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Bel die polisie: watse polisie waar?

Voordat die bloed behoorlik begin kook oor die
saak, net so ‘n staaltjie in ligter luim:

Daar word vertel dat  die staatshoof van Lesotho so
‘n ruk gelede in die geheim vir Cyril Ramaphosa be-
soek het met ‘n hele afvaardiging. Een van die minis-
ters wat hy saamgebring het, was sy Minister van
die Vloot. “Waarom het jy ‘n minister van die vloot?”
wou Ramaphosa by hom weet, “jy het dan nie eens ‘n
see nie...” Waarop die antwoord kom: “‘n Staats-
hoof kan ‘n minister vir enigiets aanstel, en hulle enige
titel gee. Jy het dan skoon ‘n Minister van Polisie...”

As Jan Publiek deesdae die polisie nodig het,
is daar meer as vyftig persent kans dat die tele-
foon nie geantwoord gaan word nie, omdat die
nommer verander het of nie meer bestaan nie,
omdat lede aan die slaap is, of omdat hulle uit
is om ANC politieke vergaderinge op te pas.

Dit blyk uit ‘n paar ondersoeke wat die afgelope tyd
gedoen is. Die meer noukeurige syfers, is dat uit
‘n proefneming wat gemaak is by 270 polisiekan-
tore landwyd, 56% nie hulle telefone geantwoord
het nie. Dit blyk dat 40% se nommers foutief of
buite werking is.

Op sosiale media is daar kort-kort berigte met foto’s
as bewyse van polisielede wat in die klagtekantoor
sit en slaap, en talle gevalle het al voorgekom waar

polisielede self by misdaadsindikate betrokke is,
en op heterdaad in hulle uniform betrap word dat
hulle met misdaad doenig is, en word dan summier
gearresteer en geboei terwyl hulle nog die uniform
dra wat sou aandui dat hulle wet en orde handhaaf,
maar dit eintlik verbreek het.

Intussen word daar byna jaarliks aan die polisie se
begroting gesny, personeel wat bedank of aftree,
word nie vervang nie. Ten spyte daarvan is daar
wel geld beskikbaar om ANC-geleenthede “te be-
veilig”. Dit het aan die lig gekom in die parlement
tydens ‘n vraesessie, waar die omstrede Minister
van Polisie, Bheki Cele, moes erken dat daar vanaf
1 April 2019 R5,7 miljoen bestee is om “veiligheid
te verseker” by politieke geleenthede. Van daardie
bedrag is R4,6 miljoen bestee by ANC-politieke
partytjies, teen ‘n gemiddelde van sowat R275 000
per geleentheid. Die grootste bedrag van R1,5 mil-
joen is bestee op die ANC se “Mpumalanga-kon-
ferensie”, waarskynlik om strydende faksies binne
die ANC uitmekaar te hou. Daar is ook R60 000
bestee aan die “beveiliging” van die ANC se um-
Khonto weSizwe militêre veterane vereniging se
nasionale konferensie. Ander partye soos die DA
en EFF is ook teen aansienlike koste “beveilig”, en die

(Vervolg op bladsy 11)



Met dié dat die land nou seker een
van sy ergste fases van beurtkrag
beleef, is daar die vraag of dit ooit
gaan beter word, en of herstel
enigsins moontlik is?

Fase 6 beurtkrag het ‘n geweldi-
ge uitwerking op die land, die eko-
nomie, maar ook die gemoedstoe-
stand van die mense. Die Afrika-
ner is hierdie week laat, omdat
beurtkrag ‘n geweldige negatiewe
rol daarin gespeel het. By die re-
dakteur se werksplek beteken fase
6 dat daar uit die 24 uur van die
dag, meer as 10 ure geen elek-
trisiteit beskikbaar is nie.

Aartappelboere van Noord-
Transvaal sit met hulle hande in

die hare, want hulle kan nie besproei soos die
aartappels dit nodig het nie. Hulle loop die risiko
om hele oeste te verloor, veral omdat die gebied
tans baie warm toestande ervaar. Veeboere kry
nie hulle drinkkrippe altyd vol nie, want die diere
drink in die hitte meer as normaal, en daar is nie
genoeg ure om die pompe te laat werk om drink-
plekke weer vol te kry nie.

Intussen wil dit volgens die amptelike beurtkrag
skedules lyk asof die platteland harder getref
word met beurtkrag, terwyl dit juis die boere op
die platteland is wat dit nodig het om voedsel vir
almal te voorsien. Daarteenoor is Soweto se
skedules bepaald korter. Soweto is in verskillende
dele opgedeel, maar die skedules wat Die
Afrikaner onder oë gehad het, blyk dit dat sekere
dele onder fase 6 so min as 4 ure per dag beurt-
krag kry, terwyl geeneen van die ander dele in
Soweto meer as 8 ure per dag sonder elektrisiteit
sit nie. Die diskriminasie en swart bevoordeling
word dus selfs in ‘n ramptoestand soos hierdie
deurgevoer.

Solidariteit het al geruime tyd gelede ‘n lys name
van goed gekwalifiseerde kundiges, wat bereid is
om dadelik aan die werk te spring, aan Eskom
oorhandig. Die Eskom-bestuur sou graag daar-
van gebruik wil maak, maar hulle is onderhewig
aan goedkeuring en politieke wil van die ANC se
minister Gwede Mantashe, wat sloer en niks
doen nie.

Intussen is die magstryd binne die ANC in aan-
loop tot sy leiersverkiesing oor sowat drie maan-
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. Kan dit ooit regkom? de so hewig dat alle aandag daaraan gegee word.
Kandidate soos Nkosazana Dlamini-Zuma van
verbied-die-drank-en-sigarette-faam, Zweli Mkhi-
ze wat sy goed as Minister van Gesondheid
gepak het toe hy uitgevang is met bedenklike
transaksies, en Liniwe Sisulu met haar bitsige
tong, het hulself al aangemeld as opvolgers vir
Ramaphosa. Intussen is daar ook ‘n proses aan
die gang om Ramaphosa in ‘n staat van beskul-
diging te plaas om op die wyse van hom ontslae
te raak, in plaas daarvan dat daar prosesse aan
die gang gesit word om van die uiterste swak mi-
nisters van polisie en minerale- en energiesake, te
wete Bheki Cele en Gwede Mantashe ontslae te
raak, want dié twee berokken die land onbereken-
bare skade.

Ramaphosa het ook nie die moed om van die
twee ontslae te raak nie, want dit kan sy wankel-
rige posisie verder verswak as hy hulle ondersteu-
ners van hom sou vervreem.

In die tyd van die misdaad- en kragkrisis besluit
Ramaphosa om sy beeld te poets deur vir Joe
Biden in Amerika te geen kuier, en oor die oorlog
in Oekraïne te gesels (asof Ramaphosa iets
daaraan kan doen), en daarvandaan is hy na En-
geland om krokodiltrane te gaan stort vir die Britse
koningin. Natuurlik moet hy dit doen, want die
ANC was altyd hartlik welkom in Londen, vanwaar
hulle hul propaganda teen en na Suid-Afrika ge-
maak het, gesteun deur dik beursies met Britse
ponde.

Maar hy verlaat Londen onmiddellik na die be-
grafnis om aan die energiekrisis aandag te gee.
Die enigste aandag wat hy moet gee, is om sy be-
trokke minister die trekpas te gee, vir André de
Ruyter volmag te gee om die beskikbare kundi-
ges onmiddellik in te span om die ANC-gemors
van byna drie dekades te probeer regruk, en om
die opstokers in die vakbonde wat nie van wit
bestuurders hou nie, se monde te snoer.

Hy gaan egter nie die politieke wil daarvoor hê
nie en dan gaan dinge nie regkom nie. Solank as
wat politiekery en die bevoordeling van onkundi-
ges, bloot omdat hulle swart is, die beleid is, gaan
dinge vererger.

Dit is die rede waarom hierdie bedeling tot mis-
lukking gedoem is, die dag toe FW de Klerk die fi-
nale handtekening daaronder geplaas het. Vir
elke regdenkende behoort dit by die dag duide-
liker te word, dat daar behoefte is aan gesament-
like en georganiseerde dog wettige verset, om uit
hierdie gemors te kom.
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Die finale oordeel

Politieke leiers kan aan die oordeel van die ge-
skiedenis nie ontsnap nie. Foute en wandade op
staatsvlak het langtermyn-gevolge. Die nageslag
sal altyd verklarings vir ‘n historiese tragedie soek,
want elke volk het ’n aktiewe geheue. Hierdie ver-
slag wil deel daarvan wees.

Lank nadat u van die toneel verdwyn het, sal Afri-
kaners steeds die geweld teen hulle lewens en
eiendom ervaar. Al die aanduidings is daar dat dit
sal vererger. Die grondwet waaraan u glo, sal dit
nie kan keer nie. Wanneer u nie meer daar is nie,
sal Afrikanerbloed nog vloei. Hoe lank dit sal aan-
hou, kan niemand vandag voorsien nie. Die anar-
gistiese geweld teen die Blankes sal toeneem;
monumente en standbeelde sal afgebreek word;
die name van dorpe, stede en landstreke sal ver-
der verander of vermink word, totdat die land on-

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

(Deel 10)

Mnr. Meinhard Peters

Hierdie is die tiende aflewering van ’n dokument
wat opgestel is deur mnr. Meinhard Peters, namens
die Instituut vir Kultuur en Geskiedenis in Pre-
toria, ’n private navorsingsinstansie.

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

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

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

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

herkenbaar sal wees. Meer skole, biblioteke, stad-
sale en munisipale geboue sal afgebrand word.
Meer plase sal aangeval word. Plase sal toene-
mend onteien word en die boere sal verdryf of ver-
moor word. Mense sal in pyn en lyding die prys be-
taal  —  soos Pieter Pieterse, Marike de Klerk, Johann
Botha, Eugène Terre’Blanche en ander gewone
Afrikanermense op gruwelike wyse vermoor is.

Die bloed van ons volk sal teen u en die Nasionale
Party en die JA-stemmers getuig, net soos wat dit oor
die afgelope 30 jaar reeds op skokkende wyse ge-
beur. Afrikaners behoort in eie kringe eerder ’n debat
oor hierdie rampspoedige toestande te voer.

Dr. Theuns Eloff (die uitvoerende direkteur van die
FW de Klerk-stigting, en tans u regterhand) oordeel
op sy beurt: ”Vandag is daar weer sterk polarisasie in
die land, en dit is weer grootliks op ras gegrond…” en
”nasionale eenheid lyk na ’n hersenskim.” Die een-
heid waarvan hy praat, is ’n eenheid oor rassegrense
en oor kultuurgrense heen; en hy noem dit ’n “hersen-
skim”. Natuurlik is dit so! Daar is vandag opsigte-
lik meer rassisme in Suid-Afrika as ooit tevore. 

Dit is die tragiese getuigskrif wat u eie ondersteu-
ners aanbied vir die 1996-grondwet en die resultate
wat daarmee behaal word. Eloff se bevinding is die
teenoorgestelde van wat u en ander NP-leiers in
die vooruitsig gestel het en wat u in die referendum
van 1992 aan die kiesers voorgehou het. [Dr The-
uns Eloff: Wat Nou, Suid-Afrika? Tafelberg, 2016]

Dr. HF Verwoerd se insig dat ’n rasvermengde be-
deling in Suid-Afrika tot meerderheidsoorheersing
van kleiner volke sou lei, en dat dit gepaard sou gaan
met onderdrukking, konflik en geweld, word reg
bewys deur die gebeure van die afgelope drie
dekades. 
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Mnr. PW Botha was ook reg toe hy in ’n toespraak
verklaar het dat die vernietiging van Blanke Suid-
Afrika sal lei tot faksiegevegte, voortdurende konflik,
algehele chaos en armoede. Die NEE-stemmers se
insig en oordeel tydens die referendum van 1992
was in elke opsig korrek. Suid-Afrika het instede
van ’n veelparty-demokrasie in werklikheid ’n een-
party-oorheersde bedeling gekry    ̶ ’n bedeling wat
min verskil van ’n eenpartystaat met ’n korrupte po-
litieke diktatuur. Binne hierdie “nuwe Suid-Afrika”
word die spelreëls deur slegs één party bepaal; en
dikwels ook deur bendes van korrupte magte wat
van binne die geledere van die ANC opereer. Ons
weet dat die ANC-SAKP-regering deur ’n sentrale
politburo beheer word. Die politieke stelsel in ons
land kan in sy huidige gestalte nooit kwalifiseer as
’n regverdige, billike demokrasie nie; en dit is te be-
twyfel of dit ooit so genoem sal kan word binne die
raamwerk van die grondwet van 1996. 

Die obsessie met politieke verandering

Die sterkste getuienis téén die uitslag van 1992 se
referendum is die klaaglike resultate wat behaal is.
Hervorming is in die praktyk beproef. Nou tree die
ontnugtering in. Vandag vra baie van die Dakar-gan-
gers, die versoeners en die agente van verandering,
die volgende vraag: WAT NOU, SUID-AFRIKA? Hulle
het nie ’n antwoord vir die Afrikanervolk nie, maar
hulle het ook nie ’n antwoord vir die land nie. Hulle
het nie ’n antwoord teen die misdaad en korrupsie
in Suid-Afrika nie. Hulle het nie ’n antwoord oor die
groeiende polarisasie tussen die rasse nie, be-
halwe hul desperate oproepe tot dialoog, gesprek, on-
derhandeling, versoening en konsensuspolitiek. 

Die JA-stemmers het hulle laat vang onder die wip

van ’n liberalistiese obsessie met verandering, ver-
al daardie veranderings wat die buiteland en die
terroristebewegings van die regering geëis het.
Onthou u nog die eise van Harold Macmillan dat
Suid-Afrika onmiddellik moes aanpas by “die winde
van verandering” in Afrika? Later het mnr. PW Bo-
tha hierdie kreet herhaal: “Adapt or Die”. 

U en die NP het uiteindelik dieselfde veranderings
nagestreef wat die Progressiewe Party, later die
Demokratiese Party van Helen Suzman, Frederik
van Zyl Slabbert, Zach de Beer, en Tony Leon be-
pleit het. Dit was ook die veranderings wat die Op-
penheimer-pers sedert 1960 gepropageer het. Dit
is die vreemde geselskap waarin u uself as par-
tyleier bevind het, en u het hulle sonder skroom as
bondgenote van die JA-stemmers teen die NEE-
stemmers in die referendum van 1992 ingespan.
Maar, soos Dolf van Niekerk dit in ’n gedig gestel het:
“niemand weet hoe winde van verandering kan draai.”
Nou praat JA-stemmers anders.

Die sug na verandering het die NP se dodelike siekte
geword; en dit het die NP al dieper in die vangstrik
van ons vyande ingetrek.  Die NP-leier, John Vorster,
het in 1974 na Samora Machel se oorname in Mo-
sambiek aan die VSA laat weet dat Suid-Afrika dit
aanvaar en dat die NP-regering selfs swart meer-
derheidsregering in Rhodesië sou aanvaar. Later
is dieselfde boodskap aan Amerika se minister van
buitelandse sake, Henry Kissinger, oorgedra. Dit
het presies so in die praktyk plaasgevind. Die NP
het voortgegaan om “verandering” in Rhodesië en
Suidwes-Afrika te bevorder totdat swart meerder-
heidsregerings oorgeneem het.

Uiteindelik was die wolf aan die deur in ons eie
land en het u die “Nuwe Suid-Afrika” aan die kie-
sers probeer verkoop. Maar WAT NOU, mnr. De
Klerk? 

In FW se nuwe Suid-Afrika het geweld 
nie geëindig nie. Hier skiet polisie in 

2011 steeds op betogers.

Dr. Theuns Eloff sê daar is sterk polarisasie in
Suid-Afrika en andermaal is dit op ras gegrond.
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De Klerk handel teen sy beterwete

Ons moet herhaal dat u en u party opgetree het
terwyl u van beter behoort te geweet het; u party
en die regering was nie totaal onkundig oor die ge-
vare van die kommunistiese bedreiging, of die re-
sultate van Uhuru-bewinde in Afrika nie. U is hieroor
van die beste raad bedien; en u party het die kie-
sers herhaaldelik daarteen gewaarsku; nogtans
het u boedel oorgegee en die Afrikanervolk uit-
gelewer. 

Deur dubbelpratery is blanke kiesers verlei om ver-
troue te stel in ’n proses waaroor hulle na 1989 en
na 1992 nooit weer ’n sê sou hê nie. Luister maar
na die leier in wie se kabinet u as minister gedien
het. Mnr. PW Botha het in 1985 in ’n onderhoud
met die Financial Mail die volgende verklaar [Fi-
nancial Mail, 31 Mei 1985. Bladsy 44, onderhoud met mnr.
PW Botha]:

By ’n ander geleentheid, tydens ’n toespraak, het
mnr. PW Botha gesê: [Ongedateerde filmgreep,
SAUK Nuusdienste]:

Met sulke stellings het u en u party verkiesings
gevoer en verkiesings gewen. Ons moet u herinner
aan u eie ondernemings in hierdie verband. Vol-
gens Die Burger van 26 Maart 1982, het u die vol-
gende versekering gegee [Die Burger, 26 Maart 1982.
FW de Klerk verklaar dat ’n gesamentlike bedeling met swart-
mense nie die regering se plan is nie]:

Dit is egter nie deel van die regering se denkpatroon,
filosofie of vooruitskouing om die sogenaamde ste-
delike Swarte in te sluit in ’n gesamentlike bede-
ling met Blankes, Bruinmense en Asiate nie.

Dit is die valse beeld wat u saam met mnr. PW Bo-
tha aan die kiesers en die Blankes van Suid-Afrika
voorgehou het. Uiteindelik het u in stryd met hier-
die versekerings aan die eise van Swart Afrika en
die buiteland toegegee. In 1990 het u selfs mnr.
PW Botha se waarskuwing soos bo aangehaal, in
die wind geslaan. U het toe ingeval by wat presi-
dent Kenneth Kaunda in April 1986 tydens ’n on-
derhoud met die Financial Mail gesê het [Financial
Mail, 26 April 1985. Bladsy 29, onderhoud met Kenneth
Kaunda]:

U het dié bedenklike opdrag van Kaunda uitge-
voer. Dit is hierdie oorloop-politiek, die Dakar-poli-
tiek, die blatante instruksies van die buiteland, wat
u uiteindelik klakkeloos nagevolg het; en dit sou be-
teken dat u nie na 1989 ’n volgende verkiesing sou
wen nie. Presies om hierdie rede sou u die NP-
beleid nie weer kon onderwerp aan die regmatige
demokratiese oordeel van Suid-Afrika se blanke
kiesers nie.  U het toe ex post facto aangekondig dat
die 1989 algemene verkiesing die laaste blanke ver-
kiesing was. Voorts het u die volgende deuntjie ge-
sing: Die veranderinge wat kom sal onomkeerbaar
wees. Geen diktatuur sou dit beter kon doen as u
regering nie. Sulke onderduimse politiek maak ’n
bespotting van u aanspraak op die waardestelsel van
die demokrasie.

Die vernietiging van vryheid

Te midde van die berekende verwarring van die
referendum van 1992 het die Nasionale Party se
JA-stemmers nie net die vryheid van die Afrikaner-
volk vernietig nie, maar ook van al die ander volke
in Suid-Afrika, onder andere van daardie swart
volke wat reeds volle onafhanklikheid in hul eie tuis-
lande verwerf het. 

Net die swart “tuislande” van die Britse Empire het
nou in Suider-Afrika oorgebly – Botswana, Lesotho
en Swaziland. Oor hierdie swart tuislande was u
en die buitewêreld nog nooit begaan nie. Dit ver-
teenwoordig nie rassisme of onderdrukking nie, al

I rule out one kind of state. I rule out totally a
unitary state, whether it is a federation or not,
or a union. White South Africans, and many
other minority groups, will never accept a uni-
tary state in which they will be dominated by a
majority group.

Listen my friends, listen: destroy white South
Africa and our influence in this subcontinent of
Southern Africa, and this country will drift into
faction strife, chaos and poverty. 

Mnr. PW Botha het by geleentheid chaos, 
armoede en konflik voorspel indien blank 

Suid-Afrika en hul invloed vernietig sou word.

It is for the government of South Africa to re-
lease Mandela and all others who are today
detained for political reasons and begin talk-
ing to them. And what comes out of those
talks is what you have to follow… it is for you
people to get together: the Mandelas, the
Tambos, the Bothas, the Malans and all others.



6     Die Afrikaner 19 September 2022

strook dit 100% met die beleid van swart tuislande.
Die ontwikkeling na selfbeskikking en staatkundige
vryheid vir die Xhosas van die Transkei, die Zoeloes,
die Vendas, die Tswanas en ander kleiner swart volke
is op aandrang van die ANC in die kiem gesmoor. 

Dit wat met moeite oor die jare, en teen groot opof-
fering vir die swart volke opgebou is, is met een
streep van die pen uitgewis. Voortaan sou die swart
burgers van die tuislande hulle toekoms in die
blankes se stede moes gaan soek. Vreemdelinge,
vlugtelinge, smokkelaars en werksoekers sou ons
land boonop van oral uit Afrika binnestroom. Van-
dag sien ons die skadelike gevolge daarvan in et-
niese geweld in ons land. Die JA-stem is verant-
woordelik vir hierdie toestande. 

Die JA-stemmers van 1992 is verder verantwoor-
delik daarvoor dat die blanke kiesers de facto in
ons land “ontkieser” is. Dit is een van die oorsake
waarom duisende blankes die land na 1994 begin
verlaat het, waarom elke Afrikanerfamilie vandag
kinders, ouers, broers of susters, niggies, neefs of
goeie vriende ken wat in die buiteland werk of per-
manent daarheen verhuis het. So lyk die wrange
vrugte van die JA-stem, naamlik die vernietiging
van miljoene mense se vryheid en die algehele
ontworteling van die Afrikaners. Al wat u kan aan-
bied, is ’n kruisie elke vyf jaar, ’n futiele handeling
wat geen verskil aan die werklikheid van swart
meerderheidsoorheersing kan maak nie.

Geen demokrasie nie

Dit bly skokkend (maar vir ons is dit geen verras-
sing nie) dat die nuwe Suid-Afrika en die soge-
naamde “wonderwerk” kort na 1994 deur u eie on-
dersteuners, deur NP-koerante en deur verskeie
akademici as ’n mislukking beskryf word. Die erg-
ste kritiek is vervat in uitsprake dat die nuwe grond-
wet nie werklik daarin geslaag het om ’n werkbare
demokrasie daar te stel nie, en dat die konsep van ’n
regstaat onder die ANC-bewind misluk het  — ter-
wyl u en die NP u plegtig beroem het op die demo-
kratisering van Suid-Afrika. Rapport het in 1996 in ’n
hoofartikel só daarop gereageer [ZB du Toit, 1999: Die
nuwe toekoms – ‘n perspektief op die Afrikaner by die eeuwis-
seling. JP van der Walt. Pretoria. Aangehaal deur Du Toit, bl. 67]:

Na u toespraak tydens ’n konferensie in Londen in
Januarie 1997, het Die Burger in ’n hoofartikel
geskryf [ZB du Toit, 1999: Die nuwe toekoms – ‘n per-
spektief op die Afrikaner by die eeuwisseling. JP van der
Walt. Pretoria.  Aangehaal deur Du Toit, bl. 69]:

Verskeie waarnemers en akademici het die ver-
kiesings sedert 1994 beskryf as in stryd met werk-
like demokratiese waardes. Kiesers het op grond
van ras begin stem, en tydens die verkiesings is
rassistiese slagkrete al meer gehoor. ZB du Toit
[ZB du Toit, 1999: Die nuwe toekoms – ‘n perspektief op die
Afrikaner by die eeuwisseling. JP van der Walt. Pretoria,
bladsy 278] sê in sy opsomming van die 1994-verkiesing: 

Daar word deurgaans na algemene verkiesings in
Suid-Afrika verwys as ’n rasse-sensus. Is dit hoe ’n
ware, nie-rassige demokrasie lyk? Selfs mnr. Roelf
Meyer het sy erge skeptisisme duidelik laat blyk in
die volgende woorde [ZB du Toit, 1999: Die nuwe
toekoms – ‘n perspektief op die Afrikaner by die eeuwisse-
ling. JP van der Walt. Pretoria, bl. 310]:

Die magsmisbruik van die ANC-alliansie oor die
afgelope 25 jaar toon dat demokratiese vereistes
en gedesentraliseerde regering binne die RSA se
grondwetlike bedeling maklik omseil en in die doof-
pot gedruk kan word. Selfs die grondwetlike hof is
nie bo die invloed van die ANC se linkse politieke
ideologie verhewe nie.                   (Word vervolg)

Selfs voordat die uitbundige gejubel oor Suid-
Afrika se nuwe grondwet aangehef is, was
die ernstige gebreke daarin duidelik vir almal
om te sien. Trouens, die finale grondwet het
soveel ingrypende tekortkominge dat dit on-
getwyfeld vorentoe ’n wesenlike struikelblok
sal vorm in die proses van nasiebou, versoe-
ning en die kweek van ’n nuwe patriotisme.
Maar die enkele onmiddellike gevaar wat die
land nou in die gesig staar, is ’n toekoms

Die toespraak werp minder lig op wat alles in
die onderhandelingsproses verkeerd geloop
het, nadat die politici allerlei wigte en teen-
wigte belowe het wat aan Suid-Afrika se vele
minderhede voldoende beskerming sou bied.
Daarvan het weinig tereg gekom en vandag
sit die land met ’n gesentraliseerde Westmin-
ster-tipe van regering in ’n eenparty-domi-
nante staat... boonop is daar maar ’n skrale
hoop dat ’n magsbehepte regering maklik by
die stembus uit die kussings gelig kan word.

Vir diegene wat reikhalsend gehoop het dat
kiesers hulle sou losmaak van rasse- en et-
niese affiliasie, was die verkiesing ’n nekslag.
Die rasse-aard van die nuwe Suid-Afrika is
stewig vasgelê ̶ en vyf jaar daarna bevestig
in die verkiesing van 1999.

waar een party die regeringsmag langdurig
beset en die opposisiepolitiek gaandeweg
taan en agteruitgaan op die Afrika-patroon.

Die pogings om ’n meerderheid van twee
derdes te keer, berus op ’n drog-redenasie
omdat enige land waar een party agtereen-
volgens aan bewind kom met ’n meerderheid
van sestig persent of meer, in elk geval nie
’n demokrasie is nie.
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Posbus 70770, Die Wilgers, 0041
Vuurklipstraat 541, Die Wilgers

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

072 229 2148

HUTTEN-BUCHDIENST

Deur Dolf Buitendach

Die Afrikanervolk ondervind tans waarskynlik die
grootste krisis in sy bestaan. In hierdie tyd kan ons
maar net op ons knieë bly in nederigheid en ver-
troue vir uitkoms wanneer dit die HERE behaag.
Ons moet intussen ons kultuurerfenis en geloof be-
waar; daarom is bronne waaruit ons kan put be-
langrik en GA Watermeyer, een van ons kosbaarste
volksdigters, het vir ons juwele agtergelaat wat ons
in ‘n reeks artikels weer met ons volksgenote wil
deel.

Die digter het vele terreine van sy volk met sy
digkuns versier; dit sluit bemoediging in vir die volk,
herinnering aan sy geskiedenis, die onderwysers
se verantwoordelikheid, die polisie, die weermag,
die ekonomie en ook ander terreine. In die reklame-
wêreld onthou ons sy skeppende vermoë met tref-
woorde soos kitskoffie, kitssop, “biermanskap en
leeuplesier” (vir ‘n bieradvertensie) en vele ander
trefwoorde.
Sommige aanhalings uit sy gedigte gebruik ons
soms sonder dat ons besef dat dit van die beson-

Die Volksdigter GA Watermeyer (Deel 1)
dere digter af kom. Dink maar aan die woorde uit
sy gedig “Erfenis”: 

met moed om teen die môrekim
meer as Majoeba uit te klim.

GA Watermeyer het in sy tyd nie altyd die volle
erkenning gekry wat hy verdien het nie. Sy volks-
gedigte sal vir altyd ‘n inspirasie bly. Die digter se
koppeling van sy volk met sy Skepper is kenmer-
kend. Kom ons luister na die volgende gedig in die
wete dat ons moedig moet bly om die stryd voort te
sit. Die gedig kom uit sy bundel “Die Republiek van
Duisend Jaar”.

Wat Israel was, sal my volk word,
sy lendene met God omgord…

Ons is gewond, maar oor die wond
vloei die gesalfde môrestond;

ons is gebuig, maar uit die smaad
vlam die gevlerkte daeraad.

Deernis-deurdrenk van weerloos ly,
deur smart tot wordingswil kasty,

puur uit ons pyn die roepingslig
waar wolkkolomme nasies rig…

Wat Israel was, sal my volk word,
sy lendene met God omgord.
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Witman, vat jou land terug!
Dit is die tema van die HNP se kongres hierdie
jaar.

Die kongres sal op 5 November op Kleinfontein
plaasvind. Die presiese plek sal mettertyd bekend
gemaak word.

Hierdie jaar November sou die tweede leier van
die HNP, mnr. Jaap Marais, 100 jaar oud ge-
word het, en daar sal na afloop van die kongres
verrigtinge ‘n spesiale huldeblyk oor sy lewe
gelewer word deur mnr. Meinhard Peters.

Die kongresfooi sal R100 per persoon beloop
wat verversings sal insluit.

Bywoning vir die kongres kan so spoedig
moontlik bevestig word by die hoofsekretaris by
hnpvansa@gmail.com 

HNP berei voor vir Kongres, Jaap Marais-100

Wyle mnr. Jaap Marais aan die woord by die
HNP se kongres in Maart 2000. Dit was die
laaste kongres wat hy toegespreek het, want hy
is later daardie jaar onverwags oorlede.

Bestellings en navrae:
Tel  079 752 4898 (voormiddag)

info@hnp.org.za

’n Politieke voëlvlug oor 50 jaar
Hierdie waardevolle HNP Gedenkalbum skets die politieke gebeure vanaf 1966 

(na die sluipmoord op dr HF Verwoerd) tot die oorgawe aan die ANC. 

• Wat was die redes en wat het gebeur dat Suid-Afrika se politieke mag aan ’n swart 

kommunistiese bewind weggegee is?

• Hoe was dit moontlik dat ’n land wat ’n toonbeeld van sukses onder Eerste Wêreldlande 

was, in minder as 50 jaar afgebreek en vernietig is van goudstatus tot rommelstatus? 

• Kon dié vernietigende politieke proses gestuit word? 

• Wie was die skuldige mense wat dit toegelaat het? 

• Was daar ander rolspelers as net die politici van die NP?

• Watter rol het die HNP in dié proses gespeel? 

• Hoekom is die KP gestig en watter rol het die KP gespeel? 

Die album is geskryf deur mnr Louis van der Schyff wat as HNP-lid en –amptenaar wat 
eerstehands kennis het van hierdie politieke ontwikkeling en dit intensief meegemaak het. 

Hierdie album verdien ’n prominente plek op elke 
politieke boekrak. 
Die waarde van dié boek, en die inligting wat 
daarin saamgevat word, is van onskatbare waarde!

► Die gedenkalbum beslaan 388 A4-bladsye. 

Dit is op 115gm glanspapier gedruk met ’n groot aantal kleurfoto’s. 

► Die koste is R600 per boek. Koerierkoste is R100.
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Europa neig na regs

Eers Hongarye, nou Swede, binnekort Italië en die
EU-parlement is volgende aan die beurt.

Dit is die voorspelling van ‘n politieke ontleder,
Rohit Yadav, in ‘n artikel in TFIGlobal.

Vir die laaste 70 jaar en veral na die Tweede Wê-
reldoorlog, het die Weste sy verknogtheid aan libe-
rale waardes behou, waartydens die meeste Wes-
terse nasies eenvoudig slaafs gevolg het wat die
VSA of enige groot bondgenoot ook al gedoen of
beveel het.

Maar die Oekraïne-oorlog het dit eens en vir altyd
verander. Daar is 'n duidelike omkeertendens na-
mate die linkses aanhou veld verloor. Meer regse
leiers sal na verwagting na vore kom. 

Hongarye irriteer Europa

Die regse Hongaarse regering het die Europese Unie
se liberale magte ontwrig sedert dit aan bewind ge-
kom het. Die EU het deurlopend probeer om dit te
bekamp deur sy fondse te stop. Hulle blameer Boe-
dapest dat hy nie sy voorskrifte en wette nakom nie.

Die afgelope tyd was Brussel in botsing met Hon-
garye sedert Boedapest sy veto gebruik het om die
olie-embargo op Rusland te stop om sy behoefte
en vereistes te beskerm. Hongarye word deur die
Europese Kommissie by die Europese Hof van
Justisie gedagvaar oor 'n LGBTQ-wet en 'n besluit
om die uitsaailisensie van die laaste onafhanklike
radiostasie in die land te herroep.

Die Kommissie is ook kwaad vir Hongarye omdat
hulle verlaagde brandstofpryse aan voertuie met
Hongaarse nommerplate bied. Die EU se pogings
om Boedapest tot sy voorskrifte te dwing, het skou-
spelagtig misluk.

Boedapest het as 'n vergelding die EU-parlement

afgelag deur 'n wet te aanvaar wat die Europese
Parlement se vermoë sal beperk om reëls te aan-
vaar wat 'n impak op Hongarye sal hê. Die wet sal
Hongarye beskerm teen diktatuur van die EU-par-
lement.

Swede en Italië swaai na regs

Nog 'n groot ontsteltenis vir die linkses vind in Eu-
ropa plaas. In die onlangse Sweedse algemene ver-
kiesing het Swede se regse partye teen die So-
siaal-Demokrate gewen.

Premier Magdalena Andersson het haar party se
nederlaag erken, al is die regse meerderheid baie
klein. “Maar ‘n meerderheid is ‘n meerderheid” het
sy verklaar en haar bedanking as eerste minister
daarmee aangekondig.

Ook in Italië het regse partye die afgelope tyd groot
veld gewen. Die mees onlangse peiling, wat deur
Supermedia Agi/You Trend gedoen is, voorspel
dat die regse alliansie onder leiding van Giorgia
Meloni (Broers van Italië, ECR), Matteo Salvini's
Lega (ID-groep in die EU-parlement), en Silvio
Berlusconi se Forward Italy (Europees) People's
Party) sou wen met 48,2%.

Om dinge in perspektief te plaas, is die Italiaanse
politieke party, Brothers of Italy (Fratelli d’Italia) ge-
stig in 2012. Min sou voorspel het dat dit oor min-
der as tien jaar die voortou in die peilings sou neem.

Is EU-parlement volgende?

Die regse partye se steun styg regoor Europa, en
ongetwyfeld gaan die Europese Unie die volgende
slagoffer van die veranderende politieke gety wees.

European People's Party (EPP) oorweeg 'n kans
om beheer oor die Europese Raad terug te neem.
Sy meerderheid kan afhang van samewerking met
die regse Sweedse Demokrate.

Met die EPP wat die meerderheid herwin het wat hy
verloor het tydens die Christen-demokrate (CDU/CSU)
se nederlaag in Duitsland hierdie lente, sou dit die
politieke balans in die EU se strategiese koersbepa-
lingsliggaam terug na regs laat kantel. Dan kan die EU
uiteindelik dalk meer weer sinvol word, meen Yadav.
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Spyt sonder verskoning

Met die afsterwe van die Britse koningin, is daar op
sosiale media weer heelwat gewag gemaak van
die feit dat sy nog nooit die Boerevolk om versko-
ning gevra het vir Brittanje se volksmoord in Suid-
Afrika nie.

Tydens ‘n besoek van Elizabeth in die 90’s, het
wyle mnr. Jaap Marais haar in ‘n brief die geleent-
heid gegee om vir eens en altyd verskoning vir die
Britse wandade onder haar oumagrootjie, Victoria,
te vra. Sy het nie van daardie geleentheid gebruik
gemaak nie, want dit kon die deur oopgelaat het
dat daar steeds eise om vergoeding teen Brittanje
kon ingestel word.

Nie te lank gelede nie het die Belgiese koning Filip
‘n besoek aan die ou Belgiese Kongo gebring. Hy
het sy “opregte spyt” teenoor die Kongo uitgespreek
oor die feit dat België op ‘n stadium die koloniale
heerser daar was. Filip beweer toe dat “die Belgie-
se regime gekenmerk is deur paternalisme, diskri-
minasie en rassisme”. Hy het egter geen versko-
ning van enige aard gevra nie, tot ergernis van die
ver-linkses in sy land.

Koning Filip het sy spyt in 'n langverwagte toe-
spraak uitgespreek teenoor die Kongolese presi-
dent, Félix Tshisekedi, en ‘n klein groepie raserige
Kongolese. Aan die begin van die toespraak van
die Kongolese president het hy applous gekry, maar
toe koning Filip begin praat, is hy selfs uitgejou.

Filip het gepleit vir 'n nuwe hoofstuk in betrekkinge
tussen die twee lande. “Kom ons skryf hierdie
nuwe hoofstuk saam,” het hy voorgestel. “Sonder
om die verlede te vergeet, maar deur dit te verwerk.
Op hierdie manier kan ons 'n diepgaande en rus-
tige herinnering aan ons gemeenskaplike geskie-
denis aan die nuwe generasie oordra.”

Hy het beweer dat baie Belge die Kongo opreg
liefgehad het, maar dat die koloniale regime "ge-
skoei was op uitbuiting en oorheersing. So 'n stel-
sel het aanleiding gegee tot wandade en vernede-
rings” en hy het berou uitgespreek oor “die wonde
van die verlede” van die Kongolese mense en al-
mal wat vandag nog ly.

Wat hy nagelaat het om te sê is dat daar baie Bel-
giese burgers ook nog ly as gevolg van die Kon-
golese onafhanklikheidswording. In die vroeë ses-
tigs was die Kongo ‘n kookpot van swart haat teen
Blankes, en talle van die Belgiese burgers wat vir
hulle lewe gevlug het, het slegs met die klere aan
hulle lyf elders, onder andere Suid-Afrika, aan-
gekom, dikwels sonder enige geliefdes wat deur
die Kongolese barbaars vermoor is.

Britse verslag dui op 
Covid-entstof sterftes

Vir die eerste keer het 'n gepubliseerde wetenskap-
like studie in die Verenigde Koninkryk 'n direkte
verband bewys tussen die Covid-inentings en men-
se wat sterf aan entstof-geïnduseerde miokarditis.

Hierdie studie bewys dat 345 mense wat in 2021 in
die Verenigde Koninkryk aan miokarditis gesterf
het, deur die entstof gedood is.

Die studie is gepubliseer in Circulation, 'n joernaal
gedruk deur die Amerikaanse Hartstigting. Hulle
het sterftes van miokarditis in die Verenigde Ko-
ninkryk tussen Desember 2020 en Desember 2021
bestudeer - die eerste jaar van die Covid-entstowwe
wat aan die bevolking bekendgestel is. Hierdie stu-
die is die heel eerste keer in die mediese literatuur
dat dokters definitief tot die gevolgtrekking gekom
het dat entstof-geïnduseerde miokarditis dodelik
kan wees. Die artikel is in Circulation se uitgawe
van 5 September gepubliseer.

Hoekom is dit betekenisvol? Want van die begin van
die entstof-ontplooiing, toe mense skielik begin sterf
het aan 'n harttoestand genaamd miokarditis waar-
van niemand nog ooit gehoor het nie, het gesond-
heidsowerhede die toestand as "oor die algemeen

Belgiese burgers kom in 1960 in Brussel 
aan nadat daar ‘n lugbrug ingestel is om 

vlugtende burgers uit Kongo te red
toe Blankes aangeval en vermoor is.



lig" beskryf. Die waarheid is egter dat dit voel asof
‘n mens 'n hartaanval kry wanneer miokarditis in-
tree, en moet dan dringend gehospitaliseer word
om die lewe te red.

Die miokardium is die middelste laag van die hart-
spier. Wanneer daardie spier ontsteek word, swel
dit op en skep hartaanvalagtige simptome. ’n Ge-
swelde hart kan ook die kleppe aan die bokant van
die hart uitmekaar trek, aangesien kleppe nooit
groei wanneer die hart vergroot nie (dit staan an-
dersins as hartversaking bekend). Sodra die hart-
kleppe oopgerek is deur miokarditis of enige ander
ernstige toestand wat veroorsaak word deur 'n ver-
grote hart, begin bloed agteruit vloei in plaas van
vorentoe deur die kamers van die hart. En wanneer
die bloed as gevolg hiervan nie behoorlik suurstof kry
nie, kan waterval orgaanversaking intree.

Die twee hoof-entstowwe wat in mense in die
Verenigde Koninkryk ingespuit is, was die Pfizer-
BioNTech-entstof en die AstraZeneca-entstof. On-
der Pfizer-entstofontvangers het die studie se skry-
wers bevind dat 22 binne 28 dae van die eerste
dosis aan miokarditis gesterf het. 14 is dood ná die
tweede skoot, en 13 is dood nadat hulle ’n hup-
stoot gekry het. Vir die AstraZeneca-slagoffers het
40 na die eerste dosis gesterf en 11 na die tweede
dosis gesterf.

Die studie was beperk deurdat dit net gekyk het na
mense wat binne 28 dae ná inenting aan miokardi-
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tis gesterf het. As iemand meer as 28 dae na in-
enting daaraan gesterf het, sou die skrywers dit nie
as 'n entstof-geïnduseerde dood beskou het nie (al
sou dit gewees het). Interessant genoeg het die
dokters geen sterftes as gevolg van die Moderna-
entstof binne 28 dae na inspuiting gevind nie, hoe-
wel mense baie meer geneig was om miokarditis
van die Moderna-skoot te kry.

Die meer onlangse advies van Joe Biden se CDC
(Centers for Disease Control and Prevention) in
Augustus sê daar was 1 022 voorlopige verslae
van miokarditis en perikarditis vir kinders onder 18
jaar in die VAERS-stelsel. 672 van daardie verslae
is geverifieer en voldoen aan die CDC se definisie
vir albei hierdie toestande. Die CDC is egter steeds
nie bereid om te erken dat die dood 'n moontlike
uitkoms van hierdie toestande kan wees nie.
Mense sterf aan hierdie toestande in die VSA. Dit
is 'n sekerheid, nie spekulasie nie. 

Bronne binne die CDC sê dat gesondheidsampte-
nare van die Biden-administrasie byna fanaties is
in hul oortuiging dat die entstowwe 'veilig en doel-
treffend' is. Dit is waarom daar nie in Amerika studies
gedoen word soos die Britse een nie. Die CDC glo
nie daar is enigiets waarna gekyk moet word nie,
en hulle is bloot net verstom oor die styging in alle
oorsake-sterftes wat begin het ná die entstof-ont-
plooiing.

Polisie

(Van bladsy 1)

vraag ontstaan hoeveel die polisie sal spandeer
om die HNP se jaarkongres in November te be-
veilig, veral nadat die Gelykheidshof onlangs be-
paal het dat “Kill the Boer” geen haatspraak is nie,
en elke blanke in wese voëlvry verklaar is.

Intussen gaan dit goed met die land se misdadi-
gers. Bheki Cele het in dieselfde tyd die misdaad-
syfers vir die Wes-Kaap bekend gemaak, en dit is
alles behalwe rooskleurig vir wetsgehoorsame
burgers. In die week van 5 tot 11 September is 83
mense vermoor, wat meer as 13 mense per dag
is! Daar is ook 32 mense ontvoer in die halfjaar van
Maart tot September. Vanaf 1 April tot begin Sep-
tember is 24 polisielede gearresteer vir korrupsie,

bedrog, afpersing en dwarsboming van die gereg.

Tydens TLU SA se jaarkongres begin van die
maand, het dit duidelik geblyk dat die boere geen
vertroue meer in die polisie het nie. Op sommige
plekke, veral in Noord-Transvaal, is daar nog wel
goeie samewerking met die polisie en boere ra-
kende landelike veiligheid, maar dit neem eerder
af as wat dit verbeter, waarskynlik omdat die ouer
garde polisielede, wat nog goeie opleiding in die
vorige bedeling gehad het, nou aftree en die polisie
verlaat. Dit laat ‘n donker prentjie vir die toekoms.

Ironies genoeg is dit hoofsaaklik die blanke be-
lastingbetaler wat betaal vir ‘n diens wat hy nie
meer kry nie. Hoe lank hy dit nog gaan verdra, is ‘n
ope vraag.

HNP se landposadres

Posbus 18826, Pretoria-Noord, 0116
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Oranje pakkie vir Cyril ook?

Die lewe in die Suid-Afrikaanse ANC moet seker
maar baie ingewikkeld en vol moeilikheid wees.

So kla almal van hulle oor die Openbare Beskermer
(OB) se diens en beoordelings. Die rede is dat sy te
veel sake oor haar ondersoeke en resultate in die
hof verloor. So was daar groot aandrang dat Rama-
phosa haar uit haar pos ontslaan en dat 'n nuwe
OB aangestel word.

Ramaphosa wag toe met sy beslissing tot nadat
die OB hom ondersoek oor die geld en diefstal op
sy plaas. 

Die OB het sy afdanking bevraagteken en die saak
na die hof geneem. En daar wen sy haar saak dat
Ramaphosa haar onregverdig ontslaan het. Een
uitspraak in haar guns en dit teen die president.

Ramaphosa het dadelik appèl aangeteken. Vol-
gens ander berigte is daar baie wat hy wegsteek.
Hoeveel weet ons nie, want hy het met die on-
dervraging in die parlement nie die vrae behoorlik
beantwoord nie.

Aan die einde van die jaar moet die ANC 'n nuwe
leier en dus ook 'n nuwe president kies. Gaan
Ramaphosa met al die klagtes teen hom weer ver-
kies word? Of het die man op die wit perd sy aan-
sien so verloor dat hy ook in die ry gaan staan om
dalk 'n oranje uniform aan te trek?

Johan du Plessis
Pretoria

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.)

Interessante sterfdatums

Weer eens baie dankie vir Die Afrikaner, ek
waardeer dit regtig!

Is dit nie interessant om te let op die treffende toe-
val dat die laaste kommunistiese diktator van Sowjet-
Rusland, Mikhail Gorbachev, net een dag voor
onse dr. HF Verwoerd-maand oorlede is nie?

Netso was dit interessant dat FW de Klerk verlede
jaar tydens Oom Jaap Marais-maand oorlede is.

Christiaan Els
E-pos

Charles maar ‘n WEF-pion

Met die afsterwe van die koningin van Brittanje
wonder die mense wat die invloed van haar opvol-
ger, koning Charles III, op Britse maar ook wêreld-
gebeure sal wees.

Wel, die nuwe koning het as prins Charles van
Wallis die Wêreld Ekonomiese Forum (WEF) se
bestaan en oogmerke in 'n video in 2020 bekend-
gemaak. Hy het ook die bestaan van die WEF se
Klaus Schwab se oogmerk met die "great reset"
bekendgemaak.

Soos ons by dié tyd weet is een oogmerk dat die
bevolkings teen 2030 “niks sal besit nie, maar wel
gelukkig sal wees”. Die WEF is ook bekommerd
dat daar te veel mense op aarde is en daarom be-
gin hulle om produksie van kosvoorrade op plase
in te perk sodat mense van honger kan uitsterf. 

Gelukkig is daar mense wat teen hulle planne
begin vasskop en glo ek dat Charles III nie veel ver-
anderings sal kan inisieer nie.

Johan du Plessis
Pretoria

Die Afrikaner
admin@hnp.org.za Tel.:  079 752 4898 

Redakteur: Mnr. Henk van de Graaf    vandegraafhenk@gmail.com

Uitleg en tegniese versorging: Juanita Powroznik 

Medewerkers: Mnr. Andries Breytenbach Ds. Gideon Grobler
Mnr. Hermanus van der Schyff Mnr. Rudolf Buitendach

Mev. Alet Murray



Die Afrikaner 19 September 2022 13

In aansluiting by my stuk wat in die vorige uitgawe
van Die Afrikaner verskyn het, wil ek in vandag se
stuk skryf oor die spesifieke probleme wat inwoners
van lande oor die wêreld heen ondervind. Terwyl
baie lande reeds energie-krisisse en voedseltekorte
ondervind en nog groter probleme in die toekoms
op hulle wag, gaan hul voort met wetgewings om
produksie in te kort.

Die boere in Nederland protesteer oor die drako-
niese wette wat hul regering aangeneem het om
die sogenaamde "aardverwarming" teen te werk.
Die ergste van die wetgewings gaan daaroor om
boere te dwing om hul gebruik van stikstof en am-
moniak in bemesting uit te sny en ook om hul kud-
des te verminder. Dit sal baie boere se oeste en
inkomste so verminder dat hulle hul plase sal ver-
loor. Dit sal ook 'n voedseltekort in Nederland tot ge-
volg hê. Nederland is een van die lande wat die
grootste uitvoerder van voedsel is en ander lande sal
dus ook geraak word. Die boere betoog nou al vir
weke oor hierdie WEF (Wêreld Ekonomiese Forum)-
gedrewe beleid, maar die linkse Westerse media gee
nie aandag daaraan nie.

In Kanada is hul eerste minister, Justin Trudeau,
die dryfkrag agter soortgelyke wetgewing as wat in
Nederland beplan word. Wat ons moet onthou is
dat Trudeau 'n leerling en aanhanger van Klaus
Scwab en sy WEF  is. Trudeau is ook besig om al
meer wetgewings deur te voer wat van hom ‘n soort
diktator sal maak. Hy sorg ook dat beperkende
maatreëls oor Covid-19 in plek gehou word, alles
net om die bevolking in bedwang te hou. Kanada
beleef die hoogste inflasiekoers in 40 jaar. Maar
gelukkig is daar al meer mense in die provinsiale
regerings en in ander organisasies wat vasskop
teen Trudeau se sosialistiese wetgewings. Die
"Trucker"-betoging 'n ruk terug, en die staat se op-
trede teen die betogers het steeds 'n invloed.
Trudeau se toekoms om eerste minister te bly
word al kleiner. Hopelik sal die Kanadese van hom
ontslae raak.

Nog 'n leerling en navolger van Klaus Scwab, is die
eerste minister van Nieu-Seeland, Jacinda Ardern.
Sy volg ook steeds die meer beperkende maat-
reëls om Covid-19 streng te beperk, en die bevol-
king is al redelik keelvol hiervoor. Sy volg ook die
beleid om boere se produksie te beperk. Inflasie
was 'n rukkie terug reeds 7,3%, wat die hoogste in
32 jaar is. Haar vriendelikheid teenoor Sjina staan
ook nie die inwoners aan nie. 

In Europa is nog 'n sterk land besig om te sink en

blyk dit uit ekonomiese voorspellings dat die Duit-
sers baie arm kan word. Duitsland se probleem is
dat hulle dadelik vir Oekraïne ondersteun het, mil-
itêr asook finansieel. Dit het inflasie begin opjaag.
Wydstrekkende sanksies is ook teen Rusland in-
gestel. Die groot probleem het toe van Rusland
gekom toe dié op die sanksies gereageer het. Rus-
land was Duitsland se grootse voorsiener van ener-
gie in die sin van vloeibare gas en olie. Rusland het
die voorsiening verminder na 20% van die gewone
voorsiening. Hul rede was dat daar onderhoud aan
die pypleiding gedoen moes word. Hierdie tekort
aan olie en gas het die Duitsers groot probleme in
energie-voorsiening gegee. In lyn met Klaus Scwab
en sy WEF se riglyne het Angela Merkel, die vorige
kanselier, begin om steenkoolkragstasies en ook
kernkragopwekkingseenhede af te skakel. Dit het
energiepryse en ook voedselpryse laat styg. Nou
het energie so skaars en duur geword dat ekono-
me 'n resessie teen die einde van die jaar verwag.
Besighede is gevra om kragverbruik te verminder
deur hul advertensieborde se beligting af te skakel.
Die inwoners word ook beperk oor op watter tem-
peratuur hul lugreëlings gestel mag word. Kantore
moet ook hul beligting beperk. Wat in die winter
gaan gebeur, is vir die gewone Duitser 'n erge
probleem en begin hulle om bome in plantasies af
te kap om hout in die hande te kry aangesien dit
nou ook 'n skaars artikel is. Duitsland probeer nou
om 'n pypleiding vanaf Portugal na Duitsland te
bou om so gas daarvandaan te ontvang. Frankryk
weier egter om die pypleiding te ondersteun en
nou moet daar ander planne beraam word om die
pypleiding tot in Duitsland te kry.

Ook in Italië is die bevolking keelvol vir die wyse
waarop die regering hul lewens volgens die WEF-
siening bestuur. Dit het gelei dat die eerste minis-
ter en sy regering reeds bedank het en sal daar
binnekort 'n verkiesing gehou word om 'n nuwe
regering daar te stel. Die verwagting is dat die twee
sterkste regse partye onder Giorgia Meloni en Mat-
teo Salvini die verkiesing sal wen.

In Brittanje is daar ernstige onrus in die politiek.
Die gewese eerste minister, Boris Johnson, het
reeds bedank en is deur Liz Truss vervang. John-
son was 'n groot ondersteuner en het Oekraïne be-
soek om Zelenski te dwing om aan te hou met die
oorlog en nie vredesonderhandelings met Rusland
te begin nie. Hy het later weer met Zelenski gesprek 
gevoer. Engeland het reeds baie militêre en finan-
siële hulp aan Oekraïne verleen. Inflasie styg skerp

Vanaf die lessenaar van die Hoofsekretaris
Probleme vir die bevolkings van die wêreld
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“Sy doodkry was (nog steeds) nie”
’n Stel van 8 DVD’s (ook op ’n geheuestokkie) 
oor die  politieke ontwikkeling oor die afgelope 

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

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

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

R 7 300
(BTW uitgesluit)

AfriSolar Supplies
Winkel 1, Bell Geddes Zone, 
Braam Pretoriusstraat 321 

(h/v Koraalboom), Magalieskruin

1kW 
Draagbare Toestel

Hou ligte aan.Axel Powroznik: 082 22 44 584
sales@afrisolarsupplies.co.za          facebook: AfriSolar Supplies

en word daar ook 'n resessie in Engeland verwag.
Die tekort aan gas en olie het reeds veroorsaak dat
aangekondig is dat energiepryse met 80% gaan
styg. Selfs 'n oggendprogram op Britse TV het 'n
kompetisie waar 'n prys gewen kan word waar die
TV-stasie jou kragrekening vir 4 maande sal betaal. 
Turkye het aanvanklik ook vir Oekraïne ondersteun,
maar het nou van deuntjie verander. Turkye is nou
in sy eie twis met Griekeland gewikkel oor of 'n ei-
land aan Turkye of Griekeland behoort. 

In Tsjeggië het ongeveer 70 000 mense van ver-
skillende denkrigtings op 4 September teen die ge-
weldige styging van veral energiekoste betoog.

Sjina met sy beleid om alle mense in te perk wan-
neer daar 'n Covid-19-geval ontdek word, het ver-
oorsaak dat een stad nou weer geheel ingeperk is.
Diere word gedood en mense word toegesluit in hul
woonstelle of in kampe. Dit verhoog die teenstand
teen die huidige regering. Ander gebeure het daar-
toe gelei dat Sjinese vir die eerste keer in 'n lang
tyd in groot getalle betoog het. Die huismark het in
duie gestort en die ontwikkelaars wat lenings by
banke gehad het, kon nie meer hul skuld vereffen
nie. Dit het banke gedwing om rekeninghouers se

rekenings te vries en kon die publiek nie hul geld
onttrek nie. Verder is daar ernstige droogte in Sjina
en riviervlakke is baie laag. Een van die grootste
riviere, die Yangtze, is so droog dat dit nie meer
hidrokrag kan opwek nie. Dan het Xi Jinping, die
eerste minister, met sy generaals 'n geheime ver-
gadering gehou oor hoe om Taiwan in te val en oor
te neem. Een generaal het die geheime gesprek
wel opgeneem en laat uitlek. Xi Jinping het daarna
vier generaals om die lewe laat bring en nog ander
in hegtenis laat neem. Dit blyk dat Jinping nou hard
sal moet werk om veel langer aan sy mag vas te klou.

Die tekort aan sekere voedselprodukte en die
styging in lewenskoste en veral energiekoste, ver-
oorsaak dat die bevolkings van Europese lande
omgekrap raak en poog om hul regerings te dwing
om hulp aan Oekraïne te staak en eerder na hul
eie mense begin omsien.

Oor die VSA se inmenging oral in die wêreld sal ons
later verslag doen, maar met die swakste president,
Joe Biden, aan die stuur, kan enigiets gebeur. Dit
is nie uitgesluit dat die VSA in 'n oorlog met Rus-
land en Sjina betrokke kan raak nie.

Dit sal die wêreld raak, ook hier by ons.

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



Die Afrikaner 19 September 2022  15

Dr. Gideon Grobler

Moeg vir die stad en sy gejaag?
Breek weg vir ’n naweek, middeweek of vakansie by

Voorbegin Bosveldverblyf
Ongeveer 25km vanaf Warmbad, onder die pragtige Waterberge. Beleef die rustigheid van die pragtige Bosveld in
ons volledig toegeruste selfsorg chalét, waar kleinwild hulle amper op jou braaiplek tuismaak, en waar ons die
lekker Bosveldhout en tuisgebakte beskuit boonop gratis voorsien.

Prys: R799 per nag vir die hele Chalét (maksimum 4 persone). (Pensionarisse en lesers van Die Afrikaner kry spesiale afslag!)

Skakel ons by 076 563 3800 of bespreek by vandegraafhenk@gmail.com of besoek ons op Facebook.

Skrifgedeelte: 1 Petrus 2:20 “...Maar as julle ver-
dra wanneer julle goed doen en ly — dit is genade
by God.

Oordenking:

Wie van ons ken nie die verlammende gevoel van
onreg nie! Dit het die potensiaal om my nie net
emosioneel te dreineer nie, maar dit word soms so
erg dat ek ook fisies net wil gaan sit of selfs lê. Die
teleurstelling wanneer jou integriteit aangetas word
en jy weet voor jou siel dit is onwaar en onregver-
dig, veral as dit een van daardie situasies is wat jy
selfs méér verdag gemaak word, sou jy jouself wil
verdedig, laat ons platgeslaan!

Die voorafgaande gedeelte van die aangehaalde
vers, meld dat as ek sonde gedoen het en gestraf
word, ek net my verdiende loon kry. Hoewel die
straf dra swaar is, is die situasie waar ek onskuldig
is, met Christelike liefde gehandel het en dan word
dit in my gesig terug gegooi vir ons baie moeiliker
om te verwerk as straf vir sonde. Die Skrif sê: “... –
dit is genade by God”.

Dan sê die daaropvolgende vers: “Want hiertoe is
julle geroep, omdat Christus ook vir julle gely het
en julle ‘n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy
voetstappe kan navolg;”

Daar is geen ander wyse waarop ons van die ver-

lammende effek ontslae kan raak as om presies
hierdie opdrag op te neem nie. Wanneer ek my
herinner aan die onreg wat my Verlosser vir mý
moes deurmaak en dat alle mense sáám my nie
kan aandoen wat ek my Verlosser aangedoen het
nie, bring ‘n skaam kalmte in my gemoed. Nou
roep Hy my om ook soos Hy te dra/verdra en dit
aan Hom wat volmaak en regverdig oordeel, op te
dra.

Gebed: Hemel Vader, sal u ons asseblief lei dat
ons daagliks, hoe langer hoe meer sal volg in die
spore van ons Verlosser en Saligmaker?

AMEN

Woord en wêreld
O die onreg van die lewe!

Deur Dr. Gideon Grobler
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Liewe sus Katrien,

Terwyl ek vir Servaas wag om reg
te maak vir dorp toe gaan, wil ek
jou darem eers vertel wat Don-
derdag alles hier gebeur het.

Soos beplan, was dit Donderdag-
oggend ons beplanningsverga-
dering vir die basaar. Op pad na
die Handelspos het ek by die ou
opstal langs gestap sodat ek en
Bettie kuier-kuier kon saamstap. 

Voor Handelspos se deur, kry ons
vir oom Janneman op 'n bankie
waar hy met sy arm om die nek
van 'n tamaai ou wollerige hond sit.

"Oom Janneman, waar kry jy hier-
die yslike groot ou hond?" vra ek.

Twee betraande blou oë kyk op
na my.

"Hier het netnou 'n blink swart kar
voor die hek stilgehou. Die man
het uitgeklim, die agterdeur oop-
gemaak en die hond laat uitklim.
Toe ry hy weg en daar sit die ar-
me ou dier... weggegooi omdat
hy oud is. Nou is hy maar my
hond. Ons is altwee weggegooi
deur ons mense, dus gaan ek hom
Boetie noem."

Ek kry sommer 'n knop in my keel.

Allegro het intussen by ons aan-
gesluit. Sy bied dadelik aan om
vir Boetie te help bad en om vir
hom 'n ou kombers te gee, dan
kan hy op die stoep voor oom
Janneman se deur slaap. 

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...

Oom Janneman sit egter sy voet
neer. Boetie slaap in sy kamer
voor sy bed en hy sal sorg dat
die ou goeie kos kry.

Ai Suster, mense kan darem so
onmenslik wreed teenoor diere
wees. Gelukkig is daar ook men-
se soos oom Janneman wat heel-
maak waar ander seermaak.

Uiteindelik is ons toe almal met
ons bekers vol koffie rondom Union
no 8. Hendrik word verkies tot
sameroeper vir die basaar en
kom vorendag met baie oulike
idees. Andante as kunstenaar
moet sorg vir advertensies en
plakkate, Martiens is penning-
meester en Petrus en Sannie deel
tafels uit. Naas en Neels beplan
ordelike parkering en Kwarta en
Eerwaarde moet beplan waar-
mee die kinders besig gehou gaan
word. Die braaivleis met pap en
sous word deur Hermanus en
Gezina beplan terwyl die opstal-
inwoners bakoondbrood en kof-
fie gaan verskaf. Ons soek net
nog na 'n tema wat mense gaan
aanlok. 

Terwyl ons bietjie asem skep en
die tweede rondte koffie geniet,
hoor ons ‘n luide gebrul buite die
deur. Daar kom jou waarlik 'n
outydse motorfiets met sykar in-
gery, kompleet soos uit 'n fliek
oor die Tweede Wêreldoorlog.
Die bestuurder haal sy pet af en
help sy vrou uit die sykar. 

"Goeiemôre!" groet hy. "Ek hoop
die koffie wat so lekker ruik, wys

dat ons op die regte spoor is van
ons singende nefie Etienne Pierre
Jean du Bois de la Harpe? Ons
is sy oom Gideon en tannie Hei-
die al die pad van Stellenbosch
af.  Dikwels ook sy sangmaats."

Kwarta stap hulle tegemoet, stel
haarself voor en sê dat hulle
nefie besig is om sy twee koeie
te versorg. 

Stilte.

"Koeie? Singende Eerwaarde
Etienne besig met koeie?"

"Ja... e... sien, hy was op 'n ven-
dusie..."

Sarie het intussen vir hulle koffie
aangebied terwyl Kwarta haar man
gaan roep het.  Algou het die ge-
sellige twee gaste hulle tuis ge-
maak langs die stoof en Heidie
wil weet of mens beskuit kan bak
in hom.

Wag, hier kom Servaas. Ek ver-
tel jou later meer van al die nuwe
dinge.

Groete ook aan ou Swaer.

Jou liefhebbende
Sus Lettie.


