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Sommiges is meer gelyk as ander:

“Menseregte” net beperk tot sekeres
Op 21 Maart is dit 62 jaar gelede dat sowat 7 000
swartes opgeruk het na die Sharpeville polisiekan-
toor, met alles behalwe vreedsame bedoelings.

Soos op die een foto gesien kan word het van die
mense in die skare met gebalde vuiste opgeruk,
ander het stokke en klippe by hulle gehad waar-
mee hulle die polisie bestook het.

Deesdae word dié dag as sogenaamde Mense-
regtedag gevier, waartydens alle blaam op die polisie
geplaas word wat destyds nie juis ‘n ander keuse
gehad het as om hulleself teen dié geweldige oor-
mag te beskerm nie. Daar was slegs sowat 20 po-
lisiebeamptes aan diens, en mettertyd het die skare
vermeerder tot sowat 20 000 waarna daar 130 ek-
stra polisie versterkings ingebring is.

Lugmagvliegtuie is ingespan om laag oor die skare
te vlieg om hulle uiteen te probeer jaag. Die beto-
gers het klippe gegooi, drie polisiemanne geslaan
en ernstig aangerand, asook die polisieversperrings
bestorm. Polisiebeamptes het probeer om traan-
gas te gebruik om hierdie eskalerende geweld af te
weer, maar dit was ondoeltreffend, en die polisie het
teruggeval op die gebruik van hul knuppels. Om-
streeks 13:00 het die polisie probeer om 'n betoger
te arresteer en die skare het vorentoe gestroom,
waarop die polisie geen keuse gehad het as om te

skiet nie, waartydens 69 mense gedood en 180 be-
seer is.

Dié gebeure word herdenk, terwyl die Boipatong-
slagting in 1992 waartydens 46 mense dood is, die
Shell-huis aanval op 28 Maart 1994 waartydens
die ANC 19 IVP-lede doodgeskiet het, geïgnoreer
word, en so ook die Marikana-slagting van 2012

waarin 44 mense dood is, en verlede
jaar se gewelddadige betogings waar-
in 337 mense dood is.

Sharpeville is in 1943 gebou om Top-
ville te vervang, 'n nabygeleë nederset-
ting wat oorbevolk was en waar siektes
soos longontsteking algemeen voorge-
kom het. Weens die siekte is daar in
1958 met verskuiwings vanaf Topville
na Sharpeville begin, in die belang van
die bevolking se gesondheid. Sharpe-
ville het egter hoë werkloosheid- en
misdaadsyfers gehad. Baie kinders het
by bendes aangesluit en eerder mis-
daad gepleeg het as om skool te gaan.

Die jaar 1960 het verskeie groot gebeurtenisse op-
gelewer: Op 21 Maart het die gebeure by Sharpe-
ville plaasgevind. Op 9 April is dr. Verwoerd ge-
skiet tydens sy optrede by die Randse Paasskou.
Op 17 Mei het dr. Verwoerd sodanig herstel van
die skietvoorval, dat hy sy vrou op haar verjaardag
verras het met sy tuiskoms. Op 26 Mei het die
grootste politieke saamtrek tot op daardie tydstip
in Transvaal plaasgevind by Meyerton, nie te ver
van Sharpeville af nie, waar dr. Verwoerd die Re-
publikeinse veldtog met die oog op die referendum
later die jaar geopen het. Tydens daardie optrede
het hy gewys dat na die skietery op hom, en die
Sharpeville gebeure, hy nie bang was vir enige
verdere aksie teen hom nie, want hy het aan die
voorpunt van ‘n motorstoet van meer as 6 km in ‘n
oop motor gery, sonder enige teken van ‘n bloulig-
bende in sig nie. (Kyk foto op bladsy 11.)

(Vervolg op bladsy 11)



Net soos daar geweldige me-
ningsverskille was rondom die
Covid-gebeure, die inperkings en
inentings, is daar net soveel me-
nings oor die oorlog in Oekraïne:
Is Oekraïne of Rusland die skul-
dige in die konflik? Ons gaan nie
by daardie meningsverskil be-
trokke raak nie.

In hierdie uitgawe is daar ‘n uit-
eensetting van ‘n medewerker wat
die moontlike ontwikkeling van
die oorlog bespreek en dan tot
die slotsom kom dat ‘n Derde
Wêreldoorlog nie uitgesluit is nie.

Ons wil egter eerder fokus op die
moontlike gevolge wat die gebeure daar vir ons
kan inhou, en hoe die sogenaamde globalisme,
wat individualsme van lande en ekonomieë ver-
vang het, nou ‘n monster kan word wat kan byt.

Die konflik in Oekraïne gaan nie net 'n humani-
têre krisis op 'n reeds gespanne kontinent na
die 2015 Afrika-immigrasiekrisis veroorsaak
nie, maar 'n kettingreaksie regoor die wêreld
veroorsaak wat 'n groot impak op die wêreld se
voedselvoorraad kan hê.

Beide Rusland en Oekraïne voer 'n groot hoe-
veelheid graan, koring, mielies, vleis, kunsmis
en ander kommoditeite uit en dit het geweldig
afgeneem sedert die oorlog begin het.

Sedert die Russiese troepe Oekraïne binnege-
gaan het, het verskeie lande die uitvoer van
hierdie broodnodige hulpbronne versper, terwyl
Oekraïne die uitvoer daarvan gestop het om te
verseker dat sy mense genoeg kos het.

Inflasie in die Verenigde State het in Februarie
'n yslike 7,9 persent bereik, weens voorsie-
ningskettingkwessies en eindelose besteding
deur die Biden-administrasie en Demokrate in
die Huis en Senaat.

Basiese kommoditeite soos koring, het die
hoogte ingeskiet sedert die konflik begin het,
wat berekeninge van die wêreld se beskikbare
voedselvoorraad laat styg het en gelei het tot
die rantsoenering van meel in dele van die
Midde-Ooste.
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. Die probleem 
van globalisme

Ongeveer 30 persent van die wêreldwye koring-
voorraad kom van Rusland en Oekraïne, 17 per-
sent van mielies en meer as 50 persent van
sonneblomsaadolie kom ook van daardie streek
en sedert gevegte begin het, is vragskepe in die
Swart See deur Russiese vuurpyle getref.

Boikotte van Russiese hawens deur skeeps-
maatskappye en die uitwerking van sanksies het
ook die vloei van voedsel en voer uit Rusland ont-
wrig, en kan toeneem namate die Kremlin nou
dreig om uitvoerbeheer op sekere voedselkom-
moditeite in te stel.

’n Nuwe verslag deur die Voedsel- en Landbou-
organisasie van die Verenigde Nasies (FAO) be-
raam dat voedsel- en voerpryse weens die oor-
log tussen 7 en 22 persent bo reeds verhoogde
vlakke kan styg.

Die tekorte wat deur die Russies-Oekraïnse kon-
flik veroorsaak word, kan effens verlig word in
lande wat 'n groot hoeveelheid koring en graan
produseer, soos Australië, Argentinië, Indië en
die Verenigde State.

Opgaar en handelsproteksionisme het egter
reeds in baie lande begin.

Sedert die Russiese inval het Indonesië nuwe
perke op palmolie-uitvoer gestel om pryse te be-
heer. Hongarye het verlede week alle graanuit-
voer verbied; Serwië het aangedui hy sal die uit-
voer van koring, mielies, meel en kookolie ver-
bied. 

Nog 'n dreigende probleem is dat Oekraïne se
boere, wat hierdie tyd van die jaar begin om
oeste te saai vir die komende jaar, as gevolg van
die konflik dit tans nie doen nie.

In Oekraïne het Kijif die uitvoer van vleis, rog,
hawer, bokwiet, suiker, gars, koring, mielies en
sout beperk en, buiten boere wat hul toerusting
vir ander gebruike buiten boerdery gebruik, is
daar niemand wat toekomstige gewasse verbou
nie.

Dit is een van die grootste foute van globalisme,
wanneer een domino val, begin hulle almal val.
Daar gaan 'n paar baie moeilike tye in die nabye
toekoms wees, en waar die Suid-Afrikaanse boer
deur die ANC-bewind afgeskeep word, het die
land sterk op invoere geleun. Dit kan die land
nou baie duur te staan kom.
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Medewerker

Op hierdie oomblik is die gebeure in Oekraïne ge-
hul in die rookwolk wat oorlogspropaganda ken-
merk.

Om die rol van elkeen van die teëstanders te ver-
staan, wat elkeen van hulle wil hê, en hoe ver hulle
kan gaan, moet ons die oorsprong van wat nou 'n
uiterste konflik is, ondersoek.

‘n Week gelede het dit alles begin as gevolg van
twee doelwitte wat deur die Europese Unie en die
Verenigde State van Amerika gedeel word.

Een daarvan is die ekonomiese uitbreiding van
die EU (gelei deur sy groot moondhede, veral Duits-
land) na die ooste. Die Oostelike Vennootskap het
ten doel gehad om lande so uiteenlopend soos Geor-
gië, Armenië, Azerbeidjan, Moldawië, Wit-Rusland
en Oekraïne in die Europese wentelbaan te trek —
alles op Rusland se suidelike en westelike grense.

'n Tweede doel is militêre uitbreiding van die
Westerse blok, met behulp van NAVO om die om-
singeling van Rusland se grense te voltooi. En dit
is veral hier dat die belang van die VSA as die
dominante mag in hierdie geval, gelei het tot 'n
huwelik met die ekonomiese ambisies van die EU.

Wat Oekraïne betref, het die Oostelike Vennoot-
skap 'n terugslag gely toe Rusland ekonomiese voor-
dele aan die destydse Kijif-regering gebied het wat
Europese vooruitgang verydel het. Die reaksie van
die EU en die VSA was die staatsgreep van 2014,
gesteun deur Oekraïne se fascistiese milisies, wat
'n "samewerkende" president aan bewind gebring
het, gevolg deur 'n bloedige vervolging van die oor-
spronklike Russiese bevolking.

In reaksie hierop het die Donbass-streek se Rus-
siese bevolking op die grens van Rusland geweier
om die gesag van die nuwe reaksionêre regime in
Kijif te aanvaar. Daarop het bewegings binne Lu-
gansk en Donetsk, met Moskou se ondersteuning,
hulself in twee gedeel, wat hulle "volksrepublieke"
genoem het — Lugansk en Donetsk.

Na aanleiding van die Minsk-ooreenkomste, onder
toesig van die Organisasie vir Veiligheid en Same-
werking in Europa (OVSE), is militêre vyandelik-
hede gestaak. Oekraïne (Kijif) het hom daartoe
verbind om 'n outonome regering vir daardie re-
publieke binne die Oekraïense staat te vestig. Nóg
die Oekraïense regime, nóg die OVSE, nóg min-
der die EU en die VSA, het egter by die ooreen-
komste gehou. Inteendeel, Oekraïne is bewapen

en opdrag gegee om die weerstand van die twee
republieke te onderdruk.

Dit is waar die oorsprong van wat ons nou aan-
skou, gevind kan word. Rusland het besef dat die
verplettering van die Donbass-republieke die inte-
grasie van Oekraïne met NAVO asook die plasing
van troepe en wapens op nog een van sy grense sou
bewerkstellig, en dat dít Rusland se toegang tot die
Swart See sal beperk. Dit is waarom Rusland on-
derhandeling vir 'n veiligheidsooreenkoms met die
VSA wil hê (en, inherent met NAVO) wat hopelik
die uitbreiding van Westerse magte na die ooste
sal stop en blywende voorwaardes van naasbestaan
sal vestig.

Maar wie sal baat vind by 'n klimaat van oorlog?
Die pogings van die Franse president en die Duitse

kanselier om 'n versoenende politieke ooreenkoms
met Rusland te bereik, staan die Amerikaanse re-
gering nie aan nie. Hulle vrees dat die EU posisie
tussen die Russe en die VSA sal inneem. Biden het
dus gepoog om alle moontlikhede vir onderhande-
ling te vernietig, behalwe dié wat hy self bevorder.

Hierdie klimaat van "dreigende" oorlog dien die
belange van die VSA alleen, en op twee wyses.  

Een, wat strategies van aard genoem kan word,
is om Rusland onder politieke en militêre druk te hou,
terwyl die EU verder ondergeskik bly aan Ameri-
kaanse politieke ontwerpe. Die ou spook van "die
Russe kom!" gooi nie net die skuld vir die spanning
op Rusland nie, maar plaas natuurlik die Europese
bevolking op die verdediging en ontvanklik vir "be-
skermende hulp" van die VSA en NAVO.

Die tweede is suiwer ekonomiese oorlogvoering.
Die VSA wil sy gebroke skaliegas verkoop wat sonder
klante ophoop namate produksie toeneem, en die
beste wyse daarvoor is om die Russiese aardgas-
besigheid te verwoes. Dit sal tot dubbele voordeel vir 
die VSA wees: dit maak goeie geld (buitendien is
Amerikaanse gas baie duurder as Russiese gas)
en hou Europa in 'n groter ekonomiese afhank-
likheid van sy transatlantiese "bondgenoot."

Politici en kommentators herhaal om elke draai
die argument om Duitsland en Europa te “bevry van
energie-afhanklikheid" van Rusland. Maar hulle
almal aanvaar afhanklikheid van die VSA as van-
selfsprekend. Hulle sien nie eens in dat Duitsland
en die EU, as die twee afhanklikhede vergelyk word,
baie beter in staat is om op gelyke voet met Rusland,

(Vervolg op bladsy 4)
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(Van bladsy 3)

wie se ekonomiese krag nog swak is, te handel as
om te kompeteer met die ekonomies-politieke-mili-
têre mag van die VSA nie.

En dit is hierdie vooruitsig op bevryding – selfs 'n
afgeleë een, met inagneming van die naelstring
van Europese imperialisme met Yankee-imperia-
lisme – wat die Amerikaanse mag op waaksaam-
heid plaas en daartoe lei dat dit enige inisiatief wat
in daardie rigting gaan, saboteer.

Die onlangse verklarings deur die Amerikaanse
owerhede herinner aan die wyse wat die inval in
Irak voorafgegaan het: einde van diplomasie, "on-
betwisbare bewyse" van die geheime dienste, kan-
sellasie van die onderhandelingspogings wat deur
derde lande aangewend is – alles om te demon-
streer dat die enigste oorblywende opsie militêre
mag is.

Alles laat 'n mens dus glo dat die Amerikaanse
plan – met die gewone handlanger, of dit nou Tony
Blair of Boris Johnson is – sal wees om die konflik
met Rusland so ver as moontlik te neem en dit uit
te lok tot die punt om dit tot militêre ingryping te
dwing. Dit sou die ideale situasie wees om die
wêreld te wys hoe “boos” Poetin is en om enige
Europese pogings om sy eie beleid te voer en
kompromieë met Rusland te soek, te stuit.

Nóg die Oekraïners, nóg die Europeërs, het enige
belang in 'n oorlog by die huis of op hul drumpel
wat sou bydra om die vasteland in 'n krisis van on-
berekenbare afmetings te dompel. Slegs die VSA
kan voordeel in so 'n situasie sien. Wat verwag
hulle om daaruit te trek?

1. Die verskerping van ekonomiese sanksies teen
Rusland, en 'n beroep op die hele Europa om by
die veldtog aan te sluit, net soos hulle met Kuba,
Venezuela en Iran gedoen het.

2. Om Rusland se politieke bewegings en sake-
transaksies in Europa te beperk en sodoende die
invloed van die Rusland-Sjina-alliansie in die Weste te
blokkeer, insluitend die uitbreiding van die New
Silk Road.

3. Onttrekking van Europeërs om die versterking
van NAVO te bewerk, en om ambisies van "strate-
giese onafhanklikheid" – 'n idee wat bots met
afhanklikheid van die VSA, opsy te sit.

4. Om die sloot dieper te grawe wat die imperia-
listiese troika (VSA-EU-Japan) van die Sjina-Rus-
land-alliansie skei, met die verwagting dat die
toekoms meer en meer ernstige konflikte sal bring.

Dit is nou die tyd dat wêreldmoondhede kragte
saamsnoer en blokke vorm.
Indien dit nie gebeur nie sit ons met die Derde
Wêreldoorlog op hande, wat verseker met kern-
wapens gevoer sal word en die ergste skade in
menseheugenis aan ons planeet sal aanrig.

’n Politieke voëlvlug oor 50 jaar
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Op 2 Februarie 1990, 30 jaar gelede, het mnr FW de Klerk sy bekende Rooi Vrydag-toespraak gehou.
Op daardie dag het hy aangekondig dat die SAKP ontban gaan word en dat die kommunis, Nelson Man-
dela, 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 toegewings wat gelei het tot mnr De Klerk

se oorgawe. 

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

Is daar teen dié toegewings gewaarsku, wal gegooi, weerstand gebied?
► Lees dit alles in die HNP se Gedenkalbum: ’n Politieke voëlvlug oor 50 jaar!
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Deur Jan-Tinus Smuts

As mens 'n vis wil vang, het mens die regte aas
nodig. Vra maar vir enige visserman. Die beste ma-
nier om 'n volk wat jou vyand is te beheer en ef-
fektiewe weerstand te voorkom, is om 'n front-
organisasie te stig wat lyk of dit daardie volk se
gróótste kampvegter is.

Met so 'n organisasie, as jy daarin slaag om jou
vyand te mislei om dit te aanvaar en te ondersteun,
kan jy stelselmatig hulle manipuleer om te glo wat
jy wil hê hulle moet glo. Hulle vertrou mos immers
die frontorganisasie, omdat die organisasie kastig
so hard vir die volk se belange sou veg.  Sodoende
kan jy ook hierdie volk as werklike bedreiging neu-
traliseer.  

As jou vyand byvoorbeeld 'n blanke volk is en jy wil
die volk vernietig, laat hulle die humanistiese nuwe
wêreldorde se leuens glo dat daar nie werklike ras-
verskille bestaan nie.  Volgende laat jy hulle dit glo
dat om aan 'n volk te behoort, is 'n geval van "keuse"
en nie afkoms nie. Só vernietig jy dan die hele volks-
begrip en maak dit eintlik waardeloos. Dit wat dan
oorbly is vir alle praktiese doeleindes dan maar net
'n taalgemeenskap, maar beslis nie meer 'n volk nie.
Dit is 'n langtermyn plan, maar so vernietig jy jou
vyand dat dit mettertyd verbaster en as volk verdwyn.

Die African National Congress (ANC) en die inter-
nasionale Geldmag beskou die Afrikanervolk as
hulle vyand. Wat is die beste manier om te ver-
seker dat Blankes by 'n frontorganisasie aansluit
wat deur die ANC-regime of die Geldmag gestig
is?  Kry eerstens iemand uit die Afrikanervolk op
jou betaalstaat wat by Afrikaners geloofwaardig sal
voorkom. Sorg dat die frontorganisasie goed ge-
noeg befonds is, sodat hulle aksies kan loods wat
Blankes se verbeelding sal aangryp. Laat hulle
leiers hard vir die regte van Afrikaners "veg" met

Die regte aas om Blankes mee te vang

hofsake en ander aksies. Dít is die aas aan die
hoek. Sorg verder dat hierdie frontorganisasies on-
gelooflik baie goeie publisiteit in die Geldmag se
media ontvang, terwyl regse volksorganisasies dood-
geswyg word.

Nou die volgende vrae:  Is die Solidariteit Beweging
en AfriForum nie dalk hedendaagse frontorganisa-
sies van die regime en/of die Geldmag om die Boere-
Afrikanervolk van verset te weerhou en op die lang-
termyn die volk te vernietig nie? Is dit moontlik dat
hulle linkse leiers dalk selfs regeringsagente is?  

Hofsake en Aksies as aas

Is al die baie hofsake en aksies van AfriForum-hulle
nie maar net fopspene ("dummies") wat die blankes
tevrede moet hou en sodoende moet voorkom dat
daar 'n Afrikaner-verset opbou nie? Die hofsake en
aksies van Solidariteit en AfriForum gryp Afrikaners 

(Vervolg op blasy 6)

Ten spyte daarvan dat oneerlike linkse 
wetenskaplikes dit ontken, bestaan daar 

biologiese rasverskille. 
Sommige verskille, soos hoe die verskillende
rasse se kopbeengroottes en vorms oor die 

algemeen verskil asook velkleur, is ooglopend.
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(Van bladsy 5)

se verbeelding aan en laat hulle dink net Solida-
riteit en AfriForum "doen iets vir die Afrikaner." Die
resultaat daarvan is dat die veelrassige AfriForum
groei en die regse blanke volksorganisasies krimp.
Die linkses het nou die Afrikanervolk ingekatrol:
"hook, line and sinker."

Aan die einde van die vorige eeu het wyle mnr.
Jaap Marais, tweede leier van die Herstigte Na-
sionale Party (HNP), gewaarsku dat die Nasionale
Party (NP) die blankes van Suid-Afrika mislei en dat
die NP die land gaan weggee aan die swart kom-
muniste. Die meerderheid Blankes wou nie hom
glo nie en toe verloor die Afrikanervolk hulle land
en vryheid. Verder het mnr. Marais ook jarelank
gewaarsku oor die rol wat die Afrikaner-Broederbond
(tans bekend as Afrikanerbond) in die oorgawe van
blank Suid-Afrika agter die skerms gespeel het.
Die HNP het gewaarsku dat genl. Constand Viljoen
die regses mislei en dat hy inderwaarheid nooit werk-
lik regs was nie (sien “Die Bedenklike Verskyning
van Militêre Pensioenarisse in die Regse Politiek
van Suid-Afrika” deur mnr. Jaap Marais, asook die
boek "Volksverraad" deur adv. PJ Pretorius). Die
meeste regses wou nie luister nie.

In Die Afrikaner se uitgawe van 8 Oktober 2021 is
beskryf hoe mnr. Flip Buys as destydse hoofse-
kretaris van die Vryheidsfront (VF) en mnr. Kallie
Kriel, destydse VF-jeugleier, Blankes doelbewus
mislei het oor die veelrassige aard van die VF.  In
Die Afrikaner se uitgawes van 4 Februarie 2022
en 18 Februarie 2022 is daar verwys na hoe die
Solidariteit Beweging asook AfriForum fopspene is
wat Blankes rustig hou en weerhou van wáre weer-
stand teen die ANC. Die meerderheid Afrikaners
het hulle alweer laat vang, nes in die verlede.

Ras en Volk

Veelrassige organisasies soos Solidariteit, AfriForum,
die Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigings
(FAK) en ander help om ons mense se geloofwaar-
digheidstruktuur ("plausibility structure") so te ver-
ander, dat ons mense begin glo bruin mense kan ook
Afrikaners wees, want "elkeen moet sy eie identiteit
kies." Dis 'n geval van subtiele breinspoeling.

Kleurlinge stam sigbaar gedeeltelik af van swart volke.
Volgens die Solidariteit Beweging, waarvan AfriFo-
rum deel is, kan selfs swartes Afrikaners wees as hul-
le wil. In 'n artikel op die FAK se webwerf (7 Februa-
rie 2013), skryf die voorsitter van die Solidariteit
Beweging, mnr. Flip Buys, die volgende: "Die objek-
tiewe of 'geslote' metode definieer groepslidmaat-
skap volgens sogenaamde objektiewe maatstawwe

soos afkoms, ras, etnisiteit, geloof en kultuur. Dié
metode is grootliks gediskrediteer weens die mis-
bruik daarvan om teen mense op grond van maat-
stawwe soos ras te diskrimineer. Die subjektiewe
of 'oop' metode is vandag die aanvaarde gebruik
omdat dit op die grondslag van selfdefiniëring berus."
Volgens Buys kan "iemand self besluit of hy lid van
'n bepaalde groep is". Dit kom egter daarop neer
dat 'n poedel sou kon besluit hy is nou skielik 'n
groot rottweiler.  Dit is mos heeltemal verregaande.

Jy is dít wat jy as gebore is, soos wat God bepaal
het.  Dis nié jou keuse nie. Die objektiewe metode
van definiëring van 'n volk is die korrekte en énig-
ste metode. 'n Afrikaner is volgens afkoms 'n wit-
man, wat afstam van die volke van Wes-Europa.
Dit is 'n feit, al is dit nie "polities korrek" in Satan se
humanistiese wêreld van vandag nie.

Die laaste blanke president van Suid-Afrika, mnr.
FW de Klerk, het die Afrikanervolk destyds mislei
en toe die land vir die ANC-terroriste op 'n silwer
skinkbord gegee. Daardie daad van verraad het
ons onder die kommuniste se juk geplaas, maar wat
mense soos Flip Buys doen is veel erger: hy help
ons vyande om die Afrikanervolk se identiteit te ver-
nietig. Dit is op hierdie stadium irrelevant of Buys
dit doelbewus doen of nie, want die resultaat is die-
selfde. Hy is waarskynlik die een wat die ander
leiersfigure van die Solidariteit Beweging en AfriFo-
rum beïnvloed om Afrikaners oor ras as fondament
van volkskap te mislei.

Soms word die verskoning voorgehou dat daar nie
"op grond van ras gediskrimineer mag word nie"
wanneer leiers van organisasies hulle skuif na veel-
rassigheid probeer regverdig. Organisasies soos die
HNP en AWB het egter nog áltyd slegs Blankes as 

(Vervolg op bladsy 7)

Mnr. Paul van Deventer, direkteur van Sol-Tech,
mnr. Flip Buys, voorsitter van die veelrassige

Solidariteit Beweging, saam met die persoon wat
Suid-Afrika aan die ANC-terroriste weggegee

het: wyle mnr. FW de Klerk.
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lede toegelaat en hulle bestaan steeds. Slegs Blan-
kes kan lidmate van die Afrikaanse Protestantse
Kerk (APK) word en die regime kon nie daarin
slaag om hulle te dwing om veelrassig te word nie.
Daar is nié uitsonderings op beginsels nie. Die
landswette maak voorsiening vir vryheid van geloof
en ons glo immers God het volke geskei en hulle
grense vasgestel (Deut. 32:8).

Organisasies kan met hulle doelwitte dit sigbaar
baie duidelik stel dat hulle bestaan om die belange
van spesifiek die Afrikanervolk, wat 'n blanke volk
is, te bevorder. Selfs op die ANC-regering se vorms
word vereis dat ras ingevul moet word. Verder kan
'n foto vereis word. Só kan vooraf bepaal word wat
iemand se ras is. Dit geld ook vir kompetisies.  Enige
Nie-Blanke wat dan inskryf sal wéét hy sal gedis-
kwalifiseer word.

Solidariteit en AfriForum bevorder die gedagte van
nierassigheid en wil wegdoen met alle verwysings
na ras. “Ons moet van ’n rasgebaseerde narratief
en samelewing wegbeweeg," verklaar AfriForum.
Waar Blankes egter met Nie-Blankes vermeng het,
was daar egter altyd, sonder uitsondering, net agter-
uitgang. Kyk net na die arm lande van Latyns-
Amerika. Daar is biologiese verskille tussen Blankes
en Nie-Blankes. Daar is, onder andere, baie groot
verskille tussen Blankes en swartes se gemiddelde
intelligensie (volgens die gesaghebbende boek
"The Bell Curve" deur Richard J. Herrnstein en
Charles Murray). Kleurlinge se intelligensie is ook
na bewering, op gemiddeld, oor die algemeen heel-
wat laer as Blankes se intelligensie.

Die Afrikanervolk begin nou die nuwe wêreldorde
se leuens en propaganda glo dat daar nie iets soos
biologiese rasverskille bestaan nie en dít kan tot
die vernietiging van ons volk lei, of dan ten minste
tot die vernietiging van 'n groot deel van ons volk
wat sal vermeng met bruinmense. Nou sien mens
al tot byvoorbeeld in die amptelike video van Bok
van Blerk se lied "Sing Afrikaner sing" hoe daar
ook kleurlinge as Afrikaners uitgebeeld word...

Blanke Volksorganisasies

Hoekom doen regse organisasies "niks" vir die volk
nie? Die vraag is eerder hoekom ondersteun Boere-
Afrikaners fopspene soos AfriForum met hulle tyd
en geld, in plaas van om regse volksorganisasies
(wat glo in witmanskap en Afrikanervryheid) te on-
dersteun? Want elkeen wat Solidariteit en AfriFo-
rum ondersteun met hulle tyd en geld, moet as hulle
die beskuldiging maak dat die regse blanke volks-
organisasies "niks" doen nie, liewer self in die spieël
gaan kyk vir die rede.  Want hoe moet blanke volks-
organisasies iets vir die volk doen as volksgenote
al hulle geld en tyd spandeer om die veelrassige
Solidariteit Beweging en AfriForum sterk te maak?

Die blanke volksorganisasies kan níks doen son-
der fondse en mannekrag nie. Vergeet die kort-
termyn voordele waarvoor fopspene soos Solidari-
teit / AfriForum en die Vryheidsfront Plus "veg" en
werk liewer aan die langtermyn voordeel van vry-
heid in 'n eie onafhanklike blanke volksrepubliek,
waar daar géén diskriminasie teen witmense sal wees
nie. Dit is hartseer dat die meerderheid Afrikaners
nie besef dít is die oplossing nie. Die vyande van
ons volk het egter dalk net die regte aas gehad om
Blankes mee te vang.

(Mnr. Jan-Tinus Smuts is ’n voormalige HNP-jeug-
leier en voormalige redaksielid 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.)
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Stuur fortuinsoekers terug

Voorpost betoog dat 
Europese vlugtelinge eerder 
geakkommodeer moet word.

Sedert die toestroming van vlugtelinge in 2015 is
die leefomgewing in Europa merkbaar gedesta-
biliseer. Die hekke van Europa word wyd oopge-
maak vir miljoene vlugtelinge van Islamitiese konti-
nente en die immigrasiegolwe word steeds groter.
Europa kan onmoontlik hierdie massa mense akkom-
modeer sonder om sy eie fondamente, stabiliteit,
voorspoed en veiligheid in gevaar te stel.

Met hierdie agtergrond het die Vlaamse nasio-
nalistiese aksiegroep, Voorpost, ‘n protesoptrede
in Saint-Laureins in Vlaandere gehou om te eis dat
Europese vlugtelinge eerder geakkommodeer word
in plaas van geluksoekers uit Afrika en Asië.

“Die EU moet kies vir menslike ontvangs in sy
eie streek, maar hy kies vir 'n historiese migrasie
na Europa, wat tot herbevolking sal lei,” sê Voor-
post. “’n Ander migrasiebeleid is dringend nodig en
die ontvangs van vlugtelinge in hul eie streek moet
die beginpunt wees. Nou meer as ooit, tydens hier-
die betreurenswaardige broedermoordoorlog op
ons Europese bodem.”

In onlangse jare is daar talle asielsoekersen-
trums dwarsdeur Vlaandere opgerig, maar is gevul
met fortuinsoekers van ander dele van die wêreld,
wat geen ruimte laat vir Europeërs wat ons hulp
regtig nodig het nie.

“Dis hoekom ons boodskap: Maak plek vir Eu-
ropese vlugtelinge en stuur die fortuinsoekers die
land uit!”

50 jaar taalstryd in Vlaandere

TAK (Taal Aksiekomitee) in Vlaandere vier vanjaar
sy 50ste bestaansjaar, en is waarskynlik die oud-
ste nasionalistiese aksiegroep. Voorpost is nou 46
jaar oud.

“Die verdienste van TAK in die Vlaamse stryd is
enorm. TAK het 'n groot rol gespeel in die stryd om
amnestie. TAK het in samewerking met die Vlaam-
se inwoners die voortou geneem en die leiding ge-
neem in die stryd teen die verfransing van Vlaams-
Brabant,” sê mnr. Luc Vermeulen, voormalige Ak-
sieleier van Voorpost en bekende in nasionalis-
tiese kringe in Vlaandere.

TAK het veral ses munisipaliteite wat gedreig het
om te verfrans as gevolg van regeringsbeleid, ge-
reeld besoek en vreedsame “uitstappies” daarheen
georganiseer waar mense met plakkate deur die
dorpe stap en eis dat die regeringsbeleid verander
en dat Nederlands weer sy regmatige plek kan in-
neem. Daar is ook besoeke aan munisipale rade
gebring en betogings gereël.

Ook in die stryd vir die behoud van Voeren in
Vlaandere het TAK, sekerlik in die laat 1970's en
vroeë 1980's, uitstekende werk gedoen onder lei-
ding van Eric Crommelinck in samewerking met
die Harde Vlaamse Voerkern, onder leiding van
Leon Banken. Mnr. Vermeulen sê verder: “Ons het 

(Vervolg op bladsy 9)

Een van TAK se openbare optredes
teen verfransing
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dikwels met Voorpost oorlog gevoer, veral tydens
die talle amnestie-aksies, in die stryd vir die behoud
van Voeren in Vlaandere en in die stryd teen die
verfransing van Vlaams-Brabant. TAK en Voorpost
het vir tien jaar stelselmatig die munisipale rade
van die Ses besoek (drie munisipaliteite is opge-
volg deur TAK, die ander drie deur Voorpost) om te
verhoed dat burgemeesters, wetgewers en (of) mu-
nisipale raadslede die taalwette tydens die sitting
oortree het, en dit was meer die reël as die uitson-
dering om te protesteer en op te tree. Geweld-
dadige skermutselings met die polisie het dikwels
plaasgevind, waarna die aktiviste na die Brusselse
polisieselle oorgeplaas is.”

Mnr. Vermeulen het TAK “baie strydlustigheid en
sukses” toegewens vir die volgende vyftig jaar!

Daar is egter nog ander probleme: “Die stryd teen
die verfransing van Vlaams-Brabant is uiters be-
langrik, maar in ons groot stede is daar bitter min
woonbuurte waar Nederlands sigbaar is, behalwe
vir die straattekens. Alle winkeladvertensies is in
Arabies. Ek dink daar is nog 'n werksveld oop vir
die Taal Aksiekomitee. Jy kan op Voorpost staat-
maak om daardie stryd saam te veg.”

Sjina perk noordelike provinsie in

Die provinsiale regering van Noord-Sjina se Jilin-
provinsie het ‘n onmiddellike algehele inperking vir
dié provinsie aangekondig, het Sjina se Xinhua-nuus-
agentskap berig. Die sowat veertien miljoen inwo-
ners mag nie die provinsie verlaat nie. Slegs Chang-
chun, die hoofstad van Jilin, is aanvanklik ten volle
ingeperk, maar die res van die provinsie het kort daar-
na gevolg as gevolg van nuwe Covid-19-gevalle
wat aangemeld is.

Ook die metropool, Shenzhen, is vir 'n week in-
geperk. Die maatreëls is deel van 'n poging om die
verspreiding van die omikron-variant in die land te
bekamp. Die aantal Korona-gevalle in Sjina het die
afgelope tyd vinnig toegeneem.

As gevolg van die inperkings het die maatskap-

pye Foxconn en Volkswagen hulle produksie-aan-
legte in Sjina gedeeltelik gesluit.

Foxconn, 'n groot verskaffer aan die Amerikaanse
tegnologiegroep, Apple, het sy aktiwiteite in Shen-
zhen gesluit weens die inperkings daar. Die Tai-
wanse maatskappy – wat ook onderdele vir Dell,
Sony en baie ander groot tegnologiemaatskappye
maak – het dit kort nadat die inperkings in werking
getree het, aangekondig.

Volkswagen het ook drie van sy fabrieke gesluit
weens die inperkings. Die fabrieke is geleë in
Changchun in die Jilin Provinsie. Dié fabrieke ('n
VW-fabriek, 'n Audi-fabriek en 'n onderdelever-
vaardiger) is 'n gesamentlike onderneming met die
Chinese FAW. Die sluiting is deur die owerhede
beveel en sou volgens die Duitse motorgroep aan-
vanklik vir drie dae geld.

Biden en sy Demokrate kry swaar

Die jongste Wall Street Journal-meningspeiling
skets ‘n situasie wat beskryf word as 'n "5-alarm-
brand vir die Demokratiese Party."

Die peiling onder 1 500 geregistreerde kiesers het
getoon dat 'n meerderheid kiesers (57%) die Ame-
rikaanse president, Joe Biden, se werkprestasie af-
keur, terwyl 63% van die geregistreerde kiesers
meen die land as geheel beweeg in die verkeerde
rigting. Soveel as 65% van die kiesers meen die
ekonomie is op die verkeerde pad. 

Dit is verdoemende syfers vir die Demokratiese
Party wat die meeste politieke beheer in Washing-
ton uitoefen. Die sentimente onderstreep ook die
opdraande stryd wat Demokrate in die gesig staar
as hulle daardie beheer wil behou ná die 2022-
middeltermynverkiesing.

Dit is die tweede meningsopname wat dieselfde
tendens uitwys.

Trouens, 'n meerderheid van die respondente in
die Journal-peiling glo oorweldigend dat Biden - die
hoof van die Demokratiese Party - nie op die regte
kwessies gefokus is nie, en keur sy hantering van
die ekonomie, inflasie, die grenskrisis, immigrasie
en misdaad af. Hulle het ook bevind dat Biden geen-
sins 'n sterk leier is nie.

Die peiling het bevind dat meer geregistreerde
kiesers waarskynlik vir die Republikeine sal stem
as vir die Demokrate (46% teenoor 41%) in die ko-
mende verkiesing. Hulle glo dus dat die Republi-
keinse Party die oplossing is vir die probleme wat
Biden en Demokrate nie kon hanteer nie.

Ten spyte van al hierdie probleme, word dit selfs 

(Vervolg op bladsy 10)
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erger vir die Demokrate aangesien die Republi-
keine selfs beduidende steun wen onder Spaanse
en swart kiesers.

Sedert die laaste Journal-peiling in November, het
Republikeine nege persentasiepunte onder Spaanse
kiesers gewen, terwyl die Demokrate 21 punte onder
swart kiesers verloor het. In die November-opname
het 56% van swart kiesers gesê dat hulle in 2022
vir 'n Demokraat wil stem. Nou sê net 35% dat hul-
le Demokrate verkies. Steun vir Republikeine onder
swart kiesers het toe 'n yslike 12 punte gestyg van-
af die November-opname tot die huidige 27%, het
die Journal bevind.

Philip Klein het in die National Review geskryf:
"Dit is geregverdig om te sê dat as hierdie getalle
enigsins naby die werklike resultate is, die Demo-
krate in November vernietig sal word."

“Te veel Covid-sterftes gerapporteer”

Die Massachusetts Departement van Gesondheid
het aangekondig dat hy sy gesondheidsopsporings-
metodologie sal aanpas nadat die huidige benade-
ring gelei het tot 'n "aansienlike oortelling" in Covid-
19-sterftes in die staat.

In 'n persverklaring het die departement erken
dat dit 4 081 sterftes terugwerkend uit die staat se
algehele telling sal verwyder, terwyl 400 sterftes
bygevoeg word, wat die netto verandering 'n af-
name van ongeveer 3 700 maak.

Die oortelling was glo die gevolg van 'n foutiewe
maatstaf vir insluitings wat sterftes as gevolg van
Covid-19 aangeteken het as die individu 'n beves-
tigde positiewe toets gehad het binne 'n sekere
tydsraamwerk voor hul afsterwe.
Die State House News Service het berig dat Mas-

sachusetts onder die ou metodologie 'n sterfte as
Covid-verwant beskou het as dit aan ten minste
een van drie kriteria voldoen:

• ’n Ondersoek het vasgestel die virus die dood
“veroorsaak” of daartoe “bygedra”;

• Die doodsertifikaat het Covid-19 of 'n "ekwiva-
lente term" as die oorsaak gelys; of
• Die oorledene het 'n Covid-19-diagnose binne 60
dae voor sy dood gehad.

In ooreenstemming met leiding van die Raad van
Staat en Territoriale Epidemioloë en die Amerikaanse
Sentrums vir Siektebeheer en -voorkoming, het die
departement besluit om daardie tydraamwerk in
die helfte te sny. In die toekoms sal die staat 'n
Covid-19-sterfte aanteken vir sover die individu 'n
bevestigde positiewe toets gehad het binne 30 dae
voor hul dood.

"Hierdie strategie het goed gewerk aan die begin
van die pandemie," het Margret Cooke, openbare
gesondheidskommissaris, verklaar. "Maar met ver-
loop van tyd het ons benadering te uitgestrek ge-
blyk te wees en gelei tot 'n aansienlike oortelling
van sterftes in Massachusetts. Mense wat Covid
vroeër in 2020 gekry het en om ander redes ge-
sterf het, is uiteindelik steeds ingesluit by Covid-
geassosieerde sterftetellings."

Kritici sal opmerk dat die staat se nuwe metodo-
logie - hoewel 'n verbetering - waarskynlik steeds
opgeblaasde resultate sal lewer, aangesien dit merk-
waardig genoeg, steeds sterftes as Covid-19-sterftes
aanteken solank die oorledenes bloot 'n infeksie
gehad het voordat hulle gesterf het, ongeag of die
virus as 'n werklike oorsaak van dood vasgestel
kan word.

Nieteenstaande het die staatsepidemioloog, dr.
Catherine Brown, gesê die opdatering sal "seker
maak dat wat ons rapporteer die akurate impak van
Covid is."

"Mense wat ernstig siek is en vir langer in die
hospitaal opgeneem is en uiteindelik sterf ná daar-
die 30 dae, het byna altyd Covid op hul doodserti-
fikaat gelys, so hulle word uiteindelik onder 'n
ander metode getel," het sy verduidelik.

EU-hoof word ondersoek

Die hoof van die Europese Kommissie, Ursula von
der Leyen, word deur verskeie Europese parlements-
lede verdink van ernstige botsing van belange.

36 Europese parlementslede het nou 'n inisiatief
van stapel gestuur om die volle bekendmaking van
die EU-kommissie se kontrakte met die vervaardi-
gers van Corona-entstowwe te eis. Dit gaan veral
oor Von der Leyen, aangesien sy daarvan verdink
word dat sy by sekere kontrakte baat gevind het.

Die inisiatief is geloods deur die Alternative für
Deutschland (AfD) se parlementlid, Christine Anderson 

(Vervolg op bladsy 11)
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en die Roemeense Christen-demokratiese Cris-
tian-Vasile Terhes. Ander verteenwoordigers van
die AFD, EPP, FPÖ, maar ook die Groenes en die
Linkses is ook aan boord. Die veelparty-inisiatief
eis onder meer die bedanking van Ursula von der
Leyen. Sy word daarvan beskuldig dat sy betrokke
was by 'n "reusagtige Covid 19-wetenskaplike be-
drog". Die EU se inentingsveldtog, sê hulle, bedreig
demokrasie, vryheid en menseregte in Europa.

Die Europese beleidswoordvoerder van die AfD-
parlementêre groep in die Beierse staatsparlement,
Martin Böhm, sien die inisiatief in die groter kon-
teks van die opgevoerde "pandemie" van die afge-
lope twee jaar. Böhm het verduidelik: “Die uit-
sluiting van die ongeëntes, die bedreiging van ver-
pligte inenting, die beperkings op vryheid van werk,
beweging en onderwys, en die skending van
pasiëntvertroulikheid, het die vertroue van miljoene
mense in demokratiese instellings ondermyn.

Nou kom steeds meer besonderhede uit die
voorgeskiedenis van die wêreldwye pandemie-
skandaal aan die lig. Blykbaar is 'n soort “inenting-
sakeplan” privaat tussen die hoofuitvoerende be-
ampte van Pfizer en Von der Leyen gekoördineer
voordat die EU-kommissie na bewering begin het
om die Covid-19-entstowwe as die enigste middel
teen Korona te bevorder. Die kern van hierdie plan
was moontlik ‘n private sakebelang, eerder as be-
sorgdheid oor openbare gesondheid.

Die bedrywighede van die man van die EU-kom-
missie se president, Heiko von der Leyen, as kon-
sultant in die farmaseutiese industrie en mediese
direkteur van 'n bio-farmaseutiese maatskappy, ver-
sterk die vermoede van ernstige belangebotsings.

Die hoof van die kommissie moet nou haar kor-
respondensie met Pfizer openbaar maak en alle
misverstande uit die weg ruim, word geëis. “As sy
nie hierin slaag nie, moet sy bedank,” het Böhm
onderstreep. "Die Europese publiek het die reg om
die werklike redes agter die inentingsveldtog te weet."

“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.

“Menseregte”
(Van bladsy 1)

Hoofstuk 2 van die huidige Suid-Afrikaanse
Grondwet (Wet 108 van 1996) bepaal in artikel
9(1) “Elkeen is gelyk voor die reg en het die reg op

gelyke beskerming en voordeel van die reg”, en in
artikel 9(3) “Die staat mag nie regstreeks of on-
regstreeks onbillik diskrimineer op een of meer
gronde nie, met inbegrip van ras, ... etniese of
sosiale herkoms, kleur, ... godsdiens, gewete, oor-
tuiging, kultuur, taal en geboorte.”

Onder byna 28 jaar van ANC-bewind, het dit
geblyk dat bogenoemde bepaling nie op die Blan-
kes, en in besonder die Afrikaners, van toepassing
is nie, en dat dié geen menseregte blyk te hê nie,
en dat die ANC se selfbeeld steeds so swak is dat
hy homself deur wetgewing probeer beskerm teen
‘n blanke minderheid wat weier om deur hulle on-
dergeploeg te word.
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Verskoning

Ja voorwaar, Sarel moet verskoning vra. Sy voor-
spellings rondom die aanstelling van die nuwe
hoofregter was toe verkeerd.

By meer as een geleentheid het Sarel voorspel
dat adjunk-hoofregter Raymond Zondo, ook voor-
sitter van die ondersoekkommissie na staatskaping,
nie die hoofregterspos sal kry nie.

In die eerste verslae van die Zondo-kommissie
het hy nogal nie die ANC gespaar nie, en selfs die
grootbaas, Cyril Ramaphosa, bygekom. Veral toe
Cyril nog voorsitter was van die ANC se Kaderont-
plooiingskomitee.

Zondo het die ANC, sekere lede en selfs Cyril
sodanig bygekom dat Sarel werklik nie gedink het
hy sou die pos kry nie.

• Maar die regter-president van die appèlhof is as
adjunk-hoofregter aangestel. Sy was die regterlike
dienskommissie se voorkeur-kandidaat. Zondo is
egter al aan die ouerige kant en dit is nie seker hoe
lank hy die pos gaan beklee nie. Dalk gaan hy ook
vir ‘n ontbyt met die president genooi word, soos
die polisiekommissaris, om daarna aan te kondig
dat sy dienste effe vroeër beëindig word.

Poskantoor skort sy 
posdiens na Rusland op

Daar is darem nogal pittigheid in die land oor, so
tussendeur al die ellende.

Met die oorlog tussen Rusland en Oekraïne het

die hele Weste nou begin om
sanksies teen Rusland en Wla-
dimir Poetin in te stel.
By die Verenigde Nasies (VN)

was daar ‘n noodvergadering
waar Poetin ook veroordeel is.
Suid-Afrika het egter buite stem-
ming gebly, tot groot ontevre-
denheid van die Weste. 

Gelukkig het die Poskantoor
tot die ANC se redding gekom. Hulle het summier
aangekondig dat hulle met onmiddellike effek enige
posaflewering in Rusland staak.

• Sarel dink dit behoort Poetin binnekort tot oor-
gawe te dwing... Veral in die lig daarvan dat die
Poskantoor nog nie eers ‘n brief kan aflewer van
Pretoria-Noord na Pretoria-Oos nie!

Alweer apartheid “as 
misdaad teen die mensdom”

Die ou NP-minister, Leon Wessels, neem toe aan
‘n Beeld-gesprek deel oor sy nuwe boek waarin hy
natuurlik weer gal braak oor apartheid.

Eers trap hy op sy oorlede maatjie wat homself
nie meer kan verdedig nie, FW de Klerk, en sê FW
moes jammer oor apartheid gevra het toe hy ge-
lewe het, nie postuum in ‘n boodskap nie. 

Toe kom hy met stellings soos: “Gaan staan voor
die familie van Steve Biko en sê vir hulle apartheid
was nie ‘n misdaad teen die mensdom nie. Gaan
staan voor die familie van Anton Lubowski en sê
vir hulle apartheid was nie ‘n misdaad teen die
mensdom nie.”

Gert van der Westhuizen, Netwerk 24 se Stemme-
redakteur, brei in ‘n rubriek in Beeld verder daarop
uit deur te verwys na die paswette, gedwonge ver-
skuiwings, die “opsetlike minderwaardige onderwys”,
oortreding van aandklokreëls en arrestasie. En
verder: “Na die einde van apartheid is daar besluit
om nie vergeldende wraak vir al die onmenslikhede te
neem nie. Die plan was eerder om te versoen.”

• Gaan vertel vir ‘n vermoorde boer se vrou dis nie
misdaad teen die mensdom nie. Onteiening son-
der vergoeding is erger as gedwonge verskuiwing:
toe is hulle nog na ander plek skuif, nou gaan jy
met jou klere op straat wees onder die koue ster-
rehemel. Vandag het ons ook paswette: ons moet
ons ID altyd by ons hê, maar die inentigspaspoorte
wat Beeld en Netwerk 24 so propageer, is nog erger

(Vervolg op bladsy 13)
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as die pasboeke, want as hulle hul sin daarmee
kry, sal jy sonder daardie ding nie eens meer kos
kan koop nie. Onlangs het ons nog aandklokreëls
gehad, en het Bheki Cele mense vernederend van
die strande verjaag. Almal wit mense… O ja, en
van “minderwaardige onderwys” gepraat: sou graag
wou hoor wat Gert te sê het oor afgebrande skole,
ouers wat klasse ontwrig, en slaagsyfers wat ver-
laag word om druipelinge deur te laat. Dit is geen
vernedering teenoor hardwerkende leerlinge nie...?

Ministers op straat

Verlede week het ‘n hele klompie ministers en staats-
amptenare lelik op hulle neus gekyk toe hulle nie in
hulle kantore kon kom nie. Selfs sekere hofver-
rigtinge kon nie voortgaan nie.

Die rede is dat die staat nie die huurgeld betaal
het aan die eienaars wat hulle geboue aan die
staat verhuur nie.

Nou is die verantwoordelike minister, voormalige
lid van Pan Africanist Congress of Azania (PAC),
Onafhanklike Demokrate, Demokratiese Alliansie
en tans leier van die Good Party, op die oorlogs-
pad en dreig sy, wat nie rekeninge betaal nie, die
eisers wat nie geld kry nie, met regstappe.

Sarel sal daardie sirkus glimlaggend dophou.
Skynbaar glo sy aan aanval as die beste manier
van verdediging.

Die departemente wat geraak is, is Nasionale Te-
sourie, Polisie, Water en Sanitasie, Hoër Onderrig,
Wetenskap en Tegnologie, Justisie, Korrektiewe
Dienste, Verdediging en Militêre Veterane.

Openbare Werke skuld die Bothongo-groep R50 mil-
joen. Van die departemente betaal glo nie omdat
hulle reken dat die huur te hoog is. So hulle besluit
sommer self dan betaal hulle niks.

• Ja, en ons wil nie Eskom of munisipale rekeninge
betaal nie, want ons glo ook hulle is te duur. Wat
sal met ons gebeur...?

Stygende oliepryse raak ons

Verbruikers is al behoorlik skrik op die lyf gejaag
dat brandstofpryse verder die hoogte kan inskiet,
en selfs vanjaar nog by R40 per liter gaan uitkom.

Nou het die internasionale olieprys weer effe
gedaal, en lyk die verhogings minder erg. Vir nou.

Maar alternatiewe middele is nou skielik weer
onder bespreking, soos elektriese voertuie.

• Werklik? Met Eskom waaroor verbruikers in die-
selfde week vertel is dat beurtkrag fase 5 of 6 ‘n
moontlikheid is? As daar nou elektriese voertuie is
wat gelaai moet word, sal ons fase 9 beurtkrag
sien!

Stelende ministers

Daar is nou al baie gesê oor hoe daar gesteel word
en hoe korrupsie plaasvind, tot op die hoogste vlak
in staats- en regeringskringe.

Sarel verneem toe van die outjie wat sy fiets voor
die parlement se hek neersit.

‘n Polisieman kom na hom toe en vra: “Hoekom
sit jy jou fiets hier? Weet jy nie die president en
ministers kom hier verby nie?

“Toemaar Oom, ek sal my fiets sluit…” sê die man-
netjie.

• Uit die mond van die suigeling sal die waarheid
(en oplossings) kom. Sela.



“Rivierrivier”...?

Baie dankie vir die mooi en interessante artikel oor
die Verwoerddam. Ons gaan waarskynlik - weer!!
- die enigste mense wees wat iets daaroor sê, want
vir selfs Pretoria FM is Verwoerd mos ‘n naam waar-
mee ‘n mens nie met ‘n tang aan vat nie...!

Ek merk in die artikel “Gariep” beteken ‘n rivier.
Ons het dus deesdae ‘n Rivierrivier, en ‘n Rivierdam.
Interessant, want ek het nog nooit gehoor van ‘n
dam wat in die see gebou is, om die see op te dam
nie; of ‘n sanddam om die woestyn se sand en klippe
mee op te dam nie; ek dog alle damme is in riviere...

Maar ek is nie so slim soos die Y En Sie nie...

Johan Wiesner
Verwoerdburg

Dankie!

Die Afrikaner van 4 Maart 2022 was weer een van
MIN Afrikaanse Koerante wat ‘n Ware Boer kan
lees.

Ek het veral die oorsig met betrekking tot Oe-
kraïne baie interessant gevind.

Volksgroete.

Johann van Zyl
E-pos

Geen volkstrots by Afrikaners 
in Australië

Die skielike en totaal onverwagte oorlye van die
krieketlegende, Shane Warne, oorheers die nuus
in Australië.

Daar word vermoed dat hy dalk ‘n hartaanval ge-
had het, maar daar is ook diegene wat fluister dat
dit dalk ‘n nagevolg van die Covid-inspuiting kon
wees. Of die uitslag van die nadoodse ondersoek
bekend gemaak gaan word, is nog nie duidelik nie.

In vergange se dae, onder die leierskap van wyle
eerste minister Bjelke-Peterson, was Queensland
die enigste staat in Australië wat baie lojaal teen-
oor Suid-Afrika gebly het. Vandag is Brisbane, die
hoofstad van Queensland, die tuiste van die groot-
ste konsentrasie van oud Suid-Afrikaners.

Daardie deel van Australië is egter op die oom-
blik slagoffer van die ergste vloedwaters in die ge-
skiedenis! Daar is dele waar die vloedvlak 12 meter
bokant die normale vlak is, die skade beloop meer
as R100 miljard, en daar is meer swaar reën op
pad!

Hier in die weste van Australië, amper 5 000 kilo-
meter wes van Brisbane, gaan die lewe rustig voort
behalwe vir ‘n toename in die voorkoms van Covid-
gevalle sedert die grense ontsluit is.

Die leier van die United Australia Party (UAP),
die biljoenêr Clive Palmer, is in die hospitaal opge-
neem met longontsteking. Die UAP bestee by verre
die meeste geld aan TV-advertensie en daar word
verwag dat hulle baie goed gaan vaar in die al-
gemene verkiesing in Meimaand.

Dit sal vir Suid-Afrika baie goeie nuus wees!
Die lewenskoste in Australië bly redelik konstant

en die lewenstandaard kerngesond.
Wat ek tragies vind, is dat die Afrikaanse gemeen-

skap so min Afrikaanse skole het!
Daar is skynbaar maar ‘n totale gebrek aan volks-

trots onder die Afrikaners in teenstelling met die
Duitsers, die Franse, die Nederlanders en talle ander!

Die gevoel is skynbaar:  Wat is daar om op trots
te wees? ‘n Nasie wat wemel van verraaiers! ‘n
Nasie wat hulle voordoen as Christene, maar hulle
is totaal onderworpe aan die gesag van die an-
tichris en nie aan die Bybel waarop hulle sweer nie!
Baie min van hulle weet eers waar die gelykenis
van die Barmhartige Samaritaan opgeteken is of
sal kan verduidelik dat die Barmhartige Samaritaan
‘n Israeliet was... omdat hulle net mooi niks van die
Bybel weet nie!

Wat kan ‘n man daarvan sê?

Sakkie van der Merwe
Wes-Australië
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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.)
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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: Ps. 119:97-100 Mem. Hoe lief het
ek u wet; dit is my bepeinsing die hele dag. 98  U
gebooie maak my wyser as my vyande, want hulle
is myne vir ewig. 99  Ek is verstandiger as al my
leermeesters, want u getuienisse is my bepeins-
ing. 100  Ek het meer verstand as die ou mense,
want ek bewaar u bevele.

Oordenking:

Luister hoe besing Dawid sy liefde van die wet!
Duidelik is dit nie vir hom plig nie, maar vreugde!
As ‘n mens dit lees weerklink Ps. 1 verse 1 en 2 da-
delik in jou ore: “1  Welgeluksalig is die man wat
nie wandel in die raad van die goddelose en nie
staan op die weg van die sondaars en nie sit in die
kring van die spotters nie; 2  maar sy behae is in
die wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag
en nag.” (eie beklemtoning) Hoor hóé “Welgeluk-
salig is die man” Dawid nie!

Natuurlik is dit net waar van hulle wie se harte deur
die Heilige Gees nuut gemaak is! Omgedraai, hoe-
veel van ons mag as wedergeborenes leef, maar
beleef nie die vreugde, dié welbehae nie?

Moontlik is die oorsaak die populêre mening dat die
wet nie meer van belang is nie, want Christus het
dit kom vervul? Hierdie is waarskynlik die gevolg
van onkunde, want  Matt. 5:18 stel dit duidelik:  “Want
voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die

aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van
die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie.”

Wanneer ek die wet gehoorsaam sodat ek iets
daarmee wil bereik (moontlik onbewustelik), is dit
plig, maar wanneer ek die wet leef en my nougeset
daarby hou, omdat ek daarmee wil dankie sê vir
wat Christus vir my gedoen en in my plek vir my
gedra het, gebeur dit uit liefde, dit is my “lus en
liefde” (HK V/A 88). Hoe meer ek dit oordink hoe
beter verstaan en ken ek my Verlosser!

Gebed: Hemel Vader, laat my dankbaarheid as-
seblief daagliks groei a.g.v. my sondebesef en U
verlossing daarvan.                                                       

AMEN

Woord en wêreld
Is ons lief vir die gebooie van God of is dit plig?

Deur Dr. Gideon Grobler

Dr. Gideon Grobler
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As 'n mens jonk is, dink jy dat as jy
oor 60 gaan, jy op die stoep kan sit
en sokkies brei en koffie drink ter-
wyl die wêreld maar rustig sy eie
loop kan neem. Dit werk toe nie so
nie. Lyk my hoe ouer 'n mens word,
hoe meer dinge verg jou aandag
en van iewers af moet jy die krag
kry om die probleme te hanteer.
Snaakse probleme wat jy nie loop
soek het nie.

Kyk nou net weer hier. Rustig en
vrolik het ons klomp in vrede op
Tweede Wind kom woon. Ver van
die stad se gewoel met die oopheid
van die natuur om ons. Snags is dit
doodstil en pikdonker.

Tot met die aankoms van die Fer-
reiras oorkant die pad. Die mense
wat die hele plek vol hoëdigtheid,
laekoste huise wil bou. Net die idee
daaraan het ieder en elk omgekrap
en ons manne het dadelik ingeklim
om ondersoek in te stel.

So het ons Saterdagmiddag met
ons piekniekmandjies en swaar-
moedigheid in ons harte gaan uit-
span onder die groot ou witstink-
houtboom.

Daar is vuur gemaak en die roos-
ters vol karmenaatjies en wors ge-
pak, terwyl 'n pot pap en een met
tamatiebredie eenkant oor die kole
stowe.

Tussen die bakke met slaai skuil 'n
enkele bottel van Koekemakranka

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..

se "brandstof", asook ‘n klomp klein
glasies.

Na ete vra Servaas vir Eerwaarde
om die vergadering te open en stel
dan ons regsgeleerde, Gabriël, aan
die woord. Hy het deeglik onder-
soek ingestel en berig dat die ont-
wikkelaars tans die grond huur,
maar 'n opsie het om te koop, mits
hulle regte vir ontwikkeling kan kry.
Hy verduidelik dat baie faktore die
goedkeuring van sulke regte kan
keer. Ontwikkelaars kan dikwels
baie van hierdie faktore uit die weg
ruim.

Een ding wat geen ontwikkelaar
egter uit die weg kan ruim nie, is
wanneer daar 'n bedreigde dier- of
plantsoort op die terrein voorkom.

Dis hier waar Kwarta haar staal
wys. Sy is 'n opgeleide bioloog met
kontakte in natuurbewaring. Sy on-
derneem om summier hulp te kry.
Intussen gaan sy self begin rond-
snuffel, veral langs die rivier.

Herklaas staan op. "Vriende, 'n heil-
dronk op ons vryheid en vrede!
Met die komplimente van ons eie
stookketel," sê hy terwyl hy die bot-
tel vol perskeproduk optel.

Klein, geel blaartjies begin hier en
daar neerdwarrel uit die boom-
takke.

Gezina kyk op. "Die winter is van-
jaar vroeg op pad, " sê sy. "Elke
jaar bekommer ek my so oor ons
volk se behoeftige ou kleintjies wat

nie genoeg warm kleertjies het
nie."

"Nouja, dan moet ons begin brei,"
sê Bettie. "Met die moeilikheid oor-
kant die waters, kan ons hier ook
probleme verwag. Ek dink ons moet
almal inspring en truie brei vir ons
volk se kleingoed. "

"Bettie, jy praat 'n waar woord. Net
môre kry ek wol. As die eerste blare
begin val, jeuk my hande mos altyd
om te brei."

Skielik spring Allegro op. "Beaufort,
los dit! Rosie! Sjoe daar - weg is
julle!"

Twee donkies skop vas agter die
tafel. Herklaas se bottel het omge-
val en die twee lek elke druppel op
terwyl die donkie-oë omdop van
lekkerkry.

"Tannie, die donkies moet net nie
begin sing soos oom Kou-ekke-
moor nie," kom dit droog van oom
Janneman.

Ai tog.

Groete ook aan ou Swaer.

Jou liefhebbende
Sus Lettie.


