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Vrae oor grondwetlike hof

Terwyl die Departement van Korrektiewe Dienste
regmaak om die voormalige staatshoof te ontvang,
maak dieselfde departement homself reg om die
deure oop te gooi vir hoofsaaklik diewe, bedrieërs
en dalk selfs staatskapers, sodat hulle onvoltooide
werk kan afhandel.

Jacob Zuma is nou wel vyftien maande tronkstraf
opgelê deur die grondwetlike hof weens minagting
van dié hof, maar uit ‘n verklaring van die Zuma
Stigting is dit nie die einde van die pad nie. Die
Stigting reken dit is nie ‘n strafregtelike oortreding
om ‘n dispuut met ‘n administratiewe instelling soos
die Zondo-kommissie te hê nie. Daarom dat Zuma
sy “geregverdigde meningsverskil” met Zondo na
die hooggeregshof geneem om daar te laat bered-
der. Zondo het egter kortpad gekies na die grond-
wetlike hof by wyse van ‘n dringende aansoek, en
daarmee die ander saak nie toegelaat om sy loop
te neem nie. Die Stigting stem ook saam met ‘n
minderheidsuitspraak in die Zuma-saak en maak

op grond daarvan die afleiding dat die meerderheid
regters die grondwet oortree het, sowel as hulle
ampseed. “Daarom veroordeel hy regter Sisi Kham-
pepe se uitspraak as emosioneel, woedend en on-
grondwetlik”, sê die Zuma-stigting.

Alhoewel die grondwetlike hof die hoogste hof van
die land is, is daar onder sekere regslui tog ‘n
ongemaklikheid dat adjunk-hoofregter Zondo vir
Zuma by Zondo se ondergeskikte kollegas aange-
kla het, en dat die ondergeskikte kollegas eintlik geen
ander keuse gehad het as om na Zondo se pype te
dans nie.

‘n Dag later bevind dieselfde grondwetlike hof dat
Cyril Ramaphosa nie gelieg het nie en dat die Open-
bare Beskermer nie die jurisdiksie gehad het om ŉ
Bosasa-skenking van R500 000 aan Ramaphosa
se CR17-veldtog te ondersoek nie.

(Vervolg op bladsy 11)



Met die nuwe inperkings wat in-
gestel is, wil dit voorkom of daar ‘n
selfs groter vorm van histerie merk-
baar is by media en akademici.

Daar is tans wydlopende debatte
aan die gang oor veral die kwessie
van inentings. Die groot kwessie is
of dit inderdaad veilig is, of dit werk-
lik help, en of dit afdwingbaar is?

Die ander saak is of Ivermektien
wel help teen die virus of nie.

Al hoe meer druk, selfs kwalik be-
dekte dreigemente, word aange-
voer oor waarom mense wel die in-
entings moet neem. In dieselfde
asem word die Ivermektien-moont-

likheid of afgemaak, of belaglik gemaak.

In verskeie radio-debatte en -onderhoude is daar
al oor hierdie twee sake gepraat. Waar mense as
inbellers dit durf waag om te verskil, word hulle in
wese gedreig daarmee dat hulle fopnuus versprei
en hulle daardeur in terme van die Covid-regula-
sies strafregtelik vervolg kan word. In een geval
het ‘n dokter skynbaar inderdaad ‘n klagte aan-
handig gemaak nadat hy skynbaar ŉ stembood-
skap op sosiale media gekry het waarmee hy nie
saamstem nie.

Hier is ‘n hele paar sake ter sprake.

Eerstens, wat het geword van vryheid van keuse?
Alhoewel daar tans nog erken word dat van die
entstowwe in eksperimentele fase is en mense
dus nie gedwing kan word om dit te neem nie,
word daar al verwys na die feit dat bepaalde in-
entings in die verlede wel verpligtend was, veral
vir kinders. Daar word dus reeds voorbrand ge-
maak dat mense een of ander tyd gedwing kan
word om dit te neem.

As die gesprek oor aborsie gaan, wat vanuit Chris-
telike oogpunt onverdedigbaar is, word die argu-
ment vinnig geopper dat ‘n vrou self oor haar lig-
gaam kan besluit en dat geen wet dit kan beheer
nie. Dus, nou kan ‘n twaalfjarige meisie al sonder
haar ouers se toestemming ‘n aborsie laat uitvoer,
sou sy swanger wees. 

Is die argument oor iemand se keuse oor sy liggaam
dan nie van toepassing rondom die inentings nie?

Tweedens, wie bepaal wat is fopnuus of nie?
Omdat sekere arrogante “meningvormende” joer-
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naliste nie van ‘n stelling hou nie, maak dit nie fop-
nuus nie. Omdat ‘n voorsitter van ‘n mediese ver-
eniging nie saamstem met die bevinding van ‘n
kollega nie, maak nie die kollega se bevinding fop-
nuus en dus strafbaar nie. Daar kan tog nie links en
regs vervolgings vir fopnuus wees as dit nog nie
eens behoorlik gedefinieer is nie?

Derdens, in enige arbeidsomgewing is daar verskil
van standpunt, en verskil in benadering. Die me-
diese wetenskap ervaar dit ook. As twee dokters
nie met ‘n diagnose of prognose saamstem nie, wie
pleeg fopnuus, want dit is hoe die argumentering
tans verloop? Alhoewel ons beslis nie die rol van
die wetenskap wil verkleineer nie, en erken dat
goeie werk gedoen word, is dit so dat ook die we-
tenskap nie alwys is nie. Die wetenskap word steeds
deur sondige mense bedryf en daarom kan daar
foute plaasvind. Daarom is dit ook so dat die we-
tenskap met twee bevindings vorendag kan kom,
juis weens verskil in benadering en uitgangspunte,
wat heeltemal toelaatbaar en aanvaarbaar is in die
ondersoek van dinge. Watter bevinding moet dan
nou as fopnuus afgemaak en vervolg word? Om een
standpunt as die alfa en omega aan te bied, dui op
‘n arrogante onverdraagsaamheid wat nie opbou-
end is in die voortdurende soeke na oplossings nie.

Vierdens, die hele gesprek rondom fopnuus kom
daarop neer dat ook vryheid van spraak in gedrang
gebring word. Sosiale media het hulleself al so
aangematig dat hulle die beskermers is van wat
hulle as waarheid beskou, dat ander opinies sum-
mier verwyder word. Die bekendste is Donald Trump,
wie se Twitter-rekening summier gesluit is omdat die
beheerders van daardie platform nie van sy stand-
punte gehou het nie. As daar op Facebook iets oor
Covid gesê word, word dit of summier verwyder, of
daar verskyn een of ander waarskuwende kennis-
gewing daarby. 

Laastens is daar ook iets soos gesonde verstand.
Die reg werk met die benadering van die gemid-
delde mens. Die gemiddelde mens, wat ‘n bepaal-
de vlak van intellek besit, sal dadelik kan agterkom
as daar ‘n slang in die gras is, en sal die kaf van die
koring, of waarheid van fopnuus, kan onderskei. Dit
is werklik nie nodig dat die gemiddelde of bo-
gemiddelde mens, wat kan dink en redeneer, ver-
hoed word om dit te doen, net om tot die vlak van
die ondergemiddelde mens verlaag te word nie.
Ons bly mense, en sal weier om tot robotte van die
“establishment” gedegradeer te word.
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ring, brandstigting, onluste en die algehele ineen-
storting van die infrastruktuur. President Mangope
het gevolglik vir genl. Viljoen gevra om sy ekspe-
disiemag te ontplooi. Dié mag het toe in die vroeë
oggendure van Vrydag, 11 Maart, in die tuisland
inbeweeg (Stiff: 557-560).

Viljoen het sy ekspedisiemag onder die taktiese
bevel van Jan Breytenbach, ŉ afgetrede SAW-ko-
lonel geplaas. Dit was ŉ vreemde keuse in die lig
van Breytenbach se latere erkenning dat hy nie die
Volkstaat-idee ondersteun het nie (“held no regard
for the Volkstaat-idea”) en dat hy nie ŉ lid van die
AVF was nie aangesien hy te progressief was vir
hulle (Potgieter: 164). Viljoen het ook sy manskap-
pe opdrag gegee om sonder enige militêre wapens
of -toerusting in die gebied in te beweeg omdat hy
met die Mangope-regering ooreengekom het dat
Bophuthatswana-weermag die ekspedisiemag wat
tot sy hulp sou kom, sou bewapen. Gevolglik was die
ekspedisiemag basies ongewapen, afgesien van lede
se persoonlike handwapens en ŉ klompie jaggewere.

Sedert Viljoen sy “strategiese alternatief” (naamlik
deelname aan die komende veelrassige verkiesing)
ses weke tevore aangekondig het, het die verhou-
ding tussen hom en die AWB tot niet gegaan. Toe
die AVF-mag Bophuthatswana binnegaan, het hul-
le ontdek dat ŉ afdeling van die AWB hulle voor
was. Of die AWB uit eie beweging of op uitnodi-
ging van pres. Mangope daarheen gegaan het, het
ŉ latere strydpunt geword. Eugéne Terre’Blanche,
toenmalige leier van die AWB, het deurgaans vol-
gehou dat dit op uitnodiging was — ŉ aanspraak
wat later deur Viljoen en Mangope ontken is. Nico-
laas Prinsloo, ŉ senior bevelvoerder van die AWB,
bevestig egter dat hy en ander lede van die AWB
se militêre staf in Terre’Blanche se kantoor byge-
staan het toe laasgenoemde ŉ oproep van Man-
gope ontvang het. Die telefoon se luidspreker was
aan en almal in die kantoor kon die gesprek volg;
Mangope het Terre’Blanche meegedeel dat die
ANC grootskaalse onrus en verwoesting in sy land
saai; dat hy muitery deur lede van sy polisiemag in
die gesig staar; en hy het Terre’Blanche se aan-
bod vir hulp van die AWB aanvaar.

Op Donderdag, 10 Maart 1994, het ŉ afdeling van
ongeveer 600 AWB-lede op ŉ plaas net buite Bo-
phuthatswana bymekaar gekom. Hier het hulle ŉ 

(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 (3)

Die Bophuthatswana tussenbedryf

Terwyl die parlement besig was om veranderinge
aan die Tussentydse Grondwet aan te bring, is die
destabilisasie van Bophuthatswana versnel. Die ou
beproefde massa-aksies van die ANC is met die-
selfde sukses as in Suid-Afrika toegepas. Die tele-
visiekameras van die SAUK — nou reeds gedeel-
telik onder ANC invloed, danksy die Uitvoerende
Oorgangsraadwet (sien aflewering 39 in hierdie
reeks) — het aan die wêreld gewys “hoe ongeluk-
kig” die Tswanas kastig met die Mangope-regering
was. Dreigemente van die ANC om militêr teen
daardie regering op te tree, het ŉ waarskuwing van
die AVF-leier, dr. Ferdi Hartzenberg, ontlok: indien
militêre mag gebruik sou word om Bophuthatswana
weer by Suid-Afrika in te lyf, sou dit as ŉ oorlogs-
verklaring ook teen die KP — alliansievennoot van
Bophuthatswana in die Vryheidsalliansie — beskou
word. Vroeg in Maart 1994 het wydverspreide sta-
kings en onrus in hierdie tuisland voorgekom en
president Mangope het inligting ontvang dat die
ANC beoog het om duisende MK-kaders geduren-
de die naweek van 12-13 Maart 1994 in sy land te
ontplooi. Hulle sou gewapen wees en met die enkel
doel ontplooi word om sy regering omver te werp. 

Mangope het daarop genl. Constand Viljoen se
aanbod aanvaar om ŉ ad hoc ekspedisiemag, saam-
gestel uit AVF-geledere, in ŉ verdedigende hoe-
danigheid in die tuisland te ontplooi, sou die si-
tuasie versleg. Dit sou slegs ŉ tydelike mag wees
en hulle rol sou wees om sleutelpunte te bewaak
en tot die 15de Maart, wanneer die Bophutha-
tswana-parlement oor die kwessie van herinlywing
by Suid-Afrika sou stem, stabiliteit in sy land te
verseker. Omdat die NP regering reeds wetge-
wing aangeneem het waarkragtens al die tuislande
op stemdag, 27 April 1994, by Suid-Afrika heringe-
lyf sou word, het die staatsamptenare van Bophu-
thatswana vir hulle werksekerheid en toekomstige
salarisse begin vrees. Teen Donderdag 10 Maart
het die meerderheid van die tuisland se polisie
gemuit en dit is gevolg deur grootskaalse plunde-
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bevelspos en ŉ logistieke voorsieningsbasis inge-
rig en in hulle verskillende afdelings gegroepeer.
Dit was die enigste versamelpunt en basis van-
waar lede van die AWB in Bophuthatswana opge-
tree het. Gedurende die hele nag het die AWB-
afdeling verskeie oproepe om hulp en beskerming
ontvang, waarop georganiseerde patrollies die
grens oorgesteek en die tuisland in beweeg het om
spesifieke take uit te voer. Dit het onder andere die
redding van ŉ kabinetsminister en sy familie wat
op sy plaas naby Mafikeng deur ANC-kaders be-
leër is, behels. Patrollies is ook in ŉ woonbuurt van
Mmabatho, wat deur staatsamptenare en sommige
blankes bewoon is, ontplooi; terwyl ander weer ter
beskerming opgetree het van die Bophuthatswa-
na-nooddienste (ambulans- en brandweerperso-
neel) terwyl hulle met hulle werk besig was. Al hierdie
patrollies is onder beheer van die AWB bevelsele-
ment en in deurlopende skakeling met die Bo-
phuthatswana weermag uitgevoer. Op ŉ gegewe
tydstip gedurende die nag het die AWB-afdeling in
konvooi van hulle basis vertrek, die grens oorgesteek
en by die Mmabatho-lughawe ontplooi. Daar is
hulle in die vroeë oggendure van Vrydag, 11 Maart,
deur lede van die Bophuthatswana-weermag met
R4-aanvalsgewere en ammunisie uitgereik.

Intussen is daar berigte ontvang dat persone wat in
AWB-uniforms geklee was, besig was om amok te
maak en wild en wakker op Tswana-burgerlikes
geskiet en uiteindelik 37 van hulle gedood het. Hier-
die optrede het vanuit ŉ AWB-oogpunt geen sin
gemaak nie, want dit het hulle hele doel in Bophu-
thatswana, naamlik om hulle Tswana alliansieven-
note teen ŉ ANC-oorname te beskerm, verydel.
Verder het dit die AWB-ooreenkoms met pres. Man-
gope in die Vryheidsalliansie beduiwel. Nog ŉ vreem-
de verskynsel was dat die amokmakers hulle AWB-
kentekens tydens hulle skietery duidelik ten toon
gestel het in stryd met Terre’Blanche se opdrag
aan al sy manne, toe hulle die tuisland inbeweeg
het, om hul AWB-kentekens te verwyder soos tus-
sen homself en ŉ kabinetsminister van die tuisland
ooreengekom is. Daar was nog ander “eienaardig-
hede” ook: nie een van die moordenaars is ooit vir
hierdie wandade gearresteer, geskiet of op enige
ander wyse tot verantwoording geroep nie, ten spyte
daarvan dat baie van dié voorvalle in die nabyheid
of in die aangesig van die Bophuthatswana- en an-
der magte gepleeg is. Hierdie dade het onmiddel-
lik die gety teen die AWB in Bophuthatswana ge-
draai. Amptenare van die tuisland se regering het
versoek dat Eugéne Terre’Blanche nie langer in
dié land gesien moes word nie, en hy is van die

Mmabatho-lughawe na die plaas aan die Suid-Afri-
kaanse kant van die grens, waar die AWB se be-
velspos was, teruggeneem. 

Dié (veel skokkender) voorval het herinner aan die
insidente met betrekking tot Inkatha ŉ jaar tevore.
Toe het die AWB onder lewensgevaarlike toestan-
de voedsel aan die Zoeloe-hostelbewoners verskaf.
Tydens ŉ gesamentlike AWB/Inkatha-optog deur
die strate van Vereeniging in November 1993, het
Zoeloekrygers “Viva AWB!” gedreunsing terwyl
Terre’Blanche ŉ ooreenkoms met Inkatha in die
Vaaldriehoek gesluit het, maar by die Wêreldhan-
delsentrum-byeenkoms het persone met AWB-
kentekens Zoeloe burgerlikes aangerand. Dit maak
werklik geen sin nie, tensy mens onvermydelik tot
die gevolgtrekking kom dat agent provocateurs be-
trokke was, soos wat Ferdi Hartzenberg wel gedink
het (Potgieter: 95-96, 152; Jonker: 242, 244; Van
der Merwe: 115; ook persoonlike onderhoude op
20/07/2016 en 31/08/2016 met N. Prinsloo, AWB
leierselement en persoonlik teenwoordig tydens
die operasie in Bophuthatswana). Per slot van re-
kening het die bevelvoerder van die Veiligheids-
polisie genl. Viljoen persoonlik verseker dat die “reg-
tervleuel” deurtrek was met agente en spioene wat
vir die De Klerk-regering gewerk het. Jare later toe
ŉ eks-AWB brigadier, Dries Kriel, Boere-politieke
gevangenes besoek en ondersteun het, het hy een-
keer een van die ander gevangenes ontmoet: dit
was die Veiligheidspolisie se berugte voormalige
“Vlakplaas”-bevelvoerder, Eugéne de Kock, wat
besig was om ŉ lewenslange vonnis vir verskeie
gruweldade uit te dien. De Kock het aan Kriel nie
alleen die optrede van agent provocateur-operasies
teen die “regtervleuel” bevestig nie, maar ook die
identiteit van diegene wat dié afstootlike dade uit-
gevoer het (Kriel: 195).

Maar op 11 Maart 1994 het sulke onthullings vir
bona fide AWB-lede in Mmabatho, hoofstad van
Bophuthatswana, gans te laat gekom. Toe Viljoen
se mag ook vroeg daardie dag op Mmabatho se
lughawe aangekom het, was sy offisiere oortuig
dat die “AWB gruweldade” teen die Tswanas die
waarheid was. Openlike onmin het tussen Viljoen
se offisiere en die AWB ontstaan, en die AWB het
onderneem om uit die tuisland te onttrek. 

Omdat dit oënskynlik hulle “Wit bondgenote” was wat
hulle families geskiet het, het Bophuthatswana se
veiligheidsmagte vanselfsprekend daar en dan teen
die AWB gedraai en skielik was hulle ook nie meer
te lief vir Viljoen se mag nie. Die AWB het onder
begeleiding van SAW en Bophuthatswana weer-
magvoertuie in ŉ konvooi onttrek en soos met die 

(Vervolg op bladsy 5)
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bevelvoerders van die verskillende sekerheids-
magte ooreengekom, het hulle die hoofroete deur
die stadsgebied van Mmabatho vermy. Maar weer
eens was daar ŉ aantal “AWB”-voertuie wat die
konvooi en die roete geïgnoreer en lukraak op bur-
gerlikes geskiet het. 

Onderwyl die begeleide konvooi uit die gebied be-
weeg het, het ŉ gepantserde voertuig van die Bo-
phuthatswana veiligheidsmagte sowel as verskeie
burgerlik geklede individue langs die pad op die
AWB-voertuie begin skiet. Die vuur is vanself-
sprekend uit die konvooi beantwoord. Terwyl een
van die voertuie by ŉ vulstasie brandstof ingeneem
het, het dit van die konvooi losgeraak. Toe die in-
sittendes hulle reis hervat, is daar op hulle geskiet
en het die voertuig onklaar geraak. Drie AWB-man-
ne was gewond en het ongewapen langs die voer-
tuig op die grond gelê. Terwyl die televisiekameras
gerol het, is al drie koelbloedig deur ŉ Bophu-
thatswana polisieman vermoor.

Nadat daar by die Mmabatho-lughawe slegs 150
aanvalsgewere aan die Viljoen-mag uitgedeel is,

het die Bophuthatswana-weermag die uitreiking
van verdere wapens aan die Viljoen-mag by die
lughawe gestaak en is die mag feitlik ongewapen
blootgestel te midde van ŉ groot en gevaarlike
deurmekaarspul. Die SAW, nou reeds gedeeltelik
onder ANC beheer (danksy die Uitvoerende Oor-
gangsraad), het in die gebied inbeweeg, Viljoen se
mense met ŉ gepantserde gevegsgroep omsingel
en na Suid-Afrika terugbegelei (Potgieter: 136-137). 

Terwyl Viljoen se mag die tuisland verlaat het, het
die Uitvoerende Oorgangsraad onverwyld die ge-
sag by Mangope oorgeneem. Genl. Viljoen het die
AVF verlaat en ŉ nuwe politieke party, die Vryheids-
front (VF), geregistreer om aan die komende veel-
rassige verkiesing deel te neem (Potgieter: 171).
Sy kollegas in die in die AVF se “Direktoraat van
Generaals” en ŉ aantal senior leiers in die KP het
saam met hom gegaan. Hulle vertrek het die mo-
reel van die BKA, AVF en die KP totaal en al ineen
laat stort. Nie een van hierdie organisasies sou enige
rol van betekenis meer in die verdere aanloop na
die verkiesing speel nie en hulle almal het metter-
tyd tot niet gegaan. Met die AVF en Bophutha-
tswana in een klap vernietig, het ook die Vryheids-
alliansie tot ŉ einde gekom. 

‘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 verantwoordelik was vir dié
toestand nie. 

Na die moord op dr HF Verwoerd was daar vir 25 jaar politieke toege-
wings 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. Koerierkoste is R100.
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O, moedertaal, o, soetste taal!
Jou het ek lief bo alles.
Van al die tale wat ek hoor,
niks wat my siel ooit so bekoor.
O, moedertaal, o, soetste taal!
Jou het ek lief bo alles.

Wanneer laas het ons volk hierdie lied gesing?
Laat ons eerlik wees, die volk ken dit nie meer nie
— miskien nog die ouer geslag, maar by volks-
geleenthede waar ons bymekaarkom, staan ons
volksgenote jonger as 30 oor die algemeen met hul
monde vol tande. Party maak die lippe maar oop
en toe sonder enige klank, dan lyk dit darem of jy
sing, maar hoe raak iets jou siel of hoe druk jy jou
innerlike gevoel en oortuiging uit as jy nie kan
saamsing nie? Dankie tog vir die klompie CVO-
leerlinge en dié wat jaarliks by Majuba of die AVKB
se Skilpaddopkamp uitkom!

Toe die verowerde Boererepublieke, Transvaal en
die Vrystaat, in 1910 in ŉ Unie van Suid-Afrika
saamgebondel is met die Britse kolonies, Kaap-
land en Natal — wat ook deur die Engelse van ons
gesteel is — is deur die onversetlike aandrang van
die Boeregeneraals Afrikaans (daardie tyd Afri-
kaans, in sy voorloperstadium van Afrikaans) en
die ou, gevestigde taal, Engels, die taal van die
veroweraar, baie teen die Engelse se sin as amp-
telike tale met gelyke status in die Grondwet van
die nuwe Unie ingeskryf.

Maar namate Afrikaans gegroei en ontwikkel het
(want ons volk het gegroei, ten spyte van die ge-
weldige slag wat ons in die Vryheidsoorlog toege-
dien is toe ŉ hele jong geslag in Brittanje se hel-
kampe uitgemoor is), is die voorlopertaal deur Afri-
kaans ingehaal totdat Afrikaans op 8 Mei 1925
amptelik in die Grondwet van ons land in die plek
van Hollands as amptelike taal (maar steeds naas
Engels) opgeneem is. Dit was elf jaar nadat CJ
Langenhoven die roerende pleidooi gelewer het
wat ek hieronder aanhaal.

Om daardie punt te bereik, was nie ŉ maklike stryd
nie, maar danksy die volhardende stryders is die
oorwinning behaal. Maklik was dit nie, veral omdat
daar Afrikaners was met Engelse harte en Afrikan-
ers met Hollandse harte, en dan, dank die Heer!
Ook Afrikaners met Afrikaanse harte. 

Seker een van die mooiste pleidooie wat ooit vir
Afrikaans gelewer is, was dié van CJ Langenhoven
by die vyfde jaarvergadering van “De Zuid-Afri-

Die Program van Beginsels van die HNP —
Grondwet vir die Boere-Afrikanervolk (10)

kaanse Akademie voor Taal, Letteren en Kunst” aan
die begin van Julie 1914. Ironies genoeg, is die no-
tule en alle verrigtinge van “De Akademie” in Hol-
lands genotuleer, ja, selfs dat “aan de heer Lan-
genhoven nu toegestaan zijn lezing (getitel ‘Afri-
kaans als Voertaal’) voor te dragen”. Dié lesing
was eintlik voorberei ter ondersteuning van die
beskrywingspunt wat hy ingedien het, naamlik “De
Akademie bespreke de wenselikheid van het gelei-
delike invoeren van Afrikaans als medium by het
Lager Onderwys”.

Dit was ŉ langerige en oortuigende lesing, in goeie
Afrikaans gelewer, en afgesluit met die volgende
woorde:

Baie ander en roerende dinge is al oor en in Afri-
kaans gesê, maar ek weet net van één man wat
die moed van sy oortuiging gehad het om formeel
in die Suid-Afrikaanse parlement voor te stel dat
Afrikaans verhef moet word tot sy regmatige plek,
naamlik as die énigste amptelike taal van die Re-
publiek. Die man was mnr. Louis Stofberg, wat op-
getree het as die enigste Volksraadslid van die HNP.
Hy kon sy pleidooi lewer op grond van die HNP se
beginsel oor die Afrikaanse taal. In daardie sta-
dium het dit min of meer soos volg gelui:

(Vervolg op bladsy 7)

“Ek het nie ŉ tiende gesê van wat ek wou gesê
het nie, maar ek het reeds vér meer as te veel
van u tyd in beslag geneem. Ek is jammer, me-
nere, dat ek dit gedoen het; en nog jammerder
omdat die nie nodig moes gewees het vir my
om dit te doen nie — vir my nie en vir u nie. Dit
was die allerlaaste pleidooi waarvoor ooit ge-
leentheid of noodsaaklikheid moes bestaan het:
die smeekstem van ŉ Afrikaner met mede-Afri-
kaners om te erken wat syne en hulle sŉ is, wat
dit tog maar altyd sal bly, wat nie van die gehalte
is om ons voor te skaam nie.

Te skaam nie, menere! Skande op daardie skaam-
te! Dis ons kostelikste roem, ons hoogste be-
sitting: die één enigste witmanstaal wat in Suid-
Afrika gemaak is en nie oor die seewater klaar
gekom het nie, wat die spore van die lief en leed
dra van alles wat ons en ons vadere hier deur-
leef en deurworstel en deurtriomfeer het; die één
band wat ons as nasie aanmekaar heg; die uit-
gedrukte siel van ons volk.” 



Afrikaanses met Engelse, bruin en swart harte is
daar vandag nog. Hulle is nie Afrikaners nie, al
praat hulle dieselfde taal as ons.

Maar dank die Heer! Daar is steeds die Afrikan-
ers met Afrikaanse harte. Hulle sal die toekoms
bou, en is daar één wat dié beginsel vandag en in
die toekoms nie van harte sal onderskryf nie?
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(Van bladsy 6)

“Daarom moet die owerheid Afrikaans as ampte-
like taal handhaaf, Engels as tweede taal erken en
die bestudering van ander tale aanmoedig.”

Ons was toe al só aan die Engelstalige wêreld ver-
knog dat, sover ek kan onthou, nie een van die
ander lede van daardie vergadering die voorstel
wou steun nie.

Ná die fiasko van 1994 het ons die artikel hersien
sodat dit nou soos volg lees:

8 Die Afrikaanse Taal

8.1 Die HNP erken Afrikaans as ’n inheemse
taal van Afrika en as ’n kultuurtaal wat anders
is as al die ander inheemse tale. 

8.2 Afrikaans is die enigste Westerse taal wat
in Afrika sy beslag gekry het. Dit is die taal:

8.2.1 waarin die vryheidstryd teen die En-
gelse imperialisme en verdrukking gevoer is;

8.2.2 waarin die groot staatkundige, maat-
skaplike en ekonomiese ontwikkeling plaas-
gevind het;

8.2.3 wat sy stempel afgedruk het op duisen-
de plase, dorpe en stede van die land met
hul tipiese Afrikaanse name;

8.3 Dit gee aan Afrikaans ’n onvervreembare
en unieke reg en sal daarom die enigste ampte-
like taal in die Afrikanervaderland, waarna ge-
streef word, wees.

8.4 Immigrante kan slegs burgerskap van die
Afrikanerstaat ontvang indien hulle in staat is
om die Afrikaanse taal op ŉ bevredigende vlak
te lees, skryf en praat.

8.2.4 wat die riviere en berge, bome en plan-
tegroei, visse, voëls en diere van die land
hul name gegee het; en

8.2.5 wat terme, woorde en uitdrukkings be-
vat om tegnologie, wetenskap en ekonomie
te beskryf en wat elke volk die morele reg
gee om oor homself te regeer omdat hy ten
volle kan kommunikeer.

• 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!

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.za

R 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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Hulle behoort 18 miljoen by die polisie se begroting
te voeg."

LeRonne Armstrong, polisiehoof in Oakland, het
slegs enkele ure tevore gewaarsku dat minder be-
amptes net tot meer misdaad en meer lewensver-
lies sou lei. Hy sê dat misdaad in Oakland toeneem,
maar tog besluit die stadsraad dat die toediening
van minder hulpbronne aan die polisie 'n doeltref-
fende oplossing sal wees.

Intussen het die dood van die misdadige George
Floyd ŉ verdere nadraai gehad toe die voormalige
polisieman wat vir sy dood verantwoordelik gehou
is, vir meer as twee dekades tronk toe gestuur is.
Veral swart misdadigers begin aanneem dat hulle
nou onaantasbaar is, want, net soos in Suid-Afrika,
word alles nou aan ras gekoppel.

Hierdie situasie gaan net verder versleg. Die hoof
van menseregte van die Verenigde Nasies, Michelle
Bachelet, het in ŉ verslag gesê dat die lande van die

(Vervolg op bladsy 8)

Swarte sê hy is nie benadeel deur wittes

“Jy gaan kinders doelbewus leer: 'Hierdie wit kind
het dit beter as jy, omdat hy wit is’, jy gaan doelbe-
wus 'n wit kind vertel: 'O, die swart mense is al-
mal onderdruk.' Hoe het ek twee mediese grade
as ek onderdruk hier sit?”

Dit was die vraag van ŉ swartman, Ty Smith, aan
die direksie van die Bloomington skool in Amerika.

Smith het self twee seuns van 17 en 19 jaar
oud en het die kritieke Amerikaanse rasteorie ab-
soluut vernietig tydens sy kommentaar aan 'n
skoolraad in Illinois. Hy sê dat dit kinders van ver-
skillende rasse sal leer om mekaar te haat en sal
Martin Luther King Jnr. se droom vernietig dat alle

mense beoordeel kan word deur die inhoud van
hul karakter eerder as deur die kleur van hul vel.

Smith het bygevoeg dat hy by geen moeder of
vader in die huis grootgeword het nie, en homself
deur die kollege gewerk het met harde werk. Geen
witmens het hom daarvan weerhou nie, en geen
witmens het hom ooit vertel dat hy nêrens in die
lewe gaan kom nie. Hoe hy gekies het om sy lewe
te lei, het vir hom bewys dat sy velkleur nie 'n ver-
sperring was nie. “Hoe het ek nou gekom waar ek is
as 'n witman my onderdruk het? Ek het vir myself ge-
werk van die strate af tot waar ek nou is, en u gaan
hier sit en my die leuen vertel dat swart mense nie
vooruit kan kom nie as gevolg van wit mense?”

Polisiebegroting gesny, 
maar VN vra optrede teen hulle

Onder die nuwe Amerikaanse president, Joe Biden, is
daar talle aksies aan die gang om die polisie se
bedrywighede aan bande te lê.

In verskeie state is dan ook begin om die polisie
se begrotings te sny, en misdadigers het dadelik
deeglik kennis daarvan geneem.

In Oakland, Kalifornië, was daar 'n onlangse ge-
waagde poging tot roof toe die plaaslike nuusspan
van die Bay Area, KNTV-TV, 'n onderhoud met Oak-
land se direkteur vir geweldvoorkoming op die trap-
pe van die stadsaal gevoer het. 'n Paar gewapende
rowers het die groep met gewere genader en pro-
beer om die kamera-toerusting te steel.

Volgens die San Francisco Chronicle het 'n onder-
onsie ontstaan tydens die roofpoging totdat 'n veilig-
heidsbeampte 'n vuurwapen geswaai en die voor-
nemende inbrekers verdryf het.

Slegs 'n paar dae tevore het die stadsraad van
Oakland gestem om 18 miljoen dollar se polisie-fi-
nansiering toe te ken aan die voorkomingsprogram-
me teen geweld. Die grootste deel van die geld gaan
nou aan die Departement van Geweldvoorkoming.

Nadat die Oakland Police Officers' Association
die storie op Facebook gedeel het, het verskeie
volgers die stad se besluit verwerp deur snerpende
opmerkings in die kommentaarafdeling te plaas,
soos "Hierdie soort liberale onnoselheid het in elke
plek waar dit geïmplementeer is, klaaglik misluk.
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(Van bladsy 8)

wêreld moet begin om rassisme af te takel deur
herstelprogramme in te stel. Sy doen ook aan die
hand dat polisiebeamptes vervolg moet word “vir
die onwettige doodmaak van mense van Afrika her-
koms”. Sy beskuldig die polisie daarvan dat hulle
rassegroepe teiken en oordrewe kragdadig optree.

Sy het ŉ beroep gedoen op alle lande om ras-
sisme af te takel, straffeloosheid te beëindig, ver-
troue te bou en na die stemme van mense van
Afrika-herkoms te luister en die nalatenskap van
die verlede te konfronteer en restitusie te lewer. Sy

stel ook vergoedingsprogramme voor vir “slagof-
fers”.

Volgens die verslag is 190 mense van Afrika-
herkoms die afgelope dekade wêreldwyd dood aan
die hand van polisie, meestal in die VSA. Behalwe
met die George Floyd saak is niemand glo aan-
spreeklik gehou nie.

Hierdie VN verslag maak dit dus duidelik dat net
geluister gaan word na mense van Afrika herkoms.
Dit word dan duidelik waarom Afrikaners met ŉ Eu-
ropese herkoms, se stem geïgnoreer word waar
meer as 190 moorde in slegs een jaar voorkom!

Terreurondersoek na jihadistiese
mesaanval in Würzburg

Drie mense is dood en
vyf ernstig beseer, waar-
onder ŉ jong seun, na-
dat hulle aangeval en
met ŉ mes gesteek is in
Würzburg.

Die polisie het met ŉ uit-
gebreide ondersoek begin en kyk na ŉ moontlike Is-
lamitiese motief vir die daad.

Volgens die minister van binnelandse sake in Bei-
ere, Joachim Herrmann, is twee van die beseerdes
steeds in 'n kritieke toestand.

Ondersoekbeamptes het gesê dat hulle bewyse
by verskeie nooddienste in die Beierse universiteits-
dorp aan die Main versamel om die agtergrond en
die motief van die misdaad duidelik te maak. Op
die oomblik word 'n moontlike Islamitiese motief
van die aanvaller ondersoek, aangesien die Soma-
liese oortreder volgens getuieverklarings tydens
die aanval “Allahu Akbar” geskree het.

Die verdagte, 'n 24-jarige Somaliër wat al onge-
veer vyf jaar in Duitsland bly en onlangs in 'n ha-
welose skuiling in Würzburg gewoon het, was voor
die aanval reeds by die polisie bekend. 'n Beampte
het hom ná die misdaad geskiet, maar volgens die
polisie het sy besering geen gevaar vir sy lewe in-
gehou nie. Volgens die polisieverslae was die ver-
dagte die afgelope paar maande al gewelddadig
en psigoties. Slegs enkele dae voor die aanval was
hy onder psigiatriese behandeling vir sy geweld-
dadige neigings.

Die heldhaftige optrede van inwoners van Würz-
burg, wat die mesmoordenaar verhoed het om ver-
dere lewensbedreigende aanvalle uit te voer, word
nou deur die hoofstroom media uitgebeeld as dat
hulle “ongelooflike jagtonele” teen die "getrauma-
tiseerde" en "sielkundig gestreste vlugteling" uit-
gevoer het.

Volgens die Duitse weekblad, Der Spiegel, word
gesê dat die Somaliër na sy inhegtenisneming ver-
klaar het dat hy sy "jihad" uitgevoer het. Die polisie
het dokumente van die Islamitiese Staat by die
mesmoordenaar se huis gevind. Volgens die tyd-
skrif, Bild, wou hy veral vroue doodmaak en hulle
in die nek en keel steek. Die moordenaar, wat in
1997 in Mogadishu gebore is, het veral op die nek
en keel geteiken om maksimale skade aan te rig,
luidens 'n interne dokument.

Vyf jaar gelede het 'n jong Afghaan in Würzburg
'n trein met 'n byl en mes verwoes. In Julie 2016 val
hierdie 'versteurde' passasier Duitsers op 'n trein
aan. Vier mense is ernstig beseer en een persoon
is lig beseer in die aanval. Die polisie het die aan-
valler geskiet. Hy het hom voorheen verbind met die
terrorisme doelwit van die Islamitiese Staat (ISIS).

Die Würzburg-moordenaar het in 2015 na Duits-
land gegaan in die nasleep van kanselier Angela
Merkel wat die beheer oor die landsgrense opge-
gee het. Alhoewel die Somaliër se asielaansoek
verwerp is en hy by die polisie as 'n geweldenaar
bekend was, is hy nooit gedeporteer nie.

Geen land in die wêreld word gedwing om die
"geestelik versteurde" mense uit vreemde kulture
permanent te aanvaar, te versorg en te behandel nie.
Veral as "geestesversteuring" die kode word vir Is-
lamitiese fanatisme. 'n Opvallende aantal "geestes-
gestoorde mense" skreeu "Allahu Akbar" wanneer
hulle hul moorddade pleeg, sê politieke waarnemers.

Posbus 70770, Die Wilgers, 0041
Vuurklipstraat 541, Die Wilgers

www.hutten.co.za 
hutten.buchdienst@gmail.com

072 229 2148

HUTTEN-BUCHDIENST
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Portugese hof sê sterftes is 
152 en nie 17 000

ŉ Portugese burger het met ŉ
veldtog begin wat daarop uit-
geloop het dat ŉ hof in Lissa-
bon gedwing is om geverifi-

eerde Covid-19-sterftes te ver-
strek.

Volgens die uitspraak is die getal geve-
rifieerde Covid-19-sterftes vanaf Januarie 2020 tot
April 2021 slegs 152, en nie ongeveer 17 000 soos
deur die ministeries beweer nie.

Al die 'ander' is om verskillende redes dood, al-
hoewel hul PCR-toets positief was, volgens die
Amerikaanse Frontline-dokters.

Die inligting kom van die Sistema de Informação
dos Certificados de Óbito (doodsertifikaat-inlig-
tingstelsel – SICO), die enigste stelsel in Portugal. 

Daar word nou bespiegel dat almal wat betrokke
was by die hantering van die inligting oor infek-
sies en sterftes, dalk strafregtelik aangekla en
verhoor kan word.

Kanadese dokter afgedank 
na sy kommer oor kinders

Dr. Francis Christian, 'n praktiserende chirurg en
kliniese professor in algemene chirurgie aan die
Universiteit van Saskatchewan, Kanada, is met on-
middellike effek uit alle onderwys geskors en hy
word in September permanent uit sy amp onthef.

Dr. Christian is al meer as 20 jaar ‘n chirurg en
het in 2007 in Saskatoon begin werk. Hy is in 2018
aangewys as direkteur van die “Surgical Humani-
ties”-program en direkteur van kwaliteit en pasiën-
te-veiligheid, en was medestigter van die “Surgical
Humanities”-program. Hy is ook die redakteur van
die Journal of The Surgical Humanities.

Op 17 Junie het dr. Christian 'n verklaring aan meer
as 200 van sy kollegas uitgereik waarin hy sy kom-
mer uitgespreek het oor die gebrek aan ingeligte
ouerlike toestemming tot Kanada se Covid-19-
inentingsprogram vir kinders.

Hy glo dat die virus werklik is, hy glo aan inenting
as 'n algemene beginsel, hy glo dat bejaardes en

weerloses voordeel kan trek uit die Covid-entstof,
maar hy stem net nie saam dat dit by kinders ge-
bruik word nie, en hy glo dat ouers word nie genoeg
inligting gegee word vir goed ingeligte toestem-
ming nie.

Dit is interessant dat selfs die Wêreldgesond-
heidsorganisasie (WGO) hierdie siening gedeelte-
lik onderskryf, aangesien hul webwerf oor inenting
vanaf April lui: “Kinders moet op die oomblik nie in-
geënt word nie. Daar is nog nie genoeg bewyse vir
die gebruik van entstowwe teen Covid-19 by kinders
om aanbevelings te maak vir die inenting van kin-
ders teen Covid-19 nie.”

Die WGO-standpunt was nie genoeg om dr.
Christian te red nie. Die hoofstroommedia en veral
die akademie het hulleself as totaal onverdraag-
saam teenoor ŉ ander wetenskaplike standpunt
uitgewys en die dokter verguis.

Op 23 Junie het dr. Christian gevra vir 'n Zoom-
vergadering met ander senior fakulteitslede en ver-
teenwoordigers van die Saskatchew openbare ge-
sondheid-beheerliggaam. Tydens hierdie verga-
dering is hy in kennis gestel van sy onmiddellike
skorsing en dreigende afdanking.

Dr. Christian appelleer teen hierdie besluit en
word in die appèl verteenwoordig deur die Justice
Centre for Constitutional Freedoms, 'n regsorgan-
isasie sonder winsbejag wat fokus op die burger-
regte van Kanadese burgers.

Goeie grammatika is rassisties, 
beklemtoon witheid

Prof. April Baker-Bell, medeprofessor in Engelse
taal en letterkunde aan die Universiteit van Mi-
chigan, sê dat die gebruik en onderrig van stan-
daard Engels die idee versterk dat “swart taal”
minderwaardig is teenoor standaard Engels.

Baker-Bell praat van ŉ “gevaarlike waarneming”
wat aannames maak dat swart studente op een
of ander wyse taalkundig, moreel en intellektueel
minderwaardig is omdat hulle kommunikeer in
swart taal. Hy praat van “anti-swart taalkundige
rassisme” wat dieselfde is as rassisme en ge-
weld teenoor swartes in die algemeen.

ŉ Ander professor wat die aanlyn seminaar by-
gewoon het en ŉ inset gelewer het, is Cristina
Sanches Martin van die Indiana Universiteit van
Pennsilvanië. Sy sê sy werk hard om “witheid” uit
haar studente se skryfwerk te haal. Die herhaal-
de verwysings na korrekte grammatika en stan-
daard taalgebruik, bevestig voortgaande ge-
sprekke wat daarop dui dat Engels slegs ŉ blan-
ketaal is en veeltaligheid bedreig.
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Vreemdelinge maak 
moles in Griekeland

Die staatsaanklaer in Athene, Griekeland, het straf-
regtelike aanklagte teen drie Pakistani’s ingestel
wat in hegtenis geneem is weens die verkragting van
'n 25-jarige swanger vrou in Agios Panteleimon.  Hul-
le staan tereg op aanklagte van verkragting, mede-
pligtigheid aan verkragting en ontvoering. 'n Vierde
persoon word nog deur die polisie gesoek vir die
verkragting.

Die bendeverkragting van die 25-jarige swanger
vrou in die vroeë oggendure in Agios Panteleimon,
het die publiek geskok. Die vrou, wat in haar derde
maand van swangerskap is en glo geestelike pro-
bleme ondervind, het aan die polisie gerapporteer
dat sy deur vier buitelanders verkrag is.

Sy is genader deur 'n jong man van Afghaanse

afkoms, wat haar na 'n donker plek gelei en haar
toe verkrag het.

Die slagoffer het daarop die hulp van die drie
Pakistani’s gevra, wat haar oorreed het om hulle
te volg om haar te help.

Sy is per taxi na 'n ondergrondse woonstel in
Agios Panteleimon geneem, waar sy deur die ben-
de verkrag is. Bure in die aangrensende woon-
stelle het die meisie se stemme en gille gehoor.

Die onbeheerste invloei van immigrante uit Afrika
en Asië is besig om groot probleme regoor Europa
te veroorsaak, en ter wille van politieke korrektheid
en selfs druk van die VN, word daar baie sag teen
hulle opgetree.

In verskeie lande is daar groot ongelukkigheid
onder die bevolking teen hierdie toedrag van sake,
en regerings kan toenemend weerstand te wagte
wees by die stembus, dit is nou as verkiesings nie
uitgestel word ter wille van Covid nie.

Zuma

(Van bladsy 1)

Die vraag oor daardie skenking word dus onder die
mat ingevee met ‘n beslissing dat die ondersoek
eintlik onwettig was. Dit laat ‘n verdere vraag oor
die grondwetlike hof ontstaan. 

Toe hoofregter Mogoeng Mogoeng sekere uit-
sprake gemaak het wat in ‘n sekere sin teen die
politieke korrektheid ingedruis het, is hy op spesiale
verlof geplaas, en nou neem Sisi Khampepe waar
in sy plek terwyl Zondo met sy kommissiewerk be-
sig is. 

Die onafhanklikheid van die grondwetlike hof word
nou meer as ooit tevore bevraagteken en politieke
waarnemers en ook sekere juriste, vrees nou dat
dit net ‘n politieke rubberstempel van die huidige
president word.

Tronke

Intussen gee die staatshoof begenadiging aan men-
se wat in die tronke is vir oneerlikheidsmisdade, soos
diefstal, korrupsie en geldwassery. ‘n Aanvanklike

amnestie het vir hierdie kategorie gevangenes ‘n twee
jaar afslag op hulle vonnisse gegee. Met die uitbreek
van Covid-19 is dieselfde kategorie gevangenes ‘n
verdere twee jaar amnestie toegeken, wat beteken
dat hulle vier jaar aflag op hulle vonnisse kry. Talle
van hulle is reeds vrygelaat terwyl ‘n hele ander
klomp eersdaags vrygelaat gaan word.

Daarteenoor word dit duidelik gestel dat mense
wat vir geweldsmisdade en hoogverraad gevonnis
is, nie in aanmerking vir enige amnestie kom nie.
Die feit dat hoogverraad spesifiek vermeld word, is
betekenisvol, aangesien die enigste mense wat
weens hoogverraad, wat nie noodwendig ‘n ge-
weldsmisdaad is nie, tronkstraf uitdien, is die lede
van die sogenaamde Boeremag.

Daarbenewens kry die paroolraad nie sy werk ge-
doen nie en is talle paroolaansoeke onregmatig
agter op skedule, maar Ramaphosa laat mense
vry wat gevonnisde skelms is. Dit maak sy aan-
sprake van uitwissing van korrupsie en skoon eko-
nomiese administrasie, ‘n bespotting, en laat die
vraag ontstaan of hy werklik so skoon is as wat hy
en linkse media en ontleders wil voorgee. 

Uitleg en tegniese versorging:
Mev. Juanita Powroznik

Mev. Carin de Beer
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Zuma en die tronk

En daar juig al wat leef en beef dat Jacob Zuma
tronk toe moet gaan. Nie omdat hy die land leeg
gesteel of leeg laat steel het nie. Nee, omdat hy
nie bereid was om voor sy eertydse vriend, Zondo,
se kommissie te gaan getuig nie.

Hy het minagting van die hof gepleeg toe hy ‘n
uitspraak van die grondwetlike hof verontagsaam
het. Dié superhof het ŉ tyd gelede beslis dat Zuma
voor Zondo moet verskyn, en dat hy vrae moet
antwoord.

Zuma het bly weier, want hy sê daar is al genoeg
oor hom geskinder daar, sonder dat hy die getuies
‘n bietjie aan die tand kon voel, en daarom het die
regter klaar beslis Zuma is skuldig. Toe gaan hy
nie. En toe besluit die superhof hulle gaan hul nie
so laat afjak nie en bevind hom skuldig, en vonnis
hom ook sommer vir 15 maande gevangenisstraf.

Alles het so vinnig gebeur: skuldigbevinding en
vonnis sommer op een dag. Gewoonlik word von-
nis later opgelê as die twee kante hulle argumente
vir verswaring of versagting van vonnis betoog het.
Sarel kon nie agterkom of Zuma se advokaat da-
rem ter versagting kon aanbied dat Zuma vader
van vele is: vele vroue, vele meer kinders en nog vele,
vele meer kleinkinders, wat almal in sy Nkandla-
stat deur hom onderhou moet word. As hy agter

slot en grendel sit, kan hy nie verder kaap nie en
gaan hulle nie genoeg kaviaar en bier hê om te
oorleef nie....

Zuma het nou enkele dae om te gaan aanmeld
om sy oranje oorpak in ontvangs te neem en aan
te trek. Maar Sarel is nog nie heeltemal seker dat
Zuma wel daar gaan uitkom nie, want hier is nog ‘n
paar uitdagings.

Eerstens het die terroriste-veterane aangedui dat
hulle vir Zuma by sy huis gaan beskerm en verdedig.
Van hulle sê hul is bereid om vir Zuma te sterf.
Waarskynlik sal Ramaphosa nie ‘n soort tweede
Marikana wil hê nie.

Hulle het reeds ŉ polisievoertuig wat glo patrol-
liewerk gedoen het naby Nkandla, voorgekeer en
oortuig om om te draai en elders te gaan patrolleer.
Soos Zuma se lofsanger, Carl Niehaus dit stel: Alles
net ‘n misverstand”.

Tweedens kan Zuma nog siek word, dalk land-uit
gaan, want Sarel het nêrens opgetel dat hy sy pas-
poort moes inhandig nie. 

Maar sou hy uiteindelik wel in die tronk beland,
gaan dit ook beslis nie vir 15 maande wees nie.
Binne 4 maande kan hy alweer op parool uitkom,
en dalk is sy mediese toestand in die tronk so sleg,
dat hy voltyds versorg en gepamperlang sal word
in die tronkhospitaal.

• Sarel sou baie meer opgewonde gewees het as
Zuma vir sy stelery sou gaan sit het en as sy bates
deur die balju in beslag geneem sou gewees het
om te verkoop om in die staatskas terug te sit. Maar
daardie vreugde sal Sarel waarskynlik nie beleef
nie, want die Zondo-kommissie het sy soveelste
uitstel gekry om verder te luister, wat beteken dat
regter Zondo se verslag weer eens op die lange
baan geskuif is. En so kaap ons voort...

Al die dreigemente...

Sarel wil dit sommer van die begin af duidelik stel:
hy bevraagteken nie die erns van die Sjinese siek-
te, wat nou met ‘n bietjie hulp van die Indiërs, nog
ernstiger geword het nie. Wat Sarel wel betwyfel,
is sommige van die maatreëls wat ingestel word
om die virus kwansuis aan bande te lê. Van die
goed maak totaal geen sin nie, veral as die staats-
hoof bly teem oor die herstel van die ekonomie en
dergelike praatjies vir die saak, terwyl hy juis die
ekonomie met onsinnighede vernietig.

Nog erger is al die dreigemente in ‘n poging om
mense vrees in te boesem om soos slawe alles
gedwee te gehoorsaam.

(Vervolg op bladsy 13)



baby” dreunsang, amper op die oorverdowende
Afrika-ritme wat dikwels uit die minibus-taxi’s kom.
Maar netso wil Sarel iets oorkom as die geleerde
medici waarvan ons dalk ook te veel hoor, praat
dat mense hulle “met die vaksine moet vaksineer”.
Wat is verkeerd met inentings en entstowwe? Maar
dit is seker maar deel van die eenwêreld termino-
logie, sodat dit makliker inpas by die eenwêreld-
taal.

• Sarel skiem hy kry sommer die horribale piep van
vaksines wat in spesiale venues toegedien word,
serious! Dis mos nie oukei om jou taal so te
verkruppel nie, en as jy boonop dink dis cool is jy
maar net ‘n slaaf van die goewerment wat laaik om
almal stjoepit te maak. Hoe boring!

Woelinge oor Onteiening

Die debat oor die wettiging van diefstal van enige
eiendom gaan steeds voort.

Die parlementêre komitee wat handel met die
wysiging van die land se grondwet om onteiening
sonder vergoeding moontlik te maak, het al uitstel
gevra om die proses af te handel. Nou is daar steeds
geen vordering nie.

Die ANC en EFF haak nog vas oor die saak. Die
ANC se grootbaas, Cyril, het gesê dat die staat se
voogdyskap oor grond nie ANC beleid is nie. Maar
dit is juis dit wat die EFF wil hê. Die ANC kan egter
geen grondwetlike wysiging deurvoer sonder van
die ander partye nie, en daar word veral na die EFF
onder “Commander in Chief”, Julius Malema, ge-
kyk. Maar die Commander het ander planne, en hy
gaan nie by die ANC se voorstelle inval nie.

Nou is daar linkse optimiste wat glo dat hierdie
haakplekkie gaan verhoed dat artikel 25 van die
grondwet ooit gewysig gaan word, en dat Cyril dit
nou maar ‘n stille dood sal laat sterf.

Sarel verskil natuurlik radikaal daarvan. As daar
iets van ‘n witman gevat kan word, sal dit gebeur en

(Vervolg op bladsy 14)
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Die inperkingstyd is nou nog te kort, anders was
Bheki Cele seker al lankal weer op die strande om
te kyk dat mense maskers dra.  Maar dis een van
die sake wat nou weer geopper word, en dit is dat
as mense vervolg word onder die inperkingsregu-
lasies, dit op hulle misdaadrekord gaan wys, en kan
dan vorentoe probleme gee, soos wanneer iemand
aansoek doen om werk, of internasionaal wil reis.

Netso word daar omtrent al gedreig dat mense
die inentings moet neem, anders kan hulle by hulle
werksplekke afgedank word.

• Al wat Sarel kan sê is dat as iemand ooit by hom
aansoek doen vir werk, en sy CV wys dat hy ‘n mis-
daadrekord het omdat hy Covid-regulasies oortree
het, dié persoon summier aangestel sal word, want
dit bewys hy of sy is geen slaafse navolger van
politieke belaglikhede nie.

Die Taal

In hierdie week se rubriek oor die HNP se Program
van Beginsels, behandel partyleier Andries Brey-
tenbach die HNP se taalklousule, en wys hy daar-
op dat slegs die HNP nog ooit vir ‘n eentalig Afri-
kaanse Suid-Afrika baklei het.

Dit sou nogal interessant gewees het as dit by
Uniewording inderdaad sou gebeur het dat Afri-
kaans die enigste amptelike landstaal sou gewees
het.  Dit sou waarskynlik die hele geskiedkundige
verloop verander het, sonder die Engelse invloed.
Dit sou byvoorbeeld vir die ANC nie regtig lonend
gewees het om hulle basis in Londen te hê nie,
want almal in die land sou vanaf 1910 Afrikaans-
sprekend gewees het, en slegs dié wat wou, sou
Engels as ekstra taal geleer het. En as Sarel so
na die hedendaagse matriekstandaarde kyk, sou
heelwat van hulle ‘n tweede taal ook maar met lof
gedop het.

Intussen het die Afrikaners Afrikaans as taal ont-
wikkel en gevestig, en dit ‘n akademiese en vak-
taal vir elke bedryf gemaak. Nie die Khois, San of
dergelikes nie.

Maar saam met Zupta se staatskaping, is daar
nou ook pogings om onse mooie taal te kaap, en
word toevallige invloede van ander, nou verhef as
dat dit die taal eintlik sou gemaak het. Mens sou
sweer dat Herrie die Strandloper al vlot Afrikaans
gepraat het, vier dekades voordat Jan van Rie-
beeck voet aan wal gesit het. Maar in die pogings
van taalkaping, word die taal verkruppel. Sarel is
lankal moeg vir “Afrikaanse” kunstenaars se “baby-
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sal hulle saamstaan. En ANC- en EFF-parlements-
lede kyk waarskynlik reeds met sulke blink ogies
na ‘n paar mooi plase, huise of karre wat hul op
hierdie wyse kan bekom. Dan gaan hulle nie dat ‘n
verskilletjie van ambisieuse leiers in hulle pad gaan
staan nie. Dus, Sarel stop maar sy pyp en teug
aan sy tuisgemaakte inperkingswyntjie en maak
soos die polisie: hou dinge dop...

Maar die DA wil nou bietjie stemme werf, nadat
hulle in vorige maande ‘n paar setels verloor het in
munisipale tussenverkiesings. Nou is dit deesdae
nie meer so maklik om op ‘n vliegtuig te klim en gou
VN toe te vlieg ter wille van publisiteit nie, maar
dokumente kan darem nog gestuur word. Dis pre-
sies wat dr. Annelie Lotriet van die DA gedoen het:
‘n versoek aan die VN se Menseregtekomitee ge-

stuur om ‘n “beroep op die ANC-regering te doen
om hul menseregteverpligtinge ingevolge die in-
ternasionale reg na te kom deur nie prosesse na te
jaag wat sal inbreuk maak op Suid-Afrikaners se
eiendomsreg nie.”  

• Sjoe, hoe kragdadig klink daardie versoek om ‘n
beroep te doen! Sarel wens net die DA wou op an-
der beleidspunte ook net meer verwydering tussen
homself en die ANC toon. Solank die DA, nes die
ANC, glo dat “affirmative action” reg is, dat swart
ekonomiese bevoordeling moet plaasvind, dat
grondhervorming ‘n noodsaaklikheid is, dat “trans-
formasie” onontbeerlik is en dat die eenheidstaat
die oplossing vir almal is, is hierdie poginkie maar
ŉ effense flouerigheidjie wat nie veel geloofwaar-
digheid inboesem nie.

“Sy doodkry was (nog steeds) nie”
‘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.

Daar kan geen spesialis-eenheid vir plaasaanvalle
en -moorde, wat sedert 1990 op deurlopende basis
plaasvind, op die been gebring word nie, maar daar
kan wel ‘n spesialis heksejag eenheid op die been
gebring word om vermeende “apartheidsmisdade”
te ondersoek.

Aan die een kant word blankes dus weer eens
geteiken vir vervolging, terwyl blanke boere geen
beskerming van enige aard kan verwag nie.

Die Nasionale Vervolgingsgesag (NVG) en die
Valke gaan nou ‘n spesialiseenheid op die been
bring om gewaande misdade uit die vorige bede-
ling met ’n vae stel kriteria te ondersoek.  Dit gaan
niks anders as ‘n heksejag wees nie.

Op ‘n parlementêre vraag van dr. Pieter Groene-
wald van VF+ het die minister van justisie en kor-

Geen plaasmoord span, 
wel ŉ apartheidspan

rektiewe dienste, Ronald Lamola, gesê dat alte-
saam 114 sake ter sprake is en dat die polisie se
direktoraat vir prioriteitsmisdaadondersoek (DPMO)
by die ondersoek betrokke gaan wees.  Die onder-
soek gaan veral toespits op oud-lede van die land
se veiligheidsmagte soos die polisie.

Daarenteen is daar talle ANC-vergrype soos
moorde wat gepleeg is en bomme wat geplant is,
om nie van hulle eie strafkampe te praat nie, wat
nie deel van die ondersoek gaan wees nie.

Die enigste sake wat volgens regskenners wel on-
dersoek sou kon word, is moord, aangesien dit
nooit verjaar nie. Alle ander sake het na 20 jaar reeds
verjaar, tensy wetgewing daaroor ook weer aan-
gepas gaan word, soos wat met die onteiening
sonder vergoeding plaasvind.

Waarskynlik is hierdie weer ‘n poging van die
ANC-bewind om die aandag van sy eie onbe-
holpenheid, onbekwaamheid en oneerlikheid af te
lei om weer ‘n wit sondebok te skep en te jag.
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Skrifgedeelte: Mat 6:19  Moenie vir julle skatte
bymekaarmaak op die aarde, waar mot en roes
verniel en waar diewe inbreek en steel nie;

Oordenking: Anders as by die vrou wie se skep-
pings doel is om tot hulp van die man te wees, is
die man se skeppings doel om die Skepping van
God, (natuurlik sluit dit die Skepper in) te be-
studeer en daaruit ‘n bestaan te maak (Gen.2)!

Is dit die rol wat my werk in my lewe speel? Op
hierdie terrein, by ons werk gebeur so dikwels en
so maklik lewensbelangrike dinge, beide tot ons
nadeel en ons voordeel. 

Oor al die onregverdighede wat dikwels daar ge-
beur, skryf Petrus vir ons in 1 Pet. 2 van vers 18 af.
Oor die anderkant is daar baie geskryf, hoe werk
my kan insluk en ek later lewe om te werk en nie
meer net werk dat ek werk sodat ek die res van my
doel nalaat. 

Om my alles in te sit in my werk en die beloning
daarvan te ontvang kan verslawend wees! Die
groei in my pos, die groei in aansien en les bes die
groei in finansiële verdienste, het baie dikwels ‘n
meer sondige uitwerking op my lewe as die onreg
wat daar dalk is nie.

Natuurlik kan lang en uitvoerig hieroor uitgebrei
word, maar laat ons in die ruimte van hierdie oor-
denking  volstaan met die toets. Wat regeer my lewe?
Wat is daardie denkwyse wat my daaglikse beslui-
te bepaal? Is dit die volle opdrag wat God my ge-
gee het, my studie van Hom, Sy werk, die gesin wat
Hy my gegee het, my dissipelskap, of die uitdaging
van vórentoe met my werk? Waar is my skatte, in
die hemel of hier?

Gebed: Vader, help my asseblief dat ek in gehoor-
saamheid aan U die lewe leef waartoe U my geroep
het! 

AMEN

Woord en wêreld

Watter rol speel my werk in my lewe?
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.

HNP se landposadres
Posbus 18826, Pretoria-Noord, 0116
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Vanoggend vroeg toe ek hoen-
derhok toe loop en die witgerypte
gras krrrts! krrrts! onder my skoe-
ne, dink ek met dankbaarheid aan
hoeveel opwinding ons handjie-
vol inwoners op Tweede Wind be-
leef. Kyk nou net weer wat Don-
derdagoggend gebeur het.

Soos al 'n instelling geword het,
het ons klomp vrouens met ons
naaldwerk nes geskop rondom
die Union no. 8 terwyl Gezina se
groot pot sop staan en krag op-
bou, en Sarie se brood bruin
word in die bakoond. Ons praat
nog oor ditjies en datjies, die
koue weer en die komende troue,
toe 'n blink rooi motor in 'n stof-
wolk voor die deur stilhou en 'n
netjiese dame met bril en bolla
uitklim. Toe sy by die toonbank
kom, wag Sarie haar in.

"Goeie môre," groet sy. "Waar
kan ek vir Koekemakranka kry?"

Almal is stom geslaan. Nog
nooit daarvan gehoor nie.

"Die plek van mnr. Van Sittert.
Ek is sy suster, mej. Van Sittert."
"O, is dit nou die skool se naam,"
stamel Sarie. "Wel Juffrou dis die
plek langsaan, maar u sal hom
nie nou kry nie. Hy en al die man-
ne is besig om u bakoond te bou."

" My bakoond?"
"Ja, hy is baie lief vir Sarie se

bakoondbrood, nou bou hulle
een waar u brood in kan bak."

"Maar mens koop mos brood!"
"Kom sit solank by ons terwyl u

wag , dan kry u 'n bekertjie boon-

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..

tjiesop en 'n snytjie bakoondbrood,
" nooi Sarie.

"Ek gaan haal net eers gou my
hond uit die kar."

Genade, ou Suster, ek dog eers
dis 'n kat. So 'n armsalige ou din-
getjie met 'n strik op die kop en
'n pienk hartjiekussing om op te
sit. Ek sê toe maar sy moet die
ou dingetjie langs die stoof sit
waar dit lekker warm is en Sie-
nie bring vir hom 'n bakkie melk.

Juffrou sit kiertsregop asof sy 'n
laaistok ingesluk het en uitein-
delik stel ons onsself almal voor. 

Almal het nou boontjiesop en bak-
oondbrood en die laaistoklyf be-
gin effe ontdooi. Ek dink so by
myself dat hier baie makmaak-
werk vir ons wag.

Ons begin padlangs gesels en
hoor dat sy 'n afgetrede onder-
wyseres is. Sy het die kinders
glo van paddas en sprinkane en
goed by een van die stad se uit-
blinkskole geleer.

"Watse naaldwerk doen julle?"
vra sy terwyl sy kyk na die stuk-
ke linne wat ons omsoom.

"Sienie en Neels gaan trou en
dis linne vir hulle nuwe huis," sê
Lina.

"Het julle dan nie masjiene nie?"
"Ons het, maar ons is besig om

ons vriendskap in haar linne vas
te werk."

Dan kyk sy vraend in die rigting
van Bettie wat 'n ingewikkelde
patroon sit en hekel. "Dis die kan-

selkleed vir Desember se groot
Geloftefees," verduidelik Bettie
terwyl haar pennetjie blits in die
lig van die stoof se vuur.

Daar word hard teen die sydeur
gestamp en Allegro spring op. "Ar-
me Beaufort wag vir sy lekker-
ny," sê sy terwyl sy die deur oop-
maak en vir hom sy wortel gee.
"Maar dis dan 'n donkie" laat hoor

die besoeker bo Snipper se gekef.
"Ja dis my klein Beaufort, my

kunstenaarsmodel," sê Allegro.

In die middel van hierdie kabaal
kom die mans in vir hulle sop en
brood en Juffrou wat nou ontdooi
het tot Kwarta ontmoet hulle
almal voordat Septimus haar na
hulle nuwe tuiste neem.

Toe ons huis toe stap, sê ek vir
Servaas. "Ek weet tog iets wat jy
nie weet nie!"

"Dat jy 50 hane en een hen het?"
"Dink jy ek weet nie jy weet dit

nie? Nee… het jy al gehoor van
KOEKEMAKRANKA?"

Groete aan ou Swaer
Jou liefhebbende
Sus Lettie 


