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SA staat misluk daagliks al hoe meer:

Sneltrein na die afgrond
Die Suid-Afrikaanse staat is besig om sienderoë te

misluk en die groot rede daarvoor is die ANC-be-

wind se beleid van swart bevoordeling, eiebelang,

selfverryking en laaste maar nie die minste nie

patetiese leierskap van heel bo tot heel onder.

Dié soustrein het nou ŉ sneltrein geword wat op die

afgrond afstuur sonder dat daar enige moeite ge-

doen word om dit te stop. Die tragedie daarvan is dat

diegene wat die stelsel nog grootliks aan die gang

hou, die blanke belastingbetaler teen wie daar op elke

denkbare wyse gediskrimineer word, passasiers

op die trein is en saam die afgrond in gaan tuimel.

Die onlangse geweld en plundering van barbaarse

massas in Natal en Witwatersrand het getoon hoe

die land se veiligheidsinstellings geen beheer meer

kan toepas nie. Die hoogdrawende “versekering”

dat daar geen onluste geduld sal word op 23 Au-

gustus, soos die sosiale media voorspel het, was

niksseggend, want niemand sal sodanige voorneme

vooraf bekend maak en sy verrassingselement

daarmee prysgee nie.

Toe Cyril Ramaphosa met sy niksseggende kabi-

netskommeling kans gekry het om van die swak-

kelinge ontslae te raak, het hy die kans laat ver-

bygaan. Bheki Cele is steeds daar as minister van

polisie, en moes die jongste misdaadsyfers be-

kendstel. Daardie syfers het getoon watse reuse

mislukking hy is, en in welke gevaarlike toestand

elke landsburger verkeer in hierdie misdaadpa-

radys. Cele het nie die vermoë om die korrupte en

dikwels oorgewig polisie reg te ruk nie.

Die misdaadsyfers is skokkend

Alle kontakmisdaad in die land het in die eerste

kwartaal van die finansiële jaar met dubbelsyfers

toegeneem teenoor die ooreenstemmende tydperk

verlede jaar.

Moord het met 66,2% toegeneem en van begin

April tot einde Junie is 5 760 mense vermoor. Dit is

2 295 meer as in die ooreenstemmende tydperk

verlede jaar. Ander kontakmisdaad buiten moord,

wat insluit poging tot moord, seksuele oortredings

en alle vorme van aanranding is op met 60,6%.

Daar is 76 936 aanrandingsake aangemeld, en

verkragting het met ŉ ongelooflike 72,4% die

hoogte ingeskiet. Dit is egter bekend dat talle aan-

randingsake van minder ernstige aard nie eers

meer gerapporteer word nie, en dat polisiestasies

mense dikwels ontmoedig om die sake wel aan te

meld, omdat dit hulle sal laat sleg lyk. 

Dieselfde geld met plaasaanvalle. Tog is daar 181

plaasaanvalle gerapporteer waartydens 15 mense

vermoor is.

Uiters gewelddadige transito-rooftogte het met

142,1% gestyg, en motorkapings met 92,2%!

(Vervolg op bladsy 3) 

'n Suid-Afrikamiddag is onlangs deur 

Voorpost Europa in Vlaandere gehou, 

kompleet met braaivleis en 'n spreker wat lig

gewerp het op die politieke situasie in 

Suid-Afrika en lig gewerp het op die

plaasmoorde. Nog foto's en berig op bl. 6.



Die hele lewe gaan oor keuses. Elke

dag moet elke persoon keuses maak.

Die oomblik dat mense geen keuses

meer kan maak nie, is hulle in wese

vooraf geprogrammeerde robotte, en

dan nog reageer die robot op die

keuse van sy beheerder.

Die enigste wat loop sonder keuses

van die oomblik, is God se natuurwette

wat Hy vasgelê het. Die mens kan dit

wel opmors, maar werklik verander daar-

aan, kan hy nie. Die lente is op pad, en

geen keuse wat enige mens maak, kan

dit verander nie. Bome begin bot en

blomme begin blom. Die enigste keuse

wat die mens kan hê of hy die betrokke

boom of blom op sy erf wil hê, maar

verder het hy geen beheer oor die bot of afsterf van die

plante nie.

ŉ Kind maak ŉ keuse vir sy latere beroep. Later kies

die kind ŉ lewensmaat – ŉ baie belangrike keuse. Daar

word keuses gemaak oor verblyfplek, welke vervoer-

middel gebruik of aangeskaf moet word, na watter kerk

gegaan word, en of mens betrokke wil word by ŉ politie-

ke party, kultuurbeweging of sport. Niemand word (onder

normale omstandighede) met ŉ pistool teen die kop

gedwing om enige van hierdie keuses uit te oefen nie.

Daar kan nog verder daaroor gefilosofeer word: mense

het keuses van kleredrag, haarstyl, troeteldiere en nog

baie meer. Dit is ŉ doodnatuurlike verskynsel, en dit is die

ware toets van “diversiteit”. Want elke mens is anders en

uniek. Daarom sal elke mens ander keuses maak.

Keuses is tog inderwaarheid regte wat ŉ individu het. Dit

is ŉ reg om die keuse van voorkeur of afkeur te maak.

Helaas word daardie reg tot keuse al hoe meer aan bande

gelê. ŉ Werkgewer mag byvoorbeeld nie meer iemand

in diens neem as hy nie bereid is om ŉ vasgestelde mini-

mumloon te betaal nie. Die werksoeker het eweneens nie

die reg om te kies om ŉ werk te doen teen laer besol-

diging nie. Daardie reg om te kies en te besluit is deur

sosialistiese wetgewing ontneem.

Ons wil beklemtoon wat ons al voorheen gesê het: ons

gaan niemand aanmoedig of ontmoedig om die Covid-

inenting te neem of nie te neem nie. Dit is net so ŉ reg van

elke individu om daaroor te besluit en dan self ŉ keuse

te maak. Ons glo egter onwrikbaar in die reg van elke

mens om daardie keuse te maak, en ons glo onwrikbaar

in die reg dat mense soveel moontlik inligting moet kry,

van beide kante, om ŉ ingeligte keuse te maak.
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.. Keuses en Regte Helaas word daardie reg nou ook in gedrang gebring.

Al hoe meer stemme gaan op dat mense verplig moet word

om die inentings te neem, en as dit nie gebeur nie, is daar

ŉ vorm van straf: daar kan nie oorsee gereis word nie; open-

bare byeenkomste sal vir ongeëntes toe bly, so ook teaters en

ander plekke. As ŉ sekere LUR van die “Limpopo Province”

sy of haar sin kry, sal jy geen wyn meer aan tafel mag nuttig

as jy nie ingeënt is nie. Dus, die reg tot keuse bly, maar as

daardie keuse nie ooreenstem met my keuse nie, gaan jy

daarvoor moet boet. Watse samelewing word hier geskep?

Die beginsel is dieselfde as die regering wat in wese sê:

gee jou eiendom vir my, maar as jy dit nie vrywillig doen

nie, gaan ek wetgewing deurvoer wat my magtig om dit

dan tog te vat as jy dit nie wil gee nie, en dan sal dit skielik

nie meer diefstal wees nie.

Hoe kan mense keuses maak sonder inligting? ŉ Kêrel gaan

tog seker nie ŉ nooi vra om te trou as hy nie meer van haar

weet nie, haar leer ken, vasstel of hulle wel of nie bymekaar

hoort? Eers dan kan hy ŉ ingeligte besluit neem om die

groot vraag te vra, of selfs die verhouding te beëindig.

Die afgelope weke is weer die afskuwelikheid van onver-

draagsaamheid gesien. Twee goed gekwalifiseerde Suid-

Afrikaanse gesondheidswerkers, is verguis omdat hulle

sekere sake bevraagteken het. Dr. Susan Vosloo word by

die mediese raad aangekla van “onetiese gedrag”, omdat

sy net gesê het dat daar bepaalde risiko’s is om ingeënt

te word, en dat van die maatskappye wat entstof maak, al

voorheen by onetiese praktyke bedryf is. Sy stel ŉ feit,

en is bloot versigtig. Dit is egter nie meer toelaatbaar nie,

en waar sy een van die knapste hartspesialiste is, is al haar

kennis en ervaring skielik niks werd nie, omdat sy nie klak-

keloos saamsing met die koor van die “establishment” nie.

Dieselfde lot tref prof. Tim Noakes. Hy het bloot gesê dat

die Covid-entstof nie met ander entstowwe soos vir pokke

en masels vergelyk kan word nie, want dit voldoen nie aan

die definisie van entstof soos hy op mediese skool geleer

het. Sy vrees is dat mense mislei word, en hy vra net vir

deursigtigheid – iets wat nie meer werklik bestaan as dit

gaan oor die Covid en entstof debatte nie. Ene prof. Sha-

bir Madhi van Wits het aanbeveel dat prof. Noakes sy geld

van die mediese skool moet terughaal. Dit is die vlak van

debatte wat gevoer word, en uiteindelik is die publiek die

slagoffer. Hy word geen keuses toegelaat nie – hy word ge-

dreig, afgepers en geboelie om ŉ ander se keuse uit te oefen.

Dis is die vertrapping van daardie reg waarteen ons altyd sal

bly veg. As iemand goed ingelig is van alle kante, sal ons

ook sy of haar keuse, na welke kant ook, respekteer, want

ons erken die reg tot keuse. Dit is ŉ lewensreg!

Mense wat nou wil sensureer, toesmeer en beheer, is besig

met dieselfde soort sosialisme wat lei tot diktatuur, as waarmee

die ANC besig is. Wees dus versigtig in welke kamp jy beland!
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“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.

Afgrond

(Van bladsy 1)

Cele het bowendien probeer om die syfer toe te

smeer deur dit te vergelyk het verlede jaar se

streng inperkings. Waarnemers glo Cele gaan die

syfers gebruik om druk uit te oefen dat daar weer

streng inperkings ingestel moet word, veral omdat

die daaglikse nuwe Covid-gevalle nie noemens-

waardig afneem nie.

Tydens die bekendmaking van die misdaadsta-

tistiek het Cele aan ŉ joernalis erken dat geen

nuwe rekrute die afgelope twee finansiële jare in-

geneem is nie, wat beteken dat daar tans ŉ tekort

is van 14 000 polisielede. ŉ Oud-polisieman het

aan Die Afrikaner gesê dat die polisie se onver-

moë nou daagliks toeneem. “Die laaste goed op-

geleide polisielede nader hulle pensioen, sommi-

ges het reeds op vervroegde pensioen gegaan en

ander bedank net voor hulle met pensioen moet

gaan, sodat hulle hul pensioengeld uitbetaal kan

kry, omdat hulle nie die staat met hul pensioengeld

vertrou nie. As dinge vandag sleg lyk in die polisie,

hou dop oor die volgende drie tot vyf jaar,” sê hy.

In sy reaksie op die misdaadstatistiek het mnr. Hen-

ry Geldenhuys, president van TLU SA, gesê: “Slim

woorde verander nie die feit dat 5 760 mense in

drie maande in Suid-Afrika vermoor is nie. Waar

op aarde is dit aanvaarbaar dat 2,7 mense per uur

doodgemaak word? Dit is waansinnig.”

Arbeid

Die tweede groot skok wat in die toekoms die mis-

daadprentjie nog ellendiger gaan laat lyk, is die

werkloosheidsyfers. Die amptelike werkloosheids-

koers het tot 34,4% gestyg en is die hoogste nog.

Die uitgebreide werkloosheidskoers, wat ontmoe-

digde werksoekers insluit, het egter tot 44,4% ge-

styg, oftewel met 3,4 miljoen teenoor dieselfde

tydperk verlede jaar.

Sowat 64,4% van die jeug tussen die ouderdomme

van 15 en 24, is werkloos en 33% of 3,3 miljoen van

hierdie ouderdomsgroep is in geen vorm van on-

derrig of opleiding nie. Jeug tussen die ouderdom-

me van 25 en 34 se werkloosheidskoers is 42,9%.

Hoe meer mense werkloos raak, hoe meer tyd het

hul vir kwaaddoen en gaan hul tot misdaad wend.

Die ANC-bewind weier egter om af te sien van sy

belaglike minimum lone beleid, waarvolgens beide

werkers en werknemers die reg ontsê word om te

onderhandel oor werk en gekoppelde vergoeding.

“Die ANC maak geen geheim daarvan dat sosialis-

me die beleidsrigting is wat hulle as regering na-

streef nie,” sê mnr. Geldenhuys van TLU SA. “Die

probleem met die ANC se plan is egter dat sosialis-

me en kommunisme nooit daartoe lei dat ŉ land

ekonomies vooruitgaan nie. Dit is ook nooit volhou-

baar nie. Wanneer almal in die land ewe arm is, is

dit nie vooruitgang nie.”

TLU SA stel voor dat alle beleide wat teen vrye-

mark-beginsels indruis, onmiddellik gestaak moet

word, dat wetgewing wat privaat besitreg aantas

geskrap word, fokus op ware opleiding sodat men-

se bemagtig word om die arbeidsmag op meriete

te betree, en maak dit makliker vir werkverskaffers

soos boere – wat kwartaal na kwartaal ŉ toename

in werkverskaffing toon (8,7% tussen April en Ju-

nie) – om werkers in diens te neem en te hou.
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Andries Breytenbach

Een van die belangrikste terreine van die volks-

lewe is die onderwys. 

Onderwys bestaan uit twee fasette, nl. opvoe-

ding en die oordra van spesifieke kennis van

allerlei dinge waarmee die mens in sy lewe op

aarde te doen kry, soos vervat in die geestes-

wetenskappe, fisiese wetenskappe, ekonomie-

se wetenskappe en dies meer. 

Die woord van God, die natuur en ons gesonde

verstand leer ons dat kinders reg geleer en

opgevoed moet word. Opvoeding begin in die

huis van die oomblik van ŉ mens se geboorte

af. In die Bybel word die noodsaak en aard

daarvan baie sterk beklemtoon, want daardeur

word die mens gevorm om ŉ nuttige en deug-

same burger van sy land, van sy volk en van

God se koninkryk op aarde te wees. Word ŉ

kind nie van kleins af reg geleer, opgevoed en

beïnvloed nie, word hy gou die slagoffer van

die tallose verkeerde invloede waaraan ons al-

mal van oral af blootgestel word en is die kan-

se goed dat hy as ŉ wanaangepaste en on-

gewenste element in die samelewing sal ont-

wikkel tot nadeel vir homself en andere.

Die formele onderwys wat in die skool onder-

gaan word, moet ŉ verlengstuk wees van wat

die kind tuis geleer word. So was dit in ons land

gedurende die era voor 1994.

Omdat mense binne verbande van gesin, fam-

ilie en volk in die wêreld kom en leef, is die

sterk hou van dié verbande  ŉ voorwaarde vir

ŉ gesonde gemeenskap en volk. Elke volk op

aarde besluit immers self wat vir hom reg en

verkeerd is en orden sy regstelsel en maatskap-

like orde daarvolgens. Ons volk se begrip van

reg en verkeerd spruit uit ons geloof in God en

ons verstaan van sy Woord, asook ons oor-

geërfde Westerse godsdiens, kultuur en regs-

opvattinge.1 Daarom lui artikel 9.1 van die HNP

se Program van Beginsels kort en kragtig:

HNP Program van Beginsels

Grondwet vir die Boere-Afrikanervolk
“Die HNP sal skole en hoër onderwysinrig-

tings daarstel waarin die Afrikaner se ge-

skiedenis, kultuur en lewensbeskouing aan

die lerende gemeenskap oorgedra word.”2

Die kommuniste en linkses weet dit natuurlik ook,

en daarom sorg hulle dat hulle ŉ sterk greep

op die onderwys hou ten einde die opvoeding

van die kinders in húlle rigting te stuur en ŉ

burgery te kweek wat hulle ideologie aanhang

en ondersteun.

Ewe gevaarlik is die liberale opvatting dat men-

se ŉ klomp los individue is wat elkeen toege-

laat moet word om sy eie wil en begeertes te

laat geld en nie deur die reëls en norme van

die groter gemeenskap aan bande gelê mag

word nie. Daarvolgens moet kinders toegelaat

word om self proefondervindelik uit te vind wat

reg en verkeerd of goed en sleg is — hulle mag

nie deur opvoeding in een of ander rigting ge-

dwing word nie.  (Dít altans, is die propaganda

solank as die liberaliste nie die mag het nie.

Wanneer hulle die mag bekom, is die werklik-

heid egter anders en dwing hulle hulle liberale

opvattinge onbeskroomd in die onderwys op

leerlinge af).  Die Bybel en ons praktiese lewens-

ervaring leer ons dat die mens van nature eer-

der geneig is tot die kwade as tot die goeie; tot

bandeloosheid eerder as onderwerping aan

dissipline, gesag en moraliteit. Die resultate

van die linkse benadering word treffend ver-

woord deur die joernalis Paul Craig Roberts

(weliswaar in ŉ ander verband geskryf, maar

net so toepaslik hierop):

“Over the course of my lifetime I have watched

the slow destruction of my country. ... The

young are not aware of it. They are born into

the moral, political, and legal depravity, and to

them it is normal. It is all they know. They are

confident that they are more attuned to reality

than an old fogey like me. The young, never

having experienced the past, have no idea of

what has been lost.
(Vervolg op bladsy 5)

1 http://www.volksraad.co.za/.cm4all/iproc.php/Eis-om-Selfbeskikking-_meester_.pdf?cdp=a
2 Program van beginsels | HNP
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(Van bladsy 4)

Assertive in their ignorance, they march on into

destruction, and the country goes with them.” 3

Omdat die oordra van vakkennis van net so-

veel belang is, bepaal art. 9.2 van ons Program

van Beginsels: 

“Onderrig en vakinhoud moet van ŉ akade-

miese standaard wees wat by geen ander in

die wêreld agterstaan nie.”4

Elke persoon wil die vertroue hê dat hy goed

opgelei is in welke rigting hy hom ook al be-

kwaam. So was dit met ons in die era voor

1994. Suid-Afrikaanse wetenskaplikes en aka-

demici het nie in die wêreld agtergestaan nie;

inteendeel, in menige geval was ons op die

voorpunt en het ons leiding gegee. Akademiese

verhandelings is in Afrikaans geskryf en vir aka-

demici van ander lande wat dit wou lees, was

dit die moeite en koste werd om maniere te vind

om die inhoud daarvan te bemeester. Ongeluk-

kig kan dit nie meer ongekwalifiseerd gesê word

nie. Sedert 1994 is skole en universiteite ver-

swart en verengels en sonder om nou hier daar-

oor uit te wei, weet ons wat van ons standaarde

van onderwys op alle vlakke geword het.

Gelukkig is ons volk, wat onderwys betref,  nie

volkome aan die staat uitgelewer nie. Daar is

darem nog geleentheid om ons eie onderwys-

inrigtings te skep, maar dit kos geld en wilskrag

— wilskrag wat helaas so dikwels ontbreek.

Daarom lui art. 9.3 van die Program van Be-

ginsels: 

“Solank die Afrikanervolk hom binne die

heersende bedeling bevind, beywer die HNP

hom vir die daarstelling en uitbouing van

volkseie onderwys wat aan die voorgenoem-

de norme beantwoord, deur middel van

Christelik-volkseie (CVO) skole en tuison-

derrig. Ouers word aangemoedig om hul

kinders in volkseie onderwysinrigtings te laat

onderrig en hulle sodoende van die verder-

flike invloed van die huidige bedeling se

staatskole te weerhou.”5 

Weer eens is dit nie net ŉ strewe en begeerte

wat tot die HNP beperk is nie. Daarvan getuig

instansies soos die BCVO (www.bcvo.co.za),

Tabok (www.tabok.co.za) en verskeie ander

skeppers van private Afrikanerskole waar die

Afrikaner sy eie etos t.o.v. kultuur, taal en

godsdienstige beginsels kan uitleef terwyl ŉ

hoë standaard van onderrig gehandhaaf word.

Vanuit die GHA (www.afrikaans.org.za) het

daar jare gelede al die pleidooi gekom vir ŉ eie

Afrikaanse onderwysdepartement, waarin ons

ons eie kurrikulums, vakinhoude en standaar-

de kan voorskryf wat aan ons volk se vereistes

voldoen. Wat tersiêre- en ambagsopleiding be-

tref, ondersteun ons die oprigting van inrigtings

soos Sol-Tech (https://sol-tech.co.za) en Aka-

demia (https://akademia.ac.za), waarmee Soli-

dariteit die voortou geneem het. 

In die Boere-Afrikanervolk se eis om Selfbe-

skikking word dié strewe soos volg verwoord:

“Soos enige ander volk op aarde sy eie na-

geslag wil opvoed volgens sy eie oorlewe-

ring en kultuur, is dit ook die plig, begeerte

en reg van die Boere-Afrikanervolk om ons

kinders in die Christelike geloof en tradisies

van ons volk op te voed in 'n staatkundige en

maatskaplike milieu wat dit ondersteun.”6

3 America R.I.P. (freewestmedia.com)
4 Program van beginsels | HNP
5 Program van beginsels | HNP
6 http://www.volksraad.co.za/.cm4all/iproc.php/Eis-om-Selfbeskikking-_meester_.pdf?cdp=a



veral ook klem gelê op die

voortdurende euwel van plaas-

moorde in die land.

Eersdaags vind ook die IJzer-

wake-herdenking in Vlaandere

plaas, waarby Voorpost ook ŉ

groot rol speel. Die Dietse vlae,

die Vlaamse Leeu, die Neder-

landse Driekleur en die Suid-

Afrikaanse Republiekvlag (Oranje,

Blanje, Blou) word in gelyke

status daar vertoon.
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Die veiligheidsituasie in Afganistan is reeds ge-

spanne en verdere agteruitgang sal nie net die

reeds groot risiko's van die operasie vererger nie,

maar ook hewige druk plaas op die Withuis oor die

bestuur van die Afgaanse onttrekking. Ook van sy

buitelandse bondgenote is dit nie noodwendig eens

met sy besluite nie, terwyl hy binnelandse politieke

terugslae te wagte kan wees.

Die aggressiewe toename in Covid-19 besmet-

tings oortref die pogings van die Withuis om die

pandemie te verlig. Tans is daar sowat 150 000 nu-

we gevalle wat daagliks aangemeld word. Politieke

strateë van die Biden-administrasie het nou begin

om die skerp verdeeldheid binne Demokratiese

geledere te bestuur.

Biden poog om die inisiatief terug te neem en 'n

prentjie van 'n opperbevelhebber te skets tydens

die hoogtepunt van 'n krisis, na dae waarin hy uit-

dagend was oor sy besluite, onverskillig vir die ly-

ding van Afgaanse burgers en meer in die bui is om

ander te blameer as om verantwoordelikheid te neem.

Ontleding: waarom Amerikaners uiteindelik nie

omgee vir die prestasie van Biden in Afganistan

nie...
(Vervolg op bladsy 7)

Buiteland

Van kroon tot kruis – 

die verhaal van Joe Biden

Die een oomblik is die Amerikaanse president, Joe

Biden, voorgehou as alles wat goed is teenoor die

“aaklige Donald Trump”, en sy adjunk-president,

die kleurling Kamilla Harris, sou ook ’n hemelse

geskenk aan die mensdom wees.

Skielik kry beide geweldige teenkanting as gevolg

van drie krisisse waarmee Amerika tans te kampe

het, waarvan die Amerikaanse onttrekking uit Af-

ganistan die vernaamste is, maar ook die skielike

styging in Covid-19-infeksies en die oorstromings

in sekere state as gevolg van natuurrampe.

Hy word in besonder gekritiseer oor sy halsoor-

kop onttrekking uit Afganistan, waardeur die Tali-

ban die land kon oorneem en hulle hande kon lê op

gevorderde militêre toerusting ter waarde van mil-

joene dollars. Sy twintigjarige oorlog het duidelik in

‘n vernederende nederlaag geëindig.

Selfs sy eertydse bondgenoot, die verlinkse tele-

visiekanaal CNN, kritiseer Biden en sy adjunk hewig.

Dit blyk ook dat sy plan om Amerikaners uit Afga-

nistan na veiligheid te bring, ook nie regtig slaag nie.

Suid-Afrika dag in Vlaandere

Die heel Nederlandse kultuurbeweging, Voorpost,

wat ook ŉ verteenwoordiger in Suid-Afrika het, het

onlangs ŉ Suid-Afrikamiddag aangebied in die

dorp Grobbendonk in Vlaandere.

Dit was in die vorm van ŉ

vleisbraai, waar gespog is met

gebraaide beesvleis, hoen-

der en boerewors op ŉ sosatie.

Op van die foto’s wat gestuur

is, was egter min Suid-Afri-

kaanse wyn te sien, maar wel

die bekende goeie Belgiese

biere...

Mnr. Roger Bryssinck, oud-

voorsitter van die Vrienden van

Zuid-Afrika, wat Suid-Afrika

al verskeie kere besoek het

en as spreker hier opgetree het, het ŉ praatjie ge-

lewer oor die politieke situasie in Suid-Afrika, en

Gesellige saam-

kuier by Voorpost

se Suid-Afrika- 

middag

Mnr. Roger

Bryssick aan

die woord

Sigbare 

ondersteuning 

teen plaasmoorde 

in Vlaandere
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(Van bladsy 6)

Terwyl Biden min beheer het oor Amerikaners wat

geweier het om ingeënt te word, bedreig die ver-

lenging van die noodtoestand die ekonomie en die

Demokrate se vooruitsigte vir die middeltermyn-

verkiesings in 2022. 

Biden sit met nog 'n kopseer terwyl die Huis van

Verteenwoordigers terugkeer na 'n tweeledige in-

frastruktuurplan en 'n bloudruk van 3,5 miljard dol-

lar wat die skerp verdeeldheid in die Demokratiese

koukus blootgestel het. Terwyl sy staatmanskap in

die buiteland ondersoek word, toets die demokra-

tiese spanning Biden se binnelandse politieke vaar-

dighede.

Amerika se rol in die hervestiging van Afgane

word die volgende politieke strydpunt in die VSA,

aangesien hy die grense vir hulle wil oopmaak, net

soos Boris Johnson van Brittanje.

Na die verstommende ineenstorting van die Af-

gaanse staat en die oorwinning van die Taliban in

Kaboel, moes die Withuis dae van onvleiende me-

diadekking en bespiegeling verduur oor die impak

van die fiasko op Biden se reputasie vir leierskap

en sy onmiddellike politieke vooruitsigte.

Die rooskleurige prentjie van die gebeure wat die

Withuis aangebied het, is verlede week verskeie

kere weerspreek deur ooggetuieverslae in die Af-

ghaanse hoofstad, wat vrae laat ontstaan oor Bi-

den se openhartigheid en sy bevel oor 'n chaotiese

situasie. 

Biden se stryd verlede week het blykbaar reeds

politieke erosie veroorsaak. In 'n NBC News-peiling

blyk dit dat kiesers wat sy optrede goedkeur tot

49% gedaal het, teenoor 53% in April. Slegs 25% het

egter goedgekeur hoe hy die terugtrekking uit Af-

ganistan bestuur het. 'n Opname van CBS News

het intussen getoon dat 74% van die Amerikaners

dink dat die onttrekking baie of ietwat sleg gegaan

het.

Uiteraard is die Republikeine besig om die krisis

te gebruik om aan te toon dat Biden onbevoeg is,

en lewer kritiek op sy hantering van grensbeleid, die

herlewing van die pandemie en sy onvermoë om die

ekonomie te verbreed.

Sommige pro-Trump-Republikeine en konserwa-

tiewe media-kommentators het reeds begin twyfel

oor die gedagte dat die VSA duisende Afgaanse

vlugtelinge aanvaar, en die moontlikheid dat hulle

'n verband met terroriste kan hê. Hulle vrese is nie

ongegrond nie, want Biden het beloof om die Af-

gane wat die VSA gehelp het in die uitgerekte oor-

log, in die Verenigde State te verwelkom, "want dit

is wie ons is. Dit is wat Amerika is."

25 000 Afgane na Brittanje, 

ander lande sal volg

Die oorlog in Afganistan was 'n groot sukses vir

dwelmhandelaars wat miljoene daaruit verdien het,

terwyl die militêre nywerhede ook nie juis honger

gely het nie. Boonop juig die globaliste wat hul be-

ywer om blankes regoor die wêreld 'n vervolgde

minderheid te maak.

Premier Boris Johnson van Brittanje het trots aan-

gekondig dat sowat 25 000 vlugtelinge uit Afga-

nistan die reg sal kry om in die Verenigde Koninkryk

te woon onder 'n nuwe skikking. 5 000 word in die

eerste jaar verwag, berig The Daily Mail.

Hierdie reuse hervestigingsprogramme vind plaas in

die tyd dat die Britse ekonomie die ergste inkrim-

ping in 300 jaar beleef het weens die Korona-maat-

reëls. Boonop was daar nog nooit soveel inheemse

Britte wat in armoede gedompel is nie.

Die nuwe Afgaanse burgerlike hervestigingspro-

gram is gerig op vroue en meisies wat bang is dat

hul regte geskend sal word onder die “Islamitiese

Emiraat” van die Taliban.

Daar word egter gevra wat word van die regte

van die miljoene Britse meisies wat reeds in die

Verenigde Koninkryk deur Pakistanse Moslems

verkrag is? Het hulle die reg om weer dieselfde lot

te ly, maar nou deur Afgane?

'n Vorige plan vir Siriese vlugtelinge het ongeveer

£8 000 per persoon beloop - dus sal die nuwe

beloftes waarskynlik soveel as £200 miljoen be-

loop.

“Ek is trots daarop dat die Verenigde Koninkryk

hierdie plan kon opstel om hulle en hul gesinne

veilig in die Verenigde Koninkryk te kan lewe,” het

Johnson gesê, maar hy het beklemtoon dat hy die

verantwoordelikheid met ander nasies wil deel om

'n “humanitêre noodsituasie” in Afganistan te voor-

kom. Dus gaan van ander lande verwag word om

dieselfde te doen.
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Franse professor wil ingeëntes

in kwarantyn plaas

Mense wat ’n Korona-inenting gekry het, is die

groter gevaar vir die samelewing en behoort in

kwarantyn geplaas te word.

Dit is die mening van ŉ Franse mediese professor,

Christian Perronne. Hy het die standpunt inge-

neem tydens 'n onderhoud met UK Column, wat

hom gevra het of mense wat nie ingeënt is nie, bang

moet wees vir 'Korona-variante'. "Net die teenoor-

gestelde is die geval!" was die antwoord van die

entstofkenner. “Ingeënte mense is die gevaar. Dit

is nou in verskeie lande bewys dat veral mense

wat ingeënt is, in kwarantyn geplaas moet word.

"Ongeënte mense is nie gevaarlik nie, ingeëntes

is 'n gevaar vir ander," beklemtoon die Franse pro-

fessor, wat lank voorsitter was van 'n komitee wat

die Franse regering adviseer oor inentingsbeleid.

“Dit is nou bewys in Israel, waar ek in kontak is met

baie dokters,” het Perronne gesê. Daar is groot

probleme: die ernstig siek Korona-pasiënte in hos-

pitale is ingeënt. Selfs in die Verenigde Koninkryk,

waar die inentingsyfers hoog is, is daar probleme,

het die professor gesê.

Hy het beklemtoon dat die variante nie baie ge-

vaarlik is nie en dat hulle hul virulensie sal verloor.

Hy het gesê dat daar in die hospitaal waar hy werk,

die Hôspital Raymond-Poincaré in Garches, meer

as 50 Korona-pasiënte was tussen Maart en April

2020. Tydens die "tweede", "derde" en "vierde"

golf was daar baie minder, en die hospitale was nie

meer vol nie.

“Maar die media beweer dat alle hospitale vol pa-

siënte is. Dit is nie waar nie. Daar was 'n epidemie,

maar die variante het al hoe minder virulent ge-

word,” het hy gesê en bygevoeg dat die epidemie

nou in baie lande verby is.

In baie lande het die epidemie egter weer op-

gevlam juis na die bekendstelling van die entstof.

In Viëtnam is slegs 'n paar sterftes aangeteken en

die epidemie was verby. Toe is besluit om die hele

bevolking in te ent, en sterftesyfers het weer ge-

styg. "Dit is 'n bewys dat hierdie inenting nie 'n

entstof is nie," sê professor Perronne.

Professor Perronne is hoof van die mediese afde-

ling van die Raymond Poincaré-hospitaal in Gar-

ches, die onderwyshospitaal van die Universiteit

van Versailles-St Quentin naby Parys. Vanaf 1994

was hy hoof van die afdeling vir aansteeklike- en

tropiese siektes aan die universiteit, maar hy is 'n

paar maande gelede uit die pos ontslaan.  Hy is 'n

genoot van die wêreldbekende Franse biomediese

navorsingsentrum, die Institut Pasteur, waar hy

gegradueer het in bakteriologie en virologie en

waar hy tot 1998 adjunk-direkteur was van die Na-

tional Reference Center for Tuberculosis and My-

cobacteria.

Hy was voorsitter van baie hoëvlak-komitees vir

openbare gesondheid, waaronder die Franse Ko-

mitee van Spesialiste oor Oordraagbare Siektes en

die Hoogste Raad vir Openbare Gesondheid (HCSP),

wat die regering adviseer oor beleid oor openbare

gesondheid en inenting. Hy is nie teen-entstof nie

en het inderdaad jare lank die inentingsbeleid van

Frankryk geskryf, asook die voorsitter van die na-

sionale konsultasiegroep oor inenting, ook bekend

as die Tegniese Komitee vir Inenting (CTV).

Professor Perronne was ook ondervoorsitter van

die Europese adviesgroep by die Wêreldgesond-

heidsorganisasie. Op nasionale vlak in Frankryk

was hy president van die College of Infectious and

Tropical Diseases (CMIT), van die Federation of

Infectious Diseases (FFI), waarvan hy mede-stig-

ter was, van die High Council of Public Health (CSHP)

en van die ANSM (voorheen AFSSAPS), wat die

gesondheidsrisiko's van medisyne beoordeel en

die enigste Franse regulerende liggaam vir biome-

diese navorsing is. Tot 2013 was hy lid van die we-

tenskaplike raad van die Franse navorsingsinstituut

vir mikrobiologie en aansteeklike siektes (IMMI/IN-

SERM).

Ondanks professor Perronne se uitgebreide kennis

en ervaring in oordraagbare siektes, entstowwe en

entstofbeleid op nasionale en regeringsvlak in

Frankryk, is hy gou gesensor omdat hy hom uitge-

spreek het oor die onderwerp van die Covid-19-

entstowwe, hul beweerde doeltreffendheid en hul

identifiseerbare risiko's. Kortom, hy is profes-

sioneel van kant gemaak, sy reputasie is aangeval

en sy professionele opinies is gesensor.

In Amerika het dr. Ryan Cole, een van Amerika se

sogenaamde Frontline Doctors, gevra waarom daar

geen nadoodse ondersoeke gedoen word op men-

se wat gesterf het nadat hulle inentings gekry het.

Hy reken dit is nodig om te kan bepaal wat Covid-

inentings kan doen aan die verskillende organe

van die liggaam.

Dr. Cole is hoof uitvoerende beampte en mediese

direkteur van Cole Diagnostics, en praktiseer se-

dert 2004 as onafhanklike patoloog. 

Hy sê daar is reeds 11 045 sterfgevalle in die

VSA wat in verband gebring kan word met inen-

tings, maar slegs een nadoodse ondersoek is tot

dusver uitgevoer.
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Lesers sê hul sê
vandegraafhenk@gmail.com

Jaap Marais artikel was in die kol

Dankie vir nog 'n uitgawe. Veral die artikel  oor mnr

Jaap Marais spreek tot my hart, want ek het die

voorreg gehad om tydens 'n HNP-vergadering in

Bloemfontein met hom kennis te  maak; voorts het

ek 'n artikel of twee vir hom in Engels vertaal. (Laat

ek maar onbeskeie byvoeg: Hy het laat weet dat

hy in sy skik was met my vertaalwerk.)

Hartlike groete aan die redaksielede.

Louis van Ryneveld

Darling, Wes-Kaap

Magtige vaksine

Die vaksine teen die Sjinese “Bat Flu” is die krag-

tigste en mees invloedryke vaksine wat ek nog ooit

in my lewe van gehoor het of gesien het.

Met alle vorige ware (egte) vaksine (masels, pok-

ke, TB, polio, pampoentjies, waterpokkies, menin-

gitis) was ek slegs eenmaal ingeënt en klaar. Geen

tweede of derde spuite nie. Geen isolasie of sosia-

le afstand nie. Geen dra van maskers nie.

Met alle vorige ware (egte) vaksines hoef ek nie

myself bekommer het oor bloedklonte of skielike

afsterwe na inenting nie.

Vorige ware (egte) vaksine het my nie veroordeel

as ek dit nie gevat het nie. Dit het nie teen my ge-

diskrimineer om te reis of te gaan werk of ander

gewone dinge te doen of inkopies te doen of dien-

ste te gebruik nie. 

Ware, egte vaksine het my nie as ‘n slegte persoon

beskou as ek dit nie gekry het nie. Hierdie nuwe vak-

sine dreig om verhoudings tussen gesinslede, familie

en selfs goeie vriende, te versuur en te verongeluk.

Hierdie vaksine verdeel gemeenskappe. Dit veroor-

deel groot seksies van die samelewing en diskrimi-

neer teen hulle.

Hierdie virus en sy vaksine gee groot mag en beheer

aan regerings en hul polisie oor die samelewing.

Dit ondergrawe basiese menseregte en sommige

menseregte word selfs in geheel opgeskort. Dit

beperk burgerlike vryhede deur dwang en mag.

Hierdie vaksine beveel jou om altyd ‘n masker te

dra en sosiale afstand te handhaaf, selfs al is jy tot

10 maal ingespuit en ten volle gevaksineer.

En dan, selfs ten volle gevaksineer, verklaar die

vaksine dat jy nog steeds die virus kan kry en ver-

der aan ander mense kan versprei. 

Hierdie vaksine is magtig en kragtig, want dit sen-

sureer berigte en opinies daaroor. Dit sensureer

en verwyder inligting op die internet en sosiale

media. Dit verdra geen kritiek nie, net soos ‘n tipie-

se diktator.

Hierdie vaksine sensureer medici en verbied hulle

om vrae daaroor te vra of kritiek daarop te lewer.

Dokters word verguis in die liberale hoofstroom-

media se radio, televisie, koerante en tydskrifte.

Dokters word gejag en vervolg as hulle ongehoor-

saam is.

Hierdie vaksine het groot politieke invloed en voor-

dele vir regerings en politici. Dit het erge politieke

nadele as jy daarteen is. 

“After all”, hierdie vaksine is nog in sy eksperimen-

tele fase. Tans bestaan daar vier verskillende

vaksines. Dit sal eers twee jaar (of langer) van nou

af klaar wees met kliniese proewe en die laborato-

rium fase. En tog word mense wat skepties of ver-

sigtig is, reeds op groot skaal verguis en veroordeel..?

En dan, die grootste ironie van alles: Uit ‘n weten-

skaplike oogpunt, is dit die mense wat reeds “jab”

gevat het, wat juis die verspreiders is van die ver-

skillende gemuteerde variante van die virus. Dit is

NIE die mense wat nie die “jab” gevat het nie! Dis

die gevolg van inenting van mense gedurende die

pandemie met ‘n swak, neutraliserende vaksine. 

Dieselfde het met verskeie ander nie-neutralise-

rende vaksine gebeur in die verlede. Die klassieke

voorbeeld hiervan is die Marek-siekte onder hoen-

ders.

So, mense, hou op om die vaksine op te hemel

asof dit manna uit die hemel is. En hou op om

mense te veroordeel en te verguis wat skepties oor

die vaksine is. En onthou: die sterftes weens hier-

die virus is steeds minder as 0.2% van die SA-be-

volking.

(Vervolg op bladsy 10)
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Hierdie vaksine doen eintlik alle ander skadelike

dinge, BEHALWE die EEN ding wat dit veronder-

stel is om te doen: om mense teen die virus te im-

muniseer!

Anoniem

Onbekend

Bydraes waardeer

Baie Dankie vir Die Afrikaner, ek waardeer u werk

regtig, en veral u uitstekende kommentaar op Mnr.

Jaap Marais, die wysheid van die HNP se Program

van Beginsels en Sarel Super!

Christiaan Els

Per e-pos

Los twis oor inentings

Ek dink dis hoog tyd om die Ja/Nee-toutrekkery en

emosionele moddergooiery oor die kry van anti-

covid inentings/inspuitings opsy te skuif.

Basies gaan dit vir almal oor die uitroei van 'n lewens-

gevaarlike virus. Laat almal hulle oplossings oor

hoe ons dit gaan uitgeroei kry, op die tafel sit. Laat

ons almal se gegewens en getalle-bewyse onder-

soek. Laat ons soos opgevoede, intelligente mense

oopkop na al die resultate kyk. Daaruit behoort vir

ons duidelike leidrade te kom oor wat die mees

doeltreffende metode is om hierdie bedreiging te oor-

kom. Laat ons dit wetenskaplik benader en nie emo-

sioneel soos kinders wat vir 'n sportspan skree nie. 

Mag ons dan almal ons energie gebruik vir die

uitroei van 'n bedreiging eerder as om te sit en

nonsies versprei op sosiale media. Ons het alreeds

te veel van ons mense verloor.

Alet Murray

Pretoria

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

• 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!



Sieke Zuma

Nadat Jacob Zuma dus onlangs weens siekte nie

vir die verhoor van die wapenskandaal opgedaag het

nie , het die regter daarop aangedring dat hy ‘n be-

hoorlike mediese verslag aan die hof moet voorhou.

Wel, sy dokters het toe inderdaad nagelaat om ’n

mediese verslag oor sy toestand betyds in te dien

by die hof.

Daar is natuurlik ‘n paar moontlikhede hiervoor.

Of die dokters wil nie beskuldig word dat hulle

saam met ou Jacob die waarheid sou geweld aan-

doen nie. Niemand wil uitgevang word as jy lieg nie.

Die tweede moontlikheid, is dat Jacob sooo siek

is dat geen span dokters so ‘n uitgebreide verslag

in so ‘n kort tydjie kan maak nie.

Die derde moontlikheid is dat Jacob sy mediese

span afgedank het, net soos hy deur die verloop

van jare ook met sy regspan gedoen het, sodat

alles van voor af kan begin en hy tyd wen.

Die mees waarskynlike rede is dat hy by sy vriend

Shabir Shaik geleer het dat om ernstig siek te pleit

tot jy uit die hospitaal reguit na die gholfbaan stap,

die maklikste manier is om jou straf vry te spring.

• Die ander, onwaarskynlike rede wat tog nie on-

moontlik is nie, is dat die vyfster Estcourt-fasiliteit

Sarel Super
se politieke dinge

so lekker is, dat hy deur nie-inhandiging van die

verslag dalk weer die hof geminag het en hy hoop

op ‘n langer verblyf!

Wie se kop?

Die nuwe minister van verdediging “en militêre vete-

rane”, oud-speaker Thandi Modise, wil haarself

skynbaar vestig as die Margaret Thatcher van Suid-

Afrika. Sy is natuurlik nog ‘n paar klipgooie agter

Helen Zille en selfs Patricia de Lille. Sarel dink

steeds Helen loop voor as gevolg van haar onbe-

rispelike Afrika danspassies toe sy nog John Steen-

huisen se baas was voordat die rolle omgeruil is.

Thandi wil die weermag regruk. Sy weier skynbaar

dat daar weer so ‘n fiasko soos in Natal ontstaan,

waar die hele weermag met hande in die krulle

staan omdat hulle geen toerusting, ammunisie of

kennis het nie. Daarom het Thandi sommer dade-

lik begin met verwyte, en sê dat die toestand van

die weermag as gevolg van besnoeiings aan die be-

grotings is en geen instandhouding aan toerusting.

Sy sê die weermag is afgeskeep. Dis natuurlik ‘n

vingerwysing na die voorganger(s) in haar huidige

pos, asook na ministers van finansies en les bes,

die opperbevelhebber van die weermag, synde die

staatshoof. Dis voorwaar ‘n gewaagde uitlating.

Na haar kragdadige uitspraak was dit tjoepstil.

Toe kom die volgende een. Hier in die hoogtepunt

van Covidpreneurskap en Covid-korrupsie het die

weermag sonder toestemming medisyne uit Kuba

aangekoop. Wel, Sarel is nie doodseker oor die toe-

stemming nie, dus aanvaar hy maar dat dit sonder

“openlike” toestemming was. Daar is immers goed

gesmede bande met Kuba wat terugdateer tot die

terroristestryd teen die Afrikaner-regerings. Iemand

moes dus toestemming gegee het, en natuurlik ‘n

wegsteekbare voordeeltjie daaruit gekry het, want

anders doen mens mos nie so iets nie...?

O ja, en vir wie vergeet het: iemand het skynbaar 

(Vervolg op bladsy 13)
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(Van bladsy 12)

die yskas oopgelos en toe word al die medisyne so

sleg dat dit nie eens vir die varke gegee kon word

nie. Sarel weet nie wat daarvan geword het nie,

maar as gekyk word hoe die klomp te werk gaan,

is dit seker in die toilet afgespoel, na ‘n suiwerings-

aanleg wat nie werk nie, met die gevolg dat van die

medisyne deeltjies nog iewers in die riviere rond-

dryf. Wie sal in elk geval nou weet?

Ewenwel, Thandi is weer op die oorlogspad. Nie

saam met haar weermag nie maar teen haar weer-

mag. Sy wil nou die koppe laat rol oor wie daardie

medisyne aangekoop het.

• Sarel het al geleer dat hulle versigtig wil wees om

sommer spreekwoordelike koppe af te kap. Iewers

is daar iemand wat hoog op is en nie graag kop wil

verloor nie. En dan wonder mens wie se kop gaan

dan uiteindelik rol...?

Nog koppe

Dit is soms tog lekker om eenkant te sit en te kyk,

sien en hoor hoe die binnegevegte van die ANC

verloop.

Net om geheue te verfris: Cyril Ramaphosa as

leier van die ANC, het dit reggekry om ‘n soge-

naamde “opsystaan-klousule” in sy korrupsie deur-

drenkte party aanvaar te kry. Daarvolgens moet

elke amptenaar en ampsdraer van die ANC tydelik 

sy of haar pos ontruim as hulle vir ernstige mis-

dade aangekla word.

Een van die manne wat toe in daardie kategorie

val, is Ace Magashule, die ANC se sekretaris-gene-

raal. Nadat die party lank vergader, oor vergader

en weer vergader het, het ‘n vergadering uiteinde-

lik besluit ou Ace moet maar eers bietjie gaan rus

terwyl hy voorberei vir sy strafsaak oor korrupsie

en wat nog.

Ace is ook lief vir sy kop en hou nie daarvan dat

hy moet rol nie. Toe die leier van die ANC uitein-

delik vir Ace skors toe Ace nie self opsystaan nie,

skors hy wat Ace is, sy president. Hy sê Cyril is ook

korrup en daarom moet hy ook opsystaan en daar-
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om skors hy hom gou-gou, voordat hy wat Ace is

sy kantoor verlaat.

Die ding draai in die hof. Cyril wen rondte een,

want die hof bevind Ace kon nie die baas afdank nie.

Toe gaan kuier die baas by die Zondo-kommissie

en vertel sy vertelle daar. Ace luister met ‘n fyn oor,

en tel sekere feite op. Nou vat hy sy saak op appèl

en vra nou dat hy bykomende getuienis kan aan-

bied, onder andere ‘n transkripsie van baas Cyril

se getuienis by Zondo.

Ace is egter nog skerper. Cyril skommel sy kabi-

net, en hy stel vir Enoch Godongwana aan as mi-

nister van finansies. Ou Enoch het ook geraamtes

in sy kas, en Ace weet daarvan. Hy reken Enoch moet

ook gedwing word om opsy te staan. So ook Mondli

Gungubele, nuwe minister in die presidensie, Zizi

Kodwa, adjunkminister in die presidensie, en sy

voorganger as sekretaris-generaal en tans minister

van minerale bronne en energie, Gwede Mantashe.

• Sarel gaan nou bloot na ‘n spreekwoord verwys

wat op geen persoon van toepassing is nie. Maar

die spreekwoord praat iets van die een brak wat

die ander brak opeet. Hierdie smerige spulletjie

laat Sarel nogal daaraan dink. Maar terwyl die skou-

spel van die teater interessant is, is dit hartseer dat

dit alles gebeur uit die sakke van sowat slegs 7 mil-

joen belastingbetalers, waarvan Sarel en die lesers

van Die Afrikaner beslis deel is, want wie betaal

vir al die oor en weer hofsake?

Geregtelike onbegrip

Sarel, wat darem sy tweede jaar standerd vier aan

die einde van sy skoolloopbaan geslaag het, is juis

daarom geen regskenner nie. Inteendeel, hy is maar

effe stadig van begrip oor sommige sake.

Twee sake wat te doen het met plaasaanvalle

het die afgelope tyd voor die hof gedien.

In Augustus 2017 is die egpaar Piet en Tilla van Zyl

op hulle plaas naby Zebediele in Noord-Transvaal

vermoor.
(Vervolg op bladsy 13)
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(Van bladsy 12)

Die moontlik rassistiese moordenaar, ene Mpho

Mbuyane, is aangekeer en sowaar skuldig bevind

ook. Hy is lewenslange tronkstraf opgelê vir elke

moord wat hy gepleeg het. Boonop het hy ook nog

15 jaar tronkstraf gekry vir huisroof.

Soos Sarel dit nou met sy standerd 4 rekenkun-

de en met behulp van sy telraampie eintlik verstaan:

Mpho moet tronk toe gaan tot hy doodgaan. Dan

moet hy op ‘n manier weer tronk toe gaan tot hy die

tweede keer vir die tweede vonnis doodgaan. En

dan moet hy nog terugkom op een of ander manier 

om nog die laaste vyftien jaar ook te kom sit.

Dit werk egter nie so nie. Alle vonnisse word ge-

lyktydig uitgedien. Boonop word lewenslank be-

skou as 25 jaar. Dus Mpho se twee maal 25 jaar

plus 15 jaar (totaal 65 jaar), gaan in slegs 25 jaar

uitgedien word.

Maar ook dit werk nie heeltemal so nie. Tensy

die gevangene baie slegte gedrag toon, kry hulle

byna outomaties ‘n kwart afslag. Dus is die 25 jaar

al klaar so net minder as 19 jaar. As die gevange-

ne se gedrag nie te sleg is nie, kan daar al naby die

helfte van die uitgediende tyd om parool aansoek

gedoen word. Dit beteken dat hy slegs sowat 9 jaar

gaan sit. En as die land se president weer een of

ander gier net voor verkiesingstyd kry, gee hy ‘n ver-

dere amnestie, en word die tydperk van straf nog kor-

ter. Is dit dus wat die lewe van twee boere werd is?

Nog is het einde niet.

Drie Mosambiekse burgers is elk 19 jaar tronkstraf

opgelê vir die aanval op mev. Magdaleen Britz en

haar plaaswerkers in November 2020, in die Har-

rismith-distrik. Skote is op mev. Brits gevuur, en

die plaaswerkers is slegs aangerand. Niemand is

dood nie.

Dit wil tog vir Sarel lyk dat, as daar plaaswerkers

as slagoffers betrokke is, dit in ‘n ander lig beoor-

deel word as boere met Afrikaanse vanne. Twee

boere vermoor: 25 jaar. Plaaswerkers en die boer-

vrou gewond: 19 jaar. As dieselfde sommetjie van

Mpho gemaak word, is hierdie Mosambiekers na

sowat 7 jaar weer buite.

• Sarel is natuurlik bly dat daar ten minste ‘n paar

van hierdie terroriste aangekeer en suksesvol ver-

volg is. Dit is op sigself ‘n prestasie omdat die meeste

van dié soort sake nooit suksesvol opgelos of tot

suksesvolle vervolging lei nie. Sarel bly egter dom 

oor waarom lewenslank nie maar net lewenslank

kan wees nie, en waarom Korrektiewe Dienste die

wetlike reg gegee word om ‘n regter se uitspraak

van 19 jaar tot uiteindelik effektief 7 jaar te kan ver-

minder?

Verbeeldingryke misdadigers

Terwyl daar min is om oor te lag met misdaad, moet

mens tog seker net meewarig glimlag en liggies

kopskud oor die vindingrykheid van misdadigers.

Lewensversekeringseise het natuurlik geweldig

die hoogte ingeskiet met die Covid-pandemie. Dit is

natuurlik so dat al die versekeraars ook maar hulle

geldjie wil oppas, anders is hulle kort voor lank ook

kort aan kontant, en dit kan lol.

Soos die paniek oor Covid uitgekring het, het heel-

wat mense tog maar net vir ingeval ‘n lewenspolis

uitgeneem, sodat die moontlik agterblywendes darem

tot ‘n mate versorg is. Nou is dit ook so dat daar op

meeste polisse ‘n wagtydperk van 12 maande is. Wat

dit beteken is dat wanneer mense binne 12 maande

aan natuurlik oorsake sterf, die polis nie noodwendig

gaan uitbetaal nie totdat daar behoorlik ondersoek ge-

doen is. Versekeraars wil daarmee keer dat mense

wat siek is en weet hulle het nie meer veel tyd op

aarde oor nie, ‘n reuse polis gaan uitneem waarop

daar slegs enkele premies ingevorder gaan word.

Onnatuurlike oorsake word egter anders hanteer,

omdat dit onvoorsien is. Daar is nie baie mense wat

‘n gruweldood van ‘n motorongeluk beplan nie, maar

mense kan wel aan die hand van hulle gesondheid

redelik voorsien wat gaan of kan gebeur.

Volgens syfers wat onlangs vrygestel is, kry lewens-

versekeraars toenemend te doen met vals eise, en

al hoe meer word afgekeur.

Sarel gaan nou nie elkeen van die 3 187 vals eise

individueel hanteer nie. Maar daar is tog een wat

uitstaan.

In een geval het ‘n persoon aan natuurlike oor-

sake gesterf, maar binne die 12 maande venster-

periode. Tog wou die naasbestaandes darem ietsie

van die polis kry. Hulle neem toe oupa, ouma, ma of 

(Vervolg op bladsy 14)
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Lesers is welkom om kort briewe 

en menings te stuur aan 

vandegraafhenk@gmail.com

vir publikasie in Die Afrikaner. 

Die redaksie behou ten alle tye die reg

voor om briewe te plaas of nie te plaas

nie, of om briewe te verkort en

taalkundig te versorg. Briewe met ‘n

lasterlike of kwetsende inhoud sal nie vir

publikasie in aanmerking kom nie.

(Red.)

(Van bladsy 13)

pa (wie dit ook al was) se liggaam en plaas dit in

die pad op so ‘n manier dat ‘n voertuig daaroor moet

ry en die dood dus lyk na ‘n onnatuurlike dood, wat

uitbetaling wel sou moontlik maak.

• Sarel het begrip vir die ellende van mense. Veral

as dit ‘n broodwinner sou wees wat heengaan, en

daar mense is wat agterbly en moet leef. Maar

werklik, om jou geliefde se liggaam met so min res-

pek te hanteer ter wille van ‘n geldjie, is darem een

te erg. Maar dit wys op die verbeeldingryke planne

wat soms gemaak word, hoe grusaam ook al.

‘n Politieke voëlvlug oor 50 jaar

Hierdie waardevolle HNP Gedenkalbum skets die politieke gebeure vanaf 1966 (na die sluipmoord op

dr HF Verwoerd) tot die oorgawe aan die ANC. 

• Wat was die redes en wat het gebeur dat Suid-Afrika se politieke mag aan ‘n swart 

kommunistiese bewind weggegee is?

• Hoe was dit moontlik dat ‘n land wat ‘n toonbeeld van sukses onder Eerste Wêreldlande

was, in minder as 50 jaar afgebreek en vernietig is van goudstatus tot rommelstatus? 

• Kon dié vernietigende politieke proses gestuit word? 

• Wie was die skuldige mense wat dit toegelaat het? 

• Was daar ander rolspelers as net die politici van die NP?

• Watter rol het die HNP in dié proses gespeel? 

• Hoekom is die KP gestig en watter rol het die KP gespeel? 

Die album is geskryf deur mnr Louis van der Schyff wat as HNP-lid en –amptenaar eerstehands ken-

nis het van hierdie politieke ontwikkeling en dit intensief meegemaak het. 

Hierdie album verdien ‘n prominente plek op elke politieke boekrak. 

Die waarde van dié boek, en die inligting wat daarin saamgevat word, 

is van onskatbare waarde!

► Die gedenkalbum beslaan 388 A4-bladsye. 

Dit is op 115gm glanspapier gedruk 

met ‘n groot aantal kleurfoto’s. 

► Die koste is R600 per boek. Koerierkoste is R100.

Bestellings

en navrae:

Tel  079 752 4898

(voormiddag)

info@hnp.org.za

NOU TE KOOP
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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.

Skrifgedeelte: Die offers van God is 'n gebroke

gees; 'n gebroke en verslae hart sal U, o God, nie

verag nie! Ps. 51:19 

Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle

behoort die koninkryk van die hemele. Matt.5:3 

Oordenking: Daar word algemeen gepraat van ŉ

mens se selfbeeld, die invloed daarvan op jou lewe,

hoe jy dit moet versterk ens. Jy moet positief oor jou-

self wees en in jouself glo!

As dit opgeweeg word teen die Bybelverse bo ge-

noem, is die onbybelsheid van die begrip “selfbeeld"

duidelik. As sondige wese wat in sonde ontvang en

gebore is, as ŉ wese waarvan Christus in Matt.7:11

sê: “As julle wat dan sleg is,…” sê, hoe sal ek in my-

self glo? As Hy deur sy kneg Dawid sê dat Hy ŉ

behae het in ŉ gebroke en verslae hart, in ŉ mens wat

arm van gees is, waarop grond ek my goedvoel oor

myself?

God se kinders leef egter nie met ŉ “ekskuus dat ek

lewe" houding nie! Inteendeel! God se kinders wat in

Christus leef, weet dat hulle deur Hom tot alles in

staat is! Ek gaan die lewe te gemoed met krag en

mening, maar nie myne nie, Syne, wat ek vanuit Hom

put.

Ek jaag nie ŉ onbybelse selfbeeld na nie, maar die

beeld van Christus waarin ek geskape is!

Gebed: Hemelse Vader, laat my asseblief groei

in die wete dat alles vir my moontlik is omdat U

met U Almag en legioene Engele my nie net

bystaan nie, maar ook daartoe dryf!
AMEN

Woord en wêreld

Die Woord en die begrip “selfbeeld"

Deur Dr. Gideon Grobler

Dr. Gideon Grobler
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Liewe sus Katrien,

Ons vroumense weet darem hoe

om 'n lekker geleentheid te sit en

herleef en herkou.

Die koue weer wat na die na-

week ingerol het, het gesorg dat

ons Donderdagoggend lekker

knus voor die Union no. 8 gesit

en lap en stop het, terwyl ons die

troue in détail gesit en bespreek

het. Van Sienie wat vroegdag

agter die bakoond oor die pro-

vinsiale grens gesluip het, sodat

Kwarta haar dorp toe kon neem

na die haarkapster en bloemiste

toe, tot by Neels wat vergeet het

om sy stapskoene in te pak.

Sarie het pas haar brood uit die

oond gaan haal terwyl Gezina die

koffiepot nader getrek het, toe

Servaas in die deur verskyn.

"Het een van julle dalk die foon-

nommer van Herklaas wat oor-

kant die rivier woon? Dis baie

dringend."

"Wat gaan nou aan?" vra ek.

"Die padblokkade is besig om op

te pak, hulle skuif nou na die brug

oor die rivier toe. Hulle sê die

amptenaar in die kantoor het die

kaart verkeerd verstaan. Die pro-

vinsiale grens loop nie tussen

Tweede Wind en Koekemakran-

ka nie, dis glo al met die rivier

langs."

"Daar is vreeslike digte bosse

langs die rivier, hulle sal nou

Lie
we 

Sus

Ka
trie

n,

(15
)

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..

seker lekker daar kan gaan uit-

kamp," sê Lina.

"Maar hoekom wil jy so dringend

vir Herklaas laat weet?" vra ek

terwyl ek nog een van Bettie se

verebeskuite in die koffie doop.

"Ag kom nou," sê Servaas. "Jy

weet mos hy het 'n keteltjie in die

bosse langs die rivier. Dink net

as die amptenare daarop afkom

…en dit in hierdie dranklose tye…

die arme man gaan mos gróót

moeilikheid kry."

Sarie meen hy kan altyd sê dis

'n moderne soort bakoond of eier-

broeikas. Servaas is egter baie

bekommerd en wonder hoe die

man gewaarsku kan word as ons

nie sy nommer het nie.

"Ons sal dan maar verder af in

die rivier oor die klippe moet pro-

beer spring. Miskien rondkyk of

daar nie 'n vlak deel is waar ons

'n drif kan maak nie."

Servaas is daar weg om saam

met Gabriël en Hendrik te kyk

wat gedoen kan word. Intussen

het Septimus ook opgedaag en

by hulle aangesluit.

Toe ons begin wegpak, kom die

mans, vergesel van Herklaas,

terug. Hulle het 'n breë vlak deel

van die rivier geïdentifiseer as 'n

ideale drif. More dou voor dag

word die ketel verskuif na 'n nuwe

plek waaroor geswyg word. Te

oordeel na die vonkel in Septi-

mus se oë, het hy beslis 'n hand

in die nuwe stookplek. Daar is

nie verniet ou perskebome op sy

eiendom nie…

"Servaas," vra ek terwyl ons

aandete nuttig. "Dink jy Neels en

Sienie gaan Skilpad nou kom

omruil vir die woonwa?"

"Moontlik. Dan kan hy sommer

sy skoene ook kom kry".

"En wat van Eerwaarde… hy sal

seker nou sy kar dorp toe kan

neem. Nogal jammer, Kwarta

kyk mooi na hom."

"Vrou! Het jy alweer ander idees?

Ek het jou lankal gewaarsku om

nie ander mense se lewens te

probeer reël nie."

"Ag toe met jou. Ek dink Kwarta

sal so mooi pas by Pierre Etien-

ne Jean du Bois-de la Harpe."

Wag maar, ek sien wat ek sien,

sê ek vir myself.

Groete aan ou Swaer

Jou liefhebbende

Sus Lettie 


