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‘n Bekende boer van Clocolan in die Vrystaat en
lid van die HNP en getroue leser van Die Afrikaner,
die 60-jarige mnr. SF van Niekerk, is deel van die
onaanvaarbare statistiek van plaasaanvalle.
Mnr. Van Niekerk het die aanval weliswaar oorleef,
maar hy is nietemin in ‘n Bloemfonteinse hospitaal
opgeneem. Hy was juis besig om sy veiligheidsnetwerk op die plaas op te gradeer, toe hy geskiet
is nadat hy van ‘n buurplaas af gekom het.
Dit was die tweede insident in ‘n kort tyd. Twee
weke tevore is daar by sy huis ingebreek waartydens onder andere sy skootrekenaar en Bybel
gesteel is.
Toe mnr. Van Niekerk besef hy is geskiet, het hy
gery om hulp te ontbied. Hy het heelwat bloed verloor, maar het by die hospitaal aangekom. Boere
en die polisie is intussen na sy huis, waar die terroriste reeds van die wapens gesteel het uit die
kluis wat hulle oopgesny het.
Die 53-jarige mnr. Hendrik Pistorius van Piketberg
in die Wes-Kaap was egter nie so gelukkig nie. Hy
is dood op sy plaas aangetref met ‘n kopbesering.
Hy het geboer met blomme en vrugte. In ‘n byna
ongekende stap het die minister van landbou,
Thoko Didiza, “met skok” van die moord kennis geneem en die polisie aangemoedig om die daders
so gou moontlik vas te trek. Sy het egter ook die
geleentheid gebruik om die boere indirek by te kom
deur te sê dat boere, hulle plaaswerkers en “naburige gemeenskappe” hulle verhoudinge moet
verbeter.
Volgens TLU SA se statistiek, blyk dit dat daar sover vanjaar 24 plaasmoorde was in 85 plaasaanvalle wat plaasgevind het. Die meeste moorde het
juis plaasgevind in die Vrystaat, waar 9 plaasmoorde in 13 aanvalle plaasgevind het. Die meeste
aanvalle was egter in Wes-Transvaal, naamlik 17,
waartydens 4 mense dood is. In die Pretoria-Wit-

watersrand gebied was 10 aanvalle sonder enige
sterfte, Noord-Transvaal het 5 aanvalle gehad
waartydens twee mense hulle lewens verloor het,
in Oos-Transvaal 13 aanvalle met 3 sterftes, 13
aanvalle in Natal waartydens 2 mense vermoor is,
8 aanvalle in die Oos-Kaap met een sterfte, drie
aanvalle in die Noord-Kaap met 2 sterftes en 3
aanvalle in die Wes-Kaap met een persoon wat
vermoor is.
Van die totale aantal moorde wat plaasgevind het,
was 10 blanke boere, 3 direkte blanke familielede,
1 swart boer, 2 direkte swart familielede, 7 swart
plaaswerkers en 1 blanke besoeker. In totaal is dus
14 Blankes op plase vermoor teenoor 10 Swartes.
In 2021 was 27 uit 51 plaasmoorde Blankes gewees.

Die
Redakteur
......................

Tyd om ons eie
volksvrouemaand te skep
Suid-Afrika het dit goedgedink om
sy eie sogenaamde nasionale vrouedag te vier, bo en behalwe die VN se
Internasionale Vrouedag wat jaarliks op 8 Maart plaasvind.

Al hierdie dae was bedoel om die klimaat te skep
vir opstand teen ’n wettige en verantwoordelike regering. Waar die destydse regering orde wou skep
deur verantwoordelike wetgewing, het hierdie insidente plaasgevind om juis wanorde te help skep.
Vandag sien ons die resultaat van dié wanorde en
rebellie, en word dit beloon met vakansiedae, waarop ANC-politici weer uit hulle pad gaan om die
Blanke, en veral die Afrikaner, te beledig en stewig
onder ’n skuldgevoel te hou, die hele maand lank!

Meer nog, die ANC-bewind van SuidAfrika het selfs verder gegaan en
Augustus sommer in sy geheel tot Alhoewel die Boere- of Afrikanervroue nooit erg op die
vrouemaand verklaar.
voorgrond was nie, was hulle die stille krag van meNasionale Vrouedag is deesdae ’n nige man. Dit was seker die Trekkervroue wat die
openbare vakansiedag wat jaarliks grootste opofferings gemaak het toe hulle alles in die
op 9 Augustus in Suid-Afrika gevier Kaap agtergelaat het om in wankelrige ossewaentjies
word sedert die ANC se oorname sonder enige geriewe die vreemde in te trek. En toe
die mans moedeloos word en wil terugkeer, was dit
in 1994.
die vroue se onverbiddelike dryf: “Ons gaan eerder
Die dag gedenk die optog van sowat
kaalvoet oor die Drakensberge as om terug te gaan
20 000 swart vroue op hierdie dag
onder Britse bewind.”
in 1956, na die Uniegebou in Pretoria om beswaar te maak teen wetgewing wat In die Britse helkampe, uitvindsel van Helen Joseph
Swartes verplig het om ’n pas te dra. Een van die se geboorteland, het die vroue die swaarste gekry
sonder kos en mediese geriewe vir hulle en hul kinleiers van die optog, was Helen Joseph.
ders. Die manne kan nog ’n bok in die veld skiet, nie
Sy is in Engeland gebore, en het gekwalifiseer as ’n
in die kampe nie. Tog het hulle die mans aangemoeonderwyseres. Sy het in Indië gaan skool hou en ondig om vol te hou met die verset teen die Brits-koloderweg terug na Suid-Afrika het sy in Durban agterniale imperialisme en hebsug. Maar daar was dagebly, waar sy met ’n Joodse tandarts, Billy Joseph,
rem ’n Emily Hobhouse wat haar vir Boere-vroue
getroud is. Na die Tweede Wêreldoorlog is sy van
afgesloof het en daarmee probeer het om ’n mate
hom geskei en het Solly Sachs ontmoet. Hy was net
van eer vir die Engelse te herstel.
soos die grootbaas kommunis, Joe Slovo, ’n Litause
Jood. Hy was reeds in 1930 lid van die SA Kommu- Maar daar was ander vroue wat ’n geweldige rol
niste Party se sentrale komitee. Deur hom het Joseph gespeel het in ons volksgeskiedenis: Gezina Susanna Frederika Wilhelmina Kruger, Rachel Isabella
dus kontak met die SAKP se binnekring gehad.
Steyn, Johanna Brandt, Hendrina Susanna Johanna
Sy het later maatskaplike werk onder die Kleurlinge
Joubert, Jacoba Elizabeth de la Rey, Olive Schreivan die Kaap gedoen en het betrokke geraak by
ner en selfs koningin Wilhelmina van Nederland, wat
verskeie anti-regeringsinstansies en -optredes. Uiterpres. Paul Kruger laat haal het om veilig in Europa
aard het dit haar in konflik met die destydse regete kom, kan hier gemeld word.
ring gebring. Alhoewel sy nie vervolg is vir die 1956
-optog nie, is sy later wel gearresteer en het in die Daar was ’n Betsie Verwoerd, Martie Hertzog, leiers
hof verskyn op klagtes van hoogverraad. Sy was van die Vroue Landbou-Unie en nog vele ander in
een van ses Joodse vroue wat van hoogverraad die moderne tyd. Afrikanervroue loop nie en “toyiaangekla is. Alhoewel sy nie skuldig bevind is nie, toyi” na die Uniegebou nie. Hulle stille krag is anhet die regering haar nie vertrou nie en is sy onder ders, vandaar dat daar steeds Afrikanermans is
wat soveel respek vir ons volk se vroue het, dat
huisarres geplaas onder sabotasie-wetgewing.
hulle steeds die motor se deur vir hulle oopmaak.
Sy het 23 jaar onder huisarres gebly, en dit is deur
Daar word baie gepraat oor gesinsgeweld teen
PW Botha in 1985 opgehef.
vroue en kinders. Ja, daar is in elke volk vrot appels,
Dit is die soort vroue en die ideologie wat hulle namaar in ons volk is dit die uitsondering en nie die reël
gestreef het. Die ANC se nasionale vrouedag gaan
nie. Daar word nie sommer ’n massaverkragting by
dus nie werklik oor die welstand van vroue, soos die
mynhope aangemeld vanuit ons volksgeledere nie.
internasionale dag nastreef nie. Hierdie vrouedag
is suiwer kommunistiese politiek, en is in die lyn van Ons moet hierdie maand gebruik om ook weer ons
Sharpevilledag (deesdae Menseregtedag) en Soweto- volk se vroue te eer, en nie mee te doen aan die
kommunisties gedrewe vrouemaand van die ANC nie.
dag (deesdae Jeugdag).
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FW de Klerk en die rewolusie van 1994:
Die misleiding wat Suid-Afrika oor die afgrond gestoot het.
(Deel 7)
Hierdie is die sewende 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.
’n Skokkende erkenning word gemaak

Mnr. Meinhard Peters
Hoe ingrypend u party se verraad teen die Blanke
grondwetlike orde in Suid-Afrika was, het aan die
lig gekom in ’n toespraak wat u in Januarie 1997 in
Londen gehou het. Daar, tussen die Engelse, het
u die volgende gesê [Verwys Koot Jonker: Vegters teen
Politieke Boelies. Griffel Media, 2009, bl 276]:
Die besluit om die reg tot nasionale soewereiniteit
prys te gee, was sekerlik een van die pynlikste wat
enige leier of sy mense ooit gevra kon word om te
doen. Die reg tot die handhawing van nasionale
soewereiniteit, van mense om hulself te regeer,
word in baie lande as ononderhandelbaar beskou.
Die meeste nasies sal bereid wees om die risiko
van ’n algehele oorlog en katastrofe te loop eerder
as om dié reg prys te gee.
Wie het u gevra om die reg op nasionale soewereiniteit prys te gee? Beslis nie die JA-stemmers
van 1992 nie, en ook nie u eie partylede nie! U het
ook nie so ’n “besluit” in enige referendum aan die
kiesers van Suid-Afrika gestel nie. U was dus tydens die onderhandelinge bewus daarvan dat u besig
was om die reg op nasionale soewereiniteit prys te
gee.
Met goeie reg het die dagblad, Die Burger, dit ’n
ontstellende erkenning genoem [Verwys Koot
Jonker: Vegters teen Politieke Boelies. Griffel Media, 2009,

Mnr. FW de Klerk skud blad met Nelson Mandela
terwyl geswore kommuniste soos Joe Slovo en
Govan Mbeki tevrede toekyk. (1990)

bl 276-277]. Dié dagblad se snydende kommentaar op u toespraak in Londen was:
Dit is om dit sag te stel, ’n onthutsende toespraak,
seker nog pynliker vir die volgelinge as vir die leier
wat dit reeds so pynlik gevind het. As De Klerk
(Vervolg op bladsy 4)
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(Van bladsy 3)
daardie toespraak, waarin hy erken dat hy die
Afrikaner se reg op nasionale soewereiniteit, oftewel selfbeskikking opgeoffer het, gehou het voor
die referendum, is dit te betwyfel of hy ’n mandaat
sou gekry het om voort te gaan. Want hy het ’n
mandaat gevra vir magsdeling, nie vir oorgawe nie.
So het ’n getroue NP-dagblad (’n redaksie wat strykdeur die ”hervormingsproses” gesteun het) u onverskillige optrede vertolk, en só is dit ten strengste
veroordeel. Dié aanklag kom dus nie van NEEstemmers nie, maar uit die geledere van die JAstemmers. Wat is u antwoord daarop?
RSG-onderhoud getuig steeds van misleiding
Ons keer terug na die onderhoud wat RSG met u
gevoer het op 8 Mei 2017 in verband met die sogenaamde. “Nasionale Stigtingsdialoog”. Ter aanvang in dié gesprek erken u ruiterlik dat die RSA
vandag in ’n krisis verkeer. In Januarie 2020 word
berig dat in ’n opname van 26 lande oor die vraag
of hulle die regering van die land vertrou, kom
Suid-Afrika die slegste af. Hierbo het ons breedvoerig aangetoon hoe die krisis ontstaan het, maar
u verkies nog steeds om mense daaroor om die
bos te lei.
Volgens u is die grondwet nie die oorsaak van die
krisis in Suid-Afrika nie. Tog verteenwoordig die grondwet die politieke bestel wat uself en Mandela aan
die land gegee het; maar u ontken nou dat dit hierdie bestel is wat die oorsaak van al die ellende in die
land is. Die probleme in die land lê u voor die deur
van die huidige bewindhebbers, nie die grondwetlike bedeling en die politieke vergryp van 1990-1994
nie. Dit is tog logies dat verskillende partye verskillend sal optree as regeerders; dit is nie daaroor
wat ons van u verskil nie. Ons argument is dat die
wesenlike aard van die bestel (voortspruitend uit
die 1996-grondwet) al die wandade wat in SuidAfrika gepleeg word, moontlik gemaak het. Die gebeure van vandag is die gevolg van die “politieke
oplossing” wat u saam met die ANC op die land
afgedwing het. Boonop was u handeling daarmee,
staatsregtelik gesien, ’n ondemokratiese handeling.
U het nie ’n mandaat in terme van die vorige grondwet daarvoor gekry nie.
Neem in ag dat die blanke bevolking, wat ten volle
vry en soewerein oor hul eie land regeer het, NOOIT
kon stem oor die inhoudelike van die nuwe bestel
of die inhoudelike van die grondwet nie. Ook die
swart tuislande se burgers het nooit gestem oor die
inhoudelike van die nuwe bedeling nie. Die grondwet is hoofsaaklik bekook agter geslote deure tussen
uself en die ANC; en daarom kan Blankes met reg
4
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FW de Klerk rasionaliseer sy politiek steeds.
Hy weier om krities te kyk na die skade wat dit
aan Suid-Afrikagedoen het.
daardie proses as bedrieglik, ondemokraties,
ongrondwetlik en onregmatig bestempel. In terme
van die Volkereg was dit niks anders nie as ’n vergryp teen die Afrikanervolk en die blanke kiesers
van Suid-Afrika. Hierdie siening word onderstreep
in ’n brief van die voormalige LV, dr. Koos van der
Merwe, wat in Beeld van 19 Februarie 2019 verskyn het [Dr Koos van der Merwe: Verneukreferendum van
Maart 1992. Brief in Beeld, 20 Februarie 2019]. In sy brief
behandel hy die versekerings wat minister Dawie
de Villiers tydens die parlementêre debat van 1992
gegee het oor die finale beslissingsreg van die
blanke kiesers en die blanke parlement. Dr. Koos
van der Merwe skryf: “Om dus te sê die 1992-referendum het ’n mandaat aan die NP-regering gegee
vir toestemming tot meerderheidsregering, is onwaar en oneerlik.”
Die verloop van sake na 1992 se referendum was
presies soos die NEE-stemmers voorspel het. U
eie party het in daardie referendum skielik begin
verkondig dat die 1989-verkiesing die laaste blanke verkiesing was. Die moontlikheid om op ’n demokratiese wyse vir ’n verandering van die regering
te werk, is sodoende uit die hande van die kiesers
geneem. Die blanke kiesers van Suid-Afrika is deur
u regering van hul staatkundige soewereiniteit en
selfbeskikkingsreg beroof.
Tog wil u vandag nog mooi broodjies bak oor die
pragtige grondwet. Afrikaners het reeds gesien wat
dit in die praktyk beteken. Wanneer die taalregte van
Afrikaners, en daarmee saam hul kulturele erfenis,
in skole en universiteite bedreig word, beteken die
grondwet bitter min. Regsaksies help in sommige
gevalle, maar dikwels help dit niks. Grondwetkenners wys dan ook daarop dat die opvatting dat grondwette genoegsame beskerming aan kulturele groepe
kan bied ’n misvatting is – dit hang eerder af van die
(Vervolg op bladsy 5)

(Van bladsy 4)
politieke magsbalans in ’n land en die moontlikheid dat mag deur die regering gebruik of misbruik kan word om minderhede te misken en hulle
regmatige belange te verwerp.
U veelgeprese grondwet het die Blankes van die
land gestroop van politieke mag. Dit het die Afrikaners se kulturele ruimte onderhewig gestel aan
die besluite van ’n swart meerderheidsbewind. Dit
is die feite van die saak. Die wonderlike stuk papier
waarop u roem is minder as ’n vyeblaar werd. Intussen speel u steeds volstruispolitiek terwyl die
land brand; en u aanvaar nie verantwoordelikheid
vir wat u en Nelson Mandela saam aan die land
gedoen het nie.
As grondwet-apologeet behoort u reeds kennis
te geneem het van die akademiese ontledings van
die RSA-grondwet en al sy tekortkominge. Ons kan
u verwys na die regskenner,Rudolph Peens, se
ontleding in Die Afrikaner (Roelf Peens: Die Grondwet
van 1996 in perspektief gestel, in Die Afrikaner, September
2015). In 2016 het prof. Koos Malan ’n belang-

wekkende ontleding van die problematiek met betrekking tot die grondwet gelewer tydens die TLU
SA se kongres in Pretoria (Onder die titel “Die Ongewaarborgde Waarborge van die Grondwet”. Red.). Hy
het talle probleme met die huidige bestel aangetoon. Daarvan maak u geensins melding in u radiogesprekke nie. U aanvaar eenvoudig dat die grondwet foutloos is, dat dit nie tot die huidige situasie in
die land aanleiding gegee het nie. Prof. Koos Malan
se kritiese ontleding is later verder gevoer in ’n treffende publikasie [Prof. Koos Malan: There is no Supreme
Constitution: A Critique of Statist-individualist Constitutionalism. African Sun Media, 2019. [Hierdie boek bevat ’n belangrike akademiese kritiek teen die benadering wat gevolg is
met die RSA-grondwet van 1996]]. Dit bevat ’n uiteen-

setting van argumente teen die aanname dat ’n
grondwet ’n superieure of onaantasbare gesag
daarstel.
Willem de Klerk se tydige waarskuwing
Die basiese fout van die 1996-grondwet is dat dit
totale oorheersing op grond van een mens een
stem moontlik maak. Daaroor het Afrikanerleiers
oor dekades heen baie ernstig gewaarsku. Indien
u NIE na die Afrikanervolk se leiers van voor die
Vorster-Botha-era wou luister nie, kon u ten minste
na u eie broer, dr. Willem de Klerk, se waarskuwings
oor meerderheidsregering in ’n eenheidstaat
geluister het. Wat die afvaardiging van Afrikaners
aan u wou oordra op 26 Junie 1990 stem ooreen
met dit wat dr. Willem de Klerk in 1980 in hierdie
verband geskryf het:
Magsdeling, met die mag eensydig gekonsentreer,

In 1980 het dr Willem de Klerk die ernstige
gevaar van magsdeling beklemtoon. Heel gou het
hy egter ’n ander deuntjie begin sing.
moet noodwendig lei tot magsoorgawe van minderheidsgroepe en magsoorname deur die meerderheidsgroep… Die swart rassisme is fel en absoluut
en laat hom nie keer deur die stukkies papier waarop
konstitusies geskrywe is nie. ’n Veelrassige bedeling
beteken in essensie ’n eenrassige swart bedeling.
Hierdie uitkoms is presies waarteen dr. HF Verwoerd
sedert 1950 gewaarsku het; en dit was uiteraard
die aanvaarde grondslag vir die Nasionale Party
se duidelike beleid van skeiding. Dit is hierdie wysheid wat u in 1990 argeloos in die wind geslaan het,
toe u siende-blind in die vangstrikke van die ANC
ingeloop het.
Almal in Suid-Afrika kan nou sien wat die beleid van
magsdeling en magsoorgawe tot gevolg het; maar
u weier om te erken dat u en die NP dié krisis veroorsaak het. U het u posisie in die Nasionale Party
gebruik om die teenoorgestelde van sy aanvaarde beleid na te jaag, op grond van ’n geheime ooreenkoms met die vyande van Suid-Afrika en die
vyande van die Afrikanervolk.
Binne die “eenrassige swart bedeling” is daar vandag nie plek vir die Afrikaner se taal of vir sy godsdiens en sosiale waardes nie. In Suid-Afrika kom die
eise voortdurend dat die simbole van die Afrikanervolk verwyder moet word, sodat Blankes hulle nie
meer aan die geskiedenis sal steur nie. In talle plekke is beelde van ons leiers verwyder en die name van
strate en dorpe verander. Vlae uit die “ou bedeling”
mag nie vertoon word nie. Die Stem mag nie gesing word nie. Die eise kom sporadies dat die standbeeld van president Paul Kruger in Pretoria verwyder
moet word, of dat Jan van Riebeeck se standbeeld
in Kaapstad verwyder moet word. Dit is die gesindheid wat in ons land vaardig is, en wat strydig is met
al die stroopsoet praatjies oor versoening.
(Vervolg op bladsy 6)
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(Van bladsy 5)
Daar kan miskien geredeneer word dat dr. Willem
de Klerk op ander plekke weer die teenoorgestelde
gesê het. Daarvoor was hy goed bekend, want dubbelpratery was die kenmerk van u party se woordvoerders. Maar u het tog self geweet dat meerderheidsregering (d.w.s. een mens een stem) vanselfsprekend swart oorheersing en die onderdrukking
van Blankes se regte sou meebring. Die skrywer,
NP van Wyk Louw, het daaroor in 1958 die volgende
tersaaklike insig gestel: “Blote meerderheidsregering
staan eintlik nader aan die totalitarisme as aan die
demokrasie; dit is self al ’n vorm van diktatuur”.
[NP van Wyk Louw: Liberale Nasionalisme. Tafelberg, 1958,

bladsy 89].
Dit is hierdie wyse insig wat u verontagsaam het, soos
u ook ander raadgewers se wysheid in die asblik
gegooi het. Nou wil u uself regverdig met allerlei
mooi-praatjies en slagwoorde. Getoets aan NP van
Wyk Louw se beskouing het die JA-stemmers inderdaad vir ’n vorm van totalitarisme gestem, ’n
vorm van diktatuur oor kleiner volke wat toegepas
word deur ’n ideologies-gedrewe bewind.
Die ergste krisis sedert 1994

U verklaar in die radio-onderhoud: “Suid-Afrika staar
die ergste krisis in die oë sedert 1996” – maar onthou u dat u in 1996 die handdoek ingegooi het toe
u nie meer kon regkom met u ANC-bondgenote
nie? U het nie eers meer die moed gehad om
binne die politieke bestel onder die “wonderlike
grondwet”, met al sy remme en teenwigte, te dien
nie. U het toe al gesien wat gaan kom; en dit wat
gebeur het, is presies wat die NEE-stemmers in
1992 voorspel het gaan gebeur. Binne twee jaar
na die 1994-verkiesing het u geabdikeer; en daardeur het u die NEE-stemmers volstrek reg bewys.
Geen ander bewys is nodig nie.
In weerwil daarvan behandel u die NEE-stemmers
vandag nog met minagting, soos andermaal tydens
6
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die radio-onderhoud van 8 Mei 2017. U maak
enige kritiek teen u optrede af as praatjies van die
NEE-stemmers! Steeds was u u hande in onskuld
voor u eie volk. Dit is ’n klaaglike prentjie om te
aanskou, van ’n politieke leier wat die mag gehad
het om die ellende te keer en daardie mag verkwansel het.
U optrede strook met die swak argumente wat u
aangevoer het tydens ons gesprek met u in die
Uniegebou op 26 Junie 1990. Toe het u gekla dat
Afrikaners u bestempel het as ’n verraaier. Weet u
hoe Afrikaners u vandag beoordeel? Lees maar
die sosiale media van ons dag om te verstaan wat
hulle van u optrede sê. U het in die radiogesprek
van 2017 andermaal die geleentheid laat verbygaan om verantwoordelikheid te aanvaar vir die
NP se dade en om u verskoning aan te bied. U sê
ook dikwels dat u nie anders sou optree nie, indien
u weer in daardie posisie gestel sou word. So onderskryf u die rampspoedige pad wat u gevolg het.
’n Treffende bewys dat die NEE-stemmers dit reg
gehad het, is die lang lys probleme wat bevat is in
’n onlangse publikasie deur dr. Theuns Eloff van
die FW de Klerk Stigting ̶ dit kom uit u eie organisasie. Die betrokke publikasie het die veelseggende
titel: WAT NOU, SUID-AFRIKA? Méér wanhopig
kan dit nie klink nie. Wat sou u antwoord wees op
hierdie vraag van dr Eloff? [Verwys: Dr. Theuns Eloff:
Wat Nou, Suid-Afrika? Tafelberg, 2016]
Die grondwet en die krisis in Suid-Afrika
In die radio-onderhoud op 8 Mei 2017 het u gesê:
Dis ’n goeie grondwet; dit verteenwoordig ’n diep
ooreenkoms… Die grondwet is nie die oorsaak van
die probleem nie; die probleem is net: die regering
leef dit nie uit nie, en daarom is daar ’n krisis.
Groter misleiding kan nouliks bedink word. Die grondwet staan immers nie eenkant op sy eie nie; dit is
ingeweef in die hele bestel van die nuwe SuidAfrika, wat funksioneer as ’n eenheidstaat onder
meerderheidsoorheersing. Meerderheidsoorheersing is moontlik gemaak deur die einste grondwet.
Die grondwet is die basis waarop die ANC-regering
kan doen wat hy die afgelope jare gedoen het. Dit
het geblyk dat dit uiters plooibaar toegepas kan word,
al na gelang van ideologiese voorkeure.
Die resultate van meerderheidsoorheersing was volkome voorspelbaar – soos die NEE-stemmers in 1992
uitdruklik gesê het; en soos mnr. Jaap Marais dit in
1990 in u kantoor beklemtoon het. Dit was voorspelbaar deur enigeen wat kennis gedra het van die pad
wat geloop word met “demokratiese grondwette” in
(Vervolg op bladsy 7)

(Van bladsy 6)
Afrika. U eie party het oor jare op daardie gevare
gewys. Noudat die krisis elke jaar groter afmetings
aanneem, wil u u hande in onskuld was, en u beweer boonop dat die grondwet darem ’n goeie
stukkie papier is. Wie glo dit nog?
Dit verteenwoordig geensins ’n diep ooreenkoms,
soos u beweer nie. U het nie eens met u eie volk
’n ooreenkoms daaroor kon bereik nie. U het geen
referendum daaroor gehou nie. U het daarvoor
geen mandaat gehad nie. U het nie die verkiesing
gehou wat u aan Suid-Afrika se blanke kiesers belowe het voordat die oorgangsgrondwet toegepas
is nie. U kon nie eens konsensus daaroor verkry
met meer buigsame Afrikaners wat gaan deelneem het aan die KODESA-proses nie. Selfs liberale kommentators het na 1994 verklaar dat u
meegesleep is deur die ANC se onderhandelaars en dat u alles gedoen het om hulle eise te
akkommodeer. Waar was dan die “diep ooreenkoms”
waarvan u praat? Tensy u verwys na sake wat

agter geslote deure, in die geheim en “in diepte”
met die ANC beklink is? Die NP se rondvallery,
hensoppolitiek en ineenstorting tydens u onderhandelinge met die ANC-leiers word treffend beskryf
deur die historikus, prof Hermann Giliomee, in sy
boek Die Laaste Afrikanerleiers. [Prof Willie Esterhuyse: Eindstryd – Geheime gesprekke en die einde van
apartheid. Tafelberg, 2012, bl. 420-426]

U blameer nou die ANC-bewind, maar dit is dié bewind wat deur u toedoen bevorder en bemagtig is
toe u op 2 Februarie 1990 die ANC en die SAKP
ontban het. Daarna het u hulle aangespoor met u
oorgee-politiek. In die 1996-grondwet is daar geen
werklike beskerming vir volke se selfbeskikkingsreg
nie — geen doeltreffende beskerming van minderhede, van “groepe” of kleiner volke se taal en kultuur
nie. Hoe durf enigeen dit ’n goeie grondwet noem,
as die resultate daagliks luid daarteen getuig?
[Prof Koos Malan: There is no Supreme Constitution: A Critique of Statist-individualist Constitutionalism. African Sun
Media, 2019]

(Word vervolg)

Nederlandse boere steeds in opstand
Die regering van die Nederlandse premier, Marc Rutte, het groot uitdagings met die protes van die land
se boere, wat nou al etlike weke aan die gang is.
In verskeie provinsies maak boere die paaie toe
met hul trekkers en vragmotors, of gooi hope gruis
as versperring op van die land se snelweë. In sommige gevalle het hulle hooibale op die paaie geplaas en aan die brand gesteek.
In heelwat gevalle is die ondersteuning vir die boere
so groot dat plaaslike owerhede sukkel om proRutte-kontrakteurs te kry om die paaie weer skoon
te maak.
Dit is alles in reaksie op die Rutte-regering se
besluit om talle boere se grond te onteien, en om
hulle te dwing om koolstofuitsette te verminder deur
hulle veekuddes te verklein. Daardeur sal talle boere
eenvoudig nie kan oorleef nie.
Intussen was daar skynbaar nie insgelyks opgetree teen ander instellings wat hulle skuldig maak
aan hoë koolstofuitsette nie.
Boere het die ingang na die Smurfit Kappa Parenco
papierfabriek in die dorp Renkum wat skuldig is hieraan, versper en dit is nie seker hoe lank hulle daar

gaan wees nie. Die polisie en die munisipaliteit is
in gesprek om ’n oplossing te probeer kry.
Intussen is Marc Rutte erg ongewild as Nederlandse premier. Hy het die rekord van ’n vorige
eerste minister, Ruud Lubbers, verbreek as die
langste dienende premier. Nederlanders reken hy
kan maar gerus sy tasse pak en loop. Hy het in
2009 aan bewind gekom, en het nou al sy vierde
kabinet saamgestel.
In ’n meningsopname wat deur die Nederlandse
koerant, De Telegraaf, gepubliseer is, blyk dit dat
Rutte nog slegs 12% van die kiesers se steun het,
terwyl 87% hom nie meer steun nie. Soveel as 90%
glo dat hy sy “siel na links verkoop het om sy sagte
setel te behou”.
(Vervolg op bladsy 8)
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(Van bladsy 7)
Sy leierskap word gekritiseer en daar word gesê
dat baie van die probleme waarmee Nederland
tans te kampe het, in Rutte se tyd as premier
ontstaan het.
Rutte self het egter nie lus om te loop nie. Hy wil
nog aangaan en hy glo hy gaan nog die Rutte V,
die vyfde kabinet, sal kan saamstel na ’n volgende
verkiesing. Dit sal egter nie gebeur as die boere
hulle sin kry nie.

Groot konflik tussen
Amerika en Sjina aan die kom?

bespreek en gewonder of die Kalifornië-demokraat
op die punt is om ’n vierde "Taiwan Strait"-krisis
tussen die Verenigde State en Sjina te veroorsaak
soos wat in 1996 gebeur het.
Sjina het intussen dreigend gereageer dat Taiwan en Amerika die besoek sal ontgeld.
Daar is ’n lang vete aan die gang tussen Sjina en
Taiwan. Taiwan beskou homself as ’n onafhanklike staat, maar Sjina weier om daardie onafhanklikheid te erken. Enige staat wat dus Taiwan erken,
is ’n outomatiese vyand van Sjina.
Die gebeure vind plaas terwyl Sjina met een van
die grootste vloot-oefeninge besig is, en kan baie
maklik ’n lont in die kruitvat word.
Behalwe die Amerikaanse president, Joe Biden,
wat al ’n verleentheid word weens sy ouderdom en
onbekwaamheid, help sy speaker nie juis om sy
wêreld vir hom makliker te maak nie.

Italië moet weer stem

Die speaker van die Amerikaanse Huis van Verteenwoordigers, die uitgesproke en dikwels uittartende Nancy Pelosi, het ten spyte van waarskuwings van Sjina, advies daarteen en selfs kommer
vanuit die Amerikaanse Withuis, ’n besoek aan Taiwan gebring. Die Withuis se kommer is dat haar
besoek ’n massiewe krisis vir Taiwan en die VSASjina-verhoudinge kan veroorsaak. Pelosi is die
hoogste Amerikaanse verkose amptenaar wat die
selfregerende eiland besoek het sedert destydse
speaker Newt Gingrich in 1997.
Pelosi het in ’n verklaring op Twitter gesê die afvaardiging se besoek "eer Amerika se onwrikbare
verbintenis om Taiwan se lewendige demokrasie
te ondersteun." Die kongres-afvaardiging wat Pelosi vergesel, sluit glo verskeie hooggeplaastes in,
waaronder die voorsitter van die Huis se Buitelandse
Sake-komitee in, die voorsitter van die Huis-komitee oor Veteranesake en vier ander verkose verteenwoordigers.
Sy het verder getwiet “Amerika se solidariteit met
die 23 miljoen mense van Taiwan is vandag belangriker as ooit, aangesien die wêreld ’n keuse
tussen outokrasie en demokrasie in die gesig
staar.”
Op "The News & Why It Matters," het BlazeTV se
gasheer, Sara Gonzales, saam met gaste John
Doyle en Alex Stein, Pelosi se besoek aan Taiwan
8
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Die Italianers sal weer op 25 September 2022 moet
gaan stem. Hulle sal dit doen om hul negentiende
regering te verkies, na die bedanking van premier
Mario Draghi. Hy het die land weer polities wees
gelaat as premier ná nog ’n krisis in die uitvoerende kantoor.
Spanje se konserwatiewe politieke party Vox het
’n video vrygestel waarin die leier van die Fratelli
d'Italia-party, Giorgia Meloni, as gas opgetree het.
Dié Italiaanse konserwatiewe partyleier kan heel
moontlik die volgende Italiaanse premier word.
Meloni het in die video die beginsels van haar
party en van die Spaanse Vox-party baie duidelik
gemaak: familie, tuisland en die Christelike erfenis
van hul land.
Die video beklemtoon sommige plofbare dele van
Meloni se Junie 2022 Vox-toespraak in Marbella,
waartydens Meloni die skare soms selfs geskok het
in ’n vurige toespraak teen onwettige immigrante,
feministe, die LGBTQIA+ kommunistiese agenda,
Islam, aborsie en die korrupte Europese Unie.
(Vervolg op bladsy 9)

(Van bladsy 8)
Sy het gesê dit is opwindend om terug te wees in
Andalusië waar die groot verandering plaasgevind
het, ’n verandering wat niemand so onlangs soos
2018 gedink het moontlik is nie, “geen opname,
geen geselsprogram nie, nie eers diegene wat so
slim is dat hulle altyd weet wat aangaan nie. Nie een
van hulle kon die verandering voorspel nie. Nou weet
ons wat aangaan. Nou weet ons hulle is verkeerd.
Nou weet ons dat ons baie is. Nou weet ons ons is
die meerderheid. En dat ons ’n veel groter meerderheid sal wees. En dat VOX vroeër of later die eerste
party in Spanje sal wees. Gekonfronteer met hierdie uitdagings, is daar geen middeweg nie.
“Ons sê ja, of ons sê nee... Ja, vir die natuurlike
familie. Nee vir die LGBT-lobbies. Ja, vir seksuele
identiteit. Nee vir die geslagsideologie. Ja vir die kultuur van die lewe. Nee, tot die leegheid van die
dood. Ja, vir die universaliteit van die kruis. Nee vir
Islamitiese geweld. Ja, vir veilige grense. Nee vir
massa-immigrasie. Ja, vir die soewereiniteit van die
volke. Nee vir die Brusselse burokrate. En ja, vir
ons beskawing. En nee vir diegene wat dit wil ongedaan maak. Ons moet die ideologiese mure afbreek waarmee hulle ons toegesluit en uitgesluit het,”
het sy gesê.
Volgens alle peilings is die 45-jarige Giorgia Meloni,
die leier van die konserwatiewe Fratelli d'Italia
(Broers van Italië) party, die gunsteling om hierdie
keer te regeer, met byna 23% van die steun. Saam
met haar sou Matteo Salvini se Lega en Silvio Berlusconi se Forza Italia aan bewind kan kom.

Polisie moet verskoning vra
Dit is nie net Bheki Cele se polisie wat hulle magte
en perke oorskry nie. Selfs in ’n beskaafde land
soos Nederland gebeur dit ook.
Die nasionalistiese beweging, Voorpost, het tydens die Eurovision Song Contest in 2021 ’n betoging gehou teen wat hulle beskryf het as “geslagswaansin”. Hulle is deur die Rotterdam-Rijnmondpolisie geïntimideer.
Voor en tydens die betoging is ’n aantal van Voorpost se mense gedwing om hulself te identifiseer
en deursoekings is uitgevoer. Maar dit het nie daar
gestop nie: die deursoekte persone moes hulle deur
die polisiebeamptes aan diens laat afneem..
Na die optrede het Voorpos se aksieleier, Florens van der Kooi, hierdie buitensporige gedrag
van die beamptes gerapporteer. Omdat die polisie
dit van die hand gewys het met ’n "dis hoe ons dit

altyd doen", het hy ’n amptelike klag hoër op ingedien, met ’n positiewe uitkoms.
Die verhoorkomitee het beslis dat die polisie ’n
fout gemaak het tydens die betoging. Die polisie het
(portret)foto's van betogers geneem en dit word nie
toegelaat nie. Die verhoorkomitee het Voorpost gelyk gegee en die polisiehoof gedwing om verskoning te vra, wat hy skriftelik gedoen het.
Tydens die verhoor het dit geblyk dat die polisie duidelik opsoek was na mense wat soos 'regse' betogers gelyk het tussen die groot aantal mense op
straat.
Die verhoorkomitee het ook vir Voorpost geadviseer om in die toekoms duidelike foto- en visuele
materiaal van die polisie-optrede te bekom en te
verskaf om in die toekoms sterker getuienis te
wees in geval van klagtes.
“Om regstappe te neem is ook om aksie te neem.
Voorpost staan op vir sy eie mense. Ook op wetlike
vlak. Ons laat nie met ons mors nie,” was mnr. Van
der Kooi se reaksie. “Wanneer die polisie buitensporig optree, veroorsaak hulle onsekerheid. Ons
verkondig ons boodskap en wil nie hê ons regte
moet vertrap word nie.”

Nie alle Swede tevrede met NAVO
Nie alle Swede stem saam dat om by die NoordAtlantiese Verdragsorganisasie (NAVO) aan te
sluit so ’n goeie idee was nie. Jan Milld het aan ’n
Sweedse weekblad verduidelik wat die skuif vir die
land sou beteken. Milld is ’n lid van die
Alternatief vir Swede (AfS).
Milld het aan die Sweedse
nuusblad, Nya Tider, gesê dat met Swede wat ’n
lid van NAVO geword
het, geen parlementêre
party daarteen uitgekom
het nie — nie eens konserwatiewe partye soos die
Swede-Demokrate nie. “Die
prys vir Swede sal hoog
wees. Wat beteken Sweedse NAVO-lidmaatskap
vir ons nasionale veiligheid en vir Sweedse soldate?
Hoe raak dit demokrasie en onafhanklikheid? Wat
is dit waarby ons aansluit? Weet iemand?”
Volgens Milld was NAVO van die begin af ’n defensiewe alliansie teen ’n bedreiging uit die ooste.
Die ooreenkoms was ook geografies beperk, tot lande
aan die Noord-Atlantiese Oseaan. Vandag is nie een
meer van toepassing nie.
(Vervolg op bladsy 10)
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(Van bladsy 9)
NAVO is nou ’n globale organisasie met ’n offensiewe strategie, soos Libië uitgevind het in 2011.
NAVO se ambisies blyk duidelik uit ’n voortdurende
uitbreiding na die ooste, in plaas daarvan om in
1991, ná die ineenstorting van die Sowjetunie, ontbind te word. Vir dekades het NAVO eenvoudig
Russiese veiligheidsbelange geïgnoreer.
Sjina is glo volgende op die spyskaart – Japan en
Suid-Korea is ook na NAVO-vergaderings genooi
en kan dalk kandidate vir hierdie “Noord-Atlantiese”-verdrag word. Die idee dat dit "verdedigend"
is, is dus klaarblyklik nie waar nie, het Milld gesê.
"NAVO het ’n Anglo-Amerikaanse wêreldpolisieman geword en ’n veiligheidsbedreiging vir baie
van die wêreld se lande," het Milld gesê.
The Intercept het die nut van die alliansie vir ’n oorlogsugtige Verenigde State so beskryf: "Die VSA het
dit veral nuttig gevind as ’n manier om legitimiteit vir
oorloë te skep wanneer die Verenigde Nasies dit nie
sal magtig nie, soos met die bombardement van
Serwië in 1999 en Libië in 2011. In beide gevalle het
die Amerikaanse regering daarop gewys dat NAVO
se betrokkenheid die oorloë 'multilateraal' maak dit wil sê, nie eensydige optrede deur die VSA nie."
Die skrywer Jon Schwarz, het beklemtoon dat die
alliansie in die eerste plek vir konflik ontwerp is.
"Dit lyk nou heel moontlik dat NAVO in die nabye
toekoms sal bereik wat hy 70 jaar gelede gedoen
het - dit wil sê, lande daarbuite in hul eie alliansie
indruk in wat hulle as noodsaaklike selfverdediging
beskou. Dus net soos NAVO destyds gehelp het
om die Koue Oorlog te skep, is dit nou goed op pad
om ’n opvolger te skep.”
Milld het dieselfde tendens raakgesien: “Vryheid
van die alliansie het Swede goed gedien, danksy
dit kon ons so lank in vrede en voorspoed lewe. Ons
land het gedurende die 20ste eeu daarin geslaag
om uit beide wêreldoorloë te bly. Die Pact voor 1914
het nie aan Europa vrede gegee nie. NAVO het
nou 30 lidlande en enige aanval op een van hulle
moet ook as ’n aanval op Swede gesien word. Die
risiko van oorlog vir ons neem dus dramaties toe.
“Dit kan ook nou gebeur dat Sweedse soldate na
verre lande gestuur word om dood te maak of doodgemaak te word en nie om ons land se grense te
verdedig nie. Ons kan as aggressors optree en akteurs word vir oorlog in plaas van vrede.
“Terselfdertyd kan lidmaatskap beteken dat Sweedse grondgebied oopgestel word vir buitelandse troepe. Ons verloor alle onafhanklikheid, en kan nie meer
die ‘meester van ons eie huis’ wees nie.”
Volgens Milld het die lede van die Riksdag-partye
wat die taak het om die kwessie te ondersoek, nie
deur die risiko's gedink om by die alliansie aan te
sluit nie.
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Die AfS het in 2018 aan die Sweedse algemene
verkiesing deelgeneem, maar kon geen setels in
die Riksdag verower nie. Met 0,31% van die stemme
is AfS die tweede grootste party sonder verteenwoordiging in die parlement. In November 2020
het die AfS hul voorneme aangekondig om in die
2021-verkiesing tot die Kerk van Swede-raad deel
te neem, waarin hulle 3 setels gewen het.
Anders as die Swede-demokrate, is Alternatief
vir Swede ’n Euroskeptiese party, aangesien dit die
Europese Unie as ’n bedreiging vir Swede se onafhanklikheid beskou. Dit poog ook om die weermag
te herbewapen en ’n Nordiese verdedigingsalliansie
te vorm, in plaas daarvan om Swede van NAVO afhanklik te maak. Dit wil welsynsvoordele tot Sweedse
burgers beperk, van progressiewe na plat inkomstebelasting verskuif, die gedifferensieerde BTWkoerse met ’n vaste koers vervang, alle skole hernasionaliseer en die idee van ’n kontantlose
samelewing bestry.
Die AfS wil veral ook die land selfvoorsienend maak
en die gebruik van fossielbrandstowwe beëindig, met
verwysing na sowel omgewingsbeskerming as nasionale veiligheidsredes.

Franse regses laat
Covid-maatreëls verdwyn
Tot dusver moes reisigers wat Frankryk binnekom
óf 'ten volle ingeënt' wees óf ’n huidige negatiewe
Corona-toets kon toon. Vir reisigers van die EU en
sommige ander lande is bewyse van ’n onlangs herstelde infeksie ook aanvaar. Dit is nou nie meer nodig
nie. As nuwe gevaarlike virusvariante egter opduik,
kan die regering besoekers beveel om ’n negatiewe
toets af te lê voordat hulle op ’n vliegtuig na Frankryk klim.
Die opheffing van die vorige beperkings is ’n direkte
gevolg van die onlangse algemene verkiesing, wat
president Emmanuel Macron se linkerkamp verswak het en die aantal verkose verteenwoordigers
van die regse Rassemblement National (voorheen
die Front National) tienvoudig vermeerder het.
In die middel van Julie het ’n meerderheid van Rassemblement National, Republikeine en die linkse
populistiese party La France Insoumise (LFI) ’n ooreenstemmende wetsontwerp van die Macron-regering verhoed wat Corona-maatreëls verder sou verskerp het. Dit was die eerste stemming ná die verkiesing waarin die regering ’n dawerende nederlaag
gely het.
Intussen probeer die owerhede in België nou weer
om mense aan te moedig vir ’n opvolg inenting. Dit
sal die vierde opvolg wees.

Belas sy werk,
belas sy loon,
hy werk vir grondboontjies
in elk geval!
Belas sy koei,
belas sy bok,
belas sy broek,
belas sy jas.

Rassistiese ape
Op 27 Julie 2022 om ongeveer 13:00 was Sarel in
sy voertuig onderweg, toe die openbare uitsaaier,
RSG, die volgende nuusberig uitsaai:
“Van die top gesondheidsamptenare in New York
het ‘n beroep op die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) gedoen om die naam van die virus
‘aappokke’ te verander. Hulle meen dit het ‘n verwoestende en stigmatiserende uitwerking op kwesbare gemeenskappe. Die stad se kommissaris van
Gesondheid, Ashwin Vasan, sê in ‘n brief aan die
WGO dat talle gesondheidsorgkenners en gemeenskapsleiers diep kommer uitgespreek het oor die
woord ‘aappokke’. Hy sê die gebruik daarvan kan
kwesbaar wees vir sekere groepe en kan as rassisties beskou word.”
Sarel het in sy lewe nog nooit gehoor dat die ape
betogings gehou het omdat hulle name genoem
word nie. Immers, elke aap weet hy is ‘n aap. En
elke bobbejaan weet hy is ‘n bobbejaan. ‘n Aap wil
waarskynlik nie ‘n bobbejaan genoem word nie.
Maar wat nou van die Blou-ape? Hulle is dan nie
Swart-ape of Pienk-ape nie. Tog weet almal hulle
is Blou-ape. Is dit nou rassisties?

Belas sy tabak,
belas sy drank,
belas hom as hy
probeer dink.
Belas sy motor,
belas sy brandstof.
Vind ander maniere
om sy agterent te belas.
Belas alles wat hy het,
laat weet hom dan
dat jy nie klaar sal wees nie
tot hy geen deeg het nie.
Wanneer hy skree en raas,
belas hom dan nog 'n bietjie.
Belas hom tot
hy tot hy goed seer is.
Belas dan sy kis,
belas sy graf,
belas die sooie in
wat hy gelê het.

Wanneer hy weg is,
moenie ontspan nie,
• Die petalje laat Sarel dink aan die beroemde dit is tyd om aansoek te doen.
Shakespeare-aanhaling: “The lady doth protest too Die erfbelasting.
much...” En aan die Afrikaanse spreekwoord van
Debiteure Belasting
as die skoen jou pas...
Lugdiens-toeslagbelasting
(Vervolg op bladsy 12)

Belas, belas, belas net wat jy sien en hoor
Sarel het hierdie uiteensetting oor belasting uit Engeland gekry.
Eers het Sarel gedink dit is snaaks, tot die aaklige waarheid daarvan besef is.

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

Belas sy grond,
belas sy bed,
belas die tafel
waaraan hy gevoed word.
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(Van bladsy 11)
Lugdiens brandstofbelasting
Lughawe-onderhoud Belasting
Boupermitbelasting
Sigaretbelasting
Kookbelasting
Korporatiewe inkomstebelasting
Belasting op goedere en dienste (GST)
Doodbelasting
Bestuurspermitbelasting
Omgewingsbelasting (fooi)
Aksynsbelasting
Inkomstebelasting
Hengellisensiebelasting
Voedsellisensiebelasting
Petrolbelasting (te veel per liter)
Bruto Ontvangstebelasting
Gesondheidsbelasting
Verhittingsbelasting
Erfbelasting
Rentebelasting
Beligtingsbelasting
Drankbelasting
Luukse belasting
Huwelikslisensiebelasting
Mediese sorg belasting
Verbandbelasting
Pensioenbelasting
Persoonlike Inkomstebelasting
Erfbelasting

Kapitaalwinsbelasting
Armoedebelasting
Voorskrif Dwelmbelasting
Eiendomsbelasting
Ontspanningsvoertuigbelasting
Kleinhandelverkoopsbelasting
Diensheffing Belasting
Skoolbelasting
Telefoonbelasting
Belasting op toegevoegde waarde
Voertuiglisensie-registrasiebelasting
Voertuigverkoopsbelasting
Waterbelasting
Werkersvergoedingsbelasting
Belasting (BTW) op Belasting.
En nou wil hulle 'n bloeiende koolstofbelasting hê!
Nie een van hierdie belastings het 100 jaar gelede
bestaan nie, en ons nasie was een van die welvarendste in die wêreld... Ons het absoluut geen
nasionale skuld gehad nie, 'n groot middelklas
gehad, 'n groot vervaardigingsbasis, en Ma het by
die huis gebly om die kinders groot te maak.
Wat het gebeur? Kan dit die leuenagtige parasitiese politici wees wat ons geld mors?
• Sarel is darem bly om te sien dat Engeland nog
‘n paar belastings het wat ons nog nie het nie,
maar as Cyril en Kie dit uitvind, gaan hulle dit
beslis instel, want dit is nog iets wat vatbaar is vir
hulle sakke.

’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

12

Die Afrikaner 5 Augustus 2022

Bankbesonderhede vir betalings
HNP
Takkode
Rekeningnommer
Verwysing:

Absa Tjekrekening
632 005
020 001 348
U van + Album

Vanaf die lessenaar van die Hoofsekretaris
Die Nuwe Wêreldorde in samewerking
met die Wêreld Ekonomiese Forum
Hermanus van der Schyff
Covid-19 het die wêreld onverwags getref en die
wêreld se regerings het aanvanklik nie geweet hoe
om die pandemie te hanteer nie. Daar is toe volgens aanbevelings van die Wêreldgesondheidsorganisasie opgetree met die mees drakoniese inperkings en gevolglike vernietiging van die wêreldekonomie. Mens kan seker nie die aanvanklike optredes te veel kritiseer nie, aangesien niemand
geweet het hoe erg die verloop van die siekte sou
wees nie.
Die latere inperkings en bevele om maskers te dra
en die toets-inentings verpligtend te maak, was op
’n manier deur die Nuwe Wêreld Orde om te kyk
hoe ver hulle die publiek kan boelie om hul opdragte uit te voer. Dit is ook in hierdie tyd dat ons meer
en meer van die uitdrukking van die "Nuwe Wêreld
Orde" gehoor het. Selfs Ramaphosa het tydens die
meer as twee jaar wat die inperkings hoogty gevier
het en die verbod op verkoop van drank en sigarette gegeld het, in toesprake na die Nuwe Wêreld
Orde verwys.
Toe hoor ons ook meer van die handelinge van
Klaus Schwab en sy organisasie, die Wêreld Ekonomiese Forum. Daar kom toe al meer inligting na
vore oor wat hul uiteindelike doelwit met die mensdom is. Een doelwit was om bevolkingsgetalle te
verminder. Die ander doel was dat hulle al ’n tyd
lank die "New Green Deal" bevorder het. Hulle het
ook planne om die wêreldekonomie meer sosialisties te maak. So verwys hulle dat ons in 2030 niks
meer sal besit nie, maar gelukkig sal wees (“You
won't own anything, but wil be happy”). Schwab
bedryf nie net ’n invloedryke organisasie nie, maar
wêreldleiers word opgelei en georiënteer na sy siening. So is van die invloedrykste leiers deur Scwab
se organisasie opgelei, naamlik Kanada se president, Nieu Seeland se eerste minister, Frankryk se
president asook van hulle ministers. Die Wêreld
Ekonomiese Forum het ook invloed op ander lande
gehad met veral die aanval op aardverwarming en
die gepaardgaande eis dat die CO² drasties verminder moet word. Ook dat bemestingstowwe moet
verminder om sogenaamde besoedeling te verminder.
So het talle lande onder hierdie druk, wat nie deur
al die wetenskaplikes onderskryf word nie, geswig.

Kom ons kyk watter lande het opgetree onder hierdie nie-gekose organisasies:
Die VSA: Toe Biden president word, het hy die
ontginning van olie en gas in Amerika tot so ’n mate
gestaak dat daar nou ’n tekort daarvan is. Brandstofpryse het die hoogte in geskiet en Biden het by
Saudi-Arabië gaan pleit vir meer olie. Hy het nie
daarin geslaag nie en hy was genoop om van die VSA
se strategies-opgegaarde olie vry te stel. Intussen
het die inflasiekoers in die VSA die hoogte in geskiet.
Die ekonomie het nou in twee kwartale ingekrimp
en volgens ekonomiese definisie beteken dit dat
die VSA nou in ’n resessie is.
Duitsland: Duitsland het volgens die Groenes se
voorskrifte begin om hul steenkoolkragstasies af te
skakel. Hulle het toe net staatgemaak op die skoner
gas en ook olie uit Rusland. Toe die oorlog tussen
Rusland en Oekraïne uitbreek, is daar baie sanksies teen Rusland ingestel. Nou sê Rusland hy kry
nie genoeg onderdele om die pypleiding na Duitsland in stand te hou nie en is die toevoer na Duitsland slegs 40% van wat Duitsland voorheen ontvang
het. Nou word Duitse stede se krag beperk. Krag
vir warmwatertoestelle (geysers) word afgeskakel
en Duitsers moet in koue water bad en stort.
Sri Lanka het al die WEF se voorskrifte ingestel
en is nou bankrot. Selfs die president het na stakings uit die land gevlug.
Boere in Nederland is in opstand en betoog oor
beplande inperkings op hul boerderye.
So is daar ook onrus in ander lande en die vraag
ontstaan of die WEF en NWO se planne uiteindelik uitgevoer sal kan word.
Ons hoop dat bevolkings sal opstaan teen hierdie tirannie en dat ons sal terugkeer na normaal.

AfriSolar Supplies
Winkel 1, Bell Geddes Zone,
Braam Pretoriusstraat 321
(h/v Koraalboom), Magalieskruin

R 7 300
(BTW uitgesluit)
Axel Powroznik: 082 22 44 584
sales@afrisolarsupplies.co.za

1kW
Draagbare Toestel
Hou ligte aan.

facebook: AfriSolar Supplies
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Die Afrikaner- uitboufonds
Nuwe inisiatiewe aan die kom
Na die mooi groei van die fonds aan die begin van
die jaar, het dit helaas afgeplat, en word daar weer
’n beroep op lesers gedoen vir vrywillige en selfs
gereelde bydraes.
Die doel van Die Afrikaner is om noodsaaklike
inligting oor te dra, volkskap te bevorder deur volksnasionalisme aan te wakker, en om volksgenote in
verset te bring teen die onreg wat ons aangedoen
word, sodat ons uiteindelik weer ’n vrye volk in ’n
eie land kan wees.
Dit is helaas ’n lang en moeisame proses. Tog is
daar tekens van ’n ontwaking van ons volk wat ná
die verlies van vryheid in 1994 grootliks in ’n staat
van rou oor verlore vryheid was. Namate die druk
op ons toegepas word, en dit duidelik is dat hierdie
eenheidsbedeling ’n onwerkbare onding is, begin
mense ontwaak, en dit is daardie proses wat Die
Afrikaner wil aanhelp.
Daar gaan baie gebeure vanuit die swart geledere
in die nabye toekoms plaasvind as ons na die uitsprake van die afgelope naweek kyk. Beide die ANC
en veral Julius Malema van die EFF, het weer onsmaaklike en dreigende uitlatings teenoor die Blankes
gemaak. Malema het weer gedreig dat sy ondersteuners die Blankes sal aanval en uitmoor.
Die Afrikaner het fondse nodig om hierdie gebeure dop te hou, te ontleed en ons lesers betyds te
waarsku teen moontlike moeilikheid wat kan begin,
sodat mense geestelik en fisies paraat kan wees.
Intussen moet veiligheidsplanne afgestof en in
werking gestel word om ons veiligheid te handhaaf.
Ons waardeer enige bydrae van R100 en meer
om Die Afrikaner aan u te voorsien en ook in kontak met ons inligtingsbronne te bly.
Tydens die jongste Dagbestuursvergadering van
die HNP is ook besluit om ’n meer georganiseerde
inligtingsnetwerk op die sosiale media platforms te
loods met dieselfde doel. Inligting hieroor sal mettertyd deurgegee word, maar dit gaan ook bepaalde koste meebring om dit professioneel en geloofwaardig aan te bied.
Ons erken hierdie keer die volgende bydraes met
groot dank:
Mnr. GP Strydom
Mnr. F van Graan
Mnr. Gab Ranger
Mnr. J Wiesner
Totaal
14

R1 000
R1 000
R 400
R1 000
R3 400
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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:

Bankbesonderhede:
ABSA tjekrekening: 020001348
Rekeningnaam: HNP (die uitgewer van Die Afrikaner)
Takkode: 632005
Verwysing: U naam en van

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.

Woord en wêreld
Vergewe my asseblief!
Deur Dr. Gideon Grobler

Skrifgedeelte: Matt. 6:15 Maar as julle die mense
hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader
julle oortredinge ook nie vergewe nie.
Oordenking:
O die stryd teen die oersonde! Die stryd waarin ek
toe ek klein was openlik ’n geveg met die boeties
en sussies aangevuur het omdat ek vir myself die
beste wou hê! Namate ek/ons ouer word, leer ons
om hierdie stryd meer bedek, meer gekamoefleer
te doen, maar dit gaan steeds oor myself!
Daarom, wanneer ek uiteindelik besef ek het nie
ander uitkoms nie, ek is skuldig, kry ek dié saak
so gou moontlik agter die blad met: “Ekskuus!” Nou
kan ek die kassie afmerk, ek het gedoen wat van
my verwag word.
My broer en suster geloofsgenoot, hiermee mag
ons enkele mense en selfs gelowiges flous, maar
beslis nie die Vader wat deur sy seun vir ons laat
opteken het: “Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie!”
Die woorde wat Christus vir ons opgeteken het en
nog selfs stérker sy voorbeeld, adem ’n ander
gees. ’n Gees waarvan die draer se hart geskeur is
oor die droefheid wat hy/sy Verlosser aangedoen
het. Ek het gesondig! God sê Hy haat die sonde

Dr. Gideon Grobler
en ek moet haat wat Hy haat! Wanneer ek só daaroor nadink wat ek gedoen het aan God, maar ook
aan ’n ander, verkrummel my eie ek van skaamte!
Gee ek nie om wat Piet of Koos dink van my reaksie nie, maar wil my teleurstelling, my droefheid oor
my sonde waarin ek geval het, al was dit onbedoeld, duidelik aan my Verlosser oordra en ook
aan die mens teenoor wie ek gesondig het. Daarom sal my woordkeuse hierdie hartsverskeurdheid
laat duidelik word!
Gebed: O Vader in die Hemel, dankie vir al U
geduld met my eie ek. Maar ook U aandrang dat ek
van daardie eie ek ontslae raak, hom haat, en ...
U o Vader, elke dag meer word in my denke!
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.
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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,
Hier op die Hoëveld word die dae
nou lekker sonnig, maar soggens
en saans kruip die koue nog op
in jou gebeentes. Dan soek mens
maar ’n bietjie warmte. Wat kan
ook lekkerder wees as om by ons
ou Union no. 8 te gaan sit met ’n
groot beker koffie en bakoondbrood met botter en van Gezina
se lekker vyekonfyt. Wanneer ons
op Donderdae rondom die stoof
sit en truitjies brei vir die volk se
kleingoed, kom sluip van die mans
deesdae ook nader met hulle koerante en sit tjoepstil eenkant.
Hierdie week was Hendrik eerste
daar. Sy koerant ritsel en kraak
soos hy daarmee stoei. Skielik
haak hy af: "Hierdie ding dat hule deesdae skoolkinders 'leerders'
noem, wie het dit uitgedink? Ek
wonder hoeveel ware leerders
daar in ’n klas met 30 leerlinge is."
Martiens vou sy koerant op, sit
sy bril in sy bosak. "Dis nou weer
die Engelse. Hulle 'pupils' moes
opsluit 'learners' word. As hulle
in die vuur spring, moet ons agterna en 'learners' is nou 'leerders' of hulle leer of nie leer nie.
Sarie, het jy al bietjie koffie gemaak? Die nuus maak my keel
droog."
"Waarheen is Eerwaarde en Servaas so vroeg vanoggend weg?"
vra Bettie.
16

"Vendusie toe," antwoord Kwarta.
"Ek hoop Servaas kyk dat my
liewe man nie nog van daardie
beeste koop nie."
Ons glimlag almal, want met die
vorige vendusie het Eerwaarde
twee maer, witbont koeie met
groot weglê-horings gekoop. Iemand het vir hom gesê dis die
beesras van die toekoms, maar
ou Sus, ek het nog nooit sulke
klein uiertjies aan koeie gesien
nie.
Hortensia staan op en gooi nog
’n bietjie hout op die vuur terwyl
sy kyk of haar brousel van bessies en blare al begin trek vir
haar gesondheidstee.
Oom Janneman weet altyd presies wanneer die koffie en brood
gereed is en hy verskyn in die
deur. Dan stap hy tot voor Kwarta.
"Gaan julle stalle onder die akkerbome bou?" vra hy.
"Nee, ons beplan nie om te bou
sonder Septimus nie...."
"Wel, daardie Scheepers-man is
besig om ’n groot vrag sinkplate
van ’n vragmotor af te laai, hy sê
dis vir sy werkswinkel. Hulle kinders het ook nou gekom, daar is
’n jong man en vrou en lyk my
soos vyf kinders wat daar rondhardloop,"

Die Afrikaner 5 Augustus 2022

Arme Kwarta! Haar man is by die
vendusie, Septimus is oorsee en
sy het geen ondervinding van
"informele setlaars" nie. Onthuts
spring sy op en kyk rond vir hulp.
"Kwarta, kalm nou, wag tot jou
man kom. Hy en Servaas sal dit
wel uitsorteer en wie weet, teen
die tyd wat hulle terug is... het
julle miskien vanaand sommer ’n
koeistal ook!" gooi Hendrik water
op die vuur.
Nouja Sus, soos ek gesê het,
elke dag iets nuuts. Maar daardie Seef Scheepers lyk vir my na
’n klewerige tipe. Hopelik weet
hy nog nie van die stookketel
nie. Wonder wanneer kom Septimus terug.
Groete ook aan ou Swaer.
Jou liefhebbende
Sus Lettie.

