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Die bedreiging van Isis in die noorde van Mosam-
biek is besig om wyd neerslag te vind.

Militantes (wat die steun van Islamitiese staat,
Isis, geniet) het reeds in 2017 die gebied van Cabo
Delgado binnegesypel. Hulle het aanvanklik met
baie eenvoudige wapens geopereer, maar die af-
gelope paar maande het hulle wapens meer ge-
sofistikeerd geraak en die terreur het toegeneem.

Meer as ‘n duisend mense is reeds in dié gebied
dood as gevolg van die geweld.

Buitelandse belange is in die spel omdat groot
buitelandse kapitaal in veral die gasbedryf in Mo-
sambiek belê is.

Lande wat belange in die gasontginning het, is
Spanje, Sjina en Rusland. Groot petroleummaat-
skappye soos Total en ExxonMobil is ook betrokke.

Suid-Afrika het groot belang in die ontginning van
natuurlike gas aan die kus van Mosambiek. Ken-
ners meen dat as gevolg van dié belange Suid-
Afrika geen ander keuse het nie as om sy onder-
steuning aan die Mosambiekse regering te verleen
om die veiligheid in Cabo Delgado te stabiliseer.

Daar is sprake dat die Franse vloot ― en dalk
selfs Amerika ― op die een of ander manier be-
trokke kan raak om die gas- en oliebedryf aan die
kus van Mosambiek te beskerm.

Suid-Afrika se minister van internasionale betrek-
king en samewerking, dr Naledi Pandor, sê Suid-
Afrika is bereid om Mosambiek te help as daar so ‘n
versoek gerig sou word. Die Suid-Afrikaanse veilig-

Suider-Afrika nie in staat om die aanslag af te weer nie

heidsagentskappe moet egter hulle kapasiteit en
invordering van data verbeter sodat ‘n ingeligte
besluit geneem kan word hoe om hulp te verleen.

Wat Suid-Afrika se betrokkenheid betref, is die
mening dat daar te veel vrae oor Suid-Afrika se ver-
moëns en sy finansiële posisie is om betrokke te
raak. Dit geld vir al die lande in dié streek. Die ver-
moë van die Mosambiekse regering om die toe-
stand hok te slaan, is ook onder verdenking en sal
nie oornag kan verander nie.

Woordvoerders is egter uitgesproke dat ‘n poli-
tieke oplossing eerder gesoek moet word as ‘n mili-
têre oplossing. Van hulle is van mening dat so ‘n
oplossing nie in vyf jaar gevind sal word nie.

Die hoofsekretaris van die HNP, mnr Louis van der
Schyff, sê die politieke chaos wat tans in Suider-
Afrika heers, is die gevolg van verkeerde politieke
besluite in die 1970’s. Toe was die druk op die blanke
regering van Suid-Afrika om sy rug op sy blanke
buurstate te draai. Mosambiek, Angola, Rhodesië
en Suidwes-Afrika is toe aan die kommunistiese
vyande uitgelewer. Suid-Afrika het geweier om sy
buurlande by te staan en dié blank-beheerde state
het in die kommuniste se hande geval.

Dit was die voorspel tot Suid-Afrika se oorgawe in
1994. “Vandag pluk Suider-Afrika die wrange vrugte
van daardie verkeerde besluite en oorgawes”, sê
mnr Van der Schyff.

AP / The Atlantic



Tydens die Covid tydperk het
die ANC gewys tot welke mate
hy bereid is om in mense se
lewens in te meng. Daardie pro-
ses is nog nie verby nie, en dit
is duidelik dat sy beheer-ekspe-
riment vir hom so geslaagd was,
dat hy daarmee sal voortgaan.

Die druk het enersyds een-
voudig te sterk op die bewind
geword om weer die ekonomie
aan die gang te kry. Te veel
mense het hulle werk verloor, te
veel besighede het permanent
gesluit en te veel geld het ver-
lore gegaan vir diefstal uit die
staatskas. Laat daar geen on-

duidelikheid wees nie: die diefstal gaan onder
Cyril Ramaphosa net so stewig voort as onder
Jacob Zuma. Die Covid-preneurs het dit be-
wys. Talle amptenare en maatjies van politici,
en in sekere gevalle politici self, het hulleself
verryk deur die voorsiening van beskermende
toerusting.

Aktuarisse het al bereken dat die herstel van
die ekonomie ongeveer agt jaar gaan neem
om te herstel soos dit was teen die begin van
Maart vanjaar. Dit beteken dat die staatskas
die volgende agt jaar onder erge finansiële en
kontantvloei druk gaan verkeer ― iets wat die
professionele diewe in die ANC nie pas nie.

Nou word bestaande diefstal-prosesse ver-
snel terwyl nuwe diefstal-metodes uitgedink
word.

Daar is aanduidings dat die ANC-bewind die
gronddiefstal sonder vergoeding gaan ver-
snel. Soos ons al eerder gesê het: enigiets wat
gevat word sonder vergoeding, is en bly dief-
stal, ongeag of daar ‘n wet is wat dit moontlik
maak.

Pensioenfondse is al lank in die ANC se visier.
Dit is hoofsaaklik Blankes, maar ook die wer-
kende middelklas Swarte, se spaargeld vir af-
trede. Daar word lankal lippe afgelek vir die
Staatsdiens Pensioenfonds om bankrot-ge-
steelde instellings soos SAL en Eskom te pro-
beer red, net sodat daar dan weer ‘n nuwe
vlaag diefstalle beplan kan word.
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Die ANC-regering se aptyt vir diefstal word
egter nie net daartoe beperk nie. Tans is daar
wetgewing wat voorberei word om sogenaam-
de ekonomiese emigrasie te frustreer deur in
wese beslag op die geld te lê. Dit sal ook die
geval wees waar mense die land wil verlaat vir
veiliger en meer stabiele weivelde. Hulle kan
gaan, maar hulle geld moet vir drie jaar hier bly
voordat hulle dit kan losmaak.

Hierdie is niks anders as eerste stappe vir al-
gehele nasionalisering nie. Sal enige redelike
mens werklik glo dat die ANC emigrante se
geld vir drie jaar met rus gaan laat? En watse
reg het enige regering om in wese beslag te lê
op die bates van sy burgers, net omdat hy wil?
Ja, daardie reg word slegs deur volslae kom-
munistiese regerings uitgeoefen. Suid-Afrika is
baie nader aan ‘n kommunistiese bestel as wat
besef word.

Alles gaan boonop onder die vaandel van de-
mokrasie. ‘n Ongeletterde meerderheid stem
vir ‘n regering (wat terloops ‘n minderheids-
regering is as in ag geneem word dat minder
stemgeregtigde kiesers nie vir hom gestem het
nie as wat wel vir hom gestem het...), en so-
doende kry hy ‘n volstrekte meerderheid in die
parlement, en daardie instelling is dan die kam-
tige bewys dat die prosesse en besluite “demo-
kraties” geneem is.

Intussen blyk amptelike syfers dat die eko-
nomie enorm gekrimp het, en dat werkloosheid
amper die hoogste ooit is. Selfs Ramaphosa
maak of hy skrik vir daardie skrikwekkende sy-
fers, en in plaas daarvan om die ekonomie
summier ten volle te heropen, vra hy dat die
land se mense die ekonomie moet help opbou.
Hoe kan hulle dit doen terwyl hy self die eko-
nomie vernietig, die land lei na kommunisme
en sit en toekyk hoe sy “comrades” van die EFF
ook hulle bes doen om die ekonomie verder te
vernietig?

Ramaphosa skep nou die indruk van die kind
wat in die hof skuldig bevind is aan moord op
sy ouers. Ter strafversagting vra hy dan dat die
hof tog in ag moet neem dat hy ‘n weeskind is.
Hier geld dieselfde beginsel.

Die werkende blanke bevolking het ‘n steeds
groter wordende plig om hierdie kommunisme
teen te staan en om te sorg dat soveel moont-
lik geld uit die staatskas bly.
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Perspektief deur Gawie

Gawie skud vandag sy kop in ongeloof. As een van
die ouer geslag Afrikaners kan ek my nie indink hoe
jong Afrikaners vandag na die politiek moet kyk nie.
Daar is niks, nee niks positiefs, opbouend en vreugde-
vol aan die politiek in ons land en selfs wêreldwyd nie.

Dit het noodwendig die uitwerking dat konser-
watiewe Afrikaners hulle van die politiek onttrek,
want die politiek is vuil, sê hulle.

Dit is egter nie waar nie. Die politiek is die hartklop
van ‘n volk se bestaan. Wyle mnr Jaap Marais het
gesê dit is die kroonrat (die grootste rat waarom
alles wentel) vir ‘n volk se bestaan. 

Dat die politiek van die dag enige mens moede-
loos maak, is waar. Die rede is die “politici” van die
regime se mislukkings. Mense wat die land regeer,
wat die politiek moet bestuur, is nou maar net nie
in staat en nie opgewasse om dié taak suksesvol
te kan uitvoer nie.

Kom ons kyk na net enkele geklikhede in die Suid-
Afrikaanse politiek. ‘n Elektroniese pamflet word
versprei waarin gesê word dat Suid-Afrika die land
is waar R500 biljoen gesteel is, maar geweld breek
uit en winkels word geplunder oor ‘n haarwas-ad-
vertensie.

Koerantberigte rapporteer dat die DA vasskop oor
rasbeleid en regstellende aksie verwerp. Die DA
se verduideliking was dat hulle dit doen in belang
van ‘n nie-rassige Suid-Afrika. Die kommentaar
daarop is dat dit naïef en ‘n gevaarlike spel is.
Redakteurs waarsku dat die DA-skuif risiko en
weerstand sal moet deurstaan.

Protesoptogte oor verskillende sake het (soos
wêreldwyd) die mode geword om politieke frus-
trasie te demonstreer. Wêreldwyd gaan dit tans
hoofsaaklik oor swart bevoorregting ― ook in die
blanke Westerse lande.

Nog ‘n koerant rapporteer dat die stemme opgaan
teen misdaad. “Suid-Afrika het vertroue verloor in
die regering”.   

Terwyl daar niks anders as kritiek teen die ANC is
nie, word daar weer aan pensioengeld getorring.
Hierdie keer (word berig) is die strategie anders.
Daar word eerder ‘n wortel uitgehang as om met
‘n stok te slaan. Gawie skud weer sy kop. Steel is

steel. Om ander mense se pesioene te vat, is im-
moreel, maak nie saak op watter manier dit ge-
doen word nie.

Dan kom  die kersie op die koek. Prof Theuns Eloff
van Dakar-faam sê die ANC het nog nie die wa
deur die drif getrek wat korrupsie betref nie, maar dit
lyk darem of dit soontoe op pad is. Die wa het nie
wiele nie, prof Theuns. Die wa gaan vasval lank
voor dit by die drif kom. In elk geval is daardie drif
in ‘n bruisende rivier.

Dan is daar nou die nuwe politieke party van Her-
man Mashaba ― Action SA. Die media se kom-
mentaar is: “Suid-Afrikaners wat al keelvol is vir die
land se politieke toneel... sal vars energie soos dié
van Action SA verwelkom”.

Dit alles opgesom beteken net een ding: almal pro-
beer ‘n oplossing binne die bestaande bestel kry.
Almal is vasgevang in die swart politieke bestel. 

Die ANC het misluk. Dalk kan die DA ‘n nuwe asem
kry met ‘n ander-geformuleerde beleid binne die-
selfde bestel. Of dalk sal die kiesers vir Mashaba
stem. Solank die kiesers tog net gaan stem, al is
die bestel in sy wese ‘n totale mislukking en on-
werkbaar. 

Die politiek gaan oor mag. Maar dit moet verant-
woordelike mag en op beginsels geanker wees.
Vaste beginsels waarvan Christelike beginsels dié
kroonrat olie. Dit laat die wiele draai. Daarnaas is
daar volksbeginsels en volkskulture en gebruike.
Dit kan jy nie in een deurmekaar kerriepot roer en
dink die brousel gaan eetbaar wees nie.

Suid-Afrika se denkers, leiers en kommentators moet
totaal anders begin dink, praat en doen. Ja, die ANC
was van die begin af ‘n mislukking, maar dit is die
bestel wat misluk het. Die veelrassige bestel (on-der
die misleiding van demokrasie) het misluk. Die
Afrika-model het misluk. Die politiek en landsbestuur
kan nie binne hierdie bestel verander word nie.

In belang van al Suid-Afrika se mense sal opnuut
uit die verlede gehaal moet word wat goed en reg
is. Deur terug te kyk, kan ‘n mens die suksesse
van die verlede opnuut waardeer. Ons kan gerus
weer daarop bou.

Die antwoord op die uitdaging is: Eie volk, eie land!

Vasgevang in ANC se politieke bestel
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Deur Rudolph Buitendach

Die grootste handelsvennoot van Suid-Afrika en
BRICKS-bondgenoot, Sjina, gaan reeds gebuk on-
der beskuldigings dat sy regering, die Sjinese Kom-
munistiese Party (SKP), sy burgers onderdruk deur
hulle vryheid en regte te ontneem. Intussen was
daar ook verskeie inligtingsinsidente wat ’n groot
internasionale verleentheid vir die land is.

Die aanklag teen die land se betrokkenheid met
inligtinginsameling vir die SKP deur maatskappye
soos Huawei en sekere Sjinese internet-toepassings
het veroorsaak dat al hoe meer lande dié land se
G5-kommunikasiestelsel wegwys. Nuwe verleent-
hede het egter ook die afgelope paar maande be-
kend geword.

Daar is die voorval van die Wêreld Gesondheids-
organisasie (WGO) wat onder Sjinese invloed die
gevaar van COVID 19 van die wêreld weerhou het.
Die VSA het skerp daarop reageer en aangekondig
dat hulle as die grootste donateur aan die WGO
hulle steun vanaf 2021 gaan onttrek. Intussen het die
soeklig ook begin konsentreer op verskeie Verenig-
de Nasies-organisasies waarin Sjina die besture of
besluitnemingsveld geïnfiltreer het.

In Mei vanjaar het dit bekend geword dat Sjina met
sy geweldige goudreserwes van 1 948 ton probleme
het met 83 ton se goud wat as waarborge op lenings
dien wat nie suiwer is nie. Dit beloop meer as 4%
van die land se goudreserwes. Twee miljard dollar
se lenings is daarmee deur Sjinese maatskappye
bekom. 

Intussen het verskeie finansiële instansies wat
$2.8-miljard die afgelope vyf jaar uitgeleen het,
begin om die goudsekuriteit te bevestig en skok-
kende resultate gevind. Die vals goud kan waar-
skynlik veel groter wees.

Aan die einde van Augustus het die Wêreldbank
(WB) bekendgemaak dat sy nuutste wêreld-sake-
verslag teruggehou gaan word omdat ’n paar lan-
de, waaronder Sjina die grootste is, se verslae as
onbetroubaar beskou word. Dit is ’n groot verleent-
heid vir die WB, want dit het veroorsaak dat daar
nou na die verhouding tussen Sjina en die WB
gekyk word. 

Daar is vasgestel dat daar ’n besondere verhou-
ding bestaan wat dié land bevoordeel. Die land is
een van die grootste kredietverskaffers in die wê-
reld en het miljarde dollar van die WB geleen teen
lae rente. Die land leen uit aan sukkelende lande
teen hoër rente.

Die vraag is waarom soveel lenings aan die land,
wat tans die tweede grootste ekonomie in die wê-
reld het, verskaf word, terwyl ander lande eerder
behoort te kwalifiseer. 

Nog ’n vraag is dat lande wat vir lenings kwalifiseer,
se ekonomie normale besigheidstoeganklikheid
moet verleen aan ander lande wat daar sake wil
bedryf of ondernemings wil vestig. Sjina is nie so ’n
oop land nie. Tog het die WB Sjina se toeganklik-
heidstatus vanaf 2014 se 96ste posisie na die
31ste laat verbeter in 2020. Nou het die WB bekend-
gemaak dat die inligting wat die  land vir 2008 en
2020 verskaf het, onbetroubaar is.  

Word jy aan jou vriende geken?

Spanning met Indië bou op 

Die spanning wat reeds tussen Sjina en Indië be-
staan, het verder opgebou toe Indië ‘n verbod op
118 Sjinese selfoon-toepassings geplaas het. Indië
het vroeër reeds 59 toepassings verbied. Dit het
TikTok ingesluit. Dié verbod op Sjinese toepassings
word gedoen weens die kommer oor binnelandse
veiligheid.

Amerika se optrede teen diplomate

Amerika het Sjinese diplomate verbied om universi-
teite of plaaslike regeringslui in die land te besoek.
Hulle moet eers toestemming by die departement
van buitelandse sake kry alvorens hulle die land

mag besoek.
Amerika se nasionale veiligheidsraadgewer, Ro-

bert O’Brien, het gesê Sjina wend die meeste po-
gings aan om by Amerika se verkiesing in te meng.
O’Brien het toe vervolg deur Sjina, Iran en ook Rus-
land te waarsku teen “buitengewone gevolge” as
daar sulke pogings van inmenging sou plaasvind.

Polisie moes vlug

Polisie van die Franse stad Marseille moes vlug
toe hulle verdagtes in die immigrante stad Castel-
lane ondervra het. Hulle het een van dié verdagtes
vir dwelms ondervra en is toe deur ‘n oormag om-
standers aangeval. Een van die polisiebeamptes
het gesê dit is nie meer net oproer nie. Die toe-
stand het ontwikkel in ‘n stedelike guerilla-oorlog.
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Die bekende Italiaanse
politikus, Matteo Salvini,
is weer in die nuus na-
dat hy die Italiaanse re-
gering beskuldig het dat
hulle onwettige immi-
grasie in Italië steun in-
dien hulle 353 onwettige
immigrante sou toelaat.

Salvini is lid van die
Lega Party. As leier van
dié party was hy minis-
ter van binnelandse sa-
ke en onder-premier van
Italië. Hy was ook lid van
die Italiaanse senaat. Sal-

vini was lid van die Europese Parlement van 2004
tot 2018. Hy het bekendheid verwerf oor sy skep-

tisisme oor die Europese Parlement. 
Hy word as ‘n verregse in die politiek gebrand-

merk omdat hy uitgesproke is teen globalisme.
Matteo Salvini word beskou as die sterk man van
en die mees invloedryke politikus in Italië na die
2018-verkiesings.

Die weerstand wat hy nou bied teen ongewenste
immigrante na Italië het hom weer in die kollig ge-
plaas. Tydens proteste in Rome is plakkate met die
woorde “stop die invalle” vertoon. Salvini het sterk
standpunt ingeneem dat die toelating van die in-
vallers die gesondheid van die Italiaanse burgers
asook dié van die manne en vroue in uniform in die
gevaar stel.

Die getal invallers wat oor die Mediterreense see
na Italië stroom, het die afgelope tyd weer skerp
gestyg. Salvini en die Lega Party bied sterk weer-
stand teen die toelating.

Die Duitse president, Frank-Walter Steinmeier,
loop tans onder ernstige kritiek deur omdat hy hom
nie uitspreek teen linkse ekstremistiese geweld in
Leipzig nie. Tydens dié geweldpleging het simpa-
tiseerders met Antifa met die polisie slaags geraak.
Persberigte stel dit dat Steinheimer die linkse eks-
tremiste steun.

Daar word ook berig dat hy nie die enigste poli-

Onwettige invallers stroom weer na Italië

Matteo Salvini

Die ekonomiese gevolge in Italië as gevolg van die
korona virus het gelei tot ‘n oorhoofse begroting
van 90 000 euro’s om toerisme in Italië te finansier.

Die toerisme-plan is hoofsaaklik op Islam-toeriste
gemik. Die plan wat in werking gestel is, sluit oor-
nag verblyf, begeleide toere en spyseniering in. Dit
maak veral vir Islam-toeriste voorsiening. 

Die leier van Brothers of Italy (‘n nasionale kon-
serwatiewe party), Giorgia Meloni, het gewys op
die maatreëls wat beplan word. Voorsiening moet
gemaak word dat mans en vroue apart kan swem

Linkses in Italië se plan met Islam-toeriste
en Italiaanse werkers moet aantrek om die Islam-
gaste te akkommodeer. Mini rompe sal nie toege-
laat word nie. Hy sê verskeie anti-Westerse reëls
word ingestel. Meloni sê die Italianers speel met
hulle openbare hulpbronne om Italië te Islamitiseer.

Die ergste van die maatreëls wat beoog was, was
dat Christelike simbole verwyder moes word om
nie die Moslems aanstoot te gee nie. Omdat die
organiseerders die uitwerking van dié plan besef
het, is dié versoek teruggetrek.  

Duitse politici keur geweld goed
tikus is wat na links kies nie.

Uitsprake van die Duitse kanselier, Angela Mer-
kel, word ook eerder beskou as pro-Europa as pro-
Duits. Die politieke wins wat links-liberales in Eu-
ropa maak, voorspel niks goeds vir die nasionalis-
tiese state in Europa nie. Ook die steun wat BLM
geniet, dui op die agteruitgang van die nasionalis-
me in Europa.
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Mnr Geert Wilders, leier van die Partij voor de Vri-
jheid (PVV) in Nederland, is skuldig bevind dat hy
die Morokkane in sy land as rassegroep verklei-
neer het. Hy is aangekla dat hy die Morokkane in
Nederland kriminele genoem het. Klagtes van
haatspraak is teen Wilders gelê.

Die leier van die Nederlandse opposisie het in
2014 tydens ‘n verkiesingsaamtrek aan die teen-
woordiges gevra of hulle meer of minder kriminele
Morokkane wil hê, waarop die gehoor reageer het
met ‘n besliste “minder, minder, minder”.

Wilders het nooit gepleit vir die onbeperkte de-
portasie van Morokkane uit Nederland nie, maar
die hoofstroom media het verskeie onjuiste berigte
oor dié saak gepubliseer.

Die gevolg was dat selfs die polisie teen hom in-
gespan is. Polisiestasies was behulpsaam sodat
die publiek gemaklik klagtes van haatspraak teen
hom kon lê. Voorafgedrukte vorms en tolke is aan
die publiek beskikbaar gestel om diegene wat nie
kon lees of skryf nie, by te staan. Morokkaanse or-
ganisasies het die tolke beskikbaar gestel en het
vervoer na die polisiestasies gereël. Die publiek is

as’t ware genooi om die PVV-leier te veroordeel.
Een van die regters wat die saak sou verhoor,

het openlik op die beeldradio gesê dat sy Wilders
verafsku. Haar partydigheid teen Wilders was so
opsigtelik dat Wilders se regspan daarin kon slaag
om haar van die paneel te verwyder.

Wilders is skuldig bevind, maar die vonnis is versag
na skuldig sonder straf. Hy het egter nou ‘n krimi-
nele rekord wat die einde van sy politieke loopbaan
kan beteken. Hy moet appelleer.

Die Nederlanse regse politieke leier het na sy
skuldigbevinding hom skerp daarteen uitgespreek
dat die leier van die opposisie in ‘n politieke ver-
hoor gevonnis kan word.

Die aanklag en verhoor was ‘n verleentheid vir
die Nederlandse regstelsel. Die Morokkane het op
die sosiale media oorboord gegaan in hulle aanvalle
teen Wilders. Uitsprake soos “kap af sy kop, breek
sy neus, maak hom dood, sit ‘n koeël in sy kop” is
nie voor die hof gebring nie. Hierdie haatspraak is
stilswyend aanvaar en het totale vryheid van
spraak geniet.

Mnr Henry Geldenhuys is tydens TLU SA se jaar-
kongres as dié landbou-organisasie se nuwe presi-
dent gekies. Mnr Wannie Scribante is as
die nuwe adjunk-president gekies.

Landbou in Suid-Afrika, maar
ook in die wêreld, staan op die
kruin van ‘n nuwe aanslag. Dit
was die oorweldigende bood-
skap en tema tydens die kon-
gres.

Mnr Louis Meintjes, die uittre-
dende president, het ‘n beroep op
boere gedoen om meer betrokke te
raak om die voortbestaan van landbou
te verseker. “Ek dink die kritieke vraag is:
‘Word jy deel of bly jy agter? Verander jy of stag-
neer jy? Raak jy meer winsgewend of raak jy
bankrot?’”.

Prof. Andrè Duvenhage, die Navorsingsdirekteur
van Sosiale Transformasie by die Noordwes Uni-

versiteit was die hoofspreker van die kongres. Hy
het hierdie gedagte bevestig. Prof Duvenage het

gesê omstandighede gaan vorentoe heel waar-
skynlik moeiliker raak. “Die boerdery-

gemeenskap is op hulleself aangewese
en selfhelp en selfbestuur lyk na ‘n
aangewese oplossing”.

Hy het verder gewaarsku dat die
wysiging van Art.25 oor grondont-
eiening sonder vergoeding noodwen-
dig sal voortgaan en dat groepe soos

die BLF en EFF die reg in eie hande
kan neem om grootskaalse anargie te

veroorsaak. “Dit is nou die tyd om by me-
kaar te staan en mekaar te ondersteun,” sê prof

Duvenage. 
Hy het gesê dit is tyd om met alternatiewe planne

na vore kom. Dit is die uitdaging vir die nuwe leier-
skap van TLU SA. Die belang van boere moet op
elke terrein van die samelewing bevorder word.

TLU SA kies nuwe leiers
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Lees 1 Samuel 5:2 – 6
Vers 3: “Toe die Asdodiete vroeg die volgende
môre daarheen gaan, sien hulle Dagon lê met sy
gesig op die grond voor die ark van die Here.

Die verhaal van Dagon en die ark wil vir ons in die
tyd waarin ons leef, ‘n baie waardevolle les leer.

Nadat die Israeliete verslaan is, is die ark van die
Here langs die afgod Dagon neergesit. Maar, Da-
gon het omgeval. Hy was stukkend.

Ons wêreld se gode lê ook in 2020 omgekeer. Iewers
kom een virus en versprei oor die hele wêreld. Waar
die wêreld gedink het hy kan maak en doen wat hy
wil, is ons skielik nie werklik in staat om hierdie
probleem op te los nie. 

Ons god van die wetenskap en ons god van statis-
tiek werk nie. Die syfers klop nie. Onsekerheid tree
in. Die gode van die ekonomie wat ons geskep het
om alles maklik te maak, het oornag in duie ge-
stort. So word die gode van die wêreld op hulle kop
gekeer. Die sosiale gode wat ons gemaak het ― ons
vermaaklikheid, ons sport, ons teaters, ons vertonings
is aan skerwe. Die sportsterre sit by die huis.

Die god van kennis in die onderwys is ontwrig.
Kinders sit by die huis. Universiteite is toe. Jy kan
nie jou graad kry nie. Ons perfekte wêreld met al
die gode wat ons gemaak het, is op sy kop gekeer.
Ons selfvertroue en ons optimisme is weg.

Ons is toe nie heeltemal so slim en goed geleer
nie. Ons wêreld lê aan skerwe. Ons wêreld se gode
is op die grond omgekeer. Die wetenskap soek na
medisyne. Almal soek oplossings, maar niemand
weet wat en hoe nie.

Ook wêreldleiers is siek. Die gode lê omgekeer:
ekonomies, polities, sosiaal en wetenskaplik ― to-
taal en al onmagtig. Die wêreld tel met propaganda
sy gode op, maar daar is nie ‘n oplossing nie. Die
volgende dag het dit net weer omgeval ― stukkend. 

Daar is nie meer vertroue nie. Mense is onseker.
Ons is bang. Wanneer die wêreld se gode val, wat
dan? Dan word hulle nie meer vertrou nie, want
hulle kan nie die probleme oplos nie.

As ons dink ons kan God in hierdie wereld weg-
skuif, dan kom ‘n klein virus en wys vir ons dat ons

nie so slim en so magtig is nie. Ons is swak en
klein en tydelik. En verganklik. Al ons humanistiese
gode lê op die grond. 

Wanneer die Here met die wêreld praat, praat hy
op ‘n besonderse manier. Dan is die gode van die
wêreld magteloos. Dan begin mense weer vrae
vra. Gelowiges vra ook vrae. 

Ons is almal so besig met ons planne om ons werk
te doen en ons eie sake aan die gang te hou dat
ons vergeet ons krag kom van die Here af. 

Ons moet ook onthou dat God die wêreld oordeel.
Ons leef in ‘n sondige wêreld. ‘n Wêreld soos die
sondvloed en Sodom en Gomorra. In so ‘n wêreld
kom vernietiging. Maar daar is altyd God se ge-
nade waar hy Sy kinders red soos vir Noag en Lot
en hulle gesinne.

Ons moet onsself weer die vraag afvra: wat is ons
geloof? Dit is nie geloof in die gode wat onsself
skep nie. Dit is geloof in die lewende God wat in
die Bybel geopenbaar word.

As ons ons hele toekoms op die Here bou (maak
nie saak wat in die wêreld gebeur nie) is ons toe-
koms en ons lewe verseker. As alles van ons weg-
gevat word, weet ons dat ons geloof nie van ons
weggevat sal word nie, maak nie saak hoe sterk
die wêreld is nie. Die gelowige het nog altyd bly
bestaan. So sal die gelowige weer behou word vir
die ewige lewe. As ons daaraan vashou, is ons
geseënd.   

Die wêreld se gode kan val. Ons God sal altyd bly
staan. Selfs die dood kan hom nie keer nie.

Gebed:

Hemelse Vader, u is die enigste en ware God.
Gee dat ons nie in eie krag sal werk en op ons
eie vermoëns sal staatmaak nie. Gee dat ons
as gelowiges sal vasstaan in ons geloof dat
ons deur U genade behoue sal bly vir die ewige
lewe omdat ons God vir altyd sal staan. 

(Uit die preek van ds Riaan Botha van die NH Kerk
Standerton)

Woord en wêreld
Die gode het geval
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Mikpunt binne bereik!

Bydraes spreek van waardering
In die vorige uitgawe van Die Afrikaner het ons berig oor nuwe lesers wat hulle waardering uitgespreek het vir die
standpunte van Die Afrikaner. Van hulle het nie net gepraat oor die noodsaaklikheid van die boodskap van vry-
heid wat in elke uitgawe uitgedra word nie, maar het ook finansieel bygedra om die voortbestaan van Die Afrikaner
te vergemaklik.

Wat groot waarde het, is die meervoudige bydraes van jarelange lesers en ondersteuners. Een so ‘n ondersteuner is
mnr Horst Graefe van Pretoria. Hy het as jong Duitser na Suid-Afrika gekom en gou sy politieke tuiste in die
HNP gevind. Sedertdien het Horst en Ursula ‘n besondere bydrae in die stryd van die Afrikanervolk gelewer.
Hulle seun Ewald is tans lid van die HNP se dagbestuur. Horst het reeds verskeie bydraes tot die verjaardagfonds
gemaak. Hy het nou weer ‘n bydrae gemaak wat met groot waardering erken word.

Die verjaardagfonds is minder as R2 000 van sy mikpunt af. Lesers moet hulle egter nie hierdeur laat ontmoedig
om by te dra nie. Bydraes is steeds nodig en baie welkom om die boodskap van Afrikanerskap uit te dra. Met meer
fondse kan meer vermag word. 

Ons erken met groot dank die bydraes hieronder:

Totaal van die vorige bydraes wat reeds erken is: R95 150
Mnr Horst Graefe R     500
Mnr GAB (Gray) Ranger R     700
Mnr GA Friedrich R     900
Mev Yvonne de Jager R  1 000

Totaal: R98 250 

• 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!

Die Afrikaner
admin@hnp.org.za Tel.:  079 752 4898 

Redakteur: LJ van der Schyff  info@hnp.org.za Uitleg en tegniese versorging: Juanita Powroznik 

Medewerkers: Mnr Andries Breytenbach Mnr Meinhard Peters
Mnr Henk van de Graaf Mnr Hermanus van der Schyff
Mnr Rudolf Buitendach

HUTTEN-BUCHDIENST

Posbus 7234, Pretoria, 0001
Vuurklipstraat 541, Die Wilgers

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

012 807 0434

Wil jy huis koop of verkoop? Soek jy ‘n Aktevervaardiger?

Laat ek jou registrasie hanteer. Kontak my vir enige navrae. 

Ek werk landswyd. Persoonlike diens. 

EM Maritz Prokureurs    Tel : 084 506 0692 
E-pos: maritz.liza@gmail.com

EM Maritz Prokureurs
Aktevervaardigers



Met Republiekwording in 1961 is ‘n brosjure deur die Nasionale Party uit-
gegee met vrae en antwoorde oor die beoogde republiek.

Dit is nou 60 jaar later. Baie van die argumente in 1960 is vandag nog
van toepassing op die Afrikanervolk se strewe om weer soewerein vry te
wees in sy eie volksrepubliek. 

Toepaslike dele uit dié brosjure word hier weergegee.

WAT SAL DIE BREë NASIONALE GRONDSLAG
VAN DIE REPUBLIEK WEES?

Die volgende sal fondamentstene in die republiek
wees:
• Dit sal demokraties wees: die volkswil sal regeer.
• Dit sal Christelik wees: soos Suid-Afrika vandag
die opperheerskappy en leiding van God in die lot-
gevalle van lande en volkere erken met die inag-
neming van die godsvryheid van die individu.
• Die taal, kultuur en ander regte van die Afrikaans-
en Engelssprekendes sal gehandhaaf en beskerm
word.
• Die parlementêre regeringsvorm sal behoue bly
met ‘n Senaat en ‘n Volksraad.
• Aan die hoof van die Republiek sal ‘n President
staan met ‘n Eerste Minister. Laasgenoemde sal
aan die volk verantwoordelik wees vir die beleid en
optrede van die regering.
• Die regering sal in die hande van die Blankes bly,
terwyl aan die Nieblankes die geleentheid tot volle
selfstandige ontwikkeling in hul gebiede gegee sal
word.

WATTER UITWERKING SAL ‘n REPUBLIEK Hê
OP TOEKOMSTIGE INMMIGRANTE NA SUID-
AFRIKA?

Immigrante verkies in die algemeen lande waarin
eensgesindheid heers. Hulle soek lande waar sta-
biliteit en ‘n veilige toekoms wag. Dit sal beter wees in
die republiek as in die monargie van Suid-Afrika.

Die republiek sal ook die teenstand uitskakel teen
immigrante vir sover dit vroeër belemmer is deur
propaganda dat immigrante ingevoer moet word

Die Republiek Kom
Vrae met antwoorde (2)

wat die republiek sal teenstaan, en 
Die toutrekkery tussen nasionaliste en anti-nasio-

nale groepe oor immigrante wat maklik by die volk
ingelyf kan word, sal vergemaklik word omdat daar
een nasie sal wees met ‘n sterk aanvaardingsvermoë. 

WATTER UITWERKING SAL REPUBLIEKWOR-
DING OP DIE VERDEDIGING VAN SUID-AFRIKA
EN SY POSISIE IN TOEKOMSTIGE OORLOë Hê?

Suid-Afrika se strategiese posisie is belangrik. Die
roete om die Kaap is vir Westerse nasies van die
grootste belang. Brittanje en Amerika het miljoene
ponde in Suid-Afrika belê. Hierdie lande sal hulle
belange wil beveilig.

Suid-Afrika deel die lewensbeskouing van die
Westerse nasies vir sover dit die stryd teen kom-
munisme raak en bly in noue kontak met die groot
militêre magte van die Weste.

Daarna word vier vrae oor lidmaatskap van die
Statebond behandel wat nie tans betrekking het
nie en hier behandel gaan word nie.
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‘n Politieke voëlvlug oor 50 jaar

Bestellings en navrae:

Tel  079 752 4898 
(voormiddag)

info@hnp.org.za

Bankbesonderhede
vir betalings

HNP    Absa Tjekrekening 
Takkode 632 005
Rekeningnommer 020 001 348
Verwysing: U van + Album 

Op 2 Februarie 1990, 30 jaar gelede, het mnr FW de Klerk
sy bekende Rooi Vrydag-toespraak gehou. Op daardie
dag het hy aangekondig dat die SAKP ontban gaan word
en dat die kommunis, Nelson Mandela, vrygelaat gaan word.

Dié toespraak, met die daaropvolgende onderhandelings
met die ANC en die SAKP, die skryf van ‘n nuwe grondwet
en die onwettige een mens een stem-verkiesing in 1994,
het daartoe gelei dat die eens vooruitstrewende Suid-Afrika
tot rommelstatus verval het.

Maar dit was nie net mnr FW de Klerk wat verantwoor-
delik was vir dié toestand nie. 

Na die moord op dr HF Verwoerd was daar vir 25 jaar
politieke toegewings wat gelei het tot mnr De Klerk se oorgawe. 

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

Is daar teen dié toegewings gewaarsku, wal gegooi, weerstand gebied?

■ Lees dit alles in die HNP se Gedenkalbum: ‘n Politieke voëlvlug oor 50 jaar!

► Die koste is R590 per boek. Koerier-koste is R100.

Ope brief aan mnr FW de Klerk
‘n Uiters belangrike verslag oor die optrede van mnr FW de Klerk in die jare 1990
tot 1996 het pas verskyn. Die verslag word as ‘n ope brief aan mnr FW de Klerk
gerig. Dit is deur die Instituut vir Kultuur en Geskiedenis (IKG) gepubliseer. 

Die mite dat die oorgang van 1994 ‘n vreedsame verandering van die politieke orde
verteenwoordig, word in die ope brief skerp grondig ontleed en as vals bewys. Die
argumente wat mnr De Klerk en sy ministers destyds aangevoer het, word aan
flarde geskeur.

Die verslag word privaat versprei en kan bestel word van die Instituut vir Kultuur en
Geskiedenis. Belangstellendes kan navraag doen deur ‘n e-pos te stuur aan:  

redakteur48@gmail.com.

∎ Die posadres is : 
Instituut vir Kultuur en Geskiedenis, Posbus 2127, Montanapark 0159  Republiek van Suid-Afrika
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