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Republiek van die Absurde:

‘n Nuwe staatsbeheerde kragvoorsiener as direkte
kompetisie met Eskom, ‘n verdere kragverhoging van
soveel as 30%, ‘n boete op private sonenergie, en
raffinaderye wat een vir een toemaak, is die absurde
prentjie van die land se huidige energiesituasie.

Cyril Ramahosa het by sy politieke bedmaats, die
SA Kommunistiese Party, aangekondig dat daar
oorweging gegee word aan sy minister van energie,
Gwede Mantashe, se geklike idee dat daar ‘n nuwe
“Eskom”, wat ten volle deur die staat beheer en be-
stuur gaan word, beplan word.

Politieke ontleders beskou dit as ‘n klap in die gesig
van Eskom se uitvoerende hoof, André de Ruyter,
wat juis deur Ramaphosa aangestel is om die krag-
voorsiener reg te ruk. In dieselfde week het Ra-
maphosa en De Ruyter volgens berigte verskeie
gesprekke gevoer oor die elektrisiteitskrisis, en
skynbaar beplan Ramaphosa om weer sy “fellow
South Africans” daaroor toe te spreek. Net daarna
laat bars hy dié bom op die SAKP-kongres, wat
neerkom op ‘n mosie van wantroue in De Ruyter
en sy span. Waarnemers het al hul verbasing uit-
gespreek dat De Ruyter nie summier sy bedan-
king ingedien het nie.

Intussen het Eskom aangedui dat hy by Nersa
gaan aansoek doen vir ‘n tariefverhoging van net
meer as 30%. Dit volg op die buitengewone ver-
hoging wat die kommunistiese vakbonde vir hulle
lede afgeforseer het. So ‘n verhoging, selfs net die
helfte daarvan, sal ‘n verreikende negatiewe in-
vloed op die ekonomie hê.

Intussen kan Eskom steeds nie genoeg elektri-
siteit opwek nie, en is beurtkrag steeds van toe-
passing, alhoewel dit al gedaal het van fase 6 na
fase 1. Dit het egter daartoe gelei dat steeds meer
gebruikers kyk na die moontlikheid van alterna-
tiewe elektrisiteit. Kragopwekkers is geen oplos-
sing meer nie, vanweë die hemelhoë petrol- en
dieselpryse. Gevolglik skakel al meer mense en in-
stansies oor na volledige of gedeeltelike sonkrag-
stelsels.

Dié gebruikers staar nou ‘n “boete”in die gesig,
aangesien Eskom nuwe absurde kragtariewe voor-
stel wat kan beteken dat huishoudings wat laer as
die gemiddelde elektrisiteit verbruik, asook baie
sonkraggebruikers wat steeds op die Eskom-net-
werk is, elke maand etlike honderde rande meer sal
moet betaal. "Die doel is nie om bykomende in-
komste te kry nie, maar om tariewe so te herbalan-
seer dat vaste koste tot 'n groter mate deur vaste
heffings verhaal word," is Eskom se verklaring vir
hierdie absurdheid.

Eskom wil hê die tarief moet opgedeel word in twee
heffings wat die koste afsonderlik verantwoord.
Kliënte sal 'n vaste kapasiteitsfooi, onafhanklik van
gebruik, betaal om vaste koste te dek, en 'n ver-
anderlike heffing gebaseer op hul verbruik.

Eskom beweer dat die gemiddelde huishouding
in Suid-Afrika 900 kWh elektrisiteit per maand ge-
bruik.  Eskom-kliënte met verbruik onder 900kWh
sal in terme van hierdie voorstel aansienlik meer be-
taal as voorheen. 'n Gebruiker wat voorheen 400 kWh
op Homepower 1 gebruik het, sal R593 per maand
meer op die voorgestelde nuwe Homepower 1-tarief
betaal. Huishoudings met 800 kWh maandelikse
verbruik, sal R271 meer betaal. Hoe hoër die maan-
delikse verbruik, hoe laer is die toename, en kliënte
wat 1 000 kWh of meer gebruik, sal selfs minder be-
taal. Dit beteken dat die klein elektrisiteitsgebruiker 

(Vervolg op bladsy 14)



Dit is dalk gepas om in Julie, wat
as sogenaamde Mandela-maand
in Suid-Afrika bekend staan, ter-
wyl die VN selfs ‘n internasionale
Mandeladag verklaar het, weer te
gaan kyk wie hy werklik was.

Die Suid-Afrikaanse media doen
jaarliks rondom sy geboorteherden-
king moeite om ons te vertel wat
‘n fantastiese man hy was. Selfs
die Afrikaanssprekende media,
wat deesdae vol nat agter die ore-
omroepertjies sit wat niks van die
Mandela-era weet nie, doen aan
hierdie sieklike misleiding mee.

Ook op skool, en dit sluit helaas
heelwat van die tuisskool diens-
verskaffers in, word Mandela as ‘n
heilige voorgestel en word kinders

van vroeg af gebreinspoel in dié rigting, terwyl
volksgeskiedenis geen plek meer kry nie.

Wie was hierdie man wat voorgehou word as ‘n
legende? 

Die geëerde historikus, dr. PW (Pieter) Möller, skryf
in die inleiding van sy boek, “Die Mandela Le-
gende / The Mandela Legend”: “’n Legende/sage
kan beskou word as ‘n volksoorlewering oor ‘n
volksheld. Dit het ‘n historiese agtergrond, maar is
deur fantasie uitgebrei en gekleur. In Mandela se
geval is daar, wat die reggeskape Afrikaner en enige
regdenkende mens betref, geen sprake van ‘n volks-
held nie, maar wel van fantasie wat tot iets bonatuur-
liks opgeblaas is. Wanneer die feite op ‘n realistiese
en objektiewe wyse onder oë geneem word, is dit
baie duidelik dat ‘n valse beeld van die sogenaam-
de geliefde Madiba aan die wêreld voorgehou word.
Hy is allermins die sagmoedige en vredeliewende
Neelsie waarvoor hy wêreldwyd uitgemaak word,
maar in werklikheid ‘n geweldenaar. Hy het ook nie
sonder rede vir 27 jaar in die tronk gesit nie, soos
voortdurend beweer word. Blyke van hierdie on-
ware voorstellings word onder meer in die London
Independent van Mei 1993 aangetref waarin op
onsinnige wyse beweer word dat ‘Nelson Mande-
la is a noble man... imprisoned for 27 years for his
dedication to the cause of the Black majority in
South Africa.’ Hoeveel van hierdie verdraaiings aan
onkundige napratery en hoeveel aan kommunis-
tiese propaganda toegeskryf moet word, sal nie
maklik bepaal kan word nie. Die waarheid is egter
dat hy nie sonder rede in die tronk op Robbeneiland
gesit het nie. Hy was ook beslis nie daar bloot
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. Die Mandela Legende omdat hy ‘n teenstander van apartheid was nie; hy
was daar omdat hy ‘n regering wou omverwerp en
in die proses derduisende onskuldige mense op
wreedaardige wyse om die lewe wou bring, iets
waarvoor hy die doodstraf verdien het en baie ge-
lukkig was dat die sogenaamde apartheidsregime
dit nie voltrek het nie. In sy outobiografie, Long
walk to Freedom, erken hy byvoorbeeld dat hy die
opdrag gegee het vir die plant van die Kerkstraat-
bom gedurende die tagtigerjare waarin elf onskul-
dige mense gedood en talle beseer is.

“Ten spyte hiervan is Mandela ‘n ikoon gemaak en is
hy aan die wêreld voorgehou as ‘a man of recon-
ciliation’ as ‘essensially moderate, a man of spe-
cial discerment, a courageous freedom fighter’. Sy
internasionale pryssangers het selfs sover gegaan
om hom met Moses en George Washington te ver-
gelyk. Die kroon word egter gespan deur die Ame-
rikaanse neger Jesse Jackson wat nie geskroom het
nie om hom op godslasterlike wyse selfs met Jesus
Christus te vergelyk. Wat egter ewe verstommend
is, is dat die-na-1966-Suid-Afrikaanse regerings deur
die jare weinig gedoen het om die ware Nelson Man-
dela te ontmasker of sy aandeel aan die Rivonia-kom-
plot en sy noue verbintenis met die ANC/SAKP, en
wat hierdie alliansie verteenwoordig en beoog het,
aan die groot klok te hang én die landsburgers so-
doende daaroor in te lig.”

Die ruimte laat nie toe om verder op Mandela se wan-
dade en kommunistiese verbintenisse en ideologie
in te gaan nie, en ons volstaan met dr. Möller se in-
leiding. Die kleed het op ons as Afrianernasionaliste
geval om Mandela te bly ontbloot vir wie hy was.
Om Mandela as heilige voor te hou en te aanvaar,
word die gebeure rondom Mandela se verhoor en
gevangesetting as ‘n historiese fout uitgebeeld, wat
dit beslis nie was nie. As dit so aanvaar word, is dit
net nog ‘n metode om die Afrikaner onder ‘n voort-
durende valse skuldgevoel te hou, en word dit ge-
sien as ‘n regverdiging van die FW de Klerk-bewind
om die mag aan die ANC te oorhandig.

Vandag sien ons die gevolge daarvan, en dit waar-
mee ons vandag sit, het begin by die “heilige” Man-
dela, wat ‘n volksvyandige en onchristelike grondwet
aan die land opgedwing het; in wie se tyd plaas-
moorde ernstig toegeneem het sonder dat hy iets
daaraan gedoen het; in wie se tyd daar aktief begin
is met “affirmative action”, swart bevoordeling en
uitdrywing van blanke kundigheid uit sleutelposte.
Vandag sien ons die uitrol van die Mandela-beleid.

Cyril Ramaphosa was Mandela se regterhand, en
dikwels word daar gesê dat Mandela vir Ramapho-
sa polities geskool het. Wel, ons sien en ervaar die
resultate daarvan!
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Waarskuwings uit Moskou

Waarskuwings oor die gevolge van die ontbanning
van die ANC-SAKP het selfs uit Moskou gekom,
vreemd genoeg. ’n Gesiene navorser en sekretaris
van die Afrika Instituut in Moskou, Vladimir Tik-
homirov, het op 9 Augustus 1990 gewaarsku dat die
akkoord tussen die De Klerk-regering en die ANC
bevraagteken moet word in die lig van belangrike
oorwegings. Thikomirov skryf [Dirk Kunert. 1991.
Glasnost: New thinking and the ANC-SACP Al-
liance. International Freedom Foundation. Bryan-
ston, Johannesburg. [bl. 148]]:

FW de Klerk en die rewolusie van 1994:
Die misleiding wat Suid-Afrika oor die afgrond gestoot het. 

(Deel 6)

Mnr. Meinhard Peters

Hierdie is die sesde aflewering van ’n dokument
wat opgestel is deur mnr. Meinhard Peters, na-
mens die Instituut vir Kultuur en Geskiedenis in
Pretoria, ’n private navorsingsinstansie.

Die dokument is aanvanklik opgestel as ’n ope
brief aan mnr. FW de Klerk, na aanleiding van sy
volgehoue standpunt dat hy en sy regering korrek
opgetree het toe die mag aan die ANC oorhandig is.

De Klerk het selfs in ’n boodskap wat ná sy af-
sterwe uitgestuur is, hardnekkig volgehou dat hy reg
opgetree het. Die afgelope tyd is dr. Dawie de Vil-
liers, een van die ministers in De Klerk se kabinet,
oorlede. RSG het verskeie onderhoude met De Vil-
liers uitgesaai waarin hy sy aandeel in die oorgawe,
en in die skryf van De Klerk se berugte Rooi Vry-
dag-toespraak van 2 Februarie 1990, besing het.

Aangesien die ope brief aan De Klerk gerig was,
is die styl daarvan aan De Klerk self, en Die
Afrikaner gaan dit netso publiseer, al is De Klerk
nie meer daar nie. Daar is egter steeds van sy kol-
legas wat deel was van alles, wat steeds die ge-
leentheid het om daarop te antwoord.

Die dokument is aan De Klerk self gestuur, asook
aan sy FW de Klerk-stigting en aan dr. Theuns Eloff
wat op daardie stadium aan die hoof van die FW de
Klerk-stigting gestaan het. Niemand het ooit op die
dokument, en die beskuldigings en verwyte wat daar-
in gemaak is, geantwoord nie. In wese is daar dus
steeds vrae wat hy nooit beantwoord het nie, en die
dokument bevat heelwat feite wat mense alweer
vergeet het.  

Hy skryf ook verder, met profetiese insig: 

Met hierdie woorde het Tikhomirov die hele on-
twikkeling geskilder wat ontstaan het vanaf 1990
tot 1994, maar ook die gebeure vanaf 1994 tot
vandag toe. 

Aanskou die aansprake en die eise van die on-
geletterde, ongeskoolde massas wat rondom die
ANC, die SAKP, die swart vakbonde en die EFF ver-
gader en die metodes wat hulle gebruik om “gratis
onderwys”, uitspattige verhogings en ander voor-
dele af te dwing. Aanskou hulle aanslag op histo-
riese monumente, die besetting van eiendomme,
geweld op kampusse en betogings wat dienste oral
in die land tot stilstand bring. In die afgelope vyf jaar,
so lui ’n berig onlangs oor die radio, is daar 500
gevalle van brandstigting in die Wes-Kaap aan-
gemeld, alles gerig op die ontwrigting van die trein-
dienste in die Skiereiland.  

Afrikaans vir die wolwe gegooi

’n Deel van ons gesprek met u in die Uniegebou
het gegaan oor wat die uitwerking van u onder-
handelinge op Afrikaans sou wees. U was baie 

(Vervolg op bladsy 4)

“The abolition of the State of Emergency in line
with the ANC-Government Accord is question-
able, because violence may outgrow the con-
fines of black communities and anarchy may
sweep the country.”

“With the spirit of violence escalating, no future
South African government will escape the col-
ossal problem of a black and violent genera-
tion... uneducated and doomed to misery, yet
used to getting what they want by forceful
methods.”
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(Van bladsy 3)

ontwykend; en u het veral klem gelê op die uit-
gangspunt dat alles onderhandelbaar sou wees
behalwe u Christelike waardes. U wou te kenne gee
dat die posisie van Afrikaans deur onderhandeling
beveilig sou word, of dat daar voorsiening gemaak
sou word vir die verskansing van taalregte. 

Binne enkele jare na 1990 het die werklikheid an-
ders gelyk, selfs nog tydens u eie termyn as staats-
hoof. Die verpligting wat in die nuwe bedeling op
Afrikaanse instellings geplaas was, was dat hulle
moes transformeer tot oop, rasgeïntegreerde in-
stellings. En dit het die posisie van Afrikaans on-
middellik in die gedrang bring.

In 1991 het u self die weg gebaan vir die instelling
van ’n enkele nasionale onderwysdepartement
waarin ras en kultuur geen rol sou speel nie. [VEG,
Junie 1991, bladsy 1-2: Onderwys sal verval in
chaos; en Skokkende misdaad teen blanke onder-
wys. Vergelyk in hierdie verband ook die verslae
en kommentaar in Die Afrikaner van Febr-Mrt,
2016, bladsye 4-5.]
Mnr. Piet Clase van u regering het toe aangekon-
dig dat die Goudstadse Onderwyskollege gesluit
sou word, in naam van rasionalisasie. Dit was
maar net die begin van die vernietiging van die
Afrikaners se gevestigde kultuursentra op onder-
wysgebied. Enkele jare later het u ANC-SAKP-
vriende toe die Randse Afrikaanse Universiteit (die
RAU) se naam weggegooi en die karakter daarvan
na ’n nie-rassige, Engelstalige instelling verander.

Om nog ’n belangrike voorbeeld te noem: die Uni-
versiteit van Pretoria het reeds in 1995 sy taal-
beleid drasties verander – en dit was nog onder die
beheer van Afrikaners! ’n Nuusberig in VEG van
April 1995 [Verraad van binne by die Universiteit
van Pretoria. Nuusberig in VEG, April 1995,
bladsy 2 en 3] het so gelui: 

Dié proses van transformasie is in 2017 voltooi met
die aankondiging dat Engels die akademiese- en
administratiewe voorkeurtaal van die Universiteit
van Pretoria sal wees. Mnr. de Klerk, dit is presies
waarom verstandige kiesers in die referendum van
1992 NEE gestem het. Hulle kon die tekens van
die tye korrek lees, terwyl u die fiksie van “wigte en
teenwigte” gepropageer het. En wat méér is: in
1992 het u versuim om vir Suid-Afrika se kiesers te
sê dat alle Afrikaanse universiteite spoedig sal
verengels! Dit was immers maklik voorspelbaar,
want geen ander uitkoms was moontlik onder u
beleid van hervorming en nie-rassigheid nie. 

In 1995 het die minister van onderwys, prof. SME
Bengu, die regering se nuwe onderwysbeleid soos
volg geformuleer: ”The process of eradicating ra-
cism in society has begun.” Dit het ooreengestem
met u onderwysbeleid van 1991; en u was nog deel
van daardie regering toe dié uitspraak gemaak is.
In stede van behoorlike beskerming te ontvang, het
Afrikaans die lot van uitwissing in die gesig gestaar,
veral wat sy hoër funksies betref. Hierdie vyandige
aanslag op Afrikaans duur vandag nog voort.

So is die grondslag deur die De Klerk-Mandela-
bewind gelê vir die wrywing en geweld wat ons dees-
dae in ons skole en universiteite beleef. U behoort
daarvoor volle verantwoordelikheid te aanvaar.  Deur
u misrekeninge het die radikale politiek van rewo-
lusie uitgebrei en het dit ’n kenmerk van byna al die
kampusse in Suid-Afrika geword. Daardeur is die
kulturele posisie van Afrikaners ernstig en noodlottig

(Vervolg op bladsy 5)

Die Universiteit van Pretoria het 
Afrikaans se status op die kampus 

binne twee dekades vernietig.

’n Volskaalse poging word reeds sedert ver-
lede jaar (d.w.s. 1994) by die Universiteit van
Pretoria aangewend om dié universiteit vinnig
te verengels en om dit te omskep in ’n multi-
kulturele onderwysinstelling. Die onrus wat
veelrassigheid by ander onderwysinstellings
veroorsaak het, skrik die integrasiejagters blyk-
baar nie af nie. Die strategie is om eerstens
te verengels, en dan te verswart… Prof. Flip
Smit, die vise-rektor van die Universiteit van
Pretoria, het pas verklaar dat dit die ideaal is
van UP om ’n dubbelmedium universiteit te
word. Daarmee word die gedagte van ’n
Afrikaanse universiteit en die Voortrekker-
universiteit waarvoor Tukkies bekend is, deur
die AB-burokrasie begrawe. Daar is reeds

sowat 22% Engelssprekende studente – ’n
getal wat jaarliks groei weens die inname van
groot getalle anderskleuriges wat nie Afri-
kaans magtig is nie. 
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beskadig. Volgens ’n sekere verslag het die getal stu-
dente met Afrikaans as moedertaal aan die Uni-
versiteit van Pretoria sedert 1992 afgeneem van
85,2% tot net 30%, en in 2019 het berigte daarop
gedui dat die aantal studente wat Afrikaans verkies,
verder verminder het. [Die Afrikaner, Febr-Mrt 2016]. 

Hierdie feite getuig luid teen u optrede en teen die
JA-stem van 1992. Die NEE-stemmers is ander-
maal met betrekking tot taal en onderwys reg
bewys, want die NEE-stemmers het goed verstaan
waaroor dit sou gaan. 

FW se verstommende stelling in 2018

In Rapport van 21 Januarie 2018 maak u die vol-
gende verstommende stelling:  ”Dit is egter by na-
baat duidelik dat ANC-onderhandelaars nie net
Afrikaners nie, maar alle nie-ANC-partye, bewus-
telik mislei het betreffende hul bedoelings op mid-
del- en langtermyn. Soos dit sedert die begin van
die tweede fase van die Nasionale Demokratiese
Rewolusie (die NDR) in 2012 duidelik geword het,
was dit nooit hul bedoeling om al die regte wat in
die Grondwet van 1996 vervat is, te eerbiedig nie.”
Het u dit destyds nie geweet nie? En het u werklik
eers 16 jaar later (in 2012) ontdek dat u en u party
mislei is?

Voorts haal u u eie toespraak van Mei 2015 by die
vergadering van die Afrikanerbond aan, toe u ver-
klaar het: “Aan alle kante sien ons die geleidelike en
doelbewuste erosie van ons regte en vryhede.”  Was
dit nie in 1990 reeds ’n voorspelbare uitkoms van u
beleid nie? Waarom het u gedink dit sal nie ge-
beur nie? 

Nader aan ’n erkenning van volslae mislukking
kon u werklikwaar nie gekom het nie. Al wat nog kort
gekom het, was u opregte verskoning teenoor die
Afrikanervolk en teenoor die kiesers wat in 1992
die insig gehad het om NEE te stem. U kon egter
nie bekostig om heeltemal só eerlik te wees nie,
want u reputasie as ’n liberale Afrikaner, en natuur-
lik as lid van die linkse wêreldorde, was uiteraard
op die spel. U het met die aangehaalde woorde hier-

bo getoon dat u nooit die vyande van ons volk se
motiewe goed verstaan het nie. Boonop is dit ver-
basend dat u die NDR se planne verkeerdelik kop-
pel aan die jaar 2012, terwyl dit immers ’n integrale
deel van die hele linkse strategie van die begin af
was ̶  ’n strategie wat male sonder tal deur Oliver
Tambo, Joe Slovo, Pallo Jordan, Mac Maharaj en
andere op skrif gestel is. Trouens, dié strategie is
reeds in 1905 deur Vladimir Lenin voorgeskryf,
soos ons dit elders in hierdie dokument aanhaal.

Die hoop van die RSA se vyande was
op liberale leiers soos uself gevestig

Na afloop van die gesprek met u in die Uniegebou op
26 Junie 1990 het ons afvaardiging ’n perskonferen-
sie gehou waarin ons ons indrukke weergegee het.
Ons het toe reeds begryp dat u afstuur op ’n swart
meerderheidsregering in Suid-Afrika en dat die ver-
sekerings wat die NP so mildelik uitgedeel het, naam-
lik dat Afrikaans se regte beskerm sou word, of dat
“groepe” se regte verskans sou word, niks in die
praktyk sou beteken nie. In ’n meerderheidsbewind
onder die beginsel van een mens een stem sou
Afrikaans die eerste teiken van weerwraak wees.

In 1990 was ons indruk korrek dat u die meeste van
die ANC se eise sou aanvaar. En dit het presies so
gebeur. U kon nie werklik ’n oplossing vir die toekoms
van die Afrikanervolk en vir die Blankes aanbied nie
— en u het ons afvaardiging op 26 Junie 1990 met
minagting behandel. U was nie ’n staatsman wat
met insig en wysheid vir die Afrikanervolk opgetree
het nie. U het die mandaat van u kiesers en u party
verdraai tot u eie voordeel, u het u eie agenda ge-
dryf ter wille van aansien in die internasionale orde.

Vandag herinner dié ontmoeting my aan die woorde
van prof. CW de Kiewiet, president van die Uni-
versiteit van Rochester, wat in sy voorwoord tot ’n
verslag van die Amerikaanse liberalis, Ed Munger,
die volgende geskryf het: “He (Munger) knows that
if there is any hope in South Africa it must come from
Afrikaner liberals.” Ons vyande het dus lankal besef
dat die eenheid van die Afrikaners net gebreek kon
word deur aansluiting te soek by Afrikaner-liberal-
iste soos uself. Volgens De Kiewiet moes liberale
Afrikaners soos u en dr. Willem de Klerk gebruik word
om Blanke Suid-Afrika sag te maak en hulle tot veel-
rassigheid en meerderheidsregering te beweeg. 

The Economist het in 1990 geskryf dat u, mnr. De
Klerk, die swartmense se groot hoop was. U was in-
derdaad ook die kommuniste in die ANC-SAKP se
groot hoop om die blanke politiek te breek, terwyl hulle
die swart stem deur intimidasie en geweld agter hul 

(Vervolg op bladsy 6)
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program ingeswaai het. Die vyande van Suid-Afrika
(veral in Amerika en Brittanje) wat sedert die 1950’s
so hard gewerk het vir die radikale omverwerping
van ons rassebeleid, het in mnr. John Vorster, mnr.
PW Botha en uself die plooibare Africaner liberals
ontdek waarmee hulle die beskaafde orde in Suid-
Afrika kon omkeer — juis Afrikaner liberals wat sou
help om ’n swart meerderheidsregering as die enig-
ste politieke gesag in Suid-Afrika te vestig.

Dit is hierdie slim liberale skema wat uiteindelik ons
land aan die kommunistiese magte uitgelewer het,
maar wat nou hoogs heilig kla oor alles wat verkeerd
geloop het – soos uself ook by tye doen. Luister maar
na die klagtes wat die Dakar-gangers van 1987 by
hul nabetragting in Stellenbosch geopper het, veral
deur mense soos dr. Theuns Eloff en Breyten Brey-
tenbach. U beweer egter steeds dat die grondwet
geen bydrae gelewer het tot dié tragiese verhaal nie.
U ontken daarmee u eie bedenklike aandeel, ter-
wyl u al die skuld net op die ANC pak. Waarom staan
u nie op ’n manlike wyse op en erken dat u poli-
tieke program klaaglik misluk het nie? Dit is wat
gewone eerbaarheid van u vra. 

Misleiding van die 
kiesers van Suid-Afrika

Die Nasionale Party kon die politiek van “hervorming”
en “magsdeling” nie verkoop kry sonder growwe mis-
leiding van die blanke kiesers nie. ’n Lang lys van
valse voorstellings en misleiding kan hier genoem
word. Een voorbeeld daarvan was dr Stoffel van der
Merwe se storie in 1989. Onder druk op ’n vergade-
ring in Meyerton het hy die gehoor probeer verseker
dat daar nie ’n swart regering sou wees binne tien
jaar nie. [: 21 April 1989. No black rule in 10 years
– Minister.] Wat ’n lamlendige stukkie bedrog was
dit nie! So is kiesers onder die indruk gebring dat
hulle nog in minstens drie algemene verkiesings oor
die regering se hervormingsbeleid sou kon stem. 

Maar u het nog verder gegaan toe u namens die re-
gering ’n vaste onderneming gegee het dat ’n blan-
ke referendum gehou sou word om enige voor-
stelle vir ’n nuwe grondwet goed te keur. Die kiesers
sou hulle daaroor kon uitspreek, so het u belowe.
U het daardie belofte nooit nagekom nie.

Mag ons u daaraan herinner hoe dit in Hansard op-
geteken staan, indien u miskien argumenteer dat die
1992 referendum dié belofte bevredig het? Op
Vrydag, 24 Januarie 1992, het u tydens ’n gesa-
mentlike sitting van die parlement die volgende
plegtige ondernemings gegee [Hansard: Gesa-
mentlike Sitting, Vrydag, 24 Januarie 1992: 37-38.
Staatspresident se Openingsrede.]:

Let op u eie woorde: “…ons is in eer gebonde”.
Hierdie woorde was toe in die praktyk niks werd
nie. Toe die NP begin om tussenverkiesings in
Transvaal en die Vrystaat te verloor, het u in ’n des-
perate maneuver die referendum van 1992 uitge-
roep, ’n referendum waarin daar geen konkrete
grondwetlike wysigings aan die kiesers voorgehou
is nie. U het die blufspel gespeel om goedkeuring
te vra slegs vir vae, geheime onderhandelinge. Die
onderhandelde grondwet vir die oorgangsregering
is toe nooit aan die kiesers voorgelê nie.  

Na u plegtige beloftes in die parlement het die sir-
kus en misleidende propaganda van 1992 se refe-
rendum gevolg, waartydens u saam met die linkses,
die buiteland, die Demokratiese Party van Zach de
Beer, die liberale pers en die groot maatskappye teen
die Afrikanervolk se belange in betoog het vir ’n on-
derhandelde ooreenkoms met die ANC-SAKP. In
hierdie referendum is die beoogde verandering van
die grondwet nooit as konkrete voorstelle aan die
kiesers of die parlement voorgelê nie. 

In die tydskrif De Kat [De Kat, Mei/Junie 2015, bl.
46: Onderhoud met FW de Klerk] verklaar u: ”Teen
Desember 1993 het ons ooreenkoms bereik (met die
ANC) oor ’n nuwe tussentydse nie-rassige grondwet
ingevolge waarvan die eerste ten volle demokratiese
verkiesing op 27 April 1994 gehou is.” Volgens u pleg-
tige onderneming van 24 Januarie 1992 was dit na-
tuurlik die aangewese punt waar die blanke refe-
rendum gehou moes word. U het egter die blanke
parlement ontkieser en voortgestorm om die kommu-
niste en buitelandse regerings tevrede te stel met ’n
gewone verkiesing vir almal in 1994, waarin partye
met mekaar moes meeding. Boonop het u smalend
verklaar dat die veranderinge “onomkeerbaar” sou
wees. Wat ’n klaaglike getuienis teen u leierskap is
dit nie!                                            (Word vervolg)

Ons is in eer gebonde om ’n referendum te hou
wat die kieserskorps van elk van die drie Huise
van die Parlement die geleentheid sal bied om
hulle uit te spreek oor enige wesenlike voor-
gestelde wysigings aan die Grondwet... Ek
voorsien dus ’n referendum waaraan alle Suid-
Afrikaners kan deelneem en waarin die uitslag
in die geheel, sowel as per parlementêre kie-
serslyste, bepaal kan word. Langs hierdie weg
sal die legitimiteit van enige oorgangsregering op
’n demokratiese wyse bo alle twyfel gestel word.
Terselfdertyd sal die Regering sy onderne-
ming tydens die afgelope verkiesing ges-
tand doen. Eers na so ’n referendum, en indien
die uitslag positief is, sal implementering volg.
Ek wil dit ook beklemtoon dat slegs die Par-
lement, soos tans saamgestel, die bevoegd-
heid het om die huidige Grondwet te wysig.
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Fokus weer terug op 
Europese immigrasie

Nadat die Covid-debakel wêreldwyd redelik uitge-
brand het, begin die pre-Covid politieke fokuspunte
weer in plek val.

Veral die instroming van onwettige immigrante in
Europa vanuit Afrika en Asië, is nou weer in die
kollig.

In Vlaandere en Nederland is die nasionalistiese
aksiegroep, Voorpost, weer aan die gang met sy
veldtogte teen onwettige immigrante, en die feit dat
die owerhede asielsentrums vir hulle inrig. In
Vlaandere werk Voorpost en Vlaams Belang nou
saam hieroor.

Voorpost beplan binnekort aksies in Nederland
en Vlaandere teen, wat hulle noem, “omvolking”.
Dit is ’n term wat hulle gebruik om aan te dui dat
die wese van die bevolkingsamestelling besig is
om te verander. Deur massa-immigrasie word die
Nederlandse en Vlaamse bevolking se lewenswyse
verander. Hierdie “omvolking” is ’n tegniek wat ge-
bruik word deur die globaliste om volke te verkneg,
hulle grondgebied te verower, beskawings en kul-
ture uit te roei en mag en invloed te verkry, sê
Voorpost in ’n inligtingstuk.

Vlaams Belang Magazine se redakteur, Klaas
Slootmans, het onlangs syfers gepubliseer van hoe
groot die asielprobleem in Vlaandere werklik is.

Verlede jaar het 26 000 immigrante aansoek ge-
doen vir asiel en om permanent in België te kan aan-
bly. Dit is ’n styging van 50 persent teenoor die vorige
jaar. Hierdie styging is soveel te meer skrikwekkend,
aangesien daar aan die begin van 2021 nog heel-
wat reisbeperkings as gevolg van Covid gegeld het.

Behalwe die nuwe aansoeke, het daar ’n verdere
50 000 onwettige immigrante die land binnegekom,
oënskynlik om met hulle gesinne te kan herenig.
Mans kom eers die land binne, kry verblyfreg, en
eis dan dat die uitgebreide gesinne by hulle moet

aansluit. Uiteraard het dit ’n geweldige invloed op
die hele samelewing, vanaf onderwys tot by sosia-
le sekerheid en justisie.

Intussen het Denemarke stilweg sy grense toe-
gemaak. Die Deense parlement het ’n wet aange-
neem wat bepaal dat asielsoekers, hangende hulle
aansoeke, in ’n land buite Europa moet wag tot die
prosedures gevolg is. Verder het die Deense rege-
ring verlede jaar ’n wet aangeneem wat die aantal
inwoners met ’n nie-Westerse agtergrond per woon-
buurt beperk tot 30%.

Die resultate van hulle nuwe benadering is ver-
stommend: Die getal aansoeke om asiel het van
21 000 in 2015 gedaal tot minder as 2 000 verlede
jaar. Wat verder interessant is, is die feit dat hierdie
maatreëls ingestel is deur die sosialistiese regering
van Denemarke. Die Deense minister van immigra-
sie het, na kritiek op hulle beleid, gesê: “As jy nie die
immigrasie kan beheer nie, dan is dit die gewone
werkersklas wat die prys betaal omdat hulle hul werk
gaan verloor aan mense wat laer besoldiging aan-
vaar, en wat sien hoe hulle woongebiede verarm en
Islamiseer. Nie die ryk mense in hulle duur huise
nie, maar die gewone mense.”

“Europa pleeg selfmoord”

Tydens ’n herdenkingsgeleentheid in die Hongaar-
se dorp Zalakaros, het die Speaker van die Hon-
gaarse parlement, mnr. Kövér, gewaarsku oor die
ondergang van Europa soos dit sedert die einde
van die Tweede Wêreldoorlog lyk. “In Hongarye het
ons ook die Europese suksesverhaal gesien wat
gevolg het op die helse lyding van die Tweede
Wêreldoorlog, naamlik vrede, veiligheid, vryheid en
voorspoed op grond van die demokratiese same-
werking van die Europese nasiestate. Dit alles is
vandag in groot gevaar. Maar ons moenie toelaat
dat ons suksesse in Hongarye of Europa onge-
daan gemaak word nie.”

Kövér het gepraat van ’n naderende "Kersfees van
oorlog regdeur Europa, soos wat nie sedert die
Tweede Wêreldoorlog gesien is nie: koue huise,
buitensporige inflasie, geslote fabrieke, maatskaplike
agteruitgang en — as gevolg daarvan: onrus en
omwenteling wat alle Europese samelewings be-
dreig".

(Vervolg op bladsy 8)
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Kövér se ontleding is ontnugterend: “In die Weste
woed ’n ideologiese oorlog, ’n goddelose ideolo-
gie. En ’n kultuur van om dood te versprei. Die self-
moord van Europa gebeur voor ons oë.”

Maar alles het volgens hom ’n oorsprong: "Brus-
selse burokrate wil die Europese Unie ’n diktatori-
ale ryk maak wat vrye nasies, wat trots is op hul
Christelike identiteit, vernietig". En met ’n uiteinde-
like doelwit: “Die politieke onderwerping, kulturele
vernedering en ekonomiese roof van al 27 EU-lid-
lande en hul 447 miljoen burgers”.

Oupa Biden kan oor ’n tou val

Die New York Times het ’n stuk gepubliseer waarin
die geskiktheid van die Amerikaanse president Joe
Biden vir die amp bevraagteken word. Die linkse
media het verklaar dat Biden se ouderdom ’n "on-
gemaklike kwessie" is waarmee hy en die Demo-
kratiese Party moet worstel.

Die artikel met die titel, "Op 79 toets Biden die
grense van ouderdom en die presidensie", het be-
weer dat die president se vierdaagse reis na die
Midde-Ooste oorspronklik geskeduleer was om
gekombineer te word met sy onlangse uitstappie
na Europa. ’n Anonieme amptenaar het dit egter
"mal" genoem om ’n "onnodige las op ’n 79-jarige
president te lê".

"En terwyl mnr. Biden daarop aandring dat hy van
plan is om vir ’n tweede termyn verkiesbaar te wees,
het sy ouderdom toenemend ’n ongemaklike kwes-
sie vir hom, sy span en sy party geword," skryf
Peter Baker, die hoofkorrespondent van die Withuis
vir die New York Times.

Die artikel het opgemerk dat die oudste president
in die Amerikaanse geskiedenis 86 jaar oud sou
wees aan die einde van sy ampstermyn as hy die
2024-verkiesing wen. Demokratiese strateë het
aan die Times gesê hulle glo nie Biden moet in
2024 verkiesbaar as president wees nie.

Meer as ’n dosyn huidige en voormalige Withuis
senior amptenare en adviseurs “het erken dat Biden
ouer lyk as net ’n paar jaar gelede, ’n politieke rea-

liteit wat nie opgelos kan word deur tradisionele
Withuis-strategieë soos personeelskuiwe of nuwe
kommunikasieplanne nie." Hulle het bygevoeg dat
die president se "energievlak, hoewel indrukwek-
kend vir ’n man van sy ouderdom, nie is wat dit was
nie, en sommige assistente kyk stilweg na hom".

"Hy skuifel gereeld wanneer hy loop, en sy helpers
is bekommerd dat hy oor ’n tou sal struikel," het as-
sistente aan die Times onthul. "Hy struikel oor woor-
de tydens openbare geleenthede, en hulle hou asem
op om te sien of hy dit tot die einde maak sonder
’n blaps".

"Mnr. Biden se openbare optredes het daardie
persepsie aangewakker. Sy toesprake kan plat en
lusteloos wees. Hy verloor soms sy gedagtegang,
sukkel om name te onthou of lyk vir oomblikke ver-
ward," het die Times-artikel toegegee. “Hy het al meer
as een keer vise-president Kamala Harris bevorder
en haar 'President Harris' genoem. Mnr. Biden, wat
’n hakkel uit die kinderjare oorkom het, struikel oor
woorde soos 'kleptokrasie'. Hy het Irannees gesê
toe hy Oekraïens bedoel het en verskeie kere sena-
tor Mark Warner, demokraat van Virginia, 'John' ge-
noem, wat hom verwar het met die ontslape Repu-
blikeinse senator met daardie naam van Virginia.

Die New York Times het Republikeine en konser-
watiewe media daarvan beskuldig dat hulle "vro-
lik" Biden se misstappe en video's uitlig wat die
president negatief uitbeeld.

"Hy bly snags buite die publieke sig en het aan min-
der as die helfte soveel nuuskonferensies of onder-
houde deelgeneem as onlangse voorgangers," lui
die artikel.

Biden het net 16 nuuskonferensies gehou – minder
as die helfte soveel as voormalige presidente Donald
Trump, Barack Obama en George W. Bush. Biden
het net 38 onderhoude toegestaan – baie minder as
116 deur Trump, 198 deur Obama en 71 deur Bush.

Biden se binnekring is glo bang dat hy Covid-19
opdoen, en assistente word een keer per week vir
die Corona-virus getoets en moet gekleurde arm-
bande dra op die dag van hul toets. Hulpverleners
wat met Biden in aanraking kom, moet die oggend
van die vergadering getoets word en spesiale N95-
maskers dra.

Mike Donilon - ’n senior adviseur wat ongeveer
40 jaar gelede vir Biden begin werk het, het aan Baker
gesê: "Op pad terug van lang reise, wanneer die per-
soneel uitgeput is, sal hy vier ure wil spandeer om te
beplan hoe ons die grondvlak huishoudelike beleid
moet formuleer, terwyl die veel jonger personeel
net wil slaap."

Die artikel verwys na Biden wat verlede maand van
’n fiets afgeval het terwyl hy in Delaware vakansie
gehou het.

(Vervolg op bladsy 9)
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In ’n verslag van verlede maand word geprojekteer
dat as hy in dieselfde roetine bly, Biden 1 106 dae
vakansie sal neem as hy twee termyne dien, en
daarmee die president in die Amerikaanse geskie-
denis sal wees wat die meeste vakansie hou.

Verlede maand het Biden per ongeluk ’n nota-
kaart geflits wat hom opdrag gegee het om eenvou-
dige take uit te voer soos "JY gaan die Roosevelt-
kamer binne en sê hallo vir deelnemers" en "neem
JOU sitplek in." Toe hy oor die instruksionele nota-
kaart gepraat het, het die voormalige Trump-ad-
viseur, Stephen Miller, gesê: "Withuispersoneel het
duidelik buitengewone lae vertroue in Biden se
kognitiewe vermoëns."

Nederlandse boereprotes kring uit

As jy nie reeds besef het dat die regeringsbeleid
wat ontwerp is om na die Nuwe Groen Wêreldorde
oor te skakel, ’n aanval op die mensdom is met die
doel om die wêreld se bevolking te verminder, alles
in die naam van "die planeet red", dan is dit tyd om
word wakker, want dit is OORLOG!”

Dit is een van die sterk standpunte van die Neder-
landse boere nadat hulle op groot skaal betoog het
teen die regeringsmaatreëls wat hulle ernstig kan
benadeel, en die landboubedryf bedreig.

Boerebetogings het die afgelope weke oor ’n
groot deel van Europa gespoel, hoofsaaklik om
solidariteit met Nederlandse boere te betoon, aan-
gesien nuwe regeringsbeleide om stikstof-vrystel-
lings te verminder, dreig om byna 50% van die land
se plase te sluit, berig Health Impact News.

Aangesien Nederland die tweede grootste voed-
seluitvoerder ter wêreld is en slegs die Verenigde
State meer voedsel wêreldwyd uitvoer, het hierdie
aksies aan die anderkant van die oseaan ook be-
langrike gevolge vir die Amerikaanse inwoners.

Waarnemers glo dit is ’n globale plan om die wê-
reld se voedselvoorraad te verminder en ’n bedui-
dende deel van die wêreld se bevolking uit te wis,

alles sogenaamd om "die planeet te red".
Benewens Nederland, betoog boere in Spanje, Pole

en Italië nou ook, volgens video's op Twitter.
Die kleinboere in Pole kom nou in opstand teen die

elite.
Italiaanse boere maak ook oproer in protes teen

die verstikkende regulasies wat hul lewensbestaan
beïnvloed. Italiaanse boere sê hulle is geen slawe
nie en dreig om op te ruk na Rome en die stad toe
te maak.

Veral in die suide van Spanje, in Andalusië, be-
toog boere teen inflasie en die enorme styging in
energie- en voedselpryse. In Spanje was inflasie
reeds in Junie bo 10%, berig Wochenblick.

Dit is nie die eerste betogings vanjaar in Spanje
nie weens massiewe inflasie en die regering se ge-
brek aan optrede. Reeds in Maart het 150 000 boere
in Madrid betoog. Die Spaanse premier, Pedro
Sanchez, het toe beloof dat hy sal aandring op ’n
gesamentlike EU-reaksie op stygende energie-
pryse. Maar nou, maande later, blyk dit dat die EU nie
in staat is en waarskynlik nie bereid is om die proble-
me aan te pak nie. In plaas daarvan het hulle optrede
vererger deur die sanksiebeleid teen Rusland.

Oliepryse kan nog 
drie maal duurder word

Globale oliepryse is gereed om onder Joe Biden
se bewind te verdriedubbel, wat tot ’n verwoes-
tende depressie kan lei, het JPMorgan & Chase
gewaarsku.

Die prys van ’n vat olie het effens gedaal vanaf
$120, nou rondom $111. Maar dit lyk steeds of die
prys sal verdriedubbel tot ’n verlammende $380 as
Rusland besluit om produksie te verminder, waar-
sku ontleders by JP Morgan Chase.

So ’n dramatiese styging in oliepryse sou die hele
Amerikaanse ekonomie tot stilstand bring, berig
Newspunch. As dit in Amerika gebeur, sal dit beslis
’n rimpeleffek na die res van die wêreld hê, waar-
sku ekonome.

"Dit is waarskynlik dat die regering kan vergeld deur
produksie te verminder as ’n manier om die Weste
seer te maak," het JPMorgan-ontleders geskryf.

"Die stramheid in die wêreldwye oliemark is aan
Rusland se kant."

Die Daily Mail het berig dat die Internasionale
Energie-agentskap (IEA) gesê het dat Rusland se 
ru-olie produksie in Mei tot sowat 10,55 miljoen
vate per dag gestyg het.     

Ten spyte van Westerse sanksies het Wladimir
Poetin se tesourie daardie maand ’n bykomende 

(Vervolg op bladsy 10)
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$20 miljard ontvang, aangesien stygende pryse
Rusland $1,7 miljard meer in vergelyking met April
opgelewer het.

Die IEA het verder gewaarsku dat die wêreldwye
olievoorraad teen 2023 “kan sukkel om by die vraag
by te hou” as sanksies teen Rusland verskerp word.

Die prys van ’n vat ru-olie is tans net minder as
$110 per vat, wat byna dubbel die prys op hierdie
tyd verlede jaar is.
Die OPUL-oliekartel en geallieerde produserende
lande het onlangs besluit om ru-olieproduksie te
verhoog, maar dié groter hoeveelheid sal waar-
skynlik min doen om die hoë pryse by die pomp of
aan die energie-aangedrewe inflasie wat die wêreld-
ekonomie teister, te verlig.

“Sy” kwaad oor hy “hy” genoem word

’n Sogenaamde transgender-gevangene is na ’n
nuwe fasiliteit geskuif nadat hy twee vroue swan-
ger gemaak het terwyl hulle in ’n vrouegevangenis
in New Jersey opgesluit was.

Demi Minor, wat ’n vonnis van 30 jaar vir moord
uitdien, is verlede maand van Edna Mahan-korrek-
tiewe fasiliteit vir vroue na ’n tronk vir jong volwas-
senes oorgeplaas nadat twee vroue in die fasiliteit
swanger geraak het van "konsensuele seksuele
verhoudings met ’n ander gevangene" volgens die
uitvoerende direkteur van buitelandse sake, Dan
Sperrazza.

Minor was een van ten minste 27 gevangenes
wat identifiseer as transgender en wat by die slegs
vroue-gevangenis gehuisves is voordat hulle na
die Garden State Youth Correctional Facility oorge-
plaas is - en “sy” is glad nie gelukkig oor die "sielkun-
dige skade" wat deur die skuif veroorsaak is nie.

Op die Justice 4 Demi-webwerf het Minor geskryf
oor sy verskriklike ervaring van "gedwing word om
in ’n manlike tronk te woon" waar “sy” "meer as 30
keer hy en hom genoem is. Ek dink nie DOC besef
die sielkundige skade wat gedoen is om my uit ’n
vrouetronk na ’n manlike fasiliteit te verskuif nie, dit
is hard en ek weet nie hoe dit is om as ’n man te
lewe nie, en ek weier om ooit terug te keer na sulke
gewoontes of gedrag."

Hy is ook kwaad omdat sy versoek om deur ’n
vroulike beampte deursoek te word, geweier is, en
wagte het gesê: "almal hier is mans insluitend jy."

Die gevangenisowerhede het gesê hy is welkom
om grimering te dra, maar hy beskou dit as “’n doods-
wens, dit gaan letterlik meer teistering veroorsaak.”

Deesdae lyk dit of die samelewing sonder geson-
de verstand is. Enkele voorbeelde: net verlede week
is Senator Josh Hawley daarvan beskuldig dat hy

geweld teen transgender mense aanhits omdat hy
nie dink mans kan swanger raak nie.

Die transgender-swemmer, Lia Thomas, is geno-
mineer vir die 2022 NCAA Vrou van die Jaar-toe-
kenning, waarop die voormalige tennisster, Martina
Navratilova, op Twitter gevra het: “Is daar nie ge-
noeg biologiese vroue atlete nie, NCAA?!? Wat is
fout met julle!!!!!!!?" 

Die sangeres, Macy Gray, het ’n woedende skare
om verskoning gevra omdat hulle dit gewaag het om
’n vrou te definieer tydens ’n onderhoud met Piers
Morgan. En BlazeTV se Dave Rubin van "The Ru-
bin Report" is van Twitter geskors nadat hy getwiet
het oor dr. Jordan Peterson se skorsing van Twit-
ter vir die gebruik van die transgender-akteur Elliot
Page se voormalige naam: Ellen Page.
In Vlaandere het die leier van Vlaams Belang, Tom
van Grieken, gewys op die hele transgender be-
laglikheid, nadat die bekende Nederlandse verk-
larende woordeboek, Van Dale, ’n “gender-
neutrale” uitgawe die lig laat sien het. Hy beskuldig
Van Dale daarvan dat hulle hoog op die “ivoortor-
ing van politieke korrektheid” geklim het.

Koue winter wink vir Duitsland

’n Saksiese behuisingskoöperasie het aangekon-
dig dat hy die warm water gaan afskakel weens die
“energiekrisis”, berig YouWatch.

"Gas- en elektrisiteitspryse bly styg," sê die brief
van die behuisingskoöperasie Dippoldiswalde (dis-
trik Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) aan sy lede.
“Soos op die ledevergadering aangekondig, moet
ons reeds spaar vir die winter”.

Daarom word die inwoners vertel dat warm water
in die toekoms – in een van die rykste lande ter
wêreld – dalk nie meer 24 uur per dag beskikbaar
sal kan wees nie. Die verantwoordelike instand-
houdings- en herstelmaatskappy is ook beveel om
die verhitting tot September heeltemal af te skakel.
“Dit gaan nie daaroor om die huurders te verontrief
nie, maar om aan te pas by wat ons andersins nie
volgende jaar sou kon bekostig nie,” het raadslid
Falk Kühn-Meisegeier volgens die Berliner Kurier
gesê. Hy het gesê dit is net ’n maatreël om uit-
gawes ’n bietjie te help besnoei. "Ons wil hê huur-
ders moet goed deur hierdie krisis kom. Die lewe is
al duur genoeg,” sê die hoof van die Dipoldiswal-
der Wohnungsgenossenschaft.

Op die internet vra mense wat volgende is? “Ska-
kel jy die warm water af gedurende die somer?
Verhit net van Desember tot Februarie?” En sluit
af: "Dit is tyd vir groot energiebetogings: weg met
die kranksinnige sanksies, ’n einde aan die eko-
ekstremisme van die regering!"
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“Wit seuns 
vir polisie”?

Die Nasionale Landelike Veiligheid Strategie het
na verskeie uitstelle in Parys in die Vrystaat plaas-
gevind.

Sarel se hoogs betroubare informant het ‘n intere-
ssante prentjie geskets van die gebeure daar.

Behalwe die rolspelers in die landbou, was daar ‘n
baie groot polisie-teenwoordigheid. Hy sê hy het nog
nooit soveel luitenant-kolonelle, kolonelle, brigadiers,
en veral generaals bymekaar gesien nie, “Daar was
soveel generaals dat party saam ons plebs moes
tee drink. Daar is soveel generaals dat hulle me-
kaar nie eens ken nie.

“Verder was die byeenkoms erg ongeorganiseerd
en het voortgeduur totdat iemand besluit het om te
begin... party het begin, party het tee gedrink ander
het afsprake met junior range probeer maak om die
koue uit te wis,” seg Sarel se informant.

En toe die afsluiting... toe die agbare minister van
polisie, die hoed-edele Bheki Cele die woord ge-
voer het. Hy het goed kwytgeraak soos “ek gee nie
om wie regeer nie, solank daar veiligheid en sta-
biliteit is…”, dan beledig hy so terloops die boere
met “landbouers moet beskerm word, plaaswerkers
moet ook teen hulle werkgewers beskerm word…”
en dan dié wensdenkende juweeltjie: “blanke jeug
moet aangemoedig word om die SAPD as loop-
baan te kies…”

• Gelukkig het die blanke jeug nog genoeg geson-
de verstand om nie onder ‘n figuur soos Bheki Cele
te wil werk nie.

DA Opportunisme

Die DA in Natal is skynbaar van plan om ‘n klag by
die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie in te
dien oor “die haglike toestande waarin vloedslag-
offers steeds in gemeenskapsale gehuisves word.”

Na die vloede vroeër vanjaar, toe veral sogenaam-
de informele nedersettings, wat gebou is op verbode
plekke, weggespoel het, is blykbaar nog 3 800
families onderdak in gemeenskapsale.

Die DA is ontevrede daaroor.

Dan het die DA nou die dag aan een of ander
optog vir Afrikaans in skole deelgeneem.

Wat ‘n vriend laat opmerk het dat dié "DA", wat so
"vir" Afrikaans "veg" in Afrikaans of in Engels "be-
toog" het? “Kom ek wed dit was in Engels.... hulle
‘veg’ in Engels ‘vir’ Afrikaans!!!”

• Ja, dit is beslis ‘n doktorsgraad in Politieke Op-
portunisme werd. Om te wil dink dat die gemeen-
skapsale van Natal slegter is as die onwettige
pondokke wat hulle gebou het met materiaal wat
waarskynlik nie gekoop is nie, is net so oppor-
tunisties as om in Engels vir Afrikaans te betoog.

Ontevrede stakers

Dis mos weer die seisoen van stakings, soos ons
onlangs op duistere wyse agtergekom het toe
Eskom se mense gestaak het.

Dit laat Sarel toe dink aan die staaltjie van ‘n mu-
nisipale staking jare gelede in een of ander dorpie.

Soos dit maar met stakings gaan, bly hulle nie rustig
tuis nie, maar hulle gaan juis werk toe om asblikke
om te keer, voertuie onder die klippe te steek, winkels,
veral drankwinkels, te plunder en ander werkers te
intimideer.

Na twee weke se onderhandeling het die vakbond na-
mens die stakers ‘n ooreenkoms bereik, en word die

(Vervolg op bladsy 12)

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

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

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

082 338 0934 / admin@werdakamers.co.za



Sarel

(Van bladsy 11)

beter ooreenkoms aan die stakers oorgedra.

“Julle werk van nou af net Woensdae,” sê die vak-
bondverteenwoordiger.

Na ‘n rukkie se doodse stilte vra een staker woe-
dend: “Elke Woensdag…?”

• Kom ons hoop die staking by die Ontvanger van
Inkomste, oftewel SAID, ook ‘n goeie uitslag gaan
kry: dat hulle elke Sondag werk.

Ruil Wit Kaart vir Slagoffer Kaart

Nou wil Cyril weer die rassekaart speel en sê dat
meer Swartes in die ekonomie bedrywig moet raak,
hetsy elke Woensdag of elke Sondag, weet Blan-
kes dus dat hulle swaarder getref gaan word met
minder werk en minder dienslewering.

Sien, Blankes het mos ‘n soort Wit Bevoordeling
Kaart (WBK).

Nou sien Sarel iemand wil sy WBK verkoop, en die
advertensie lui soos volg:
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Dit is duidelik dat Blankes nog verder uit die
ekonomie uitgewerk gaan word, wat beteken dat
die Blankes verder gaan verarm.

So sê mnr. Hermanus van der Schyff, hoofsekre-
taris van die HNP, in ‘n verklaring. Hy het gerea-
geer op die ANC staatshoof, Cyril Ramaphosa,
wat tydens sy openingstoespraak vir die kongres
van swart nyweraars en uitvoerders in Sandton,
onder meer gesê dat wetgewing gewysig moet
word om voorkeurverkryging deur die regering te
bevorder tot voordeel van swart entrepreneurs.
Hy het ook gesê dat swartbevoordeling (“BEE”)
steeds deel van die ANC se planne en beleid is.
Hy het kwytgeraak dat daar nie ekonomiese groei
in Suid-Afrika sonder die swart mense in besig-
hede kan wees nie. Hy het bygevoeg dat die ANC
hul beleid strenger sal moet toepas om dié groei
te verwesenlik.

“Wat Ramaphosa blykbaar nie kan insien nie, is
dat die ANC met sy kaderontplooiing en swart-
bevoordeling, reeds die ekonomie so erg geknou
het dat reeds amper 40% van werkers in Suid-Afrika
werkloos is, terwyl baie ander as armlastig beskou
kan word,” sê mnr. Van der Schyff, ten spyte daar-
van dat Ramaphosa in sy toespraak die verwoes-

tende nagevolge ontken het van 28 jaar onder
ANC-bewind, waartydens die land se ekonomie
verwoes is deur staatskaping, korrupsie, nepo-
tisme en “affirmative action”.

Mnr. Van der Schyff sê waar die dubbelvisie van
Ramaphosa na vore kom, is dat hy met sy ge-
swore kommunistiese minister, Pravin Gordhan,
wat na staatbesighede moet omsien, nou met
Solidariteit onderhandel om blanke kundiges te
kry om by Eskom betrokke te raak om dié staats-
onderneming van ineenstorting te red. 

“Wat sit agter hierdie dubbelpratery? Is dit maar
net weer tipiese kommunistiese strategie om een
ding te sê, maar dit glad nie te bedoel nie. Is hul
planne met Solidariteit eg? Of doen hulle dit om
die Blankes te paai oor die erge beurtkrag wat
ons ondervind, asook die moontlike erge tarief-
verhogings wat Eskom beoog?

“Ons het nou al geleer dat Ramaphosa graag sy
gehoor voor hom probeer paai. By watter uit-
spraak gaan hy bly staan? 

“Ek glo ons weet waar hy regtig staan,” sê mnr.
Van der Schyff

Ramaphosa gaan Blankes nog armer maak

“Te Koop: my Wit Bevoordeling Kaart. Net ouer as
50 jaar, maar in splinternuwe toestand, aangesien
dit nog nooit gebruik is nie. Rede vir verkoop: Dit het
nog nooit iets vir my beteken nie! Geen gratis on-
derwys, geen gratis kos, niks gratis nie. Ek moes elke
liewe dag van my lewe werk toe gaan, en hope vol
belasting betaal op wat ek daar verdien het, sodat
ek dié kon dra wat verkies het om nie te werk nie. 

“Enigiemand wat belangstel, kan my in kontant be-
taal, maar ek sal my kaart selfs ruil vir ‘n Slagoffer
Kaart, wat skynbaar op baie meer plekke aanvaar
word en wat talle voordele het, sonder om selfs die
kaart te toon.

“As jy belangstel, kontak my op my selfoon waar-
voor ek elke maand betaal. Slegs ernstige kopers!”

• Sarel voorspel dat die WBK iewers in ‘n museum
sal beland…

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

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

072 229 2148

HUTTEN-BUCHDIENST
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Hermanus van der Schyff

Tydens die inperkings, oënskynlik om die versprei-
ding van die Covid-19-virus te beperk, het die re-
gerings van die wêreld verder gegaan en getoets
wat die inwoners se reaksie op hul, soms onsin-
nige, inperkingmaatreëls sou wees. Aanvanklik
kon mens van die inperkingmaatreëls verstaan
omdat niemand regtig op hoogte was hoe ernstig
dit was of hoe om die virus teen te werk nie.

Later het dit ’n maatreël geword om te toets hoe
die inwoners sal reageer onder onsinnige inper-
kings wat hul lewensoorlewing bedreig, verwoes-
ting van besighede en werksgeleenthede veroor-
saak, asook die nie-beoefening van godsdiens en
die beperkings op beweging. Die dra van maskers
is afgedwing alhoewel heelwat toetse bewys het
dat dit nie regtig help nie. 

Toe kom die Wêreld Gesondheidsorganisasie en
keur inentings goed alhoewel selfs die maatskap-
pye wat dit ontwikkel het, dit as toetse beskryf het
om hulself teen eise van ernstige newe-effekte te
beskerm.

Die kragte agter sekere swak ekonomiese beleide,
soos Klaus Schwab van die Wêreld Ekonomiese
Forum, het ewe skielik baie sterker op die voor-
grond getree met sy beleid dat niemand iets sal
besit nie, maar wel gelukkig sal wees. Onder sy lei-
ding was die eerste ministers van Nieu-Zeeland,
Frankryk, Nederland, Kanada, Sri Lanka, Swede
en Duitsland gedruk om die Groot Herstel (The
great reset) na te volg en die nuwe groen-ekonomie
te omarm. Selfs die VSA het die beleid aanvaar en
olie- en gasproduksie ingekort. Duitsland het van
sy kernkragsentrales afgeskakel. Dieselfde het in
Swede gebeur.

Nou het die gevolge baie gouer na vore getree as
wat enige van die Groot Herstel-ondersteuners
verwag het. En dit is nie ’n positiewe resultaat nie.
In Nederland het die boere agtergekom dat die be-
perkings op sekere grondstowwe vir landboupro-

duksie soos ammoniak en stikstof baie belangrik
is om goeie oeste te verseker en oorlewing as boer
te verseker. Dit het daartoe aanleiding gegee dat
massiewe betogings deur boere in Nederland
plaasgevind het. Paaie was gesluit en voerbale is
op paaie verbrand.

In Sri Lanka het die toestand onder die groenes se
invloed so versleg dat die eiland, wat eens ’n uitvoer-
der was, nou nie eers genoeg kan invoer en daar-
voor betaal nie. Die land is bankrot en kon nie
enige betalings op buitelandse lenings maak nie.
Die regeerders is weggejaag en daar heers chaos.

Energiepryse in Duitsland, Swede en die VSA het
die hoogte ingeskiet. Die oorlog in Oekraïne het
wel later bygedra tot die prysstygings, maar die
pryse het begin toeneem nog voor die oorlog begin
het. Inflasie neem nou wêreldwyd toe en die eko-
nomiese verval van vorige sterk lande is nie buite
die kwessie nie. Selfs in Suid-Afrika styg brand-
stofpryse en die koste van kosvoorrade daagliks.

Gaan ons in ’n wêreldwye depressie in?  Niemand
is seker nie, maar die kanse lyk goed dat dit wel
kan gebeur.

Wat die nuutste gebeure egter uitwys is dat die
sosialistiese/marxistiese en kommunistiese stelsel
van die Groot Herstel nie werk nie. Dus, wat ons
en ander inwoners van lande wat onder dié planne
ly, wel kan leer, is dat die Klaus Scwab planne nie
in die praktyk werk nie. 

Hopelik sal hierdie gebeure van die afgelope week
of wat, die regeerders bietjie rigting gee om be-
sluite tot voordeel van hul landsburgers in toekoms-
tige ekonomiese beleidsake te neem. Die problem
dat sommige so gebreinspoel is, dat dit nie oornag
sal gebeur nie.

Wees spaarsamig en sterk in geloof, en ons as
Afrikaners sal weer anderkant uitkom met hoop vir
ons nageslag.   

Vanaf die lessenaar van die Hoofsekretaris
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Geagte lesers,

Die afgelope twee weke het die fonds drasties
afgeplat met slegs twee bydraes wat ontvang is.
Dit voorspel probleme om Die Afrikaner steeds
gereeld te laat verskyn.

Die een bedrag wat ontvang is, is vanaf mnr. Hans
Knaap wat in Duitsland woon. As ’n buitelander die
belangrikheid van Die Afrikaner verstaan, hoeveel
te meer moet ons hier in Suid-Afrika besef hoe
noodsaaklik Die Afrikaner is om inligting te versprei
en volksnasionalisme lewend te hou.

Ons doen dus ’n ernstige beroep op ons lesers om
hul deel by te dra om steeds ons nuusblad te kan
ontvang.

Ons erken hierdie week met dank die volgende by-
draes:

Mnr A E Breytenbach R    100.00
Mnr Hans Knaap R 1 689.73

Om ’n publikasie soos Die Afrikaner te produseer
kos geld. Help asseblief om die fondse daarvoor
beskikbaar te stel.

Help asseblief om Die Afrikaner steeds uit te gee.

Betaal asseblief u bydrae in by:

Die Afrikaner- uitboufonds 

Bankbesonderhede:

ABSA tjekrekening:  020001348

Rekeningnaam: HNP (die uitgewer van Die Afrikaner)

Takkode:  632005

Verwysing: U naam en van

Energiekrisis
(Van bladsy 1)

die groot verbruikers en vermorsers (soos munisi-
paliteite wat ligte deur die dag laat brand) subsi-
dieer!

Sasol, Suid-Afrika se grootste brandstofprodu-
sent, het force majeure op die verskaffing van pe-
troleumprodukte verklaar weens vertragings in
lewerings van ru-olie aan die Natref-raffinadery wat
hy saam met TotalEnergies SE besit, wat net 'n
fraksie van die land se brandstofproduksievermoë
steeds in werking laat.

Natref, 'n aanleg van 108 000 vate per dag, is ge-
dwing om te sluit ná die laat olieversendings, het
die maatskappy in 'n verklaring gesê. "Sasol Oil sal
nie in 'n posisie wees om sy verpligtinge ten opsigte
van die verskaffing van alle petroleumprodukte vanaf
Julie 2022 ten volle na te kom nie," het die firma gesê.

Dié stilstand beteken die hele Suid-Afrika se olie-
raffinaderyvloot is buite aksie nadat ’n rits ander
fasiliteite produksie oor die afgelope twee jaar op-
geskort het. Gevolglik sal die land se maandelikse
invoer van petroleumprodukte teen volgende jaar
soveel as verdriedubbel vanaf die pre-pandemie-
vlakke, het die energiekonsultant, Citac, in sy Mei-
verslag gesê. Dit sal na verwagting die brand-
stofpryse opstoot, en sal die algehele energiekri-
sis vergroot, aangesien ook Eskom nie geld gaan
hê om sy diesel turbines te laat krag opwek nie.

Vakature:  
Admin- en ontvangsklerk

Oranjekas is ŉ koöperatiewe finansiële instelling en
het ŉ halfdag vakature vir R 7 000 per maand. 

Kantore is geleë te Môregloed in Pretoria.

Die pos behels onder andere:
• Ontvangs en skakelbord • Administrasie

• Toesig oor tuin-opruiming en gebou-onderhoud
• Gaan met kragopwekker werk tydens beurtkrag 
• Ry om brandstof te koop • Ander diverse take

* Aansoekers moet voertuig ’n besit. 
* Daar word verwag om kaste te help skuif wanneer nodig.

* Afrikaans- en  Engelsgeletterd wees. 
* Moet van goeie inbors wees en sober gewoontes handhaaf.

Kwalifikasies moet saam met aansoek ingehandig word.

Kontak Oranjekas by 012 754 5454 of 
kontak@oranjekas.co.za vir ‘n aansoekvorm.

Aansoeke moet voor of op 19 Augustus 2022 ingedien word.
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Dr. Gideon Grobler

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: Spr. 8:13 Die vrees van die HERE
is om te haat wat sleg is; hoogmoed en trotsheid
en ’n slegte wandel en ’n huigelagtige mond haat ek. 

Oordenking:

Die van u wat my ken, sal weet dat wat ek hier gaan
skryf, niks te doen het met die verraderlike politieke
ingesteldheid waarvolgens u en ek moet versko-
ning vra vir wie ek is nie! Inteendeel!

Die vraag het met u en my verantwoordelike ge-
bruik van die regte woorde voor God te doen. As
ek sê dat ek trots is op my volk, wat is my diepe
bedoeling? 

As die wyse Salomo sê dat die vrees van God is
om te haat wat God haat en daarby sluit hy trots-
heid in, dan is dit duidelik dat u en my gebruik van
die term trotsheid, met die allergrootste versigtig-
heid gebruik moet word! Die HAT se beskrywing
van trots is: “Gevoel dat ’n mens beter, belangriker
as ander is.” Dit is tog seker nie wat bedoel word
nie! Oor trotsheid sê dit byna dieselfde.

’n Bekende Afrikaanse sanger sing dat hy trots is
op die feit dat God sy God is. Ons weet waarskyn-
lik almal dat sy bedoeling, net soos ons s’n met die
trotsheid op ons volk, nie bedoel is om te sê wat
die HAT se beskrywing sê nie. Om te dink dat ek

of my volk beter is as ander is uiteraard ’n saak wat
God haat en ek daarom ook moet haat.

Wat die sanger en ons bedoeling werklik is, glo ek,
is dankbaarheid! Dankie Here God dat U uself
aan my bekend gemaak het en gemaak het dat ek
in U versoeningsdade glo! Dankie Vader vir die
volkshelde wat U ons gegee het waaruit ons kan
leer hoe om op U te vertrou ten spyte van om-
standighede!

Gebed: Dankie Vader dat U my deel van die
Afrikaner-/Boervolk gemaak het. Ek dank U vir die
identiteit wat U my gegee het. Saam met my
volksgenote bely ek voor U ons sondes en swak-
hede, maar dank U ook vir al die geloof lesse wat
ek uit my volk se bestaan kon/kan leer!

AMEN

Woord en wêreld
Trotsheid of dankbaarheid?

Deur Dr. Gideon Grobler
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Liewe sus Katrien,

Sowaar, ons kan nie kla oor ’n ver-
velige lewe nie. Kyk nou net wat
het Saterdag gebeur.

Die yswind wat so lank oor die
hoëveld baljaar het, het besluit
om ons bietjie met rus te laat en
ons het dus besluit om Saterdag
onder die boom te gaan sit en
kuier en braai, en dan sommer
Kwarta en Eerwaarde se kom-
buistee ook te hou.

Om een of ander rede het Ser-
vaas die oggend vroeg boom toe
gestap en blitsvinnig weer terug
gekom.

"Lettievrou, jy moet kom help.
Daar's moeilikheid by die boom
en jy is mos goed met mense.
Kom, kom, kom!" sê hy en kies
weer koers boom toe terwyl ek
sommer nog met pantoffels aan
agterna draf.

Onder die boom staan ’n wit bak-
kie, een van die soort wat ’n op-
gevoude tent op sy dak het. Langs
hom is ’n middeljarige egpaar
besig om die tent op te lig en uit te
vou.

"Goeie môre!" groet Servaas. 
"Dagsê Vriend!" kom die man met
’n uitgestrekte hand nader. "Seef
Scheepers is die naam en dis
my wederbestetjie, Stoffiena. Tag,
maar dis nou ’n geluk wat ons
vanoggend gekry het, seker die
beste kolletjie om te parkeer on-
der die boom en hier is tot ’n ab-

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 in ’n 
ouetehuis woon...

lusietjie en braaiplek ook!"

Servaas stel ons voor en begin
verduidelik dat hierdie nie ’n va-
kansie-oord is nie, maar Seef val
hom sommer skeefweg in die
rede.

"Ons het nie geweet van hierdie
oulike vakansie-oord nie. Ons kon
nie die kantoor sien nie, toe dog
ons terwyl die boompie onbeset
is, laat ons maar solank kamp op-
slaan, ons kan later regmaak..."

"Meneer Scheepers, luister nou
mooi. Dis ’n private woongebied,
u kan nié hier kom uitkamp nie
en buitendien is die boom be-
spreek vir ’n funksie vandag."

Die valerige Stoffiena kry skielik
lewe. "Help! Die donkie eet my
vadoek!"

Asof geroep, het die donkiegesin
kom kyk wat aangaan en Beau-
fort het dadelik sy lekkerny ge-
sien. Soos gewoonlik is hulle nie
alleen nie en die troppie melk-
bokke kom ook nader gedraf, ter-
wyl Stoffiena in die bakkie spring
en weier om uit te klim. 

Ons verduidelik vir Seef dat hy
langsaan by Koekemakranka kan
gaan uitspan, daar is ook lekker
bome en alle geriewe waarna hy
soek. Van Eerwaarde se melk-
koeie bly ons maar stil. 

Ons help hulle oppak en hulle is
net by die hek uit toe die eerste
mense begin aankom. Onder lek-

ker geskater vertel Servaas hulle
dat ons nou as ’n vakansie-oord
beskou word terwyl ek huis toe
draf vir die geskenkmandjie vol
eetgoed vir Kwarta se spens-
rakke. Die mans gaan vir Eer-
waarde ’n deftige biltongkerwer
en ’n sakkie biltong gee.

Die lug is helderblou, die ou boom
se takke trek nog net dun stre-
pies skaduwee. Oor die bleek-
gerypte grashalms hang die grys-
blou rook van braaivleis en prik-
kel ons eetlus. Eenkant op die
vuur prut tamatiebredie en stywe-
pap langs ’n swart ketel wat wik-
kel en spoeg.

Om die vuur kuier ’n hegte groep
bejaardes wat die vreugde be-
leef van ’n tweede  jeug, onge-
bonde en vry soos die hoëveldse
vlakte om hulle. 

Groete ook aan ou Swaer.

Jou liefhebbende
Sus Lettie.


