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Landbank en nuwe wette ingespan in:

Hernude aanslag op Eiendomsreg
‘n Nuwe wet wat die ou betredingswet vervang
omdat dié kwansuis met apartheid verbind word,
die voorgestelde Onteieningswet wat eersdaags in
die parlement bespreek word, en hoogs twyfelagtige
optrede van die staatsbeheerde Landbank, is van
die nuutste aanslae teen sogenaamd Grondwetlik
gewaarborgde eiendomsreg.
Veral die optrede van die Landbank en hulle regsverteenwoordigers het talle boere warm onder die
boordjie, van hulle is reeds van hulle plase verwyder
terwyl ander veg vir oorlewing.
Die Landbank is lank reeds nie meer effektief nie
as gevolg van wanbestuur en vermoedelike diefstal
en korrupsie. Nou is dié bank ernstig opsoek na
geld, en boere wat as gevolg van veral droogtes agter
geraak het met paaiemente, word summier gesekwestreer/likwideer. In baie gevalle word sekwestrasie/likwidasie-aansoeke teen boere gebring terwyl
hulle algehele bates by verre hulle laste oorskry.
Beskuldigings is teen Landbank gemaak dat hulle
boelie-taktiek teen boere gebruik, en selfs oud-soldate van 32-Bataljon wat plase beset om eienaars
te intimideer en om kwansuis die eiendom te “beskerm”.
Een van die eerste sake in dié verband wat veral
ook op sosiale media aandag gestrek het, is dié van
mnr. Carel van der Merwe van die Fraserburg- omgewing. Die balju het op hom toegeslaan oor skuld
van R71 miljoen, terwyl sy grond se waarde meer
as R180 miljoen is.
Van der Merwe is selfs gearresteer nadat hy na
bewering ‘n beskermingsbevel oortree het teen die
prokureur wat namens Landbank hierdie aksies dryf,
ene Henk Strydom.
Aanvanklik het TLU SA hulp aangebied met Van
der Merwe se saak in die Kimberleyse hof, nadat
Agri NK, deel van Agri SA, nie vir Van der Merwe wou
help nie. TLU SA het toegetree as vriend van die
hof. Die saak gaan in Oktober voort. Sedertdien
het SAAI ook vir Van der Merwe hulp aangebied.
‘n Ander boer van Sutherland, mnr. Willem van
der Merwe is deur van dié “sekuriteitswagte” van
Salutem Sekuriteit aangerand op sy eie plaas.

Mnr. Cois Harman
‘n Boer van Zeerust in Wes-Transvaal, mnr. Cois
Harman, wat veertig jaar lank susksesvol geboer
het, is alles kwyt na ingryping deur die Landbank.
Hulle het hom uitverkoop vir skuld van R4 miljoen,
terwyl sy bates oor die R14 miljoen werd was. Hy
verkoop nou eiers wat sy hoenders lê uit sy seun
se dorpshuis waar hy moes intrek, en melk van sy
seun se koeie om darem kos op tafel te hê. Hy plaas
geen wag voor sy mond oor die Landbank, hulle
prokureurs, likwidateurs en afslaers nie: “jakkalse,
wolwe, hiënas en aasvoëls.”
(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.
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Die huidige bek- en klouseer is nog ‘n bewys. Dit is
die soveelste uitbreek daarvan die afgelope jare. Die
een was net voor Covid, toe die hele bedryf tot stilstand gedwing is, en onmiddellik opgevolg is deur
Die jongste uitbreek van bek- en
Covid. Talle boere het steeds nie daarvan herstel nie.
klouseer, saam met die belaglike
maatreëls wat die ANC-regering in- Die regering weier egter om sy plig te doen, en die
gestel het, wys net weer op hulle sogenaamde rooilyn in stand te hou, maar die rooiabsolute onbekwaamheid as ‘n re- lyn loop langs die voormalige slegs swart gebiede.
gering, en dit is verstommend dat Dit is egter waarvandaan die uitbrekings telkens kom.
daar so gewillig toegegee word aan Die vorige geval was toe ‘n swart boer beeste gealles wat hulle sê en vereis. Daar skuif het van ‘n besmette gebied na sy ander plaas
moet tog ten alle koste goeie ver- naby Potchefstroom en dit toe daar uitgebreek het.
houdinge wees sonder konflik. Maar
dit ten koste van die publiek.
Bek- en klouseer kan voorkom by enige gesplete
hoefdier. Maar nou word slegs beeste se beweging
Daar is darem een silwer randjie, vir drie weke verbied, terwyl die kleiner skape soveel
en dit is dat dit uit die jongste Ipsos- makliker gesteel word en vinniger, verder vervoer
meningsopname blyk dat die ANC kan word.
se steun besig is om te daal, en dat
as dit so voortgaan, hulle dalk by die Weer eens kom beesveilings tot stilstand, wat die bevolgende verkiesing geen meerder- dryf in slegs drie weke miljoene rande kan kos, en die
uitvoermark is uiteraard gesluit vir daardie tyd. Die
heid gaan kry nie.
kanse dat ander lande maklik weer Suid-Afrikaanse
Die vraag is natuurlik wie die volgende regering vee sal invoer, word met die dag skraler. Suid-Afrika
gaan uitmaak? Volgens die projeksies sou die ANC het in 2019 reeds sy internasionale status by die Wêtans 42% van die stemme kry, met die DA 11%, reldorganisasie vir Dieregesondheid verloor wat ’n
EFF 9%, Action SA 3%, IVP en VF+ 2% en ACDP swaar slag vir landbou en die veebedryf in beson1%, met 4% wat na ander kleiner partye gaan. Nie- der was.
stemmers is amptelik 17%, aangesien 10% nie wil
stem nie, en 7% nie geregistreer is nie. Dan is daar Beeste mag nog wel direk na goedgekeurde slagpale
ook nog ‘n groep wat nie wil sê of en waar hulle gaan vervoer word en daardie vleis mag wel vervoer word.
stem nie, en ‘n klompie onsekeres.
Maar, verstommend, is daar wel toestemming gegee
dat vee vir “rituele doeleindes” vervoer mag word.
Dit is dus duidelik dat daar ‘n koalisie sal kom, en
die ANC wat so verknog is aan mag, sal waarskyn- Dié regulasies laat weer dink aan soortgelyke onlik nie omgee om ‘n maklike koalisie met die EFF sinnige Covid-inperkings. Ons glo wel dat die vleisaan te gaan nie, in ruil vir ‘n bietjie meer radikale bedryf versigtig met die probleem moet omgaan,
beleidsaanpassings en die pos van adjunk-presi- maar indien hulle die biosekuriteit verder opknap
dent van die land vir die EFF-leier. Dié twee saam soos na 2019 gebeur het, sal drakoniese en ekonosal ‘n gemaklike 53% kry, en die ANC sal na die mies verlammende maatreëls nie nodig wees nie.
EFF se pype moet bly dans solank hulle in die poliMag hierdie siek bedeling met sy siektes en siek
tieke bed bly.
maatreëls en besluite gou tot ‘n einde kom. Helaas
‘n Koalisie van die DA met ander, sal ook nie vol- gaan dit nie self gebeur nie, ons sal maar moet
houbaar wees nie, omdat daar te veel magsbalanse hand bysit!
sal wees. En in elk geval is daar nie wesenlike
beleidsverskille tussen die DA en die ANC nie.

Dalende ANC-steun welkom,
vleis inperkings nie

Die Afrikaner

Intussen is daar nog ‘n paar jaar waartydens die
land in elk geval met die ANC opgeskeep sit, en
waar hulle hul agenda gaan probeer voltooi rakende grondbesit, swart bevoordeling en sogenaamde
ekonomiese transformasie. Nog enkele jare met
onbekwaamheid en onwil om dinge reg te kan doen,
met steeds verder vernietigende gevolge vir die
ekonomie.
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FW de Klerk en die rewolusie van 1994:
Die misleiding wat Suid-Afrika oor die afgrond gestoot het.
(Deel 8)
Hierdie is die agtste aflewering van ’n dokument
wat opgestel is deur mnr. Meinhard Peters, namens 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 afsterwe uitgestuur is, hardnekkig volgehou dat hy reg
opgetree het. Die afgelope tyd is dr. Dawie de Villiers, een van die ministers in De Klerk se kabinet,
oorlede. RSG het verskeie onderhoude met De Villiers uitgesaai waarin hy sy aandeel in die oorgawe,
en in die skryf van De Klerk se berugte Rooi Vrydag-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 kollegas wat deel was van alles, wat steeds die geleentheid 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 daarin 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.

Mnr. Meinhard Peters
biede wat as Blank Suid-Afrika bekend gestaan het.
Dit is ook die resultaat van toegewings aan buitelandse druk, en van die uitgerekte geweld sedert die
Rivonia-sameswering van 1963. Om hierdie nuwe
bestel te skep, moes u en Mandela inderhaas die
swart tuislande se onafhanklikheid vóór 1994 vernietig. Die grondwette van 1994 en 1996 het daarvoor
gesorg. U het sodoende die swart volke ook van
hulle soewereiniteit en nasionale vryheid in hul gebiede beroof.

Die “nuwe Suid-Afrika” is die
resultaat van die “nuwe grondwet”
In terme van die nuwe grondwet is die land uitgelewer aan meerderheidsoorheersing deur slegs een
politieke beweging ̶ in werklikheid is dit ’n soort
onheilige kartel wat van binne beheer word deur die
kommuniste van die SAKP en die ANC se National
Executive Committee. Die dagblad, Die Burger, het
dit in 1997 reeds ’n eenparty-dominante staat genoem. Sedert 2016 word dit deur die media as ’n
gekaapte staat beskryf.
Dit is presies die gevolg waarteen dr. Willem de
Klerk in 1980 in ’n oomblik van helderheid gewaarsku het. Die dominasie van die links-radikales is
moontlik gemaak deur die vernietiging van afsonderlike tuislande vir die verskillende bantoevolke, en
deur die beëindiging van blanke beheer oor die ge-

Die eerste prys wat u aan die land se vyande moes
lewer, was om die sterk, suksesvolle blanke staat in
die doofpot te druk. U, mnr. FW de Klerk, het dit bereik deur ’n onderhandelingsproses van stapel te
stuur wat geweld ontketen het, dwarsdeur SuidAfrika; maar ook deur die opsegging van die stryd
teen vyandelike magte wat Suid-Afrika met dade van
geweld wou verander. Die proses wat u verkies het,
was ’n proses wat die magte van geweld soos ’n
handskoen gepas het.
(Vervolg op bladsy 4)
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(Van bladsy 3)
Die grondwet is klaarblyklik een van die grondliggende oorsake van die krisis wat Suid-Afrika
vandag beleef. Sonder die Mandela-De Klerkgrondwette van 1994 en 1996 sou die morele verval, die politieke dekadensie en algehele staatskaping nie kon gebeur het nie. Sonder die 1996grondwet sou die aggressiewe diskriminasie teen
blankes, teen die Blankes se kultuur, teen die
Afrikaanse taal en die waardes van die Afrikanervolk NIE kon plaasvind nie.
U het in die gesprek van Junie 1990 laat blyk dat
alles vir u onderhandelbaar was. U wou nie met ons
saamstem oor die gevare wat ons aan u uitgewys
het en wat mnr. Jaap Marais in alle erns en ordentlikheid aan u wou tuisbring nie. U het maar net gespog dat u met u optrede “baie sukses in die buiteland behaal”, en u het gekla dat Afrikaners u aansien as ’n verraaier. Besef u dat baie van die mense
wat u ’n verraaier genoem het, in werklikheid lede
van u eie party was? Lees maar wat oud-NP’s
vandag van u sê en skryf.
’n Ware volksleier dink eerste aan die toekoms van
sy eie volk en die geslagte wat kom; maar u het
gedink aan “sukses in die buiteland” – met ander
woorde, in die geledere van ons land se vyande.
Dit is waar u erkenning en aansien gaan soek het,
sodat u saam met Nelson Mandela die sogenaamde “vredesprys” kon ontvang.
Die betekenis van die Nobel-vredesprys wat aan
uself en Mandela toegeken is, word weerspreek
deur wat daarna gebeur het – geen werklike vrede
of stabiliteit het tot stand gekom nie. Die enigste
persoon wat deur die internasionale gemeenskap
onthou sal word, is Nelson Mandela, die eertydse
MK-terroris wat soos ’n moderne “messias” aan die
geskiedenis opgedra word. In teenstelling daarmee word u, mnr. De Klerk, onthou as die dubbelprater, die opportunis, die swakkeling en die uitverkoper – iemand wat geswig het onder internasionale druk. Die ANC se onderhandelaars het u
as ’n maklike prooi beskou; en baie verstaan vandag waarom. In swart geledere word u optrede deurgaans beskryf as dié van ’n desperate verloorder.
Die weergawe van die gebeure deur historici soos
prof. Hermann Giliomee bevestig dié jammerlike
etiket wat om u skouers hang. [Verwys Prof Hermann Giliomee: Die Laaste Afrikanerleiers. Tafelberg, 2012. Kyk veral bladsye 420-426.]

Na 2 Februarie 1990 het politieke geweld in
Suid-Afrika skokkende afmetings aangeneem.

burgeroorlog voorkom het. In die radio-gesprek
van 8 Mei 2017 maak u byvoorbeeld die volgende
stelling:
As ons nie gedoen het wat ons gedoen het nie,
sou die land in vlamme opgegaan het; ek glo
ons was reg met ons onderhandeling met die
benadering van gee en neem; daar is wigte en
teenwigte wat werk in die grondwet! My antwoord
in kort is dit: Dink hoe sou SA gelyk het as ons
nie die skikking bereik het wat ons wel bereik
het nie.

Ongelukkig bewys die geskiedenis u heeltemal verkeerd. U maak uself met sulke stellings skuldig aan
oëverblindery. Dit is ’n historiese feit dat die vrylating
van Nelson Mandela in 1990 en die ontbanning van
die SAKP en die ANC (saam met ’n reeks van ander rewolusionêre organisasies), tesame met die vrylating van veroordeelde politieke gevangenes, aanleiding gegee het tot die mees gewelddadige gebeure, van ’n omvang wat die land nog nooit beleef
het nie. U maak nou asof u die nuwe Suid-Afrika
geskep het omdat daar soveel geweld was, terwyl
die geweld direk voortgespruit het uit die NP se
dade. Bloedvergieting was juis die GEVOLG van
u en die NP se ommeswaai toe u die mag en die
politieke inisiatief in die hande van die rewolusionêre ANC-alliansie geplaas het.
In ’n studie wat onlangs gepubliseer is, word die jare
1990-1994 fyner ontleed. Op die omslag van die
publikasie staan geskryf [Gary Kynoch: Township
Violence and the End of Apartheid ̶ War on the
Reef. Wits University Press and James Currey, 2018]:
The four years preceding the 1994 elections in
U verwysing na die “bloedbad” wat sou kom
South Africa, known as the transition era, were
not a ‘peaceful termination’ to apartheid, but the
Die gerieflike vyeblaar wat u en mnr. Roelf Meyer
bloodiest of the entire apartheid period, with an
voorhou, is dat u deur die onderhandelinge met die
(Vervolg op bladsy 5)
vyande van Suid-Afrika kwansuis ’n bloedbad of ’n
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Inkatha, ’n stryd wat van Natal oorgespoel het na
(Van bladsy 4)
die Witwatersrand se swart woongebiede en die
estimated 14 000 deaths attributed to politically mynkampongs. In die geweld by Boipatong is 45
related violence.
mense dood.
• U eie lyfwagte het tydens ’n vergadering op VenHierdie publikasie weerlê u bewerings volledig. tersdorp op protesterende Afrikaners geskiet. U het
Ons wéét vandag dat dit geen versoening of vredes- ter nouernood in ’n pantservoertuig van die toneel
proses was nie, maar ’n gewelddadige rewolusie, met weggevlug.
al die metodes van terreur. Die oorlog op die grense • Vanaf 1990 het aanvalle op blanke plase skrikwekis verplaas na die strate van ons stede en dorpe. kend toegeneem; dié sluipende volksmoord duur
Die konflikte in die lokasies of townships is spoedig vandag onverpoos voort in die opgehemelde “Nuwe
tot wydverspreide geweld opgejaag, terwyl die oor- Suid-Afrika”. As dit nie is hoe ’n uitgerekte bloedbad
log in Natal tussen die ANC en die IVP (Inkatha) in lyk nie, wat sou dan u beskrywing daarvan wees?
hewigheid toegeneem het. Die “versoeningspolitiek” • Stakings, geweld tydens protesoptogte, beskadihet in werklikheid tot ’n ware bloedbad gelei, verge- ging van geboue, gewapende roof en sinlose moorde
lykbaar met die etniese- en politieke konflikte in het epidemiese afmetings in ons land aangeneem.
Bosnië, Serwië, Suid-Soedan, Rwanda en Palestina. Dit vorm deel van die algemene wetteloosheid in
Ons kan u baie bondig antwoord: Kyk maar net hoe Suid-Afrika, wat boonop renosterstropery, mensehet Suid-Afrika gelyk toe u nog die staatspresi- handel, verkragtings en politieke sluipmoorde insluit.
dent was, en kyk hoe lyk hy nou! U skuil agter ’n
teoretiese argument oor “wat sou gebeur het” —
Die voormalige hoof van die Nasionale Intellimaar kyk wat het toe in werklikheid gebeur! Volgensiediens, Niël Barnard, skryf in sy herinnedoen die volgende nie aan die betekenis van ’n
ringe: ”Vandag dink baie mense blykbaar dat die
bloedbad nie?
Suid-Afrikaanse skikkingsproses heel vreedsaam
• Duisende het in die konflikte in Natal gesterf – dr. en ordelik verloop het. Niks is verder van die waarButhelezi, leier van die IVP, het by geleentheid heid nie. ’n Legio geweldsaanslae uit alle oorde het
verklaar dat sowat 20 000 van sy ondersteuners in die land oor die ganse tydperk geteister.” Hierdie
daardie onbedaarlike stryd dood is.
opsomming, komende van Niël Barnard, staan in
• Tussen 1990 en 1994 was daar elke maand hon- skrille kontras met die prentjie wat u en mnr. Roelf
derde sterfgevalle in politieke geweld in Suid-Afrika, Meyer probeer skets oor die “skikkingspolitiek”.
by tye soveel as 400 per maand. Sommige navor- [Niël Barnard: Vreedsame Revolusie – Uit die ensers voer aan dat daar tussen 1990 en 1994 soveel jinkamer van die onderhandelinge. Tafelberg, 2017.
as 14 000 mense in politieke geweld in Suid-Afrika [Nota: die skrywer weerspreek die titel van sy boek
gesterf het. [Verwys Padraig O’Malley: The Heart in alle tale op bladsye 57-61]]
of Hope. Hoofstuk 7 – Political Violence in the Era Die geweld wat vanaf 1990 losgebars het, tel seker
of Negotiations and Transition, 1990-1994. Nelson nie in u boek as ’n bloedbad nie; maar hoe sou u dit
Mandela Centre of Memory. Internet, 2017] Dit dan wil beskryf? Bloot die prys van verandering?
kom ooreen met dr. Buthelezi se beraming.
Die prys van hervorming? Of wil u dit ook afmaak
• In swart woongebiede is leiers van verskillende as “die groeipyne van die nuwe demokrasie”, soos
partye met reëlmaat aangeval en vermoor. Perso- baie van u partygenote agterna aangevoer het?
neel van die SAP, die SAW en ander staatsdepar- Die feit bly staan dat die politieke geweld in Suidtemente is aangeval, openlik op straat gestenig of Afrika ’n erfenis is van ’n rewolusionêre aanslag
met motorbande en petrol verbrand.
sedert die 1960’s en wat behels het: (a) die kom• Van die voormalige tuislande is met geweld om- munistiese stryd teen blanke Suid-Afrika, insluiver gewerp, soos in die geval van die Ciskei en Bo- tende sabotasie, moorde en terreur; en (b) die verphuthatswana. In die Bisho-geweld is 29 mense anderinge wat die NP sedert die sewentigerjare in
dood.
die beleid van ons land ingevoer het onder die dek• Tydens die protesmars van Inkatha se ondersteu- mantel van “hervorming”. Laasgenoemde veranners in Johannesburg het die ANC in opdrag van deringe is deur ons vyande verwelkom, want dit
Nelson Mandela by Shell House op die verbygan- het die rewolusionêre magte telkens aangemoedig
gers losgebrand en talle doodgeskiet. Daar is 19 om hulle stryd verder te verskerp. Die geweld wat
Suid-Afrika van 1990 tot 1994 beleef het, het nie uit
mense doodgeskiet en 53 gewond.
• Die massamoord by Boipatong was deel van die
konflik wat ontketen is tussen die ANC-SAKP en
(Vervolg op bladsy 6)
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(Van bladsy 5)
die lug geval nie. Vandag is dit die mode om die skuld
vir dié geweld op apartheid te plaas, en om die fiksie in stand te hou dat die sogenaamde skikkingsooreenkomste nodig was om “geweld te voorkom”.
Selfs ná die verkiesing van 1994 en die aanvaarding
van ’n tussentydse grondwet het die geweld egter
voortgeduur! Waarom sou dit wees, siende dat
apartheid toe iets van die verlede was? Apartheid
kon nie meer aangegee word as die oorsaak van
geweld nie. Die oorsprong van dié geweld was klaarblyklik die kommuniste se poging om politieke beheer oor die swart massas te bekom; en dit was
reeds sedert die sestigerjare die uitgesproke doel
van die SAKP. Vergelyk in hierdie verband die
jongste studie van Anthea Jeffery, die gedugte navorser van die South Africa Institute of Race Relations. [Anthea Jeffery: People’s War: New light on
the struggle for South Africa. South African Institute of Race Relations & Jonathan Ball Publishers.
2009. ’n Tweede uitgawe het in 2019 verskyn. (Hierdie publikasie bevat een van die belangrikste studies oor die era van PW Botha en FW de Klerk.)]
Volgens ’n verslag van die Menseregtekommissie
van Suid-Afrika in Oktober 1996, het tussen 40 en 80
mense elke maand sedert Oktober 1995 in politieke geweld gesterf. [Human Rights Report, October
1996. ’n Maandverslag van die Menseregtekommissie van Suid-Afrika] Dit is vergelykbaar met die getal slagoffers by Marikana (soms tot twee keer méér)
elke maand; en dit vir ’n volle jaar lank! Waarom
noem u dit nie ’n bloedbad nie? Hierdie feite getuig
immers luid teen die deursigtige storie dat die veranderinge en die skikkingspolitiek ’n bloedbad voorkom het. Ons weet nou dat die benadering van die
regering die patroon van ernstige geweld vanaf 1990
tot 1994 ontketen het, soos die voormalige hoof van
Suid-Afrika se Nasionale Intelligensiediens dit in
sy verslag van dié gebeure bevestig.
Bloedvergieting tussen 1990 en 1994
Indien iemand nog getwyfel het aan die geweld wat
ontketen is deur u toespraak van 2 Februarie 1990
en die daaropvolgende geheime onderhandelinge,
dan ruim die herinneringe van Niël Barnard alle twyfel uit die weg. Op bladsy 57 van sy boek [Niël Barnard: Vreedsame Revolusie – Uit die enjinkamer
van die onderhandelinge. Tafelberg, 2017.] skryf hy:
Volgens sommige berekeninge het sowat
14 000 mense sedert die middel van 1990,
toe onderhandelinge begin het, tot April 1994
in politieke geweld omgekom. Veral KwaZuluNatal was ’n slagveld waar ’n bloedige stryd
6
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tussen ondersteuners van die IVP en die
ANC/SAKP gewoed het. Volgens statistiek van
die SA Instituut vir Rasseverhoudinge (SAIRV)
het 3 699 mense in 1990 in dié stryd omgekom.
Volgens die Menseregtekommissie het gemiddeld 101 mense elke maand tussen Julie 1990
en Junie 1993 in politieke geweld in KZN gesterf. Boonop het die bloedvergieting na die
PWV-gebied uitgebrei waar 4 756 mense in dié
tydperk in voorvalle van politieke geweld dood
is.
In haar omvattende studie van rewolusionêre geweld, People’s War, skryf Anthea Jeffery dat goed
20 500 mense tussen 1984 en 1994 in politieke geweld omgekom het. Soos hierbo gestel, was hierdie geweld die resultaat van vyandelike aksies, maar
tegelykertyd ook die gevolg van die stygende verwagtings wat deur die NP se hervormingspolitiek,
sy propaganda rondom magsdeling en sy prysgawe
van beginsels in die hand gewerk is. Die NP se hervormingspogings het in die hande van Joe Slovo,
die geslepe strateeg van die ANC-SAKP, gespeel.
Dit is vandag vir almal belangrik om te besef dat
die ANC-SAKP se politieke strategie in Suid-Afrika
(bekend as die Nasionale Demokratiese Rewolusie)
die voortsetting van daardie oorlog is, in terme van
die bekende twee-fase-strategie van Lenin. [Vladimir Lenin: Two Tactics of Social Democracy in the
Democratic Revolution. Martin Lawrence Ltd, London Edition, 1935]. Die rewolusionêre aanslag word
nooit beëindig nie. En dit het alles te doen met die
politieke omstandighede wat onder die nuwe grondwet in die RSA geskep is en wat Suid-Afrikaners
vandag beleef. Die aanslae wat die Afrikanervolk in
hul eie land ervaar, spruit daaruit voort!
Die twee fases van die rewolusie
In die radiogesprek van 8 Mei 2017 suggereer u
dat dit net nodig is om die grondwet toe te pas —
en dan sal alles wonderbaarlik regkom. U argument
toon dat u die wese van die rewolusionêre aanslag
op Suid-Afrika waarskynlik nooit verstaan het nie,
soos ons tydens ons gesprek met u in Junie 1990
ook agtergekom het.
Ongelukkig dink baie liberale Afrikaners vandag nog
(verkeerdelik!) dat die rewolusionêre aanslag ondervang is deur die veranderinge van 1990-1996.
Beide die ANC en die EFF tree op in terme van die
twee-fase slagkreet, waarvolgens die politieke transformasie opgevolg word met radikale ekonomiese
transformasie. U woorde tydens die radiogesprek was
(Vervolg op bladsy 7)

(Van bladsy 6)
onder andere: “transformasie is nodig…” Met ander
woorde, u verstaan dit nog steeds verkeerd; of sou
u inderdaad die twee-fase strategie ondersteun?
U is dan nou nog ’n openlike pleitbesorger vir die
“transformasie” wat die rewolusionêres self propageer? U vereenselwig u met die strategie.
Die twee-fase-strategie van die rewolusie is oorspronklik deur Vladimir Lenin geformuleer. U kan
dit gerus naslaan in die Little Lenin Library, Volume
Seventeen, wat in 1935 in London uitgegee is. Die
titel daarvan is Two Tactics of Social-Democracy in
the Democratic Revolution. Dit is deur V.I Lenin in
Junie-Julie 1905 geskryf, na afloop van die derde
kongres van die Russian Social-Democratic Labour
Party. Ons gaan nie op die detail daarvan in nie,
maar dit verduidelik die strategie om die demokratiese omverwerping van ’n bestel doelgerig op
te volg met die opmars na die “bevryding van die
werkers”, met die oogmerk om “die diktatuur van die
werkersklas” in te stel. Ons behoort almal te weet
wat dit in die praktyk beteken. En ons sien hoe dit
in Suid-Afrika in paaiemente toegepas word.
Gedurende 2018 en 2019 is ons land se mense
geskok deur die voorneme van die ANC-SAKP bewind om eiendomme te onteien sonder vergoeding.
Ook volgens Julius Malema (voormalige ANC- jeugleier) moet al die eiendomme in die RSA aan die
staat behoort. In die kommunistiese ywer daarvoor
moet blanke monopolistiese kapitaal sogenaamd
vernietig word. In Suid-Afrika beteken dié oproep
dat die Blankes se aandeel aan die ekonomie drasties
moet verminder of heeltemal uitgeskakel moet word.
Dit is sulke krete wat vanuit die regeringsgeledere
gehoor word; maar in die radiogesprek van 8 Mei
2017 sê u nog steeds dat “transformasie nodig is”.
Watter soort transformasie is dit wat u ondersteun,
en hoe pas dit in die ANC-SAKP se plan in?

Vladimir Lenin het reeds in 1905
oor die twee-fase aanslag geskryf.

Dit is ’n strategie wat na 1994 in versnelde rat geplaas is, onderliggend aan oproepe soos “Kill the
farmer! Kill the Boer!”, “Black First, Land First” en
“Fees must Fall”. Die ANC propageer sy planne soms
op sagter toon met verwysing na radikale sosioekonomiese transformasie, terwyl ons weet wat
hulle daarmee bedoel. Wanneer wetgewing deurgevoer word, sien mens die hand van dié rewolusionêre politiek baie duidelik daarin, soos onder andere met hul onteieningswette, die mynbouhandves,
kaderontplooiing, “regstellende aksie” en die sogenaamde program vir “swart bemagtiging”. Dr. Frans
Cronje, navorser van die Instituut vir Rasseverhoudinge, beskryf die ANC se “nasionale demokratiese rewolusie” as ’n metode “om staatsbeheer
oor alle magsinstrumente in die samelewing te verseker”. Dit is ’n stellige en akkurate oordeel.
In u kommentaar maak u egter asof dit moet gaan
oor die verskynsels van korrupsie, regsverydeling,
onderwys en werkloosheid. Werkloosheid, terloops,
pas die veranderingspolitiek een honderd persent,
want dit skep die platform vir die versnelling van die
rewolusie. Korrupsie op sy beurt is sistemies vervleg
met die rewolusionêre politiek, soos ons dit ook ervaar en gesien het sedert 1990. Waarom antwoord
u nie daarop nie? Is u bang dit dring uiteindelik tot die
publiek deur wat werklik in ons land aan die gang is?
Of skerm u maar net op hierdie manier vir die wonWatter soort transformasie?
derlike “grondwet”? Terloops, hoe verhoed die grondDie twee-fase-strategie van Lenin en sy erfge- wet enigsins dat ’n politieke kartel soos die ANCname is, soos bo aangetoon, lank reeds bekend. alliansie “alle magsinstrumente” inpalm?
(Word vervolg)
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Trump-lojalis wen
teen Trump-teenstander
Die administrasie van die huidige linkse Amerikaanse
president, Joe Biden, het hom skynbaar erg misgis
met die gevoel van die gemiddelde Amerikaner.
Die intelligensiedienste het een van oud-president
Donald Trump se huise deursoek, omdat hulle vermoed het dat hy geheime dokumente in sy besit
het wat hy nie meer mag hê nadat hy uitgetree het
as president nie.
Intussen gaan ook die omstrede ondersoek voort
na Trump se beweerde betrokkenheid toe die regeringsgebou ’n paar jaar gelede deur Amerikaanse
burgers bestorm is.
Dat die steun vir Trump steeds groot is, blyk uit
die feit dat die sittende Republikeinse verteenwoordiger, Liz Cheney, deur Harriet Hageman verslaan
is in ’n verkiesing vir Wyoming se kongresdistrik.
Die stemming is met ’n valkoog dopgehou, en
linkse media was duidelik onkant gevang deur die
feit dat Hageman as wenner na vore getree het.
Cheney, wat een van die 10 Republikeine was wat
verlede jaar ten gunste van die vervolging van die
destydse president Donald Trump gestem het in die
nasleep van die Capitol-oproer op 6 Januarie, is verlede jaar uit haar rol as Republikeinse konferensievoorsitter geskors. Sy is een van die twee Republikeinse wetgewers wat op die gekose komitee van die
Huis sit wat gestig is om die episode van 6 Januarie
te ondersoek.
Demokratiese wetgewers het mense aangemoedig
om vir Cheney in die verkiesing te stem. Dean Phillips van Minnesota het mense aangemoedig om
"asseblief te oorweeg om tydelik van partye te verander en vir Liz Cheney te stem op 16 Augustus."
Voormalige Republikeinse president George W.
Bush het die maksimum toelaatbare skenking van
$2 900 gegee om Cheney in die verkiesing te ondersteun, en volgens die Houston Chronicle, het Karl
Rove ook die maksimum skenking gemaak. Rove
het gedien as ’n senior adviseur en as adjunkhoof
van personeel na Bush.
Cheney is die dogter van Dick Cheney, wat tydens
Bush se Withuis-ampstermyn as visepresident gedien het. In ’n veldtog-advertensie vir sy dogter het
Dick Cheney verklaar: "Daar is niks belangriker wat
sy ooit sal doen as om die poging te lei om seker te
maak dat Donald Trump nooit weer naby die Oval
8
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Harriet Hageman en Liz Cheney
Office is nie. En sy sal daarin slaag." Toe nie...
Oud-president Donald Trump het Hageman verlede jaar ondersteun terwyl hy Cheney ’n "oorlogsman en dislojale Republikein" genoem het, sowel
as ’n "RINO", wat ’n akroniem is van die frase "Republikein slegs in naam."
Tydens ’n onderhoud verlede maand het Cheney
aan CNN se Jake Tapper gesê dat ongeag die uitslag van die verkiesing, sy sal "aanhou om hard te
veg om te verseker dat Donald Trump nooit weer
naby die Oval Office is nie." In antwoord op ’n vraag
van Tapper oor die moontlikheid om dat sy haarself
vir die presidentskap verkiesbaar te stel, het Cheney gesê dat sy "’n besluit oor 2024 vir die pad
vorentoe sou neem."
Intussen het Donald Trump Jnr. het Liz Cheney se
vernederende nederlaag in haar staat gevier deur
’n video van 30 sekondes vry te stel wat duidelik bedoel was om die Trump-hatende liberale op Twitter
te aktiveer - en natuurlik het dit soos ’n bom gewerk.
Trump junior het op Twitter gespot met Cheney
se verlies deur ’n video-opname te plaas van sy pa
wat dans met die opskrif: "Bye bye @Liz_Cheney.
Aan die positiewe kant sal jy ten minste nie hoef voor
te gee om meer van Wyoming te wees nie."
Don junior het op Glenn Beck se radioprogram
gesê die FBI se Mar-a-Lago-klopjag op sy pa se
huis was omdat hy glo die departement van justisie
het sy pa geteiken en leuens verkondig om dit te
regverdig. Hy het ook sy raad gegee oor wat konserwatiewes kan doen om vreedsaam en wettig op
te staan teen ’n stelsel wat hul regte ignoreer.

Oekraïne wil nie koring aan Europa gee
Die mite dat Moskou ’n voedselblokkade op Europa
ingestel het, is weerlê toe inligting na vore gekom
(Vervolg op bladsy 9)

(Van bladsy 8)
het waaruit dit blyk dat dat Moskou alles in sy vermoë gedoen het om Kijif te oorreed om koringvoorrade te herstel. Dit blyk nou Oekraïne te wees wat
groot eise aan die wêreld stel om sy baie gesogte
voedselreserwes te ontsluit. Nou word berig dat dié
land heeltemal geweier het om die verskeping van
koring vanaf sy hawens toe te laat totdat daar aan
sy eise voldoen word om dit van teenskeepsmissiele
te voorsien.
Pres. Zelensky van Oekraïne “gedra hom soos
daardie kind wat grootgeword het, maar steeds
weier om die realiteite te aanvaar. Hy glo steeds
dat sy huilende houding hom simpatie sal betoon.
Maar hy is verkeerd,” is ’n politieke analis se opsomming van hom.
Die EU was ’n belangrike handelsvennoot van
verskillende landbou-voedselprodukte met beide
Rusland en Oekraïne. Europa maak sterk staat op
graan-invoere vanaf Rusland en Oekraïne, as gevolg waarvan die huidige oorlog in die Oekraïne
hulle op hul knieë gebring het. Die Oekraïne-Rusland-krisis het boonop ook die pryse van kunsmis
verhoog, wat voedselproduksiekoste selfs hoër
laat styg het en dus net tot die ellende van die Weste
bygedra het.
Volgens ’n verslag deur Illinois, kan 75 miljoen
ton graan in die Oekraïne ongebruik lê.
Oekraïne maak ook groot gewag van Turkye se
pogings om die EU uit die ontluikende voedselkrisis te trek. Turkye het onlangs ’n graankorridor voorgestel om die uitvoer van graan uit die Oekraïne te
vergemaklik. Die voorgestelde plan het vereis dat
Turkye die graanvaartuie na internasionale waters
begelei, waarna Russiese oorlogskepe hulle na die
Bosporus-straat sou begelei, vanwaar dit verder uitgevoer sou word. Rusland het die plan geredelik
aanvaar, maar dit was die Oekraïne se verwerping
wat die plan van Turkye omver gegooi het.
In ’n ander stap het Moskou vier potensiële korridors voorgestel:
- Deur die Azof See;
- Deur die Swart See;
- Oor land deur Wit-Rusland langs die
roete na Baltiese hawens;
- ’n Handelsroete wat oor Wes-Europa loop.
Al hierdie handelsroetes kon die EU se voedselprobleem opgelos het, wat jammerlik na Afrika gesmeek het om in sy voedselbehoeftes te voorsien.
Maar Zelensky, wat op geleende longe van Europa
geleef het, het onbeskaamd al die lewensvatbare
oplossings verwerp.
Die ware motief agter dit alles is vermoedelik dat
Kijif die EU gyselaar wil hou vir finansiële hulp en

Volodymyr Zelenski
langafstand militêre vermoëns.
“Doeltreffende sekuriteitswaarborge word vereis
vir maritieme verskepings om te hervat. Hierdie waarborge moet verskaf word deur die verskaffing van
toepaslike wapens aan Oekraïne om sy kus te beskerm teen maritieme bedreigings en die betrokkenheid van die vlote van derde lande in die beskerming
van die betrokke deel van die Swart See,” het die
Oekraïense president onlangs in ’n onderhoud gesê.
Hierdie stelling dui grootliks aan wat die bymotiewe
van Oekraïne is! Die definisie van "effektiewe sekuriteit" vir Zelensky is nie defensiewe sekuriteit nie,
maar ‘n aanvallende een, wat daarop dui dat die
verdediging van Oekraïne nie sy hoogste prioriteit
is nie, maar om Rusland aan te val. Op die eerste
front wil hy baat by die uitvoer van graan na Europa, en terselfdertyd wil hy offensief teen Rusland
optree deur anti-skeepsmissiele te gebruik. Op hierdie manier kan Oekraïne selfs op die ou end Rusland se voedselvaartuie wat na Europa of Afrika
gaan, aanval, wat sekerlik die voedselkrisis in die
wêreld sal vererger.
Maar sommige anti-Russiese stemme in die Weste
is steeds vasbeslote om Moskou vir hul uitgehongerde staat te blameer. Die Amerikaanse ambassadeur by die VN, Linda Thomas-Greenfield,
het Rusland se oorlog in Oekraïne – wat Moskou ’n
“spesiale militêre operasie” noem – blameer vir die
verergering van die wêreldwye voedseltekort, maar
dit is duidelik nie die geval nie. Oekraïne is baie
opsies gebied om die wêreldkrisis op te los, maar
het nie een van hierdie aanvaar nie en mede-Europese nasies wou afpers vir die voorsiening van
wapens om Rusland aan te val.
Intussen het die nuusdiens, TFI Global, vroeër berig
dat daar ’n groot kans is dat Zelensky dalk net na
Switserland kan vlug.

Amerika meer onveilig as Oekraïne
Kijif is baie veiliger as byvoorbeeld Chicago, het
onlangse statistieke bewys.
(Vervolg op bladsy 10)
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sedert 1968.
Foto's deur die media het gewys hoe die Franse
leier luilekker in die son lê, op die Middellandse
See op ’n eko-onvriendelike jetski ry — en dit minder as ’n maand nadat hy die publiek gevra het vir
’n "solidariteitspoging" deur hul energieverbruik te
verminder in die lig van Europese gastekorte weens
Westerse sanksies.

In Kijif kan mense veilig saans in die strate stap,
maar as jy saans in Chicago gaan dans, is die kans
dat jy kan doodgaan soveel meer.
Madeleine Hubbard van die Just The News het die
syfers onthul waaruit dit blyk dat Chicago, Baltimore
en St. Louis ’n hoër moordsyfers per capita het as die
oorloggeteisterde Oekraïne.
“Moordsyfers per capita in groot Amerikaanse
stede soos Chicago, Baltimore en St. Louis oorskry
Toename in newe-effekte
die aangetekende aantal burgerlike sterftes in Oevan Covid 19-entstowwe
kraïne as gevolg van die Russiese inval,” sê Hubbard.
Volgens die Verenigde Nasies se Menseregtekan- Volgens ’n reaksie op ’n amptelike versoek om intoor is 5 401 burgerlikes in Oekraïne dood sedert ligting van die Duitse versekeraar, Techniker KrankenRusland se aanval in Februarie begin het.
kasse, het die aantal gefaktureerde gevalle van entstofverwante nadelige gebeurtenisse wat mediese
behandeling vereis het, in 2021 die hoogte ingeskiet
Macron in die sop oor jet-ski uitstappie vergeleke met 2019 en 2020, skryf Thorsteinn Siglaugsson. Die versoek het betrekking op vier diagnostiese kodes:
- T.88.0: Infeksie na immunisering;
- T.88.1: Ander komplikasies na immunisering;
- U.12.9: Newe-effekte na Covid 19-immunisering
- Y.59.9: Komplikasies as gevolg van entstowwe of
biologiese stowwe.
In 2019 was die totale aantal bevestigde diagnoses 13 777. In 2020 was daar 15 044. In 2021
was die totale getal 437 593. Dit is meer as 30 keer
die gemiddelde vir daardie vier kodes in 20192020, ’n toename van 2,937%.
Die Franse president, Emmanuel Macron, het onder
Die aantal uitbetalings deur die Techniker Kranskoot gekom omdat hy afgeneem is waar hy op ’n
kenkasse wat verband hou met die kodes T.88.0,
jetski op die Franse Riviera rondkerjakker, terwyl
T.88.1, U.12.9 en Y.59.9 per kwartaal het ook die
hy Franse burgers verplig het om minder energie
hoogte ingeskiet.
te gebruik. Die jet-ski is bekend daarvoor dat hy
Meer spesifiek is dit T.88.1 - Ander komplikasies
alles behalwe ekonomies op brandstof is, en dus ’n
na inenting, en U.12.9 - Newe-effekte na Covid 19groot energieverbruiker is.
inenting - wat die hoogte inskiet. Hierdie laaste
In ’n moderne weergawe van Frankryk se koningin
kode het natuurlik geen data vir vorige jare nie, maar
Marie Antoinette se berugte, moontlik apokriewe
dit het wel byna 150 000 voorvalle in 2021.
opmerking dat as die honger mense nie brood kan
Sowat 11 miljoen mense is by die Techniker Krankoop nie, hulle moet "koek eet", het president Emkenkasse verseker. Dus, 473 593 gevalle van memanual Macron ’n opskudding onder sy landgenote
diese behandeling as gevolg van inenting is gelyk
ontketen omdat hulle jetski's gebruik het op ’n staaan ongeveer een uit 23 mense wat ingeënt is, met
dium dat die land sy ergste energiekrisis in dekades
die veronderstelling dat al 11 miljoen wel ingeënt sou
in die gesig staar.
wees. Vir 2019 en 2020 is dit een uit 760 mense.
Die Franse leier, lek nog sy politieke wonde na ’n
Verlede Februarie het ’n lid van die direksie van ’n
verpletterende nederlaag in die verkiesing van die
ander Duitse versekeringsmaatskappy, BKK Provita,
Nasionale Vergadering, wat veroorsaak het dat hy
Andreas Schöfbeck, die Paul Ehrlich Instituut insy wetgewende meerderheid en sy droom van outogelig oor ’n tienvoudige toename in die voorkoms
krasie verloor het, terwyl hy nog gehoop het om die
van nadelige gebeurtenisse onder die maatskappy
onbetwiste topleier van Europa te word.
se kliënte, as gevolg van die Covid 19-entstowwe.
Hy en sy vrou Bridgette het uit Parys gevlug om
Schöfbeck is onmiddellik ná sy bekendmaking uit
vakansie te gaan hou in Fort de Brégançon, die ampdie maatskappy afgedank.
telike toevlugsoord van die president van Frankryk
(Vervolg op bladsy 11)
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(Van bladsy 10)
Die Duitse direkteur van gesondheidsversekeraars
is afgedank vir die onthulling van newe-effekte van
die entstof.
Die Amerikaanse VAERS-databasis toon ’n 35voudige toename in die aantal aangemelde entstofverwante sterftes in 2021 vergeleke met 2019. In
2021 was daar ’n 160-voudige toename in verslae
van alle nadelige reaksies op inenting in Ysland vergeleke met 2019. Dié jaar het die Yslandse Nasionale Gesondheidsversekeringsraad 40 aansoeke
om vergoeding ontvang as gevolg van Covid 19inenting, ongeveer een vir elke 8 000 wat ingeënt is.
Onlangse studies van oormaat sterftes en neweeffekte dui daarop dat veral die mRNA-entstowwe
min of geen voordele bied nie. Dr. Martin Kulldorff,
’n voormalige Harvard Mediese Skool professor, ’n
lid van die Food and Drug Administration se Advieskomitee oor Dwelmveiligheid en Risikobestuur,
en ’n voormalige lid van die Entstofveiligheid Subgroep van die Sentrums vir Siektebeheer se Advieskomitee oor Immuniseringspraktyke, het in Julie in
’n artikel gesê dat die voordele vir mense van werkende ouderdom onduidelik is en dat bejaardes net
“moontlik baat” by inenting.
Die nuwe Duitse syfers dra net by tot die reeds
groeiende kommer oor die Covid 19-entstowwe.
Veral met betrekking tot die nou algemene en baie
ligter Omicron-variant, dui die data daarop dat inenting infeksies en hospitalisasies kan verhoog,
eerder as verminder en sterftes van alle oorsake
kan verhoog.
’n Paar weke nadat Deense gesondheidsowerhede
die inenting van kinders onder 18 verbied het, toon
nuwe Thaise navorsing dat soveel as een uit elke
drie tieners hartverwante probleme ontwikkel ná
mRNA-inenting.

Nieu-Seelandse premier dalk op pad uit
Jacinda Ardern is lank reeds die gunsteling van die
links-liberale media, maar die stemming onder die
bevolking het verander. Volgens meningspeilings
gaan dit nie goed met haar nie, skryf Thomas Oysmüller.
Vir baie word die eerste minister van Nieu-Seeland
as ’n politieke "rolmodel" van outoritêre links-liberalisme beskou. Die Wêreld Ekonomiese Forum (WEF)
se "Young Global Leader" het haarself onderskei as
’n leidende radikale in die "geveg teen Covid". Maar
dit lyk of haar ster vinnig besig is om te verskiet: Sy
word gekonfronteer met baie slegte meningspeilings.
Mense verwag selfs dat sy uitgestem sal word.

Betogings vind tans in die land plaas weens die inflasiegolf. Ardern het ook in die loop van die Covidbeleid betogings teen haar beleid in die gesig gestaar. Die feit dat die inperkingsbeleid aan die wortel van die inflasiegolf is, word dikwels verdoesel.
Trouens, daar is egter ’n paar aanwysers wat op
hierdie verband dui.
Die verkiesings is in 2023, en Ardern se Arbeidersparty is nou net ’n buitestander. Daarbenewens stuur
haar party ook af op interne chaos, soos "Rebel News"
onlangs berig het. ’n Afvallige parlementslid kritiseer die Arbeidersparty se parlementêre werk sterk.
In ’n Facebook-plasing het Gaurav Sharma die
Arbeiders ook daarvan beskuldig dat hulle belastingbetalers se geld verduister het. Die parlementêre groep se uitvoerende komitee het glo vandeesweek ’n spesiale vergadering belê om die bewerings
te bespreek.
Intussen neem Ardern se gewildheid steeds af,
al is sy steeds die voorkeur-regeringshoof vir minder
as 30 persent van Nieu-Seelanders. Dit is die swakste ondersteuning sedert sy in 2017 verkies is.
Vir “Rebel News” was Ardern se NoCovid-strategie die keerpunt. Na twee jaar van “onderdrukkende toesluitbeleid” was die bevolking moeg. In die
Weste word Nieu-Seeland se strategie lank as
voorbeeldig voorgehou. Die feit dat die ekonomie
erg gely het en die maatskaplike krisis vererger
het, is egter nie genoem nie. Intussen het Covidgevalle ook in Nieu-Seeland ontplof.
Vroeër vanjaar het aktiviste ’n proteskamp op
Wellington se parlementêre terrein opgeslaan. Hulle
het geëis dat die Covid-beperkings beëindig word.
Die aktiviste het ’n vlaag betogings ontketen, met
duisende inheemse Kiwi's wat in stede regoor die
land opgeruk het om teen die regering te protesteer.
Soos sommige regerings in Europa, is dit onwaarskynlik dat Nieu-Seeland se regeringshoof
van hierdie betogings herstel het.
Die Britse Daily Mail haal David Farrar, ’n toonaangewende meningspeiler wat as raadgewer van
die Nasionale Party werk aan, wat meen dit is 'hoogs
waarskynlik' dat Ardern in die volgende verkiesing
uitgestem sal word. Die Nasionale Party het die
afgelope maande in die meeste peilings voorgeloop.
Dit sal baie naby wees, maar ek sou sê dit is meer
waarskynlik as nie dat daar ’n regeringsverandering sal wees,” het hy gesê. Sy is ’n uitstekende
kommunikeerder. Honderde duisende het haar
daaglikse perskonferensies dopgehou. Mense was
senuweeagtig, maar hulle was mal daaroor dat sy
in beheer was. Om haar te kritiseer was amper
"onveilig," sê Farrar. Maar die stemming het waarskynlik ook in Nieu-Seeland verander.
Die Afrikaner 19 Augustus 2022
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Eiendomsreg
(Van bladsy 1)
Daar word in landboukringe vermoed dat dit ‘n nuwe
benadering deur die ANC-bewind is om boere van
die grond af te dryf, nadat die ANC nie die land se
grondwet kon verander om onteiening sonder vergoeding grondwetlik te wettig nie. Alhoewel daar
steeds aan ‘n nuwe onteieningswet gewerk word wat
tog onteiening teen ‘n sogenaamde “nul-koers” kan
magtig, gebruik hulle nou hierdie metode om vinniger in besit van die grond te kom.
‘n Ander nuwe voorstel wat boere pla, is ‘n nuwe
wet wat die ou betredingswet gaan vervang: Die
nuwe Wet op Onwettige Toegang tot Eiendom. In
die verduideliking tot dié wetsontwerp word gesê dat
die Betredingswet van 1959 “geïdentifiseer is as ‘n
stuk koloniale/apartheidsera wetgewing” en dat dié
wet sy “relevansie verloor het in ons grondwetlike
demokrasie”.
Alhoewel die wet op die oog af nie te sleg lyk nie, is
daar bepaalde uitsonderings waar die wet nie van toepassing is nie, byvoorbeeld as ‘n sogenaamde huurarbeider die grond wil betree. Dit is ‘n grys area, want
dit meld nie of die sogenaamde huurarbeider nog in
proses is om daardie status te verwerf deur ‘n regsproses nie, en of enigiemand wat aanspraak daarop
maak om huurarbeiders te wees, dan vrygestel word.
Dit kan lei tot plaasbesettings waaraan ‘n eienaar,
okkupeerder of huurder niks sal kan doen nie.

“Sekuriteitswag”
Verder kan iemand in terme van die voorgestelde
wet ‘n verweer opper dat hulle glo dat hulle regmatig daar was, in welke geval hulle nie vervolg
kan word nie. Ook maak die wetsontwerp voorsiening daarvoor dat geag word dat as iemand by
‘n deur ingaan, hy nie onwettig betree het nie. Iemand wat dus ‘n deur sou afbreek en sodoende ‘n
gebou binnegaan, sou dan ook nie onwettig daar
wees nie.
Verder gaan eienaars nou duidelike aanwysings
moet aanbring dat geen ongemagtigdes die perseel
mag betree nie. Dit gaan weer groot koste meebring, veral op groot plase waar waarskynlik verwag
word om sodanige kennisgewings op meerdere plekke aan te bring.
Dit is duidelik dat die ANC-bewind nie die wettige
eiendomsreg van huidige eienaars maklik gaan respekteer nie, al moet twyfelagtige metodes en wetlike manipulasie daarvoor aangewend word.

’n Politieke voëlvlug oor 50 jaar
Op 2 Februarie 1990, 30 jaar gelede, het mnr FW de Klerk sy bekende Rooi Vrydag-toespraak gehou.
Op daardie dag het hy aangekondig dat die SAKP ontban gaan word en dat die kommunis, Nelson Mandela, vrygelaat gaan word.
Dié toespraak, met die daaropvolgende onderhandelings met die ANC en die SAKP, die skryf van ’n
nuwe grondwet en die onwettige een mens een stem-verkiesing in 1994, het daartoe gelei dat die eens
vooruitstrewende Suid-Afrika tot rommelstatus verval het.
Maar dit was nie net mnr FW de Klerk wat verantwoordelik was vir dié toestand nie.
Na die moord op dr HF Verwoerd was daar vir 25 jaar politieke 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!
►
Die koste is R600 per boek. Koerierkoste is R100.

Bestellings en navrae:
Tel 079 752 4898
(voormiddag)
hnpvansa@gmail.com
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Vanaf die lessenaar van die Hoofsekretaris
Die ANC-regering kan net reageer op krisisse
Hermanus van der Schyff
Die ANC het die bevolking nou al so gewoond gemaak dat hulle eers optree om chaos te hanteer
nadat dit plaasgevind het. Dit het geblyk, en blyk
steeds, die regering se manier van doen te wees.
Ek weet nie of die amptenare net sit en tee drink en
sommiges net kyk waar hulle geld kan maak uit
kontrakte nie.
Ons kan net na die toestand sedert verlede jaar
kyk. Gedurende Julie-maand, na die opsluit en vrylating van Jacob Zuma, het die massas Durban en
dele van Natal en Johannesburg se besighede binnegeval, van die besighede gestroop en sommiges tot
die grond afgebrand. Tydens die chaos was daar nie
polisie- of weermaglede te sien nie. Toe die polisie
wel opdaag, kon hulle nie die strooptogte onder beheer bring nie. Die weermag het eers ’n week later
besluit om ook op te tree. Of daar van die terroriste
in hegtenis geneem is, is min gehoor. Of hulle voor
enige hof gedaag was, weet ons ook nie. Volgens
sekere berigte het die polisie harder na mense gesoek wat met wapens hul woonbuurte verdedig het.
Asof dit nou ’n misdaad in so ’n geval sou wees.
Dieselfde manier van hantering van staatsfondse
is ingeneem. Eers toe die bewyse na ondersoeke
deur ondersoekende joernaliste die korrupsie en
diefstal so oordadig uitgewys het, is daar ’n kommissie van ondersoek na staatskaping ingestel. Na
ongeveer drie jaar se ondersoek is daar geweldig
baie getuies aan die Nasionale Vervolgingsgesag
oorhandig. Hoe lank hulle gaan neem om moontlike
skuldiges voor die hof te kry, weet niemand nie.
Heel moontlik gaan van die grootste staatskapers
en korruptes reeds dood wees wanneer ’n saak
teen hulle gemaak kan word.
In die Oos-Kaap is 21 jongmense, waarvan die
meeste onder die ouderdom van 18, in ’n kroeg oorlede. Die inwoners meld dat hulle al jare oor sulke
ondernemings kla, maar dat daar niks aan gedoen
word nie. Nou is dit ewe skielik so belangrik dat top
ondersoekers van die polisie en mediese ondersoekers die saak bekyk. Selfs die omstrede minister van polisie het die begrafnis bygewoon.
Daar is ook net in die afgelope maand verskeie
skietaanvalle uitgevoer waartydens verskeie mense
dood is. Weer eens het die polisie geen intelligensie gehad oor sulke bende-bedrywighede nie. Dit is
tog een ding wat polisie moet gebruik om misdaad te
bekamp. Maar hulle wag maar vir die geweld om te
gebeur en poog dan om die skuldiges aan te keer.

’n Ander saak is die onwettige mynbedrywighede
van die sogenaamde zama-zamas aan die Rand.
Daar is al verskeie kere gedurende die afgelope
jare oor hierdie onwettige mynbedrywighede gekla
en gewys op die gevaar wat dit inhou soos onveiligheid, ineenstortings en dies meer. Noudat agt vrouens verkrag is, spring die minister van polisie met sy
hoed skielik op, en belowe dat daar nou drasties teen
die zama-zamas opgetree sal word. Berigte dui daarop dat die zama-zamas deur bendeleiers van SuidAfrika en Lesotho beheer word. As joernaliste dit
weet, hoe kan die polisie niks weet en ook niks daaraan doen nie? Nou sê die minister dat die polisie nie
opgewasse is om die zama-zamas te beveg nie.
Word ons nou maar oorgegee aan wetteloosheid?
Die Vaalrivier en Vaaldam se water is so besoedel
dat die water gevaar inhou vir mens en dier wat daarvan inkry. Nadat die publiek so erg daaroor gekla het,
is die weermag gestuur om te help om die rioolwerke
en ander toerusting te herstel. Dit het nie gewerk nie
en Kubane is glo ingevoer om dit reg te stel. Daarvan
het ook niks gekom nie. Of daar tans iets daaraan
gedoen word, is blykbaar ’n geheim, want niemand
skryf meer daaroor nie. So sal dit seker aangaan
totdat van die publiek van vergiftiging doodgaan.
Een ander aspek wat nie betyds deur die regering hanteer is nie, is die elektrisiteit-voorsiening.
Noudat ons in ’n behoorlike krisis is, word daar eers
planne aangekondig om te probeer help. Dit sal
hopelik nou makliker wees om ’n lisensie te kry om
krag op te wek en aan Eskom te verkoop. Hierdie
planne kon al jare terug gemaak en in werking gestel gewees het. Maar daar is net geen vooruitbeplanning en uitvoering aan planne nie. In 1998 is ’n
witskrif gepubliseer wat gewaarsku het dat Eskom
se kapasiteit uitgebrei moes word omdat Eskom nie
genoeg krag teen 2007 sou kon lewer nie. Weer
eens het die witskrif gelê en stof vergaar. Daar is
aangedui dat stappe teen 1999 gedoen moes word
om ’n krisis te voorkom. En wat het gebeur? Ons
sit nou met daardie erge krisis.
Daar is nie plek om die aanstellings van kaders
en ander swartbevoordeeldes hier te bespreek nie.
Dit dra by tot die chaos van die ANC-regering.
Is hierdie toedrag van sake volhoubaar? Beslis nie,
en dit is waarom die HNP hom sal bly beywer dat ons
’n vrye volk in ’n eie land sal wees waar standaarde
sal geld, waar wet en orde gehandhaaf sal word en
waar ’n florerende ekonomie sal wees tot voordeel
van die burgers: die Afrikaners.
Die Afrikaner 19 Augustus 2022
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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.)

Deel van Twee gemeenskappe
So, ’n mens kan glo “tegelyk deel van die Afrikanerkultuurgemeenskap wees, maar ook saam met alle
[let wel: ALLE] Afrikaanssprekers deel wees van die
breër [let wel: BREËR] Afrikaanse taalgemeenskap”.
Aldus, en aan die woord: ene eks(?)-breër”Afrikaner”VF+, en huidig-nogmeeraller” Afrikaanse”-Afriforumlid, Willie Spies. Einste Willie, die befaamde
grootbaas van “onafhanklike” “hoop, glo, en leef
Afrikaans”e Pretoria F” (Beeld, 24 Junie 2022).
Die Afrikaanse “taalgemeenskap”. So in sy breedte
en al. Waarvan almal wat met hom praat glo “deel”
is… Met as orator-propagandis-voorbrandmaker:
Willie Spies!!

Denkfout uitgewys
Die denkfout van Willie Spies in sy rubriek in Beeld
van 24 Junie 2022 (Verwys na brief hierbo. Red.)
is dat ons voorouers en die NP van 1948 gaan sit
en mense "ingedeel" het, soos kaarte wat uitgedeel word. Dit is ’n verdraaide beeld en vals.
Ons leiers het bloot op die beste wyse gepoog om
ERKENNING TE GEE aan BESTAANDE APARTE
VOLKE wat deur die geskiedenis in Suid-Afrika tot
stand gekom het. Ons het nie nodig gehad om Indiërs verder etnies te verdeel nie as hulle dit self
doen nie, en boonop was hulle nie ’n inheemse groep
nie; die Kleurlinge het ook nie hulself etnies opgedeel nie... waarom moes ons dit doen? Boonop
was die Kleurlinge nie ’n inheemse, natuurlike volk
nie, maar mense wat ons beskou het as ’n volk in
wording. Die swart volke was makliker om te identifiseer op grond van afkoms, taal, tradisies en grondgebied. Waarom sou Spies reken dit was ’n sonde?
Maar nou wil hy self sogenaamde "gemeenskappe"
indeel in kampe, terwyl hy dit pas veroordeel het?
Waar is die logika daarvan?
Wat hy in werklikheid doen is om afskeid te neem
van 370 jaar se geskiedenis, en om veral ’n streep
deur die begrippe VOLK en RAS te trek. In die plek
daarvan kom net individue wat vaagweg aan "gemeenskappe" behoort en onder EEN POLITIEKE
BEDELING sogenaamde "regte" het.
En terloops, vir elke Afrikaanse liedjie wat oor
Pretoria FM gespeel word, kom daar een of meer
Engelse liedjies. Is dit dan regtig ’n stasie wat die "Afrikaanse gemeenskap" dien? Natuurlik nie, dis oneerlike blufspel.
Geen wonder Beeld huisves Willie Spies as gasskrywer nie.
Denker
Pretoria

Hier is my voorspelling: Een van die dae, enige oomblik nou, gaan ons die eerste Kleurling-omroeper of
program-aanbieder by Pretoria FM hoor. So, al in
die gees van dié breër deel wees van. Want dis
mos waaraan Pretoria FM glo: breedgeit. Sy baas
sê dan só. En mens doen mos altyd wat jou baas
sê. Nes jy dié wat NIE deel wil wees van dié deelNog ’n saak wat gaan wegraak?
wees nie, doodswyg en doodignoreer. Soos vir die
HNP. Soos Pretoria F” mos maak. Vra maar vir Ek sien in die nuus dat nog ’n ANC minister problebaas Willie. Al weier baas Willie ook om vrae daar- me met die gereg het.
Vol geld gaan die minister van finansies na die duur
oor te beantwoord.
hotel in die Kruger Wildtuin. Daar doen hy toe blykEk dink Pretoria F” kan, miskien sommer nou al, in baar dinge met ’n dame wat daar werk wat hy maar
liewer by sy huis met sy vrou moes doen.
die gees van die tyd, wéér sy naam verander.
Nou het sy ’n klag by die polisie teen hom gelê
Hierdie keer na RSG 2. Want hulle is mos hoeka en volgens een berig het hy haar ook ’n groot
bedrag aangebied om nie ’n saak te maak nie.
sonder Afrikanergrense. Hulle is breed.
Gaan die saak in die hof draai of gaan dit ook
Of dalk moet hulle sommer met mekaar saamsmelt. maar soos dit in die ANC gaan, verdwyn?
En ons word deur hulle regeer! En ons betaal al
daardie
uitspattige rekeninge!
Johan Wiesner
Johan du Plessis, Pretoria
Verwoerdburg
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Woord en wêreld
Glo ek omdat ek gered wil word of omdat ek vir God lief is?
Deur Dr. Gideon Grobler

Skrifgedeelte: Matt. 22:37 En Jesus antwoord
hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele
hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.
Oordenking:
My broer en my suster geloofsgenoot, wat is die
praktiese implikasie van ons teksvers? Ek vind in
die temavraag die antwoord!
Draai my geloof om die omstandighede in my lewe
en ook in my sterwe, of is my geloof ten spyte van
my omstandighede en sterwe?
Natuurlik is dit so dat daar ’n ontwikkelingsgang in
my geloof is. Daarmee word tog duidelik nie bedoel dat ek asof met trappe al nader aan God en
my redding kom nie, dit sou wetties wees. My heiligmaking, waarvan Hebreërs sê: daarsonder sal
ek die Koninkryk van God nie sien nie, beteken tog
my onophoudelike vordering om meer vrugte van
die Gees te lééf en daarom ten toon te stel, maar
die bron, die dryf vir hierdie voortdurende vordering/verandering is my liefde vir my God en my
Verlosser!
Uiteindelik word die vraag beantwoord deur die
Skrif self! Matt. 16:25 Want elkeen wat sy lewe
wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om
My ontwil verloor, sal dit vind. Die vraag: Glo ek

Dr. Gideon Grobler
omdat ek gered wil word of omdat ek vir God lief
is? Dis eenvoudig, en nie filosofies nie, maar reguit en op die man af. Waar lê my liefde, my diepste
begeerte as my geloof daaroor gaan dat ek gered
moet word? Duidelik my belange, maar as ek glo
omdat ek vir God lief is, selfs al sou dit my lewe
kos, is dit ewe duidelik waar my diepste begeerte
lê.
Glo ek/u omdat ek/u gered wil word of omdat ek/u
vir God lief is?
Gebed: Hemelse Vader, neem my lewe laat dit U
gewy wees meer en meer!
AMEN

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.

Die Afrikaner 19 Augustus 2022

15

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...

Liewe sus Katrien,
Jy sal onthou dat toe Septimus
nog onder die boom in sy ou Skilpad kom uitspan het, het hy gekom en gegaan sonder om ooit
’n woord te sê. Lyk my dis maar
sy natuur om so te kom en te
gaan, want toe Kwarta-hulle eergisteroggend opstaan, hoor hulle
net hoe sinkplate rondgegooi word
onder toesig van Septimus. Hy
het blykbaar laat die vorige aand
geland en soos sy aard maar is,
dadelik orde gaan skep onder die
akkerbome.
Later die oggend toe ons om die
stoof gesit en koffie drink het, het
hy kom groet. Wat hy vir Seef
Scheepers gesê het, sal niemand
weet nie. Hy gee net ’n laggie en
sê die mense se ouderdomme
het nie gekwalifiseer vir ’n vakansie by Koekemakranka nie.
"Wat ek wil weet, is hoe hulle in
die eerste plek ingekom het by
Tweede Wind sonder dat ons iets
opgemerk het," sê Hendrik. "Alles
is mos mooi toegespan en saans
word die hek gesluit."
Herklaas en Eeufeesia het ook
kom inloer en sy kom toe met die
sak patats vorendag. Onwetend
sondig nie, die mense het kortpad deur hulle grond gevat en is
by die drif deur na ons toe.
Servaas sê toe dis tyd dat ons
bietjie meer aandag aan ons beveiliging moet gee, ook om te keer
16

dat die bokke, donkies en Eerwaarde se sonderlinge koeie uitkom.

bymekaar, die weermense sê
die Kaapse koue fronte kom eers
Maandag hier aan."

Hortensia, ons ywerige bessieboer, sê toe ons moet ’n digter
heining rondom plant. Die oorspronklike garingbome en haaken-steek groei nog te stadig. Sy
reken dit sal mooi lyk as ons die
heining langs die pad vol bougainvilleas plant. Hulle groei vinnig, het vreeslike aaklige dorings
en maak altyd ’n mooi vertoning.
Almal hou van haar idee.

Die plan vind byval en ons vrouens begin organiseer aan die kos.

Neels en Sienie wat naby die drif
woon, is ook bekommerd oor hulle
bokke en stel voor dat hulle ’n
stewige hek voor die drif opsit.
Bettie se breipenne klik al hoe
vinniger. Dan loer sy oor haar
brilletjie:" En waarmee dink julle
gaan ons vir al die beveiliging betaal?" vra sy.
"Ek weet!", kom dit van Allegro.
"Ons hou ’n basaar! ’n Regte egte outydse basaar met skuimpoedings en beskuit en sommer
ons prente ook, nê Andante ou
man?"
"Sarie, het jy al koffie?" vra Petrus. "Dis ’n plan wat ons moet
vier!"
"Ons moet net bietjie na die almanak kyk dat dit nie in die erg
reëntyd val of bots met verrigtinge in die dorp nie. Ek stel voor
ons kom Saterdag onder die boom
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Oom Janneman, ons selfaangestelde brandwag, verskyn in die
deur.
"Het julle gesien wat op die grond
oorkant die pad aan die gang
is?" lag hy. "Die Scheeperse is
besig om met hulle sinkplate iets
naby die pad te bou. Lyk nogal
na ’n padstalletjie of so iets."
"Kom kry jou koffie," sê Servaas.
"Jy verdien sommer ’n lekker sny
brood en konfyt! Oom Janneman, jy is jou gewig in goud werd."
Ja Sus, hier gaan ons alweer.
Saterdag sal ons maar vroeg die
vure aansteek met al die nuwe
inligting om ook te gaan herkou.
Groete ook aan ou Swaer.
Jou liefhebbende
Sus Lettie.

