
die HNP buite die NP
dié beleid van Afrika-
nerskap voortgesit. Die
HNP is dus niks an-

ders as die beproefde Nasio-
nale Party soos wat Afrika-
ners die ou NP geken en waar-
deer het nie. Die goue draad
van Afrikanerskap in Suid-
Afrika loop dus deur die NP
van genl. Hertzog, dr. Malan,
adv. Strijdom, dr. Verwoerd,
dr. Albert Hertzog, mnr. Jaap
Marais, en die HNP-leiers wat
hom opgevolg het. Vandag is
die HNP onder leiding van mnr.
Andries Breytenbach steeds op

(Vervolg op bladsy 3)
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Die HNP se opponente hou
aan om te vra wat die HNP
dan nou in die 51 jaar van sy
bestaan bereik het. Veral in
politieke debatte op sosiale
media word dié vraag steeds
krities en aanvallend na die
kant van die HNP geslinger,
eerder as om die HNP se
standpunte te debatteer of hul
eie optrede te verantwoord.

Daar sal nou weer kritiek op
hierdie artikel wees met ’n
opmerking soos: wat help dit
om oor die verlede te spog?
Wat het die HNP reggekry om

die huidige toestand te verhoed?

Daarom is dit nodig om ’n slag dié argu-
mente opnuut op die tafel te plaas. Dit
is al dikwels geskryf, maar ter wille van
die debat wat die afgelope tyd op Face-
book was, moet dit maar weer herhaal
word.

Die Herstigte Nasionale Party (HNP) is
die Nasionale Party (NP) wat in 1969
herstig is, net soos die HNP van 1934
die Herenigde Nasionale Party van die
Nasionale Party van 1914 was. Dit is die
verlengstuk van die NP van genl. JBM
Hertzog, dr. DF Malan, adv. JG Strijdom
en dr. HF Verwoerd met oorwegend
daardie beleidstandpunte en beginsels.

Toe mnr. John Vorster die beleid van
Afrikanernasionalisme verander het, het

Louis van der Schyff

Die HNP was reg... Afrikanernasionalisme...? Die HNP was reg...

Onderstaande artikel is waarskynlik die laaste gedagtes wat mnr. Louis
van der Schyff, vorige hoofsekretaris van die HNP, op skrif gestel het
voor sy dood in Desember 2020. Hierdie stuk het hy gefinaliseer op
6 November 2020.

Aangesien sy betoog in hierdie artikel nie aan tyd gebonde is nie en dus
steeds van toepassing is, het die Redaksie dit goedgedink om dit te publiseer.



Cyril Ramaphosa en kabinet lag lekker
in hul mou nadat die opportunisties in-
gestelde mosie van wantroue deur die
DA teen hulle, misluk het. Wat het die
DA in elk geval gedink, as die ANC die
’n oorweldigende meerderheid het?
Wat wel interessant is, is dat Cope
buite stemming gebly het, en die Zoe-
loe-geleide IVP saam met die ANC
teen die mosie gestem het. 
Nou kan Ramaphosa aangaan met al
sy planne. Een daarvan is natuurlik die
onteiening sonder vergoeding, waar-
voor in die nuwe Onteieningswet voor-
siening gemaak word. Daarvolgens kan
selfs bates (let wel, enige bates en nie

net grond nie) selfs “tydelik” onteien word. 
Ramaphosa het tydens sy sogenaamde Menseregtedag-
toespraak weer verwys na insidente van jare gelede,
waar ’n Swarte glo deur Blankes bygekom is. Hy im-
pliseer steeds dat rassisme en rassehaat slegs deur
Blankes gepleeg kan word.
Intussen is die waarheid ver daarvandaan.
In Oktober 2020 is Brendan Horner op ’n plaas in Se-
nekal vermoor, deur Swartes. Boere het by die hof op-
gedaag om te keer dat die moordenaars borg kry. In die
proses word André Pienaar gearresteer omdat hy daar-
van beskuldig is dat hy ’n polisievoertuig beskadig het.
Hy is vyf jaar tronkstraf opgelê. Hy het wel ’n pleitoor-
eenkoms aangegaan dat hy oor tien maande in aan-
merking vir parool sal kom. As egter gesien word hoe
alles gedoen word om Janus Waluz sy parool te weier,
is ons bevrees dat hierdie pleitooreenkoms, tussen ver-
volgingsgesag en beskuldigde, nie die papier werd is
waarop dit staan nie, aangesien Korrektiewe Dienste nie
deel daarvan is nie.
Intussen is die moordenaars van Horner al in November
verlede jaar vrygelaat weens “gebrek aan getuienis”.
Netso is van die moordenaars en oproermakers van
verlede jaar se onluste in Natal en die Witwatersrand
nog nie een tronk toe gestuur nie. Hulle was, volgens
die duidelike beelde van SABC-nuus, Swartes.
Vroeër die maand het TLU SA in ’n verklaring gesê hulle
is dankbaar dat die saak teen die Vrystaatse boer, Piet
Kleynhans, en sy voorman, Etienne Meyer, teruggetrek
is. Terselfdertyd sê dié unie dat die stryd vir boere wat
hul plase teen onwettige optrede beskerm, voortduur.
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Kleynhans en Meyer is op 18 Oktober 2021 in hegtenis ge-
neem nadat hulle op 16 Oktober vyf windhonde doodge-
skiet het, wat onwettig op die plaas gejag het. Die honde
se eienaars het toe ’n klag van poging tot moord ingedien.
Piet Kleynhans se inhegtenisname was onwettig. Maar
hy is ongeveer ’n week lank tussen misdadigers opge-
sluit voordat hy borg kon kry.

Kleynhans se geval is een van vele wat die afgelope jaar
of wat onder TLU SA se aandag gebring is. Die regs-
proses is die pad byster as wetsgehoorsame landsbur-
gers in die spervuur is, het TLU SA dit tereg in sy media-
verklaring opgesom. 
“Dit wil voorkom asof misdadigers nou gerat is om on-
middellik ’n klag vir die rig van ’n wapen, rassisme, poging
tot moord, aanranding, intimidasie of selfs moord teen die
boer by die polisie sonder enige bewyse aanhangig te maak.
In meeste gevalle word die boer gearresteer, en bevind
die wetsgehoorsame burger hom in die beskuldigdebank.
Des te meer, gebeur daar niks met die persoon wat eerste
die wet oortree het nie,” het mnr. Henry Geldenhuys, TLU
SA President, vroeër gesê.

Volgens mnr. Geldenhuys wil dit voorkom asof die regstelsel
nou omgeswaai word, om die krimineel te beskerm en nie na
die belange van die wetsgehoorsame burgers te kyk nie.
“As jou plaas onwettig betree word, moet jy jouself kan
beskerm! Maar nou moet jy skynbaar kies tussen om self
geskiet te word of om tronk toe te gaan...

“ ’n Boer blyk skuldig te wees ongeag die omstandighede,
alvorens hy verhoor word. Geld die emosie van die ge-
meenskap nou baie meer in regspleging as wat billikheid
en regverdigheid en die beginsel dat almal gelyk voor die
reg is?”
Mnr. Geldenhuys sê verder die regstelsel is veronderstel
om die misdaadelement vas te vat en behoort in ag ge-
neem te word wie die inisieerder van die situasie was wat
dan agterna van die boer ’n krimineel maak.
“As die kriminele in die eerste plek nie die grond onreg-
matig betree het nie sou daar geen voorval gewees het
nie. Die vraag wat vandag bestaan is, wat dan van die
boere se regte om hul wettige eiendom te beskerm?”

Ons kan heelhartig hierin met mnr. Geldenhuys saamstem.
Wat hier gebeur is ’n skande. Tog moet mense nie uit vrees
vir sodanige optrede, ophou om hulleself weerbaar te maak
en te verweer nie. Mnr. Kleynhans gaan ’n siviele aksie
teen die polisie instel, wat hy gaan wen, en die polisie sal hom
moet vergoed vir die vernedering wat hy gely het.
Verset teen hierdie morsige bestel, mag nooit laat vaar
word nie vanweë die bestel se intimidasie teen ons mense.
Ons stryd duur voort, op elke terrein, tot ons hierdie juk as
volk van ons afgewerp het.
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HNP in 50 jaar

(Van bladsy 1)

daardie beginsels geanker: Afri-
kanerskap, Witmanskap, Chris-
tenskap en Volkskap.

Wat het die HNP gedoen?

Die HNP het vanaf sy stigting die
NP se beleid van oorgawe beveg
― verkiesing na verkiesing. Baie
gou het die HNP die amptelike
opposisie, die Verenigde Party
(die VP), as opposisie onttroon.
In 1981 was daar ’n duidelike
swaai na die HNP. Die HNP het
daarin geslaag om die blanke kiesers te oortuig van
die NP se oorgawe-politiek. Die geleentheid was
daar om die toestand wat sou lei tot die Blankes
se ondergang, te stuit.

As gevolg van die HNP se groei, is die KP gestig.
Die regse stem is verdeel en die NP kon voortgaan
met sy oorgawe-politiek.

Wat het die HNP gedoen? Die HNP het die een
plan na die ander na die tafel gebring om die NP te
stuit. Telkens is voorstelle gemaak om die NP na
die stembus te dwing en hom te verslaan. Die slag-
spreuk was: Stuit die NP, of Stuit De Klerk! Selfs in
aanloop na die onwettige verkiesing in 1994 het die
HNP en die KP besef dat om weg te bly van die stem-
bus, die grootste politieke impak sou hê om die
NP/ANC se planne te ontwrig.

Genl. Constand Viljoen het saamgestem, maar ter
elfder uur die Vryheidsfront gestig en aan die ver-
kiesing deelgeneem. Die HNP en die KP het buite
gebly en by die Blankes van Suid-Afrika gestaan.

Na die oorgawe het die NP kortstondig die NNP
(Nuwe Nasionale Party) geword, en ontbind. Later
het die KP ook ontbind en so halfhartig die “Plus”
van die Vryheidsfront geword. Die HNP het egter
bly voortbestaan en dra steeds die boodskap van
algehele vryheid vir die Afrikanervolk.

Wat het die HNP gedoen? Die HNP het by die
waarheid gestaan. Die HNP het op Afrikanerbe-
ginsels bly staan. Die taak van die HNP was om
die NP te verslaan, maar daarvoor het die HNP die
steun van die kiesers nodig gehad.

Die vraag is nie wat het die HNP gedoen nie. Die
vraag moet wees: wat het die NP, die KP en die
VF gedoen? Wat het die HNP se politieke oppo-
nente gedoen?

Die Nasionale Party het die pad van Afrikanerskap

verlaat. Deur toegewings het hy die
een politieke beginsel na die ander
afgebreek. Die NP het met die vyand
onderhandel en by die onderhan-
delingstafel is toegewing na toege-
wing gemaak.

Die groot geld-kapitaal het hulle in-
vloed gebruik en die NP-leiers was
te swak om nee te sê.

Uiteindelik het mnr. FW de Klerk to-
taal oorgegee aan die kommunis-
tiese ANC. Die NP het geswig voor
’n terroristebende. Wat het die NP
in 25 jaar gedoen? Die NP het die
Witman se politieke mag weggegee
en daarmee saam die Afrikanervolk

se vaderland aan die vyand oorhandig ― sonder
dat ’n enkele skoot geskiet is.

Wat het die KP gedoen? Die KP het in 1981 besef
waarheen die HNP op pad was. Toe verdeel die KP
die regse stem en daarmee kon die NP op sy pad
van oorgawe voortgaan. Samewerking en eendrag-
tige optrede het nie gerealiseer nie, tot spyt en na-
deel van die Afrikaner. Omdat sy beginselbasis nie
sterk genoeg was nie, het die KP ook verdwyn.

Wat het die Vryheidsfront van genl. Viljoen ge-
doen? Hy het sy vennote aan die regterkant (om
nie aan die 1994-verkiesing deel te neem nie) in
die steek gelaat en in die veelrassige bestel inge-
gaan. Die gevolg? Daar is wettigheid aan De Klerk
se een mens, een stem-verkiesing gegee. Met Vil-
joen se deelname is die verkiesing gelegitimeer.

Wat het ander opponente van die HNP gedoen? Het
hulle dié toestand kon verhoed? Die VP: verander 

(Vervolg op bladsy 4)

HERSTIGTE NASIONALE PARTY



4     Die Afrikaner 1 April 2022

(Van bladsy 3)

in die NRP en verdwyn toe; dr. Louis Luyt: verd-
wyn; die DP van dr. Theo Gerdener: verdwyn; die
Progressiewe Party (PP): verander in die PFP,
word later die DP en gaan op in die DA. Die Nasio-
naal Konserwatiewe Party (NKP) het opgegaan in
die KP en op dié manier verdwyn. Die HNP het egter
bly staan ― getrou aan sy volk, waardes en be-
ginsels.

Wie moet ons verwyt omdat die politieke mag aan
die ANC oorhandig is? Die aanklag moet wees:
Kyk wat het die NP gedoen! 

Wat doen elke nuwe organisasie wat gestig word
omdat daar nie eenheid in die volk is nie? Let wel:
nog ’n nuwe organisasie om eenheid te kry, nie
aansluiting en deelname by ’n bestaande party of
organisasie om dié te versterk nie. Dié meestal
eenman-organisasies maak WhatsApp-video’s en
reël optogte en kritiseer alles en almal in die poli-
tiek ― maar plaas nie ’n werkbare plan of ideaal op
die tafel nie. Daar word nie gevra “Wat het wie ook
al gedoen?” nie.

In 1970, 1974, 1977, 1981, 1987 en 1989 het die kie-
sers vir die NP gestem en teen die HNP gestem. In
die twee referendums van 1983 en 1992 het die kie-
sers ja gestem en nie nee gestem soos die HNP,
die KP en die AWB by hulle gepleit het nie.

Die rede vir die toestand waarin ons volk vandag
is, gaan nie oor wat die HNP gedoen of nie gedoen
het nie. Die HNP het die regte dinge gedoen. Die
HNP het die korrekte insig gehad. Die HNP het
gewaarsku. Die HNP het by die kiesers gepleit. Die
HNP het afvaardigings na FW de Klerk gestuur en
met hom gepraat oor die pad wat hy gekies het.
Die HNP het alles moontlik gedoen. Die blanke
kiesers wou nie na die HNP luister nie. Hulle wou
die HNP nie glo nie. Hulle wou nie glo wat hulle ge-
sien het nie. Hulle het die leuen geglo en “nasionaal”
gestem.

Dit is maklik om te vra wat het die HNP gedoen? Die
vraag moet ook wees: wat het die blanke kiesers
gedoen? Wat doen die blanke kiesers steeds? Hoe
is dit moontlik dat die kiesers vir FW de Klerk ge-
stem het en nie vir Jaap Marais nie?

Die HNP het in die politiek gekies vir verantwoor-
delikheid, pligsbesef, getrouheid en offervaardigheid.
Dit het die HNP in oorvloed gehad. Sy opponente
het gekies vir rykdom, eer en aansien.

Wat doen die HNP vandag? Die HNP veg vir die
Afrikanervolk se vryheid. Die HNP dra steeds die
ark van Afrikanernasionalisme.

Die HNP gee al vir 51 jaar ’n gesaghebbende poli-
tieke blad, Die Afrikaner, uit. Vir ’n halwe dekade
dra dié blad steeds die boodskap van Afrikaner-
skap. Verskeie boeke, brosjures en pamflette staan
op die boekrak waarin dié beleid en beginsels
neergepen is.

Wat doen die HNP nou? Die HNP vra nie vir self-
beskikking binne die bestel nie. Ook nie vir sekere
regte binne die menseregtegrondwet van die ANC
nie.

Die HNP sê dat eendragtige optrede slegs op be-
ginsels kan geskied. Wanneer Afrikanerorganisa-
sies en -bewegings kan ooreenkom op die basis
van volkwees en op daardie basis versamel, sal
daar aksie ontwikkel om ons volksvryheid te her-
stel. Die HNP sê uit sy 50-jaar ondervinding daar-
die basis is Afrikanernasionalisme. Dit is die goue
draad van hierdie Boervolk se bestaan. Daarop
kan ons saamstaan, kan ons sterk staan en kan
ons oorwin.

Daardie beginselbasis haal ons as volk uit die
ANC-bestel met sy anti-Christelike grondwet. Daar-
om pleit die HNP dat ons as volk buite die bestel
moet versamel. Daar kan ons staan: edel, trots en
sterk. Daar het ons die woesteny oorwin. Daar kan
ons ons vryheid weer herstel in ons vaderland,
Blank Suid-Afrika!
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Die ANC-regering wil sy “belofte” nakom dat die
ramptoestand beëindig gaan word, maar die prys
wat die bevolking daarvoor gaan betaal, is hoër as
die ramptoestand en sekere Covid-maatreëls.

Ramaphosa het genoem dat daar ’n paar veran-
deringe aan ons Nasionale Gesondheidswet gaan
wees, maar het nie daarop uitgebrei nie.

Wat die veranderinge basies beteken, is dat die
huidige tydelike regulasies wat onder die Ramp-
toestand val, as regulasies onder die Nasionale
Gesondheidswet oorgedra en permanent sal word.

Hier is ’n geskrewe opsomming van die voorge-
stelde gewysigde gesondheidswet wat in die Staats-
koerant gepubliseer is. Daar is vier afdelings in
hierdie koerant, maar die eerste een is veral die
een wat ons die meeste sal raak: "Regulasies met
betrekking tot die toesig en beheer van aanmeld-
bare mediese toestande: Wysiging"

Die voorgestelde "Wysiging aan die Nasionale
Gesondheidswet" hou ’n ernstige bedreiging in vir
die grondwetlike regte en vryhede van burgers om
die volgende redes:
* Die voorgestelde wysiging is ’n verskriklike oor-
skryding van mag.*
* In wese, wat die regering probeer, is om aan hom-
self permanente noodbevoegdhede toe te staan
wat slegs tydens ’n ramptoestand toelaatbaar is —
selfs wanneer geen ramptoestand bestaan nie.*

Die hoofargument teen die “Wysiging aan die Na-
sionale Gesondheidswet” is dat dit aan die rege-
ring permanente en verreikende – toestand van
ramp – magte verleen om die grondwetlike regte
en vryhede van burgers op te skort en ernstig te
beperk wanneer en hoe dit ook al goeddink.

Die wysiging verleen aan die regering die wetlike
magtiging om jou in ’n staatsbeheerde kwarantyn,
isolasiefasiliteit teen jou wil te dwing – met totale
beheer oor vrylating.

Die wysiging verleen aan die regering die wetlike
magtiging om die polisie opdrag te gee om jou by

jou huis te kom haal en jou of ’n familielid na ’n iso-
lasiefasiliteit te vervoer. Die vereistes vir selfiso-
lasie is swaar.

Die wysiging verleen aan die regering die wetlike
magtiging om enige medikasie wat hy nodig ag, af
te dwing - wat jy nie kan weier nie. Niemand word
aanspreeklik gehou vir moontlike newe-effekte nie.
Die wysiging verleen regsgesag aan die regering om
daaglikse toesig en monitering van private burgers uit
te voer, insluitend toegang tot privaat inligting deur
middel van oorheersende privaatheidswette.

Die wysiging ken aan die regering wetlike magti-
ging toe om verpligte inentings af te dwing.

Die wysigings gaan dus veel verder as die "Wet
op Rampbestuur" wat slegs tydens ’n ware nasionale
gesondheidskrisis geaktiveer en afgedwing word, en
nie as ’n permanente beheermeganisme nie.

Die wysiging is klaarblyklik onnodig omdat die re-
gering die reg en gesag behou om die "Ramp-
bestuurswet" te aktiveer wanneer ’n ware nasio-
nale gesondheidskrisis ook al bestaan.

Die belangrikste is dat die toekenning van sulke
permanente verreikende magte aan die regering
nasionale selfmoord is vir die regte en vryhede van
sy burgers.

Dit sal hulle ook die mag gee om enige tyd, aand-
klokreëls, inperkings, alkoholbeperkings, beheer
op plekke van aanbidding, openbare vervoer, res-
taurante, besighede, ens. te reguleer en beheer na
hul goeddenke.

Wat hierdie publikasie in die Staatskoerant meer
bedenklik maak, is dat die publiek aanvanklik tot
15 April kans gehad het om voorleggings of be-
sware te maak. Dit is nou vervroeg tot “binne 48 uur”,
wat beteken 1 April. Niemand kon dus enige voor-
leggings of besware registreer nie, wat beteken dat
die drakoniese regulasies sonder slag of stoot ad-
ministratief aanvaar word, selfs buite die parle-
mentêre proses om.

En dit word demokrasie genoem...?



6     Die Afrikaner 1 April 2022

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

Hermanus van der Schyff

Op die voorblad van hierdie uitgawe stel my oor-
lede ouboet en voormalige hoofsekretaris die feite
oor die prestasies van die HNP oor die laaste meer
as ’n halfeeu.

Dit mag dalk na weinig klink, maar as daar geen
HNP was toe John Vorster van dr. Verwoerd se
beleid afgewyk het nie, het die land al vinniger ’n
swart meerderheidsregering gehad, soos wat Pik
Botha dit destyds al voorspel het.

Die HNP het in die bres getree vir die ou Suidwes-
Afrika, en was die remskoen daar. Die HNP het in
die bres getree vir Ian Smith van Rhodesië, toe
John Vorster die Staatspresident se Wit Trein
gekaap het vir ’n onsinnige Brugberaad.

Die opkoms van die HNP in die vroeë tagtigs, het
die NP-regering genoop om stadiger met sy ver-
raad planne voort te gaan.

Waarom sê ons dit nou weer?

Ons volk kan nie sonder die gewete, visie en be-
ginsels van die HNP wees nie. Mnr. Jaap Marais
het altyd gesê dat om reg te wees, is om ’n mag te
wees. Dit maak van die HNP in wese ’n magtige
organisasie. Daarom moet hy bly voortbestaan.

Die tye is moeilik, en die ekonomie is ellendig.
Rentekoerse is onlangs verhoog, brandstofpryse
gaan weer die hoogte in skiet in die nuwe maand.
Tog hef die HNP steeds geen ledegeld nie, en by-
draes is vrywillig. Daar is geen gewaande “Hert-
zog-miljoene” wat die HNP aan die gang hou nie.
Ons kan net hoop dat ons ook vir die toekoms kan
reken op lesers van Die Afrikaner en lede van die
HNP om ons boodskap van Afrikanernasionalisme,
en verset teen hierdie bestel, te kan voortsit.

Immers, welke regdenkende wil deel wees van ‘’n
falende staat’, waar selfs die uitvoervrugte vrot raak in
die hawe, omdat kader-ontplooiing verhoed dat

Vanaf die Hoofbestuurder se Lessenaar
bekwame mense die hyskrane kan herstel en be-
werk. Watter regdenkende kan tevrede wees met
die paaie se totale verval, terwyl sommige provinsies
die geld wat hulle vir herstel uit die staatskas ont-
vang het, terugbetaal omdat dit nie gebruik is nie.

Die kommuniste wat die ANC-bestuur oorheers,
verhinder dat die ANC Rusland se inval in Oe-
kraïne veroordeel. Ons sê nie Rusland is reg of
verkeerd nie, dit wys net hoe ruggraatloos die be-
wind is, en dit wys die Westerse wêreld hoe kor-
rup en onbetroubaar die ANC-regering werklik is.
Wil ons deel wees van so ’n bestel?

Nuwe werkloosheidsyfer wys dat nog meer mense
werkloos is. Maar Ramaphosa spog by die skou in
die Midde-Ooste oor Suid-Afrika se bekwame mense
wat kan werk as hulle besigheid hierheen bring. Hy
spog ook oor beloftes van miljarde wat hier belê sal
word. Dan kom ons agter die meeste van die be-
loftes kom van vorige jare se beloftes. En inmid-
dels gee die Ouditeur-Generaal die een verdoe-
mende verslag na die ander van korrupsie, diefstal
en onbekwaamheid.

Dit is nie die Suid-Afrika wat ons geken het nie, en
waar ons ouers en grootouers gewerk het onder
onkreukbare leiers soos genl. Hertzog, dr. Malan,
adv. Strijdom en dr. Verwoerd  -  dié manne wie se
beleid die HNP steeds uitdra, want dit was ’n werk-
bare beleid.

Daarom moet die HNP bly voortbestaan, en het
ons elkeen se ondersteuning nodig, betreffende
morele ondersteuning, ondersteuning om ons
strukture op te bou, en finansiële ondersteuning.

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. 
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Nederlandse polisie aangekla 
wat nasionalistiese 
betoging kortwiek

Die nasionalistiese Vlaams-Nederlandse organi-
sasie, Voorpost, het verlede jaar by die Eurovisie
Sangfees in Rotterdam, Nederland, ’n vreedsame
betoging gehou.

Die polisie het verkeerd opgetree en die meeste
van die vreedsame Voorpost-betogers verplig om
hulself te identifiseer, hulle deursoek en verskeie
items gekonfiskeer. As die betogers nie sou saam-
werk nie, sou hulle gearresteer word.

“Dit is nie vir ons aanvaarbaar nie,” sê die voorsit-
ter van Voorpost Nederland, mnr. Florens van der
Kooi aan Die Afrikaner. “Betogers moet sonder
hindernisse na die plek van die betoging kan gaan.

“Die polisie het ook die plek van die betoging met
voertuie gesluit. Baie mense het onveilig gevoel en
het uiteindelik nie na die betoging gekom nie,” sê
mnr. Van der Kooi.

Die saak het op verhoor gegaan aangesien Voor-
post die polisie se optrede verder geneem het.

Tydens die verhoor het mnr. Van der Kooi getuig
en gesê sy organisasie kon nie sy mening uitspreek
nie weens die optrede van die polisie, wat die be-
toging ’n mislukking gemaak het. “Die ontplooiing
van ’n groot polisiemag het nie meer sekuriteit ver-
skaf nie, maar het slegs inbreuk gemaak op vry-
heid van uitdrukking. Boonop was die toon waarin
ons betogers genader is onprofessioneel.”

Daar was ander betogings ook die dag gehou, en
Voorpost het die polisie daarvan beskuldig dat nie
alle betogings daardie dag op dieselfde manier be-
handel is nie.

Voorpost het vyf klagtes teen die polisie aanhangig
gemaak, naamlik (1) dat hulle die betoging fisies
gesluit het, wat ’n aantasting is van die reg om te
betoog; (2) dat dit onvanpas was dat die polisie
burgers identifiseer omdat hulle as betogers ge-
klassifiseer word. “Die polisie het betogers gevra om
hulself te identifiseer en dit is onvanpas. Dit maak
dus inbreuk op die privaatheid van die betrokkenes.
Identifikasie is ’n inbreuk op die privaatheid van
deelnemers aan ’n betoging en dus raak die polisie
die reg om te demonstreer en op vryheid van uitdruk-
king. Die skikkingsbrief (’n voorstel van die polisie)
lui dat die polisie dit gedoen het met die doel om '’n
foto van die deelnemers te kry'. Dit is onwettig. Ons
weerlê dat niks gedoen word met die inligting wat 

(Vervolg op bladsy 8)
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verkry is nie”;  (3) dat dit onvanpas was dat die polisie
burgers deursoek omdat hulle as betogers geklas-
sifiseer word. “Die blote feit dat iemand vir ’n demon-
strasie kom, behoort nie gronde vir ’n deursoeking
te wees nie”; (4) dat dit onvanpas was vir die polisie
om burgerlikes te fotografeer omdat hulle as be-
togers bestempel word. “Dit is intimiderend vir bur-
gers as hulle afgeneem of verfilm word omdat hulle
as betogers erken word of nadat hulle eerlik vir die
polisie gesê het dat hulle vir ’n demonstrasie kom.
Dit maak dit des te meer intimiderend wanneer dit
saam met identifikasie en ’n soektog gedoen word.
Die polisie pleeg growwe skending van die reg op
vryheid van uitdrukking en om te betoog”; en (5) Voor-
post word anders behandel as ander betogings. “Aan
die begin van die betoging was dit duidelik sigbaar
dat die byeenkoms van Voorpost deur die mobiele
eenheid en hul voertuie afgesper is. By die Rainbow
Coalition (’n linkse teenbetoging teen Voorpost)
het die polisie in die begin niks afgesper nie. Daar
was net ’n paar baie vriendelike 'platpette' op ’n ge-
paste afstand.

“Die veelbesproke vyandigheid was ’n eenrigting
in die rigting van Voorpost. Jy sou dan verwag dat
die aggressor, wat net TEEN Voorpost kom betoog
het, die polisie se aandag sou kry, maar inteendeel.”

Uitspraak in die saak word later verwag.

Hongarye vir die Hongare

Die Hongaarse president, Victor Orban, het die
Oekraïnse president Zelensky se oproep vir ’n ver-
enigde EU-front teen Rusland verwerp. Orban het
ook wapenaflewerings aan Oekraïne via Hongaar-
se grondgebied uitdruklik verbied.

Onlangse vlugkaarte het ook aan die lig gebring
dat geen vlugte van Turkye na Oekraïne die Hon-
gaarse grondgebied aangedurf het nie, wat daarop
dui dat Turkse TB2 Bayraktar hommeltuig-aflewe-
rings aan Oekraïense magte nie deur Boedapest
verwelkom is nie.

"Hongarye is aan Hongarye se kant in die oorlog
tussen Rusland en Oekraïne," het Orban ná die
EU-NAVO-beraad in Brussel gesê. Sy land help
almal wat in die moeilikheid is, maar wil ook sy eie

nasionale belange laat geld en beskerm. Hongarye
moet altyd op elke internasionale forum opstaan
vir sy nasionale belange, het Orban gesê. “Daarom
maak dit nie saak watter regering Hongarye het nie.
Of dit ’n regering het wat nasionale belange onder-
steun of een wat ’n onderdanige rol inneem en saam
met die groot lande swem wat gesag uitstraal.”

Daar is "sekere Hongaarse belange wat deur ’n
oorlog in ons omgewing bedreig kan word," het hy
bygevoeg. "Daarom is ons in ’n gevaarlike situasie,
maar ons is aan Hongarye se kant en ons kyk na
die situasie met Hongaarse verstand en vanuit ’n
Hongaarse oogpunt."

Orban het hom ook uitgespreek teen verdere
sanksies teen Rusland. Vrede kan nie herstel word
deur sanksies in te stel wat “ons meer benadeel as
die Russe nie”.

Die Hongaarse regeringshoof het ook die instel-
ling van geen-vliegsones oor Oekraïne nadruklik
verwerp. Hy beskou dit as “gevaarlike voorstelle”.
Dit is heeltemal verstaanbaar dat Oekraïners NAVO
vra om aan lugoorlogvoering deel te neem en
wapens te stuur, het Orban gesê, maar bygevoeg:
"Ons is nie Oekraïners of Russe nie, ons is Hongare."

Hunter Biden dalk betrokke by
Oekraïense biolaboratoriums

Hunter Biden, seun van die Amerikaanse president,
Joe Biden, se moontlike betrokkenheid by biolabo-
ratoriums in Oekraine laat ernstige vrae ontstaan
oor die rede vir die Amerikaanse Oekraïne-beleid.
Onlangse e-posse waarop die Britse Daily Mail en
die National Pulse af gekom het, onthul dat Hunter
Biden gedurende die afgelope dekade ’n groot be-
langstelling in patogeennavorsing in Oekraïne ge-
had het en dit as ’n instrument vir geopolitieke sake
in daardie land gebruik het. Dit is toevallig dat ’n
patogeen wat verband hou met navorsing oor die
verkryging van beheer die wêreld vernietig het, en
toe was die volgende "groot huidige ding" op die geo-
politieke verhoog niemand anders nie as Oekraïne.

Amerikaners eis nou ’n paar antwoorde oor hoekom
hulle regering so baie betrokke was - via die vise-
president se seun - by beide patogeennavorsing
en Oekraïne, en om seker te maak dat Oekraïne nie
Wuhan 2.0 is nie?

Vroeër is ook die bekende verbande tussen die
biotegnologiefirma, Metabiota Inc., wat verantwoor-
delik is vir die patogeennavorsing in Oekraïne, die
DOD, en EcoHealth Alliance, onthul, en hul ver-
band met die Wuhan-laboratorium wat waarskynlik 

(Vervolg op bladsy 9)
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verantwoordelik is vir die lekkasie van SARS- CoV-
2. Daar is ook onthul dat Rosemont Seneca Tech-
nology Partners (RSTP), ’n filiaal van die Hunter
Biden en Christopher Heinz-gestigte Rosemont
Capital, ’n dekade gelede aan Metabiota, ’n maat-
skappy wat van gevaarlike laboratoriumprotokolle
beskuldig is tydens die Afrika-ebola-pandemie, sy
eerste kontant-inspuiting gegee het.

Nuwe e-posse van Hunter Biden se skootrekenaar
toon dat sy betrokkenheid by Metabiota en pato-
geennavorsing in Oekraïne baie dieper was as net
’n aanvanklike belegging.

Op 4 April 2014 het Mary Guttieri, vise-president
van Metabiota, ’n e-pos aan die jonger Biden ge-
stuur waarin hulle uiteengesit het hoe hulle "Oekraïne
se kulturele en ekonomiese onafhanklikheid van
Rusland kan bevestig" met hul gesamentlike on-
derneming. Die e-pos is van Hunter se skootreke-
naar deur die Britse Daily verkry. Dit is nogal ’n
eienaardige doelwit vir ’n maatskappy wat kwan-
suis wetenskaplike navorsing en ontleding doen
oor opkomende pandemies.

Nog ’n e-pos gedateer 8 April 2014 van Burisma
se uitvoerende hoof, Vadym Pozharskyi, verwys
na ’n "wetenskapprojek" wat Hunter aan hom gerig
het wat Burisma en Metabiota in Oekraïne betrek het.
"Kry asseblief ’n paar aanvanklike punte wat be-
spreek moet word vir die doeleindes van die ont-
leding van die potensiaal van hierdie, wat jy die
'Science Ukraine'-projek genoem het," het Pozhar-
skyi geskryf. Hunter sit op die direksie van Buris-
ma, ’n Oekraïense gasmaatskappy wat besit word
deur die korrupte miljardêr Mikolay Zlochevsky,
wat na Monaco gevlug het nadat hy ondersoek is.
Hunter se pa was as vise-president in beheer van
Amerika se buitelandse beleid met Oekraïne in
2014 toe dit alles plaasgevind het en toe die Ame-
rikaanse regering die rewolusie gesteun het wat
gelei het tot die uitsetting van die pro-Russiese Vik-
tor Janoekowitsj. Dit was in hierdie tyd dat die de-
partement van verdediging die Metabiota-operasies
in Oekraïne begin finansier het.

Nadat Metabiota tussen Februarie 2014 en No-
vember 2016 18,4 miljoen van die Amerikaanse
Defense Threat Reduction Agency (DTRA) ont-
vang het, met $307 091 geoormerk vir "Oekraïne-
navorsingsprojekte", "het Metabiota in Oekraïne ge-
werk vir Black & Veatch, ’n Amerikaanse verdedi-
gingskontrakteur met diep bande met militêre in-
telligensie-agentskappe, wat veilige laboratoriums
in die Oekraïne gebou het wat dodelike siektes en
biowapens ontleed het,” volgens die Daily Mail.

“Dit laat die vraag ontstaan, wat is die werklike
doel van hierdie onderneming? Dit is baie vreemd,”

het die voormalige senior CIA-beampte Sam Fad-
dis in ’n onderhoud met die Daily Mail gesê. “Sy pa
was die visepresident van die Verenigde State en
in beheer van betrekkinge met Oekraïne. So hoe-
kom was Hunter nie net in die direksie van ’n ver-
dagte Oekraïense gasfirma nie, maar het hulle ook
by ’n maatskappy aangesluit wat aan biowapen-
navorsing werk?

Biden was so betrokke by Metabiota dat een e-pos
wat dieselfde maand in 2014 geskryf is, onthul dat
hy en sy sakevennoot Eric Schwerin bespreek het
om hul kantoorruimte aan die San-Francisco-ge-
baseerde biotegnologiefirma te onderverhuur.

So, waaraan presies het hulle gewerk? Die Na-
tional Pulse het berig dat ’n kenmerk in die Weten-
skap- en Tegnologiesentrum in Oekraïne se 2016-
jaarverslag vertel van ’n Oktober 2016-vergade-
ring wat Amerikaanse militêre amptenare en hul
Oekraïense eweknieë saam met Black & Veatch
en Metabiota-personeel betrek het om die labora-
toriumwerk te bespreek. Die bespreking het gesen-
treer rondom "bestaande raamwerke, regulatoriese
koördinasie en deurlopende samewerkingspro-
jekte in navorsing, toesig en diagnostiek van ’n
aantal gevaarlike soönotiese siektes, soos voël-
griep, leptospirose, Krim Kongo hemorragiese
koors en brusellose."

Die National Pulse haal ’n 2019-artikel aan wat
deur navorsers van Metabiota en drie Oekraïne-
gebaseerde institute geskryf is en deur die Ame-
rikaanse agentskap vir die vermindering van bedrei-
gings vir verdediging gefinansier is, wat uiteensit
hoe hulle ’n vorm van Afrika-varkgriep geïsoleer
het deur ’n vark uit Oekraïne in 2016. Hulle het ook
hul navorsing bekend gemaak oor miltsiekte by
diere in Oekraïne.

In die verlede het Metabiota saam met EcoHealth
en die Wuhan Institute of Virology gewerk. Die
soönotiese projekte wat in Oekraïne beskryf word,
klink baie soortgelyk aan die werk waarmee Eco-
Health in Wuhan betrokke was. In Februarie 2016
het EcoHealth se stigter, Peter Daszak, die maat-
skappy se soönotiese patogeenwerk verduidelik.

(Vervolg op bladsy 10)
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Onlangs het die National Pulse, gebaseer op Eco-
Health se 990 indienings en ontleding deur Pro-
Publica, bevind dat die maatskappy se beleggings-
inkomste met 342% gestyg het in die jaar van die
Covid-pandemie. EcoHealth het miljoene dollars
van Fauci se NIAD ontvang om saam met die
Wuhan-instituut aan "moordenaar"-virusse te werk,
wat "chimeriese" virusse skep wat in mense ver-
sprei word teen ’n tempo "gelykstaande aan epi-
demiese stamme van SARS-CoV."

Metabiota se Hoof Uitvoerende Beampte, Nathan
Wolfe, het op 1 Augustus 2014 ’n artikel in Time
geskryf waarin sy mening oor die Ebola-uitbreking
in Afrika uiteengesit word en toe letterlik Korona-
virus as die volgende uitbreking voorspel het: “Al-
hoewel Ebola-virus nie die volgende wêreldwye
Andromeda-stam sal wees nie, is daar virusse
daarbuite wat wel kan wees. Koronavirusse (soos
SARS) en griepvirusse (soos die H1N1-virus van
1918) toon byvoorbeeld dat sommige virusse
werklik oor die wêreld kan versprei op maniere wat
ons hele planeet sal verblind en beïnvloed. Dit is
opmerklik dat ’n nuwe Koronavirus, die Midde-
Oosterse Respiratoriese Sindroom (MERS), en ’n
nuwe griepvirus, die H7N9-virus, baie min aandag
van die internasionale media ontvang. Miskien net 
so belangrik is dat daar miljoene steeds ongeï-
dentifiseerde virusse in dierereservoirs is, waaron-
der, byna seker ’n virus is waaroor ons geen ver-
moë sou hê om te verstaan of te stop as dit vandag
skielik sou opduik nie.”

As daar geen pandemie was wat waarskynlik ge-
skep is deur soortgelyke navorsing - moontlik deur
dieselfde spelers - wat miljoene wêreldwyd dood-
gemaak het en nog meer miljoene ander op een of
ander manier geraak het nie, sou daar nie soveel
kommer wees oor hierdie navorsingsprojekte in Oe-
kraïne nie. Maar gegewe wat gebeur het, hoekom 

is daar geen kommer van die media of die politici
oor wat Amerika in Oekraïne en elders gedoen het
nie? En hoe vorm dit die hele geopolitieke wêreld-
beskouing oor die Russies-Oekraïnse konflik?

Hillary Clinton beboet oor leuens oor 
finansiering van Trump deur Rusland

Die Amerikaanse Federale Verkiesingskommissie
(FEC) het Hillary Clinton se 2016 presidensiële
veldtog en die Demokratiese Nasionale Komitee
(DNC) beboet vir die oortreding van federale wet-
gewing deur te lieg in verslae oor sy befondsing
van die sedertdien gediskrediteerde Steele Dossier.

Die Coolidge-Reagan-stigting het in 2018 ’n klag
by die verkiesingskommissie ingedien en versoek
dat die Clinton-veldtog en die DNC aanspreeklik
gehou word vir verskeie oortredings van die Fede-
ral Election Campaign Act met betrekking tot hul
befondsing van die dossier wat ’n ondersoek na die
destydse Republikeinse kandidaat, Donald Trump se
verkiesing onderneem het. Dit het gehandel oor
Russiese inmenging tydens Trump se verkiesing,
maar die bewerings is later as vals bewys.

Die FEC het die Coolidge-Reagan-stigting ingelig
dat hy na ’n hersiening met die bewerings saamstem. 

(Vervolg op bladsy 11)

“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.
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“Nadat die Kommissie ’n ondersoek in hierdie saak
gedoen het, het die Kommissie die waarskyn-like
rede gevind om te glo dat die DNC Services
Corp./Democratic National Committee en Virginia
McGregor in haar amptelike hoedanigheid as te-
sourier sekere kodes oortree het. 

“Die Kommissie het verder rede gevind om te glo
dat Hillary namens Amerika en Elizabeth Jones in
haar amptelike hoedanigheid as tesourier verskeie
kodes oortree het,” het dit voortgegaan.

Die aangemelde oortredings het te doen gehad
met verskeie bepalings van federale wetgewing
rakende verslagdoeningsvereistes. In reaksie op die
oortredings het die FEC boetes teen Clinton se
tesourier en die DNC se tesourier van onderskei-
delik $8 000 en $105 000 gehef.

Die agtergrond van die storie is dat die berugte
dossier, wat gebruik is om die FBI se Trump-Rus-
land-ondersoek van stapel te stuur, die onderwerp
van wydlopende ondersoek geword het in die jare
ná Trump se verkiesing tot die presidentskap.

Benewens onthullings dat die inhoud daarvan
versinsels is, is die skandalige dokument in diepte
ondersoek vir sy twyfelagtige bronne - wat uitein-
delik geblyk het Hillary Clinton se veldtog en haar
eweknieë in die DNC te wees.

Die FEC het nou bevind dat die Clinton-veldtog
en die DNC streng verslaggewingswette oortree
het toe hulle ’n gesamentlike betaling van $1 024 407
aan die regsfirma Perkins Coie LLP geëis het vir
Fusion GPS se inligting oor die dossier wat vir regs-
redes was en nie vir opposisienavorsing nie.

Die twee politieke liggame het hul beriggewing
verdedig en aangevoer die betalings tegnies aan die
regsfirma gemaak is, wat op hul beurt vir die oppo-
sisienavorsing betaal het. Maar die FEC het bevind
die redenasie is vals en het vasgestel dat die wet
duidelik oortree is.

Hofrekords oor die saak sal na verwagting in die
volgende maand bekend gemaak word.

Dan Backer, wat die klagte gelê het namens die
Coolidge-Reagan-stigting, ’n nie-winsorganisasie  
wat op vrye spraak fokus, het die FEC se besluit
verwelkom.

Backer het aan die Washington Examiner gesê:
"Dit kan heel moontlik die eerste keer wees dat 
Hillary Clinton - een van die mees ooglopend kor-
rupte politici in die Amerikaanse geskiedenis - eint-
lik wetlik aanspreeklik gehou word, en ek is trots daar-
op dat ek die FEC gedwing het om ten minste een
keer hul werk te doen. Die Coolidge Reagan-stig-
ting het bewys dat Amerikaners wat vir integriteit
staan, suksesvol teen die Clinton-masjien en ander
korrupte politieke elites kan opstaan."

Die FEC het gesê dat nie die Clinton-veldtog of
die DNC toegegee het dat hulle in die verslae ge-
lieg het nie, maar dat hulle besluit het om “nie die
bevindings te betwis nie”. “Slegs vir die doel om
hierdie aangeleentheid spoedig af te handel en om
verdere regskoste te vermy, gee die respondente
nie toe nie, maar sal nie die kommissie se bevin-
ding verder betwis nie,” het hulle verklaar.

Duitse goederetreine 
staan oor kragtekort

Op 23 Maart het die Deutsche Bahn die goedere-
treindienste, heeltemal gestaak as gevolg van ’n
tekort aan elektriese krag. Daar word gepraat van
’n katastrofe in wording as ’n voorheen-leidende
industriële land in so ’n situasie beland, wat herin-
ner aan die Suid-Afrikaanse kragkrisis met Eskom.

Spoorverkeer was reeds in die middel van die 19de
eeu wêreldwyd verantwoordelik vir vooruitgang en
welvaart. Waarnemers meen dat met sy rampspoe-
dige groenbeleid is Duitsland besig om homself te
verwoes en hom heeltemal irrelevant te maak.

Alhoewel goederetreinverkeer uiters belangrik is
vir die ekonomie, kon Deutsche Bahn niks anders
doen as om dit regoor Duitsland te sluit nie. Ener-
gietekort sou die rede wees. DB Energie produseer
self tweederdes van die energie wat benodig word
vir spoorwegbedrywighede, die res word aange-
koop. Terselfdertyd spog hulle met hul beweerde
prestasies in klimaatbeskerming.

Natuurlik volg ’n staatspoorweg altyd politieke rig-
lyne – en in Duitsland is dit ’n linkse tot radikaal linkse
koalisie. Klaus Schwab se boek “The Great Reset”
sê reeds dat voorsieningsknelpunte in die Westerse
wêreld sal ontstaan. Die globaliste se plan kan be-
vorder word deur ’n beleid van oënskynlik onopval-
lende terugslae en sogenaamd geïsoleerde gebeure.

Die hele optrede van die Duitse politiek, veral sedert 

(Vervolg op bladsy 12)
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die aankondiging van die Energieverandering, is
gemik op die vernietiging van die eens groot indus-
triële nasie. Terwyl ’n mens kan aanvaar dat daar
onbevoegdheid en onnoselheid is aan die kant van
sommige van die groenspektrum-protagoniste wat
dink dat die kragnetwerk op een of ander manier
“kabouterenergie” sal kan stoor, moet in gedagte
gehou word dat daar ’n groter plan kan wees agter
alles wat gebeur. Onbekwame en swaksinnige po-
litieke poppe kan net help, want hulle doen presies
wat van hulle gevra word sonder weerstand.

Die Europese spoorwegnetwerk vra nou vir ’n on-
afhanklike ondersoek na die gebeure wat gelei het
tot die staking van goederetreindienste. Weens die
politieke inmenging is dit te betwyfel of so ’n onder-
soek hoegenaamd van stapel gestuur gaan word
en of dit tot resultate sal lei. In hierdie geval is dit
meer waarskynlik dat nywerhede wat deur vertra-
gings geraak word, ’n regsgeding moet indien. In ’n
eerste motivering het DB Energie verduidelik dat
daar “instandhoudingsprobleme” in verskeie krag-
sentrales op dieselfde tyd was en dat hierdie bot-
telnek vererger sou gewees het deur ’n onverwag-
te sluiting van ’n kragsentrale.

Intussen gaan Deutsche Bahn voort om "100
persent groen energie" vir treinreise te adverteer.
Die hoofkwessie hier is waar die elektrisiteit ge-
koop word. Duitsland maak sterk staat op, soos dit
genoem word, “nonsens-energieë wat goed lyk in
die nuus, maar in die praktyk skaars bydra tot die
vraag na energie.”

Belgiese inflasie bly styg

Inflasie in België het in Maart van 8,04 persent tot
8,31 persent gestyg, wat die hoogste vlak is sedert
Maart 1983.

Energie is steeds die grootste sondebok nadat dit
149 persent duurder is as ’n jaar gelede, elektrisi-
teit 50 persent en motorbrandstof 31 persent. Selfs
haarkappers se pryse word deels verantwoordelik
gehou vir die stygende inflasie.

Die syfers wys dat inflasie stadig maar seker op
ander dienste en produkte begin druk, en dat dit nie

meer net energie is wat die lewe duurder maak nie.
Kos is byvoorbeeld nou 4,63 persent duurder as ’n
jaar gelede. Vir dienste, soos haarkappers, skoon-
maakpersoneel of huurmotorbestuurders, is inflasie
nou 3,2%. Dié syfers is ver bo die teiken van 2 per-
sent, wat as gesond beskou word. Na energie is ver-
voer en voedsel die belangrikste bydraers tot inflasie.

Die BTW-vermindering op elektrisiteit het slegs
’n beperkte impak op inflasie gehad. Die prys van 
elektrisiteit was in Maart 11,7 persent laer as in Fe-
bruarie. Maar dit verander nie die feit dat die elek-
trisiteitsrekening steeds 50 persent hoër is as ’n
jaar gelede nie.

Die feit dat die inflasie van nie-energieprodukte
ook begin styg, verhoog die risiko van ’n sogenaamde
loonprysspiraal. Die verhoogde lewenskoste in
België word outomaties deur loonverhogings ver-
goed. Vir maatskappye beteken dit ’n rekening van
miljarde Euro wat hul internasionale mededingen-
de posisie raak. Die Nasionale Bank het reeds oor
dié effek gewaarsku, hoewel dit volgens die voor-
spelling net tydelik sal wees.

Aksie teen Botswana oor inentings

Pearl Kupe, prokureur, aktivis en regswoordvoer-
der vir die instansie Red List, is besig om ’n aksie
te voer teen Botswana se verpligte inentings, wat
inmiddels weer opgehef is.

Hy skryf op die webblad van die Red List dat Bot-
swana se president, Mokgweetsi Masisi, in Mei 2021
tydens ’n onderhoud met CNN se Zain Asher, en
ook later met BBC, onderneem het om hom te
weerhou van die implementering van verpligte in-
entings in Botswana. Sy redenasie was gesond en
gebaseer op demokratiese en gesonde oppergesag
van die regbeginsels. Hy het veral verwys na die regte
van individue en na hul grondwetlike regte. Dit was
dus ’n skok om te sien dat Botswana op 11 Febru-
arie 2022 ’n aggressiewe verpligte inentingsbeleid
implementeer.

Een van die redes waarom Masisi geval het vir
die uitrol van ’n verpligte inentingsbeleid, was dat
entstowwe, wat van die buiteland verkry is, in April
2022 verval. “Die vervaldatum van entstowwe kan
egter nooit ’n dwingende rede wees vir inbreuk op
fundamentele en sleutel grondwetlike regte,” sê Kupe.

Ten spyte van die belofte van die Botswana-pre-
sident aan die nasie, het die Minister van Gesond-
heid en Welstand, dr. Edwin Dikoloti, ’n lid van die 
Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) se Uitvoe-
rende Raad, op 11 Februarie, ’n kennisgewing in 

(Vervolg op bladsy 13)
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die koerant uitgereik wat inentings verpligtend
gemaak het. Die WGO was aan die voorpunt om ’n
verpligte inentingsbeleid in alle nasies te bevorder,
selfs in Afrika-lande wat met die laagste inenting-
syfer, die laagste statistieke vir Covid opgelewer
het, en kudde-immuniteit in die meeste lande be-
haal het. Die staatskoerantkennisgewing het vereis
dat elke persoon, ongeag van nasionaliteit, ingeënt
moet word of moet inent as hulle die land binne-
kom. Botswana-burgers sal boonop met ’n bedrag
van P5 000 beboet word by hul binnekoms omdat
hulle nie ingeënt is nie.

Bongani Mbonani was ’n Suid-Afrikaanse burger
wat in die kreatiewe kuns- en vermaaklikheids-
bedryf was. Hy het saam met baie kunstenaars ge-
werk. Op 4 Maart 2022 het hy na Botswana gereis
om ’n skeppende kunswerkswinkel by te woon. Met
sy aankoms in Botswana is hy ingeënt en binne ’n
paar uur het hy oor sy kop begin kla. Hy is in die
Princess Marina-hospitaal opgeneem en later na
die intensiewe eenheid oorgeplaas, waar hy in ’n
koma verval, en is die aand van 17 Maart 2022
oorlede, twee dae nadat die Botswana-kabinet
besluit het om verpligte inentings by hul grens-
poste te verwyder. Botswana het op 15 Maart 2022
sy besluit om mense te dwing om by die grens in
te ent, tersyde gestel. Die Minister van Gesondheid
het hierdie besluit in hul Staatskoerant afgekondig
en mense word nou toegelaat om Botswana binne
te gaan met ’n geldige negatiewe 72-uur PCR-
toets. Reisigers word ook aan ’n ander toets on-
derwerp met binnekoms.

Kupe sê die regering van Botswana het ’n plig om

toe te sien dat Bongani se lykskouing en begrafnis-
reëlings op ’n waardige en gepaste wyse uitgevoer
word. “Die regering moet verantwoordelikheid aan-
vaar vir enige en elke fout en/of nalatigheid wat mag
plaasgevind het en moet verseker dat hierdie be-
drog nie met enige ander persoon gebeur nie. Dit
kan bereik word deur sy inentingsbeleid te skrap
en mense hul grondwetlike regte van vryheid van
keuse te gee om te bepaal wat in hul liggame gaan.

“Bongani is die geleentheid geweier om fundamen-
tele grondwetlike regte uit te oefen. Die Neuren-
berg-kode is ’n internasionale instrument wat die etiek
van mediese navorsing bespreek en van toepas-
sing is op alle nasies. Artikel 1 stel en waarborg
sommige fundamentele kwessies, naamlik:
• die reg op liggaamlike en fisiologiese integriteit;
• vrywillige toestemming en die reg op ingeligte
toestemming en om te weet wat die inhoud is van
wat in ons liggame geplaas word;
• die reg om nie ’n proefkonyn of laboratoriumrot
te wees wat mediese eksperimente en kliniese
proewe behels.

"Geen eksperiment moet uitgevoer word waar daar
’n a priori rede is om te glo dat dood of besering wat
iemand ’n invalide kan maak, sal plaasvind nie"

“Deur Bongani te gedwing het om by die Botswana-
grenspos in te ent, het die Botswana-regering hom
al hierdie regte ontsê.

“Hulle het verder onwettig teen hom gediskrimi-
neer deur feitlik gewelddadig te vereis dat hy moet
ent, aangesien dit medies en wetenskaplik getoon
is dat ’n mens steeds Covid-19 kan opdoen en oor-
dra selfs nadat jy ingeënt is — inenting verseker
nie teen die opdoen en oordra van die siekte nie,”
sê Kupe.

’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 Man-
dela, 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 toegewings wat gelei het tot mnr De Klerk

se oorgawe. 

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

Is daar teen dié toegewings gewaarsku, wal gegooi, weerstand gebied?
► Lees dit alles in die HNP se Gedenkalbum: ’n Politieke voëlvlug oor 50 jaar!
► Die koste is R600 per boek. Koerierkoste is R100.



Nog Sistemiese onsin

Ek verwys na die artikel, “Die SISTEEM” in, Die
Afrikaner van 4 Maart 2022.

My dogter en ’n vriend het hul spaargeld bymekaar
geskraap en beplan om later vanjaar besoek te gaan
aflê by ’n vriendin van hulle in Londen.

Die kaartjies is bespreek en die vriend se mediese
fonds het die voordeel dat reisversekering ingesluit
is by die voordeleplan en ek besluit toe om uit te
vind of die mediese fonds waaraan ons gesin be-
hoort ook dieselfde voordeel het.

My gesprek het min of meer (in Engels) soos volg
verloop:

Ek: Goeiedag, ek wil graag uitvind of dit moontlik is
dat lede reisversekering by julle kan uitneem.

Sisteem-werker: Wat is u volle name en van?

Ek: Marina Vermaak

Sisteem-werker: Identiteitsnommer?

Ek: 000000 0000 000

Sisteem-werker: Woonadres?

Ek: Huisie in die stad, Doodloopstraat.

Sisteem-werker: Selfoonnommer?

Ek: 000 000 0000

Sisteem-werker: “Thank you for answering the se-
curity questions, the answer to your question is no,

we do not offer travel insurance to clients or mem-
bers.”

Nou waarvoor al die sekuriteitsvrae as die antwo-
ord net nee is?

Marina Vermaak
Huisie in die stad

Mandela verering is Godslasterlik

Dit grief my dat Nelson Mandela, ja Nelson, ’n En-
gelse naam en geensins toevallig nie, opgehemel
word en letterlik aanbid word, terwyl hy géén engel
was nie. Hy was ’n terroris en ’n moordenaar. Al het
hy miskien nie self geskiet nie, is daar baie sterftes
as gevolg van sy opdragte.

Die stories om hom, onder andere dat daar vir hom
’n goue kamer in die hemel berei is, is Godslaster-
lik om die minste daarvan te sê. Met sy eie mond
het Mandela gesê: “I haven’t bent my knees before
any god”. So, wie ook al dink dat hy nou in die
hemel is, moet maar weer dink. Voorvader-aan-
bidding sal niemand in die hemel kry nie. Onthou
maar wie almal by Mandela se graf vergader het
om sy leiding te vra. Wat was dit anders as voor-
vader-aanbidding?

By die Shell-huis, waar Mandela en van sy volge-
linge in was, dit was op 28 Maart 1994, was daar
’n optog van IVP-lede en dit het Mandela, wat ’n
Xhosa was, nie aangestaan dat Zoeloes hom be-
dreig nie en dit was sy opdrag dat daar op hulle
geskiet word en minstens 19 is toe doodgeskiet.
Onthou maar gerus dat die Zoeloes en die Xhosas
tot vandag toe aartsvyande is en dit gaan net die
lont in die kruitvat nodig hê om hulle aanmekaar te
laat spring.

Onthou ook wie almal deel gehad het aan Mandela
se vrylating, terwyl hy die doodstraf uit en uit ver-
dien het en die hof hom dit misgun het.

Mornay Jansen
Bloemfontein
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Lesers sê hul sê
vandegraafhenk@gmail.com

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.)
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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: Want hoewel julle vanweë die tyd
leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat ’n
mens julle die eerste beginsels van die woorde van
God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk
en nie aan vaste spys nie. Hebreërs 5:12 (Afr.
1953-vertaling)

Oordenking:

Hoe sê die spreekwoord wat is die verskil tussen ’n
groef en ’n graf? Net die diepte!

Kry u en my groei, om toenemend beter dissipels
vir ons Verlosser te wees, die nodige aandag? Die
Woord is in die teksvers baie duidelik dat dit nie ’n
keuse is nie maar ’n opdrag!

Dit is so tragies dat in baie gemeentes dissipelskap
óf nie die aandag kry wat dit veronderstel is om te
kry nie, óf daar is ’n verkeerde aanname dat die
lidmate oor die nodige vaardighede beskik en daar-
mee is die saak daar gelaat.

As ons na die gemeenskap kyk, is daar ooglopend
fout!  Christus sê dat ons (sy kinders) die sout van
die aarde moet wees, dus beswarend! Hierdie is
duidelik nie ’n enkelvoudige saak nie, maar dat daar
’n gebrek aan toerusting is om die bewaring taak
tot uitvoer te bring, ly geen twyfel nie!

Indien, na u mening, dié saak in u gemeente nie
die nodige aandag kry nie, moet u dalk die saak

met u leraar bespreek, miskien kan jy self ’n kos-
bare bydrae maak? Daar is verskeie Bybelgetroue
programme beskikbaar. Dit sou ook vir u ’n moont-
likheid wees, hoewel studie in groepe oor dié saak
bepaalde voordele het, is selfstudie nie te ver-
smaai nie!

Punt van die saak is, as Christus vandag vir u en
my moet beoordeel soos in die teksvers, gaan Hy
oor ons dieselfde getuig?

Gebed: O Vader in die hemel hoog, tot wie ons
ophef hart en oog, lei ons asseblief Vader tot die
gehoorsame uitvoering van dié saak!                                                        

AMEN

Woord en wêreld
Kry u groei in die geloof die nodige aandag?

Deur Dr. Gideon Grobler

Dr. Gideon Grobler
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Vroegoggend is daar al ’n geniepsige
byt in die lug, maar as die son eers sy
werk doen, is die dae ’n laatsomer-
lekker wat ons net op die hoëveld ken.

Rondom Union no.8 is daar nou Don-
derdagoggende ’n ywerige gewerskaf.
Hendrik het vir ons ’n paar groot karton-
dose gekry waarin ons die klaargebreide
truitjies verpak. Sodra ’n doos vol is, gaan
dit na die liefdadigheidsorganisasie wat
klere versprei in die plakkerskampe waar
soveel van ons volksgenote onder hag-
like omstandighede woon.

Dit bly vir my wonderlik hoe daar mense
is wat in hulle herfsjare nuwe talente
ontdek en ontwikkel. Allegro is so een. Sy
vertel dat sy nooit kon brei nie, maar eers
hier op Tweede Wind kom leer het. Nou
ontwerp sy self die kleertjies wat sy kunstig
met prentjies in brei. Sy het ook etikette
ontwerp sodat elke artikel ’n kaartjie met
die prentjie van ’n donkie en die woorde
"Spesiaal vir jou gemaak deur die oumas
op Tweede Wind" op het.

Die ketel sing, breinaalde klik, Pieternella
speel met ’n stukkie wol en Snipper be-
kyk alles uit die hoogte van sy pienk
kussing af.

Die situasie in Europa is maar deurgaans
bo in ons almal se gedagtes saam met
die knaende bekommernis oor die on-
bekende toekoms.

"Sarie, jy is mos voor die Groot Oorlog
gebore, kan jy iets van daardie tyd ont-
hou?" vra Hortensia.

"Julle sal my nie glo nie. Toe almal Pre-
toria toe ry vir die 1938-eeufees, het ek
my eerste lewenslig aanskou. My ma
wou my toe Eeufeesia noem maar toe
Oupa kom met Kakebeenwania, het my

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 Ka-
trien 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..

pa sy voet neergesit. Wat ek toe gedoop
is, vertel ek vir niemand nie. Almal noem
my net Sarie. Soos in Sarie Marais."

"Jou eerste kinderjare was dus in die
skaduwee van die oorlog?" vra Lina.

"Ja. Ons was eintlik bevoorreg in die
klein dorpie waar ons al ons eie kos kon
voorsien. In die stede het mense swaar
gekry met al die voorrade wat oorlog toe
gestuur is.

"Ek kan onthou daar was net bruin suiker
en bruin meel. As jy wou koek bak en die
meel durf sif, was daar groot moeilikheid.

"Mense het petrolkoepons gekry. As jy
iewers heen wou ry, het jy jou koepons
vir ’n lang ruk opgegaar.

"My ma en haar vriendinne het hulle ou
truie losgetorring om vir ons truie te brei.
Hulle kon ook nie garing kry nie, hulle
het rafels uit ou lakens getrek om mee
te lap en stop."

"Het julle speelgoed gehad?"

"Niks. My ouma het vir my ’n pop ge-
maak uit my oupa se ou swart sokkies
maar my hond het dit opgekou. Toe ek
agt was, het die eerste speelgoed in-
gekom en ek het twee poppe gekry. Ek
het nie geweet hoe om daarmee te speel
nie, toe sit ek dit op die kas."

"Waarmee het julle gespeel?"

"O, ons het lekker gespeel. Die diere was
ons speelmaats. Ons het sprinkane in
blikkies gebraai en swaaie van wilgertakke
gemaak. Ons glybaan was paddaslyk op
die leiklipplate in die spruit en ons het
krappe gevang in die dorp se leivore."

"En die skole, Sarie?"

"Ons skool het in elke klaskamer ’n stofie

gehad teen die winterkoue.

Daar was geweldige armoede, ons het
dus nie skooldrag gehad nie. Ons on-
derklere is van meelsakkies gemaak,
maar party het dit nie eens gehad nie.

"Daar was tekorte aan alles, ook papier.
Ons het dus leer skryf met griffels op leie.
As die groter kinders se ink op was, het
hulle swart bessies gekook vir ink.

"Ek dink die arme onderwysers was soms
ook radeloos. Een ou het ons rivier toe
gevat om klippe in die donga te pak, ter-
wyl ’n ander een bondels biesies ge-
bring het en ons geleer mandjies vleg het.

"Die mense het bitter swaar gekry en
die kinders was honger. Toe begin die
owerhede skoolvoeding. Elke dag ’n
broodjie met rosyne in, soms ’n bruin
lekker vol visolie en elke dag met pouse
’n blikbeker vol bonesop gekook deur
Piet die skoolopsigter.

"Ons juffrou het koerantpapier in stukke
geskeur as sakdoeke vir kinders met ver-
koue. Koerantpapier het ook gedien as
toiletpapier."

Die naalde klik-klik, die ketel sing. Elk-
een dink diep.

"Ons is nou gewaarsku. Niemand weet
wat om te verwag nie. Ons hier op Twee-
de Wind is in die bevoorregte posisie
om  voorbereid te wees en self kos te pro-
duseer," som Cornelia ons gevoelens op. 
"Ons moet net die ontwikkeling kelder."

Groete ook aan ou Swaer.

Jou liefhebbende
Sus Lettie.


