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sedert 1970

HNP-leier rig ope brief aan Ramaphosa:

Die leier van die HNP, mnr. Andries Breytenbach,
het ’n ope brief aan die land se staatshoof gestuur
na aanleiding van dié se toespraak met “die land
se mense” or die geweld wat tans heers.

Nadat Cyril Ramaphosa se voorganger, Jacob Zuma,
tronk toe is weens minagting van die hof, het die
Zoeloes in Natal in opstand gekom, aanvanklik
vragmotors uitgebrand en later begin om winkels te
stroop en te plunder en aan die brand te steek. Dit
het versprei na die Witwatersrand waar daar ook
baie Zoeloes woon wat tradisioneel in die myne
gewerk het.

Aangesien die polisie nie die situasie kon beheer
nie, is die weermag se hulp ingeroep. Dit het egter
tot en met die ter perse gaan van hierdie uitgawe,
nog geen verskil gemaak nie.

Mnr. Breytenbach se ope brief aan Ramaphosa lui:

“Ek het geluister na u toespraak gisteraand. Daar
is ŉ paar sake wat u gerus ter harte kan neem:

1. Ons, die beskaafde en wetsgehoorsame deel van

die Suid-Afrikaanse bevolking, is nou meer as
keelvol vir die ontwrigting, plundering en verwoes-
ting deur ŉ wanordelike misdadige gepeupel tel-
kens wanneer hulle een of ander grief het en hulle
wil op die samelewing probeer afdwing deur perke-
lose geweld. 

2. Hierdie land was eens ŉ toonbeeld van vrede,
orde, veiligheid en voorspoed. Suid-Afrika het ge-
skitter soos ŉ diamant in ŉ beroerde donker konti-
nent wat vandag nog niks beter lyk as 50 jaar ge-
lede nie.

3. Die ANC het self ŉ kultuur van wetteloosheid en
geweld geskep toe julle met julle “struggle” besluit
het om kinders as stormtroepe voor te stoot ten
einde die Polisie se hande te bind. Julle het daar-
die kinders geleer om gesag uit te tart, brand te stig
en te verwoes. Julle wou mos die land onregeer-
baar maak. Daardie geslag het grootgeword en
doen nou net voort soos julle hulle opgevoed het. 

(Vervolg op bladsy 11)

Zoeloe vernietiging in 1838 Zoeloe vernietiging in 2021. 

Wat het in 183 jaar verander?



Die land se openbare uitsaaier is
weer lustig besig met propaganda
vir die sogenaamde Mandela-
maand. 18 Julie sou dit weer Nel-
son Mandela se verjaardag ge-
wees het as hy nie agt jaar gelede
vir hoër of laer diens aangemeld
het nie.  Nie net in Suid-Afrika nie,
maar dwarsoor die wêreld word
dié dag herdenk, asof hy die engel
Gabriël se mentor sou gewees
het.

Selfs die aanlyn-ensiklopedie, Wi-
kipedia, wat hom ook as ’n soort
heilige wil voorhou, kan nie weg-
kom van die feit dat hy ’n voor-
stander van die rewolusie was nie
en dat hy ’n sosialis was. Dit ver-
klaar waarom hy Cyril Ramaphosa

in die vroeë negentigs aangestel het as hoofonder-
handelaar van die ANC, want Ramaphosa is self
’n sosialis wat dit met behulp van vêrlinkses en
realiteit-vervreemde akademici, kamoefleer onder
’n baie dun, maar uiters deursigtige lagie van ŉ
hoogs twyfelagtige vorm van kapitalisme.

Vroeër hierdie maand het die Suid-Afrikaanse
Kommuniste Party (SAKP) sy honderdste bestaans-
jaar gevier. In sy gelukwensingsboodskap aan die
SAKP het Ramaphosa dié klomp “uitgedaag om
die agenda van sosialisme in Suid-Afrika verder te
bevorder” en dat die “SAKP aan die voorpunt in
die stryd teen rassisme en kapitalistiese uitbui-
ting” is (woordelikse aanhaling uit SABC se RSG
nuusbulletin, 4 Julie 2021, 15:00)

Ramaphosa is dus direk deur Mandela opgelei
om ’n goeie sosialis te wees, net soos Mandela self
’n stuk geskryf het onder die titel “How to be a
good Communist”.

Mandela het in 1943 lid van die ANC geword en
het daarna een van die stigters geword van die
revolusionêre ANC-jeugliga. Peter Mokaba van
“Kill the Boer, kill the Farmer”-faam was een van
die opkomende leiers van die jeugbeweging on-
der die nasionale leierskap van Mandela. Nadat
Mokaba dood is aan Vigs het Julius Malema hom
opgevolg – hy het ook deur die range van dié re-
wolusionêre beweging gekom wat Mandela ge-
stig het.

Sedert 1955 is Mandela verskeie kere gearresteer
vir bedrywighede wat met hoogverraad verband
hou en het in 1956 op tegniese punte losgekom
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. Terroristemaand op ’n klagte van hoogverraad. Op daardie stadium
het hy in die geheim lid geword van die toe reeds
verbode SAKP, aangesien hy sterk aangetrokke
gevoel het tot die Marxisme.

In die Republiekjaar, 1961, help hy om die ANC se
gewapende terroristebende, uMkhonto we Sizwe
(MK) op te rig en lei ’n veldtog van sabotasie teen
die Suid-Afrikaanse regering. In die daaropvolgen-
de jaar word hy weer gearresteer, suksesvol vervolg
en moes dankbaar gewees het dat hy net lewens-
lange tronkstraf opgelê is en nie gehang is nie, want
hy en sy mede-terroriste is inderwaarheid skuldig
bevind aan ’n halsmisdaad, naamlik sameswering
om die regering omvêr te werp – ’n staatsgreep.

Met sodanige optrede het hy die vonk van rewo-
lusie aan die brand gesteek en wat deur sy vrou
Winnie, verder aangevuur is met slagspreuke soos
“liberation before education” en dat sy met haar
buitebande en vuurhoutjies die rewolusie sal lei.
Vandag sien ons daardie revolusionêre optrede
steeds en dit kan direk teruggevoer word na die
Mandelas. Waarskynlik ook om daardie rede dat
Ramaphosa nie te hard wil optree nie, want dit is sy
mentor en sy party se ingewortelde kultuur.

Die tronk het Mandela beslis nie gerehabiliteer nie.
Vanuit die tronk was hy steeds betrokke by be-
planning en goedkeuring van dade van terrorisme,
soos die Kerkstraat-bomontploffing in Pretoria, die
Johannesburgse Landdroshof-bomontploffing en
ander teikens waar onskuldige burgerlikes omge-
kom het. Selfs nadat FW de Klerk die enorme flater
begaan het om hom vry te laat, was hy dadelik ar-
rogant, het eise gestel en geweier om geweld af te
sweer.

Daardie geweldspiraal duur voort, soos ons in
“Mandela-maand” weer duidelik ervaar. Daarom
sal Julie voortaan in volksgeledere eerder bekend
staan as “Terroristemaand”.

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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20ste. Toe die ANC nogmaals versuim om op die
laasgenoemde datum te teken, was Viljoen woe-
dend en het aan ambassadeur Lyman gesê: “I am
going to let the dogs go.” Binne ŉ halfuur het die
ANC bevestig dat die dokument sonder twyfel op
Saterdag 23 April 1994 geteken sou word. Op dié
datum is die Akkoord toe formeel geteken deur
genl. Viljoen; RP (“Roelf”) Meyer (verteenwoordi-
gend van die toenmalige regering as minister van
Staatkundige Ontwikkeling); en Thabo Mbeki, toe
die nasionale voorsitter van die ANC, namens
daardie organisasie (Stiff: 574-575). 
(Die Akkoord is in Engels opgestel en word ná die
volgende vertaling in die oorspronklike weergegee):

Artikel 1 van die Akkoord bepaal: Die partye kom
ooreen om deur ŉ proses van onderhandelings aan-
dag te gee aan die idee van Afrikanerselfbeskik-
king, insluitend die konsep van ŉ Volkstaat (eie
beklemtoning).

Artikel 2: Die partye kom verder ooreen dat by die
oorweging van hierdie sake sal hulle nie die moont-
likheid van plaaslike en/of streeks- en ander vorms
van uitdrukking van sodanige selfbeskikking uitsluit
nie (eie beklemtoning). 

Artikel 3: Hulle kom ooreen dat hulle onderhan-
delings gerig sal word deur... Grondwetlike Begin-
sel XXXIV... (soos vervat in die Tussentydse Grond-
wet, Wet 200 van 1993).

Artikel 4: Die partye kom verder ooreen dat... die
steun vir die idee van selfbeskikking in ŉ Volkstaat
aangedui sal word deur die kiesersteun wat partye
met ŉ spesifieke mandaat om die realisering van ŉ
Volkstaat na te streef, in die aanstaande verkiesing
sal kry.

Artikel 5: Die partye kom ooreen dat die Volkstaat-
raad se taak sal wees om ondersoek te doen na
en aan die Grondwetlike Vergadering verslag te
doen... oor maatreëls wat beslag kan gee aan die
idee van Afrikaner-selfbeskikking, insluitend die
konsep van die Volkstaat.

Uit: Kruger, Paul: Settlement of the Boer-Afrikaner
People’s claim to territorial self-determination:
Inviting international intervention. (Verkrygbaar by
Chantal Kruger, VVK-kantoor, tel. 079 740 7214). 

SKIET, STEM – OF NIE EEN VAN 
DIE TWEE NIE: 1994 (4)

Die Akkoord oor Afrikaner-selfbeskikking
As leier van sy eie politieke party het genl. Con-
stand Viljoen nou bilaterale kontak met die ANC —
wat nog steeds “bewese en beduidende steun” vir
ŉ volkstaat as voorvereiste vir verdere onderhan-
delings gestel het — hervat. Uiteindelik het Viljoen
en die ANC op die volgende ooreengekom:

Hierdie ooreenkoms is toe opgestel as die Akkoord
oor Afrikaner-selfbeskikking tussen die Vry-
heidsfront, die African National Congress en
die Suid-Afrikaanse Regering/Nasionale Party
(Accord on Afrikaner Self-determination between
the Freedom Front, the African National Congress
and the South African Government/National Party).
Dit sou oorspronklik op 16 April 1994 geteken word,
met twee diplomatieke verteenwoordigers as ge-
tuies, waarvan die Verenigde Koninkryk se Hoë
Kommissaris een sou wees. Ambassadeur Lyman
van die VSA was ook besonder behulpsaam ty-
dens die onderhandelings. Die ANC het egter met
ŉ verskoning vorendag gekom om die dokument
nie op 16 April te teken nie, en dit is toe uitgestel
na die 18de, toe weer die 19de en uiteindelik die

i. Die provinsiale stemme wat in die aanstaan-
de verkiesing vir die VF uitgebring sou word, sou
as ŉ referendum vir die beginsel van ŉ Volk-
staat beskou word.
ii. Die stemme wat by die verskillende stem-
lokale vir die VF uitgebring word, sou apart ge-
hou word ten einde dit moontlik te maak om die
steun vir ŉ Volkstaat in bepaalde gebiede te
bepaal.
iii. Dit sou help om te bepaal watter gebiede in
Suid-Afrika as ŉ nasionale tuiste vir Boere-
Afrikaners ontwikkel kon word.
iv. 35% van provinsiale Afrikanerstemme wat
vir die VF uitgebring word, sou deur die ANC
en die VF as “bewese en beduidende steun” vir
ŉ Volkstaat geag word.
v. Die regering, die ANC en die VF sou ŉ drie-
ledige ooreenkoms oor Boere-Afrikaner soewe-
reiniteit en ŉ Volkstaat sluit.

Die oorspronklike Engelse teks lees soos volg:

Clause 1: “The parties agree to address,
through a process of negotiations, the idea of
Afrikaner self-determination, including the con-
cept of a Volkstaat”. (own emphasis)

(Vervolg op bladsy 4)
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(Van bladsy 3)

Aangeheg by die Akkoord was ŉ Aanhangsel met
vyf “Hoofstukke”.

Paragraaf 6 van Hoofstuk 5 lees: “...selfbeskik-
king vir ŉ volk wat ŉ minderheid vorm behoort oor-
weeg te word met behoorlike inagneming en in
volle erkenning van die legitieme uitgedrukte ver-
wagtinge van so ŉ volk, ten einde... meerderheids-
dominering wat... konflik... kan veroorsaak..., te ver-
my...” (“self-determination for a  people constituting
a minority should be considered with due regard
to- and in full recognition of the legitimate expres-
sed expectations of such a people so as to avoid ...
majority domination that may... cause conflict...”)

Paragraaf 7 van Hoofstuk 5 lees: “In ons oorwe-
gings het ons verskeie modes van selfbeskikking
erken. Dit mag die onderhandeling van ŉ territori-
ale entiteit wat verskeie grade van outonomie kan
hê, insluit” (eie beklemtoning). (In our considera-
tions we have recognised various modes of self-
determination. It may involve the negotiation of a
territorial entity which may have various degrees
of autonomy.”) (own emphasis).

In die 1994-verkiesing het die  VF op die provinsiale
vlak 640 000 stemme, dus 41% van die Afrikaner-
stemme, op hom verenig — Potgieter: 265 (krag-
tens die VF/ANC-ooreenkoms, sou 35% alreeds
as “bewese en beduidende steun” vir ŉ volkstaat
beteken het). Op die nasionale vlak het die VF die
vierde meeste stemme naas die ANC, NP, en
Inkatha gekry — dit is méér as die Demokratiese
Party, wat die voorloper was van die huidige amp-
telike opposisieparty). Die VF het hierdie getalle
stemme getrek ten spyte daarvan dat honderde
duisende Boere-Afrikaners (insluitend die KP as
amptelike opposisie tot in daardie stadium, die AWB
en die HNP) die verkiesing geboikot het uit protes
teen die feit dat en die wyse waarop die Boere-
Afrikaner sy vryheid verloor het (Jonker: 249). 

Die VF het dus sy teiken soos met die ANC oor-
eengekom (nl. 35% van Afrikanerstemme) maklik
verbygesteek. Helaas, soos genl. Viljoen geduren-
de die daaropvolgende jare uitgevind het, het  die
volgehoue ANC-verraad oor hierdie saak verseker
dat die 1994 verkiesingsuitslae geen verskil hoe-
genaamd aan die verlies van Boere-Afrikanerself-
beskikking gemaak het nie.

Sien ook oor hierdie onderwerp Die Afrikaner
van 6 November 2020: Die Afrikaner-Akkoord
van 1994: Enkele opmerkings.

Clause 2: “The parties further agree that in the
consideration of these matters, they shall not
exclude the possibility of local and/or regional
and other forms of expression of such self-de-
termination.” (own emphasis)

Clause 3: “They agree that their negotiations
shall be guided by ... Constitutional Principle
XXXIV...” (as contained in the Interim Consti-
tution, Act 200 of 1993).

Clause 4: “The parties further agree that... the
support for the idea of self-determination in a
Volkstaat will be indicated by the electoral sup-
port which parties with a specific mandate to
pursue the realisation of a Volkstaat, will gain
in the forthcoming election.

Clause 5: “The parties agree that the task of the
Volk-staatraad shall be to investigate and re-
port to the Constitutional Assembly... on meas-
ures which can give effect to the idea of
Afrikaner self-determination, including the con-
cept of the Volkstaat.”

“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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Meinhard Peters

Nasionale selfstandigheid en vryheid

ARTIKEL 7.6 

Artikel 7.6 trek baie van die voorafgaande begin-
sels saam in ’n enkele, eenvoudige stelling. Dit lui:
”Die HNP wil by die Afrikaner sy kragtige besef van
nasionale selfstandigheid en vryheid stimuleer en
verder ontwikkel sodat die Afrikaners hulle nasio-
nale identiteit sal handhaaf en uitbou.”

Oor die identiteit waarna hier verwys word, is die
Program van Beginsels baie duidelik. Artikel 3.2a
verwys na die nasionale identiteit van die Afrikaner
as Witman, Afrikaner en Christengelowige wat nou-
lettend bewaar moet word. Dit roep ons op om ons
volkskarakter in beskerming te neem. In artikel 3.2c
word klem gelê op die konteks waarin ons identiteit
gevorm word, naamlik in die “natuurlike lewens-
kringe van gesin, familie en volk”; dit terwyl daar in
artikel 2 geen onduidelikheid gelaat word oor die
lewensbeskoulike grondslag van die Afrikanervolk
nie. Hierdie aspekte is voorheen in besonderhede
bespreek.

Waar dit nou hier gaan oor nasionale selfstandigheid
en vryheid, raak die dokument aan die hart van ons
politieke stryd en die hart van ons geskiedenis. Reg-
deur was dit die strewe van die Afrikanervolk om
onafhanklik te bly van vreemde magte wat die on-
dergang van ons volk sou beteken. Mnr. Jaap Ma-
rais het hierdie ideaal uitgedruk as enersyds ’n stre-
we om vry te bly van vreemde oorheersing, en an-
dersyds om homself te beskerm teen oorheersing
deur middel van swart getalle. Dit lê aan die wor-
tel van die Groot Trek, die eerste en tweede vry-
heidsoorloë, en die ontstaan van die beleid van
afsonderlike ontwikkeling.

Omdat verwarring daaroor geskep is deur verskeie
politieke partye, maar ook deur liberaliste in die
Nasionale Party vanaf 1966, het die HNP dit in sy
Program van Beginsels baie duidelik gemaak dat
ons land bestaan uit ŉ veelheid van volke en kul-
ture. In artikel 7.1 word die vermenging of integra-
sie van hierdie volke, stamme en kulture ten streng-
ste afgewys. Dit maak van die HNP ’n unieke fak-
tor in die Suid-Afrikaanse politiek tot vandag toe.
Daarsonder kan geen duursame toekoms vir ons
volk in die vooruitsig gestel word nie.

Die Program van Beginsels van die HNP —
Grondwet vir die Boere-Afrikanervolk (11)

Die groot misdaad van die Nasionale Party onder
Vorster, Botha en De Klerk was dat hulle hierdie
grondliggende vryheidstrewe van die Afrikanervolk
ondergeskik gestel het aan die politieke eise van
die liberale wêreld. Vroeg in die sewentigerjare het
John Vorster verklaar dat hy Amerika as “my leier”
beskou. In die spanning wat ontstaan het in die
Afrikanerdom tussen verligtes en verkramptes het
die NP die pad gekies wat liberaliste aan hom
voorgeskryf het. Dit het die tragiese gevolg gehad
dat die Afrikanervolk in sy eie vaderland van sy na-
sionale selfstandigheid en vryheid beroof is.

In die plek van nasionale vryheid vir die Afrikaner-
volk het chaos, verarming, werkloosheid, instroming
van swart getalle, plakkersdorpe, algemene mis-
daad, korrupsie, stakings en geweld gevolg. Van-
dag sien almal die gevolge daarvan, in die tragiese
skouspel wat in ons land afspeel.

Die opvallende van die huidige tydsgewrig is dat ook
die nasionale selfstandigheid van swart volke in
ons land in die 1996-grondwet ondergeskik gestel
is aan ’n sentrale owerheid wat die ideologiese
strewe van swart rewolusionêres verteenwoordig.
Hierdie verandering het twee bene: Afrika-sosialis-
me wat belastings misbruik en blind is vir ander
volke se behoeftes, en naakte kommunisme wat
alles in die hande van die staat wil plaas, wat alles
beskou as die eiendom van die staat.

So ’n stelsel, het die HNP oor dekades gewaarsku,
sal die land se stabiliteit en vrede vernietig. Hierdie
dwase weg het talle vorme van konflik ontketen,
soos etniese geweld, politieke sluipmoorde, bot-
sings tussen die polisie en stakers (Marikana), die
sogenaamde xenofobiese aanvalle, korrupte po-
lisie en die jongste onluste. Boonop word ons boe-
re geteiken en word hulle sedert 1990 op hul plase
aangeval en vermoor. Blankes is sistematies uit
die staatsdiens en stadsrade verdryf en oral ver-
vang met onopgeleide, onbevoegde personeel. Al
hierdie faktore is besig om die Suid-Afrikaanse
ekonomie en sy infrastruktuur te vernietig. Dit is ’n
toedrag van sake wat net sal voortduur.

Alleen in ’n eie staat onder ’n eie volksregering kan
die Afrikaners se strewe na nasionale selfstandig-
heid en vryheid bereik word. Nie eens deur allerlei 

(Vervolg op bladsy 6)



6     Die Afrikaner 16 Julie 2021

(Van bladsy 5)

mooi projekte binne die huidige onderdrukkende
bestel kan so ’n ideaal verwesenlik word nie. Dit bly
uiteindelik ’n staatkundige ideaal, een wat die HNP
van ander politieke partye en groepe onderskei.
Selfstandige aksies kan wel die weg baan na die
politieke ideaal van vryheid, maar dit kan alleen slaag
indien dit ’n volksgerigte en volkswye strewe bly. 

Dit is die rede waarom die HNP se Program van
Beginsels telkens sterk standpunte stel oor
Afrikanernasionalisme en die noodsaak vir die
handhawing van ons identiteit as Afrikaners. Te
midde van ’n gemengde bestel en die anargisme
wat dit in die hand gewerk het, móét en kán
Afrikaners baie meer doen om hulself daarteen te
beskerm.

‘n Politieke voëlvlug oor 50 jaar

Bestellings en navrae:

Tel  079 752 4898 
(voormiddag)

hnpvansa@gmail.com

Bankbesonderhede
vir betalings

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

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

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

Maar dit was nie net mnr FW de Klerk wat verantwoordelik was vir dié
toestand nie. 

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

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

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

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

► Die koste is R600 per boek. Koerierkoste is R100.
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Suid-Afrika beleef tans onluste, geweld en in se-
kere mate terrorisme, soos wat die land nog nooit
tevore beleef het nie.

Die swart opstande van Sharpeville in 1960, die op-
stande in Soweto van 1975 of die onluste van die
tagtigerjare in PW Botha se tyd, het die impak
gehad van wat tans in die land aangaan.

Aanleiding

Aanvanklik het dit begin met die gevangeneming
van Jacob Zuma weens minagting van die hof – ŉ
misdaad waarvoor beskuldigdes gewoonlik ’n boe-
te met gedeeltelike opgeskorte vonnis kry. In Zuma
se geval is hy summier tronk toe gestuur.

Dit het gevolg op sy weiering om voor die Zondo-
kommissie na staatskaping te verskyn. Regter Zondo,
voorsitter van die kommissie, is ook adjunk-hoofreg-
ter van die Grondwetlike Hof. Inplaas daarvan om Zu-
ma se hofsaak in die Hooggeregshof af te wag, vat
Zondo kortpad na sy ondergeskikte kollegas van die
Grondwetlike Hof, kla Zuma daar aan en eis summier
gevangeneming. Natuurlik luister die meerderheid
van sy ondergeskikte kollegas daarna, alhoewel ’n
paar in ’n minderheidsuitspraak van hulle verskil.

Waar die Grondwetlike Hof tot dusver ’n finale hof
van hersiening was, het hy nou die terrein betree
om homself as ’n strafhof te laat geld, waar ’n be-
skuldigde in afwesigheid verhoor en gevonnis word
– iets wat bots met geldende strafregbeginsels in
Suid-Afrika. Die Grondwetlike Hof se geloofwaar-
digheid en statuur kom nou in gedrang.

Zuma vra dieselfde hof om sy skuldigbevinding en
vonnis tersyde te stel. In ’n verstommende wend-
ing, besluit die Grondwetlike Hof, wat ook ’n finale
hof van appèl is, dat hy sy eie besluit self gaan her-
sien en bepaal daarvoor ’n datum.

Inmiddels is daar verwarring in polisiegeledere of
Zuma nou gearresteer moet word of nie. Die min-
ister van polisie, Bheki Cele, wat voorheen vir Zu-
ma in Nkandla gaan kuier het en ’n gesprek gevoer
het waarvan die inhoud tot op hede nog nooit ge-
openbaar is nie, is die mees deurmekaar van almal
en weet nie herwaarts of derwaarts. Uiteindelik be-
sluit Zuma in middernagtelike ure om homself te
gaan aanmeld by die tronk van sy keuse, in Estcourt,
wat bekend is vir sy moderne (en seker luukse) in-
rigting. Zuma word voorlopig twee weke in die hos-
pitaal se sagte beddens versorg.

Buite breek die hel los deur Zoeloes en ander Zuma-
ondersteuners en hulle begin om veral in Natal
vragmotors aan die brand te steek, te roof, te plun-
der en te brand. Intussen het die Grondwetlike Hof
uitspraak voorbehou en weet Zuma steeds nie of
hy mag loskom of nie.

Ontwikkeling

In die onrus en geweld wat etlike dae duur, is dit dui-
delik dat die polisie geen beheer oor die situasie het
nie. Plundering gaan deurnag voort en die aandklok-
reël wat vir die Covid-inperkings ingestel is, word ver-
ontagsaam en die polisie kan selfs dit nie eens af-
dwing nie, bo en behalwe die feit dat diefstal voor hul
oë plaasvind deur ongemaskerde misdadigers en
die polisie soos oudergewoonte “die situasie dophou”.

Aanvanklik word ’n niksseggende getal van 2 500
weermaglede aan die polisie toegewys om die vol-
gende drie maande orde te probeer herstel. Na ge-
sprekke met opposisie politici, wat duidelik meer
begrip vir die situasie as die staatshoof het, besluit
die staatshoof om die getal tot 25 000 te vermeerder.

Gemeenskappe begin self mobiliseer om hulself te 

(Vervolg op bladsy 8)
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(Van bladsy 7)

beskerm en in sekere gevalle neem hulle reg in eie
hande, met groot sukses. Weer eens kan op sosia-
le media gesien word hoe ses gewapende burger-
likes wat iets wil doen, dit regkry om ’n skare van
etlike honderde, indien nie duisende, op die vlug
te jaag, want in wese is hulle slegs dapper as daar
geen weerstand of verset is nie.

Gevolge

Nadat veral gemeenskappe ingespring het en be-
sighede begin beskerm het, het die geweld dras-
ties verminder.

Die gevolge daarvan is egter nog lank nie verby nie.

Ekonome reken dat die skade wat deur hierdie ge-
weld aangerig is, soveel as twintig jaar kan neem
om te herstel. 

Voorlopige syfers praat van direkte skade aan infra-
struktuur van R20 miljard. Die Sasria-versekering
voorsien eise van etlike miljarde rand en die vrees
is dat dit soos die Padongeluksfonds of die Werkloos-
heidsversekeringsfonds, nie genoeg geld gaan hê
daarvoor nie.

Slegs in die Durban-omgewing van Natal is 40 000
formele besighede geraak deur die geweld en ten
minste 5 000 sogenaamde informele besighede.
Talle van hulle sal nie weer kan herstel nie en sal
toe bly.

Slegs in die Durban-gebied het 129 000 werksge-
leenthede verlore gegaan. In iSithebe is ’n klerefa-
briek verlede jaar September geopen. Die fabriek
is so te sê met die grond gelykgemaak en verwoes.
600 werkers, wat 3 000 gesinne onderhou, sit nou
sonder werk.

Behalwe die regering se beleidsomgewing wat werk-
loosheid skep (soos deur die belaglike en sosia-
listiese minimumlone) is hier nou reeds honderde
duisende ekstra wat by die regering gaan aanklop
vir armsalige toelaes.

Die skade aan die Witwatersrand is nog nie bereken
nie.

Vorentoe

As gevolg van die skade wat aangerig is, is raffina-
derye toegemaak. Die land staar ‘n tekort aan brand-
stof in die gesig. Boere begin reeds voorberei vir
die nuwe seisoen en sonder brandstof gaan daar
geen nuwe seisoen kan wees nie, met voedsel-
skaarste as gevolg.

Vragmotorbestuurders weier tans dat hulle voer-
tuie op die paaie gaan om lewensnoodsaaklikhede
te versprei. Winkels in die hele land kan as gevolg
daarvan tekorte ondervind.

In Natal is daar reeds voedselskaarste. In New-
castle is winkels al leeg en word R50 vir ’n brood
betaal, tot dié ook op is, want as gevolg van afwe-
sigheid van bestanddele kan geen vars brood ge-
bak word nie.

Apteke is verwoes en medisyne is gesteel, selfs
Covid-entstof is weggedra. Dit kan implikasies in-
hou vir plaaslike en selfs nasionale gesondheid.

Kitsbanke is beskadig en leeggeplunder. Mense se
toegang tot kontant is dus uiters beperk.

Die verwagting onder veiligheidskenners is dat die
geweld weer kan opvlam en dalk self erger word
en landwyd kan voorkom as dit sou blyk dat geen
voedsel of selfs brandstof beskikbaar is nie.

Ramaphosa se politieke lewe is volgens waarne-
mers in die weegskaal. Hy het totaal beheer oor
die veiligheidsituasie verloor. Gee hy toe aan eise
dat Zuma begenadig en vrygelaat moet word, sal
die Zoeloe vreugdevure nog hoër brand as wat tot
dusver gesien is en sal elke gevangesetting met
geweld opgevolg word tot misdadigers vrygelaat
moet word. Dieselfde kan nog gebeur as Ace Ma-
gashule mettertyd vervolg gaan word vir sy deel in
die land se ellende. 

Perfek vir ‘n blaaskans op pad na Namibië of Namakwaland. Ons bied billike 
selfsorg-akkommodasie vir enkelinge tot gesinne van 6. Alle kamers is toegerus

met lugverkoeling, DStv, ‘n klein kombuisie met yskas, mikrogolf en ketel. 
Eetgerei, linne en handdoeke word voorsien.

Normale prys: R400 vir 2 persone - spesiale afslag vir lesers van Die Afrikaner.

082 338 0934 / admin@werdakamers.co.zaR 6 900
(BTW uitgesluit)

1kW 
Draagbare Toestel

Ideaal vir slaap apnee- en
suurstofmaskers.

AfriSolar Supplies
Winkel 1, Bell Geddes Zone, 
Braam Pretoriusstraat 321 

(h/v Koraalboom), Magalieskruin

Axel Powroznik: 082 22 44 584
sales@afrisolarsupplies.co.za          facebook: AfriSolar Supplies
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Die ANC-bewind beoog om eersdaags die soge-
naamde PEPUDA wet in werking te stel.

Die afkorting vir dié nuwe onding staan vir Promo-
tion of Equality and Prevention of Unfair Discrimi-
nation Act.

Die leier van die HNP, mnr. Andries Breytenbach,
het in sy persoonlike hoedanigheid kommentaar
hieroor ingedien by die direkteur-generaal van Grond-
wetlike Ontwikkeling. Hy het dit duidelik gestel dat
hy absoluut gekant is teen die beoogde wetgewing.

Mnr. Breytenbach sê in sy voorlegging dat die wê-
reldgeskiedenis oorvloedige voorbeelde bevat van
owerhede wat al probeer het om mense se vryheid
van voorkeur, denke, oortuiging en emosies met wet-
gewing te reël en te onderdruk. Uiteindelik het hul-
le ALMAL MISLUK omdat die mens as 'n denkende
wese deur God geskape is en ons sal nooit anders
wees nie. “Nou wil julle waaragtig ook met hierdie
voorgestelde wetswysiging probeer doen waarmee
alle ryke en maghebbers wat nog voor julle tyd
gekom en gegaan het, misluk het. LEER JULLE
DAN NIE?”, sê mnr. Breytenbach.

Hy verwys dan daarna dat die hoogste hof in hier-
die land op 29 Junie getoon het hoe onuitvoerbaar
so 'n wet is: sewe geleerde regters oorweeg saam
dieselfde getuienis wat voor hulle gelê word: vyf
van hulle bevind by monde van die agbare waarne-
mende Hoofregter dat die aangeklaagde hom skul-
dig gemaak het aan "slanderous public statements"
en dat "His (Zuma’s) statements do not fall into the
category of tolerable criticism; they are intolerable."
En dat "he… has sought to undermine and destroy
the rule of law"; dat sy “vituperative statements had
been a calculated effort to impugn the judiciary" en
dat hy "abandoned all ethical standards". Dit is
sterk taal waaraan baie mense van wie so iets ge-
sê mag word, erg aanstoot sal neem. 

Daarenteen bevind twee regters van dieselfde vlak
dat die vonnis "trampled on Zuma’s constitutional
rights" en dat die dringendheid van die saak deur
die hof toegelaat "prevented fair procedure… It lim-
ited the right to silence", en dié gebreke "amounted
to a serious violation of Zuma’s constitutional rights."
“Bostaande aanhalings toon hoe ernstig mense
oor ander mense se optrede en uitsprake kan ver-

Weersin teen PEPUDA-wet: 
skrap in sy geheel

skil en aanstoot kan neem. As sewe geleerde men-
se ná oorweging van dieselfde getuienis nie een-
stemmig daaroor kan oordeel nie, hoe op aarde
kan verwag word dat 57 miljoen mense nie ook
dinge sal sê of só sal optree dat iemand aanstoot
sal neem of beledig sal voel of dat daar teen hom/
haar of sy/haar groep gediskrimineer word nie? En
hierdie beoogde wetswysiging skep nou ruimte vir
elkeen om in so 'n geval hof toe te hardloop om
kompensasie te kry of die regbank te misbruik om
wraak te neem, en die maklike manier waarop dit
toegelaat word, is in werklikheid 'n uitnodiging om
dit te doen”, sê mnr. Breytenbach. 

OOR DIE STREWE NA "GELYKHEID" 

“Ongelykheid is 'n feit van die lewe en dit is inhe-
rent aan die mensdom, want mense word met ver-
skillende vermoëns, intelligensievlakke, emosies en
geaardhede gebore. Kortom, alle mense is nie die-
selfde nie. Daarom is daar leiers en volgelinge, ge-
nieë en morone, kampioene en verloorders, base
en werkers, ens. Mense raak groot in verskillende
omgewings, onder verskillende ouers en sosiale
omstandighede. Om deur middel van wetgewing 'n
gelyke en eenderse mensheid te probeer skep, is
kranksinnigheid, want dit is absoluut onuitvoerbaar
en onhaalbaar. Die voorgestelde wetswysiging skep

(Vervolg op bladsy 10)

Mnr. Andries Breytenbach
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(Van bladsy 9)

die geleentheid vir onderpresteerders en jaloerse
mense om ander mense vir hulle eie wanprestasie
of agterlikheid te blameer en voor die reg te daag
omdat daar glo teen hulle ‘gediskrimineer’ word.
Tewens hou die voorgestelde wetswysiging die
gevaar in om ondernemende, dinamiese mense
met die aanstelling en bevordering van begaafde,
flukse werknemers en werkspanne met hoë vlakke
van werksetiek te demp, omdat hulle telkens van
diskriminasie aangekla kan word. 

OOR GELOOF EN GODSDIENS

“Die voorgestelde wetswysiging leen hom daartoe
dat enige persoon aanstoot kan neem teen 'n be-
paalde geloofsoortuiging se leer en opvattinge en
dan daaroor hof toe kan hardloop. Die Suid-Afri-
kaanse grondwet stel homself reeds as die ‘hoogste
reg van die Republiek’. Baie van die wetgewing
wat uit sy menseregtebepalings spruit, is direk in
stryd met die Woord van God, wat die Christen-
dom aanvaar en bely. Tot dusver het Christene dit
verduur deur konfrontasie daaroor sover moontlik

te vermy. Maar hierdie voorgestelde wetswysiging
kan en sal waarskynlik mense se gewetes in di-
rekte botsing bring met die landswet. Het julle al
gedink of julle kans sien om duisende Christene
wat eerder aan God en sy woord getrou sal bly as
aan julle landswet, in die tronk te stop?

GEVOLGTREKKING 

“Die voorgestelde wetswysiging dra in hierdie land
met sy diverse bevolking en veelheid van volkere
die kiem vir die skepping van wrewel en haat teen-
oor mekaar. Die voorgestelde wysigings is onnodig,
onprakties, in sigself erg diskriminerend en onuit-
voerbaar. Bestaande wetgewing is voldoende om
sake van die aard waaroor die wet handel, effektief
te bereg,” lui mnr. Breytenbach se voorlegging.

Hy maak dan ’n aanbeveling dat in die lig van sy
argumente die voorgestelde wetswysigings in hul
geheel geskrap moet word, en dat die bestaande
wette wat reeds op die wetboek is, “gebruik word
om die relevante aangeleenthede op 'n regsinnige
wyse te bereg.”

Skrifgedeelte: 2 Tim.3:16 Die hele Skrif is deur God
ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot
teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. 

Oordenking: Vir ‘n begin moet ons sê daar is hoof-
saaklik twee maniere waarop mense met die Skrif
omgaan. Ons noem dit die Skrifgesag waarmee
kerke en daaruitvolgend, lidmate met die Skrif om-
gaan. Die eerste wyse wat van die ontstaan van
die Bybel geld, deur Rome verdraai is en sedert die
reformasie herstel is, is dat die Skrif God se geïn-
spireerde Woord is. Kortweg God se Woord. Die
tweede wat in die laaste (ongeveer 30-40) jare pos-
gevat het, is dat die Bybel nie God se Woord is nie,
maar mense woorde óór God.

Hierdie verskuiwing wat ook grootliks in die gere-
formeerde kerk familie ingesluip het, maak aller-
hande (drog) redenasies moontlik. Hierdie verskui-
wing kom daarop neer dat die Bybel in baie se ge-
dagte net maar ‘n riglyn geword het en aanleiding

gee tot die redenasie dat elkeen die Skrif kan in-
terpreteer soos hy of sy wil

Indien dit waar is, is die volgende vraag logies: wie
regeer my lewe? As ek self kan besluit wat is God
se Woord en wat is mense s’n, dra my eie opinie
die hoogste gesag en regeer ek in effek self my
lewe al bely ek steeds die teendeel.

Gebed: Onse Vader wat in die Hemel is, laat ons,
ons asseblief bekeerd van elke vorm van die eie ek. 

AMEN

Woord en wêreld

Hoe gebruik ek die Woord van God?
Deur Dr. Gideon Grobler

Dr. Gideon Grobler
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Ope brief

(Van bladsy 1)

4. Dit was julle “moeder van die nasie”, Winnie
Mandela van Stompie-faam, wat beduie het dat
julle die land met vuurhoutjies “vry” sou maak. Nou
sien ons hoe, elke keer as een of ander groep nie
sy sin kry nie, treine, busse, besighede en enige
ding aan die brand gesteek word. “Ons sal die land
bránd” sê hulle, en hulle doen dit, want julle het
hulle so geleer.

5. Wetsgehoorsame persone in julle eie gemeen-
skappe is teen hulle sin met julle “necklaces” en
ander metodes van terreur geïntimideer en gedwing
om aan julle massa-aksies deel te neem. 

6. Nadat daardie verraaier, De Klerk, die politieke
gesag aan julle oorhandig het, het julle bly voort-
borduur op julle “Nasionale Demokratiese Rewo-
lusie” en daardeur ŉ gees van opstand, rewolusie
en haat brandende gehou. Julle voortdurende re-
toriek oor armoede, ongelykheid en wit bevoorde-
ling skep ŉ gees van regverdiging by die gepeupel
vir hulle misdadige optrede. Daarom word boere
en werkers op plase wreedaardig vermoor, want
hulle het mos die grond wat glo aan julle behoort
het, “gesteel”.

7. Diefstal, plundering en verwoesting spruit nie in
die eerste plek voort uit armoede en ongelykheid
nie, dit spruit voort uit die hebsug en selfsug wat
eie aan die sondige mens is. Het julle Zondo-kom-
missie nou al een enkele persoon voorgebring wat
hom dik gesteel het omdat hy “arm” of “ongelyk”
was? Almal wie se doen en late voor daardie kom-
missie blootgelê word, is stinkryk en het hulle ryk-
dom vermeerder deur korrupsie en diefstal. En wie
het die voorbeeld gestel? Julle leier en president,
Jacob Zuma. Man, die oortreding waarvoor hy nou
gevonnis is, is niks in vergelyking met die misdade
waarvoor hy voor die gereg gebring behoort te word
nie. Maar julle het hom daar verduur en toegelaat dat
hy telkens vervolging vryspring en met die reg woer-
woer speel. As julle leier so ŉ voorbeeld stel, hoe
kan jy verwag dat die volgelinge anders sal optree?

8. Met julle “menseregte” het julle die wet van God
opsy gestoot en dit ondergeskik gestel aan julle
grondwet. Is jy verbaas oor die vrugte daarvan? God
se wet skep orde, verantwoordelikheid, respek vir
mekaar, en stel perke aan die bandeloosheid van
die mens. Daarenteen laat julle ongebreidelde “men-
seregte” die bandeloosheid van die mens onbe-
perk botvier.

9. Julle onrealistiese illusie van “een nasie” is sulke
opsigtelike bog, maar julle klou daaraan. Ons was
nog nooit een nasie nie en sal nooit een wees nie.
Die Swartmense van Suid-Afrika is nie eers een
nasie nie, hoe verwag jy dan dat ons, die Boere-
Afrikanervolk met ŉ totaal ander herkoms, geskie-
denis, geestesagtergrond, vaderlandsbeskouing
en wêreld- en lewensbeskouing as julle, een nasie
met julle moet wees? Ons is nie soos julle nie en
wil nie soos julle wees nie. Solank as wat julle aan
die twak wat die kommunisme en liberalisme in jul-
le koppe ingeprent het, bly vashou, sal daar in hier-
die land ongesonde wedywering, veronregting,
haat en vyandskap tussen volke en gemeenskap-
pe wees. Jou gepraat oor vrye deelname van almal
is pure huigelary. Weens julle ekonomiese beleid
sit duisende bekwame mense in die buiteland om-
dat hulle “te wit is” en nie toegelaat word om hier
binnelands te werk nie. Intussen voer julle dokters
en ingenieurs van Kuba af in om werk hier te doen
waarvoor daar genoeg gekwalifiseerde mense van
ons eie is. 

10. En jou Sjinese vriende? Wanneer gaan julle agter-
kom dat die land geleidelik deur Sjina gekoloniseer
word?

11. Die ANC-regering is ŉ skande vir hierdie land
en ŉ voorwerp van bespotting vir die wêreld.

12. En tog is die oplossing vir ons land in beginsel
eenvoudig: erken die verskeidenheid en verskille
tussen die volke in Suid-Afrika en skep ruimte vir
elke volk wat dit begeer, om homself volgens sy eie
aard te regeer. Dan kan daar goeie buurmanskap
tussen die volke wees tot almal se voordeel en
heil.” 

Uitleg en tegniese versorging:
Mev. Juanita Powroznik

Mev. Carin de Beer
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Die terrorisme

Tog interessant: vyf jaar gelede was daar proteste
en onluste onder die vaandel “Zuma must go”. Nou
is daar betogings en onluste wat sê “Bring Zuma”.
Aanvanklik het dit as ŉ Zoeloe oorlog begin in Na-
tal, maar gou uitgebrei na “Ga!Teng”. Die rede daar-
voor is dat die Witwatersrand ŉ geweldige Zoeloe-
bevolking het wat lank terug ingebring is om in die
myne te werk, skynbaar omdat hulle harder en
beter werkers was as die Xhosas.

Net voor die 1994-oorgawe het veral die AWB
voedsel na van die Zoeloe-woonplekke rondom die
Witwatersrand geneem toe die ANC-Xhosas hulle
aangeval het.

Natuurlik is dit nie net die Zoeloes wat nou die ter-
rorisme bedryf nie. Die ander doen heel prettig mee
daaraan, alhoewel daar in Noord-Transvaal van die
groepe is wat plakkate versprei dat hulle nie deel is
van die geweld nie, en dat hulle nie sal toelaat dat
geweldenaars die provinsie sal binnekom nie. Dit
versterk dus Sarel se onweerlegbare vermoede dat
stamverband ŉ groot rol speel hierin.

Maar terwyl hierdie terrorisme voortduur, lewer
die staatshoof ŉ dertig minute-lange toespraak aan
sy “Fellow Souf Efricns” waarin hy totaal niks sê nie
en met geen oplossing vorendag kom nie. Geen
wonder dat die plundery onmiddellik daarna voort-
gegaan het nie. Opmerklik afwesig was ook sy
minister van polisie. Dié is opmerklik sigbaar aan
sy hoed as ŉ blanke dit tydens inperking op ŉ strand
durf waag. Nou skitter hy in sy afwesigheid.

Die beste van alles is dat iemand soos doktor Piet
(ook bekend as Kopdoek) Croucamp in die koor

van Jacob Zuma se dogter saamsing: “Die mense
steel, want hulle is honger en het nie kos nie”. Wel,
met sulke gekkigheid is Sarel natuurlik geensins
verbaas dat doktor Kopdoek nog geen professo-
raat gekry het nie… Was die bende plunderaars,
diewe en brandstigters dan verlede week en voor-
verlede week nie honger nie? Hoe het hulle toe
oorleef? Hulle steel in helder daglig TV’s, mikro-
golfoonde en ander weelde-artikels. Gaan hulle dit
eet om hulle honger te stil? Sterkte dan met die spys-
vertering…  En hoe verklaar die doktor dan dat van
die goed in blink luukse Duitse motors gelaai word?
Duidelik is dit nie net “armes” wat plunder nie, die
rykes en “ontwikkeldes” doen skynbaar na hartelus
mee aan hierdie ekonomiese terrorisme.

Intussen hou die polisie die situasie dop. Soos ŉ
vriend sê: “Inderdaad, hulle hou die dop”, want selfs
polisielede is op video’s vasgelê waar hulle net so
lekker steel en wegdra en dit boonop in ŉ polisie-
voertuig wegry van die toneel af.

Maar hier en daar is daar van die polisie wat, ten
spyte van politieke onwil, tog hulle werk probeer
doen. So het Sarel ’n mooi video gesien waar die
polisie ’n waterkanon baie suksesvol inspan en ’n
paar terroriste gespuit het dat hulle bly lê.

• Net jammer dat kosbare water in ’n waterskaars
land daarvoor gebruik moet word. Maar, as hulle
die waterkanonne sou vul by die oorstromende
stukkende rioolaanlegte, sou dit tog Sarel se goed-
keuring kon wegdra. 

Oorvol hospitale

So pas het Cyril Ramaphosa die inperking ter wille
van Covid verleng en drankverkope is steeds byna
strafbaar met die dood. Dit mag nie gekoop of ver-
voer word nie, want dit kan hospitale vol maak en
beddens wat vir Covid-pasiënte bedoel is, opneem.

Toe breek die Zuma-hel los. Met die ter perse gaan
is byna 80 mense al dood in die geweldpleging en
nou blyk dit dat hospitale onder druk is as gevolg
van die beserings wat terroriste en slagoffers op-
doen.

Dalk is daar maklike oplossings vir beide proble-
me: as mense met alkohol in hulle bloed by hospi-
tale opdaag, word hulle nie behandel totdat daar bed-
dens beskikbaar is nie. As terroriste met onluste-
beserings daar opdaag omdat die polisie of die ge-
meenskap met hulle afgereken het, moet hulle ook
wag.

• Dalk is die beste oplossing dat die geweldenaars,
net soos die ander landsburgers, van hulle huise af
werk. Dan kan hulle hul eie eiendom vernietig.
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Man met invloed

As daar nou een man is wat Sarel darem gehoop
het sy invloed sou kon gebruik, is dit dr. Roelof
Botha.

Ja, hy is wyle Pik Botha se seun. Liberale Pik (van
wie die HNP in ’n Westdene tussenverkiesing voor-
spel het: “Met Pik Botha is die toekoms Pikswart”),
wat sy mond op ’n mooi dag verbygepraat het oor
die swart president wat sou kom en wat oor ’n ste-
wige glasie met wêreldleiers kon gesels of dit sy
speelmaatjies was.

Soms lyk dit vir Sarel of dr. Roelof so ’n gedeelte-
like Damaskus-ervaring gehad het. Die skille is nog
nie van beide oë af nie, so af en toe wil daar ’n ge-
deeltelike helderheid deur die een oog deurskemer
maar die ander oog het skynbaar nog maar ’n skil-
letjie.

Die een keer is hy die vurige ekonoom wat deur
die helder oog sien en die regering kasty vir hulle
gebrek aan vryemarkbeginsels en net die volgende
keer sien hy skynbaar deur sy nog bedekte oog dat
Ramaphosa dinge so goed doen.

Nou skryf Roelof in ’n rubriek oor die probleem van
werkloosheid en skynbaar deur sy helder oog sien
hy verskillende waardestelsels. Hy noem tereg dat
daar die een groep is wat hulle distansieer van van-
dalisme, saakbeskadiging en dies meer, en wat ’n
etiek het van produktiwiteit, “meestal in Calvinisme
gegrond en ervaar liefde, ondersteuning en dissi-
pline wat van kindsbeen af” deurgegee is. Sarel
kan daarmee saamstem.

Dit staan natuurlik teenoor die ander waardestel-
sel wat dit juis nie het nie en waarvan ons die beel-
de op die kassie in die sitkamer of die slimfoon
gesien het.

En dan sluit Roelof sy interessante betoog af met
die voorstel dat die (ANC) regering sy ideologiese
doelwitte opsy skuif en slegs fokus op werkskep-
ping.

• Wel, dis juis die probleem. Die regering se ideo-
logiese doelwitte verhoed juis werkskepping en sy
onwil en onvermoë om wet en orde te handhaaf,
veroorsaak juis verdere werkloosheid. Maar dalk
moet dr. Roelof sy invloed gebruik. Immers, hy be-
hoort kontakte te hê. In die tyd dat sy pa, Pik, nog
in Mandela se kabinet gedien het (as minister van
wat nou weer…?) het hy darem seker genoeg-
saam kennis gemaak met sy sosialistiese regter-
hand en hoof-onderhandelaar, Cyril? Roelof behoort
tog ’n oop deur na Cyril te hê as gevolg daarvan?
Waarom hierdie dinge in ’n Afrikaanstalige publi-
kasie skryf wat Cyril waarskynlik nie eens lees of
vir afvalmateriaal gebruik nie?

Onbekwaamheid of onnoselheid?

Net toe Sarel bietjie wil afskaal na hy al sy wys-
hede vir hierdie uitgawe kwytgeraak het, kom daar
toe nog so ’n lekker kersie op die koek.

Toe die Zuma-ondersteuners (wat almal vir die
ANC gestem het ter wille van hulle man) Natal aan
die brand gesteek en vernietig het, het dit ernstige
gevolge/nawerking/nadraai opgelewer.

Daar is in groot dele nie eens meer kos beskik-
baar nie en omdat raffinaderye gesluit het in vrees
dat hulle ook in vlamme opgaan en die feit dat vrag-
motor-eienaars nie meer hulle voertuie op die pad
wil laat ry nie uit vrees dat hulle vragmotors ook uit-
gebrand en geplunder gaan word, is daar ’n moont-
likheid vir brandstoftekorte.

Gelukkig is daar ’n baie slim minister met die naam
Gwede Mantashe wat die probleem met een hand-
tekening oplos. Hy laat sy assistent ’n notatjie skryf
dat geen petrol of diesel in ’n kannetjie of houer
gekoop mag word nie. Sy handtekening daaronder
en siedaar: petrol en diesel vir almal.

Maar, seg Sarel se landbouvriende, dit kan lol. As
die hordes wat elders honger raak omdat hulle com-
rades voedsel-pakhuise verwoes het, gaan hulle
brand. Plase gaan ook brand. Elke vuurvegter wat
veldbrande bestry, het ’n petrolkannetjie byderhand
vir hervulling. Dit word nou onwettig. Dus, as daar
’n veldbrand is en die petrol is op, moet die vuur-
vegter ’n uur ver dorp toe geneem word om die pe-
trol direk daar in te gooi. Dis nou die volle 4 liter
wat die tenk kan neem. Dan ’n uur terug, om ver-
der met die vuur te stoei. Dalk het die vuur al sover
gevorder dat dit net ’n halfuur terug is…

Of Eskom besluit dis tyd vir beurtkrag omdat te
veel mense verwarmers gebruik teen die snerpen-
de koue. Dan word die 9Kva kragopwekker 20 km
na die naaste vulstasie gestoot om daar met 9 liter
petrol vol te maak en dan word dit weer terug ge-
stoot.

• Weer een van die onsinnig en ondeurdagte be-
sluite en regulasies, om die boere te vererg. Sarel
wonder of dit regtig aan onbekwaamheid toege-
skryf kan word. Daar is immers ’n dun lyn tussen
onbekwaamheid en onnoselheid!



vraag-en-antwoord-sessie in die parlement gesê.
"Ek dink die tendens dat baie mense uit Wes-Euro-
pa terugkeer, sal voortduur," het Orbán gesê oor
Hongare wat na hul vaderland terugkeer. 

Koning Sint Stephen, die eerste koning van Hon-
garye, het die volk tot die Christendom bekeer. Or-
bán het homself gevestig as 'n sterk verdediger van
die Christendom en tradisionele Europese waar-
des, en is ŉ sterk teenstander van massa-immigra-
sie uit Afrika en die Midde-Ooste.

“Europa is tans besig met 'n transformasie… Im-
migrasie het ons lewens verander,” het Orban reeds
tydens 'n radio-onderhoud in 2019 gesê. “Ons sal
nie die kompromie aangaan oor die beskerming
van die Christelike kultuur en immigrasie nie. Die
Christelike kultuur is 'n aanwins … Ons wil nie 'n
gemengde land word nie. Ons wil nie immigrasie
hê nie. Ons wil ons veiligheid handhaaf en deur ons
gesinsbeleid kan ons die biologiese toekoms van
Hongarye sonder immigrante beveilig,” het hy gesê.

Hy is geen vriend van die Duitse kansellier, Angela
Merkel nie, wie juis oop grense vir immigrante voor-
staan. Binne die Europese Unie het Hongarye al
meerdere kere standpunt ingeneem teen onder
andere Duitsland en Frankryk.

Oostenryk verban Moslem-broederskap

Die Oostenrykse parlement het ten gunste van 'n
wet gestem wat daarop gemik is om die teenwoor-
digheid van die Moslem-broederskap op sy grond-
gebied te verbied. Dit sal die eerste Europese land
wees wat so ’n wet aanvaar.

Die aanvaarding van die wet is die eindresultaat van
'n diepgaande ondersoek na die deurvloei van
geheime fondse vanaf die internasionale Islamitie-
se organisasie na Oostenryk, asook 'n onlangse
ondersoek, wat op 2 November 2020 begin het na
'n aanval waarin vier mense in die strate van Wene
dood is.

Sedert die 1960's was die Moslem-broederskap in-
derdaad sterk gevestig in Oostenryk, waar die fi-
nansier van die organisasie suiwelfabrieke opgerig  

(Vervolg op bladsy 15)
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YouTube sensureer andersdenkendes

Die regse Nederlandse politikus, Thierry Baudet,
se video’s word die een na die ander vanaf die
sosiale platform YouTube verwyder.

Sy groot sonde is dat hy inligting bekendmaak wat
liefs nie bekend gemaak moet word nie. Selfs sy
toesprake in die Nederlandse parlement word van
die sosiale platform verwyder.

Hy het onlangs die parlementslede daarvan be-
skuldig dat hulle almal mal is omdat hulle die ge-
kookte syfers rondom die Korona-virus glo.

Hy het skynbaar bewyse voorgehou waaruit die
blyk dat die sterftesyfers vir Korona nie hoër is as
dié vir griep nie. Hy maak die beskuldiging dat die
aantal infeksies kunsmatig opgeblaas word met
vals PCR-toetse om inperkings in te stel sodat men-
se om hul vryheid moet smeek, of selfs bereid sou
wees om eksperimentele gene-terapie te aanvaar,
wat vermom is as entstowwe en waarvan die ge-
volge op die lang termyn nog onbekend is.

Nadat Nederland nie te lank gelede alle inperkings
opgehef het, insluitend die dra van maskers, het die
Nederlandse regering weer begin met skerp in-
perkings.

Hongarye sal Christene ontvang

Volgens die Hongaarse eerste minister, Viktor Orbán,
sal baie Christene in die komende jare van Wes-
Europa na Hongarye migreer en nedersettings daar
vestig.

Premier Orbán het 'n groeiende uittog van Christe-
ne uit ander dele van Europa voorspel – waarskynlik
'n verwysing na toenemende vyandigheid teenoor
gelowiges, aangesien die invloede van Islam en se-
kulêre neoliberalisme steeds oor die hele vasteland
versprei.

"In Hongarye sal baie Christene gedurende ons
leeftyd uit Wes-Europa kom," het Orbán tydens 'n
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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.

HNP se landposadres
Posbus 18826, Pretoria-Noord, 0116

(Van bladsy 14)

het, wat dit moontlik gemaak het om 'n industriële
ryk te bou met behulp van die organisasie se ge-
heime fondse. 

In die provinsie, Stiermark, en in die stad Graz, het
die Broers reeds jare lank 'n belangrike politieke-
en gemeenskapsnetwerk. In 2017 het hulle hul ge-
heime fondse van die Verenigde Koninkryk na Oos-
tenryk verskuif, na druk van die voormalige Ame-
rikaanse president Donald Trump. Gelukkig het die
massiewe kapitaaloordragte tussen Londen en Graz
nie die Oostenrykse owerhede vrygespring nie. Die
Kantoor vir die Beskerming van die Grondwet van
Stiermark het 'n omvattende ondersoek ingestel
onder die kodenaam "Operasie Luxor".

Gedurende ‘n tydperk van twee jaar is 21 000 uur
se telefoongesprekke opgeneem en meer as 'n
miljoen foto's geneem. Die ondersoekers het dit
reggekry om ŉ lys op te stel van meer as sewentig
persoonlikhede wat verdink word van bande met
'n terroriste-organisasie. Ongeveer sestig organi-
sasies, soos verenigings, moskees of besighede,
is ook gelys. Al hierdie mense is in hegtenis ge-
neem tydens ’n vergadering op 3 November 2020,
die dag na die aanval in Wene.

Dit is dus die kombinasie van albei hierdie pogings
– die koms van Islamitiese fondse in Oostenryk en

die jihadistiese aanval - wat die Oostenrykse par-
lementslede daartoe gelei het om hierdie verbod
te bekragtig.

Die Moslem-broederskap is nou op die Oosten-
rykse swartlys van organisasies wat verband hou
met godsdienstige misdade. Die besit en versprei-
ding van tekste of voorwerpe wat verband hou met
die organisasie is ook strafbaar met 'n boete van
4000 euro en een maand gevangenisstraf.

Onmiddellik nadat hierdie besluit aangekondig is,
het al die webwerwe wat aan die Broederskap ge-
koppel is, 'n veldtog van stapel gestuur om die re-
gering van Islamofobie te beskuldig.

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

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

072 229 2148

HUTTEN-

BUCHDIENST
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Dit is mos maar so hier op die
Hoëveld. As dit die nag goed ge-
ryp het, is dit die volgende dag 'n
heerlike, amper warm sonskyn-
dag.

Saterdag was so 'n dag, met die
gevolg dat die inwoners van Twee-
de Wind sommer al vroeg met hul
kampstoele en mandjies onder
die groot ou boom wat nou al sy
blare afgeskud het, kom nesskop
het. Teen teetyd het Hendrik en
Martiens die vuur aan die gang
en is almal besig om te vertel wat
hulle die afgelope week beleef het.

Sarie vertel met kleur en geur
van al hulle interessante onder-
vindings met mense wat begin
om Handelspos se lekker vars
produkte te ontdek. "Donderdag
stap 'n elegante lang man in 'n
swart pak klere in. Hy vertel my
dat hy 'n afgetrede Eerwaarde is
wat nou in 'n aftree-oord woon
en homself besig hou deur as
sanger op te tree by geleenthede.
Om egter die hoë note by te kom,
moet hy eers 'n rou eier drink. Dit
moet egter 'n wit eier wees, 'n
bruin eier werk nie so goed nie."

"Kry mens nog wit eiers?" vra Cor-
nelia. "Toe ons kinders was, was
al die eiers wit en nou is alles
bruin."

Hortensia, die stil hardwerkende
vrou wat saam met haar man,
Lewies, besig is om 'n bessieboer-

Die Afrikaner is bevoorreg om weer Sus
Lettie se briewe aan Sus Katrien te kan plaas.  

Alet Murray het hierdie briewe van ‘n 
heelwat jonger Lettie aan ‘n heelwat jonger
Katrien geskryf vir Die Afrikaner in die vroeë
tagtigerjare. 

Almal het maar saam met die jare gestap,
en Alet het ingewillig om die avonture van
Lettie en Servaas weer op te tel waar hulle
tans ingeperk sit in ‘n ouetehuis..

dery aan die gang te kry, sê:
"Ons het ŉ paar wit Leghorn-hen-
netjies gekoop, maar hulle lê nog
nie. Miskien lê wit hoenders wit
eiers maar ek sal my nie verbaas
as hulle ook nou bruin eiers lê nie."

"Lettie, daardie klomp kuikens wat
jy destyds gekoop het – lê hulle
nog nie?" vra Lenie.

Servaas loer onderlangs na my
en grinnik. "Braaikuikens," terg hy.

"Ag," sê ek. "Die ou kleintjies kom
mooi aan, maar hulle is nou soort
van tieners. Kry al mooi vere, maar
nie om die nekkies nie. Die nek-
kies bly kaal. Net enetjie lyk an-
ders, ek noem haar Bonus want
sy was no. 51. Meer 'n ronde lyfie."

Sal ek sê of sal ek nie sê nie. Ag,
hulle sal wel uitvind.

"Eintlik het ek 'n probleem.  Hulle
sal nie juis kan eiers lê nie, be-
halwe Bonus. Julle sien, dis 50
hane en een hennetjie."

"Braaikuikens," kom weer van
Servaas. Ek gluur hom aan.

"Ek kan mos nie die ou kleintjies
wat ek groot gemaak het, slag
nie… ek sal soos ŉ moordenaar
voel."

"Nou wat gaan jy met hulle doen?"
wil Maria weet.

"As jy verder met die pad aan ry
oor die rivier op linkerhand, is 'n

man wat met hoenders boer. Ek
het verlede week bietjie met hom
gaan praat en ons het tot 'n ver-
gelyk gekom. Ek hou een haan
en vir Bonus en die res ruil ek vir
vyf koekoek-henne."

"Nou gaan jy mos gespikkelde
hoenders met kaal nekke teel,"
lag Bettie.

"En miskien kan die Eerwaarde
sing na 'n gespikkelde eier," lag
Sarie.

So in my binneste hoor ek hoe
sy stem na 'n gespikkelde eier
hik en snik op die hoë note…

Die vleis is gaar. Ons trek die pap-
pot en tamatiebredie nader ter-
wyl Sienie haar bakoondbrood
sny en botter smeer. Daar is ook
'n lekker groot bak slaai en vir
nagereg ingelegde perskes. 

Nog 'n heerlike, goue Hoëvelddag
vir my boek van spesiale herin-
neringe.

Groete aan ou Swaer
Jou liefhebbende
Sus Lettie 


