende in-
houd sal nie vir publikasie in aanmerking kom nie.

(Red.)

vandegraafhenk@gmail.com
Elkeen is die koning van sy eie mishoop, maar ons
s’n het ons darem tegemoet gekom en NIE 'n com-
pliance order uitgereik vir dinge waarmee hy on-
tevrede was nie.  Hulle het egter heelwat magte, sien
hier onder:

“According to Section 29 of the OHSA 85 of 1993
the inspector has the following powers, to:

1. enter a premise at any reasonable time where
such premises are occupied or used by an em-
ployer, or an employee performs any work, or any
plant or machinery are used;
2. question any person who is on or in such prem-
ises, alone or in the presence of another on mat-
ters relating to this act;
3. inspect any records relating to this act and ques-
tion persons responsible for the records;
4. inspect work conducted, machinery used, che-
micals used for work;
5. may seize any record, machinery, document, che-
micals etc. in the event of a person being charged
under this act or common law;
6. an inspector may be assisted or accompanied
by an interpreter, police officer or assistant.

Jeanette K
E-pos

Sowetodag gepas herdenk

Is dit bloot toevallig dat Konsentrasiekampdag en
Sowetodag op dieselfde datum herdenk word?

Op hierdie uitgawe se voorblad is goeie aandag
aan Konsentrasiekampdag gegee, wat die euwel
uitbeeld van wat teen die Boere gepleeg is deur
die Britte.

Op 16 Junie 1975 het die opstande in Soweto
plaasgevind deur opgesweepte jongelinge, kwan-
suis oor Afrikaans op skool. Deesdae word die dag
Jeugdag genoem.

’n Goeie vriend van Sarel stuur toe op Jeugdag
onderstaande juweeltjie uit na sy kollegas op ’n
sosiale mediagroep.

Hy sê: “Ons hou vandag Jeugdag.  Dit is ter na-
gedagtenis aan die voorouers van dié wat vandag
nie kan lees en skryf nie en net 30% nodig het in
die finale jaar om universiteit toe te gaan vir studie
in BA Afbrandkunde, BA Staking en Hoër Diploma
in Korrupsie.

“Die voorouers het dit baie moeilik gehad in skole
met sitplek vir almal, heel ruite en werkende toi-
lette, dit was ook nie nodig om te betaal nie. Daar
was Afrikaanse mense in daardie tyd wat vir alles
betaal het, hulle het ook goed reggemaak soos
ruite wat per ongeluk gebreek het.

As enigiemand hierdie man herken,
hy gaan blykbaar by die naam Jan.
Die ANC soek hom al vir 369 jaar,

sodat hulle hom kan aankla vir al die
land se probleme, veral dié na 1994.
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Skrifgedeelte: Hand. 17:27: “sodat hulle die Here
kon soek, of hulle Hom miskien kon aanraak en
vind, al is Hy nie ver van elkeen van ons nie;”

Oordenking: Ek skryf nie dié oordenking omdat
Gideon Grobler die perfekte voorbeeld van ŉ hu-
weliksmaat is nie. Inteendeel, ek het self hierdie
toets baie jare gelede gedop. Deur die genade en
skool waardeur die Vader my gesit het, is ek dank-
baar vir byna dertig jaar van ŉ huwelik wat met
alles probeer om ŉ huwelik te hê soos God dit wil!
Daar is soveel te leer uit mislukking!

Daar is drie sake waarvan elke lid van elke huwe-
lik behoort kennis te neem. In die eerste plek dat
ons getroud is in ŉ gevalle wêreld. Net soos die
ware kerk, kerk moet wees, juis in hierdie wêreld,
moet ons huwelike juis in hierdie wêreld tot eer van
God wees. Om te hunker na probleemvrye om-
gewing, is nie net ŉ droom nie, maar is nie God se
wil nie. Die getuieniswaarde van ons huwelike lê

juis in hiérdie gevalle wêreld. 

Tweedens, ek is ŉ sondaar wat met ŉ sondaar
getroud is. Tussen die twee van ons is daar voort-
durend sonde in ons doen en late! Daarom het
God vir ons ŉ Bybel gegee van mense in huwelike
wat gesondig het sodat ons by hulle kan leer hoe
om daarteen te veg, maar ook hoe om op te staan
wanneer ons geval het!

Derdens, God Immanuel is met ons! Met Sy krag,
Sy volkome wysheid uit die Skrif, en deur die troos
en leiding van die Heilige Gees, is Hy deurentyd
en in hierdie gevalle wêreld,  waar sondaars met
mekaar trou, is Hy by ons, só by ons as wat Paulus
in Handelinge skryf: “...of hulle Hom miskien kon
aanraak en vind...”

Gebed: Hemelse Vader, laat ons asseblief die krag
wat U ons in ons opgestane Verlosser gekry het,
gebruik om vir U huwelike te wees in hierdie wêreld!

AMEN

Woord en wêreld

Die getroude lewe
Deur Dr. Gideon Grobler

Die Verkennersbeweging se Kleinfontein Pos het onlangs die
Slag van Donkerhoek herdenk. Die gedenkteken en van die
grafte is op die grond van Kleinfontein geleë en word deur

die gemeenskap onderhou.
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Ek het altyd gedink dat as 'n mens
oor 60 gaan, kan jy heeldag op
die stoep sit en sokkies brei en
koffie drink. Die keuse was daar
vir ons – toe kies ons om nie 'n
klomp ouderdomsgestremde men-
se te wees nie en net normaal te
probeer voortleef.

Weet jy Sus, dis die beste besluit
wat ons ooit kon neem, want hier
op Tweede Wind is nie tyd om
op 'n stoel te gaan sit en kwale
uitdink nie.

Kyk nou maar na Sienie en Neels
wat mekaar hier kom vind het,
nou huis bou en boonop 'n pro-
duksie van bokmelkkaas beplan.
Kan jy net dink hoeveel genot
ons almal ook nou beleef met die
reëlings van 'n troue en die kom-
buistee!

Aangesien die kouefront besig is
om lang ysvingers na ons toe uit
te steek, het ons besluit om vir
Sienie gedurende 'n oggend van
lap-en-stop rondom die Union no.
8 te verras. Donderdagoggend
kom ons toe soos gewoonlik by-
mekaar en toe die ketel lekker
begin ronddans op die stoof, stap
die gewilde voordragkunstena-
res, Estrellita, wat toevallig by
Andante en Allegro kuier, onder
luide gejuig in. 

Maria bring haar geborduurde
teenet te voorskyn en speld dit

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..

op Sienie se hare vas, waarna
sy op die erestoel reg voor die
stoof moet gaan sit. 

Estrellita bring 'n traan in elke
oog toe sy met haar pragtige
stem oor die liefde begin praat.

"Eerstens wil ek aanhaal wat ons
geliefde Langenhoven gesê het:
Deur twee dinge is my lewe vir
my leefbaar gemaak: die liefde
wat ek gegee het en die liefde
wat ek gekry het.

"Dan wil ek die woorde van Guy
de Maupassant aanhaal: 'n Mens
het lief – dit is al – dit kan nie ver-
ander of beëindig word sonder
dat dit vernietig word nie. Dit is
'n kort woordjie, maar dit bevat
alles: dit omsluit die liggaam en
die gees, die lewe, die ganse we-
se. Ons voel dit soos ons die
warmte van die bloed voel. Ons
asem dit in soos ons die lug in-
asem. Ons dra dit in ons om soos
ons ons gedagtes in ons omdra.
Daar bestaan niks méér vir ons
nie. Dit is nie 'n woord nie, dit is
'n onsigbare toestand wat deur
'n paar letters aangedui word."

Daar kom 'n klop aan die deur.
Lina maak oop en Sarlot, met ŉ
strik om die ore en 'n pakkie op
die rug, trippel in. Buite blêr die
tweeling en Naas het sy hande
vol om hulle en Beaufort uit te hou.

"Sienie, hier bring Sarlot vir jou
iets van ons almal af om te help

met die kaasmakery," sê Cor-
nelia. Die pakkie word afgehaal,
Sarlot kry 'n wortel en stap uit.

Sienie sluk-sluk swaar. "Ai, julle…
as julle net weet wat julle vriend-
skap en ondersteuning vir my
beteken. As julle net weet hoe
die lewe vir my weer sin kom kry
het hier op Tweede Wind en toe
kom Neels ook in my lewe. Waar
begin ek dankie sê?"

Op pad om my kuikentjies met
die kaal nekkies te gaan voer,
dink ek onwillekeurig aan Fanie
Olivier se " O, die liefde is oud en
astrant…"

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.


