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Van Malema se rasseretoriek tot geskiedenis uitbouing:

Talle gebeure op “Bloukransdag”

Julius Malema sê sy “Kill the Boer” liedjie is nie let-
terlik bedoel nie, maar ‘n proteslied teen die “wit,
heerssugtige, rassistiese imperialiste”.

Dit was sy getuienis in die gelykheidshof in Johan-
nesburg, waar Afriforum vra dat hy vir haatspraak
vervolg moet word.

“Ons is trots op ons witmanskap,” sê die HNP-leier,
mnr. Andries Breytenbach, in reaksie oor Malema
se uitlatings. “Hulle voel blykbaar nie dieselfde (trots)
oor hul swartmanskap nie.

“Wat imperialisme betref: Hulle het na die wit land
toe gestroom en dit uiteindelik oorstroom met slegte
gevolge vir ons almal. So ook ons skole en univer-
siteite. So wie is die imperialiste? En wie bevorder
so graag die Britse imperialiste se taal ten koste

Die begin van die pas opgeknapte
Trekroetetuin by die Voortrekkermonu-
ment. Nuwe borde met beter beskry-

wings is by elke trekroete aangebring, 
en verskeie replikas van bekende 
historiese beelde is daar geplaas.

Die Trekroetetuin by die Voortrekkermonument, 
soos gesien vanaf die dak van die 

Voortrekkermonument. Die historiese 
Fort Schanskop is op die oorkantste koppie.

Jammer
Dit spyt ons erg dat hierdie week se uitgawe
enkele dae later is. 
Dit was onvoorsiene sake aan die redakteur se
kant.
Die volgende uitgawe sal egter weer betyds
wees en die tweeweeklikse skedule word nie
daardeur geraak nie.
Dankie vir u begrip.                     Red.

van Afrikaans en hul eie swart tale? Ek wonder of
hy ooit weet wat imperialisme beteken”, sê mnr.
Breytenbach.

(Vervolg op bladsy 15)



Verskoning vir die waarheid? Skandalig!
Die voorsitter van die Suid-Afrikaanse
Mediese Vereniging (SAMV) het bedank.
Dr. Angelique Coetzee, wat haar ge-
durende die Covid-tydperk, soms hin-
derlik geskaar het aan die belaglike in-
perkings van die ANC-bewind, klakke-
loos aanvaar het wat die Wêreld Ge-
sondheidsorganisasie gesê het, en haar
ongewild gemaak het by mense wat om
welke rede ook al nie ingeënt wil word
nie, omdat sy hulle byna as dom of
roekeloos laat voorkom het, was nou self
in die spervuur.
Waar ons in die verlede nie noodwendig
met haar sieninge in die Covid-tyd saam-
gestem het nie, is dit so dat ons haar

hierdie keer absoluut gelyk gee vir haar standpunte oor
toelatingsvereistes by mediese skole. Sy het gesê dit is
verpolitiseerd.

Sy het ‘n onderhoud op ‘n Engelse radiostasie, Cape Talk,
toegestaan en vrae van die omroeper beantwoord. Een
van die vrae was waarom ‘n leerling met slegs A-simbole
nie toelating gekry het nie, maar ander wel.

Dr. Coetzee het daarop geantwoord dat dit nie noodwendig
gaan oor die prestasies nie, maar van verskillende uni-
versiteite se vereistes. In baie gevalle is vereistes vir ver-
skillende punte nog rasgebaseer. Elke universiteit het sy
kwota vir wit, bruin, Indiër of swart studente aanvaar: Dit
beteken dat jy in dié stadium net in jou rasseklas sal mee-
ding”, het sy gesê.

Sy het nog sout in die transformasiewonde gevryf toe sy
vra hoe mens dit aan iemand verduidelik wat ses onder-
skeidings gekry het dat dié nie by ‘n mediese skool toela-
ting kan kry nie, maar “iemand anders met ‘n D-simbool in
Wiskunde en C-simbole in Wetenskap en Biologie word
toegelaat om medies te gaan studeer?” En daar is bewyse
van sulke gevalle, het sy bygevoeg.

Sy het die noodsaaklikheid van ses onderskeidings vir me-
diese toelating bevraagteken as mense met laer punte uit-
eindelik tog makliker toelating kry. Daar behoort eerlikheid
te kom oor die verskillende kriteria vir verskillende rasse.

Dit wat dr. Coetzee gesê het, is die feitelike situasie waar-
mee talle voornemende studente al te doen gekry het, en
is ‘n gegewe wat in die praktyk toegepas word, al vir deka-
des sedert die ANC met sy beleid van blanke benadeling
begin het.
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. Verskoning vir die waarheid?
Skandalig! Sy het dus niks gesê wat onwaar is nie. Sy het wel op die

mediese skole se rassistiese liddorings getrap en hulle ver-
skillende standaarde aangevat. Sy het nie eens gekom by
die vermoë of onvermoë van bepaalde rasse nie.

Sy kon self verder gegaan het, en gewys het op die nie-
blanke studente met laer punte, wat waarskynlik gaan swaar
kry by die mediese skool, wat dan dalk nog deurgesit gaan
word, net omdat hulle swart is en die instelling nie wil sit met
‘n hoë druipsyfer wat sy beeld kan benadeel nie. Daardie
mense se kwalifikasie as dokter is dan onder verdenking,
maar tog word hulle toegelaat om te praktiseer en mense-
lewens in hulle hande te neem. ‘n “Dokter” wat uiteindelik
deursleep op 50 persent, weet dalk 50 persent, maar weet
ook nie helfte nié. Dit is lewensgevaarlik om sulke mense
toe te laat om met ander se lewens te werk. Daardie argu-
mente word egter nie gehoor nie.

Omdat dr. Coetzee die realistiese waarheid vertel van hui-
dige praktyke, is sy aangesê om verskoning daarvoor aan
te bied.
Haar ondervoorsitter by die SAMV-raad, Mvuyisi Mzukwa,
het natuurlik dadelik die rassekaart getrek, die ander hoof-
saaklik swart lede van die raad gekontak en die raad het
hulle gedistansieer van hul voorsitter se verkondiging van
die waarheid. Dit het by hulle weer net om die swart emosie
en skeefgetrekte historiese beskouings gegaan. “Die ver-
eniging begryp die pynlike geskiedenis van Suid-Afrika en
het daarom empatie met die seer en woede wat die be-
treurenswaardige opmerkings deur dr. Coetzee aan dokters
en die algemene bevolking in die land kon veroorsaak het.”
Dr. Coetzee het aanvanklik onvoorwaardelik om verskoning
gevra, en later besluit om te bedank. Nou is Mzukwa die
waarnemende voorsitter.

Weer eens: ons het nie noodwendig met dr. Coetzee
saamgestem oor haar verdediging van politieke besluite
deur die ANC-bewind tydens die Covid-tydperk nie. Maar
sy het statuur en leiding aan die SAMV gegee en dit steeeds
kon laat voortleef as ‘n instansie met hoë aansien. Daardie
aansien is nou deur die res van die SAMV se raad se poli-
tieke gedienstigheid, vernietig, en ons voorspel dat die
SAMV binnekort ‘n spieëlbeeld van die land se staatshos-
pitale gaan wees.

Dit is skandalig dat mense nou al verskoning moet vra vir die
waarheid!

Geen wonder dat selfs kinders by die hoërskool in Rand-
fontein al vra dat apartheid eerder moet terugkom. Hulle voel
die verkeerdheid van die stelsel reeds op jeugdige ouder-
dom aan.

Hopelik sal daardie geslag ‘n nuwe ywer vir ‘n nuwe strewe
na volksvryheid gebore word. 
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Toekomsvisie: Kultuur as grondslag vir
herlewing van Afrikanernasionalisme

(Deel 2)

Mnr. Jaap Marais aan die woord.

Op 17 en 18 November 1994, slegs enkele maande nadat FW
de Klerk die mag aan Nelson Mandela en sy ANC oorhandig
het, het ’n volkskongres in Pretoria plaasgevind onder die tema:
“Ons sal opstaan...”

Verskeie sprekers het referate gelewer, waaronder die
destydse HNP-leier, wyle mnr. Jaap Marais.

In sy referaat het hy gewys op die belangrikheid van kulturele
herlewing as voorvereiste om mettertyd weer as ’n vrye volk
in ’n eie land te word.

Waar die kulturele aanslag op ons volk verhewig, en waar
selfs sogenaamde Afrikanerorganisasies al skaam word oor
bepaalde aspekte van hul identiteit soos ras, is besluit om
mnr. Marais se referaat van destyds volledig te publiseer.

Aangesien dit ’n lywige referaat is, met mnr. Marais se
noukeurige uiteensetting van die situasie, is dit in twee dele
gepubliseer, waarvan die eerste deel reeds in die vorige uit-
gawe verskyn het. Hierdie is die tweede deel van mnr. Marais
se toespraak:

Rol van demokrasie

Die grootste perversie van ons tyd is die wanop-
vatting oor die rol van demokrasie: dat demokrasie
mense kan verenig as blote telbare eenhede. Die
demokrasie het te maak met burgerskap, en burger-
skap is die mees geesteslose hoedanigheid van ŉ
mens se bestaan. Dit raak net die dinge wat gedoen
moet word sodat jy in staat is om ander, hoër dinge
te doen. Wanneer demokrasie, soos nou by ons,
uit sy regte plek gehaal en toegelaat word om die
hele horison te vul, wek dit enorme haat, nie net van
alle onderskeid nie, maar later van alle verskil. In
plaas van om te verenig, lei dit tot verbrokkeling en
tot nydigheid. Dis dwarsdeur die wêreld so. Demo-
krasie is verhef tot ’n soort alternatiewe geloof in

Suid-Afrika waaraan alle godsdienste kan glo, tot ŉ
godsdiens of ŉ filosofie.

Reg op voorkeur vir eie

Teenoor die demokratiese voorskrifte wat hulle op
ons wil afdwing, is daar ons reg op voorkeur vir ons
eie wat dieper en groter waarde het as enige poli-
tieke gelykheid: die reg op voorkeur vir jou eie. As
daar ŉ mensereg is wat onvervreembaar is, dan is
dit ŉ gemeenskap en ŉ mens se reg op voorkeur
vir sy eie. Hy het geen verduideliking daarvoor no-
dig nie, geen verskoning nie, hy gee voorkeur daar-
aan net om een rede: dit is sy eie. En dit bots met die

(Vervolg op bladsy 4)
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demokrasie, dit bots met die Menseregteakte, daar-
om wil hulle dit uit die pad uit hê en mag jy in die
Menseregteakte jou nie beroep op die reg op jou
voorkeur vir jou eie nie. Die reg op onderskeiding
moet staan téén die aandrang op gelykheid.

En u weet, een van die grootste illusies wat daar in
die wêreld bestaan, is dat gelykheid gelyk is aan
geregtigheid. Gelykheid, gelykmaking is juis die
grootste onreg teenoor die wat hoër is, wat afge-
druk word om hulle gelyk te maak met die ander. In
die “Nuwe Suid-Afrika” moet ons besef dat die multi-
kulturele samelewing net ŉ versuikering is wat aan
ons voorgehou word. Dis dan nou so ŉ ryk same-
lewing, die multikulturele. Hulle het dit nou begin
toepas in Suid-Afrika, en in plaas van ŉ multikulturele
samelewing, het ons ’n multikriminele samelewing!

Dit sal nie slaag nie. Die krag van die drang na
identiteitsbelewing sal al meer geld namate die be-
setters en die beheersers, soos nou, die nasionale
simbole verbied, samekomste met rituele aard ver-
hinder en begin om monumente op te blaas en af te
breek. Dis ŉ wetmatigheid wat niemand sal ver-
ander nie.

En nou word ons vir jare lank al vertel oor die “on-
omkeerbaarheid”. Dis darem ’n ontstellende ont-
kenning van die dinamiek van die geskiedenis. Die
dinamiek van die geskiedenis ken geen onomkeer-
baarheid nie, behalwe die biologiese vermenging.
Die biologiese vermenging van rasse moet uitloop
op ŉ smeltkroes waardeur rasse vernietig, volke
ontwortel, tale uitgeroei en kulture gedood word.
Die miskenning van die smeltkroes is juis die mis-
kenning van die multikulturele samelewing, want
hy vernietig dit. Maar dink daaraan dat hulle by ons
praat van die onomkeerbaarheid, en dit in ŉ tyd
waarin die Berlynse muur in 1989 inmekaar gestort
het; waar die Duitse hereniging in 1990 plaasge-
vind het; waarin die magtige Sowjet ryk in 1991 in-
mekaar gestort het; almal onomkeerbaarhede ge-
wees, en dit alles nie weens aanslae van buite nie,
maar weens die noodwendigheid van binne, die na-
sionale opwelling wat daarteen in opstand gekom het.

Nasionalisme ’n mag

Ek het gesê die nasionalisme is ŉ mag in die poli-
tiek, en u weet, dis een van die merkwaardige
dinge ook van ons tyd, dat nóg die godsdiens, nóg
die Kommunisme kon nasionalisme onderkry.
Mense het eenvoudig die behoefte om aan ŉ volk
te behoort en as hy aan die volk behoort, dan wil
hy trots wees om aan daardie volk te behoort, en
daarom moet ons skaam gemaak word vir ons

Afrikanerskap. Die nasionalisme voorsien juis in
hierdie behoefte wat die mens het, en taal, soos
hier vantevore gesê is, is ’n belangrike kenmerk
van ŉ volk. Ná 1902 het genl. Hertzog om ons
Afrikaners se selfrespek terug te gee, juis die klem
geplaas op die Afrikaanse taal en gesê: “As jy nie
respek vir my taal het nie, het jy nie respek vir my
volk nie”.
By ons word daar gesê almal wat Afrikaans praat,
moet nou as een volk beskou word. Hier in ons tyd
in Sentraal-Europa praat die Serwiërs en die Kroate
dieselfde taal, maar hulle is in ŉ oorlog teen me-
kaar gewikkel. Hier by ons is daar ook mense wat
Afrikaans praat naas die Afrikaner, maar hulle is
nie Afrikaners nie en hulle kan nooit deel word van
Afrikanernasionalisme nie.

Nou word daar gesê ons moet elke volk in Suid-
Afrika se reg op sy taal erken. Daar is elf tale, bid
u aan! Sal u dink dat daar ŉ elftalige stad kan be-
staan, of negetalige wegwysers, of sewetalige amp-
telike vorms van die staat wat ingevul moet word?
Kan u uself die bespotlikheid daarvan voorstel!
Maar dit is om Afrikaans eers te degradeer tot een
van die Swart tale en dan met die algemene aan-
vaarbaarheid van Engels deur die Swartes Afri-
kaans uitgeskakel te kry. Eentalige lande en stede
kan daar wees, tweetalige ook, drietalige is reeds
buite die kwessie.

In ŉ staat behoort daar één taal te wees. Toe die
HNP in 1969 gestig is, het hy gesê Afrikaans moet
die amptelike en nasionale taal van Suid-Afrika word
om die Blankes saam te bind in liefde en noodlot in
hierdie land. Daardie tyd is ons beskuldig dat ons
Engels wil verontreg. En nou? Het Engels enigsins
ŉ oorweging of besorgdheid oor Afrikaans? U sien,
as ’n volk nie vir homself sorg nie, sal niemand an-
ders vir hom sorg nie.

Aanslag uit Engelstalige wêreld

Ons sit daar met die aanslag vanuit die Engelsta-
lige wêreld, veral die Amerikaanse aanslag — Ame-
rika, wat aan ons voorgehou word as ŉ voorbeeld
om na op te sien. Laat my darem nou ook net weer
vir u herinner aan wat Amerika vandag is. Die Ne-
gers is 12 persent van die Amerikaanse bevolking,
maar 50 persent van die tronkbevolking daar is
Negers. 35 miljoen Amerikaners lewe in armoede;
37 miljoen Amerikaners is verstoke van alle me-
diese hulp; 24 miljoen volwassenes kan nie hulle eie
land op ’n landkaart aantoon nie! Dan is dit die
mense wat vir ons wil vertel hoe ons moet lewe. ’n
Amerikaanse professor het onlangs gesê 50 persent 

(Vervolg op bladsy 5)
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van die studente wat hy gevra het, het nog nooit
gehoor van Roosevelt of Churchill nie. Dieselfde
Alain de Benoist het gesê: 'Die Kommunisme is
hel, die Amerikanisme is hel met lugreëling".

En u sien, by ons is dit ŉ grotendeelse navolging
van die Amerikaners: hierdie rol wat die juriste
moet speel in Suid-Afrika. Die Goldstone-kommis-
sie en hierdie konstitusionele hof, dis alles navol-
ging van die Amerikaners waardeur die reg eintlik
die seggenskap kry oor ŉ volk se lewe. Die ver-
kose verteenwoordigers het nie die seggenskap
nie, hierdie onverkose verteenwoordigers wat regs-
pleging moet doen, hulle word eintlik die onverkose
wetgewers.

Van die verset teen die Amerikanisme word nou
ook al vandag gesê, soos onlangs in een van die
blaaie hier in Suid-Afrika: dit het ŉ anachronisme
geword. Die verset teen die Kommunisme het ŉ
anachronisme geword. Ja, dit is altyd ŉ anachro-
nisme om jou te verset teen die besetter van die
oomblik, om in opstand te kom teen die domi-
nerende ideologie en om in te gaan teen die kon-
formisme. Dit is altyd ŉ anachronisme.

Ons moet besef dat as ons wil toegerus wees om
hierdie stryd te stry, sal ons moet kennis maak van
al die magte waarmee ons te doen het, veral die
mag van die media. In een van die blaaie sê hulle
die verskil tussen die Britse imperialisme en die
Amerikaanse imperialisme is dat die Britte eers
hulle vloot gestuur het, dan hulle soldate, dan hul
burokrasie, dan hul onderwys. So het hulle die im-
perialisme gevestig. Die Amerikaners, sê hulle, dié
werk heeltemal anders. Hulle stuur net hulle tele-
visie. Ons sien dit in Suid-Afrika, hoe kwesbaar ons
mense daarvoor is. Ons moet aanneem ons kan
nie kompeteer teen die magtige kommunikasie-ap-
paraat van media wat op ons gerig is nie, omdat
ons nie die middele sal hê nie.

Maar vriende, ons sal moet besef ons moet orga-
niseer. Ons moet die Afrikaners se verbrokkelde
organiese verval herstruktureer in organisasies
waar ons aanmekaar gebind word, waar ons feitlik
geïnsuleer word teen hierdie vreemde invloede,
waar ons middele gemonster word vir enkelsinnige
doeleindes, waar ons weer ’n kollektiewe gerigtheid
kry in plaas van dat ons elkeen in afsondering ons
bekommer oor wat gebeur in die land.

Praktiese optrede

As daar tot praktiese dinge oorgegaan moet word,
sal ons in die aanloop na die herdenking van die
uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog video's

moet maak. As daar een ding is waarvoor die tele-
visie gebruik kan word, dan is dit as ons die ge-
skikte videomateriaal vir ons mense beskikbaar
kan stel.

Voorts sal ons daaraan moet dink om, soos wat
hulle in Ysland doen, televisielose aande te hê.
Een maal ŉ week geen televisie nie. Die oomblik
as mense eers tot daardie punt oorgaan dat hulle
eenmaal besef hulle kan ŉ aand sonder televisie
klaarkom, dan word dit ŉ hele nuwe manier om te
leef in jou eie huis.

Ons sal ons kontak met ons stamlande weer moet
hervestig om los te kom uit die Engelstalige wêreld
se greep op ons. Ek het al vantevore gesê ons kan
nie fisiek trek nie, ons het ’n trek van die gees nodig
uit die greep van die Engelstalige wêreld. En daar
is vir ons groot voeding in daardie lande te kry. En-
gels is ŉ voertuig van die liberalisme en tussen libe-
ralisme en nasionalisme is daar geen versoening
nie. Hoe meer ons ons van die Engelse media ver-
vreem, hoe meer verskans ons ons teen die libera-
lisme.

Ons moet sorg dat ons in die aanloop tot die nuwe
tydvak die valshede wegstroop. Die demokrasie is
ŉ uiters beperkte politieke stelsel, daar is niks heiligs
aan hom nie. Die Menseregteakte is ŉ instrument
om ons aan ander magte te onderwerp. Die storie
van vrede, van versoening, van verdraagsaam-
heid, die “nuwe nasie”, is alles dinge waarteen ons
sal moet opruk om dit uit ons woordeskat te stroop
en onsself daarteen weerbaar te maak.

U moet besef die Regering gaan net eenvoudig
voort met sy beleid. Ons moet ons mense waarsku
dat by al die vreedsame uitlatings van Mandela
gaan sy regering net onverpoosd voort om stap vir
stap elke ding te doen wat hulle in die vooruitsig
gestel het. Ons mense moet die gerustheid van
hulle afskud.

Ons grootste gevaar is die aanspraak wat die
Amerikaanse magte het op ons jeug, deur die aan-
treklikhede wat hulle aanbied. Ons sal waarskynlik
weer ’n goeie intellektuele blad in die lewe moet
roep om ons jongmense intellektueel te bevredig.
Ons sal leierskole moet stig, en ons sal daaraan
moet dink om, soos in Vlaandere byvoorbeeld, waar
hulle kroeë het waar die jongmense bymekaarkom
en sit en drink en iemand hulle selfs daar toespreek,
soortgelyke geleenthede hier te skep waar hulle op
ŉ gesellige manier gebind en beïnvloed kan word.

Ons moet die konflikgerigte grondslag van ons same-
lewing weer beklemtoon. Ons is in ’n konflikgerigte 

(Vervolg op bladsy 6)
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(Van bladsy 5)

samelewing en ons moet kyk na die lewensorde
wat nadruk plaas, nie op ŉ apologetiese inkrimping
nie, maar op ŉ uitdagende uitbreiding. As ons nie
loskom uit hierdie apologetiese inkrimping van ons
Afrikanerskap nie, sal ons nie onsself kan ophef nie.

Ons sal weer ŉ skerp sin moet ontwikkel vir dit
waarop ons blanke volk gewortel is, en daar is al
dikwels gesê daar is nie vir ’n volk iets kosbaarder
as sy land nie. Hoeveel maal het Paul Kruger in die
krisistyd gesê: “My land! My land! Jy wil my land
hê”. Ons het al vergeet om te praat oor ons land.
Daarom, ons moet van die standpunt uitgaan: hier-
die land is óns land. Ons hét hom, dis óns vader-
land, watter deel daarvan ook al deur Swartes
bewoon word. Maar ons skuld hierdie land aan nie-
mand nie en as hulle hom van ons wil hê, sal ons
bereid moet wees om daarvoor te veg. ’n Volk wat
niks het om voor te sterf nie, het ook niks om voor
te lewe nie. Dis een van die grootste waarhede wat
daar is.

Die keuse is: bly binne (die bestel) en sterf stadig
of tree buite en veg terug teen die aanslag wat op
ons volk gemaak word. Moenie skrik vir die groot
getalle nie, dis die minderhede wat altyd die ge-
skiedenis maak. Hierdie Volkskongres is die regte
eerste stap. Daar sal geleenthede kom. Hierdie
Regering is so lendelam dat daar enige dag ’n in-
eenstorting kan kom. As ons in die regte gemoed-
stemming is om die geleenthede te ontwikkel wat
sal verskyn, sal ons waarskynlik — en baie gouer
as wat dit nou lyk — in ŉ toestand kan kom waarin
ons baie nader kan wees aan wat ons wil bereik.

U moet onthou, die Engelse het ons volk al hoe-
veel maal probeer onderkry, en hulle het nooit
daarin geslaag nie. Dis een van die merkwaardige
dinge in ons geskiedenis. Hulle sal waarskynlik
wéér nie daarin slaag nie. Laat my net vir u herin-
ner aan wat Conan Doyle — die man wat later die
speurverhale geskryf het — ná die Engelse Oor-
log in The Great Boer War geskryf het:

“Take a community of Dutchmen of the type of those
who defended themselves for 80 years against the
power of Spain at a time when Spain was the grea-
test power in the world; intermix with them a strain
of those inflexible French Huguenots, who gave up
home and fortune and left their country forever;
combine all these qualities and all these impulses
in one individual and you have the modern Boer:
the most formidable antagonist who ever crossed
the path of imperial Britain".

Dit is die Afrikanervolk. Ons hoef nie teenoor die
wêreld skaam te wees vir wat ons volk is en wat
hy in hierdie land verteenwoordig nie. Laat ons ons
Boeretrots op ons geskiedenis weer in ons harte
skryf en laat ons opstaan en ons selfrespek teen-
oor mekaar toon, en laat die wêreld weer vir ons
respek kry omdat ons opstaan vir wat ons het en
wat ons is in hierdie land.
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die res van die linkse media), onder die verskoning
dat die volksorganisasies "nie verteenwoordiging
in die parlement het nie."  Hoe het Pretoria FM nie
van sy wortels as die regse Radio Pretoria af weg-
beweeg na links nie! Volksorganisasies wat nog
altyd buite die ANC-bestel was, wie se lede die
stasie op eie koste fisies beskerm het, word nou
geïgnoreer. Die nie-stemmers, wat buite die ANC-
bestel gebly het, wat groot offers vir die stasie ge-
bring het, is nou by hulle vergete. Dit was ’n onge-
looflike groot slag vir ons vryheidstryd toe ons volks-
eie radiostasie deur die linkse AfriForum gekaap is.

AfriForum en Solidariteit sal poog om ander suk-
sesvolle volksorganisasies ook te kaap, as hulle ’n
halwe kans kry. Hulle strategie sal waarskynlik
wees om die leiers van die organisasies heuning
om die mond te smeer en sodoende hulle sag te
maak om mislei te word. Verder sal daar waar-
skynlik beloftes van geld wees "om hulle orga-
nisasie sterker te maak." Voorsitters en ander be-
stuurslede van volksorganisasies moet bedag wees
op hierdie taktieke en wakker genoeg wees om nie
te val daarvoor nie. Anders sal dit nie lank wees
voordat hulle organisasies ook links draai en later
veelrassig is nie.

Ons moet blanke liberaliste met ons boodskap be-
reik, máár nie betrek by ons volksorganisasies voor-
dat hulle nie ’n duidelike hartsverandering onder-
gaan het en ook staan op die beginsels van Afrika-
nernasionalisme en witmanskap nie. Jy laat nie wolwe

(Vervolg op bladsy 8)

Deur Jan-Tinus Smuts

Teen die einde van die Tweede Vryheidsoorlog was
daar sowat 4 000 "joiners" wat teen hulle eie mense
geveg het. Omdat die "joiners" natuurlik hulle volk
se krygstaktiek geken het, kon hul die Britte help
om effektief teen die Boere-krygers te veg. Dit was
hierdie verraaiers wat die Britte geleer het om nag-
telike aanvalle op kommando’s te doen terwyl die
manne geslaap het. Dikwels het die "joiners" wreed
opgetree teen Boervroue en -kinders wat hulle na
die kampe weggevoer het. In die Winburg-omge-
wing het "joiners" en gewapende swartes byvoor-
beeld huise afgebrand en vroue en kinders ge-
molesteer.

In ons huidige vryheidstryd sit ons ook met "hens-
oppers" en "joiners." Die moderne "joiners" mo-
lesteer darem nie Boervroue nie, maar hulle is nie-
temin steeds ’n baie ernstige remskoen in ons
stryd vir vryheid in ’n onafhanklike vaderland.  

By meer as een geleentheid het mnre. Kallie Kriel
en Ernst Roets van die veelrassige AfriForum al
regse volksorganisasies heftig aangeval en uit-
gevaar teen "wit nasionalisme." Daardeur skep
hulle die indruk dat AfriForum ’n vyand van die
blankes van Suid-Afrika is. Roets en Kriel is nie
maar net "hensoppers" wat die ANC as heersers
oor die blanke volk aanvaar het nie, maar hulle kan
uit ’n Boere-Afrikaner oogpunt as "joiners" beskou
word wat téén vandag se Bittereinders veg. Net
soos die ANC en ander vyande die Boere-volks-
nasionaliste aanval en kritiseer, so doen hulle dit
immers ook.

Radio Pretoria was voorheen ’n trotse Boere-
Afrikaner radiostasie wat die stryd vir ’n onafhank-
like vaderland onbeskaamd ondersteun het. Baie
regse Afrikaners was selfs bereid om met die wa-
pen dié stasie te beskerm en het letterlik in loop-
grawe om die stasie waggestaan. Vir baie jare het
die radiostasie volkseie-organisasies se media-
verklarings gedra in nuusberigte en hulle leiers se
stemme op byvoorbeeld Volksmikrofoon laat hoor.
Toe kaap AfriForum egter die radiostasie en ver-
ander dit in Pretoria FM...

Soos voorheen in Die Afrikaner berig is, is dit nou
Pretoria FM se amptelike beleid om Boere-Afri-
kaner volksorganisasies dood te swyg (net soos

Moderne "hensoppers" en "joiners"
’n remskoen vir vryheidstryd

Jan-Tinus Smuts
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in jou skaapkraal toe nie. Die kans dat "joiners" wat
aktief veg teen die vryheidsideaal van die Boere-
volk en ’n nierassige samelewing ondersteun, so
’n hartsverandering sal ondergaan, is egter uiters
skraal. Mens moet nie so dwaas wees as om wolwe
in skaapklere geloofwaardigheid binne jou eie volks-
organisasie se geledere te gee nie.

Alhoewel AfriForum natuurlik teen plaasmoorde is,
wil hulle egter nié erken dat plaasmoorde rasge-
basseerde volksmoord is nie. AfriForum is deel van
die linkse Solidariteit Beweging wie se voorsitter,
mnr. Flip Buys, ook al in die verlede neerhalend na
die Boere-Afrikaner se vryheidstrewe verwys het.
Hy het ook al volksnasionaliste, soos byvoorbeeld
vir wyle mnr. Jaap Marais, aangeval.

Buys was die persoon wat, nadat hy die leiding van
die destydse blanke Mynwerkers-Unie (MWU) oor-
geneem het, die organisasie stelselmatig van regs
na links gedraai het. Hy is direk verantwoordelik
daarvoor dat die eens trotse blanke volksorgani-
sasie, nou as Solidariteit ’n veelrassige organisasie
is wat se beleid in lyn skuif met dié van die linkse
nuwe wêreldorde.

Buys het ook toe hy destyds hoofsekretaris van die
veelrassige Vryheidsfront (VF) was, Afrikaners pro-
beer mislei dat die VF nie swart lede gehad het nie
(kyk artikel in Die Afrikaner van 8 Oktober 2021).
Vandag is die VF Plus egter openlik veelrassig...

Vyande van ons volk wat wolwe in skaapklere is,
moet geopenbaar word vir wat hulle is, as ons een-
dag weer ’n vrye volk in ’n eie Christelike land wil
wees. Baie van ons mense is "hensoppers" omdat
hulle gebreinspoel word deur die sogenaamde hoof-
stroommedia om die nuwe wêreldorde se leuens
te glo dat alles "een" moet wees — ’n moderne toring
van Babel: Een ras, een godsdiens, een toekoms-
tige wêreldregering. As Christene moet ons die
nuwe wêreldorde teenstaan. Ons volkstryd is méér
as net ’n politieke stryd, dis inderwaarheid ook ’n
geloofstryd.

Slegs God weet die dag en uur wat Hy ons volk
weer die oorwinning oor ’n groot oormag sal gee
wat tot ons vryheid sal lei, soos wat die profeet
Nicolaas "Siener" van Rensburg voorspel het. Na
alle waarskynlik sal dit in ons huidige geslag of
hulle kinders se leeftyd gebeur (daar is goeie rede
om dít te glo). Al weet ons egter nie die datum en
tyd nie, weet ons wél, danksy die profesieë van
Siener van Rensburg, vir ’n feit dat ons volk een-
dag weer vry sál wees. Danksy die voorspellings
weet ons ook dat ons vryheidstryd in die oë van
ons Hemelse Vader goed is.

Om verskeie redes is dit belangrik dat ons volk se
huidige geslag nou ook vry moet wees in ’n eie
land, selfs al verloor ons dit byvoorbeeld selfs 200
jaar later weer net om dit dan later weer terug te
vat. Die lewe is stryd en stryd is lewe. Die ge-
skiedenis van die volk Israel wys dit duidelik.  En
om vry te wees moet ons die volk se oë laat oop-
gaan oor die werklike rol wat veelrassige organi-
sasies soos die Solidariteit Beweging speel as
fopspene om ons volk van wáre stryd te weerhou.

Ons volksgenote wat "hensoppers" is in die sin dat
hulle maar die "nuwe" Suid-Afrika aanvaar, sal nie
hulself sien as "hensoppers" nie, maar voel maar
net dat daar geen ander alternatief is nie. Daar's
egter nog hoop dat die hedendaagse "hensoppers"
se oë sal oopgaan en dat hulle ook hedendaagse
"bittereinders" sal word.  ’n Groter probleem tans is
egter die "joiners" wat aktief teen ons vryheids-
ideaal veg.  Dit is tyd dat ons mense dít besef.

(Mnr. Jan-Tinus Smuts is ’n voormalige HNP-jeug-
leier en voormalige redaksie-lid van Die Afrikaner.
Hy was ook destyds ’n adjunkleier van Suiderland
Aksie en leier van Suiderland Jeug. Hy skryf tans
artikels op ’n vryskutbasis, waarin hy sy eie stand-
punte stel, en wat Die Afrikaner plaas om denke
en debat te stimuleer.)

AfriForum is ’n veelrassige organisasie 
wat nie veg vir ’n eie Afrikaner vaderland nie.
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Volks- en plaasmoorde 
weer by EU bespreek

Daar is geweldige kommer oor die beleid van om-
gekeerde diskriminasie in Suid-Afrika.

Dit is die standpunt wat vertolk word in ’n voorge-
stelde wysiging van ’n mosie wat in die Europese
Parlement ter tafel gelê is deur die ID- groepering.

Die groepering se volledige naam is die Identiteit
en Demokrasie en bestaan uit die volgende partye:

Lega uit Italië; Rassemblement National uit Frank-
ryk; Alternative fur Deutschland (AfD) uit Duitsland;
Freiheitliche Partei Österreichs (FPO) uit Oosten-
ryk; Vlaams Belang uit Vlaandere; Svoboda a pří-
má demokracie uit die Tjeggiese Republiek; Pe-
russuomalaiset uit Finland; Partij voor de Vrijheid
(PVV) uit Nederland, en die Danks Folkeparti uit
Denemarke.

Die ID se wysiging lui verder dat hulle die brutale
en martelmoorde van Afrikaners, en boere in be-
sonder, veroordeel. Hulle eis dat die Suid-Afrikaanse
regering die voorkoming, ondersoek en vervolging
van hierdie aanvalle en moorde as ’n saak van uiter-
ste dringendheid sal prioritiseer; hulle veroordeel
verder die feit dat hierdie aanvalle wyd geïgnoreer

of gerasionaliseer word deur die internasionale
gemeenskap in sy voortdurende strewe na poli-
tieke korrektheid. In die mosie doen hulle ’n beroep
op die EU-lidlande om alle sulke dade van geweld
teen minderheidsgroepe in Suid-Afrika te veroordeel.
’n Groep van ID-parlementslede het Suid-Afrika

verlede jaar besoek en onder andere oor plaas-
moorde gesprek gevoer met TLU SA tydens ’n be-
soek aan ’n plaas op Potgietersrus.

Lede van die ID groep in die 
Europese Parlement toe hulle verlede jaar in 

Potgietersrus gesprek gevoer het met TLU SA .

Hillary Clinton was dalk 
agter Rusland-misleiding

Volgens 'n nuwe verslag wat onlangs deur die spe-
siale raadgewer John Durham ingedien is, het pro-
kureurs vir Hillary Clinton se presidensiële veldtog
in 2016 'n tegnologiemaatskappy betaal om bedie-
ners wat aan Trump Tower en die Withuis behoort,
te "infiltreer" om 'n verhaal te vervaardig wat Donald
Trump met Rusland verbind.

Durham se verslag fokus op potensiële botsings
van belange wat verband hou met die verteenwoor-
diging van Michael Sussman, 'n voormalige proku-
reur vir die Clinton-veldtog. Sussman is daarvan
aangekla dat hy 'n vals verklaring aan 'n federale
agent gemaak het. Hy het onskuldig gepleit.

Die akte van beskuldiging teen Sussman beweer dat
hy minder as twee maande voor die 2016 presiden-
siële verkiesing, aan die destydse FBI-generaal-advo-
kaat James Baker, gesê het dat hy nie "vir enige kliënt"

gewerk het toe hy 'n vergadering aangevra het waarin
hy die FBI voorsien het van "voorgee"-data en “wit-
skrifte” wat na bewering 'n geheime kommunikasie-
kanaal getoon het tussen die Trump-administrasie
en die Kremlin. Die Alfa Bank word daarmee verbind.
In 'n gedeelte van Durham se verslag getiteld "Feit-
elike agtergrond" word onthul dat Sussman die be-
werings saamgestel en aan die FBI oorgedra het
namens ten minste twee spesifieke kliënte, inslui-
tend 'n tegnologie-bestuurder (Tech Executive-1)
by 'n VSA-gebaseerde internetmaatskappy (Inter-
net Company 1) en die Clinton-veldtog.

Durham sê Sussman se "faktureringsrekords
weerspieël" dat hy "herhaaldelik die Clinton-veld-
tog gefaktureer het vir sy werk aan die Russiese
Bank-1-bewerings."

Sussman en Tech Executive-1 het 'n regsvennoot
ontmoet en gekommunikeer wat as algemene raad-
gewer op die Clinton-veldtog gedien het. Fox News
berig dié prokureur is Marc Elias.

(Vervolg op bladsy 10)



10     Die Afrikaner 18 Februarie 2022

(Van bladsy 9)

Tech Executive-1 het in 2016 saam met Sussman, 'n
Amerikaanse ondersoekende regsfirma, verskeie ku-
bernavorsers en werknemers by verskeie internet-
maatskappye gewerk om "die beweerde data en
witskrifte bymekaar te maak."

Die verslag lui: “In verband met hierdie pogings het
Tech Executive-1 sy toegang tot nie-openbare en/of
eie internetdata uitgebuit. Tech Executive-1 het ook
die hulp ingeroep van navorsers by 'n Amerikaanse
universiteit wat groot hoeveelhede internetdata ont-
vang en ontleed het in verband met 'n hangende fede-
rale regering se kuberveiligheidsnavorsingskontrak.

"Tech Executive-1 het hierdie navorsers opdrag
gegee om internetdata te ontgin om ''n afleiding' en
'narratief' vas te stel wat die destydse kandidaat
Trump aan Rusland verbind," sê Durham.

Fox News berig dat Durham tydens Sussman se
verhoor sal vasstel dat onder die verwekte data wat
deur Tech Executive-1 en sy medewerkers verkry
is, die domeinnaamstelsels (DNS) internetverkeer
is wat betrekking het op "(i) 'n spesifieke gesond-
heidsorgverskaffer, (ii) Trump Tower, (iii) Donald

Trump se Central Park West-woonstelgebou, en
(iv) die Uitvoerende Kantoor van die President van
die Verenigde State (EOP).

Die voormalige hoofondersoeker van die Trump-
Rusland-ondersoek vir die Huis se Intelligensie-
komitee, Kash Patel, het gesê die verslag "toon de-
finitief dat die Hillary Clinton-veldtog sy prokureurs
by Perkins Cole direk befonds en beveel het om 'n
kriminele onderneming te orkestreer om 'n verband
tussen president Trump en Rusland te skep.”

Oud-president Donald Trump het kort na die be-
kendmaking van die verslag in 'n eksklusiewe onder-
houd by Glenn Beck aangesluit om te bespreek wat
die Durham-verslag aan die lig gebring het oor sekere
"tegnologie-navorsing" - dit was beslis nie spioe-
nasie nie - wat die Trump-veldtog verbind het met
sogenaamde Russiese verkiesingsinmenging, en
hoe die altyd "billike en gebalanseerde" media
hierdie jongste inligting gedek het.

Trump het ook Hillary Clinton nie gespaar nie en
verduidelik hoekom hy glo sy is skuldig aan “hoog-
verraad” en dat hy glo hierdie hele skandaal is baie
groter as Watergate.

Onluste in Kanada: polisie genadeloos

Die Kanadese polisie het begin om mense te arres-
teer wat teen die COVID-19-entstofmandaat be-
toog op die Ambassador Bridge wat Kanada en die
Verenigde State verbind. Vragmotorbestuurders
word gedwing om ingeënt te word, en hulle is nie
daarmee gediend nie. 

Die Windsor-polisie het reeds verskeie arres-
tasies gemaak en sê dat betogers 'n aanklag van
"onheil" in die gesig staar wanneer hulle in hegte-
nis geneem word, volgens NBC News.

Die Windsor-polisie het gesê: "Toepassingsaksies
gaan voort by die demonstrasiegebied" en "daar
sal geen verdraagsaamheid vir onwettige aktiwi-
teite wees nie."

Betogers het die Ambassador Bridge geblokkeer
in solidariteit met die voortgesette Freedom Con-

voy-betogings teen Kanada se COVID-19-entstof-
mandaat.

Die Ambassador Bridge is Kanada se besigste
grensoorgang, en die betogings kos 'n geraamde
$392,56 miljoen per dag in oorgrenstransaksies.

Gretchen Whitmer, die goewerneur van Michigan,
het in 'n onderhoud gesê dat "Die Kanadese rege-
ring moet alles doen wat nodig is om [die blokkade]
veilig en vinnig op te los."

Die Ambassador Bridge verbind Kanada met die
staat Michigan, so die blokkade belemmer die vloei
van goedere na en van Michigan.

Die Biden-administrasie het ook onlangs die
Kanadese regering aangemoedig om geweld te
gebruik om die vreedsame Freedom Convoy-be-
togings op te breek.

Die Kanadese premier Justin Trudeau het gesê dat
hy saam met sy land se taakmag werk om "seker
te maak dat munisipale, provinsiale en federale
owerhede het wat hulle nodig het om die blokka-
des te beëindig en openbare veiligheid te beskerm."

Ten spyte van Trudeau se "lekker ou" openbare
persoonlikheid en gewildheid onder linkses, blyk
dit dat sy hantering van die Freedom Convoy-
protes sy aansien onder sy kiesers erg geskaad het.

Trudeau, wat reeds 'n minderheidskoalisie in die
Kanadese regering lei, kry slegte peilingsresultate
oor sy reaksie op die betoging. Slegs 16% van die
Kanadese wil vir hom stem oor hoe hy die situasie
hanteer het.                       (Vervolg op bladsy 11)
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Die polisiehoof van Ottawa, Peter Sloly, het aan
verslaggewers gesê dat versterkings van Kanada
se federale regering nodig sal wees om die be-
togings op te breek met verwysing na die Vryheids-
konvooi se toewyding en verbintenis tot protes.

Hy het gesê: "Dit is 'n heeltemal gesofistikeerde
vlak van betogers. Hulle het die vermoë om sterk
organisasies hier provinsiaal en nasionaal te be-
stuur, en ons sien dit speel intyds uit.”

Ten spyte van die Kanadese regering se intense
onderdrukking van die Vryheidskonvooi, het die
betogers 'n wêreldwye beweging geïnspireer.

Betogings in die trant van die Vryheidskonvooi het
in Nieu-Seeland, Frankryk en Oostenryk uitgebreek.

Die groot verrassing van Brussel deur die 'vry-
heidskonvooi' het nie gebeur nie. Slegs by Parking
C, aan die buitewyke van Brussel, is die teenwoor-
digheid daarvan merkbaar. ’n Paar dosyn aktiviste
speel ’n kat-en-muis-speletjie met die polisie in die
middel van die stad, maar daar was geen werklike
konfrontasies nie. 

Brussel vrees nou al vir 'n paar dae 'n inval van
woedende vragmotorbestuurders, met kampeer-
ders, bakkies en vragmotors. Hulle betoog vir vry-
heid, en dit sluit in opposisie teen die Covid Safe
Ticket (CST), wat die inentings bevraagteken tot
kritiek op die De Croo-regering. 

'n Groep wat hulself die "USA Trucker Convoy"
noem, beplan na bewering 'n Vryheidskonvooi-styl
protes in die Verenigde State.

Nuwe Franse onlustepolisie 
teen betogings

’n Nuwe Franse onlustepolisie-eenheid, die CRS
8 (FAR) wat in stedelike geweld gespesialiseer is,
is op die Champs Élysées ontplooi vir die teen-
entstofdemonstrasie.

Die Macron-administrasie eskaleer sy reaksie
teen burgers wat betoog vir hul vryheid en teen die
Corona-maatreëls. In Parys het die nuwe polisie-
eenheid stellings ingeneem met gepantserde voer-
tuie teen vreedsame optoggangers.

Dit is die eerste keer dat hierdie CRS-eenhede
na 'n demonstrasie ontplooi word. Die CRS 8 is 'n
nuwe ingrypingsmag wat in 15 minute binne 'n ra-
dius van 300 km enige plek in Frankryk kan ingryp.
Dit is ’n spesiale eenheid wat 24 uur per dag, 7 dae
per week gemobiliseer kan word om in te gryp in
die geval van stedelike geweld. Maar die betoging
in Parys was vreedsaam.

Dit is beelde wat meer herinner aan 'n ontplooi-
ing as gevolg van 'n terreuraanval of 'n ander kata-
strofe. Hulle wys ook 'n totalitêre Corona-staat in

oorlog met sy eie mense, sê waarnemers.
Die spesiale eenheid van 200 CRS wat spesiaal

opgelei is om orde te handhaaf en baie vinnig na
enige punt in die gebied kan beweeg, is in Julie
verlede jaar deur die Minister van Binnelandse
Sake, Gérald Darmanin, in Bièvres, suid van Pa-
rys, bekendgestel waar dit gestasioneer is.

Die minister het daarop gewys dat hierdie eenheid
“in 15 minute binne ’n radius van 300 km ontplooi
kan word in die geval van ernstige versteurings
van openbare orde en stedelike geweld” .

Die skepping van hierdie eenheid, is deur die Di-
rekteur-generaal van die Nasionale Polisie, Frédé-
ric Veaux, beveel om te reageer op die toename in
"gewelddadige betogings en stedelike geweld", ver-
al in mediumgrootte dorpe wat na bewering nie
vertroud is met hierdie tipe verskynsels nie.

Hierdie polisiebeamptes sal 24 uur per dag, 7
dae per week gemobiliseer word en kan enige plek
in Frankryk ontplooi word en "met die uitsondering
van 'n operasionele noodgeval," sal hierdie een-
heid "nie langer as 'n paar dae in 'n intervensiege-
bied bly nie. ”.

Die Franse minister van binnelandse sake,
Gérald Darmanin, het by die bekendstelling belowe
dat "as die CRS 8 sy bruikbaarheid en doeltref-
fendheid getoon het, daar nog 'n CRS 8 sal wees".
Dié vooruitsig is maar skraal aangesien hulle ty-
dens die eerste betoging na die tonele van vreed-
same burgers gekyk het. Dié vreedsame burgers is
egter met uiterste geweld deur die polisie begroet.

HNP se landposadres
Posbus 18826, Pretoria-Noord, 0116
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Die Weerloos

Daar kan seker deesdae nie meer regtig van ‘n Weer-
mag gepraat word nie. Dit is eerder ‘n Weerloos!

Dit blyk uit ‘n voorlegging wat Krygkor aan die par-
lementêre portefeuljekomitee vir verdediging ge-
doen het.

Kortliks is die situasie in die land so: net een van
die vier fregatte van die vloot is bruikbaar; nul uit
drie duikbote is diensbaar; van die 217 vliegtuie sal
daar dalk 46 kan opstyg, en net 27 van die 87 he-
likopters is lugwaardig.

Verder is Denel so in die afgrond gesteel en be-
stuur, dat hy nie 264 nuwe gevegsvoertuie kan ver-
vaardig om die ou Ratels te vervang nie, al sou
daardie kontrakkie hom so ‘n R16 miljard in die sak
kon gebring het.

Sarel is nie te erg bekommerd hieroor nie. Eerder
hartseer. Die ou SA Weermag was die trots van
die land wat ‘n jarelange terroristestryd met wel-
slae gevoer het, en as die politici nie oorgegee het
nie, was die laaste een van dié bende uitgeroei, in
plaas daarvan om nou in die parlement (of eerder:
Kaapstad se stadsaal...) vol te sit.

Maar as gekyk word hoe weermagte in ander lande
misbruik word om Covid-maatreëls met brutale
geweld af te forseer, is Sarel maar bly dat hulle hier
gelukkig nie meer daardie vermoë het nie.

Dit skep trouens die geleentheid vir Cyril Rama-
phosa om sy kabinet te verminder. Daar is nie meer
‘n minister van verdediging nodig nie.

• Dit laat Sarel aan die ou storietjie dink van Le-
sotho se minister van die vloot wat in die uiterste
geheim by Jacob Zuma kom besoek aflê toe dié
nog toegang tot die staatskas gehad het. “Waar-
voor het julle ‘n minister van die vloot? Julle het
dan nie eens ‘n see nie,” vra Zuma die minister.
“Wel,” sê die minister, “waarvoor het julle ‘n minis-
ter van wet en orde...?” 

Generaals in oorvloed

Terwyl daar geen diensbare wapens is nie, is daar
darem genoeg generaals. So het die lugmag tans
meer generaals as diensbare vliegtuie!

Beide die weermag en die polisie het ‘n oorvloed
generaals. Die weermag het sowat 400 generaals,
waarvan slegs 97 egte soldate genoem sou kon word.
Die ander is nie-geveg soldate. Amptenare agter
lessenaars, maar met groot salarisse en chauffeurs.

Die lugmag het 11 eskaders en 27 generaals, en
dan is daar in die vloot 17 admiraals vir 14 skepe,
waarvan ons weet van ten minste ses wat nie die
hawe kan verlaat nie. In wese is dit dan 17 admi-
raals vir 8 skepe!

In Suid-Afrika is daar een generaal vir elke 185 troe-
pe. In Brittanje is daar een generaal vir 1 300 troepe
en in Amerika een vir 1 600 troepe.

In die polisie is dit nie veel beter nie met een gene-
raal vir 230 polisiebeamptes.

• Nouja, waarom dan ook nie? Suid-Afrika het im-
mers die grootste kabinet ter wêreld, groter as
Vladimir Putin se kabinet in Rusland, Joe Biden se
kabinet in Amerika en selfs groter as die Sjinese.
En alles moet mos “in verhouding” wees in die land.

Nog ‘n “groter” vir Suid-Afrika: 
Misdaad

Dit is nie net die generale staf en die kabinet wat
van die grootstes in die wêreld is nie. Dit word
getrou gevolg deur die misdaadsyfers, wat Suid-
Afrika dalk ook die grootste misdaadland ter wêreld
maak.

(Vervolg op bladsy 13)



Die Afrikaner 18 Februarie 2022 13

(Van bladsy 12)

Dat die klomp generaals dus in wese niks beteken
nie, word weerspieël in die jongste misdaadsta-
tistiek wat die minister van polisie, Bhaki Cele, en
sy kommissaris, Khehla Sithole, waarvan hy niks
hou nie en waarmee hy voortdurend in die open-
baar baklei, bekend gestel het.

Daarvolgens het moord en poging tot moord maar
net weer toegeneem met 8,9% en 3,5% onder-
skeidelik. Die moordsyfer verteenwoordig sowat 37
per 100 000 van die bevolking teenoor ’n wêreld-
gemiddelde van 7 per 100 000. Vir die kwartaal
van Oktober tot Desember 2021, is 6 859 moorde
gepleeg, waarvan 11 plaasmoorde was en 27 poli-
sielede wat vermoor is. Dit is dus byna 75 moorde
per dag! Dit beteken ook dat daar ongeveer elke
week ‘n boer vermoor word.

Die aantal gevalle van vigilantisme en boendoe-
hof-geregtigheid in die moordsyfer, wys dat die
publiek hul vertroue in die polisie verloor het en
toenemend die reg in eie hande neem.

Motor- en vragmotorkapings het ook toegeneem,
daar is meer as 900 sake van brandstigting aan-
gemeld terwyl ontvoerings toegeneem het tot 2 605
gevalle. Bankrowe het toegeneem van een tot ses
vergeleke met dieselfde tyd die vorige jaar.

Verkragting en seksuele aanranding het afgeneem,
maar dit is bekend dat hierdie sake, net soos vee-
diefstal, steeds minder aangemeld word. Nietemin
het Cele aangekondig dat die toonbanke by die
polisiekantore “oopgestel” word om slagoffers van
geslagsgeweld “doeltreffender” te kan help.

• Sarel sal graag wil sien hoe mense “doeltref-
fender” gehelp gaan word deur die reeds bestaan-
de toonbanke, wat reeds oop is, nou “oop” te stel,
ten spyte van die 12 000 rekrute wat Cele nou wil
oplei.

Dit laat Sarel terug dink aan PW Botha wat op ‘n
mooi oggend aangekondig het dat die destydse
Ontugwet verbeter gaan word. Mnr. Jaap Marais
het gevra hoe die wet verbeter kan word, deur
meer ontug te pleeg...?

Minister vs Kommissaris

En terwyl generaals vet salarisse trek, die minister
van polisie nuwe hoede koop, en misdaad styg, het
dieselfde minister en sy kommissaris so werklik-
waar nog tyd om mekaar te probeer uitwerk uit hul
poste. En hulle was sommer mekaar se vuil was-
goed in die openbaar.

Bheki Cele het in die parlement “onthul” dat sy
kommissaris van polisie, genl. Khehla Sithole, met
Julius Malema saamgespan het om hom (Cele) uit
ty pos te werk. Malema sê Cele lieg en moet dit
herhaal buite die parlement waar hy geen par-
lementêre beskerming het nie. Sithole swyg egter.

In die verslag oor die veiligheidsdienste se reaksie
op die onluste van Julie verlede jaar, is daar ver-
doemende getuienis dat die minister en sy kom-
missaris geen kommunikasie het nie. Hulle het
skynbaar niks vir mekaar te sê nie...

Al wat Ramaphosa te sê het is dat hy “dit betreur”
dat die minister en kommissaris so in die openbaar
twis. Wel, die maklikste sou wees om ten minste
een van die twee af te dank, indien nie beide nie,
en waarskynlik is dit makliker om van strandloper
Cele ontslae te raak as van Sithole.

Alhoewel, die feit dat die Onafhanklike Polisiedi-
rektoraad (Opod) ‘n strafregtelike klagte teen Sit-
hole ingedien het oor sy weiering in die ondersoek
na die moord op ‘n polisie generaal in 2020, sou
die deur kon oopmaak om hom te skors hangende
die ondersoek sodat hy nie met die ondersoek kan
inmeng nie. Dan is twee spreekwoordelike brom-
mers met een klap uit die pad.

• Net ter wille van duidelikheid: Sarel verwys glad
nie na Herrie die Strandloper of enige van sy pio-
niersfamilie wat eintlik die land opgebou het nie,
soos moderne historici wil beweer. Sarel verwys
na strandloper Cele wat tydens die Covid-inper-
kingsdiktatuur saam met talle van sy generaals op
die strande gaan loop het om mense wat vars lug en
oefening wou kry, gaan weg dreig en terroriseer het.
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Rassetwis by skool

Gelukkig is Cele en Sithole deel van dieselfde ras,
dus kan dit nie ook nog ingebring word in hulle twis
met mekaar nie.

Dit gaan egter so heeltemal anders by die Hoër-
skool Jan Viljoen in Randfontein.

Daar het die rassespanning wat skynbaar oor ‘n
tyd opgebou het, tot uitbarsting gekom, en die po-
lisie moes skokgranate gebruik om strydende fak-
sies uit mekaar te hou.

Alles het begin as ‘n onderonsie tussen wit en swart
leerlinge. Wat presies gebeur het, is nog nie seker
nie, maar wat wel seker is, is dat die wittes weer
beskuldig gaan word, want swartes kan mos on-
moontlik rassisties optree.

Na die bakleiery het daar ‘n video die lig gesien
waarin een van die leerlinge sê hy en sy maats is
rassiste, die deesdae so gewraakte k-woord is
vryelik gebruik, en uiteindelik vra die kinders vir die
herinstelling van apartheid.

Die erg rassistiese LUR vir onderwys, Panyazo
Lesufi, is natuurlik dadelik skool toe om gou die wit

“Sy doodkry was (nog steeds) nie”
’n Stel van 8 DVD’s (ook op ’n geheuestokkie) 
oor die  politieke ontwikkeling oor die afgelope 

50 jaar en die rol van die HNP om die 
oorgawe aan die ANC te probeer keer.

Die vertellings word gestaaf deur unieke foto- en
lewendige video-materiaal uit dié era.

R800 per stel van 8 DVD’s 
(netjies verpak) of ’n geheuestokkie.

rassiste uit te sorteer. Hy het met die ouers en per-
soneel vergader. Die inhoud van die vergadering is
nie bekend nie, maar wat wel gebeur het is dat die
swart ouers, wat intussen ondersteun is deur die
ANC en EFF, en wat al buitebande in die straat ge-
brand het, heel opgewonde was oor die gesprek.
Netwerk 24 se aanlyn-opdatering van die gebeure
deur die dag meld dat daar ‘n “feestelike atmos-
feer” onder die ouers was, en dat ‘n klompie van
hulle die drankwinkel daar naby besoek het en met
‘n drankie in die hand daar rondgedans het.

Daar kan dus geen twyfel wees dat Lesufi die
swart ouers belowe het dat hy hierdie “wit rassiste”
sommer vinnig sal uitsorteer.

• Sarel voorspel dat die rassekwessie net erger
gaan word. As die blanke leerlinge voor stok gekry
gaan word, en die waarskynlik provokerende swart
leerlinge stap skotvry weg, gaan die wrewel net
groter wees onder die wit leerlinge, en die arro-
gansie net erger word by die swart leerlinge.

Dalk is die blanke leerlinge se versoek vir die te-
rugkeer van apartheid die oplossing. Sarel glo
hulle sal eerder apart onder ‘n boom wil skoolgaan
as om langer in ‘n uiterlike mooi skoolgebou wat
rassisties anti-blank vrot van binne is te wil bly.
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Die volgende word 
aangebied in een koop:   

1. STAATSCOURANT   ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK (drie dele).
5 Januari 1887 – 29 Junij 1887     (Nrs 311 – 337).
6 Julij 1887 – 28 December 1887 (Nrs 338 – 360).
1 Juli 1896 – 30 December 1896 (Nrs 842 – 871).

2. Gemaak in die Boere Krygsgevangekamp op Ceylon:
Snuifdosie met inskripsie:   Boerenkamp Ceylon 1901
Beker gemaak uit waterbokhoring met inskripsie: Boer Kamp Ceylon 1901
Plus enkele briewe uit daardie kamp.

3. Silwer sakmes met beelde van Kruger en De Wet aan die een kant, 
aan die ander kant is wapens van Transvaal en Vrystaat.

Aantal betrokke boeke, waaronder:
NOTULE VAN DIE VOLKSRAAD VAN DIE ORANJE-VRYSTAAT 
(VOLLEDIG MET ALLE BYLAE DAARBY) 1858    575 bladsye

TE KOOP

R 5 000, o.n.a.

W. de Boer, Pr.Eng.
Haarhoff Wesstraat 580, Gezina, Pretoria 0084

Stuur e-pos na deboer@mega.co.za of
SMS na +27(0)83 306-2714

“Bloukransdag”
(Van bladsy 1)

Malema het in die hof ook gesê dat die witmense
aanspreeklik gehou moet word vir die “sondes van
hul voorvaders”

Malema se uitlatings kom op dieselfde dag dat die
grootste (rasgedrewe?) massamoord in een nag
op ons volk gepleeg is. Op 17 Februarie 1838 het
die Zoeloes op die Voortrekker uitspannings langs
die Bloukransrivier toegesak en meer as 500 mense
vermoor. Dit beteken dat swartmense ook aan-
spreeklik gehou moet word vir die sondes van hulle
voorvaders!

Op dieselfde dag het TLU SA ‘n boom geplant by
die Voortrekkermonument in die historiese trek-
roetetuin by “Bloukrans” ter herdenking van die
Voortrekkers wat op 16-17 Februarie 1838 by
Bloukrans en Weenen vermoor is en ook vir die
slagoffers van plaasmoorde en -aanvalle wat die
land vandag beleef. Die gedagte van so ‘n le-
wendige monument, het ontstaan by TLU SA se
adjunk-hoofbestuurder, genl. Maj. Chris van Zyl
wat sopas afgetree het na 19 jaar diens by dié
landbou-organisasie.

“Vir ons is dit in aansluiting met ons geskiedenis ’n
lewendige monument wat ons vasberadenheid en
geloofsbegronding vir die toekoms bevestig. Die
Voortrekkermonument is ons sin. Dit is belangrik
om dit wat hier versinnebeeld word, te koester en
ook met trots uit te dra aan ons eie, maar ook alle
ander mense. Die instandhouding en voortgaan
van dié monument lê uitsluitlik in ons eie hande,”
het TLU SA Hoofbestuurder, mnr. Bennie van Zyl
gesê.

“Ons belê in ons kinders en kleinkinders en dra
stories oor wat hul moet inspireer. Die Trekroete-
tuin is deel van die oefening om die stories van die
verlede vir die kinders lewendig te maak en te
hou.” het dr. Danie Langer, pas aangestelde hoof-
uitvoerende beampte van die Voortrekkermonu-
ment, gesê.

Die monument 
wat te

Bloukrans
opgerig is.
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Lesers sê hul sê
vandegraafhenk@gmail.com

Lesers is welkom om kort briewe en menings te
stuur aan vandegraafhenk@gmail.com

vir publikasie in Die Afrikaner. 
Die redaksie behou ten alle tye die reg voor om

briewe te plaas of nie te plaas nie, of om briewe
te verkort en taalkundig te versorg. Briewe met

’n lasterlike of kwetsende inhoud sal nie vir 
publikasie in aanmerking kom nie.

(Red.)

Positiewe terugvoer en ondersteuning

Dankie vir die gereelde toesending, per pos, van
Die Afrikaner. 

Behalwe die redaksionele kommentaar geniet ek
veral van die Buiteland en Sarel Super artikels. 

Ek wil weer my jaarlikse bydrae maak. Laat weet
wat die posgeld is, asook die HNP-lidmaatskap. 

Aangesien my tyd uitloop, hou ek opruiming onder
my baie boeke en dokumente. 

Daarom wil ek graag ’n advertensie met twee foto’s
in Die Afrkaner plaas. 

Ek besef dat dit `n hele paar Rand (hopelik betaal-
baar) gaan kos. 

Sal graag verneem wat die koste is. 

Wytze de Boer
Pretoria

(Dankie vir die terugvoer oor Die Afrikaner se in-
houd. Dankie vir die volgehoue ondersteuning, die
bydrae en ook die advertensie, wat elders geplaas
is.
Advertensie-inkomste help altyd baie om die finan-
siële kant gesond te hou, en aangesien Die Afri-
kaner ook wyd elektronies versprei word, en deur
lesers aangestuur word, is dit feitlik onmoontlik om
te bepaal hoeveel mense dit onder oë kry, dus is
daar meer mense wat die advertensie gaan sien
as u dalk besef. Ons hoop dit werp vrugte af en dat
dit ’n soortgelyke aanmoediging vir ander lesers
sal wees. Red.)

Ope brief aan Willie Spies

In jou “Standpunte”-artikel van 18 Februarie 2022
in Beeld, sê jy dat die howe glo “vinnig [is] om oor
ras te besluit”. Wat jy daarin vertel, is inderdaad af-
stootlik en ontstellend.

Tóg jammer dat dit oënskynlik NIE vir jou ewe af-
stootlik en ontstellend is, hoe jou radiostasie die
HNP dood ignoreer en doodswyg, glo net omdat
hulle “nie in die parlement verteenwoordig is nie”
(’n antwoord wat Pretoria FM op 29 Januarie 2021,
om 17h45 OP SKRIF aan my verskaf het, toe ek
hulle daaroor gekonfronteer het).

Op 30 Julie 2021, toe ek WEER vir Pretoria FM
hieroor kontak, antwoord hulle:
“Wanneer laas het die HNP ’n verklaring uitge-
reik?” So, asof die HNP dit nooit doen nie, en Pre-
toria FM dus niks het OM oor die HNP te berig nie,
terwyl juis die teendeel waar is. Ek hou my kom-
mentaar maar (tandeknersend) vir myself.

Nietemin, twee dae gelede, REIK die HNP toe —
WEER!! — ’n persverklaring uit; hierdie keer oor
die verwydering van Die Stem uit die ANC se “na-
sionale” lied.

Pretoria FM skitter in sy stilswye oor hierdie pers-
verklaring. My herhaalde navraag by Pretoria FM
daaroor, word met algehele stilswye beantwoord.
Selfs my pogings om hulle tot ’n antwoord te
dwing, deur die feite op Pretoria FM se Facebook
bekend te maak, is eweneens deur donderende
swye beantwoord.

Ek verneem nou graag van jou: WIE by Pretoria
FM het opdrag gegee dat die HNP dood geïg-
noreer moet word? Op grond WAARVAN is die op-
drag gegee, veral in die lig dat Pretoria FM darem
nog in die verlede wel dekking aan die HNP gegee
het?

Het jy, of ENIGEEN by Pretoria FM OOIT weer-
stand gebied téén hierdie besluit, of het julle julle
daarteen uitgespreek?

Ons wag op jou antwoorde, Willie.

Johan Wiesner
Verwoerdburg



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: Ps. 25:4&5: HERE, maak my u
weë bekend; leer my u paaie.   Lei my in u
waarheid en leer my, want U is die God van my
heil. U verwag ek die hele dag. 

Oordenking:

Kan daar ’n beter gebed vir my dag wees as die
woorde van Ps.25: 4&5? Totius het in sy beryming
van die Psalm dit só aangrypend saamgevat: Leer
my, HEER, u regte weë, wys die regte pad my aan;
maak my hart daartoe geneë, om met lus daarop
te gaan. Wil my deur u waarheid leer, lei my dwa-
lende gedagte; want U is my heil, o HEER! U is ek
altyd te wagte.

Vir die vlees hart (Esg.36) van die wedergebore kind
van God, wie se hart, die beheerpunt van sy/haar
lewe se diepste, grootste begeerte is om sy/haar
Skepper en Verlosser eer aan te doen, plaas hier-
die “gebed” my dag dadelik op koers!

“Leer my, HEER, u regte weë, wys die regte pad
my aan;...” Nie my wil in wat vir my vandag voorlê
nie Vader, maar U weg! Wys my nie net die pad
nie, maar ook die hóé die wát en die wánneer!
Vader laat dit nie ’n stuk moet en moenie vir my
wees nie, maar... “maak my hart daartoe geneë,
om met lus daarop te gaan.”

Laat my genieting van my aanbidding nie kom uit
wat vir mý oulik en lekker is nie, maar juis om te

doen soos dit U behaag! Ek wil graag “... deur u
waarheid leer,” ...”lei my dwalende gedagtes;
“Keer my asseblief Vader van myself af weg! Só
soos Koos Du Plessis in sy lied “Die Gebed” moet
sing: “Elke afdraaipaadjie ken ek...!”

Die afdraaipaadjies ken ek Vader, maar leer my U
weë sodat ek nie wil afdraai nie asseblief!

Gebed: Hemel Vader, lei my asseblief dat die
waarhede van Ps. 25 my kom en gaan elke dag
bepaal!                                                        AMEN

Woord en wêreld
Die vreugde van gelowige (lig) wees!

Deur Dr. Gideon Grobler

Dr. Gideon Grobler
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Vanoggend vroeg het die Kou-
ekke-moors toe gearriveer. Nog
net so belangrik as altyd, sy met
haar ouma se jakkals om die nek
en hy met ’n deftige kierie. Ook
maar aan in jare. Na tee en koek
het ons hulle na Koekemakranka
geneem om bietjie uit te rus. Terug
by die huis het ek begin kook, want
hulle en die Van Sitterts is genooi
vir aandete.

Ek was net besig om die skaap-
skenkels in die oond te druk toe
Lina instap en haar met ’n sug
langs die tafel neerplak. 

“Lettie, lawe my asseblief met kof-
fie — na vanoggend is ek stok-
flou.”

“Nou wat het dan gebeur?”
“Dis Jakobus. Ag hoekom is mans
tog so skeef geskrik vir naalde?
Ons was dorp toe vir ons in-
spuitings en hy het die hele end-
pad gesit en kerm. Uiteindelik is
ons daar en dis sy beurt om
gespuit te word, maar hy weier
om sy mou op te trek. Sê vir die
suster dat van toeka se jare se
rugby speel is sy armspiere so
hard, sy sal nie die naald inkry nie.”

“Ai tog, wat doen sy toe?”, vra ek
terwyl ek in my binneste lag. Ons
weet mos almal Jakobus ly aan
iepekonders.

“Daardie suster is slim. Ken mans.
Sy sê toe hy moet kyk, daar vlieg

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..

al heel oggend ’n mossie teen die
dak. Toe hy nog so opkyk, spuit
sy hom kant en klaar.”

“En wat doen hy nou?”

“Sit op ’n stoel met sy arm op ’n
kussing en ek moet tee en tert
aandra. Al is my arm ook gespuit.
Ek sê mos, as malariapille in-
spuitings was, was die wildtuin
leeg!”

My selfoon lui. Dis Kwarta.

“Lettie, hier is probleme met jou
mense. Die oom het gaan rond-
loop om die plek te bekyk, toe
kry hy die stokery.”

“O genade! Moenie sê hy wil die
polisie roep nie!”

“Nee, maar hy sit nou op die trap-
pies en sing die Gesangeboek
van voor tot agter deur.”

“Kwarta, ek dog hulle gooi bloekom-
blare in die stooksel om Blou
Blits te maak?”

“Ja, maar hulle hou altyd so bie-
tjie suiwer mampoer eenkant in-
geval ons nie brandstof vir die
kragopwekker kry nie. Daar is
perske, pruim, appelkoos en nou
lemoen ook.”

“En die oom toets toe al die bot-
tels met brandstof?”

“Lettie, hy het behoorlik getoets!
Kan jy nie hoor hoe sing hy soos

’n maansiek wolf nie?”

“Wat maak die tannie?”

“Lê op die bed met die jakkals
om haar nek en ’n lappie vol
oliekolonie op haar voorkop.”

“Kwarta, kry vir Eerwaarde. Hy sal
weet wat om met die Gesange-
boek te maak. Nooi hom sommer
ook om vanaand te bly vir ete.”

Die tafel is gedek en die mans is
terug van die vendusie af.  Ser-
vaas krap in die glasekas rond.

“Vroutjie, vanaand laat ons hulle
ontdooi met bietjie van Koeke-
makranka se voggies,” sê hy. Ek
versteen.

“Vanaand drink ons lemoensap
en water anders ontketen die vog-
gies weer Gesange en Psalms.
Jy weet net nie hoe sterk Septi-
mus-hulle se brandstof is nie...”

Ai Suster, ek hoop net sy dra nie
weer die jakkals nie. Daardie
ogies loer mos vir ’n mens.

Groete aan ou Swaer
Jou liefhebbende
Sus Lettie
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