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Die ANC se rasbevoordeling ten gunste van
swartes teenoor blankes, het weer op ‘n skokken-
de en weersinwekkende wyse geblyk na die moord
op ‘n swart gesin op ‘n plaas by Harrismith in die
Vrystaat. Die minister van landbou, Thoko Didiza,
het onmiddellik gal gebraak en gesê die moord is
onaanvaarbaar en dat die skuldiges onverwyld
aangekeer moet word. Sy swyg egter wanneer
blanke boere vermoor word.

Netso het die polisiehoof van die voormalige Oos-
Transvaal, lt.genl. Semakaleng Manamela gesê
hulle sal nie rus voordat die verdagtes waarin ‘n
swart veiligheidswag op ‘n plaas naby Brondal
buite Nelspruit doodgeskiet is, agter tralies is nie.
Sodanige versekerings word nie gegee wanneer
blankes op plase vermoor word nie.

TLU SA het ook sy verontwaardiging oor Didiza en
Manamela uitgespreek. “Dit is baie moeilik om nié
die afleiding te maak dat die minister en haar kol-
legas sekere mense se moord meer belangrik as an-
der ag nie,” sê mnr. Henry Geldenhuys, die pre-
sident van TLU SA. “Het rassebevoordeling nou ook
al ‘n plek gevind in die veroordeling van misdaad?”

Vanjaar was daar – volgens TLU SA se Insidente
Register oor plaasaanvalle en -moorde – reeds
153 aanvalle op plase wat tot die dood van 25
mense gelei het. Maar die minister het oor bitter
min van hierdie voorvalle iets te sê gehad. 

“Minister Didiza moet elke aanval in die openbaar
veroordeel en geen steen onaangeraak laat om
enige van die aanvallers aan te keer nie,” eis mnr.
Geldenhuys.

TLU SA beklemtoon die feit dat daar nie genoeg
gedoen word om die veiligheid van alle Suid-
Afrikaners.

Volgens die polisie se eie erkenning het 11 703
lede die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) in
die afgelope vier jaar verlaat. Die polisiëringbe-
groting is tydens die medium-termyn uitgawe raam-
werk besnoei en dit wat oorbly word wanbestee
deur moedswilligheid en gierigheid. Dit beteken dat
elke polisielid verantwoordelik is vir 200 mense. 

(Vervolg op bladsy 7)

Dit was hierdie week 21 jaar gelede 
dat die destydse leier van die HNP, 

mnr. Jaap Marais, onverwags oorlede is. 
Sy heengaan het die Suid-Afrikaanse 

politieke toneel armer gelaat, maar sy kennis
en veral waarskuwings, het hy agtergelaat,

waarvan die huidige geslag kan kennis neem. 

Lees die kommentaar op bl. 2 
en ook die lesersbrief op bl. 12..



Dit was hierdie week een en twintig
jaar gelede dat Suid-Afrika een van sy
onbekroonde eerste ministers verloor
het.

Op 8 Augustus 2000 moes die land
kennis neem van die heengaan van
mnr. Jaap Marais. Sy opvolger, wyle
mnr. Willie Marais, het hom beskryf as
die beste eerste minister wat Suid-
Afrika nie gehad het nie. Hy sou later
vanjaar 99 jaar oud geword het, wat
beteken dat hy volgende jaar 100 jaar
oud sou gewees het.

Mnr. Marais se waarskuwings en voor-
spellings is dikwels laggend afgemaak

as bangmaakpraatjies. Tog was hy in die kol en het hy
die land se toekoms reg ingesien.

Die groot rede daarvoor was dat hy ‘n liefde vir ge-
skiedenis gehad het. Enigiemand weet dat as daar nie
uit die lesse van die geskiedenis geleer word nie, die
straf gaan wees om dieselfde paadjie weer oor te stap.
Pres. Paul Kruger het immers al gesê dat die goeie uit
die geskiedenis geneem moet word, en daarop voort-
gebou moet word vir die toekoms. Die ander kant van
daardie munt is ook waar, naamlik dat as iemand, of ‘n
volk, nie leer uit die negatiewe van die geskiedenis nie,
hy daarmee geen toekoms kan aanpak nie. Die slegte
ervarings van die geskiedenis sal in die toekoms bly
spook, en dalk selfs erger.

Maar Jaap Marais was ook ‘n kultuurmens. Sy skryfwerk
was nie sommer net woorde op papier nie – dit was
afgeronde prosa. Hy het liefde vir sy taal gehad, en
daarom was hy die dryfveer agter die herstigting van die
Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans (GHA) –
daardie stoere taalstryd aksie wat wyle dr. Hennie
Terblanche gelei het in die GHA se eerste bestaan, en
wat na mnr. Marais se herlewing deur net so ‘n stoere
aktivis, wyle Leon Strydom, gelei is. ‘n Taalstryd aksie-
groep waaraan daar tans weer so ‘n behoefte is.

Omdat Jaap Marais ‘n kultuurman was, het hy kultuur
geken. Maar ook kulture – ander kulture. Uit daardie
kennis het hy die besef gehad dat kulture nie suksesvol
met mekaar meng nie, en daarom het hy geweet dat ook
die voorgestelde reënboog kultuur wat FW de Klerk met
Nelson Mandela bekonkel het, nie gaan werk nie.
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. Om reg te wees, is om ‘n
mag te wees

Hy het dit trouens al voorsien, selfs toe FW de Klerk nog
maar net ‘n politieke gedagtetjie was. Toe John Vorster
in die laat sestiger jare van beleid verander het, was dit
Jaap Marais, en sy destydse leier, dr. Albert Hertzog, wat
gesien het dat die eerste teken van ‘n beleidsverandering,
gaan lei tot die finale vernietiging van die beleid. Mnr.
Marais was bekend vir sy uitdrukking dat een klein toe-
gewinkie, die dun punt van die wig is. As die wig eers in
die deur is, sal die deur nooit weer kan toemaak nie, en sal
hy steeds verder oop geforseer word. Dit is presies wat in
Suid-Afrika gebeur het toe John Vorster, ter wille van sport
en gewildheid, die dun punt van die wig in die Suid-Afri-
kaanse politiek toegelaat het. Alhoewel Vorster self dalk
(met die klem op “dalk”) wou terugkrabbel in sy latere jare,
was dit onmoontlik. Dieselfde met PW Botha wat na sy
uittrede uit die politiek presies kon sien wat verkeerd was,
maar niks daaraan kon doen nie, want hy het die wig van
John Vorster, net verder in die deur opening gedruk. Hulle
kon die deur nie meer toemaak nie. Jaap Marais het dit
geweet en gewaarsku. Die linkse politici en media het
hom daaroor gehoon, maar hy was reg.

Dit was seker een van Jaap Marais se mees ware woor-
de ooit: Om reg te wees is om ‘n mag te wees. Dit het
van Jaap Marais in wese ‘n magtige man gemaak, want
hy was feitlik altyd reg, tot frustrasie en bitterheid van sy
teenstanders. Die feit dat hy ‘n uiters bedrewe debatvoer-
der was, het die linkse liefde vir hom nie vergroot nie  - in-
teendeel. Omdat sy argumente op feite geskoei was, ge-
grond op sy historiese en kulturele kennis, en sy ervaring
in die politiek onder sy mentor en uiters skerp politikus en
staatsman, dr. HF Verwoerd, kon Jaap Marais nie van
stryk gebring word, of oortuig word dat hy verkeerd was
nie, want hy was reg.

Ook het Jaap Marais voorspel dat die huidige bestel geen
kans op oorlewing het nie. Hy het voorsien dat chaos en
anargie ‘n kenmerk van die land gaan wees. Die daag-
likse “protesoptrede” en die onlangse boewery in Natal
en Witwatersrand het gewys dat Jaap Marais se voor-
spelling waarheid gaan word. Hy het egter ook gewaarsku
– iets wat ons deeglik ter harte moet neem – is dat wan-
neer die bestel deur chaos en anargie in duie gaan stort,
die Afrikaner reg moet wees om weer sy regmatige deel
en plek in te neem. Die vraag is egter: is die Afrikaner reg
wanneer (nie “as” nie!) die anargie sodanige afmetings
aanneem, dat ons beheer moet neem. Dit is ‘n vraag waar-
oor elke individu, organisasie of gemeenskap, dringend
sal moet besin.

Ons weet wat gaan gebeur. Jaap Marais het dit voorspel.
Sover was hy reg en ons saam met hom. Dit maak van
ons ‘n mag!
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HNP lewer kommentaar op 
konsep ontwapeningswet

“Elke aansoek vir lisensiëring van ŉ vuurwapen
vir beskerming van die aansoeker en sy afhank-
likes se lewe en eiendom, moet simpatiek oorweeg
word en indien geen redelike diskwalifiserende redes
vir die weiering van sodanige aansoek aangetoon
kan word nie, moet die aansoek toegestaan word.”

Dit is die voorstel wat die HNP-leier, mnr. Andries
Breytenbach, gemaak het wat hy reken in die vuur-
wapenwet opgeneem moet word. Hy het namens
die HNP die voorgestelde wysigings aan die wa-
penwet verwerp en voorgestel dat dit met boge-
noemde vervang moet word.

Lede van die publiek en belanghebbende instan-
sies het tot vroeër die maand geleentheid gehad
om kommentaar te lewer op die vuurwapen wets-
ontwerp.

Daar is lank reeds pogings om die wetgehoor-
same landburgers hulle vuurwapens te ontneem,
in ‘n tyd dat die polisie geen beheer het oor mis-
daad en anargie nie, terwyl wapens van weermag
en polisie in hande van misdadigers val.

Groot ongelukkigheid heers oor die voorgestelde
wet wat “selfverdediging” vir die verkryging van ‘n
handwapen buite orde wil reël.

Derduisende voorleggings is na die betrokke par-
lementêre portefeuljekomitee gestuur.

Mnr. Breytenbach het namens die HNP ‘n voorleg-
ging ingedien, wat hiermee volledig gepubliseer
word.

Mnr. Breytenbach rig sy skrywe aan die voorsitter
van die komitee en sê dat in antwoord op die uit-
nodiging om kommentaar te lewer op die Wysigings-
wetsontwerp vir die beheer van vuurwapens
2021, die HNP die volgende voorlê:

1. Kommentaar oor die bepaling dat selfver-
dediging/selfbeskerming nie meer as rede vir
die toekenning van ŉ vuurwapenlisensie oor-
weeg sal word nie:

a. Die hoë voorkoms van misdaad en
moord in Suid-Afrika is algemeen bekend;
dit word daagliks in die media berig.
b. Die onvermoë van die SA Polisie om
misdaad en moord aan bande te lê, is
eweneens bekend. Daaroor word ook ge-
reeld in die media berig en die polisie se
misdaadstatistiek wat gereeld vrygestel
word, bevestig dit. Die feit dat die weermag

tydens die onlangse veldtog van plunde-
ring en brandstigting ontplooi moes word
om die polisie te ondersteun, het die polisie
se onvermoë om wet en orde te handhaaf,
onderstreep. 
c. Géén reg kan swaarder weeg as ŉ per-
soon se reg om sy eie en sy afhanklikes se
lewens en eiendom teen aanslae van moor-
denaars en boosdoeners te beskerm nie,
en aangesien die staat dit nie doeltreffend
kan doen nie, is die burgery op hulleself
aangewese om dit te doen.
d. Wanneer ŉ persoon se lewe en eiendom
deur misdadige elemente bedreig word en
die middele tot selfbeskerming word die
persoon ontneem sodat hy weerloos ge-
laat word teen sy aanvallers, is die per-
soon of instansie wat hom daarvan ont-
neem het — in hierdie geval die regering
ofte wel die staat — medepligtig aan die
moord. Dit beteken dat indien die betrokke
bepaling goedgekeur word, die staat en
die polisie geag sal word medepligtig  te
wees aan elke geval van moord en beska-
diging van eiendom wat gepleeg word teen
persone aan wie ŉ vuurwapenlisensie vir
selfbeskerming geweier word.
e. Die staat se funksie is onder meer om
sy burgers te beskerm, NIE om ŉ tirannie-
ke bewind teen hulle te voer nie. Met hier-
die en ander beperkende bepalings in die
Wysigingswetsontwerp vestig die regering
homself as ŉ misdadige tirannie wat die
burgery dwing om ter wille van selfbehoud
wapens ongelisensieerd te bekom en te
besit, met ander woorde die wet te oortree.

a. In die lig van die heersende misdaadsi-
tuasie in Suid-Afrika en die staat se be-
wese onvermoë om dit effektief te bekamp,
is die onderhawige bepaling onlogies, on-
regverdigbaar en kom dit neer op oogluik-
ende toelating deur die staat van terreur
teen sy burgers. Daarvoor sal die staat voor 

(Vervolg op bladsy 4)

2. Gevolgtrekking: 
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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.

(Van bladsy 3)

die reg aanspreeklik gehou word.

b. Die bepaling sal géén bydrae lewer om
onwettige besit van vuurwapens te
bekamp nie. Dit sal inteendeel onwettige
besit van vuurwapens ten einde die eie
lewe en goed te beskerm, aanmoedig. 

a. Dat die onderhawige bepaling in sy geheel
geskrap word.
b. Dat die volgende bepaling in die wet opge-
neem word: 
“Elke aansoek vir lisensiëring van ŉ vuur-
wapen vir beskerming van die aansoeker en
sy afhanklikes se lewe en eiendom, moet
simpatiek oorweeg word en indien geen re-
delike diskwalifiserende redes vir die weiering
van sodanige aansoek aangetoon kan word
nie, moet die aansoek toegestaan word.”

3. Aanbevelings: 

Rassistiese rots

Die Universiteit van Wisconsin het onlangs 'n
groot rots van sy Madison-kampus verwyder
omdat twee studentegroepe gekla het dat die
rots 'n simbool van rassisme is.

Net voor 07:00 die oggend het spanne bande
begin vasmaak aan die Chamberlin rots bo-op
die van Observatory Heuwel op die UW-Madi-
son-kampus in Madison, Wisconsin.

'n Stewige hyskraan is gebruik om die rots op
'n vragmotor te laai, wat die rots na 'n ander
plek vervoer het.
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Meinhard Peters

Die HNP se Program van Beginsels behandel in artikels
7.5 tot 7.6 enkele baie belangrike beginsels wat staat-
kundige vryheid en integriteit aangaan. Dit is dié beginsels
wat die party in die toekoms toegepas wil sien, sodat die
Afrikaners hulle nasionale identiteit sal kan handhaaf en
uitbou. In die vorige bespreking het ons reeds daaraan
geraak. 

Paragraaf 7.6.1 stel dit dat die owerheid in sy betrekkinge
met ander state en volkere sorg moet dra dat die belange
van die eie staat en volk te alle tye vooropgestel word. Dit
is ’n uitgangspunt wat sy wortels het in die jare 1912-1914
toe generaal JBM Hertzog die idee bestry het dat die Unie
van Suid-Afrika in alle opsigte onderhorig moes wees aan
Brittanje. In die eerste beleidstukke van die Nasionale Party
word vanaf 1914 groot klem gelê op die ideaal van “Suid-
Afrika eerste”, net soos generaal Hertzog dit geformuleer
het by De Wildt. Hierdie beginsel was die grondslag vir die
uitgerekte stryd tot groter selfstandigheid van die Unie, maar
dit het ook deel uitgemaak van die republikeinse strewe
wat sedert 1934 groter momentum verkry het. 

In die staatkundige strewe van dr. DF Malan, adv. JG Strij-
dom en dr. HF Verwoerd het dit sentraal gestaan: Suid-
Afrika sou geen inmenging van buite duld in die ontplooiing
van sy eie beleid nie; en Suid-Afrika moes ’n volkome selfs-
tandige republiek word. Hierdie ideale is glansryk verwe-
senlik op 31 Mei 1961.

In die Republiek van Suid-Afrika na 1961 is daar streng
gewaak teen vyandige inmenging en is die belange van
die eie staat en volk te alle tye vooropgestel. Dit het be-
teken dat die Republiek kon ontwikkel volgens die natuur-
like lewenspatrone wat oor 300 jaar in Suid-Afrika gevorm
het. Dit wil sê: verskillende volke woon apart in hul eie ge-
biede; imperialistiese invloede en magsoorheersing word
verwerp; en politieke druk op die regering van die land
word teengestaan en indien nodig, met mag afgeweer.

Die HNP is dus baie duidelik oor die soort staatkundige
profiel wat hy in die toekoms gehandhaaf wil sien; maar
dit is ook ’n aktuele saak vir die politiek van ons tyd. Van-
uit hierdie standpunt word elke regering en elke bedeling
in die land getoets. In ons tyd ervaar ons toenemend in-
menging van buite, en sien ons hoe die regering van die
land beïnvloed word deur gewetenlose skurke soos die
Guptas, skelmstreke deur die kommunistiese staat van
Rooi Sjina, en manipulasie deur internasionale geldskieters
soos die IMF en die Wêreldbank. Al hierdie verskynsels

HNP Program van Beginsels: Verder met Artikel 7.6

Verhoudings met ander state en volke
tas die nasionale selfstandigheid en integriteit van ons
land aan.

Boonop is die hele grondwetlike bedeling van die RSA,
naamlik ’n rasvermengde samelewing met ’n sogenaam-
de demokrasie (een mens, een stem) op die land afge-
dwing deur buitelandse magte – deur Amerikaanse druk,
Britse bemoeienis, druk van internasionale banke, en die
diplomatieke aksies van die sogenaamde Westerse Vyf.
Daardie magte het hulle gewig agter die ANC-SAKP en die
UDF ingegooi en het die opstande van swart vakbonde
binnelands gefinansier. Die hele beginsel van Suid-Afrika
eerste is uiteindelik tydens die NP-bewind onder FW de
Klerk ten gronde gerig. Daardeur is ook die stabiliteit en
vryheid van al die verskillende volke in ons land vernietig.

Onthou maar hoe die tuislande van die Xhosas, die
Zoeloes, die Tswanas en andere ontdaan gemaak is as
kerngebiede waarin swartmense hul eie toekoms kon
uitwerk. Die regte van volke is daardeur ten diepste be-
nadeel. Dit is die betekenis wat kort uitgedruk word in die
HNP se program van beginsels in artikel 7.6.3, waar dit
gestel word dat daar te alle tye regsgelykheid tussen die
betrokke partye moet wees. Hierdie regsgelykheid geld in
onderhandelinge met ander state, maar ook met betrek-
king tot inheemse volke. Die regte van die een mag nie
ondergeskik gestel word aan die regte van die ander nie.
So kan nasionale selfstandigheid en die karakter van elke
volk behou en gehandhaaf word. Selfstandige state vir
elke volk is ’n voorvereiste daarvoor.

Let op dat hierdie uitgangspunte nie aan getalle of mags-
oorheersing gekoppel word nie. Dit is beginsels wat moet
geld, nie getalle of invloed nie. Die verstandhouding tus-
sen state en volke word sodoende vanuit ’n suiwer denk-
raamwerk benader. Alleen so kan duursame vrede en
goeie verhoudinge gekweek word. 

Almal sien vandag hoe die miskenning van hierdie begin-
sels gelei het tot geweld en konflik in ons land, iets wat skyn-
baar geen einde kry nie. Van die mooi oproepe tot nasie-
bou het daar niks gekom nie; en die buiteland lag in hulle
mou vir die chaos en armoede wat in die ANC-era uitge-
breek het. Selfs die Ja-stemmers en die liberaliste in Suid-
Afrika het hulle deuntjie spoedig verander. Hulle vra nou
vir nuwe onderhandelinge en nuwe akkoorde – om die
mislukking van die unitêre staat te probeer goedmaak. Maar,
sonder suiwer beginsels sal hulle nie daarmee kan slaag nie.

Die wysheid van die HNP se Program van Beginsels
staan andermaal sterk uit in die politieke verwarring wat
rondom ons heers.
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Die onlangse onluste in Natal en Witwatersrand
het begin met die arrestasie van Jacob Zuma. Cyril
Ramaphosa het dit egter beskryf as ‘n aanslag teen
die staat, en daarop gesinspeel dat dit deel van ‘n
staatsgreep poging kon wees.

Waarnemers was nie seker daaroor nie, maar sy
opmerkings het dalk wel gedagtes in sy opponente
se koppe geplaas.

Die onverklaarbare ontploffing by die pas voltooide
Medupi-kragstasie was moontlik ‘n oefenlopie aan
die begin van nog groter anargie. Eenheid 4 is to-
taal vernietig nadat bepaalde prosedures ten op-
sigte van instandhouding nie gevolg is nie. Eskom
se hoof, mnr. Andre de Ruyter, het onmiddellik die
verantwoordelike werknemers geskors, hangende
‘n dissiplinêre proses wat sal volg.

Intussen het Ramaphosa sy kabinet geskommel.
Alhoewel die meeste veranderinge niksseggend is,
het hy wel nasionale veiligheid as aparte departe-
ment afgeskaf en na sy eie kantoor verskuif, sodat
hy self beheer oor intelligensie kan hê, en wat hom
die mag gee om sodanige inligting vir homself te hou
en te gebruik tot sy eie voordeel, sonder dat van sy
kollegas noodwendig daarvan te wete sal kom.

Verder was daar groot ongerustheid oor die feit dat
gewapende weermaglede binne in die geboue van
die nasionale uitsaaier gesien is, in besonder waar
nuusbulletins uitgesaai word. Enige staatsgreep
kan slegs suksesvol wees as die openbare uit-
saaier ook beheer word deur diegene wat die
staatsgreep sou beplan.

Die polisie het weer eens in die openbaar verklaar dat
hulle reg is vir enige onluste. Die HNP-leier, mnr.
Andries Breytenbach vra egter die vraag onder wie
se bevel hulle reg is, want die man met die hoed,
die minister, is duidelik onbevoeg en daar was alge-
hele verbasing dat Ramaphosa nie vir Bheki Cele
uit sy kabinet gekommel het nie.

Die Afrikaner het ‘n skrywe van die polisie-bevel-
struktuur onder oë gehad, waarin streng opdragte
gegee word rakende die polisie se eie veiligheid
asook dié van ander plekke.

Ingevolge dié skrywe, wat skynbaar op 9 Augustus
uitgestuur is, het generaal Manci opdrag gekry om alle
groeperingsbevelvoerders, provinsiale hoofde en
stasiebevelvoerders onmiddellik in te lig dat toegangs-
beheerpunte by polisiegeboue, stasies en veilige be-
wakingsfasiliteite onmiddellik verskerp moet word.

Verdere opdragte sluit in:

• SAPD-lede moet nie alleen werk nie;
• SAPD-lede moet waaksaam wees;
• Koeëlvaste baadjies moet te alle tye gedra word;
• Ongebruikte vuurwapens moet deeglik in kluise
geberg word;
• SAPD-lede moet ontplooi word om eenhede,
stasies en sleutelinfrastruktuur te beskerm;
• Lede moet van en na huis en werk vervoer word
totdat die situasie normaliseer;
• Lede aan diens moet operasioneel gereed wees
om beskermende toerusting te dra soos voorsien;
• Lede wat ingevolge die operasionele plan ont-
plooi is, moet om 03:30 in plek wees;
• Situasie-verslae moet elke uur na die beheer-
sentrum gestuur word; en
• Kameras moet deurentyd gemonitor word.

Volgens die skrywe is inligting ontvang dat daar
moontlike aanvalle op SAPD, SANW en ander wet-
stoepassingsagentskappe, insluitend korrektiewe
dienste en privaat sekuriteitsinstansies, kan plaas-
vind deur die mense wat die land wil destabiliseer.

In die skrywe word ‘n inskrywing op sosiale media
aangehaal wat lui: “Ja, neem alle openbare werke
en munisipale vragmotors, motors, laaigrawe, poli-
sievoertuie en sluit alle snelweë, brand vragmotors
en afleweringsvoertuie, elke dag benodig ons 100
gewere in elke provinsie of 10 000 gewere per dag,
wat beteken 90 000 wat gevat moet word van die
polisie, verkeerspolisie en weermag asook van pri-
vaat veiligheidsmaatskappye. Laat ons elke ge-
vangene vrylaat en ook wapens neem van ge-
vangenisbewaarders want ons het slegs 30 dae
oor. Ons het nie tyd nie; ons het nog 30 dae tot die
September-konferensie, laat ons asseblief nou be-
gin om hierdie land onregeerbaar te maak."

Die bevelvoerders is opdrag gegee om die boge-
noemde instruksies uit te voer en indien stasies ka-
meras het, moet dit gemonitor word en verdere streng
toegangsbeheer tot alle SAPD-geboue moet geïm-
plementeer word. As daar gevind word dat iemand
‘n SAPD perseel of regeringsgebou betree word,
moet alle voorvalle die streeksbevelvoerders aan-
gemeld word. Dit sluit die nasionale sleutelpunte
en die parlementêre gebied in.

Medupi ontploffing deel 
van nog verwagte chaos?
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Mense moet asseblief nog kommentaar indien op
die voorgestelde diefstal-wetgewing, dit is naamlik
die wysiging van artikel 25 van die land se grond-
wet sodat diefstal van eiendom wettig word.

Dié oproep kom van mnr. Andries Breytenbach,
leier van die HNP. Die HNP gaan nog voor die
spertyd sy voorlegging indien, en sal in die volgen-
de uitgawe van Die Afrikaner gepubliseer word.

Daar kan nog voorleggings gemaak word by die
parlement se mnr. V Ramaano. Kommentare word
nog aanvaar tot 13 Augustus 2021 en kan gestuur
word aan vramaano@parliament.gov.za.

Intussen het TLU SA sy kommentaar ingedien.
Daarin sê die landbou-unie dat sedert die idee van
onteiening sonder vergoeding opgeduik het, het
TLU SA dit konsekwent tydens mondelinge voorleg-
gings in die parlement voor die portefeulje-komitee en
met skriftelike insette daarop gewys dat dit die mees
kortsigtige uitgangspunt kan wees om Suid-Afrika
se maatskaplike ekonomiese probleme op te los.

“Privaat eiendomsreg is die basis vir beleggings in
'n land, wat die beginpunt vir ekonomiese groei is.
Deur die beginsel van privaat eiendomsreg te skend,
word 'n negatiewe sein onmiddellik aan enige be-
legger gestuur. Die vraag kan met reg gestel word,
naamlik watter persoon wat rasioneel kan dink, sal
belê in 'n land waar die grondwet bepaal dat bates
(grond) deur die staat geneem kan word sonder om
daarvoor betaal te word.

“Besitreg is tans 'n grondwetlike reg en deur dit op
enige manier te verander, is dit inderdaad diefstal.
TLU SA sê aan die portefeuljekomitee dat geen

Diefstal wetgewing in laaste fase

titelhouer hul grond gesteel het nie en dat die enig-
ste manier om regverdig met 'n wettige eienaar op
te tree as die grond nodig is vir die ontwikkeling
van infrastruktuur, is om dit ten minste vir mark-
waarde te doen.

“Die geskiedenis van grondhervorming tot dusver
toon duidelik aan dat met 'n mislukte syfer van meer
as 90% volgens die regering se eie erkenning waar
landbougrond uit produksie gegaan het, dit waar-
skynlik die laaste ding is wat oorweeg moet word.
Die enigste volhoubare en in die beste belang be-
nadering wat gevolg kan word, is om grond te laat
verhandel volgens die beginsels van mark-kragte.

“Die praktyk het getoon dat waar die staat grond
toewys om 'n dominante regulerende rol te speel,
die kans op sukses gering is. Laat die markkragte
die besitreg grootliks reguleer, en dit sal verseker
dat die beste uitkomste vir voedselsekerheid bepaal
word.

“TLU SA maak ernstig beswaar daarteen dat daar
voortdurend 'n klimaat geskep word dat grond na
die mense moet gaan en dat die staat dit slegs moet
bewaar en reguleer. Met ongeveer 122 miljoen hek-
taar grond in die land met 'n minimum van 60 mil-
joen mense in Suid-Afrika, kan dit logies gesien word
dat dit nie 'n lewensvatbare beginpunt kan wees nie.

“TLU SA verklaar dus dat in die belang van die
mense van Suid -Afrika die voorgestelde wysigings
ten opsigte van art. 25 in hul geheel geskrap moet
word. Die prys vir die mense sal te hoog wees om
te akkommodeer.”

Swart boere, wit boere se lewens

(Van bladsy 1)

Dit is duidelik dat die beveiliging van Suid-Afrika-
ners nie vir die regering ‘n prioriteit is nie,” sê mnr.
Geldenhuys. “Die onlangse kabinetskommeling sou

die ideale geleentheid gewees het om die onder-
presteerders en onbekwame lede van die uitvoe-
rende gesag te verwyder, maar dit blyk dat die
skommeling meer van ‘n politieke posisionering as
enigiets anders was,” sê mnr. Geldenhuys.
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“Die veranderings aan die Withuis Roostuin is hier-
die maand ‘n jaar gelede voltooi, en hier is die
somber resultaat - dekades se Amerikaanse ge-
skiedenis het verdwyn,” het Beschloss getwiet.

Die voormalige presidentsvrou beskuldig Besch-
loss daarvan dat hy misleidende inligting versprei,
dat hy oneerlik is dat hy nooit vertrou moet word
nie.

“[Beschloss] het sy onkunde bewys deur ‘n prentjie
van die Roostuin in sy kinderskoene te wys,” het
die Twitter-rekening van die Kantoor van Melania
Trump gesê.

“Die roostuin word gekenmerk deur ‘n gesonde en
kleurvolle bloei van rose,” lui die verklaring. “Sy
misleidende inligting is oneerlik en hy moet nooit
as ‘n professionele historikus vertrou word nie.”

Trump het die Roostuin herontwerp om te lyk soos
die oorspronklike ontwerp van 1962, voltooi deur
Rachel Lambert Mellon.

Melania Trump kritiseer 
NBC News historikus

Die voormalige presidentsvrou, Melania Trump,
het teruggekap nadat haar verbeterings van die
Roostuin by die Withuis gekritiseer is.

Die presidensiële geskiedskrywer van die NBC
News, Michael Beschloss, het Melania Trump ver-
lede week indirek bygekom toe hy ‘n foto van die
Roostuin geplaas het en die verbeterings wat
Trump verlede jaar op die historiese terrein voltooi
het, gekritiseer het.

Antifa val Christene aan

Dikwels word die beeld uitgedra dat regses onver-
draagsaam sou wees, maar dit is niks in vergely-
king met die onverdraagsaamheid van linkse skurke.

Dit het weer duidelik geblyk uit ‘n gebeure in die
Waterfront Park in Portland, Amerika toe die An-
tifasistiese Beweging (Antifa) ‘n groep biddende
Christene aangeval het.

Die uitgesproke Kanadese pastoor Artur Pawlow-
ski het ‘n aanbiddingsgeleentheid in die Tom Mc-
Call Waterfront Park in Portland gereël. Pawlowski
het bekendheid en groot ondersteuning gekry na-
dat hy teruggeveg het teen die inbreuk van die Ko-
ronavirus op persoonlikeinperkings en die beper-
kings op eredienste in Kanada.

Antifa het die Christene, waaronder ‘n aantal
kinders, na bewering in die park geteiken deur
voorwerpe, insluitend vrot eiers, na hulle te gooi.

Iemand daar naby het ‘n video van die voorval
gemaak en op sosiale media geplaas.

Daar kan op die video gehoor word hoe die persoon
sê dat Antifa soos ‘n woedende skare daar aange-
kom het, voorwerpe na almal begin gooi het, veral
vrot eiers. “Hulle het ‘n flitsbom gegooi in ‘n groep
kinders wat daar was van vier maande oud tot tien.”

Die linkse aanvallers was geklee in swart blok,
het sambrele by hulle gehad en het onskuldige
mense met een of ander vloeistof in die gesig ge-
spuit. Ook die pastoor het onder hulle deurgeloop.

Die Antifa gespuis het die klankstelsel wat vir die
diens opgerig is, vernietig en na bewering musiek-
toerusting in Willametterivier gegooi.

TOE NOU
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Slegs tien persent onwettiges 
uit Italië gesit

In 2020 is slegs 3 351 onwettige immigrante van
die 34 133 wat daardie jaar in Italië aangekom het
gedeporteer, maar dit kos steeds Italiaanse be-
lastingbetalers miljoene euro.

Ondanks die feit dat slegs 9,8 persent van die
onwettige vreemdelinge gedeporteer is, beloop die
koste van die uitsettings 4,68 miljoen euro. Tot
dusver beloop die koste vir 2021 by 2,089 miljoen
euro vir slegs 1 097 uitsettings.

Susanna Ceccardi, lid van die Europese Par-
lement vir Matteo Salvini se Lega party, het gesê
die las van die deportasies word op die skouers
van die Italiaanse belastingbetalers gelê, en sy het
kritiek gelewer op die “totale onverskilligheid” van
die Europese Unie.

“Ons het van die begin af gesê dat hierdie beleid
wat Brussel voer nie suksesvol sal wees nie, maar
hulle blameer ons vir alles. Die getalle bewys egter
dat ons reg was,” sê Ceccardi, wat opgemerk het
dat die presiese besonderhede van die koste on-

duidelik is omdat die aankoms van immigrante as
‘n noodgeval behandel is.

Volgens die koerant, Il Giornale, was die oorgrote
meerderheid immigrante wat in 2020 gedeporteer
is, uit Tunisië afkomstig, met 1 997 repatriasies. Dit
is gevolg deur 544 Albanese, 181 Marokkane en
91 Egiptenare.

Die syfers vir die eerste vier maande van 2021
toon ‘n soortgelyke neiging, met Tunisiërs wat die
grootste aantal immigrante is wat tot dusver na hul
herkomsland terugstuur is.

Uitsettings is moeiliker gemaak omdat ander
lande reisbeperkings ingestel het om die versprei-
ding van die Koronavirus te bekamp.

Sommige onwettige immigrante in Swede het
selfs geweier om ‘n Covid toets af te lê sodat hulle
nie uitgesit kan word nie aangesien hul lande van
herkoms ‘n negatiewe toets geëis het om hulle
terug te neem.

In die afgelope weke het verskeie lande ook die
uitsettings na Afghanistan gestaak te midde van
die verslegtende veiligheidsprobleme van die op-
komende Taliban.

“Covid is ‘n wêreldwye 
propaganda operasie” — kenner

Dr. Piers Robinson is 'n kenner van kommunikasie,
media en wêreldpolitiek, met die klem op konflik en
oorlog en veral die rol van propaganda.

Hy is tans mededirekteur van die Organisasie vir
Propagandastudies, voorsitter van die Werkgroep
oor Sirië, Propaganda en Media en mede-navorser
van die Werkgroep Propaganda en die 9/11 'War
on Terror'.

Van 2016 - 2019 was hy professor in politiek, same-
lewing en politieke joernalistiek aan die Universiteit
van Sheffield.

Dr. Robinson het in die rade van verskeie akademie-
se tydskrifte gedien. Hy het lesings by die “NATO
Defense College” in Rome gegee en senior Britse
militêre bevelvoerders en diplomate ingelig.

Sy navorsingsbelangstellings fokus op georgani-
seerde oortuigende kommunikasie en kontempo-
rêre propaganda. Van sy huidige projekte sluit in
Propaganda en die Siriese konflik; Propaganda en

die 9/11 wêreldoorlog teen terreur en Covid-19.

Dr. Robinson se boeke sluit in die Routledge Hand-
book of Media, Conflict and Security (2016), Pock-
ets of Resistance: British news media, war and
theory in the 2003 invasion of Iraq, (2010) en The
CNN Effect: the myth of news, Foreign policy and
intervensie. (2002).

Hy sê die Covid-propaganda was een van die groot-
stes wat die wêreld nog gesien het. Dit was van die
begin af duidelik dat propaganda ingespan is om die
gedrag van wetenskaplikes en bevolkings te beïn-
vloed, en dat dit gebruik is om vrees by die bevol-
kings in te boesem, en om hulle te laat instem om toe-
gesluit te word deur inperkings. Uitsaaiers is gedwing
om in lyn te bly met die opvattings van regerings.

Dieselfde propaganda word nou gebruik om inen-
tings te bevorder. Hy sê die propaganda-veldtogte
word ingespan om mense se gedagtes en gedrag te
beïnvloed, en hy verwag dat dit selfs nog erger gaan
word.

Hy glo die propaganda word nie gedryf deur ‘n ge-
sondheidskrisis nie. Wat hier gebeur, is om situa-
sies te skep met die oog op politieke motiewe en
doelwitte. Daar word gewerk aan politieke en so-
siale herstrukturering, en Covid se propaganda
word daarvoor ingespan. Hy glo dat massiewe ver-
anderinge in die wêreld beplan word en dat dit nog
erger gaan word.
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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

Verpligte opsluiting vir kritici?

Die Universiteit van Groningen in Nederland se Me-
diese Sentrum is aangewys as 'n hospitaal waar
gedwonge isolasie van (vermeende) pasiënte met
Covid-19 sal plaasvind.

Dit volg op ‘n besluit van die Nederlandse minis-
ter van Gesondheid, Welsyn en Sport wat binne-
kort in die Staatskoerant gepubliseer gaan word en
‘n dag later in werking sal tree.

Volgens die minister is dit nodig om 'n hospitaal aan
te wys waar pasiënte geïsoleer kan word wat (ver-
moedelik) met hierdie aansteeklike siekte besmet
is en wat nie vrywillig aan isolasie saamwerk nie.

Kritici van die besluit sê die virus word wêreldwyd
gebruik om bevolkings in alle Westerse lande op-
gesluit te hou. “Dit is totale waansin, want daar was
nog nooit so 'n reaksie op 'n pandemie nie. Met veel
meer dodeliker plae, TB, en melaatsheid, is slegs
besmette slagoffers geïsoleer. Nooit was bevolkings
van hele lande opgesluit nie, soos dit nou al 'n jaar
met ons gebeur om hierdie griep te 'beveg'”, sê een
van die Nederlandse waarnemers.

“En dit is nog nie duidelik wie hulle presies in hul
kampe wil plaas nie, maar dit verg nie veel verbeel-
ding nie dat hulle graag kritici agter tralies wil sien.
Dit is onmoontlik om te bepaal wie met die waarde-
lose PCR -toets besmet is, en die toevoeging 'ver-
moedelik' skep ruimte om almal wat as ongewens
beskou word, weg te neem.

“Ons moes dit geweet het, want New York en Duits-
land het dit voorheen gedoen en dit is nou duidelik
dat alle maatreëls in die Westerse Wêreld uitgevoer
word. Die volgorde en tempo verskil per land, maar
uiteindelik is die plan dieselfde vir elke Westerse land:
sluit die bevolking permanent op; vernietig die eko-
nomieë; ontneem mense van elke geleentheid om
'n onafhanklike inkomste te verkry; verbied kommu-
nikasie tussen mense: toesluitings, sosiale distan-
sie, en spyseniering gesluit.

“Die volgende ding is om die internet en die elek-
trisiteit af te skakel sodat die kommunikasie moont-
likhede ook afgesny word. Klaus Schwab het reeds
'n kuber-pandemie aangekondig ná die Covid-pan-
demie, en die energievoorsiening is nou op die
rand van ineenstorting in Europa weens die Green
Madness,” is deur ‘n Europese kenner gewaarsku.

Opstande teen “Gesondheidspaspoort”

Die linkse Franse president, Emmanuel Macron, het
die voortou geneem om ‘n sogenaamde Gesond-
heidspaspoort in te stel wat uitgereik word aan mense
wat “vrywillig”die Covid-19 inentings geneem het.

Mense wat nie die Covid-entstof neem nie, kan
verhoed word om restaurante en ander openbare
vermaaklikheidsplekke te besoek, en hulle kan
selfs verbied word om op treine te ry. Mense kan
ook hulle werk verloor.

Alle inentings is nog sogenaamd vrywillig, maar
as mense vrywillig nie die staat se intimidasie op-
sie uitoefen nie, kan hulle vir alle praktiese doelein-
des uit die samelewing verwyder word.

Alhoewel hierdie soort afpersing deur Macron se
regering daartoe gelei het dat wel meer mense die
inentings geneem het, het die openbare weerstand
daarteen toegeneem. Die afgelope paar naweke

het derduisende mense die strate ingevaar, onge-
masker, om te betoog teen hierdie vorm van afper-
sing deur ‘n regering, wat verreikende gevolge kan
hê. Daar is tans selfs ‘n aktiewe beweging in Frank-
ryk van mense wat hulle daarvoor beywer om
eerder Covid te kry as om die entstof te neem.

Ook in Australië het mense in opstand begin kom
teen soortgelyke voorgenome maatreëls deur die re-
gering. Ten spyte daarvan dat geen toestemming
in Sydney vir so ‘n protes toegestaan is nie, het
sowat 3 500 mense tog die strate ingevaar om hul
demokratiese misnoeë kenbaar te maak.  Die
polisie het nou selfs ‘n spesiale ondersoekeenheid
op die been gebring om almal wat by die betogings
betrokke was, aan te keer en te vervolg.

Intussen word daar al in sekere Europese lande
geadverteer dat mense teen 500 euro ‘n geldige
inenting sertifikaat kan bekom wat die toets van
strepieskodes sal kan slaag.
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Nog staatmakers en oud- kollegas is die afgelope
week oorlede.  Een van die bekendstes was seker
oom Hans Koekemoer, wat gebore is op 24 Febru-
arie 1928 en op 1 Augustus vanjaar oorlede is.

Hy was ‘n kind van
Kameelbult in die Wol-
maransstad-distrik,
waar hy grootgeword
en geboer het. Hy
het vir 40 jaar as ou-
derling in sy kerk ge-
dien. Hy het die By-
bel geken en het die
Woord van God ver-
trou as sy enigste krag
en troos in lewe en
dood. Hy het ‘n fyn
aanvoeling gehad vir

die eie aard van die godsdiens en teologie.

Hy was ‘n Afrikaner in murg en been, ‘n volksman
wat die vryheidstrewe uitgeleef het, een van die
edelstes van die Afrikanervolk. Hy was ‘n familie-
mens en het ook beskik oor ‘n kalm gees wat be-
ginselvastheid as basis gehad het en wat nie om-
koopbaar of vir populêre gewin vatbaar was nie. 

Hy was ‘n uitstaande spreker, ‘n taalpuris wat trots
was op die Afrikaanse taal. Selfs op gevorderde
leeftyd kon hy gedigte voordra op ‘n manier wat
almal aangegryp het. Hy kon ook hoofstukke uit die
Bybel voordra. Hy was ‘n wyse man met ‘n onuit-
putlike bron van kennis van die Afrikaanse letter-
kunde, veral die poësie, Afrikanergeskiedenis, wê-
reld- en kerkgeskiedenis - hy was ‘n legende, ‘n
lopende ensiklopedie en dit was verstommend hoe
hy name, datums en gebeure kon ophaal.

Hans Koekemoer was ‘n vurige politikus. Hy het
tot die einde toe geglo in Afrikaner-Nasionalisme
en was ‘n briljante orator. Selfs diegene wat van
hom verskil het, moes erken dat hy ‘n meesterlike
spre-ker en ‘n waardige opponent was. 

Sy politieke loopbaan het begin as voorsitter van
die Nasionale Jeugbond in Braamfontein, later on-
derskeidelik voorsitter van die NP se afdelings-
bestuur in Johannesburg-Stad, Losberg en Wol-
maransstad. Hy was ‘n stigterslid van die HNP,
word voorsitter van die HNP-tak, Kameelbult, en
was later voorsitter van die Afdelingsbestuur van
Wolmaransstad en lid van die HNP se dag- en
hoofbestuur.Tydens die verkiesing van 1970 was
hy die HNP se provinsiale kandidaat. In 1974 was
hy provinsiale kandidaat saam met die volksraads-

kandidaat, dr. Albert Hertzog, vir die kiesafdeling
Schweizer-Reneke.  In 1977, 1981 en 1987 was hy
die HNP se Volksraadskandidaat in Schweizer-
Reneke.  Hy het ook vir ‘n tyd gedien as onderleier
van die HNP. 

Ons kan van oom Hans Koekemoer sê, soos die
digter Jan FE Cilliers dit stel:

Stil, broers,
daar gaan ‘n man verby,
hy groet,
en dis verlaas.
Daar’s nog maar één soos hy;
bekyk hom goed.

Die ander bekende wat oor-
lede is, is Kobus van Ton-
der. Kobus het vir jare by
die HNP se hoofkantoor ge-
werk, en was eintlik ook mnr.
Jaap Marais se privaatse-
kretaris. Hy het mnr. Marais
na vergaderings geneem,
en hy was ook verantwoor-
delik vir die verspreiding van
Die Afrikaner.

Kobus is nooit getroud nie,
maar hy was ‘n ware heer in murg en been, en was
geliefd by sy kollegas en vriende. Hy was ‘n getroue kerk-
mens, en hy kon altyd deur ‘n ring getrek word.

Die Afrikaner het in die vo-
rige uitgawe ook berig van die
heengaan van mnr. Horst
Graefe. Hy is die afgelope
week begrawe en hy is wyd
gehuldig as ‘n Duitse immi-
grant wat sy volle gewig by die Afrikanervolk en
Afrikanernasionalisme gegooi het.

Oom Hans Koekemoer

In die Vrystaat is mnr.
Jan Labuschagne
oorlede. Hy was ‘n

boer van die 
Reddersburg-distrik.
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Versprei die wyshede van Jaap Marais

Die tweede leier van die HNP was beslis een van
die merkwaardigste politieke leiers van die Afrikaner-
volk. Daar was van hom gesê dat hy die “beste
eerste minister was wat Suid-Afrika nooit gehad
het nie”. Vriend en selfs vyand het net die grootste
respek vir hom gehad, ongeag of hulle met sy poli-
tieke standpunte saamgestem het of nie.

Ek het die voorreg gehad om hom persoonlik te
kon ken en ook om onder hom te gewerk het.

Op 7 Mei 1995 het ek formeel by die HNP aange-
sluit. Vroeg in 1996 is ek op deeltydse basis as
redaksionele assistent en spotprentkunstenaar by
Die Afrikaner aangestel. In daardie hoedanigheid
het ek weekliks die voorreg gehad om sy handskrif
te moet ontsyfer wanneer hy artikels vir Die Afri-
kaner geskryf het. Later is ek voltyds aangestel as
uitlegkunstenaar. Dit was voorwaar ‘n aangename
voorreg om dus op ‘n gereelde basis met hom te
kon gesels. Ek was diep beïndruk met sy politieke
insig en kennis.

Ek en ‘n paar ander HNP-jongmense het in die
middel van 1996 ‘n loodskomitee gestig met die
doel om die HNP-Jeugstrydaksie te heraktiveer.
Op 21 September 1996 het ons by die destydse
HNP-Hoofkantoor (wat ‘n swembad gehad het!) ‘n
jeugbyeenkoms gehou waar ons formeel die Pre-
toria-Jeugraad gestig het. Ek is as voorsitter ver-
kies en wyle mnr. Louis van der Schyff se dogter,
Hester-Marié, is as sekretaresse verkies. Ander
jongmense wat ek kan onthou wat betrokke was,
was mnr. André Alkema se kinders op wie mens
altyd kon staatmaak as iets in volksbelang was. Die
spreker vir die dag was mnr. Jaap Marais.

Mnr. Marais se toespraak het gehandel oor “Na-
sionalisme”. Dit was werklik een van die treffendste

toesprake wat ek ooit oor die belangrike onderwerp
gehoor het! Almal by die jeugbyeenkoms was met
groot geesdrif vir die stryd gevul.

Ongelukkig moet ek met skaamte erken dat ek
later as jongman in die strik van “Afrikanereenheid”
getrap het en het ek oom Jaap ‘n bietjie kwalik ge-
neem dat hy die KP/AEB so “aangeval” het. Nou
dat ek ouer is, besef ek egter hoe hy juis korrek
gehandel het om dit te doen.

Ons volk se grootste vyande is nié die kommuniste
en die ANC nie. Oom Jaap was reg: ons grootste
vyande is die wat soos ons praat, maar wat wolwe
in skaapklere is.

Leiers en “Afrikanerorganisasies” wat voorgee om
vir ons te veg... maar in werklikheid is hierdie “Afri-
kanerorganisasies” net suigstokkies om die Afrika-
nervolk van wáre verset te weerhou. Die verrader-
like organisasies probeer selfs ons identiteit as
Blanke volk vernietig deur voor te gee kleurlinge is
kwansuis ook Afrikaners.

In die lig van onlangse artikels en boekuittreksels
wat in Die Afrikaner verskyn het oor hoe ons ver-
raai is, voel ek dat ook veral oom Jaap se boekie
oor “Die Bedenklike Verskyning van Militêre Pen-
sioenarisse in die Regse Politiek van Suid-Afrika”
nou baie relevant is.

Hiermee wil ek ‘n versoek aan die HNP-dagbestuur
rig: Oom Jaap het verskeie boeke asook pamflette
geskryf. Die wyshede van Jaap Marais moet be-
houe bly vir die geslagte wat kom. As dit moontlik
is, sal dit wonderlik wees indien die dagbestuur dit
sal goedkeur dat al oom Jaap se boeke en pam-
flette oorgesit word in digitale PDF-formaat. Dit sal
ook dalk goed wees indien mense dit dan gratis
vanaf die HNP-webwerf sal kan aflaai, sodat dié
kennis so wyd as moontlik versprei kan word. 

Die stryd duur voort!
Jan-Tinus Smuts

Pretoria
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Die arme Zuma

Soos verwag is, het ou
Jacob Zuma weer ‘n haas
uit die hoed getrek om nie
vir ‘n behoorlike saak, soos
die wapenskandaal, ver-
hoor te word nie.

Eers maak hy beswaar
dat sy saak virtueel aan-
gehoor moet word. Hy wil
self in die hof wees, en so-
waar gee die (wit) regter
hom gelyk en bepaal dat
die saak fisies in die hof
moet wees, met alle par-
tye teenwoordig. Een van

die min oorwinninkies wat ou Jacob in sy jare van
litigasie behaal het.

Maar so effe voor die hofsaak, laat weet Korrek-
tiewe Dienste, wie se gasvryheid Jacob vir so ‘n
paar maande geniet, dat Jacob siek is. So, daar
leer hy uit die Shabir Skaik-gebeure om siek te pleit.

Sarel wil nogal glo dat Zuma nie noodwendig
gesond is nie. Maar die tydsberekening wek so ‘n
bietjie meer as net ‘n bietjie agterdog.

Toe draai Zuma se regspan sy oorwinning van ‘n
rukkie tevore om, en vra dat sy saak virtueel moet
dien. Sarel se eerste gedagte was dat dit ‘n twee-
de minagting van die hof is, want dit was immers ‘n
regter wat dit ‘n bevel van die hof gemaak het dat
die verrigtinge nie virtueel moet plaasvind nie.
Maar in ieder geval vind dit wel virtueel plaas net
om te vra vir uitstel, want Jacob is siek. Baie siek.
Dus word die saak tot laat September uitgestel.

• En die naïewe Nasionale Vervolgingsgesag ver-
klaar ewe dapper dat hulle sal wag totdat Zuma ge-
sond is en sal dan met die saak aangaan. Wel,
Sarel wil ‘n voorspelling op rekord plaas, naamlik
dat die saak nog baie keer uitgestel gaan word. As
‘n 79-jarige man siek is, gaan hy waarskynlik siek
bly en gaan die NVG lank wag. Intussen wil die hof
presies weet wat makeer Zuma omdat hulle nie

enige sieksertifikaat aanvaar nie. Sarel het rede
om te vermoed dat hierdie een dalk nie deur die
hof aanvaar gaan word nie:

Nuwe soustrein

Interessant dat die term soustrein, wat op ‘n sta-
dium net na 1994, nogal in die tydperk van Sint Nel-
son Mandela, so gewild was, verdwyn het. Dis se-
ker omdat daardie trein so geweldig vinnig verby
gespoed het dat niemand dit meer werklik kon volg
nie.

Toe kom die nuwe een: staatskaping. Dit was ‘n
bietjie stadige proses as die stelende trein, maar
was baie deeglik.

Tog glo Sarel dat die soustrein steeds ry. Trou-
ens, daar is verskillende soustreine op verskillende
trajekte.

Die nuutste een is die sosiale soustrein. Elkeen
klim op hom as hulle kan, en hulle word baie gewil-
lig daarop gelaai. Behalwe natuurlik as jy wit is.

Die staatstelingsprogram is al lank met ons. Dit
is waar kinders gemaak word sodat kindertoelaes
geëis kan word. Dan is daar die Covid-toelaag, wat
nou al die beste deel van twee jaar  uitbetaal word.
Sarel kan vir die duur van daardie tydperk nie meer by
sy posbus uitkom nie, want die ongemaskerde Covid-
bedelaars staan die poskantoor se ingange vol.

Nou is daar ‘n nuwe wa gevoeg aan die sosiale
soustrein. Ingevolge die tydelike hulpskema vir ver-
nietigde, geaffekteerde of geplunderde werkplek-
ke, wat deur Thulas Nxesi, minister van indiensne-
ming en arbeid aangekondig is, sal werkers tussen
38% en 60% van hul salarisse wat hulle voor die
onrus gekry het, uitbetaal word. Die minimum R3 500
en die maksimum is R17 712.

As 'finansiële oorwegings dit bepaal', kan die
glyskaal vervang word deur 'n vaste betaling.

Werkers kom steeds in aanmerking as hulle sa-
larisse gedeeltelik betaal word, maar die totale be-
talings wat hulle ontvang, mag nie hul verdienste
voor die onrus oorskry nie. So al asof enigeen van
hulle dit sal verklaar...

(Vervolg op bladsy 14)
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(Van bladsy 13)

Die nuwe soustrein-skema het nie die einddatum
vasgestel nie, maar moet elke twee weke hersien
word.

•Waarskynlik is baie van die boewe en stropers
deel van hierdie klomp wat nou weer deur die slegs
sowat ses miljoen belastingbetalers versorg gaan
word, van diegene wat voordeel hieruit trek. Dus
is Sarel se afleiding dat misdaad soos dié beta-
lend. Jy dra nie net TV’s en luukse goed weg nie,
jy word beloon deur tuis te sit en geld te kry. Byna
R18 000 per maand klink vir Sarel redelik leefbaar.
Dus, waarom sal hulle wil werk? En sodra hierdie
soustrein dreig om te gaan staan of die wa af haak,
word die “onluste” net weer hervat...

Vuil weermag

Tydens die onluste in Natal en die Witwatersrand
het die polisie op ‘n stadium in wese ongewapend die
plunderende skare tegemoet gegaan. Hulle am-
munisie was op. Gelukkig was daar wettige vuur-
wapen-eienaars wat wel ammunisie gehad het en
die polisie daarmee voorsien het.

Net na die gebeure is besluit om die weermag in
te stuur om die polisie te help.

Mense wat veral die N3-hoofweg na Natal ry, het
al kritiek uitgespreek dat die weermag glad nie sig-
baar is nie en dat hulle bang is dat soortgelyke on-
luste weer kan uitbreek en dan is onskuldige mo-
toriste weer die slagoffers. Skynbaar is by die een
van die tolhekke in Natal ‘n weermag-Ratel waar-
geneem. In die lig van die weermag se vervalle
toestand, die feit dat hulle tenks ondiensbaar is en
dat daar nie brandstof is vir die voertuie nie, won-
der Sarel of daardie Ratel nie maar daarheen ge-
sleep is om darem ‘n skyn van weermag teenwoor-
digheid te wys. Maar, berig Sarel se onberispelike
bron, daar was geen weermaglid naby die Ratel
sigbaar nie. Ter wille van die voordeel van die twy-

fel kan aangeneem word dat hulle wel rustig binne
die Ratel was om ‘n uiltjie te knip.

• Of daar was dalk ‘n ander, erger probleem. Pikkie
Greeff van die weermag se vakbond, sê dat die
weermaglede ontplooi is, en daar is geen skoon-
maakgoed soos seep, en ook nie toiletpapier be-
skikbaar vir die weermaglede nie. Dalk is dit die
verklaring vir hulle afwesigheid. Maar Sarel reken
hier is nog ‘n stinkende storie aan die ontwikkel!

Wildtuin wenke

Hier is darem so iets meer opbouend, wat wys hoe
dinge gedoen is vanmelewe toe daar nog opgebou
is, voordat daar begin is met afbreek.

Sarel het op hierdie dokument afgekom wat da-
teer van 1932. Dit is riglyne of wenke wat gegee is
aan elke besoeker van die Kruger Wildtuin.
Geniet die nostalgie:

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 pub-

likasie 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: Psalm 88

Oordenking: Doen uself die guns en lees asseblief
die hele Psalm, maar ek haal vir u enkele gedeeltes
aan: 14  Maar ék, HERE, roep U aan om hulp, en in
die môre kom my gebed U tegemoet. En 16 Van
jongs af is ek ellendig en klaar om te sterwe; ek dra
u verskrikkinge, ek is radeloos. 

By die lees van die Psalm kan ‘n mens moeilik dink
aan uitdrukkings wat dieper , swaarder, groter ellen-
de kan uitdruk as dié wat die digter gebruik. Vers 4
sê byvoorbeeld: “Want my siel is sat van teëspoede,
en my lewe raak aan die doderyk.” So lei basies die
hele Psalm en vat die digter sy radeloosheid saam in
vers 16 “ ... ek dra u verskrikkinge, ek is radeloos.”

Te midde van die diepste radeloosheid, weet hy
waar is raad, hoop is: verse 2 en 3: “HERE, God van
my heil, bedags roep ek, in die nag is dit voor U. 3
Laat my gebed voor u aangesig kom, neig u oor tot
my smeking.” En in vers 14 “Maar ék, HERE, roep U
aan om hulp, en in die môre kom my gebed U tege-
moet.” 

Hoewel sy eie raad op is (absoluut) weet hy waar sy
hulp vandaan kom! Kan daar ‘n beter punt in u en
my lewe wees as hierdie uiterste pynlikheid?

Wanneer u en ek in hierdie absolute verlorenheid
met ons sonde in die “hand” voor Christus ons Ver-
losser staan, ... die Ewige Almag!

Gebed: O Vader, help ons asseblief om soos Paulus
ons krag in ons swakheid te soek, ... en te vind!

AMEN

Woord en wêreld

Hoe gebruik ek die Woord van God? (opvolg)

Deur Dr. Gideon Grobler

Dr. Gideon Grobler
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Onder die Delftblou koepel van
die uitspansel is 'n stralende Sie-
nie en Neels deur Eerwaarde du
Bois-de la Harpe tot man en vrou
verklaar. Geklee in 'n ligroos blom-
rok, het die bruid haar ruiker van
drie proteas aan Sarie oorhandig
toe die twee mekaar in die na-
jaar van hulle lewens ewige trou
beloof het. Neels, geklee in 'n
deftige donker pak met wit heide
in sy knoopsgat, het van vreug-
de en trots gestraal.

Onder die winterkaal witstinkhout-
boom waar die vreugdevure reeds
begin kole maak, het die dames
trane weggepink en die mans
aamborstig gekug-kug. 

Eerwaarde tel sy ghitaar op ter-
wyl Estrellita nader stap. Sy het
die woorde van "Because" in Afri-
kaans vertaal en dra dit nou teen
'n sagte ghitaarbegeleiding voor.

*

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..

Neels en Sienie draai nou na die
gaste toe en almal kom wens
hulle geluk terwyl kleurvolle herfs-
blare oor hulle gestrooi word.

Daarna kry elkeen 'n glasie sjam-
panje en gaan neem plek in rond-
om die vuur. Op versoek is daar
geen toesprake nie, maar Neels
se twee broers besluit tog dat 'n
paar woorde gespreek moet word.

"Aangesien ons weet dat julle
twee groot drome droom oor die
produksie van bokmelkkaas, het
al julle vriende en familie besluit
om gesamentlik een geskenk vir
julle te gee. In hierdie koevert sal
julle hopelik genoeg vind om julle
melkbokkudde mee aan te vul,"
sê Ouboet. 

Dan vul Naas aan: "Namens al-
mal hier, asook diegene wat nie
kon kom nie, wens ons julle voor-
spoed toe met die onderneming.
Bo alles wens ons julle geluk toe
en mag julle ondervind dat Eer-
waarde se mooi woorde bewaar-
heid word: huwelike word in die
Hemel gemaak."

Sienie se suster, Christina, en
haar man, moes redelik ver ry en
het oornag in een van Koekema-
kranka se eerste voltooide ka-
mers. Vandaar moes hulle toe
die pragtige troukoek wat sy ge-
bak het versigtig op ’n kruiwa
agter die bakoond verby, oor die
provinsiale grens, met die voet-
paadjie langs boom toe stoot.
Vol fyn traliewerk en blinkertjies
pryk dit nou op die feestafel.

Braaivleis word bedien met 'n
heerlike verskeidenheid van by-
geregte en natuurlik pap en sous
ook. Wanneer die koffie gereed
is, word die uithaler-vrugtekoek
gesny en elke enkelloper kry ’n
ekstra stukkie om vanaand on-
der die kopkussings te plaas.

Uiteindelik klim die twee onder
groot gejuig in Andante se pers
bakkie-troukar. Hulle word by die
Opstal afgelaai vanwaar hulle ag-
ter die bakoond verby na Skilpad
loop.

Terwyl ons opruim, sê Lina: "Ek
het iets gemis op die troue."
"Ek kan nie dink wat nie... alles
was so perfek en mooi?" vra
Hortensia.
"Waar was Beaufort en die bok-
ke?"
"Veilig in 'n kampie by Septimus."
"Oeeee, dink net as Beaufort daar-
die koek bygekom het!" lag Lina.
So kuier-kuier eindig die pragtige
dag van 'n nuwe begin.

Groete aan ou Swaer

Jou liefhebbende
Sus Lettie 

* Dankie aan Estelle Grobbelaar


