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HNP-leier se oproep:

Die Suid-Afrikaanse eenheidstaat misluk en sy
hooggeroemde demokrasie is besig om ’n hol sim-
baal te word met baie geraas maar geen betekenis
nie.

Dit is die standpunt van die HNP-leier, mnr. Andries
Breytenbach, in ’n onderhoud met Die Afrikaner.

Die terreur en plundery wat in Natal en die Witwa-
tersrand gesien is, het sy ontstaan by ’n rasse-oor-
log van die Zoeloes teen die ander volke gehad,
sê mnr. Breytenbach. “Die hulp wat gemeenskap-
pe gebied het om die gemors van die misdadigers
op te ruim, was suiwer omdat niemand in ’n vark-
hok wil leef nie. Die beeld wat voorgehou word van
’n land wat ‘saamstaan’ is ’n wanvoorstelling wat
deur die linkse dissipels van hierdie stelsel voorge-
hou word. Dit is vals,” sê mnr. Breytenbach.

Die twee groot gebeurtenisse van die afgelope tyd,
die Covid-19 pandemie en die onlangse onluste,
het juis gewys hoe verdeeld die land is. Behalwe
die skeidslyne wat die ANC-bewind op rasse-
gronde trek (byvoorbeeld slegs hulp aan swart be-
voordeelde besighede), is daardie verskille tussen
werkendes wat daardeur iets opgebou het en werk-
loses, wat glo die wêreld skuld hulle alles. In swart
geledere is daar stamverskille, soos nou weer dui-
delik geblyk het, daar is politieke faksies, sodanig
dat daar beweer word dat die geweld in wese ’n
staatsgreeppoging was. Dan is daar misdaadben-
des wat mekaar die stryd aansê. “Dit is duidelik dat
dit nie tekenend is van ’n land wat eensgesind is
nie en ’n eenmalige opruimingsveldtog om jou eie
lewe draaglik te maak, kan nie vertolk word as ’n
land wat kwansuis saamstaan nie. Dit was ad hoc-
optrede en het niks blywends nagelaat nie,” sê
mnr. Breytenbach. Die feit dat die staat se ore en
oë, die inligtingsdienste, niks kon bespeur nie en
mekaar nou verwyt, is ’n teken van ’n stelsel waar-
van die boom reeds uitgeval het, sê mnr. Breyten-
bach.

Die hantering van die Covid-19-epidemie bevestig
die mislukking van die bestel. Selfs in ’n tyd van
nasionale nood, word daar geplunder en gesteel
en selfs die minister van gesondheid word daarby
betrek en afgedank. Die ekonomie word verwoes
deur ondeurdagte inperkings en maatreëls, wat die
ekonomie vernietig het, die staatskas leeg gelaat
het en wat tot die dood van mense gelei het.

“Die hoeksteen van die huidige bestel, in hul eie
woorde, is die sogenaamde regstaat en sy demo-
kratiese instellings. Die regbank het die laaste ruk
swaar te gekry en die Grondwetlike Hof se integri-
teit is erg onder verdenking.  Instellings soos die
Menseregtekommissie kyk anderkant toe as daar
misdrywe en vergrype teen blankes gepleeg word,
maar al die res word tot rassisme deur blankes ver-
klaar. Die sogenaamde Openbare Beskermer is ’n
klug. As sy die president se geldsake wil onder-
soek, kry hy ’n Grondwetlike Hof bevel dat sy dit
nie mag doen nie.

(Vervolg op bladsy 14)

Mnr. Andries Breytenbach



Dit is tragies dat regdeur ons volk se
geskiedenis daar verdelingslyne getrek
is, waarvan mens by nabetragting won-
der of dit regtig nodig was?

Die ou slagspreuk van die Zuid-Afri-
kaansche Republiek en later die 1961-
Republiek, Eendrag maak Mag, dra
soveel waarheid en gewig as dit uit-
geleef word. Helaas was dit dikwels
net die spreuk wat mooi geklink het
maar in die praktyk het dit net nooit be-
hoorlik gerealiseer nie.

Tydens die Groot Trek is daar in ver-
skillende rigtings getrek, in plaas daar-
van om een groot trekkersmag te vorm.
Die gevolge was rampspoedig vir som-
mige en ons bevolkingsamestelling sou
vandag heel anders daaruit gesien het

as dit ’n hegte en weerbare trekkerseenheid gevorm het.
Tydens die Tweede Vryheidsoorlog was daar die on-

enigheid tussen Bittereinders en Hensoppers. Met laas-
genoemdes steeds deel van die stryd kon ook daardie
oorlog of die vredesamesprekings dalk anders verloop het.

Met beide wêreldoorloë het die lyne van verdeeldheid
diep deur families en vriendskappe gesny oor die kwes-
sie van deelname daaraan aan die voormalige vyand se
kant, of om neutraal te bly ter wille van ons voormalige
helpers en bondgenote. 

Later het die politieke Nat-Sap-stryd ook na heelwat on-
verkwiklikheid gelei en is later voortgesit toe HNP-leiers,
wat vandag se gebeure al in 1969 voorspel en daarteen
gewaarsku het, met eiers en tamaties bestook is, hulle neer-
halend “Hertzogiete” genoem is en deur die Broederbond-
bende na die kantlyn van die gemeenskap gerangeer is.

Met die oorgaweproses van FW de Klerk, toe hy die
blitsreferendum afgekondig het, het hy en sy trawante
ook weer meesterlik daarin geslaag om ’n nuwe verde-
lingslyn te vestig: die ja-stemmers eenkant en die nee-
stemmers aan die anderkant. Daardie verdelingslyn kom
ons nou steeds teë, want dit is ’n maklike sambok om uit
te haal as iemand geblameer moet word. En tereg is die
ja-stemmers van destyds te blameer vir vandag se situa-
sie, maar De Klerk en sy NP-kliek, daarin ondersteun deur
die linkse media onder hulle beheer, was net te oorwel-
digend in hulle leuen-propaganda en die leuen is so fyn
verbloem, dat dit gelyk het soos die waarheid. Vandag
is daar talle mense wat erken dat hulle ja gestem het, maar
spyt is daaroor, omdat hulle weet dat hulle mislei is.

Die volgende verdelingslyn was die kwessie van deel-
name of nie aan die 1994 en daaropvolgende verkiesings.
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. Nuwe verdelingslyne Aanvanklik is die wettigheid van die oorgawe aan die ANC
erg betwis en was die nie-stemmers sterk in hulle oor-
tuiging dat deelname aan die verkiesings ’n erkenning van
’n onwettige bestel sou wees. Daarteenoor het die stem-
mers met die slinkse formule gekom dat om nie te stem,
neerkom op ’n stem vir die ANC en daarmee seker ge-
maak dat daar nie maklik vrede tussen stemmers en nie-
stemmers sal kom nie, al sit hulle in dieselfde kerkbanke.

Maar die grootste van alle verdelingslyne is nou eers op
pad en die tekens is reeds sigbaar. Dit is die kwessie van
om die Covid-inenting te neem of nie te neem nie.

Weer eens is die bewindhebbers, wêreldwyd, besig met
’n ongekende breinspoel-aksie. Alle media word tot die
uiterste ingespan om die pro-inentings denke te bevorder
en word akademici wat anders dink oor Ivermektien en
inentings, met die spreekwoordelike eiers en tamaties gegooi
en gediskrediteer, soos destyds met die HNP gebeur het.
’n Akademikus of medikus wat verskil met die koorlede van
die bewindhebbers, is nou skielik minder wetenskaplik as
ander en weer eens kom George Orwell se boek, Animal
Farm, in die prentjie, waar alle diere gelyk is, maar seke-
res net meer gelyk is as ander. Dieselfde Orwell het in die
veertigerjare die boek, 1984, geskryf, waarin hy sy tyd ver
vooruit was en gepraat het van die algehele beheer wat daar
oor die mense uitgeoefen gaan word. Dit is wat nou gebeur.

In ’n video wat op sosiale media versprei word waarin
die voormalige hoofwetenskaplike en vise-president van
Pfizer, dr. Michael Yeadon, waarsku teen die inentings-
veldtog, stel hy dit ook duidelik dat alles uiteindelik gaan
om die beheer van die mensdom as geheel, maar uitein-
delik die beheer van elke individu.

In Nederland is ’n meningspeiling uitgevoer en 63% van
die mense wat die inenting geneem het, is van mening
dat mense wat nie die inenting neem nie bepaalde regte
ontneem moet word, soos dat hulle bepaalde plekke nie
mag besoek nie en nie mag reis nie. Hier ontstaan dus weer
’n “ons-julle” situasie en daar kan verwag word dat daar
’n erge vorm van vervolging ingestel gaan word teen die-
gene wat om welke rede ook al, nie die entstof wil of kan
neem nie en die mense wat dit wel geneem het, gaan waar-
skynlik ingespan word as fluitjieblasers om die “ander” op
te spoor en sosiaal te vervolg. En natuurlik is die linkse media
weer heel aan die voorpunt van hierdie verwerplike veldtog!

Die beste opsie sou wees dat elkeen handel in die lig en
oortuiging wat hy of sy het en dat mekaar se siening en
optrede hieromtrent gerespekteer word en dat daar eerder
gekyk word na ander belangriker sake, soos die HNP-leier,
mnr. Andries Breytenbach, uitgewys het in sy onderhoud
met Die Afrikaner wat op hierdie uitgawe se voorblad
gepubliseer is. Mag “Eendrag maak Mag” werklik nou
betekenis kry én uitgeleef word.
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Meningspeilings wat gedurende 1998/99 in die
laaste drie van hierdie gebiede gehou en deur die
vermaarde Suid-Afrikaanse akademikus prof. L.
Schlemmer ontleed is, het getoon dat meer as
75% van die Boere-Afrikaners in dié gebiede ten
gunste van selfbeskikking in een of ander vorm
was. Die peiling het ook ŉ besliste toename in
steun vir die gedagte getoon sedert die eerste
meningspeiling wat gedurende 1995/96 in die
groter Pretoriagebied uitgevoer is.

Alhoewel die Volkstaatraad bevind het dat daar
wydverspreide entoesiasme onder Boere-Afrika-
ners vir die idee van outonomie in die Bosveld en
Oos-Transvaalse gebiede was, kon die Raad weens
demografiese redes nie besliste grondwetlike voor-
stelle vir territoriale selfbeskikking daar aanbeveel
nie. Die areas wat deur die Raad afgebaken was,
was relatief groot en het daarom ŉ groot kompo-
nent inwoners wat nie Afrikaners was nie, ingesluit.

Die Raad het wel streeksmagte vir ŉ Afrikanerge-
sag in die bosveld, en “kantons” in Oos-Transvaal
aanbeveel as tussentydse maatreëls op pad na
territoriale selfbeskikking in daardie gebiede waar
mettertyd ŉ meerderheidsbesetting van Boere-
Afrikaners verkry sou word. 

In die geval van die Noordwes-Kaap het die Volk-
staatraad die regering egter geadviseer om territo-
riale selfbeskikking toe te staan. Die Raad het ook
bevind dat Afrikaans verreweg die dominante taal
in die streek is, nie net onder blankes nie maar ook
onder die Kleurlingbevolking.

Wat die Pretoria-Verwoerdburg enklawe betref, het
die Volkstaatraad aanbeveel dat streeksoutonomie
op ŉ federale basis binne die Suid-Afrikaanse staat
verleen word (Volkstaatraad: Final Report: 32-71).

Die Volkstaatraad is op 31 Maart 1999 deur die
ANC-regering ontbind sonder dat daar enige for-
mele onderhandelings of selfs besprekings tussen
die regering en die Volkstaatraad oor laasgenoemde
se bevindings, advies en aanbevelings gevoer is.

Vyf jaar tevore, gedurende die oorgang na ŉ swart
meerderheidsregering, het Boere-Afrikaners, ten
einde ŉ ooreenkoms met hulle teenstanders te
bereik, geweld as ŉ middel om hulle selfbeskikking 

(Vervolg op bladsy 4)

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 (5)

Die Volkstaatraad, 1994-1999

In opvolging van die Akkoord oor Afrikaner-self-
beskikking en die Vryheidsfront se deelname aan
die 1994-verkiesing het die nuwe swart regering
artikels 184A en 184B van die Tussentydse Grond-
wet (wat hulle toegelaat, maar nie verplig het om ŉ
Volkstaatraad te skep nie) in werking gestel deur
op 26 Mei 1994 die Volkstaatraadwet, No 30 van
1994 (“Volkstaat Council Act,” Nr. 30 of 1994) goed
te keur. Hierdie wet het weliswaar ŉ Volkstaatraad
daargestel, dog dié liggaam is met geen bevoegd-
hede anders as wat die Tussentydse Grondwet
daaraan verleen het, beklee nie. Die nuut gestigte
Volkstaatraad was dus slegs bemagtig om komi-
tees aan te stel (Basson: 254). 

Die Volkstaatraad het op 6 Junie 1994 behoorlik ge-
konstitueer en met sy werksaamhede begin. Ge-
durende die volgende byna vyf jaar het dit met
verskeie relevante rolspelers, insluitend die ANC,
die Grondwetlike Vergadering in Suid-Afrika en
ander kulturele groepe wat na selfbeskikking ge-
streef het, gekonsulteer en geskakel. Dit het feite-
sendings na verskeie lande buite Suid-Afrika on-
derneem, talle konferensies gehou en bygewoon,
en ŉ enorme hoeveelheid data versamel (onder
andere deur middel van empiriese navorsing en
meningspeilings), dit het inligtingsvergaderings ge-
hou en agt verslae met hulle bevindings gepubliseer.

In sy Finale Verslag van Maart 1999 het die Volk-
staatraad vier gebiede aangedui waar Boere-Afri-
kaners moontlik territoriale selfbeskikking kon kry:

• ŉ gebied wat dele van die Noord- en Wes-Kaap 
ingesluit het; 

• ŉ gebied in die Noord-Transvaalse bosveld   
(tans Limpopo); 

• ŉ gebied in Oos-Transvaal (tans Mpumalanga); 
en laastens

• ŉ demografies afgebakende gedeelte van die 
Pretoria-Verwoerdburg-kompleks. 
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(Van bladsy 3)

te behou, afgesweer. Hulle het die weg van onder-
handeling en vreedsame inisiatiewe gekies, maar
die ANC het alle ooreenkomste wat hulle met voor-
standers van ŉ Volkstaat gesluit het, verbreek. Die
Volkstaatraad was die laaste van dié vreedsame
inisiatiewe. Dit het ŉ roemlose dood gesterf en in
futiliteit geëindig. Die voorstanders van Boere-Afri-
kaner-outonomie het absoluut niks daarby gebaat om
gedurende die oorgangstyd geweld af te sweer nie.

Naskrif:

Hierdie was die slotaflewering van wyle Paul
Kruger se weergawe van die verraad waardeur die
Boere-Afrikanervolk die politieke mag en sy soe-
wereine vryheid in sy vaderland verloor het. Die
reeks het die verloop van gebeure gedurende daar-
die tyd en die betekenis van elke politieke stap en
toegewing van FW de Klerk in perspektief geplaas.

In die bogenoemde publikasie val die fokus van die
Boere-Afrikaner se weerstand teen De Klerk veral

op die optrede van die voorstanders van ŉ Volk-
staat. Die HNP het nie die prysgawe van ons land
in ruil vir so ŉ Volkstaat ondersteun nie. In volgen-
de uitgawes van Die Afrikaner sal ons die soeklig
op die HNP se standpunt en stryd vir die behoud
van ons gesag oor ons land laat val.

‘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.

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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van die polisie en weermag eenvoudig verdwyn
het. Baie daarvan is gesteel, maar ander is deur
polisie- en weermaglede verkoop aan misdadi-
gers wat daarmee ’n skrikbewind voer teen wets-
gehoorsame burgers. Daar is duidelik geen plan
van owerheidsweë om hierdie wapens terug te
kry nie, of om te keer dat die diefstal en verkoop
van staatswapens voortgaan nie. As wetsgehoor-
same burgers ontwapen of selfs net beperk word,
is hulle uitgelewer aan misdadigers.

Die regering het tot dusver misluk om plaasmoor-
de aan bande te lê. Groter lewensverliese sou
plaasgevind het as boere ontwapen was, want hulle
kon met hulle wettige wapens in talle gevalle aan-
valle keer.

Ook die onlangse onluste het getoon dat die po-
lisie nie in staat is om burgers te beskerm nie. Dit
was inderwaarheid wetsgehoorsame burgers met
gelisensieerde wapens, wat ammunisie beskik-
baar gehad het om aan die polisie te voorsien toe
hulle eie ammunisie op was. As daar geen wettige
wapeneienaars was met wettige ammunisie in
hulle besit nie, sou die polisie ook oorgelewer ge-
wees het aan die buitende en moordende massas.

Wettige wapenbesit is ook nodig vir die ekono-
mie. Die jagbedryf trek jaarliks groot bedrae aan
buitelandse valuta vir buitelanders wat kom jag en
jag is ook noodsaaklik vir die voortbestaan van
die wildbedryf. Veeboere moet ook in staat wees
om roofdiere te beheer ter beskerming van kud-
des en voedselsekerheid.

Solank die staat nie in staat is om die veiligheid
van sy burgers te waarborg nie, is hy immoreel
om burgers te ontwapen. Bowendien wys die po-
lisie se eie statistieke dat die meerderheid van die
sowat 54 moorde wat daagliks gepleeg word, nie
met vuurwapens gebeur nie, maar met ander
wapens soos messe en knopkieries.

• Voorleggings kan gestuur word aan
comments.fcabill@csp.gov.za

Daar is nog slegs ’n naweek oor om kommentaar
in te dien oor die voorgestelde wysigings aan die
wapenwet.

Die wysigings is ingrypend en deel van die pro-
ses waarmee die ANC al in 1994 begin het, naam-
lik om die besit van wettige vuurwapens te beperk
en uiteindelik af te skaf.

Ingevolge die nuwe voorgestelde wysigings sal
selfverdediging nie meer aangevoer kan word as
rede waarom aansoek gedoen word vir ’n lisensie
om ’n handwapen te besit nie.

Kommentaar vir die wetgewing was uiters beperk
en na volgehoue druk, is die tydperk vir kom-
mentaar verleng tot 2 Augustus 2021.

Daar was aanvanklik groot petisie-veldtogte deur
verskeie organisasies en politieke partye, waar
derduisende mense hulle teenkanting teen die be-
oogde wetgewing te kenne gegee het. Dit het al
gou geblyk dat die weerstand teen die konsepwet
oorweldigend was, juis omdat dit so maklik is om
deel te neem aan die petisies.

Dit blyk toe al gou dat die parlementêre komitee
wat die kommentaar moet beoordeel, hulle nie aan
massa-petisies gaan steur nie en dit waarskynlik
gaan ignoreer. Individuele voorleggings dra skyn-
baar meer gewig en lede van die publiek het dus
slegs nog dae, indien nie ure nie, om individuele
voorleggings te maak.

Dit is belangrik dat mense hulle eie redes in hul
eie woorde moet gee en dan aan die betrokke ko-
mitee deurstuur. Die belangrikheid daarvan is dat
enigiemand later die bewys het dat hy of sy teen-
kanting teen die wet aangeteken het en sou die
wet wel deurgaan en daar ’n vorm van ontwape-
ning plaasvind, die publiek die morele hoëgrond
het met bewyse van hulle teenkanting daarteen.

Die probleem met die voorgestelde wetgewing,
is dat dit die wettige wapeneienaars aanspreek
en probeer beperk, terwyl daar geen plan in plek
is om die derduisende ongelisensieerde wapens
uit die misdadige samelewing te verwyder nie. Dit
is al bekend dat waar daar gewelddadige gemeen-
skappe is, of bende met vuurwapens, die polisie
te bang is om in so ’n gebied in te gaan en die wa-
pens te konfiskeer. Hulle is egter wel dapper ge-
noeg om ’n wetsgehoorsame burger, wat sy wapen
verklaar en sy lisensie hernu, se huis te betree vir
konfiskering, want hulle weet dat wettige wapen-
eienaars nie hulle wapens vir onwettige doelein-
des gebruik nie.

Dit is ook ongehoord dat wettige wapenbesit
aan bande gelê word, terwyl derduisende wapens

Spring met kommentaar oor Wapenwet
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Meegevoel met afsterwes
Die afgelope tyd het heelwat goeie ondersteuners van Die Afrikaner en die HNP gesterf. Sommiges
was die slagoffers van die Sjinese griep, ander weens ander redes.

Die Dagbestuur van die HNP het sy meegevoel uitgespreek met die naasbestaandes en families
van die volgende mense waarvan kennis gedra word:

Mnr. Tienie Bekker, voorheen staatmaker van Welkom, later Orania en die laaste jaar van Bethle-
hem, is onlangs oorlede.

Mev. Susan Buitendach, eggenote van mnr. Dolf Buitendach, een van Die Afrikaner se mede-wer-
kers, is onverwags in Heidelberg (Kaapprovinsie) oorlede.

Mnr. Horst Graefe, die Duitse Boer wat Hutten-Buchdienst in Pretoria bedryf het, is in Pretoria
oorlede.

Mnr. Pieter Hartman, staatmaker wat voorheen in Verwoerdburg gewoon het, is ook oorlede by sy
dogter in Springs.

Ds. Freek van der Merwe is oorlede, asook een van die HNP dagbestuurslede, mnr. Gert Botha,
se skoonsuster.

Mnr. Kobus van Tonder, voormalige werknemer van die HNP en Die Afrikaner, is tans in ’n kritieke
toestand in die Eugene Marais hospitaal in Pretoria nadat hy ook vroeër Covid gehad het, maar daarna
ontslaan is.

Kortliks
Skeepvaart lamgelê

’n Kuberaanval op die rekenaarstelsel van die Suid-Afrikaanse
hawens, het groot ontwrigting veroorsaak. Die stelsel wat
skeepvaart in en om hawens beheer, is deur kuberkrakers
aangeval en hulle het ’n “losprys” van miljoene rande gevra
om die stelsel weer werkbaar te maak. Skynbaar is die losprys
nie betaal nie, maar talle skepe het verby van die hawens ge-
vaar en vragte word laat afgelaai. Dis nog onseker of daar skade
is aan produkte, veral produkte wat koud gehou moet word.

TLU SA hou weer virtuele kongres
Vir die tweede agtereenvolgende jaar sal die gebruiklike spog-
kongres van TLU SA, nie in sy tradisionele vorm plaasvind
nie, maar virtueel deur die Zoom-platform.

Die tema vir vanjaar se kongres is “Laat landbou Leef”, in die
lig daarvan dat ten spyte van al die probleme en terugslae in
die land, die landbousektor dit reggekry het om voort te gaan
en kos op die tafel te plaas.

Mense wat graag die kongres wil volg, kan navrae rig aan
register@tlu.co.za

Polisie-voertuie stukkend
Die blitspatrollie sukkel om hulle werk te doen. Van hulle 231
voertuie, is 124 stukkend – meer as die helfte! Dit is deel van
die probleem waarom daar nie aan klagtes gehoor gegee kan
word nie.

Ook polisiestasies sukkel met stukkende voertuie wat nie her-
stel kan word nie. Wanneer ’n voertuig na ’n polisie-motorhawe

geneem word om ’n nuwe band te kry, of om die battery te
vervang, kan dit tot drie maande neem voordat die voertuig
weer reg is om in gebruik geneem te word. Dit het al daartoe
gelei dat polisielede wat nog ’n trots in hulle werk het, self
kleiner herstelwerk by privaat motorhawens laat uitvoer uit hul
eie sakke daarvoor betaal.

Lewer kommentaar oor nuwe diefstalwet
Die publiek het tot 13 Augustus 2021 geleentheid om kom-
mentaar te lewer op die nuwe wysigings rakende art. 25 van
die Grondwet, wat ten doel het om grond en ander eiendom
te steel.

TLU SA  het ’n ernstige beroep gedoen op diegene wat be-
sorg is oor die toekoms van grond in die land om hierdie
geleentheid aan te gryp.

“Dit is uiters belangrik dat alle Suid-Afrikaners, en nie net
boere nie, besef hoe belangrik dit is dat hierdie wysigings nie
deurgevoer word nie,” sê mnr. Henry Geldenhuys, die presi-
dent van TLU SA. “As die Grondwet toelaat dat grond sonder
enige vergoeding onteien kan word, verloor alle grond in die
land onmiddellik alle waarde. Dit sal ‘n ernstige impak hê op
die verskaffing van voedsel, buitelandse belegging en die
ekonomie.”

Die ANC se nuwe voorstelle op die konsepwetgewing wat
verlede jaar gepubliseer is, is redelik ingrypend. Dit behels dat
“grondonteiening” met die oog op grondhervorming teen nul-
vergoeding kan plaasvind. Verdere voorstelle handel oor die
regering as kurator van sekere grond en ‘n nasionale wet om
die voorwaardes te bepaal vir wanneer grondonteiening son-
der vergoeding kan plaasvind.

Die publiek kan by die volgende skakel kommentaar lewer:
https://www.tlu.co.za/onteieningswet/
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trap tydens ‘n mediakonferensie nadat sy ’n vraag
gevra het oor of die Departement van Veterane
Sake van sy personeel moet inent teen Covid-19.

Terwyl Biden met die Irakse premier, Mustafa al-
Kadhimi, in die Ovaal-kantoor vergader het, het Biden
geëis dat verslaggewers vrae vra wat net verband
hou met die onttrekking van Amerikaanse troepe
uit die geveg in Irak, wat Biden Maandag aange-
kondig het.

Kelly O'Donnell, verslaggewer van NBC News,
het egter die reg op haar vraag beklemtoon, waar-
op Biden haar voor almal weggejaag het.

"Jy is so 'n pyn in die nek, maar ek gaan u vraag
beantwoord omdat ons mekaar al so lank ken. Dit het
niks met Irak te doen nie," sê Biden maar antwoord
tog die vraag. "Ja, veteraan-aangeleenthede sal in

(Vervolg op bladsy 8)

Is Biden reg vir sy amp?

Daar word al ‘n geruime tyd vrae gevra oor die
Amerikaanse president, Joe Biden, se vermoë om
as staatshoof te dien. 

Hy is reeds gevorderd in jare en skynbaar nie ge-
sond nie. Hy is al verskeie male op beeld vasge-
vang waar hy gestruikel het op trappies of moeilik
loop en dit wil selfs voorkom of sy geheue en hu-
meur hom ook toenemend in die steek laat.

Onlangs het hy 'n vroulike verslaggewer uitge-

Immigrante buit in 
Duitse oorstroomde gebiede

In plaas daarvan om die Duitse gesinne wat deur
die oorstromings na die swaar reënval geraak is, te
help en dankie te sê vir die gasvryheid wat aange-
bied word na hul onwettige immigrasie, het die Duitse
kanselier, Angela Merkel, se buitelandse gaste blyk-
baar niks beter om te doen as om hul gashere se
besittings te plunder nie.

Riviere het verander in woedende strome en in
reuse mere. Terwyl Wes-Duitsland oorstroom word
en honderdduisende hulpwerkers besig is om ver-
miste mense te vind, oorlewendes te red en die ge-
mors op te ruim, het die misdadigers hulle kans
gesien. Veral in Stolberg naby Aken het misdadi-
gers toegeslaan top mode- en juwelierswinkels.

Die media doen hul bes om die identiteit van die
misdadigers te verbloem. Bild skryf skaam oor "men-
se in oorstroomde winkels", die Tagesspiegel ten
minste oor "misdadigers" en ander net oor "men-
se"; hulle was dus nie koeie of perde nie. Die vaag-
heid van hierdie algemene terme dui reeds aan dat
dit waarskynlik is dat die oortreders mense met 'n
migrasie-agtergrond is, want dit is die eerste ding
wat beklemtoon sal word in die geval van Duitse
oortreders.

Slegs 'n blik op die kommentaarkolomme op plaas-
like Facebook-bladsye, soos "My Stolberg", gee

duidelikheid as daar gemeld word deur plaaslike
inwoners en ooggetuies oor "hordes mans van 15
tot 45 jaar" met 'n opvallende donker velkleur,
groepe wat hoofsaaklik van immigrante afkomstig
is, wat nie help nie, maar vry rondloop in die ramp-
gebied en, ten minste sommige van hulle, buit. Een
gebruiker skryf oor die oortreders: “…dit lyk asof
hulle pas van vakansie af gekom het, bruingebrand
deur die son?  ...Ikea-inkopiesakke en volgelaaide
kinderwaentjies stoot alles in die rigting van Ost-
straße.”

’n Internetgroep het verskeie foto’s met gepaard-
gaande getuieverklarings gedokumenteer, maar is
bang om dit te publiseer aangesien hulle dan ver-
moedelik vir aanhitsing van die bevolking vervolg
sou kon word.

Die Duitse bevolking is egter woedend oor die ver-
metelheid van mense vir wie Duitsland sy gasvry-
heid betoon het en op hierdie wyse die plaaslike
bevolking bedank. 

Ekstra wetstoepassers is in die sentrum van Stol-
berg ontplooi om verdere plundering te voorkom.
Hulle het een verdagte in 'n juwelierswinkel in heg-
tenis geneem, maar op ander plekke het groepe
"onbekendes" vir die polisie gevlug. Intussen het
die polisie ook hul teenwoordigheid in ander streke
van NRW en Rynland-Palts vergroot. In Stolberg
alleen is daar 'n volledige polisiemag van honderd
man om verlate huise en winkels te beskerm.
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(Van bladsy 7)

werklikheid vereis dat alle dokters wat in hul fasili-
teite werk, ingeënt moet word."

O'Donnell is onlangs verkies tot president van die
Vereniging vir Korrespondente in die Withuis, en
sy word dus gerespekteer onder haar eweknieë.

Joernaliste het vinnig opgemerk dat Biden se by-
tende reaksie op O'Donnell nie die eerste keer is
dat hy 'n prominente vroulike verslaggewer in die
openbaar uitlok nie.

Glenn Greenwald het byvoorbeeld verlede maand
'n voorval beklemtoon waarin Biden die CNN se
Kaitlan Collins tereggewys het, wat Biden uitgevra
het oor die Russiese president Vladimir Poetin na
'n ontmoeting tussen die twee.

“Waarom is u so vol vertroue dat hy sy gedrag sal
verander, meneer die president?” het Collins gevra
met verwysing na Poetin.

“Ek is nie vol vertroue dat hy sy gedrag sal ver-
ander nie… waar de hel - wat doen jy die hele
tyd?” skree Biden vir haar. "Wanneer het ek gesê
dat ek selfversekerd was?"

Van die joernaliste het opgemerk dat oudpresident
Donald Trump letterlik daarvan beskuldig is dat hy de-
mokrasie ondermyn as hy die media gekritiseer het.

"Waarom val Biden ons demokrasie aan?" het
die joernalis Siraj Hashmi gespot.

"Ons moenie hierdie aanval op 'n vrye pers toe-
laat nie… Weet Joe Biden nie watse opofferings
hierdie mense elke dag maak nie?" het Richard
Grenell gesê.

Franse in opstand teen inentings

Honderdduisende mense het in Frankryk betoog
om hul teenkanting te betuig in die lig van arbitrêre
regeringsmaatreëls om Covid-19 te beveg. Nege
mense is in Parys in hegtenis geneem.

Meer as 160 000 mense het op Saterdag, 24 Julie
in verskillende stede in Frankryk betoog teen die
gesondheidspas en die inentingsverpligting van
versorgers, volgens die Ministerie van Binnelandse
Sake. In elke groot stad in Frankryk het mense teen
die nuwe maatreëls opgeruk.

Beelde van massas mense wat kwaad is oor die
#PassSanitaire, is op sosiale media versprei. Die
minister van gesondheid, Olivier Véran, het vroeër
probeer om die opposisie teen president Macron
se gedwonge inentingsveldtog tot die minimum te
beperk en hulle as 'n "ultra-minderheid" beskryf.

Die grootste optogte het in Parys plaasgevind,
maar ook in die suide van Frankryk, in Marseille,

Nice, Montpellier en Bordeaux. In die hoofstad het
die betogers in drie verskillende groepe verdeel.

Die Franse Senaat het verlede week gestem om
Covid-inentings vir 16-18-jariges sonder toestem-
ming van ouers toe te laat. Florian Philippot, lid van
die Europese Parlement (MEP), voormalige vise-
president van die Front National van 2012 tot 2017
en later stigter van 'n nuwe party, die Patriotte, het
gesê die Franse kanselleer hul intekeninge op
teaters, en beplan nog groot optogte.

Véran het belowe dat “ons die #PassSanitaire so
gou as moontlik sal beëindig.”

Tweede Franse hospitaal 
wil staak oor inentings

Die SUD Santé Sosiale unie van die Édouard-Her-
riot-hospitaal in Lyon het 'n stakingskennisgewing
ingedien om die verpligte inenting van verpleeg-
personeel en die uitsluiting van ongeënte pasiënte
teen te staan. Die staking sal voortduur totdat daar
aan hul eise voldoen is. 

Die stakers is teen die verpligte inenting van ver-
pleegpersoneel soos wat dit aangekondig is deur
president Emmanuel Macron op 12 Julie en wat in
September in werking moet tree. Daar gaan dan
ook geëis word dat die nie-ingeënte hospitaalwer-
kers ontslaan moet word. Hierdie laaste moontlike

sanksie is egter sedertdien deur die parlement ver-
werp, maar personeellede wat weier om teen Co-
vid-19 ingeënt te word, sal 'n werkverbod kry en
hulle salarisse sal opgeskort word.

In 'n brief wat aan die hospitaalbestuur gerig is, wat
op die vakbond se Facebook-blad gepubliseer is, het
die stakende personeel ook geëis dat die Covid-19
stelselmatig as 'n werksongeluk erken moet word.
"Dit is te brutaal," volgens Chaïbia Khaif-Janssen,
sekretaris van die vakbond. Sy sê dit stigmatiseer,
dit straf, dit straf die hospitaalwerkers wat al meer
as anderhalf jaar so hard gewerk het om teen hier-
die pandemie te veg, en dit is die resultaat. “Hulle
neem aanstoot aan die feit dat ons hulle dreig. 

(Vervolg op bladsy 9)
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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.za

Robert F Kennedy Jnr. 
waarsku teen Fauci en Gates

Wat is in 2020 bereik behalwe die afskaffing van
Amerikaners se grondwetlike regte? Robert F.
Kennedy Jnr. glo dat in plaas daarvan om te help
om 'lewens te red' soos hulle beweer het, het Bill
Gates en Tony Fauci eintlik 'n wêreldwye volks-
moord geloods wat steeds aan die gang is. Dit het
begin met die sluiting van besighede en het sedert-
dien gevorder tot 'n massa-'inenting', waarvan die
volle impak nog afgewag moet word.

"Die hele spektrum van grondwetlike regte is die
afgelope jaar vertrap op 'n manier wat ons selfs twee
jaar gelede nog nie kon dink nie," het Kennedy ver-
duidelik en daarop gewys dat Fauci baie verant-
woordelikheid vir dit alles dra.

"Tony Fauci het 'n jaarlikse begroting van $7,6 mil-
jard en dié geld kom van belastingbetalers uit die
Verenigde State en 1,6 miljard dollar kom van die
weermag, en daarom het hy in al hierdie biologiese
wapentransaksies beland."

Onmiddellik na 9/11 het die weermag geld begin
gee vir die produksie van nuwe biologiese wapens
en alhoewel dit onwettig is, reken Kennedy dat Fauci
die hele tyd daar was om byna elke projek te help
voltooi.

Fauci het voorgegee dat hy navorsing vir "ent-
stowwe" befonds, terwyl hy aktief nuwe biologiese
wapens vervaardig het, wat hy vir 'dubbelgebruik'
gekategoriseer het en daardeur kon hy dekking
bied vir sy pogings om biologiese wapens te skep
deur te beweer dat dit 'navorsing' was wat nuwe
'entstowwe' betref. Dit het dekades gelede plaas-
gevind en dit gebeur vandag nog, met die Sjinese
virus as die huidige iterasie.

“Ons weet nou dat hierdie virus natuurlik seker-
lik afkomstig is van eksperimente wat (Fauci) in
Sjina gedoen het, en dat hy hierdie wêreldwye
pandemie veroorsaak het,” sê Kennedy.

Die rede waarom Fauci soveel mag het, is dat sy
agentskap veronderstel was om allergieë en aan-
steeklike siektes te bestudeer om die oorsaak te
kry waarom dit voorkom. In plaas daarvan het hy

sy pos misbruik om navorsing oor biologiese wa-
pens uit te voer. Toe Fauci byna 50 jaar gelede vir
die eerste keer in sy huidige posisie begin werk
het, was die nasionale allergiesyfer net 6%. Van-
dag is dit meer as 54%, wat toon dat Fauci ab-
soluut niks gedoen het om die probleem op te los
nie en dit net erger gemaak het as ooit tevore.

Sedert Fauci in sy amp getree het, was daar 'n
ontploffing van chroniese siektes, outo-immuun
siektes, outisme en ander siektes wat nooit be-
staan het voordat hy in sy pos aangestel is nie.
Hoe het hy hiermee weggekom?

“Toe hy in sy pos aangestel is, het (outisme) een
uit elke 10 000 Amerikaners geraak. Vandag is dit
een uit elke 22 seuns wat in hierdie land gebore
word,” sê Kennedy. “Sy taak is om ons te vertel
waarom dit gebeur.”

"Hy doen nie daardie navorsing nie, alhoewel dit
die navorsing is wat die Kongres hom aangesê het
om te doen," het Kennedy bygevoeg en onthul dat
die ergste chroniese siektes wat ons vandag sien,
eintlik ‘n epidemie geword het, nie lank nadat Fauci
aangestel is nie. “Wat hy doen, is dat hy al die geld
geneem het en van sy agentskap 'n broeikas vir
die farmaseutiese industrie gemaak het.”

(Van bladsy 8)

Sommige wag op die Sanofi-entstof, ander wil wag
totdat hulle 'n bietjie perspektief het op RNA-
entstowwe en daar is nog ander redes. Maar die
dreigement is outoritêr en te wreed.”

Dit is die tweede stakingskennisgewing wat in
Frankryk ingedien is. Dieselfde kennisgewing is
onlangs by 'n Montélimar-hospitaal ingedien. Die
CGT-afdeling van die Portes de Provence-hospi-

taalgroep in die Drôme het ook ŉ stakingskennis-
gewing ingedien om die verpligte inenting van per-
soneel teen te staan.

"Ons weier die entstofverpligting, ons vra vir meer
deursigtigheid, ons het nie perspektief ten opsigte
van hierdie entstof nie," het Elsa Ruillère, adjunk-
sekretaris van die CGT van die hospitaalgroep
Portes de Provence (GHPP), in Montélimar in die
Drôme gesê.

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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Kontantperke: Oostenryk rebelleer 
teen die EU-kommissie

Die regering van Oostenryk is gekant teen ’n be-
perking op kontant, soos deur die EU-kommissie
voorgestel. Kontant is 'n sensitiewe saak in Oos-
tenryk en van fundamentele belang vir die burgers
vir die gevoel van veiligheid en vryheid, het Ger-
not Blümel (ÖVP), minister van finansies, gesê.

Die EU-kommissie het sy planne teen geldwas-
sery en finansiering van terroriste voorgelê. Vol-
gens die wetsontwerp mag bedrae van 10 000 euro
of meer nie meer in kontant uitbetaal word nie. Uit-
sonderings word verskaf vir transaksies tussen pri-
vaat persone of mense sonder 'n bankrekening.

Kriptogeldeenhede soos Bitcoin is ook deur die
owerheid in Brussel geteiken. Volgens die wets-
ontwerp moet transaksies met die digitale munte
volledig opgespoor kan word. Anonieme digitale
beursies moet verbied word. Daarbenewens wil die

EU-kommissie die nuwe anti-geldwassery-ower-
heid, AMLA (Anti-Money Laundering Authority),
toerus met verreikende bevoegdhede, wat byvoor-
beeld kan insluit dat dit die toesig oor sekere finan-
siële ondernemings kan oorneem as daar 'n ver-
hoogde risiko van geldwassery of finansiering van
terroriste sou wees.

Oostenryk het in die verlede reeds kontantperke
verwerp. Die AfD in Duitsland het ook vrees uitge-
spreek dat die wet op die teenwassery van goud
'n verdere stap in die rigting van die afskaffing van
kontant gaan wees. Note en munte is 'n gewilde be-
taalmiddel, veral in Oostenryk en Duitsland. In ver-
skeie EU-lande is daar reeds 'n boonste perk vir
kontantbetalings, maar nie in Duitsland en agt an-
der lande nie.

In Duitsland moet 'n identiteitsdokument egter
getoon word as 'n bedrag van 10 000 euro of meer
betaal word. 

Korona-paspoort gevolg deur digitale ID

Die laaste tyd het dit
duidelik geword dat
daar ten minste in die
Weste 'n aandrang is
op verpligte inentings
teen Covid-19. Frank-
ryk en Griekeland het
begin met verpligte
inentings vir restau-
rante, kafees, sokker-
stadions, bioskope,
teaters,  swembad-

dens en gimnasiums, ens. Italië het 'n paar dae later
gevolg en Boris Johnson van Brittanje het inenting
verpligtend gemaak, veral op 'Freedom Day', vir
nagklubs.

Die Nederlandse TV-program, Nieuwsuur, het die
regsfilosoof, Roland Pierik, genader om daaroor te
argumenteer, en die Duitse top-politici het dit open-
lik bespreek. Die Amerikaanse Withuis en die pre-
mier van Israel het verklaar dat die “ongeënte in-
enting” 'n gevaar vir die samelewing is.

Al hierdie gelyktydige en gelyke stellings, optrede
en maatreëls toon ook dat hierdie sogenaamde na-
sionale leiers geen outonomie het nie. Hulle doen
presies wat vir hulle gesê word. Die wêreldwye
elite is in daardie opsig sterk in beheer. Die soge-
naamde demokrasieë is al jare lank 'n toneelstuk.
Dit maak glad nie saak of die entstowwe werklik
teen die virus werk nie. Die punt is dat almal 'dit'
neem, want dan kan almal 'n inentingspaspoort

kry, wat dan aan 'n ID geheg word. Om die mens-
dom eers te mislei, en dan almal te dwing om 'n ent-
stof te neem, moes 'n pseudo-pandemie geskep
word. Dit is duidelik dat 'n digitale ID met 'n sosiale
kredietstelsel daaraan gekoppel die voorlopige
einddoel is.

Tans kan rentekoerse nie verder verlaag word om
die ekonomie te stimuleer nie. Gewoonlik stort die
geldstelsel op hierdie stadium in duie en kom 'n
nuwe stelsel na vore.

Die gemiddelde ouderdom van 'n geldeenheid is
slegs 27 jaar. Die gedesimaliseerde Britse £ GBP
is dus eintlik 'n ou man, net soos die nie-goue stan-
daard $ USD wat in 1971 begin het.

Dit spreek vanself dat die welgestelde elite ryk wil
bly terwyl ons aanbeweeg na wat volgende kom.

Die voor die hand liggende alternatief in 'n inter-
nettydperk is elektroniese geld soos Bitcoin. Maar
dit is 'n groot probleem vir die elite, want niemand
beheer Bitcoin nie. Dit is geld wat onafhanklik is
van 'n staat of 'n sentrale bank, en die beheer oor
die geld self is baie kragtig.

Ideaal gesproke wil regerings hul eie Central Bank
Digital Currency (CBDC) skep, wat gekoppel is
aan 'n nasionale digitale ID, wat die regering totale
beheer oor hul burgers gee. Hulle kan elke aankoop
volg en enige bedrag belasting aftrek sonder om eers
te vra.

Die probleem is dat daar tans nie 'n nasionale
digitale ID-stelsel is wat die basis van so 'n CBDC
sal vorm nie, en die ou stelsel sal op hierdie sta-
dium in duie stort. Die vraag is net wanneer?
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Hou moed, God slaap nie

En so val ons mooi land inmekaar soos 'n kaart-
huis, net erger die stukke kan nie weer heel aan
mekaar gesit word nie. Alles is verwoes en tot die
natuur is uit sy ritme.   

Het ’n mooi stuk gelees uit Jesaja: 

Moed hou ons is nie verlore.
God sluimer of slaap nie.
Die regte ding sal op die regte tyd gebeur, tyd, tye
en ’n halwe tyd.

Nee, dr. Gideon Grobler, dit is die NG Kerk wat die
Bybel oorgeskryf het omdat dit te moeilik is om te
verstaan. Die Gereformeerde Kerk lees nog die ou
vertaling 1933.

Ek kan getuig dat terwyl ek besig was om uit die
Bybel te lees, die ou vertaling, woorde lewendig
geword het. Die woorde het uitgestaan en ver-
helder soos ek gelees het.

Christelle van der Walt

Terroristemaand

Met die plaasmoorde, onteieningswet en onluste
in Witwatersrand en Natal, wat sê FW de Klerk, sy
hensoppers en die "Ja"-stemmers in 1992 nou?

Simptomaties van die huidige vrot ANC-bestel, is dat
hierdie Zoeloe-seun, Zuma, word nie gestraf vir sy
werklike lafhartige terreurmisdade soos dit behoort
te wees nie, insluitend die Amanzimtoti bomaanval,
die ANC-martelkampe en ander misdade.

Dit is tyd dat die masker van die vals beeld bloot-
gestel word vir die waarheid van die andersins ob-
skure kommunis en mislukte lafhartige terroris,
Mandela, en veral aan dié van ons eie gebrein-
spoelde Englofiel Boere-Afrikaner volksgenote.

Christiaan Els

Dankie, aan ons leiers

Ek het pas die laaste uitgawe van Die Afrikaner
vlugtig onder oë gehad. Ek het lanklaas so 'n skit-
terende brief soos dié van Andries Breytenbach,
wat in dié uitgawe geplaas is, gelees.

Dit laat mens lekker voel om te weet dat daar nog
mense is wat, om welke redes ook al, nie weg-
skram van die feite soos dit is nie. Ek wil Andries
baie geluk wens daarmee. Dankie vir die stryd wat
jy volhardend stry. Dit is in elk geval wat van 'n
ware leier verwag word en daarom het ons jou as
leier gekies. Baie sterkte en seënbede.

Dr. Pieter Möller
Pretoria 

Oor die geweld en opbou daartoe

My magtag!! Wonderwerk!!! Dis NIE alwéér apart-
heid en die witman/Afrikaner se skuld nie!! Rea-
liteit, so lyk dit my, begin geleidelik intree. En erken
word. Al trek die lieg en bedrieg ook hóé snel…

Maar die laaste en finale trappie sal seker nooit ge-
klim word nie - hemele behoede linkse ons!!! - dat
erken sal word dat die HNP en Jaap Marais toe tóg
maar al meer as 50 jaar al die tyd REG was.

Johan Wiesner
Verwoerdburg
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Cyril kort groter doofpot

As die ANC- leier, Cyril Ramaphosa, sy mond oop-
maak, maak hy beloftes oor die herstel van die
ekonomie en die uitroei van korrupsie.

Intussen vernietig hy die ekonomie met sy pre-
historiese beleid van sosialisme, kommunisme en
rassisme. Daardie deel van sy toesprake is dus
praatjies vir die vaak.

Die tweede deel is eweneens praatjies vir die
vaak. Al wat hy nog gedoen het teen korrupsie, is
die aanstel van peperduur kommissies van onder-
soek wat eerder geld verkwis as geld spaar.

As die Openbare Beskermer (OB) besluit sy wil ’n
bietjie in openbare belang  gaan krap om te kyk waar
hy sy geld gekry het vir sy veldtog in 2017 om pres-
ident van die ANC te word, hardloop hy hof toe om
haar te verhoed. En watter hof, waarvan die regters
se aanstelling deur die president bekragtig moet
word, sal teen hulle baas beslis. Dus: Cyril wen en
die OB verloor. Saak in die doofpot gestop.

Toe kom Covid en spiksplinternuwe grootskaalse
korrupsie en selfverryking vind plaas. Uiteindelik is
die druk op die minister van gesondheid so groot,
dat dié self vra om met spesiale verlof te gaan. Dis
nie die president wat hom wegja nie. 
Nou het die Spesiale Ondersoekeenheid (SOE) se
verslag oor Digital Vibes, waarby die minister van
gesondheid, Zweli Mkhize, betrek is, glo bevind die
verkrygingsprosedures wat gevolg is om die Na-
sionale Gesondheidsversekering se kommunika-
siestrategie-kontrak aan Digital Vibes toe te ken,
diep gebrekkig, onwettig en waarskynlik ongeldig
was.

Hoe weet Sarel dit? Want die verslag is skynbaar
uitgelek, want Ramaphosa is glo “versigtig” om die
verslag bekend te stel.

• Dus: weer eens een stel reëls vir die een en ’n
ander vir maatjies. Nog ’n saak in die doofpot ge-
stop? Sarel voorsien dat ou Cyril ’n groter doofpot
sal moet aanskaf.

Van Buffel tot Muskiet

Die ontplooiing van die weermag in die onlusge-
teisterde gebiede van Natal en die Witwatersrand,
het skielik nuwe uitdagings meegebring.

Die dormante weermag het tot bepaalde vlakke
van veroudering gelei. Voertuie en tenks het verroes
en is nie juis diensbaar nie. En die personeel het
daarmee saam gestoel. Daarmee bedoel Sarel dat
hulle heel duidelik nie meer oefeninge doen nie. Daar
was ook ’n videogreep wat op die sosiale media
aangestuur word, wat wys dat van die weermag-
lede nie agter in ’n moderne troepedraer-vragmotor
kan kom nie. Dié vragmotor is laer as die ou Bed-
ford waarmee Sarel nog vanmelewe vervoer is. Op
die video is dit duidelik dat twee ander soldate die
betrokke soldaat (Sarel kon net nie uitmaak of dit
’n soldaat of ’n soldoedie was nie…) probeer om
die lywige soldaat in die vragmotor te help. Hulle
het duidelik nie die spiere gehad om dit reg te kry
nie, dus wonder Sarel of die oorgewig-soldaat toe
nou maar verder gestap het, of voor langs die be-
stuurder ingeklim het.

Net daarna het die opperbevelhebber van die weer-
mag, generaal-majoor-luitenant-kaptein-korporaal-
troep Ramaphosa ook goedkeuring gegee dat ’n
klomp soortgelyke soldate na Mosambiek gestuur
word om daar te help. Sarel weet nie of Mosam-
biek inderdaad ingenome is met hierdie nuwe ba-
gasie nie, maar dit daargelaat.

Intussen moet Denel natuurlik nuwe wapentuig voor-
sien. Dit gaan egter moeilik, want hulle kan nie eens
hul personeel se salarisse betaal nie, waarmee wil
hul dus materiaal aankoop vir nuwe wapentuig?

Gelukkig is daar nog mense met vernuwende den-
ke en Sarel loop toe meegaande foto raak van ’n
nuwe stuk wapentuig wat tans getoets word. Dit is
nog uiters geheim geklassifiseer, Sarel verklaar
dus onmiddellik dat hy geen bron het hiervoor nie.
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Hierdie hoogs doeltreffende en vinnige troepedraer
word die Muskiet genoem en vervang die veroud-
erde en verroeste Buffel. 

• Geen wonder dat daar soveel gewag gemaak
word daarvan dat die beskawing eintlik sy oor-
sprong in Afrika het nie. En om meer spesifiek te
wees: by die “Wieg van die Mensdom”, net buite
Krugersdorp waar die Sterkfonteingrotte is en waar
Mevrou Ples skynbaar hierdie hoogste vlak van ont-
wikkeling en ingenieurswese aan haar nageslagte
oorgedra het…

Beplanning, beplanning

Maar soos Mevrou Ples se nageslag met asem-
benemende oplossings kom om nuwe wapentuig
te ontwikkel, is daar politici wat sukkel.

Sien, die staat het homself aanvanklik die alleen-
reg toegeëien om Covid-19 entstof aan te skaf.
Daar was seker maar hier en daar ’n gunstige klou-
sule in die kontrakte waarvan Jan Publiek nie weet
nie, of ’n kommissie van aangename proporsies…

Die eerste klomp entstof, wat ou Cyril self op die
lughawe in die reën in ontvangs gaan neem het en
wat hy toe verklaar het as “die regte entstof”, was
toe nie. Dis onttrek nog voor dit gebruik is, en waar-
heen dit is teen welke prys en watse verlies die be-
lastingbetaler moet vergoed, is ook maar in Cyril
se doofpot gestop.

Nou word daar dag vir dag in die nuus vermeld
van hoeveel “vaksines” toegedien is en as daar een
of ander gewaande grootkop die naald in sy arm
ontvang, is die media daar teenwoordig om foto-
’tjies te neem om die res van die mense te oortuig:
“Sien, hy of sy het ‘dit’ geneem”. Op dié wyse het
selfs Flip Buys van Solidariteit die nuus gehaal, in
die hoop dat sy lede “dit” ook gaan doen.

Maar o wee. Iewers het daar met die beplanning
iets skeef geloop. Skielik is die entstof op en is
daar tekorte. Mense gaan dus veral in rye staan,
net om by die voorpunt te hoor: “Eish. Es klaar…”
Daardie selfde term waarmee boere daagliks moet
worstel…

Daar word nou gesê dat mense tot volgende week
of dalk tot volgende maand sal moet wag.

• Nou ja, as dit nie in die laaste week van Julie
gebeur het nie met die volgende maand slegs ’n
week weg, sou Sarel heelwat meer kommentaar
kon gelewer het. Maar dit is absoluut duidelik dat
“Beplanning” geen verpligte vak was in Mevrou
Ples se Skool van die Mensdom nie…

Koffers leeg toe drankwinkels oopmaak

Na meer as ’n jaar waartydens die ekonomie na
die grille van Cyril Ramaphosa en Nkosazana Dla-
mini-Zuma aan- en afgeskakel word, is alle koffers
besig om leeg te raak.

Die toeristebedryf het onherstelbare skade gely en
die restaurantbedryf netso. Binnekort gaan ons
ook in die ry moet staan om by die laaste een of
twee oop restaurante in te kom, want die res is
deur die staat se inperkings vernietig.

Slim ekonome wie se hare langer en wie se brillense
dikker is as dié van Sarel, het al probeer sommetjies
maak oor hoeveel geld die staat aan belasting ver-
loor het, net deurdat twakkies en ’n drankie langer
of korter tye nie beskikbaar was nie. Jaarliks is dit
immers hierdie sogenaamde “sondebelasting” wat
die minister van finansies tot in sy kleintoontjie laat
lekkerkry as hy weer ’n verhoging aankondig. Tot-
dat sy “fellow South African Comrade President”
verkope stop en die arme minister niks kry nie en
sy gelag verander in geween en gekners van tande,
want nou is daar nie genoeg om weg te dra nie.

Die een klomp wat skynbaar net so swaar kry, is
die regerende party self. Dit is al lank geen staats-
geheim dat die ANC se somme nie klop nie. Dit is
selfs so benard dat die personeel al hoe meer ge-
reeld moet wag op hulle maand se salaris en hulle
die gevaar loop om hulle luuksemotors te verloor.
Hierdie maand is dit blykbaar sulke tyd en die per-
soneel verwag om nie salaris te kry nie.

• Dis natuurlik ’n groot probleem, amper soos ’n na-
sionale ramp. Die drankwinkels was nou juis vir ’n
maand toe en nes hulle oopgaan, is daar nie salaris
nie, want daar is nie belasting wat deur een of ander
kaper na die ANC-koffers gekanaliseer kan word nie.

Reïnkarnasie van Reënboognasie

Na die geweld, onluste, plundering, terrorisme of
wat dit ook genoem kan word, was daar uiteraard
baie om te doen.

Behalwe dat vragmotors en geboue uit- en afge-
brand is, het die skuim wat daarvoor verantwoordelik
was, ook die strate en die omgewing soos ’n vark-
hok agtergelaat.

Kleiner dorpe in Natal was heeltemal sonder kos,
want alles is gebuit as dit nie in die brande verwoes
is nie.

Mense met enige selfrespek wil nie in so ’n varkhok
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Stelsel misluk
(Van bladsy 1)

En laaste is die demokrasie wat kwansuis so sterk
is. Die diktatoriale magte wat die regering homself
toegeëien het met die Covid-regulasies, buite die
‘demokratiese’ parlementêre proses om, het ’n
streep getrek deur enige skyn van demokrasie. Die
hoog geroemde Handves van Menseregte, wat
vryheid van beweging, vryheid van spraak, vryheid
van assosiasie en vryheid om ’n bestaan te maak
sou ‘waarborg’, is nie meer die papier werd waarop
dit geskryf staan nie, want al daardie regte is deur
die ondemokratiese ‘Covid-bevelsraad’ tersyde
gestel, sonder dat daar iets teen gedoen kon word.

“Die hoeksteen van ’n demokrasie, naamlik die reg
van burgers om hulle verteenwoordigers by ’n stem-
bus te kan aanwys, is nou ook in die gedrang. Die
OVK het ’n aanbeveling van regter Dikgang Mo-
seneke aanvaar dat die munisipale verkiesings uit-
gestel moet word. Verstaan mooi: die HNP het nog
nooit aan enige van hierdie bestel se verkiesings
deelgeneem nie en is ook geensins van plan om dit
te doen nie. Maar dit is nou duidelik dat alles wat
ons voorgehou is in 1994, nou, soos die HNP
destyds voorspel het, bewaarheid word as leuens,”
sê mnr. Breytenbach.

“Ons hoef nie eens nou te betoog oor deelname
aan verkiesings, al dan nie. Die feit is dat die ver-
kiesing waarskynlik uitgestel gaan word en dit gaan ’n
presedent skep vir die toekoms. Daar is wette, dalk
selfs die land se grondwet, wat verander moet word.
Dit word nie gedoen vir ’n tydperk van drie maande
nie. ’n Verandering is ’n permanente verandering,
wat dan enige tyd later weer gebruik kan word. Dus,

kiesers wat tot dusver hulle hoop op die stembus
geplaas het, gaan moet besef dat selfs daardie
kruisie elke vyf jaar nou nie eens meer ’n waarborg
is nie,” sê mnr. Breytenbach.

“Ons strewe en oorlewing moet egter voortgaan, met
of sonder stembusse. Daar is baie terreine waarop
ons werklik kan saamstaan, behalwe om misdadigers
se rommel agter hulle op te tel. Daardie bedreiging
van die diefstal van grond en ander eiendom. Daar is
die bedreiging van die ontwapening van die bevol-
king. Daar is die bedreiging van ons reg tot gods-
diens-beoefening. Daar is die bedreiging teen ons
kinders in wettelose en laegraadse skole en nog vele
ander bedreigings. Daar is die fisiese bedreigings
deur sogenaamde protesoptrede, waar misdadigers
voorkeur kry om strate na hartelus en soos hul wil
te sluit, sodat wetsgehoorsame burgers maar die
opofferings en ongerief moet maak vir ander roetes.
Ons moet saamstaan daaromheen, ons standpunte
duidelik maak dat ons dit nie gaan aanvaar nie,
kom wat wil. Ons gaan ons verset duideliker moet
toon, want niemand is bang vir ’n bang mens nie.
Almal is versigtig vir helde en ons moet heldhaftiger
begin optree. Dit gaan ons redding wees,” glo mnr.
Breytenbach.

Hy sou graag wou sien dat die verskillende Afrikaner-
groeperings ’n Volkskongres belê om oor dié sake
te besin en die pad vorentoe te beplan. Dalk is dit
tyd dat die Afrikanerfront, wat tans dormant is, weer
daarvoor ingespan moet word,” sê mnr. Breyten-
bach. “Een ding is egter seker: ons sal moet mobi-
liseer vir ons oorlewing, want hierdie bestel kon nog
nooit werklik nie, maar kan nou minder as ooit, iets
vir ons bied nie.”

bly nie, wat beteken dat gemeenskappe self die
gemors van die boewery gaan opruim het, want die
stadsrade het natuurlik nie die vermoëns daartoe
nie. Natuurlik het daar hulp van alle oorde uit die
gemeenskap gekom.

Netso is daar inderhaas georganiseer om vrag-
motors met tonne voedselhulp na Natal te stuur,
want winkels was leeg. Natuurlik is dit baie onge-
maklik as die kruidenierswinkel skielik leeg is en daar
geen brood beskikbaar is nie, of deur uitbuiters teen
R50 verkoop word, soos wat wel die geval was.

Sarel het egter nie ruim bygedra tot die voedsel-
hulp nie. Nie omdat hy nie die mense jammer kry
nie... Maar dieselfde rampokkers wat die winkels
geplunder en afgebrand het, gaan ook met sedige
gesiggies in die toustaan om kos te kry. Hulle ver-
staan mos die kuns om simpatie te wen: skielik word
hulle nie gesien as Zuma-ondersteuners nie, maar
hulle was “die honger massa” wat toe gaan tele-

visies steel het om te eet… Dis soos die kind wat
sy ouers vermoor het en skuldig bevind word in die
hof. Die regter vra of hy iets ter versagting wil sê,
waarop hy doodluiters antwoord dat die hof tog in
ag moet neem dat hy ’n arme weeskind is. 

Sarel sal enige tyd bydra as hy weet dat enige
vorm van hulp werklik na die slagoffers gaan.

Maar nouja, die voedselhulp en die opruim van ge-
mors, is deur die media aangegryp om te verklaar hoe
die land kan saamstaan. Skielik is die oorlede reën-
boognasie by wyse van reïnkarnasie hergebore.
• Twee dae later was daar geen teken meer van die
saamstaan nie, het die reënboognasie met Covid in
die intensiewe sorg beland, want daar is nie genoeg
suurstof vir so ’n onnatuurlike verskynsel nie. Nou sit
die linkse media weer eens met ’n rooi gesig. Maar
hulle is al so min nuusgedrewe en so erg propaganda
gedrewe, dat hulle hul eie rooi gesigte nie eens meer
kan raaksien nie.
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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: 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: In die vorige oordenking met dieselfde
opskrif het ons gesien dat die Skrif meesal op een van
twee wyses hanteer word. Eerstens dat die Skrif God
se Woord is en tweedens dat dit mense woorde oor
God is. Die tweede het ons gesien, lei tot allerhande
drogredenasies.

Die eerste siening, naamlik dat die Bybel God se
Woord is, kan in ‘n verdere twee sienings gedeel
word. Weer eens dui dit op die mate van gesag wat dit
in die aanhangers van die twee sienings se lewens
het. Die eerste en meer behoudende is die siening
dat in ons aanbidding van God, ons nét toegelaat is
wat die Woord sê ons moet doen. Die tweede siening
is die siening dat ek in my aanbidding, self kan besluit
oor die hoe en die wat, behalwe as die Woord uit-
druklik “nee” sê!

Die moderne mens hou nie van die enge eerste sien-
ing nie en wil graag sy eie sê inkry. Hier kom die
gesag wat die Skrif in my lewe het weer onder die
soeklig. As ek self kan byvoeg wat God nie pertinent
verbied nie, val dit nie onder “mensgemaakte leer-

stellings” soos beskryf in Matt. 15: 9 gesê word nie:
“Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer
wat gebooie van mense is.” Is dit nie ‘n byvoeging
waarteen Deut.4:2 of Openb. 22:18 waarsku nie?
Deut.4:2 “Julle mag by die woord wat ek julle beveel,
niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat
nie; sodat julle die gebooie van die HERE julle God
mag onderhou, wat ek julle beveel.” Openb. 22:18 “...
As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor
hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek ge-
skrywe is.”

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? (opvolg)

Deur Dr. Gideon Grobler

Dr. Gideon Grobler
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Alles is in orde en haarfyn be-
plan vir Saterdag se troue. Neels
en Sienie het met die dorp se
predikant gereël dat hy hulle in
die kerk sal trou, waarna die ont-
haal in Koekemakranka se saal
gehou gaan word.

Gister hoor ons toe dat alles, soos
in alles, toegemaak word weens
die pes. Sedertdien loop die arme
twee soos dwalende geeste hier
rond.

Teen middagete hoor ons toe
boonop 'n groot gewerskaf in die
pad. 'n Groot vragmotor het tus-
sen ons en Koekemakranka se
hekke gestop en laai 'n houthui-
sie, blou toilet en geel padversper-
rings af. Drie maer mans en een
vet vrou in uniforms klim ook af
en soos jy sê "mes!" is daar 'n
padversperring opgerig. Servaas
gaan vra wat aan die gang is en
hulle verduidelik dat die provin-
siale grens tussen die twee eien-
domme loop en niemand maar
niemand mag dit oorsteek nie.

Die hele klomp inwoners asook
die Van Sitterts hou 'n noodver-
gadering rondom Union no. 8 om
'n oplossing vir Saterdag se reë-
lings te vind. Ons praat dié kant
toe en dáárdie kant toe om alter-
natiewe planne te vind, maar eint-
lik sit ons in 'n doodloopstraat so
stewig as die padversperring.

Teen die tweede koppie koffie hou

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..

Eerwaarde voor die deur stil. Hy
het oorkant die rivier gaan wit
eiers koop en nou sit hy vasge-
keer, want sy kar het nog Kaap-
se nommerplate. Septimus bied
aan dat hy solank by hulle kan
kom bly. Dis toe dat Sienie uit
haar dwaal wakker word en vra
of hy nog 'n lisensie het om men-
se te trou en ons lig hom in oor
die groot penarie van Saterdag
se troue. Hy sit 'n rukkie en dink
voordat hy sê dat hy gewillig is
om die seremonie waar te neem
en dat hy voorstel die hele troue
en onthaal word na die groot wit-
stinkhoutboom verskuif.  Daar is
geen wet teen troues onder 'n
boom nie.

Die hele idee is vir eers effe
vreemd maar ons reken dit kan
werk en die bruidspaar stem
saam. Die gaste kan langsaan
parkeer en met die voetpaadjie
agter die bakoond verby na die
boom toe stap. Ons moet net vir
die dames laat weet om nie pol-
vyskoene te dra nie. Neels het
beplan dat hulle met die woonwa
wildtuin toe sou toer, maar sal
hom nou nie deur die versper-
ring kry nie. Septimus sê hulle
kan vir Skilpad leen, hy is reeds
aan hulle kant van die grens.

Kwarta het toe onderneem om
more vir Eerwaarde dorp toe te
neem dat hy sy klere en ghitaar
kan gaan kry en ook aansoek
doen om sy motor te herregis-
treer en nuwe nommerplate te
kry. Die Eerwaarde lyk vir my

sommer 'n agtermekaar man. Ons
soek hoeka al 'n predikant in ons
midde, dink ek stilletjies.

Uiteindelik is ons tuis en ek maak
net sop warm toe Andante kom
hulp vra. Beaufort het gaan rond-
loop en staan vasgemaak ander-
kant die versperring. Die ampte-
nare sê hy mag nie oor die grens
kom nie, want al het hy nie nom-
merplate nie, is hy 'n vervoermid-
del. Servaas gryp my vars bak-
oondbrood en brom onderlangs
iets van 'n tolbrood vir 'n donkie
toe hy uitstap.

Saterdag voel vir my nou baie
ver.

Groete aan ou Swaer
Jou liefhebbende
Sus Lettie 


