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’n Groep Europese parlementslede het tydens ’n
onlangse besoek aan Suid-Afrika groot belang-
stelling getoon in die Afrikaners se strewes en
probleme.

Tydens hulle gesprek met TLU SA naby Potgieters-
rus, het hulle groot belangstelling getoon in die
plaasmoorde en was dit duidelik dat hulle reeds
deeglik op hoogte was met die probleem van plaas-
aanvalle in Suid-Afrika. Ander sake wat bespreek
is, is ontwapening, onteiening en selfbeskikking.

Die afvaardiging het bestaan uit afgevaardigdes
van verskeie Europese partye wat in die Europese
parlement verteenwoordig is. Die afgevaardigdes
is deel van die groepering Identiteit en Demokrasie
(ID) wat ŉ koukus van nasionalistiese partye in die
Europese Parlement is. Die afgevaardigdes, wat
deur ID se politieke adviseur, dr. Marieke Roos, na
Suid-Afrika begelei is, was afkomstig uit Oosten-
ryk, Italië en Estland.

Tydens die gesprek by Potgietersrus het mnr. Hen-
ry Geldenhuys, president van TLU SA, die lande-
like omgewing se veiligheidsprobleme in diepte

bespreek, en ook die jongste plaasmoord en -aan-
valle se statistieke met die Europeërs bespreek.
Hy het daarop gewys dat hy deurentyd bewapen
is, al is dit nie sigbaar nie, want ontwapende boere
kan baie maklik dooie boere word.

Hy het ook die moontlikheid van formele diefstal
van eiendom deur onteiening sonder vergoeding
met die afvaardiging bespreek. Hulle het dit dade-
lik geïdentifiseer as sosialisme en uiteindelik kom-
munisme. Hulle het die voorgestelde ontwapening
van landsburgers in dieselfde lig gesien.

Mnr. Henk van de Graaf, voorsitter van TLU SA
Noord (Noord-Transvaal) en ook redakteur van
Die Afrikaner, het sy vorige pleidooi tydens be-
soeke aan die Europese parlement in Brussel her-
haal, naamlik dat daar persoonlike sanksies in-
gestel behoort te word teen Suid-Afrika se presi-
dent, kabinetslede en ander wat onteiening sonder
vergoeding voorstaan. Sy motivering was dat die
EU wel destyds, toe Robert Mugabe in Zimbabwe met
grondgrype begin het, persoonlike sanksies teen 

(Vervolg op bladsy 11)

Afgevaardigdes van die Europese Parlement by ŉ plaas in Potgietersrus 
nadat hulle gesprekke gevoer het met TLU SA en Die Afrikaner.



Die jongste misdaadsyfers is on-
langs deur die bewind se minister
van polisie bekend gemaak. Dit was
nie goed nie. Moorde, gewelds-
misdade en verkragtings bly hemel-
hoog. Net daarna verklaar Bheki
Cele dat hy bekommerd is oor die
toenemende aantal moorde op po-
lisielede. Die landbougemeenskap
is steeds die teiken van plaasaan-
valle en –moorde. Die nuutste
neigings is dat motoriste op hoof-
paaie soos die N1 en N4 oorval
word nadat skerp voorwerpe op
die pad geplaas word wat bande
stukkend steek.

Sogenaamde dienste-betogings
vind feitlik daagliks plaas. Min van

hulle bly uiteindelik vreedsaam en loop uit op ge-
weld, versperring van paaie met brandende bande
of klippe, motoriste wat bestook word en winkels
wat geplunder word – gewone wetsgehoorsame
landsburgers wat niks met die dispute te doen het
nie.

In anargistiese omstandighede soos hierdie word
daar skielik ’n wetswysiging in die Staatskoerant
gepubliseer waarin vermeld word dat “selfver-
dediging” voortaan nie meer ’n geldige rede gaan
wees om aansoek te doen vir ’n handwapen nie.
In duidelike Afrikaans gestel: wetsgehoorsame
burgers wat die wetlike en administratiewe proses
wil volg om hulle wapens te wettig, word daarvan
ontneem sodat misdadigers absolute vrye teuels
kry om te doen wat hulle wil.

Die ANC-bewind het sedert sy oorname in 1994
dit al as sy doelwit gestel dat daar ’n wapenlose
samelewing moet kom. Wapenlisensies wat voor-
heen uitgereik was, moes skielik hernu word en
moet sedertdien op gereelde basis hernu word.
Dit is ’n lang en frustrerende proses wat wapen-
eienaars bowendien ekstra geld uit die sak jaag.

Sedertdien doen die bewind moeite om prosesse
so moeilik moontlik te maak en nuwe regulasies
meestal onsinnig en dikwels vaag en talle van
hulle het al in die howe gedraai.

Onlangs het dit aan die lig gekom dat daar ’n ge-
weldige agterstand is by die sentrale vuurwapen-
register van die polisie. Lisensie-aansoeke word
nie verwerk nie en lê kantore en selfs gange vol.
Geen opsporing is in daardie chaos moontlik nie.
Bowendien is die gebou as ongeskik bevind vir
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. Ontwapening werk of verblyf en die moontlikheid ontstaan dat dit
op een of ander manier skade kan kry en dan is al
die lisensie-aansoeke verlore.

Intussen word wapeneienaars verplig om hulle tot
dusver wettige wapens, by die polisie in te handig
vir “veilige bewaring” as die lisensie reeds verval
het, terwyl die nuwe aansoek lê en stof vergaar by die
vuurwapenregister. Hierdie is niks anders nie as
administratiewe ontwapening. Dit laat die vraag ont-
staan of die agterstand met wapenlisensies die ge-
volg is van onbekwaamheid, of van moedswilligheid? 

Daar is al telkemale berig van derduisende wapens
wat uit polisie en weermag beheer verdwyn het.
Sommige is gesteel, ander is verkoop en van ander
kan net geen rekenskap gegee word nie. As wapen
eienaars dus hulle wapens moet inhandig vir “vei-
lige bewaring” kan hulle bes moontlik ook die slag-
offers word van die toevallige of moontlik ge-
orkestreerde verdwyning van hulle wapens. Sou
die lisensie wel eendag opdaag, sit hulle met ‘n
splinternuwe gelamineerde kaartjie wat niks werd
is nie omdat die wapen weg is en in misdadigers se
hande beland het.

Elke wapen wat op dié wyse in ander hande as dié
van die wettige eienaar beland, is vanaf daardie
oomblik ’n onwettige wapen, wat waarskynlik nie
gebruik gaan word om met die kinders “cowboys &
crooks” te speel nie. Dit gaan aangewend word vir
misdaad.

As daar dan aangekondig word dat selfverdedi-
ging in alle opsigte/in werklikheid onwettig word,
het die rampokkers die samelewing oorgeneem.
Dit ironie is dat die minister/s wat hierdie geweten-
lose aksies dryf, wel daarop aandring dat hulle ge-
wapende lyfwagte moet hê. Hoe vals kan ’n mens
nie wees vir sulke dubbele standaarde nie en hoe
gewetenloos kan ’n mens nie wees om ’n hele be-
volking weerloos te laat teen misdadigers! Dit is die
bende wat Suid-Afrika tans regeer en waaraan die
bevolking hopeloos te maklik gehoor gee.
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MK, was selfs in hierdie laat stadium ŉ klein mag
met ŉ patetiese militêre rekord, en teen daardie tyd
het hulle geen militêre steun meer van Moskou
ontvang nie (Shubin: 383; Van Zyl Slabbert: 34-35;
Jonker: 169). Kortom, die MK was nie naastenby
sterk genoeg om duisende opgeleide Boeresoldate
met moderne aanvalsgewere aan te durf nie. Maar
tragies genoeg, sou die hoofvyand van ŉ Boere-
krygsmag nie die MK wees nie, maar FW de Klerk
in sy hoedanigheid as opperbevelvoerder van die
SAW en hoof van Viljoen se voormalige kollegas in
die veiligheidsmagte. Om die waarheid te sê, het
die nuut aangestelde hoof van die SAW, generaal
Georg Meiring, in Januarie 1994 die leierskap van
die AVF, insluitend genl. Viljoen, persoonlik ge-
waarsku dat hy nie sou huiwer om in die geval van
gewapende weerstand, die SAW teen hulle te ge-
bruik nie, en, het hy bygevoeg, hy sou met sy En-
gelse- en Swart troepe daarmee begin. Om alles te
kroon, het die Kommissaris van polisie en die hoof
van die Veiligheidstak Viljoen gewaarsku dat sy
strukture met regeringsinformante deurspek was;
dat hulle met sy beplanning tot in die fynste beson-
derhede bekend was; en dat hy die aksies waar-
mee hy besig was, moes staak. Foto’s en band-
opnames om dit te bewys, is aan hom getoon,
(Hamann: 210; Potgieter: 52, 176; Stiff: 545-551).
Viljoen het selfs verslae ontvang van die regering
se planne om 5 000 “regses” in hegtenis te neem
en in “voorkomende detensiesentrums” op te sluit. 

In Februarie 1994 het genl. Viljoen ŉ geheime sen-
ding na sy ou vriend, dr. Jonas Savimbi — leier
van die UNITA-beweging en toe nog steeds in die
Angolese burgeroorlog betrokke — gestuur om te
verneem of die AVF van UNITA se wapens en ba-
sisse gebruik sou kon maak. Savimbi het geant-
woord dat hy alles tot Viljoen se beskikking sou
stel. Soos die tyd egter verbygesnel het, het Viljoen
se sinnigheid vir die militêre opsie al hoe meer ver-
flou — ŉ situasie wat die verhoudinge tussen hom
en die politieke leierskap van die AVF, insluitend
die KP-leiers, al meer gespanne laat word het
(Stiff: 546; Potgieter: 204, 209-210). Sommige
mense het begin glo dat die generaal van die staan-
spoor af nie tot militêre optrede geneë was nie.

Met uitsondering van die Kriel-groep se bomveld-
tog (sien vorige aflewering) het daar uiteindelik bitter 

(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

Oorweging van die opsies

Teen hierdie tyd was die veelrassige verkiesing net
om die draai. Die volgende fase van die AVF se
aksieplan (buite- parlementêre politieke druk en ly-
delike verset) het nou ŉ kwessie van te-min-te-laat
geword. Gevolglik het genl. Constant Viljoen vroeg
in 1994 voor fase 4, naamlik militêre optrede, te
staan gekom.

Daar was ongetwyfeld geheime ondersteuning en
waarskynlik nog meer simpatie vir die beginsels
van die AVF onder staandemaglede van die Suid-
Afrikaanse Weermag, maar die ingewortelde kul-
tuur dat die weermag altyd die regering van die
dag dien, het verhoed dat enige eenheid wat deur
professionele soldate beman is, na die AVF oor-
gestap het. Dit het genl. Viljoen gevolglik sonder
enige vorm van pantser, artillerie en vliegtuie ge-
laat. Om ŉ konvensionele burgeroorlog te voer
was dus buite die kwessie. Viljoen was ook besorg
dat die VSA militêre hulp aan die internasionale
ikoon, Nelson Mandela, sou bied. Ten spyte van
die VSA se ontkenning daarvan, was daar ŉ groot
en goed toegeruste eenheid seesoldate (“Marines”)
by ŉ basis in Botswana ontplooi. Al sou ŉ vinnige
suksesvolle militêre veldtog tot die eensydige tot-
standkoming van ŉ Volkstaat lei, het Viljoen gere-
deneer dat so ŉ staat nie ekonomiese isolasie deur
die res van die wêreld sou oorleef nie (Potgieter: 90).

Die alternatief vir ŉ vinnige konvensionele oorlog,
was ŉ lang uitgerekte guerrilla-veldtog onderwyl
daar verder nasionale en internasionale steun ge-
werf word. Gedurende sy loopbaan in die SAW het
Viljoen ŉ spesialis in rewolusionêre oorlog geword,
maar sy rol was altyd dié van die jagter, gesteun
deur elke denkbare vorm van logistiek, wapen- en
ondersteuningstelsels; nie dié van die gejagte met
slegs ligte infanteriewapens en sonder enige lo-
gistieke kommissariaat of internasionale ondersteu-
ning nie. Viljoen se militêre uitdaging was ook nie
die ANC nie. Dié organisasie se militêre vleuel,
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(Van bladsy 3)

min van militêre- of gewelddadige aksie deur die
AVF/BKA tussen November 1993 en die eerste
weke van 1994 gekom. Die versekerings aan Dries
Kriel gegee van landswye operasies wat sou
plaasvind, het geblyk leë retoriek te wees (Kriel:
178-179, 193). Diegene wat in die geïsoleerde in-
sidente tot April 1994 betrokke was, is gevang en
in talle gevalle deur die polisie gemartel — som-
mige só erg dat hulle permanent vermink is (Le
Roux: 121-123; Finesse 28 April 2014). Toe die
AVF sy laaste massasaamtrek op 29 Januarie 1994
in Pretoria gehou het, was daar baie min, indien
enige, ernstige organisasie en voorbereiding vir ŉ
gewapende konflik onder sy gewone ondersteu-
ners in plek. Desnieteenstaande is daar ŉ Volks-
verteenwoordigende Oorgangsraad, bestaande uit
102 senior lede van die verskillende AVF-organi-
sasies as ŉ soort van tussentydse Boere-Afrikaner-
regering-struktuur ingehuldig, met dr. Ferdi Hart-
zenberg as die president. 

Aangesien al hulle vreedsame pogings sonder
sukses was en met die veelrassige verkiesing —
en daarmee saam ŉ eenheidstaat en swart meer-
derheidsregering — ŉ skamele twaalf weke in die
toekoms, het die sowat 25 000 aanwesiges besef
dat die tyd so goed as verstreke was. Een KP-lid
het opgemerk dat dit die “mees militante byeen-
koms van Afrikaners” was wat hy ooit bygewoon
het. Die skare het aanhoudend gedreunsing: “Ons
wil skiet!” Toe genl. Viljoen egter voorstel dat daar
as ŉ sogenaamde “strategiese alternatief” eerder
aan die aanstaande veelrassige verkiesing deel-
geneem moet word, was daar pandemonium. Hy is
uitgejou en duisende van die aanwesiges het hulle
goed gevat en geloop. 

Die vraag oor deelname aan die verkiesing is na
elke lidorganisasie van die AVF verwys vir ŉ besluit
oor die saak gedurende die komende weke. Uitein-
delik het hulle almal daartéén besluit, maar die

Perfek vir ‘n blaaskans op pad na Namibië of Namakwaland. Ons bied billike 
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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

mense se moreel het tot in die grond gesink en die
hoë aansien wat genl. Viljoen geniet het, het in
baie kringe in wantroue omgesit. Die AVF het be-
gin leegloop en daarmee was die moontlikheid van
ŉ konvensionele oorlog of selfs ŉ gewapende op-
stand van die baan (Hamann: 211; Jonker: 237-
239). 

Intussen het Viljoen en Thabo Mbeki van die ANC
voortgegaan met private gesprekke oor die eis vir
ŉ Volkstaat. Die ANC se volgende skuif was om
die omvang van steun vir dié gedagte onder Boere-
Afrikaners te bevraagteken. Dit was egter niks an-
ders as ŉ opportunistiese doenigheid nie, want die
AVF was ŉ alliansie van organisasies waarvan die
amptelike opposisie in die parlement maar een
was. Daar was bo alle twyfel wesenlike steun on-
der die volk vir so ŉ staat. Nietemin het die AVF die
regering versoek om ŉ referendum te hou waar-
deur die steun vir ŉ Volkstaat bepaal kon word —
ŉ versoek wat De Klerk in Februarie 1994 summier
van die hand gewys het. Akademici glo dat die ANC
Viljoen net aan ŉ lyntjie gehou het tot na die ver-
kiesing, wanneer die veiligheidsmagte so “ge-
transformeer” sou wees dat daar geen twyfel sou
bestaan oor hulle lojaliteit aan die nuwe regering
om ŉ moontlike gewapende rebellie te onderdruk
nie. (Stiff: 550-556; Potgieter: 264).
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In die vorige aflewering het ons gekyk na die ver-
antwoordelikheid van die burgery van ŉ Christelike
volk (art. 5).

Die HNP — en trouens die Boere/Afrikanervolk —
se beskouing oor hoe ons volk regeer wil en be-
hoort te word, word in artikel 6 van sy Program van
Beginsels, naamlik Die verantwoordelikheid van
’n Afrikanerowerheid uitgespel.

Eenvoudig gestel, sê hierdie artikel met sy subar-
tikels dat die owerheid daargestel word as regering
vir almal in sy magsgebied, en nie, soos die Kom-
muniste glo, net vir sy ondersteuners en die klom-
pie regeringslede, terwyl die res van die bevolking
maar verwaarloos, vertrap en uitgebuit kan word nie.

Dit kom daarop neer dat die regering met dieselfde
aandag en toewyding na al die volke en kulturele
gemeenskappe onder sy gesag, se belange moet
omsien.

Die Program van Beginsels van die HNP —
Grondwet vir die Boere-Afrikanervolk (8)

Sommige gemeenskappe of volke se belange mag
dus nie afgeskeep en dié van ander bevoordeel
word nie. Dit beteken egter NIE dat die verskille en
verskillende behoeftes wat tussen volke en ge-
meenskappe bestaan, geïgnoreer mag word en
almal oor dieselfde kam geskeer moet word, asof
almal dieselfde is nie. Dit sal ŉ ontkenning van die
werklikheid en uiteindelik onregverdig teenoor
almal wees, soos wat ons tans in die huidige be-
deling ervaar. Veel beter en regverdiger is dit dat
sodanige verskille juis in ag geneem en gerespek-
teer moet word en dat elke groep volgens sy eie
aard en behoeftes behandel moet word. Dit was
dan ook die grondliggende rede vir die verstandige
en regverdige beleid van afsonderlike ontwikke-
ling. Die Boere-Afrikanervolksraad het hieroor in sy
vryheidseis die volgende standpunt gestel:

Voorts moet die owerheid volgens Christelike
norme die openbare orde handhaaf.

Dit vereis dat die polisie en die regstelsel bemagtig
moet word om wetteloosheid, plundering, brand-
stigting en anargie — soos wat ons in hierdie be-
deling telkens tydens betogings sien gebeur — vas
te vat en uit te roei. Dié soort ding is nie deel van
ons volk se kultuur nie en daar moet gewaak word
dat dit nie onder die invloed van die wêreldwye
“menseregte”kultuur onder ons posvat nie.

Terwyl die onafhanklikheid en onpartydigheid van
die regbank gehandhaaf en eerbiedig moet word,
moet ŉ regsorde daargestel word waarbinne die
wetsgehoorsame burgery beskerm, en die misda-
digers na behore gestraf en tot orde geroep word.
Die burgery moet geregtig wees om hulle en hulle
geliefdes se lewens en goed met die middele tot
hul beskikking te beskerm sonder vrees vir vervolging.

(Vervolg op bladsy 11)

“Aangesien die staat die openbare regsge-
meenskap is, is dit — met inagneming van die
feit dat die owerheid se taak en gesag nie on-
beperk is nie en ook nooit in absolutisme mag
ontaard nie — die taak van die owerheid om:

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

6.2 volgens Christelike norme ’n openbare
orde te handhaaf waarbinne die Afrikanervolk
sy roeping, taak en ideale kan uitleef;

6.3 te waak teen elke vorm van vreemde
oorheersing — hetsy dit geestelik, polities,
ekonomies, kultureel of fisies is;

6.4 onderworpe daaraan dat die soewerei-
niteit van die staat eerbiedig word, volle bur-
gervryheid aan die volk te verseker;

6.5 op alle lewensterreine hulp aan die volk
of gemeenskappe te gee sodat selfstandig-
heid bevorder en staatsafhanklikheid vermy
word;

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

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

“Die Boere-Afrikanervolk se Westerse herkoms,
sy eiesoortige geskiedenis, sy geestelike waar-
des, norme en opvattinge trek ‘n radikale verskil
tussen dié volk en die Afrika-konglomerasie met
sy andersoortige ontwikkelingsgeskiedenis en
geestesagtergrond. Dit is daarom in ons oë ver-
keerd en ongeregtig om ons volk in een konsti-
tusionele bestel met ander volke of ‘n konglo-
merasie van volke saam te dwing en aan hulle te
onderwerp. Derhalwe verklaar ons dat ons nie
kán en nie wíl deel wees van ‘n gemeenskaplike
nasie met ander volke binne dieselfde grondge-
bied nie.”
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Marine le Pen 
berei voor vir 2022

In 2022 vind daar weer presidentsverkiesings in
Frankryk plaas en linksgesindes begin reeds bleek
om die kieue word. Tydens die vorige verkiesing
het die nasionalistiese Marine le Pen dit tot in die
eindronde gemaak en sedertdien het haar steun
net gegroei, ten spyte van elke moontlike linkse
aanslag teen haar.

Onlangs is sy van haatspraak aangekla deur die
Franse Moslemgemeenskap, maar sy is vryge-
spreek op die klagtes teen haar.

Inmiddels blyk dit dat ses uit tien polisiebeamptes
vir Marine le Pen tot in die tweede ronde van 2022
sal stem. Sy is uiters gewild onder die polisielede
en volgens meningspeilings klop sy selfs die ander
waarskynlike kandidate, Xavier Bertrand en Em-
manuel Macron.

Dit is nie 'n nuwigheid nie, maar haar gewildheid
het die afgelope paar jaar toegeneem. Volgens 'n
Ipsos (Institut de Publique Sondage d'Opinion
Secteur (in Frans)-peiling kan Le Pen meer voor-
deel trek uit die stemme van 60 persent van die

polisie in die tweede ronde van die presidensiële
verkiesing in 2022 as haar teenstander Emma-
nuel Macron, die huidige president, sou wees.

Uit die meningsopname blyk dit ook dat sowat
48 persent van die polisie van mening is dat Le
Pen "die probleme van mense soos [hulle]" ver-
staan, teenoor net 27 persent vir Xavier Bertrand
en 13 persent vir Emmanuel Macron. Terselfder-
tyd meen 52 persent van die polisiebeamptes dat
Marine Le Pen regtig dinge wil verander, teenoor
Macron se 32 persent en Bertrand se slegs 27
persent.

Die haatspraak-klagte teen Le Pen het gespruit
daaruit dat sy foto's van ISIS sou misbruik en in
2015 gedeel het.

Marine Le Pen en Gilbert Collard is vrygespreek
en die hof het sy beslissing veral geregverdig deur
die vryheid van spraak van die twee verkose lede
van die Nasionale Vergadering te respekteer.
Hulle is vervolg omdat hulle na bewering geweld-
dadige boodskappe versprei of die menswaar-
digheid ernstig ondermyn het, wat moontlik deur
minderjariges gesien sou word. Die aanklaer het
'n boete van 5 000 euro teen beide Le Pen en Col-
lard gevra.

Europa steier 
onder vreemdelinge

Die besluit wat veral Duitsland en Frankryk in die
Europese Unie deurgedruk het om meer immi-
grante van buite Europa te laat inkom, is besig om
lelik te boemerang.

Nuwe syfers wat bekend gemaak is, wys dat die
aantal seksuele misdrywe in Berlyn in 2020 'n
nuwe hoogtepunt bereik het. Sowat 4 468 mense
was die slagoffers van 'n seksuele misdryf, volgens
'n antwoord op 'n parlementêre vraag deur par-
lementslid Marcel Luthe. Uitgelekte navorsing in
die suide van Frankryk het 'n soortgelyke styging
getoon.

Die toename in Berlyn is beduidend in vergely-
king met 2019 toe 4 438 mense slagoffers was en
’n nog groter toename teenoor 2018 se 4 040 slag-
offers. Minstens 610 mense het fisieke beserings
opgedoen, 15 mense is ernstig beseer en een per-
soon is dood.

Van die 3 121 verdagtes wat geïdentifiseer is, was

94,9 persent mans, terwyl 35,8 persent nie Duitse
burgerskap gehad het nie. Volgens die Senaats-
departement vir Binnelandse Sake is geen syfers
beskikbaar vir die aantal verdagtes met 'n mi-
grasie-agtergrond nie. Hierdie inligting is nie in die
statistieke opgeneem nie, het 'n woordvoerder van
die Senaat bevestig. Die aandeel verdagtes onder
die ouderdom van 21 was 23,6 persent.

Net so het Franse vertroulike dokumente glo ŉ
ontploffing van insidente in stasies en treine in die
suide van Frankryk ontbloot, veral in die metropo-
litaanse gebied Marseille.  Die dokumente toon 'n
algemene toename in aanvalle van 59 persent in
2019. Die genoemde dade sluit alle aanvalle en
diefstalle in. Aanvalle op persone het met 40 per-
sent toegeneem met 2 233 voorvalle wat in 2019
opgeteken is. 

In Marseille het in 1999 reeds 41,8 persent van
die jongmense onder 18 minstens een immigrante
ouer gehad, waaruit talle vanuit Noord-Afrika, suid
van die Sahara en Turkye gekom het.



Bankrotskappe
in 

Europa verwag

Reguleerders van finansiële markte in beide
Oostenryk en Duitsland het einde 2020 aange-
kondig dat daar waarskynlik in 2021 verskeie bank-
mislukkings sou voorkom en dat daar ook ‘n golf
van korporatiewe bankrotskappe en wanbetalings
op pad sou wees.

Hulle glo egter nie dat die hele finansiële en
bankstelsel bedreig word nie. Kritici van die hui-
dige stelsels, waaronder ekonome soos Markus
Krall, Marc Friedrich en Ernst Wolff, stem nie
saam nie. Hulle het die ekonomiese ineenstorting
reeds voorspel toe Corona bekend geword het.

Markus Krall het Corona byvoorbeeld 'n "son-
debok" genoem. Ernst Wolff het die volgende
scenario ontwikkel: “Gestel die volgende maat-
reëls word getref onder die voorwendsel dat die
verspreiding van 'n siekte voorkom moet word:
Bring die ekonomie op sy knieë, verseker die

Die Afrikaner 4 Junie 2021 7

bankrotskap van mediumgrootte ondernemings,
vernietig werk op groot skaal, die plundering van
die staatskas, die verspreiding van betalings wat
as reddingsboei aangebied word aan die rykes, die
uitstel van hulpbetalings aan diegene in werklike
nood, en die toenemende isolering van mense
deur kontak te verbreek.” Daarbenewens moet die
bevolking uitgeput gemaak word en teen mekaar
opgestook word totdat daar uiteindelik chaos is.

Die redding word dan voorgehou in die vorm van
'n digitale universele basiese inkomste, en dat ’n
digitale sentrale bankgeldeenheid sodoende onge-
hinderd hierdeur  ingestel word, vermoed Wolff. Hy
en baie ander sogenaamde doemprofete glo nie in
die sprokie oor die terugkeer van normaliteit nie.
Nie in die samelewing of in die ekonomie nie. In-
teendeel, hulle sien 'n toekoms van Marxisme, ont-
eiening, herverdeling, toesig en beheer. In teen-
stelling met die positiewe berigte in die massame-
dia dat die ekonomie nou herstel en dinge weer
normaal word, is ons op pad na 'n doelbewuste in-
eenstorting van die ou stelsel. Vir nou is daar 'n
kalmte voor die storm, glo die ekonome.

Sjina berei 
oorlog met VSA voor

Hu Xijin, 'n top Sjinese propagandis, het onlangs
verklaar dat Sjina moet voorberei op 'n kernkon-
frontasie met die Verenigde State van Amerika
nadat president Joe Biden voortgesette onder-
soeke na die oorsprong van die COVID-19-pan-
demie bevestig het.

Die teorie dat die virus in die Wuhan-laborato-
rium ontwikkel en vandaar versprei is, het die afge-
lope paar weke meer geloofwaardigheid gekry, en
gesiene wetenskaplikes het gesê dat die moont-
likheid ondersoek moet word.

Biden het verlede week gereageer op toenemen-
de geloof in die teorie deur 'n beroep op Ameri-
kaanse inligtingsamptenare te doen om verdere
ondersoek in te stel na die oorsprong van die pan-
demie, insluitend die moontlikheid dat COVID-19
uit die Wuhan Institute of Virology gelek is.

"Die Verenigde State sal ook aanhou werk met
eendersdenkende vennote regoor die wêreld om
Sjina te forseer om deel te neem aan 'n volledige,
deursigtige, getuienisgebaseerde internasionale
ondersoek en om toegang te gee tot alle relevante
data en bewyse," het Biden in 'n verklaring gesê.

Die Sjinese propagandis, wat redakteur is van
die Beijing-beheerde koerant, Global Times, het op
Biden se verklaring gereageer deur te sê Sjina moet
voorberei op 'n “kragmeting met 'n hoë intensiteit”
nadat hy na Sjina se kernbewapening verwys het.
Volgens die Daily Telegraph van Australië is Hu se
boodskap op Sena Wiebo, die Sjinese weergawe
van Twitter, gepubliseer.

(Vervolg op bladsy 8)
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Oorlog

(Van bladsy 7)

Die boodskap, vertaal deur die Sjinese menseregte-
aktivis Jennifer Zeng, het gelui: “Gegewe die
verskerpte Amerikaanse strategiese inperking van
Sjina, wil ek weer eens daaraan herinner dat ons
baie dringende take het, maar een van die belang-
rikste is om die aantal kernplofkoppe en strate-
giese missiele soos die Dongfeng 41 vinnig aan te
vul met 'n uiters lang reeks en hoë oorlewingsver-
moëns. Dit is die hoeksteen van Sjina se strate-
giese weerstand teen die Verenigde State.

“Ons moet voorbereid wees op 'n kragmeting
tussen die VSA en Sjina met 'n hoë intensiteit... Ons
kernmissiele moet so talryk wees dat die Ame-
rikaanse elite sal bewe by die gedagte aan militêre
konfrontasie met Sjina.”

Hu het in 2019 tydens ’n onderhoud aan CNN gesê

dat sy koerant en opinies die sienings van die Sji-
nese volk weerspieël. “Ons sê dinge hardop. U kan
ons radikaal of nasionalisties noem, maar ons weer-
spieël die ware sentimente van die Sjinese same-
lewing. U kan deur ons die waarheid beter verstaan."

Sjina het ten sterkste ontken dat COVID-19 uit
die Wuhan-biolaboratorium gelek het en het be-
weer dat die pandemie sy oorsprong in 'n nat mark
in Wuhan het waar die virus van 'n besmette dier
na mense gespring het.

Die kommunistiese regering het ook daarop ge-
sinspeel dat die pandemie in Amerika ontstaan het
nadat voormalige president Donald Trump en die
voormalige minister van buitelandse sake, Mike
Pompeo, in die openbaar beweer het dat COVID-19
uit die Wuhan-laboratorium gelek het. Beijing het
alle bewerings dat COVID-19 nie natuurlik verskyn
het nie, as aggressie beskou.

Biden besoek plek waar swartes
opgestook word om blankes te vermoor

Die linkse Amerikaanse president, Joe Biden, het
die stad, Tulsa, besoek om die herdenking van die
gebeure in 1921 by te woon. Hy het met die enkele
oorlewendes van die gebeure vergader “om hul er-
varing te bespreek”.

Tydens die gebeure op 31 Mei en 1 Junie 1921 het
’n aantal blankes die swart gebied binnegegaan en
op die swart inwoners losgetrek met verskillende
soorte wapens en die stad, wat die mees welvarende
swart stad van Amerika was, verwoes. Na bewer-
ing was die gebied so welvarend dat daarna ver-
wys is as Black Wall Street.

Die aanleiding was toe ’n 19-jarige swart skoene
skoonmaker, Dick Rowland, die 17-jarige blanke,
Sarah Page, wat ’n hysbak-operatrise was in die
naburige Drexel gebou, aangerand het. Hy is gear-
resteer en gerugte het die rondte gedoen dat hy
gestraf sou word (ge“linch”) sonder dat hy ’n ver-

hoor sou kry. ‘n Paar honderd blanke mans het by
die tronk byeengekom om dit te sien en toe het so-
wat 75 gewapende swartes daar opgedaag en
geëis dat Rowland nie gestraf moes word nie. Die
polisiehoof het die groep oortuig om te verdaag,
maar toe is daar ‘n skoot afgevuur uit die swart
kamp en ‘n oor-en-weer-skietery het ontstaan waar-
tydens 10 blankes en twee swartes gedood is. Dit
het daartoe gelei dat wit en swart teen mekaar in
opstand gekom het. Groot dele van die stad is ver-
woes en sowat 10 000 swartes is dakloos gelaat.
Volgens die amptelike syfers is 39 swartes en 10
blankes dood, alhoewel nuwe geskiedkundiges die
getal swart sterftes tot 400 probeer opjaag.

Na verwagting sal Biden na hierdie knieval voor
die swart Amerikaners verskeie stappe aankondig
wat daarop gemik is om die rasse-welvaartgaping
te verklein, onder meer om die federale regering
te beveel om meer kontrakte aan klein, agterge-
blewe ondernemings te rig.

Vroeër in Mei het drie oorlewendes van die bloed-
bad voor die Kongres oor die gebeure getuig en dit 

(Vervolg op bladsy 9)
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(Van bladsy 8)

was weer een groot aanval op blankes. Daar is eg-
ter twyfel of hulle werklik by die gebeure betrokke
was, aangesien hulle dan stewig meer as 100 jaar
oud moes gewees het om iets te onthou daarvan.

Voor Biden se besoek het ‘n swart menseregte
aktivis egter tydens ’n byeenkoms in Tulsa, Okla-
homa, gesê dat daar 'n tyd sal aanbreek wanneer
swart Amerikaners alles wat wit is voor die voet moet
doodmaak. Die byeenkoms was juis gereël vir die
100-jarige herdenking van wat hulle die “Black Wall
Street-slagting” noem. 

Ene Malik Z. Shabazz, hoofspreker by die byeen-
koms en ook nasionale president van Black Lawyers
for Justice, het in 'n verklaring aan KTUL-TV gesê: 

“Die 100-jarige herdenking van die Black Wall Street
Holocaust is 'n uitroep na alle swartes dat ons op
elke front moet veg om die wetlike en menseregte

van ons mense te beskerm, en ons moet verenig
en organiseer met 'n ywerige felheid wat nog nooit
voorheen gesien is nie."

Tydens die onderhoud is daar ook ‘n video op die
TV-kanaal gewys waar ’n man duidelik hoorbaar
oorlog verklaar teen “wit oppergesag, dood van ka-
pitalisme, dood van imperialisme, en die dood vir
fascisme." Die man het ook gesê dat swart mense
uit Afrika gesteel is om as slawe vir wit mense in
die koloniale Amerika te werk. “Sodra hulle sterf,
moet ons verstaan dat ons hulle nooit die pyn kan
gee wat hulle ons gegee het nie. Sodra hulle be-
grawe word... as hulle eers begrawe is, moet ons
hulle begrawe, opgrawe en weer doodmaak. Be-
grawe hulle, grawe hulle op en maak hulle weer
dood,” het hy die juigende skare aangehits. “Swart
Amerikaners sal alles wat wit is binne sig afstand
doodmaak.”

Konsentrasiekampdag
Woensdag, 16 Junie 2021

Irene Kampkerkhof

Op 16 Junie 1900, tydens die Tweede Vryheidsoorlog, het die
Britse bevelvoerder, Lord Roberts, Proklamasie Nr 5/1900 uit-
gevaardig waarvolgens die vroue en kinders in konsentra-
siekampe aangehou, die plaashuise en landerye verbrand en
die vee doodgemaak is. Die Britte kon nie die oorlog teen die
Boere wen nie, en het toe die vroue en kinders in konsen-
trasiekampe aangehou om die Boere tot oorgawe te dwing.

Die HNP en ander Afrikanerorganisasies reël jaarliks op
16 Junie ‘n kranslegging in die Irene konsentrasiekamp-kerkhof om hulde te bring aan die vroue en
kinders wat gesterf het. 16 Junie staan in Afrikanergeledere bekend as Konsentrasiekampdag.

“Alle organisasies word hartlik uitgenooi om tydens die verrigtinge ’n krans te lê. Dit sal op prys ge-
stel word as hulle ook die geleentheid onder hulle lede en kennisse bekend sal maak,” sê die HNP
se hoofsekretaris, mnr. Hermanus van der Schyff.

Die program vir die dag sien soos volg daaruit:

09:00 Verwelkoming Mnr Fritz van Graan
09:10 Oordenking Dr J Otto (Geloofsbond van Gereformeerde Gemeentes)
09:45 Gasspreker Prof. Fransjohan Pretorius
10:45 Samesang Die Transvaalse Volkslied
11:00 Kransleggings Organisasies en individue lê kranse

Kinders plaas rosies op al die grafte
Volkspelevertoning

11:30 Afsluiting: Die Stem van Suid-Afrika

Tee en koffie
(Mense moet net hulle eie stoele saambring.)
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HNP se landposadres
Posbus 18826, Pretoria-Noord, 0116

Minibus taxi’s jaag oor Pretoria se rooi verkeersligte asof die
ligte nie bestaan nie. Ander is betrokke by taxi geweld en skiet
op mekaar. Ander is betrokke by padwoede en vermoor mense
helder oordag. Mense word van fietse of bromponies afgery.

In al die gevalle is Metropolisie ooglopend afwesig. Hulle taak
is nou skynbaar om in peloton-formasie gesondheidsinspek-
teurs te vergesel.

Dit is presies wat gebeur het by ’n winkel in die groter Preto-
ria-gebied. Die Afrikaner, wat eerstehands kennis dra van die
voorval, verswyg voorlopig die naam van die winkel en betrokke
gesondheidsinspekteur om moontlik viktimisasie te voorkom.

Die skynbaar nuut-aangestelde swart gesondheidsinspekteur
het by ’n winkel opgedaag waar die eienaar nie beskikbaar was
nie en waar die personeel aanbeveel het dat ’n afspraak met die
eienaars gemaak word vir ’n ordentlike besoek. Volgens die
winkelassistent was die inspekteur baie arrogant en het gesê
niemand sal hom weghou nie. Enkele minute later het hy weer
by die winkel opgedaag, hierdie keer vergesel van nie minder
nie as drie Metropolisie beamptes in uniform.

Die assistent het die eienaar geskakel, wat gesê het dat hulle
maar moet doen wat hulle gevra word om konfrontasie te vermy.
Die inspekteur het sy inspeksie gedoen terwyl die Metropolisie
beamptes net rond gestaan het. Uiteindelik het die inspekteur ’n
verslag gelaat met sake wat weinig of niks met gesondheids-
aangeleenthede te doen gehad het nie en die dreigement dat
hy ’n week later weer daar sou wees om toe te sien dat alles
reg is voordat hy ’n sertifikaat uitreik wat sê die perseel is geskik
om voedsel te verkoop. Die eienaars het reeds vier maal aan-
soek gedoen om so ’n sertifikaat te bekom en dan kry hulle geen
terugvoer nie. Die winkel bestaan reeds etlike jare.

’n Week later het die eienaars vir die inspekteur gewag, wat
eenvoudig nie opgedaag het en ook geen verskoning gemaak
het nie. Toe hy deur die eienaar gekontak is, het hy slimpraatjies
gehad dat hy ’n besoek sal bring “enige tyd ná die datum”, wat
nie ooreenstem met die papier wat hy agtergelaat het nie.

Tog het hy wel weer eens sonder afspraak opgedaag en ’n paar
nuwe “probleme opgespoor” wat sy rede is waarom die serti-
fikaat nie uitgereik is nie en weereens die tydperk vir “regmaak”
uitgestel drie weke later.

Klante van die winkel wat weet van die episode beskou dit as
loutere intimidasie omdat die besigheid nie voorsiening maak

Drie Metropolisielede
vergesel 

gesondheidsinspekteur

vir swart bevoordeling nie. Die win-
kel is bekend vir sy netheid en sin-
delikheid, in teenstelling met aan-
grensende winkels in dieselfde sen-
trum.

Waarskynlik is die inspekteurtjie
nou meer moedswillig nadat die saak
verwys is na mnr. Sakkie du Plooy,
VF+ raadslid, om te verneem of dit
die regte werkswyse is en of metro-
polisie op dié wyse misbruik kan
word terwyl wetteloosheid op straat
heers. Hy het inderdaad vinnig aan-
dag aan die saak gegee, dit verwys
na die senior amptenaar wat die al
die korrespondensie skynbaar deur-
gestuur het na die inspekteurtjie,
wat dus bewus is van die feit dat hy
aangekla word. Waarskynlik van-
daar sy verdere optrede, wat net al
hoe meer onaanvaarbaar word.

Mnr. Du Plooy is van die verdere
verwikkelinge in kennis gestel en
die verdere verloop van hierdie saak
sal mettertyd hier gerapporteer word.
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Europese belangstelling
(Van bladsy 1)

hom en van sy trawante ingestel het saam met ŉ
reisverbod in Europa. Die uiteindelike resultate van
die Ramaphosa-bewind se beleid is presies die-
selfde as wat in Zimbabwe gebeur het, behalwe
dat hulle dit ŉ demokratiese kamoeflering gee deur
dit in wetgewing vas te lê.

Mnr. Jaak Madison van Estland en mnr. Dietmar
Holzfeind, adjunk sekretaris-generaal van ID, was
daarvoor te vinde maar het beklemtoon dat dit nie
maklik sal wees nie aangesien die EU grootliks
deur linkse partye oorheers word en nog vasklou
aan die valse Mandela-beeld.

Hulle stem egter saam dat die Afrikaner reg het op
selfbeskikking in sy eie gebied as enigste oplos-
sing vir vreedsame naasbestaan, en het ook gesê
dat mense hulle nie moet laat ontwapen om weer-
loos gelaat te word nie.

Die afvaardiging het ook gesprekke gevoer met
VF+, Afriforum en die kunstenaar Steve Hofmeyr
het hulle na die Irene konsentrasiekamp kerkhof
geneem waar hulle blomme gelê het.

Mnr. Geldenhuys het die gesprek ook as opbou-
end en positief beskryf en was veral ingenome dat
die afvaardiging uit jong mense in hulle dertigs be-
staan het, en ŉ besondere geesdrif en dinamika
uitgestraal het, terwyl hulle deeglik ingelig was van
omstandighede in Suid-Afrika.

Program van Beginsels

(Van bladsy 5)

Daarenteen moet misdadigers weet dat hulle hulle
kwalik op enige “regte” kan beroep as hulle deur
hulle optrede ander mense se regte misken en
aantas. 

Onderworpe daaraan dat die soewereiniteit van die
staat eerbiedig word, moet die owerheid volle eien-
domsreg en burgervryheid aan die volk verseker;
en op alle lewensterreine hulp aan die volk of ge-
meenskappe verskaf sodat selfstandigheid bevor-
der en afhanklikheid van die staat vermy word. ŉ
Volk wat so afhanklik van die staat raak dat hy sy
vermoë tot selfstandige denke en optrede verloor,
is kwesbaar en word maklik aan die neus gelei en
uiteindelik verslaaf.

Ten slotte moet die owerheid noulettend waak teen
enige skending van die soewereiniteit en onafhank-
likheid van die Afrikaner-vaderland asook teen elke
vorm van vreemde oorheersing — hetsy dit gees-
telik, polities, ekonomies, kultureel of fisies is. Alles

wat hiermee strydig is, moet met alle geoorloofde
middele bestry word.

In dié verband moet opgemerk word dat ons volk
ons vryheid verloor het omdat ons ons van ons
vroegste tye af afhanklik gemaak het van
volksvreemde arbeid. As gevolg daarvan het ons
uiteindelik ons vryheid en politieke seggenskap oor
onsself en ons land verloor. Benewens ons af-
hanklikheid van vreemde arbeid, was ons volk
ook nog nooit ekonomies werklik baas van ons
eie bates nie — dit was van die begin af hoof-
saaklik in die hande van volksvreemde geld-
magnate, wat dit téén ons volk en ons belange
aangewend het. Dink maar aan die gespuis wat
die Jameson-inval georganiseer en befonds het,
en nader aan ons eie tyd, Oppenheimer en sy
geesgenote se ryk.

In die nuwe republiek waarna ons streef, sal daar
ten opsigte van sake soos hierdie ŉ totaal nuwe
kultuur geskep moet word. Plekke soos Orania
en Kleinfontein bewys dat dit moontlik is, maar
toon terselfdertyd dat dit wilskrag verg en alles-
behalwe ŉ maklike proses is.

• 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!
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Cyril betreur 31 Mei 1961...

Cyril Ramaphosa het toe op Republiekdag gal ge-
braak oor Republiekwording op 31 Mei 1961 en
gesê dit is ’n dag wat die meeste (lees “swart”)
Suid-Afrikaners nie wil onthou nie, omdat op dié
dag die “rassistiese grondwet aan die wêreld ver-
toon” is.

Skynbaar, volgens Ramaphosa, het Nelson Man-
dela ’n maand daarvoor vir destydse eerste minis-
ter, dr. HF Verwoerd, ’n brief geskryf waarin hy die
ANC se afkeur teen die “gedwonge wit republiek”
uitgespreek het. Skynbaar het dr. Verwoerd hom
nie verwerdig om Mandela te antwoord nie. Sarel
sou ook nie as hy in dr. Verwoerd se skoene sou
gestaan het nie. Wie was Nelson Mandela uitein-
delik? Etlike jare later is hy lewenslank tronk toe
gestuur vir sy terroristiese bedrywighede.

Dan is Ramaphosa liries oor die feit dat die huidi-
ge grondwet van die land 25 gelede ook in Mei
aanvaar is en dat dié grondwet kwansuis gelyke
regte gee vir almal en, lieg hy verder in sy weeklikse
nuusbrief, “ons lewe ook in ’n land waar mense
toegelaat word om vrylik hul kultuur en tradisies te
beoefen...” En dan nog so ’n paar onwaarhede wat
nie met die realiteit van die dag klop nie, soos: “Dis
‘n land waar enigiemand vrylik en op enige plek oor
maatskaplike, politieke en ander kwessies kan be-
toog.” Hy bedoel seker waar alles verniel, verbrand
en geplunder kan word, dus doen hy die waarheid
van die realiteit geweld aan.

• Al wat Sarel net kan sê: die huidig belastingbe-
talende mense van die land betreur 27 April 1994...

...en jubel hieroor?

Die ink van Cyril se galbraakbriefie oor die ver-
skriklike “witmensrepubliek” was nog nie eens
droog nie, toe gee die werkloosheidstatistieke hom
iets om oor te jubel omdat dit so goed gaan in sy
ANC-opgefoeterde land.

Die uitgebreide werkloosheidskoers het vir die
derde agtereenvolgende kwartaal gestyg tot ’n
nuwe rekord hoogtepunt van 43,2%. Dit verteen-
woordig 11,3 miljoen mense wat nie werk het nie.
Slegs in die eerste kwartaal van 2021 het 1,4
miljoen meer mense as verlede jaar hul werk ver-
loor.

Sarel kan nou sien dat Cyril nie ‘n gereelde leser
van Die Afrikaner is nie, want dan sou hy wel hier-
die paragrafie in verlede uitgawe gesien het waar
die 1961 republiekwording bespreek is: “Werk-
loosheid in die algemeen was in 1961 17,4%, ter-
wyl 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 Navorsing
aan die Universiteit van Durban-Westville.”

Maar dalk jubel Cyril oor iets anders. Dalk sy nuwe
Nasionale Gesondheid Versekering (NGV).

Slegs twee dae na sy galbraakbriefie word onthul
dat die land se dokters verwag dat die NGV ’n kor-
rupte affêretjie gaan wees, 78% van die dokters
wat aan ’n peiling deelgeneem het glo die NGV
gaan nie die gehalte van gesondheid verbeter nie
en 38% van die dokters wil as gevolg van die NGV
emigreer. Dis nou die dokters wat oor is in die land
en nie lankal land-uit is nie. ’n Verdere 17% oor-
weeg nog hulle opsies, waarvan emigrasie defini-
tief een is.

• Ja, dis lekker om iets af te kraak as dit nie na jou
sin is nie. Mens moet dan net seker maak dat wat
jy dan daarteenoor ophemel, inderdaad opheme-
lenswaardig is – iets wat Cyril ooglopend nie ge-
doen het nie.

Dikbek lang gesig

So ’n klompie jare gelede was daar ’n liedjie met
die titel van die opskriffie hierbo en wat nogal
gewild was.

Sarel het skielik weer aan hierdie liedjie gedink
nadat hy die reaksie van die mynwerkersvakbond
NUM gesien het nadat die bestuurshoof van Es-
kom, mnr. André de Ruyter, vrygespreek is op
klagtes van rassediskriminasie, magsmisbruik en
swak bestuur. NUM vra nou dat die parlement se
Staande Komitee vir Openbare Rekeninge die be-
werings van rassisme teen De Ruyter moet onder-
soek.

(Vervolg op bladsy 13)



(Van bladsy 12)

Wat verder interessant is, is dat De Ruyter vryge-
spreek is deur advokaat Ishmael Semenya. Dus
geen Van der Merwe of Prinsloo nie.

Semenya het bevind dat daar geen bewyse was om
die bewerings teen De Ruyter te staaf nie. Inteen-
deel, hy sê die klagtes is totaal en al ongegrond.

Eskom se direksie sê dit is kommerwekkend dat
mense wat self van ’n swak vertoning aangekla word,
in die openbaar wilde en ongegronde bewerings
maak wat Eskom en sy bestuur se reputasie skade
berokken. “Die direksie (van Eskom) is ten diepste
spyt oor die vermorsing van tyd, geld en hulp-
bronne wat belastingbetalers aangegaan het weens
sulke onverantwoordelike gedrag.”

Maar NUM sê hulle is nie tevrede met die onder-
soek of die uitslag daarvan nie. Nee, hulle wil nou
nog meer tyd, geld en hulpbronne deur belasting-
betalers laat aangaan net om hulle sin te kry.

• Tipies skoolseuntjie wat nie sy sin kry nie en dan
dikbek lang gesig is. Hulle laat nie toe dat feite met
hulle siek rasgedrewe vervolgingswaansin inmeng
nie.

Die Pan-Afrika-parlement, PAP,
het kortstondig in Midrand gesit,
maar sy sitting is verkort en
PAP is verdaag nadat die ag-
bare lede toe nie so agbaar op-

getree het nie.

Die sirkus het begin met Julius Ma-
lema wat ’n onderonsie met ’n ander PAP-ganger
gehad het en wat ten aansien en aanhore van die
hele wêreld sy beste demokratiese baadjie aange-
trek het toe hy gesê het hy sal die betrokke per-
soon doodmaak as hulle daar uitstap. “Julle ken
my nie”, seg die demokratiese Julius. En hy word
toegelaat om so te tier en te dreig en die PAP-presi-
dent is te pap om iets te sê of te doen om die on-
agbare tot orde te roep.

Dit was egter net die begin van die sirkus se ver-
toning, want ’n dag later kon mense sien hoe ’n
ander PAP-Afrikaan sy been hoog en ver uitskop
om ‘n PAP-Afrikadame by te kom. Natuurlik sê hy
sy voet het gegly, maar Sarel, wat die petalje glim-
laggend dopgehou het, weet wat is die verskil tus-
sen beesmis en roomys en dié aksie was nie roomys
nie. Die beste vertoning was dat die halfgeskopte
agbare dame ’n vurige verklaring voor die kameras
van die wêreld aflê om haar misnoeë skreeuend te
kenne te gee. Dan is Mali in die proses ook uit-
geskop na hul staatsgreep en daar was ’n twis oor
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Lesers sê hul sê

Geseënde Republiekdag

Laat my toe om almal 'n Geseënde Republiekdag
toe te wens!

Elke dag bid ek vir ons volkseenheid en -vryheid,
veral vandag.

Soos u sê (Die Afrikaner, Mei 2021) ons model-
republiek van 1961, gebaseerd op ons suiwer be-
ginsels. Mag dit weer spoedig sover kom!

Christiaan Els
Bosveld

vandegraafhenk@gmail.com

die leiersverkiesing, want dit is duidelik dat die PAP-
lede van Oos, Wes, Noord en Suidelike Afrika skyn-
baar nie so vreedsaam om die pappotte sit nie.

Die beste was dus maar om die spulletjie te ver-
daag en Sarel kan nie wag dat die sirkus weer vol-
gende jaar in Midrand gaan stop nie.

• Sarel wil voorspel dat PAP na hierdie jaar se ge-
doente vorentoe nog baie pap op die grond gaan
laat val.

Nog pap in waaier

Intussen het daar nog pap in die spreekwoordelike
waaier gekom en dié keer oor die omstrede E-Tol
van Ga!Teng.

Een van die agbare LUR’re het op ‘n pragtige son-
nige wintersoggend aangekondig dat die E-tol iets
van die verlede is. Dit is van die baan. Niemand
kry meer rekenings nie.

Burgerregte groepe hys die vlae en maak sjam-
panje oop, want hulle jare lange stryd teen dié on-
ding wat meer gekos het as wat dit ingebring het,
is verby. Selfs die ANC wie se taxi-comrades ook
teen die ding was, sleep al hulle 25 pond hamers
nader, want val gaan E-tol val.

Toe die ontnugtering: die pap in die waaier... Minis-
ter van vervoer sê daar is nie so iets nie, geen
besluit is nog geneem nie.

Sal die LUR onmiddellik soos ‘n keffertjie terugklim
in sy hok en daarvandaan piep dat hy verkeerd
aangehaal is.

• Die stokou truuk uit die kommunistiese handboek:
as jy betrap word dat te vroeg die geheime uitlap,
of as jy lieg of wil lieg, is jy kwansuis verkeerd aan-
gehaal. Dis was dit ook hierdie keer die LUR se
verskoning: verkeerd aangehaal; verkeerd geïn-
terpreteer...

PAP 
se 

pap
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Skrifgedeelte: Markus 6:52: Want hulle het by die
wonder van die brode nie verstandig geword nie,
omdat hulle hart verhard was.

Oordenking: Hoe maklik word ons menswees nie
op sleeptou geneem deur verwonderenswaardige
gebeure nie! Hoe geneig is ons nie om na sulke er-
varings in ons lewens te soek nie? Ons staan graag
in ons lewens verwonderd oor gebeure in ons aan-
biddingslewe en dan verwar dit ons asof dit ons
geloof versterk.

Dit laat my dink aan die ongelowige skoolseun wat
die gelowige jong juffroutjie gedaag het oor die be-
staan van God. “As daar môre water onder my
stoel lê wat op onnatuurlike wyse daar gekom het,
sal ek glo dat daar so iets soos ŉ God is!” Toe dit
waar is die volgende oggend het hy behoorlik weg-
gehardloop van verdwaasdheid, maar nie tot ge-
loof gekom nie! (Ek kan getuig van die waarheid
oor dié gebeure.)

So ook die dissipels na die vermeerdering van die
brode! Uiters verbaas, maar geen geloofsgroei nie.

Een van die kern eienskappe van geloof is gehoor-
saamheid. Gehoorsaam, al kan ek nie verstaan of
verklaar nie! Is dit nie tragies dat ŉ mens toene-

mend byna vermaak wil word met snaakse dinge
asof dit geloof bewerk nie? Ongelukkig selfs in ons
kerke. Die mense stroom daarheen oor wat hulle
daar sien en beleef, maar het dit hulle laat groei in
hul gehoorsaamheid? Dit sien ons selde!

Verdwaasdheid moet bepaald nie met geloof ver-
war word nie! ŉ Geloof wat uit wonderwerke / te-
kens ontstaan het, is nie die ware geloof nie.

Gebed: Hemelse Vader, help ons asseblief on-
derskei tussen dit wat só eg na die waarheid lyk,
maar dit nie is nie en die waarheid!

AMEN

Woord en wêreld
Verdwaasdheid moet nie verwar word met geloof nie!

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.

Dr. Gideon Grobler
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Destyds in die oord het daar so
drie huise van ons af ‘n eksen-
trieke man genaamd Septimus
van Sittert gewoon. Nie alleen
was sy huis oorlopens toe vol
boeke nie, maar hy het in ‘n ho-
ringou Kombi gery waarin hy ‘n
bed, stofie en boekrakke gebou
het. Arme Septimus self het ook
gewoonlik gelyk of hy uit ‘n was-
goedmandjie gekom het. Almal
het oor hom gegis en ge-‘haai
siestog’ en die weduwees het kos
aangedra.

Toe ons die Saterdag almal saam
met die gaste uit die oord ge-
kuier het, was Septimus ook
daar. Hy het onophoudelik vrae
gevra oor hoe ons te werk ge-
gaan het, waar ons water van-
daan kom, oor die omgewing,
beveiliging en so aan en so aan.
Later het die son al horison toe
gekruip, maar Septimus kuier
steeds ‘n hond uit ‘n bos uit.

“Servaas, sal julle mense omgee
as ek vanaand vir Skilpad hier
langs die boom trek?

Dis so heerlik rustig hier, ek wil
net ‘n nag se donkerte en stilte
beleef.”

So het dit gebeur dat Septimus
soos die Skim van ouds verskyn
en verdwyn.  Partydae is hy en
Skilpad op Tweede Wind en dan
verdwyn hy weer. Ons het ons
nie aan die eksentrieke kuiergas
gesteur nie, want met die reë-
lings vir die troue en die bouery

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..

aan Neels en Sienie se huis,
was ons koppe nie ingestel op ‘n
hedendaagse Skimfiguur nie.

Donderdagoggend sit ons klomp
vrouens toe weer oudergewoon-
te om die Union no.8 en soom
linne om vir Sienie. Ons praat
net troukoek en mooi klere en
onthaal.

Hier stap Servaas en Gabriël in
en vra ook ‘n bietjie Boeretroos,
maar ons kan sien hulle bars
van die nuus.

“Septimus het die skool gekoop!”
borrel Servaas oor. “Die hele groot
stuk grond met die geboue, alles!
Die gowwerment maak mos al
die plaasskole toe en hy het gaan
onderhandel en dit sowaar ge-
koop.” 

“Waarmee gaan hy dit betaal?”
vra Lina.

Gabriël lag. “Septimus sal dit nie
eens voel nie.”

Ons is stom geslaan. Die plaas-
skool grens teen Tweede Wind
reg agter Handelspos.

Dis ‘n stewige ou gebou met ‘n
mooi géwel voor en pragtige ou
akkerbome rondom.

Daar is minstens ses klaskamers,
kantore, ‘n ruim saal en ‘n twee-
slaapkamerhuis vir die hoof.

“Septimus gaan ‘n gasteplaas vir
bejaardes daar maak. Sy suster,
Kwarta, tree binnekort af en
hulle gaan in die huis woon,” sê
Gabriël. “Hy wil ook ‘n paar melk-
koeie aanhou.”

Die aand toe ons gaan slaap,
vertel Servaas my: “Het jy ge-
lees van die groot SepSit-maat-
skappy wat sulke bokspronge op
die aandelebeurs maak? Dis ons
eie Septimus.”

Katrien, onthou jy Pa het altyd
gesê iemand met baie geld in sy
sak het niks in die bank nie en
een met baie in die bank hang
niks aan sy lyf nie. Maar Septi-
mus het darem drie selfone.

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.


