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sedert 1970

’n Vlag is haatspraak, 
“Vermoor die Boere” nie

Die ongelyke politieke bevooroordeeldheid
van die sogenaamde Gelykheidshof, het weer
duidelik geblyk toe daar in die guns van die
EFF-leier, Julius Malema beslis is.

Malema is deur Afriforum aangevat oor sy
herhaalde sing van “Kill the Boer, kill the
Farmer”. Malema se verweer was dat hy dit
gedoen het toe hy ANC Jeugleier was, maar
sedert hy EFF-leier is, sing hy nou “Kiss the
Boer”. Die Gelykheidshof het hierdie snert
aanvaar en gesê Afriforum kon nie bewys dat
dit op haatspraak neerkom nie, en dat daar
geen verbintenis gemaak kan word met plaas-
moorde nie.

In sy kommentaar oor die uitspraak, sê die
leier van die HNP, mnr. Andries Breyten-
bach: “Die hofuitspraak oor die 'Kill the Boer’-
slagspreuk toon hoe die regbank misbruik
word om die kommuniste se politiek van haat
en uitwissing van die Afrikaner van agter die
kommunistiese ‘reg’ onbetwisbare gesag te
gee. Dit toon hoe uitgelewer ons is in ’n ge-
meenskaplike staat waar die volksbewuste
Afrikaner verreweg ’n getalleminderheid is.
Polities is ons enigste teenvoeter om die
politieke gesag oor onsself te herwin. Dit moet
die kernboodskap in al ons optrede en pro-
paganda wees en dit regverdig ewe sterk
slagspreuke en optrede van ons kant.”

Dieselfde “Gelykheids”hof het drie jaar gelede bevind
dat die ou landsvlag, beter bekend as die Repub-
liekvlag, “rassisties is, ’n simbool van rassehaat en
mense wat dit in die openbaar vertoon, verlang terug na
apartheid en die dominansie van wit mense oor swart
mense”. Dié saak is deur die Nelson Mandela-stigting
(NMS) en die Menseregtekommissie (MRK) gevoer en
het ’n aansoek gebring om ’n verklarende bevel te kry
oor duidelikheid oor die definisie van haatspraak, soos
vervat in art. 10 van die gelykheidswet (die Wet op die
Bevordering van Gelykheid en die voorkoming van On-
regmatige Diskriminasie).

Die NMS en MRK is destyds ondersteun deur Johannes-
burg Pride en die minister en departement van justisie en
korrektiewe dienste, wat natuurlik ANC-aanstellings is.

(Vervolg op bladsy 14)

Perfek vir ’n blaaskans op pad na Namibië of Namakwaland. Ons bied billike 
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“Lewe is Stryd. En Stryd is Lewe.
Geen nasie kan bly lewe as hy
nie die Wil het om te lewe, en die
wil het om te veg vir sy lewe nie.
Die gouste moord van ’n nasie is
die moord van sy Wil om te Veg.
“’n Nasie is slegs sterk en onoor-
winlik solank hy trots is op hom-
self; trots op sy eie prestasies,
trots op sy helde, trots op sy ver-
lede. Nasietrots is ons waarde-
volste besitting. Dis een van die
grootste bronne van ons geeste-
like krag. Daarom is dit dan ook
dat ons vyande die eerste pro-
beer om dit uit te wis.
“Ons trots moet gebreek word.
Ons moet skaam gemaak word

dat ons beter is as die Swartes; skaam dat ons
meer verantwoordelike posisies beklee as die
Swartes. Ons moet om verskoning vra. Ons moet
skuldig voel. Ons moet voel dat ons boete aan
die Swartes moet betaal, dat ons onsself moet
uittrek en ons kinders moet onterf, ter wille van
hulle, die Swartes.
“’n Mens kan ook alleen ’n vyand verslaan as jy
oortuig is jy kan hom verslaan; as jy oortuig is dat
jy in jou omstandighede beter as die vyand is... ’n
Nasie wat wil bly leef kan alleen bly leef solank
as wat hy oortuig is dat hy beter is as sy vyande.
“Die oomblik wat ons dink dat ons dink dat ons
niks beter as die Swartman is nie, daardie oom-
blik het ons moed, ons wil om te lewe reeds
verdwyn,
“Daarom het dr. Malan ons herhaaldelik toe-
geroep: ‘Glo in jouself!’ Want dr. Malan het ge-
weet, soos elke groot Leier weet, dat die Man
wat nie in homself glo nie, daardie man versink
in minderwaardigheid; en die Volk wat nie in hom-
self glo nie, daardie Volk sal sterwe; maar die man
en die Volk wat in homself glo, is onoorwinlik.”
Aan die woord hierbo is dr. Albert Hertzog, seun
van die voormalige eerste minister, genl. JBM
Hertzog, oudminister in die kabinet van dr. HF
Verwoerd en eerste leier van die HNP. Hierdie
woorde het hy geskryf in sy boek: Waarheen
Suid-Afrika? Oproep tot die Stryd”. Die boek het
hy geskryf in die vroeë 1980’s, toe hy reeds uit-
getree het as leier van die HNP. Maar sy woor-
de is nou reeds meer as veertig jaar oud, dog
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. Werk aan die jeug! steeds so relevant as toe dit neergepen is.
Hy het daarop gewys dat Suid-Afrika ’n koue
oorlog binne sy grense voer. “Die koue oorlog
is ’n oorlog teen ons gees; ’n sielkundige oorlog.
Dis ’n oorlog sonder kanonne en koeëls, maar
dis oorlog. En dis oorlog tot die uitroeiïng toe. Dit
is tegelykertyd ’n aanhoudende oorlog, ’n oor-
log wat aanhou en aanhou en sal aanhou vir ’n
onvoorspelbare tyd. En dis ’n oorlog waarin mag
en gemeenheid en huigelary en bedrieëry die
hoofwapens is. Dit is ’n genadelose oorlog waar-
in elke volk vir homself is; waarin geen volk op ’n
ander kan reken nie; waarin geen volk kan hoop
op hulp van ander volke en ander regerings nie.
“Die mens en volk wat homself verbeel dat hy
homself sal kan red deur beroepe op die same-
werking, op die billikheid en regverdigheid van
andere, is naïef. Die mens en die nasie wat hom
verlaat op die genade van andere sal harteloos
vertrap word. 
“In hierdie oorlog is daar net één wat jou kan
red: net één krag waardeur jy behoue kan bly:
dit is jy self met die Genade van die Hoërhand
as jy aan hom glo. En as jy nie glo nie dan kan
jy ook geen Hulp van Bo verwag nie,” skryf dr.
Hertzog.
Vroeër het hy ’n hele uiteensetting gegee van hoe
swart onderwys gebruik is as instrument om
blanke haat te vestig. Jong swart onderwysers
is veral deur Engelse sendelinge opgelei met
haat teen die Blankes. Daardie haat is op die
kinders oorgedra. En vandag is daardie kinders
groot en die land se leiers.
Geen wonder dat ons as volk, soos dr. Hertzog
dit 40 jaar gelede reeds tereg gestel het, geen
gehoor kry op beroepe van samewerking, op
billikheid en regverdigheid nie.
Die les daaruit te leer, is dat die Afrikaner se
vyande juis in die jeug belê het, met resultate
wat eers twintig tot veertig jaar later duidelik
sou word.
Ons behoort ook in ons jeug te belê, ongeag
koste of konsekwensies. Om ons jeug te laat in
die hande van vyandige opvoeders, vanaf laer-
skool tot universiteit, is gelykstaande aan uit-
eindelike selfmoord. Ons moet weer die opvoe-
ding en opleiding in eie hande neem. Ons moet
ons jeug weer volkstrots leer, en hulle skool in
die kulturele en politieke waardes waarmee
ons geskool is. As ons nou daarmee kan begin,
is daar hoop vir ons volk oor twee dekades!
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Die toets van die Grondwet

Grondwette kan getoets word aan die praktyke
wat daaruit voortspruit. In Suid-Afrika sien ons die een
vergryp na die ander teen die beginsels van demo-
kratiese regering. Intelligente politieke leiers en
joernaliste verwys dikwels daarna. Verder is dit op-
merklik dat daar nog nooit in ons geskiedenis soveel
gevalle van rassistiese haatspraak was nie. Beto-
gings, stakings en geweld is in baie gevalle die voor-
keur-optrede in die Suid-Afrikaanse politiek, soos met
dienstebetogings en die jaarlikse stakings oor lone.

Die geweld by Marikana was andermaal ’n voor-
beeld van hierdie patroon, asook die opstande op
die kampusse van universiteite, terwyl haatspraak
teen blanke instellings en die sogenaamde “kolo-
niale erfenis” deel van die sielkundige aanslag ge-
word het. Dit is rewolusionêre praktyke wat onder die
1996-grondwet gedy. En daar is geen keer aan nie.

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

(Deel 9)

Mnr. Meinhard Peters

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

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

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

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

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

Grondwette bestaan nie net uit koue regsbeginsels
wat deur almal getrou gehoorsaam sal word nie,
en allermins die grondwette van Afrikalande. Grond-
wette hang saam met die magsverhoudinge in ’n
land en die magte wat daaragter of binne die raam-
werk daarvan opereer. ’n Grondwet op sigself waar-
borg werklik niks indien die samelewing nie op be-
paalde demokratiese waardes gegrondves is nie.
Die 1996-grondwet is hierop geen uitsondering nie
– dit reflekteer die politieke magsorde wat deur die
NP en die ANC-alliansie tot stand gebring is, ’n
magsorde wat nie ’n egte demokratiese kultuur ge-
noem kan word nie. 

Ons aanklag is dat u hierdie waarheid nie in
1990 verstaan het nie, en blykbaar nog steeds
nie verstaan nie. Daarom ervaar ons die oëver-
blindery rondom die grondwet wat daarop gemik is
om Afrikaners te verwar. Die geskiedenis van Afrika
sedert die 1950’s onderstreep die ernstige beperk-
ings van die “konstitusionele demokrasieë” op ons
vas-teland. Reeds in die 1960’s het volkekundiges
en akademici hulle daaroor uitgespreek. Die bek-
ende antropoloog en sosiale navorser, dr. Robert
Gayre of Gayre, skryf in 1966 die volgende [R Gayre
of Gayre: The Dilemma of Inter-Racial Relations. ’n Herdruk
uit The Mankind Quaterly, Vol. VI, Nr 4, April-Junie 1966]:

The object of good government is the happiness
and well-being of all men, but in large areas of
Africa as well as elsewhere man has been set
against man, and unhappiness, strife and anar-
chy have already resulted from rigid adherence
to militant integrationism – with its insistence on
“one man, one vote” even in contexts where that
system is completely inapplicable.

(Vervolg op bladsy 4)
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(Van bladsy 5)

Beter kon dit nie gestel word nie. Leiers soos dr.
DF Malan, adv. JG Strijdom en dr. HF Verwoerd het
besef welke belangrike saak dit is. Maar, die Na-
sionale Party het in die jare na die sluipmoord op
dr. HF Verwoerd afskeid geneem van hierdie be-
langrike insig. In die Nasionale Party van John Vor-
ster, PW Botha en FW de Klerk is dr. Verwoerd se
waarskuwings oor die gevare van ’n integrasionis-
tiese beleid algeheel in die wind geslaan.

Mnre. Vorster, Botha en uself het Suid-Afrika op ’n
roekelose wyse aan “militante integrasionisme” en
uiteindelik aan ’n radikale stelsel van een mens,
een stem uitgelewer. U het presies gedoen waar-
teen dr. Gayre of Gayre in 1966 gewaarsku het. U
en Nelson Mandela het die pad gevolg van mili-
tante integrasionisme. Niemand kan ontken nie dat
“unhappiness, strife and anarchy” die uitstaande
kenmerke van die nuwe Suid-Afrika geword het.
Nie net is Blankes diep teleurgesteld en ongelukkig
nie, maar ook miljoene swartmense, omdat hulle aan
armoede, misdaad, wanadministrasie, anargie, kor-
rupsie, ekonomiese verval en werkloosheid uitge-
lewer word. Vir die gewone swart werker was die
rewolusie van 1994 in vele opsigte slegte nuus,
soos dit ook vir blanke werkers was.

Die droom van konsensusbesluite

Een van die uitgangspunte wat u, mnr. De Klerk, in
Februarie 1990 gestel het, is die behoefte aan en
die soeke na konsensus. Konsensuspolitiek sou die
mantra wees; dit sou konflik ontlont en dit sou die
strydende partye in Suid-Afrika in staat stel om in
vrede saam te leef, aldus NP-propaganda. Hierdie
gedagte was soos al die ander idees wat die NP
van die liberale media en die buiteland oorgeneem
het, gedoem tot ’n klaaglike mislukking.

U sal oor al die argumente wat hierbo aangehaal is
dalk redeneer dat die tye aanbeweeg het sedert
1948-1966, of dat mense soos dr. Gayre en dr. HF
Verwoerd se sieninge in 1990 nie meer ter sake of
geldig kon wees nie. Luister dan maar goed wat
een van die Nasionale Party se eie politieke raad-
gewers, prof. Willie Esterhuyse, kort na u toespraak
van 2 Februarie 1990 geskryf het – en juis in die
tyd toe ons afvaardiging u in Pretoria ontmoet het.
In ’n standpuntstelling van die SA Forum (Volume
13, 1990) loof prof Esterhuyse u weliswaar vir die
beleidswendinge wat u met u toespraak van 2 Fe-
bruarie bewerkstellig het, natuurlik (soos hy self
skryf) omdat u die deure oopgemaak het vir “the
beginnings of the end to white majority rule”. Syn-
de ’n filosoof, akademikus en politieke raadgewer
kon hy egter nie help om die volgende waarsku-
wing te rig nie [Prof Willie Esterhuyse: Towards a new
South Africa. SA Forum Position Paper, Volume 13, First
Quarter, 1990]:

Waar prof. Esterhuyse in die politiek gestaan het, is
nie nou ter sake nie. Met hierdie stelling het hy aan die
wortel van die Suid-Afrikaanse problematiek geraak. 

(Vervolg op bladsy 5)

Nelson Mandela spreek die VN toe.

Konsensus met die ANC sou ook konsensus
beteken met die VN wat die ondergang van die

blanke regering sedert 1960 gesoek het. 
Dit sou ook konsensus beteken met die 

SA Kommunistiese Party en met die liberale
magsorde van die wêreld.

Dr. HF Verwoerd het nie oor 
een mens een stem-illusies gehad nie.

Other factors excluded, a broad consensus on
‘fundamentals’ (normative political ideas, prin-
ciples, values, visions) produces political sta-
bility, as it legitimises the political system. Where
no such consensus exists, political stability is at
stake. In fact, strongly polarised views on ‘fun-
damentals’ produce political instability, in
extreme cases deligitimising the political sys-
tem, which may be challenged by growing
disorder, insurrection and even revolution. 
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(Van bladsy 4)

Dit kom ten diepste ooreen met die oortuigings wat
Afrikanerleiers van 1948 tot 1966 gehuldig het; en
dit was vanselfsprekend die grondslag vir die
beleid van afsonderlike ontwikkeling. U het egter
onder die illusie verkeer dat onderhandelinge, ver-
soening en konsensuspolitiek die gebrek aan fun-
damentele harmonie ten opsigte van waardes, be-
ginsels en visies tussen blanke Suid-Afrika en die
kommunistiese bewegings kon oorkom. Die ge-
beure sedert 1994 toon duidelik dat dit ’n tragiese
wanopvatting was. U erken dit ook in Rapport van
21 Januarie 2018. [Rapport, 21 Januarie 2018. Berig oor

FW de Klerk]

Waarom sê ons dit? Die antwoord het u self gegee
tydens die gesprek wat ons met u in Junie 1990 ge-
voer het. Konsensus kon niks red nie, want u het
in u gemoed reeds afskeid geneem van die Afri-
kanervolk se vryheidsideale. Voorts was daar werk-
lik niks wat u as ononderhandelbaar beskou het nie,
al het u nog vir u Christelike geloof opgekom en al het
u by tye gedreig dat u sal oorlog maak vir Afrikaans. 

Die punt wat u nooit begryp het nie, is dat die enorme
gaping in waardes, beginsels en visie tussen die
kommuniste en blanke Suid-Afrika nie deur kon-
sensus oorbrug kon word nie, omdat dit ’n stelreël
van kommunistiese onderhandelaars is om met
woorde te goël en verskillende betekenisse aan
begrippe te heg, net soos dit hulle pas. Hulle on-
derskryf byvoorbeeld demokrasie, maar bedoel nie
ware demokrasie nie; hulle onderskryf menseregte,
maar vertolk dit soos dit hulle pas. Die Ameri-
kaanse diplomaat en kenner van die kommunisme,
Roy Colby, het jare gelede die volgende oor hier-
die onderwerp geskryf [Roy Colby: Conquest with Words
– How the Communist Lingo Promotes World Revolution.
Crestwood Books, Virginia. 1967, bladsy 44]:

U het aan konsensus geglo, u wou die demokrasie
verbreed, u wou gelykheid bevorder, u wou mense-
regte erken, u wou wigte en teenwigte instel, u wou
hervorm en verander – maar u het nie besef welke
inhoud ons vyande aan hierdie begrippe gee nie;
of anders het u hulle vertolking klakkeloos aan-
vaar. Die grondwet het tot stand gekom deur ’n
massiewe, doelbewuste misleiding dat daar kon-
sensus sou bestaan oor fundamentele waardes en
beginsels. Sodanige harmonie het nooit bestaan
nie. U is dit vandag aan ons volk verskuldig om te

verklaar waarom u met die ANC-SAKP onderhan-
del het in weerwil van hierdie gaping in fundamen-
tele waardes, opvattings en beginsels – en waarom u
die toepaslike woorde van prof. Esterhuyse (soos
hierbo aangehaal) nooit ter harte geneem het nie.
Hy sou u in hierdie opsig op die regte pad kon help.

’n Gevaarlike kompromis

Ons beswaar en ons aanklag is dat u ’n dodelike
en gevaarlike kompromis aanvaar het toe u die on-
derhandelinge met die ANC-SAKP aangeknoop
het. U het die uitgangspunte van die vyande van
ons volk te maklik aanvaar. Dit is alles nou geskie-
denis. Dit is pas ook bevestig deur dr. Theuns Eloff
in sy artikel in Rapport van 18 Junie 2017. Hy skryf
dat die Dakar-gesprek die NP-leiers in 1987 ontstel
het “omdat (hulle) reeds in geheime gesprekke met
die ANC betrokke was”. Ons weet dat daardie ge-
sprekke onder andere in die geheim gevoer is deur
die leiers van die Afrikaner Broederbond, dat mnr.
PW Botha self in gesprek getree het met Nelson
Mandela saam met sy veiligheidsadviseurs, en dat
dit alles binne die 1986-riglyne van die AB geval het,
naamlik dat ’n swart meerderheidsregering aan-
vaarbaar gemaak moes word. [Prof Willie Esterhuyse:
Eindstryd – Geheime gesprekke en die einde van apartheid.
Tafelberg, 2012].

Dit is waarmee u besig was toe u aan ons in Junie
1990 gesê het u het “tot die gevolgtrekking gekom”
dat die Afrikaners nooit ’n eie land met ’n eie taal
en ’n eie regering kon hê soos die Duitsers en die
Franse nie. U uitgangspunt was van die begin af,
soos al die NP-leiers na die sluipmoord op dr. HF
Verwoerd in 1966, dat kompromieë aangegaan
moes word, dat daar uitwaarts beweeg moet word,
en dat toegewings gemaak moet word om die bui-
teland se guns te wen. Slegs deur toegewings het
die NP gemeen om die bedreiging van kommunis-
tiese magte af te koop. Dit is die politieke filosofie wat
tot uiting gekom het in slagwoorde soos “verligtheid”,
“kontak en dialoog”, “uitwaarts beweeg”, “détente”,
“hervorming” en “versoening”. In verkiesingstye is die
kiesers om die bos gelei met beloftes en verseke-
rings. In verkiesingstye is daar telkens kragdadig na
regs gepraat om die Nasionale Party by die stem-
bus te red! Misleiding het vir u gewerk.

Met die sogenaamde Nasionale Stigtingsdialoog-
inisiatief (NSDI) soos Theuns Eloff dit noem, het u
andermaal die klem op “dialoog” en kontak met
“almal” geplaas; natuurlik is dit weer die soeke na ’n
“werkbare kompromis”. Dit is op sigself ook ’n erken-
ning dat die politieke reëlings van 1990-1996 intus-
sen verval het, en nou vervang moet word met iets 

(Vervolg op bladsy 6)

It is now clear how Communists can transmit
two messages at the same time in their double-
talk lingo. The apparent meaning is based on
Western concepts while the revolutionary
meaning stem from Marxist-Leninist concepts.   
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(Van bladsy 5)

anders. Dit is ’n erkenning dat die onderhandelinge
en die grondwetlike reëlings wat u so hoog aange-
prys het, in werklikheid misluk het. Onder Afrikaners
heers daar vandag ’n wye konsensus dat die om-
wenteling van 1994 en die RSA-grondwet van 1996
vir Suid-Afrika rampspoedig was, in politieke én in
ekonomiese terme. 

Richard Nixon oor geweld

Ons beswaar en aanklag is dat u nie die oogmerke
van die gewelddadige aanvalle teen Suid-Afrika
van buite sy grense (asook deur die binnelandse
terreur en afgryslike bloedvergieting) herken het vir
wat dit was nie. U het dit nie opgeneem as u taak
om daarteen weerstand te bied nie, soos dit u plig
was. President Richard Nixon van die VSA het in
sy boek, Real Peace [Richard Nixon: Real Peace. Sidg-

wick & Jackson, 1984], geskryf dat konflik tussen poli-
tieke magte die natuurlike toestand in die wêreld
is, en dat dit onderstreep word deur die mensdom
se ervarings. Volgens Nixon is dit net idealiste wat
glo dat absolute vrede bewerkstellig kan word deur
mooi woorde. Hy skryf:

In die Suid-Afrikaanse politiek het die NP hom laat
mislei dat so ’n toestand van vrede tussen almal
bereik kon word, maar dit het misluk; en dit het die
einde van  Afrikanervryheid beteken. Onder u vorm
van “idealisme” is die Afrikanervolk van sy vryheid
ontneem en kan hy homself vandag nouliks verdedig
teen geweld, teen algemene kulturele onderdrukking,
teen die aanslag op sy skole en teen oorheersing
deur getalle by die “demokratiese” stembus. Geen
oplossing vir hierdie tragedie is tans in sig nie.

Richard Nixon wys voorts daarop dat lande, rege-
rings en politieke bewegings hulle slegs tot ag-
gressie en geweld wend wanneer hulle reken dat
hulle voordeel daaruit kan behaal. Hy stel dit dat
vyande se aggressie alleen oorwin kan word wan-
neer die “wins” daaruit verwyder word. Dit is wat u
met die vyande van Suid-Afrika moes gedoen het.
Maar die NP het met sy hervormingsprogram die
boodskap aan die vyand gestuur dat daar munt
geslaan kan word uit geweld; dat betogings, op-
stande en terreur vir hulle taktiese voordele bring
en dat dit uiteindelik vrugte sal afwerp. Lees maar
noukeurig hoe die gedugte navorser, Anthea Jef-
fery, hierdie aspek op bekwame wyse toelig in haar
ondersoek. [Anthea Jeffery: People’s War: New light on
the struggle for South Africa. South African Institute of Race
Relations & Jonathan Ball Publishers. 2009. ’n Tweede uit-
gawe het in 2019 verskyn. (Hierdie publikasie bevat een van
die belangrikste studies oor die era van PW Botha en FW de
Klerk.)]

Aanvanklik is sekere apartheidsmaatreëls afgeskaf,
na die opstande van 1976, en toe is daar in 1984
’n nuwe grondwet ingevoer wat die Kleurlinge en
Indiërs deel van die landsregering gemaak het. Dit
was die teken dat die NP-regering tot meer toe-
gewings beweeg kon word; en daarom is die ter-
reurstryd en die binnelandse onluste onmiddellik
verskerp.  Daarvoor is die UDF ingespan. Groot
winste was in die vooruitsig! Dit is geen toeval dat
die leier van die UDF vandag die staatspresident
van Suid-Afrika is nie, en ’n multi-miljoenêr daarby. 

Tydens die AB se onderhandeling met die ANC,
sedert 1985-1986, tydens die Dakar-gesprekke in
1987 en die talle geheime gesprekke met Nelson
Mandela, is daar aanduidings gegee dat toegewings
op geweld sou volg. Dit is waarom Nelson Man-
dela na sy vrylating in 1990 kon verklaar dat die
“gewapende stryd nie verby is nie”. U het ook ty-
dens sy vrylating nie geëis dat die ANC die ge-
wapende stryd moet afsweer nie. So het u die pad
oop gemaak vir die swart-op-swart geweld van die
jare 1990-1994. 

Dit was immers die teken aan die rewolusionêre
magte om voort te gaan met intimidasie, veral swart
op swart geweld, totdat die meerderheid swartes
geheel en al die knie voor die ANC gebuig het. Die
wins wat hulle daaruit kon behaal, was duidelik   ̶
’n neerlaag vir die Afrikanerbeheerde regering, en
gevolglik, die oorname van die land en die effek-
tiewe beheer oor Suid-Afrika se ekonomiese beleid,
sy staatsbegroting en die staatskas. 

Wat laasgenoemde betref, kan die geskiedenis van
die afgelope 20 jaar dien as betroubare getuienis,
naamlik, dat die ANC-leiers hulself en hul vriende 

(Vervolg op bladsy 7)

Pres. Richard Nixon

Idealists long for a world without conflict, a
world that never was and never will be, where
all differences between nations have been
overcome (and) all ambitions forsworn… 
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(Van bladsy 6)

buite die staat voortdurend verryk het. Dit was die
wins wat hulle deur hulle “struggle” behaal het, en
wat u vir hulle moontlik gemaak het om in te palm.
Onder hulle leiers tel vandag die rykste mense in
Suid-Afrika.

Ons, die NEE-stemmers, die bekommerde Afrikan-
ers, se beswaar is dat u hierdie dinamika nooit ver-
staan het nie; en dat u die vryheid en die belange
van ons volk aan die NP se kompromisme opge-
offer het. U probeer tans om daardie futiele spel te
herhaal met die Nasionale Stigtingsdialoog en deur
voor te gee dat die land se probleme maar net uit-
gepraat kan word  ̶  dit is die konsensuspolitiek, net
in ’n nuwe baadjie. Intussen verkeer ons land in ’n
afwaartse spiraal, soos Tim du Plessis dit beskryf
het. [Rapport, 5 Januarie 2020]

U oproep tot ’n nuwe nasionale dialoog

In Mei-Junie 2015 het u in ’n toespraak, wat deur
die tydskrif, De Kat, gepubliseer is, ’n dringende
oproep gedoen vir ’n “nuwe nasionale dialoog”
gerig op die pad vorentoe [De Kat, Mei/Junie 2015, bl. 46:

Onderhoud met FW de Klerk]. In dié toespraak opper u
’n aantal punte van kritiek teen die heersende be-
windhebbers, en u stel inderdaad sommige baie
tersaaklike vrae oor die nuwe Suid-Afrika.  Die vrae
en bedenkinge wat u in De Kat aan die orde stel,
is egter presies die vrae en bedenkinge wat die
NEE-stemmers in 1992 geopper het! Dit was ons
besware in u kantoor in 1990. So het die wiel uit-
eindelik volledig gedraai. U kom in De Kat sonder
om ’n oog te knip met dieselfde argumente as die
NEE-stemmers vorendag. En andermaal versuim
u om verskoning te vra vir die beledigings wat u
aan die adres van die NEE-stemmers gerig het.

Die betoog wat u in De Kat voer, getuig in harde
terme van die mislukking van die JA-stemmers se
naïewe uitgangspunte en van die algemene ont-
nugtering wat ingetree het. Dit toon hoe u en die
Nasionale Party ’n strik vir uself en vir die blanke

kiesers gestel het. In Rapport van 21 Januarie
2018 erken u implisiet dat u u deur die ANC-SAKP
laat mislei het.

U noem in die artikel in De Kat die volgende knel-
punte: die herverdeling van rykdom; radikale eko-
nomiese transformasie; diskriminasie teen minder-
hede en die ANC se beleid om demografiese ver-
houdinge op alle instellings af te dwing; die “trans-
formasie” van universiteite; toenemende korrupsie;
manipulering van instellings wat grondwetlike reëlings
moes verdedig; die afdwing van Engels op almal;
die onderdrukking van kulturele minderhede; die
ANC-SAKP se kenmerkende politiek van konfron-
tasie en konflik; en laastens    ̶ die mislukking van die
parlement as ’n demokratiese instrument. Al hier-
die verskynsels was immers in 1990-1992 maklik
te voorsien. Dit is ’n katalogus van die resultate wat
sou volg onder ’n bedeling van een mens een stem,
soos dit elders in Afrika gebeur het. 

Oor die Suid-Afrikaanse parlement in die nuwe
Suid-Afrika sê u self: ”Dit is egter nou duidelik dat
die parlement nie meer ’n neutrale gebied vir rasio-
nele en konstruktiewe debatvoering is nie.” Inder-
daad, ’n meer verdoemende oordeel oor die mis-
lukking van die Nuwe Suid-Afrika kan nouliks uitge-
spreek word, en ernstiger kritiek teen die land se
belangrikste demokratiese instelling kan skaars
bedink word. Die sake wat u in 2015 in De Kat aan-
geroer het, toon duidelik dat die staatkundige be-
deling van Mandela-De Klerk disfunksioneel geraak
het. Dit is ’n ernstige aanklag teen uself; en dit on-
derstreep andermaal die geldigheid van die NEE-
stemmers se bedenkinge uit die tydperk 1990-1994.

(Word vervolg)
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Leuens oor grond
moet aangevat word

Suid-Afrika is staan weer voor ’n groot keerpunt
in sy geskiedenis met die besluit om die Ont-
eieningswet van 2020 op 14 September aan die
Nasionale Vergadering voor te lê wat beteken
dié wet kan in November reeds deel van ons
Grondwet wees.

“Die beskuldigings dat ons die grond gesteel het,
is nou al so baie keer gebesig dat dit nou as die

waarheid aanvaar word. Dit is egter naamsken-
ding om betrokke partye valslik te beskuldig,” sê
TLU SA se president, mnr. Henry Geldenhuys.

“TLU SA moedig ons ondersteuners aan om
telkens wanneer iemand sodanige aantyging
maak ’n formele klag by die SAPD te gaan lê vir
crimen injuria en versoek dat dit ondersoek moet
word. Iets moet gedoen word om die leuen wat
ongehinderd wyd verkondig word nek om te draai,”
sê mnr. Geldenhuys.

“Al wat dit van jou gaan verg, is die tyd om die
klag by die polisie te lê en daarna is dit die staat
wat die klag ondersoek. Daar is geen finansiële
kostes vir jou as individu betrokke nie.” 

Die verval en rassisme teen Blankes in staatshos-
pitale, het weer duidelik geword met ’n insident by
die Warmbad Staatshospitaal, waar selfs ’n vierjarige
kind die slagoffer was.

Die moeder van die vierjarige Mia van Niewen-
huizen, Thea, het in ’n eksklusiewe onderhoud met
Die Afrikaner onthul hoe toestande daar is.

Haar dogtertjie is na die hospitaal se noodgevalle
geneem nadat sy erge koors ontwikkel het, en sy
al voorheen koorsstuipe gekry het. By die hospi-
taal is sy vir long- en mangelontsteking behandel,
en sy sou binne-aarse antibiotika kry. As gevolg
van ’n verstopte naald wat die verpleegpersoneel
nie kon regkry nie, is die antibiotika in vier dae nie
toegedien nie.

Die moeder is verbied om by die kind te bly en is
elke aand ses-uur deur die sekuriteit verwyder,
aangesien ’n swart suster beweer het dat daar ’n
“wet” is wat lui dat kinders bo vier jaar se ouers nie
daar kan oorbly by die kinders nie.

Mia was vreesbevange vir die personeel, aan-
gesien hulle haar seergemaak het met naalde in
haar arms en selfs rug. Sy is aanhoudend op die
rug geklop sodat sy van slym ontslae moes raak, in
twee koppies – iets wat vir ’n vreesbevange vier-
jarige onmoontlik was. Haar ma is toe verder ver-
bied om heeldag daar te wees, “want sy wou nie
die eerste dag gegaan het nie”, en toe word haar
verdere besoeke aan die kleuter beperk.

Tydens een van die besoektye dat sy wel toege-
laat is, is sy gevra om haar kind te bad. Daar is
egter geen bad beskikbaar nie, aangesien dit skyn-
baar stukkend of verwyder is. Slegs ’n wasbak was
beskikbaar en die beste wat sy kon doen is om
haar dogtertjie af te spoel uit die wasbak.

Saalrondtes en uitdeel van medisyne word uit-
sluitlik gedoen in besoektye, wat die kwaliteit be-

Só lyk dit in staatshospitale: gevallestudie
soektyd dus verder verminder. Ander tye is die ver-
pleegpersoneel saam met van die sekuriteitsper-
soneel in ’n vertrek waar hulle na die televisie kyk
en hulle nie juis aan hulle verpligtinge steur nie.

Mia se ma het later geweier dat verdere toetse op
die kind uitgevoer word, want die kind bly histeries,
die aanhoudende toetse lewer niks op nie en maak
die kind verder seer, en boonop mag die ma nie by
wees nie. Ten spyte van daardie verbod is daar tog
verdere toetse gedoen as die ma eers huis toe is.

Een oggend toe die ma daar opdaag, was daar
blykbaar nog geen verpleegpersoneel by die kind
gewees nie. Die kind kon nie badkamer toe gaan
nie, aangesien die bed se tralies opgeslaan was.
Sy het erge uitslag gehad en het in haar eie braak-
sel gelê, wat nie deur die verpleegpersoneel skoon-
gemaak is nie.

Thea het daarop summier haar kind ontslaan en
saamgeneem huis toe, self by ’n private dokter laat
behandel, alhoewel sy geen mediese fonds het nie,
en ten tye van die onderhoud met Die Afrikaner,
was klein Mia teenwoordig en het heel gesond en
gelukkig gelyk, nie te danke aan die hospitaal nie,
maar ten spyte van die hospitaal.

Thea se vriend, Trevor, het ’n verdere staaltjie
vertel. As mense by die hospitaal opdaag, word
hulle deur die sekuriteit verplig om ’n masker te
dra. Aangesien dit nie meer verpligtend is nie, het
niemand meer maskers by hulle nie. Hulle kan dan
een gaan koop by ’n mobiele lekkergoedwinkeltjie.
Die vermoede is dat dit die sekuriteitswag se eie
maskers is wat daar verkoop word, want sodra hulle
die masker gekoop het en by die sekuriteit verby-
stap sonder ’n masker, doen hy niks daaraan nie.
Selfs toe hulle met die dogtertjie hospitaal toe is
toe sy ’n koors van 39,8 grade gehad het, moes hulle
eers buite wag totdat die maskers gekoop is.
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Orban vereer Geert Wilders
Die bekende Nederlandse immigrasiekritikus en parlementslid
Geert Wilders is deur die Hongaarse president, Victor Orbán,
met die Bevelvoerderskruis van die Hongaarse Orde van Ver-
dienstelikheid bekroon.

Wilders is lid van die Partij voor de Vrijheid (PVV) in die Neder-
landse parlement en ook die leier daarvan. Hy het die toeken-
ning ontvang “ter erkenning vir sy volgehoue ondersteuning
vir Hongarye en sy werk om onwettige immigrasie te bekamp,”
het die Hongaarse presidensiële kantoor gesê. "Uit erkenning
van sy publikasie-aktiwiteit in die internasionale pers, wat Hon-
garye se reputasie nog altyd versterk het, en sy geskrifte oor
die geskiedenis van die Hongaarse minderhede in die Karpate-
bekken," lui die amptelike regverdiging vir die toekenning.

Wilders het in ’n verklaring op die toekenning gereageer en
gesê: "Ek is pas ingelig dat president Orbán aan my die Kom-
mandantkruis van die Hongaarse Orde van Verdienstelikheid
toegeken het vir my konsekwente ondersteuning van Honga-
rye en my aktiwiteite om onwettige migrasie te bekamp. Ek
voel geëerd en trots!”

Wilders het sy toekenning ontvang vir sy pogings om onwet-
tige immigrasie hok te slaan net ’n dag nadat oud-kanselier
Angela Merkel om presies die teenoorgestelde rede deur UN-
ESCO toegeken is. Merkel het die 2022 UNESCO-vredesprys
ontvang vir “haar pogings om vlugtelinge te verwelkom.”

Groot vrae oor FBI se 
deursoeking van Trump-huis

Die deursoeking deur die FBI van voormalige Amerikaanse
president Donald Trump se huis by Mar-a-Lago, was skyn-
baar so partydig aangepor deur Joe Biden se Demokratiese
administrasie, dat dit selfs die korrupte prokureur-generaal
Merrick Garland en die korrupte FBI-direkteur Christopher
Wray onkant betrap het. Garland en Wray het beide hulle pos-
te ontruim sedert die ongekende klopjag op Trump se huis oor
’n paar moontlik misplaaste stukke papierwerk. Daar word ook
uit die binnekring verneem dat die FBI se Spesiale Agent wat
in beheer van die klopjag was, “uit die FBI-hoofkwartier be-
gelei is”.

Garland het daarna ’n beëdigde verklaring vrygestel, maar
tussen die helfte en twee derdes van die dokument is geredi-
geer, skynbaar deur die Biden-administrasie. Daar skort baie
in daardie verduisterde bladsye. Die burgerregte-advokaat
Harmeet Dillon, wat die afgelope twee jaar ’n klomp burger-
regte-gedinge teen die Biden-regime aanhangig gemaak het,
sê in die geredigeerde dele van die dokument blyk daar niks
te wees dat nasionale veiligheid bedreig sou wees nie. Dit is
drasties geredigeer omdat die Biden-regime nie wil hê dat dit
openbaar moet word nie, omdat daar nie iets sensitiefs daarin
is nie.

Daar is drie punte wat in gedagte gehou moet word om te
verstaan presies hoe partydig die klopjag was.

Eerstens is die Wet op Presidensiële Rekords ’n siviele wet.
Dit is nie ’n kriminele wet nie en as sodanig kan daar geen
kriminele afdwinging van die handeling wees nie. Selfs al sou
’n voormalige president die Wet op Presidensiële Rekords
oortree, is dit nie ’n misdaad nie. Die ergste scenario sou wees
dat die Nasionale Argief en die voormalige president dit in die
hof kan uitsorteer, sonder boetes, fooie of tronkstraf.

Tweedens, daar is verskillende tipes rekords wat nie eers tot
die vlak van "presidensiële rekords" styg nie. Dit sluit in "amp-
telike rekords van ’n agentskap", "persoonlike rekords" en ge-
rieflikheidsafskrifte van enige rekords wat ’n voormalige pre-
sident saamneem wanneer hy sy amp verlaat.

En derdens, in die hele geskiedenis van die Verenigde State
en sekerlik sedert die aanvaarding van die Presidensiële Re-
kordwet in 1978, het howe absoluut geweier om in te tree om
te onderskei tussen wat enige president sê is ’n "persoonlike
rekord" teenoor ’n "presidensiële rekord". ” Howe gee glad nie
om nie, want presidente het in elk geval wye gesag om enige
rekord in hul besit te deklassifiseer of te vernietig.

Bill Clinton se "sokkielaaibande" is deur ’n federale regter in
’n 2012-saak beskerm - een van die mees onlangse besluite
oor die Presidensiële Rekordswet. Toe Barack Obama sy amp
in 2017 verlaat het, het hy 3 miljoen bladsye dokumente saam-
geneem. Hy het belowe dat al daardie "presidensiële rekords"
gedigitaliseer en binnekort aanlyn gepubliseer sal word. Hy
het egter nog nooit een van daardie 3 miljoen bladsye op die
Internet geplaas nie. Nie een is gedigitaliseer en bewaar nie.
En niemand het op sy huis toegeslaan nie.

Trump se fondsinsameling het deur die dak geskiet sedert
die klopjag plaasgevind het, en sy gewildheid het in elke peiling
selfs hoër geklim. Hy lyk beter geposisioneer vir ’n lopie in
2024 as op enige stadium voorheen, want nou het die FBI ’n
martelaar van hom gemaak. Dit lyk of Garland en Wray huis
gaan moet skoonmaak!

(Vervolg op bladsy 10)
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(Van bladsy 9)

Verskeie ooggetuies in die FBI-hoofkwartier het aan die Wash-
ington Times bevestig dat die spesiale agent in beheer, Tim
Thibault, uit die gebou begelei is. Hy is – of was – die hoof
van die Washington-veldkantoor wat toesig gehou het oor die
klopjag op Mar-a-Lago.

Steun vir Trump
’n Aanlyn-meningsopname, dui op sterk steun vir oud-presi-
dent Donald Trump, nadat die FBI skynbaar onregmatig op sy
huis toegeslaan het.

Die vrae wat in die meningsopname gestel is, lui: “Was Donald
Trump die slegste president van alle tye?”

Die keuses: “Ja – Hy het talle groot foute gemaak terwyl hy
in sy amp was. Baie daarvan het die land op ernstige maniere
teruggesit.” Hierdie antwoord het 5 382 stemme gekry.

“Nee – Trump was ’n onvermoeide leier wat vir Amerika ge-
veg het”, het 91 410 stemme gekry.

“Sou jy vir Donald Trump stem as hy weer in 2024 sou deel-
neem?”

Die keuse van antwoorde was: “Ja – ek sal verheug wees
as hy weer aan bewind kom”, het 85 390 stemme gekry.

“Nee – dit is tyd dat Amerika aanbeweeg van Trump” het
slegs 5 414 stemme gekry.

“Miskien – Dit hang af van wie die ander kandidate op
daardie tydstip” is deur 5 989 mense gekies.

Hongersnood voorspel oor 
kunsmisskaarste

Ammoniak is ’n basis vir kunsmis. Maar hoë aardgaspryse het
nou gelei tot die sluiting van baie produksieterreine in Europa.
70 persent van produksiekapasiteit is reeds verlore. Die kuns-
miskrisis is besig om in ’n voedselkrisis te verander, berig Re-
port24.

Hoë gaspryse het gelei tot ’n vlaag van sluitings van am-
moniakaanlegte in Europa, volgens ’n pas vrygestelde verslag.
Volgens dié verslag het soveel produksiefasiliteite reeds ge-
sluit dat meer as twee derdes van die Europese kapasiteit van
lyn af is. Dit is eenvoudig onekonomies om produksie aan die
gang te hou wanneer aardgaspryse so hoog is. Litaue se
grootste kunsmisaanleg het byvoorbeeld onlangs sy deure
gesluit omdat dit eenvoudig onekonomies is om voort te gaan.
Ammoniak is ’n sleutelbestanddeel in baie kunsmisstowwe en
word geproduseer deur aardgasmolekules (CH4) te verdeel
met stoom en hoë temperature om waterstof (H) en CO2 te
produseer. Die waterstof word dan met stikstof uit die lug
gekombineer om ammoniak (NH3) te produseer. In hierdie
tipe produksie word baie minder koolstofdioksied (CO2) en
stikstofoksiede vrygestel as in vorige prosesse. Maar ammo-
niak word beskou as ’n goedkoop en maklike manier om stik-
stof in die grond te kry om plantegroei te verhoog.

Wanneer grootskaalse kunsmisproduksie egter misluk, gaan

hul pryse nie net deur die dak nie, maar die landbouvoorraad
ly ook skade. Sonder voldoende voorrade sal voedselproduk-
sie onder druk kom. Die gevolge hiervan kan gesien word in
die voorbeeld van Sri Lanka (wat waarskynlik ook as model
dien vir die Nederlandse regering onder leiding van die WEF-
ondersteuners), waar die verbod op die gebruik van kunsmis
die ineenstorting van voedselproduksie in die landbou veroor-
saak het.

In die komende maande (en waarskynlik jare) sal ons dus nie
net te doen kry met stygende pryse en ’n baie beperkte aan-
bod van energie nie, maar terselfdertyd dieselfde patroon er-
vaar met kunsmis en dus voedsel.

Aktiviste wil Nord Strem 2 heropen
Selfmoordsanksies dompel Europa in ellende: Weens die sty-
ging van gaspryse en gevolglik van elektrisiteitspryse weet
baie mense nie hoe om die winter te oorleef nie. Terselfdertyd
bly die gasbergingsfasiliteite in Oostenryk en Duitsland on-
voldoende gevul, wat dreig om ’n totale ineenstorting te raak.
Tog kan dit so eenvoudig wees: Die Nord Stream 2-pypleiding
is befonds, gebou en gereed vir gebruik. Die enigste ding wat
ontbreek, is die politieke wil. ’n Aktivistegroep wil nou reg in eie
hande neem, berig die publikasie Wochenblick.

Hulle sê die projek is betaal deur die mense, maar geblok deur
die regering.

Die infrastruktuurprojek sou meer as nege miljard euro gekos
het, maar met die uitbreek van die Oekraïne-konflik het die
regering gedink hy het ’n troefkaart teen die Russiese presi-
dent Poetin. Amptelike goedkeuring is geweier.

Hulle het gekla oor onderaanbodvolumes van "Nord Stream 1"
en toegekyk hoe gas- en elektrisiteitspryse ontplof. In plaas
daarvan dat die pyplyn gereed was om in werking gestel te
word, het hulle verkies om die mense te laat dood vries. Om sy eie
ekonomie om ideologiese redes te verwoes is ’n nuwigheid: Selfs
toe die Sowjetunie die Praagse Lente in 1968 gewelddadig onder-
druk het, het Duitsland voortgegaan om Russiese gas in te voer.

Die groep “Aktion Solidarität” het die terrein van “Nord Stream 2”
naby Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern) binnegegaan om
die pyplyn eiehandig te verbind. Die regverdiging vir hul optrede is
dat “die Duitsers geregtig is op hierdie gas. Nord Stream 2
word deur die mense betaal en behoort aan die mense. As die
regering niks doen nie, moet ons self optree.” Die aktiviste eis
’n "onmiddellike opening van die Nord Stream 2-terminaal en
’n referendum oor die sanksies en energiebeleid van die FRG".

(Vervolg op bladsy 11)



(Van bladsy 10)
Dit was egter nie lank nie of wetstoepassers het op die toneel
opgedaag. Volgens die groep, wat volgens mediaberigte gestig
is deur die plaaslike leier Martin Sellner – hy het meer as 60 000
Telegram-intekenare – het patrolliemotors van regoor die streek
vinnig na die terminaal beweeg. Met die massiewe ontplooi-
ing van die polisie en die hulp van private veiligheidswagte is
die aktiviste van die terrein verwyder. Toe het hulle in die naby-
geleë woud versprei. Die polisie het ’n soektog van stapel ge-
stuur. ’n Polisiehelikopter is selfs ontplooi.

Tog laat die jongmanne van “Aktion Solidarität” hulle nie af-
skrik nie: “Ons versnel om druk op die regering te plaas. Ons
verskuif die grense vir Duitsland se belange. Dit was net die
begin. Ons sal nie rus totdat die regering ons gas gee en ons
terminaal oopmaak nie!” Dit wek die indruk dat die Duitse
ekonomie “op bevel van bo vernietig word”. Sonder Nord Stream
en die sekuriteit van die land se gasvoorsiening, sou miljoene
mense die gevaar loop om te verarm.

VSA wil oorlog teen Sjina uitlok
Provokasie nommer soveel. Die Straat van Taiwan word eint-
lik as ’n Sjinese binnelandse see gesien, aangesien ook die VSA
Sjina as een land erken, maar hulle tree nie dienooreenkom-
stig op nie. Amerikaanse skepe is die afgelope tyd in dié waters
opgemerk.

Daar is min beduidende lande wat Taiwan as ’n onafhank-
like land erken.

Die Amerikaanse oorlog teen Rusland sal Europa in ’n Derde-
wêreldland verander met geen energie en geen kos en met
skreeuende inflasie. Oorlog teen Sjina is selfs meer katastrofies.
Rusland is die grondstofverskaffer van die wêreld, maar Sjina
is die fabriek van die wêreld.

Twee Amerikaanse kruisers het verby die selfbestuurde eiland
gevaar in die eerste sodanige maneuver sedert die omstrede
Nancy Pelosi, speaker van die Amerikaanse Huis, se besoek
aan dié gebied.
Dit situasie raak ernstig met die Sjinese wat gedreig het om
Pelosi uit die lug te skiet. Die vraag is wanneer die Sjinese hul
woorde in dade gaan omsit. Net een dag loop dinge verkeerd.
Uitlokking kan net so lank straffeloos duur, en die Yanks weet
dit ook, so dis doelbewus dat hulle oorlog uitlok.

USS Chancellorsville en USS Antietam, albei Ticonderoga-klas
geleide missielkruisers, navigeer internasionale waters in die
gebied, volgens ’n verklaring van die Amerikaanse 7de Vloot.

Volgens die Amerikaanse 7de vloot is die deurgang van die
oorlogskepe "roetine" en "’n demonstrasie van die Verenigde
State se verbintenis tot ’n vrye en oop Indo-Stille Oseaan".
Die verklaring het verder beklemtoon dat die sending “in oor-
eenstemming met internasionale reg” uitgevoer sal word.

Die Sjinese weermag is op hoë gereedheid geplaas as
gevolg van die skepe se teenwoordigheid en staan gereed
"om enige provokasie betyds te stop," sê Shi Yi, woordvoerder
van die Oostelike Teaterkommando van die People's Libera-
tion Army (PLA) van Sjina.

Die Amerikaanse vloot se sogenaamde vryheid van navi-
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gasie-operasies maak Beijing dikwels kwaad.
"Die veelvuldige uitlokkings en gepronk deur die VSA demon-

streer ten volle dat die VSA die vernietiger van vrede en sta-
biliteit in die Straat van Taiwan is en die skepper is van
veiligheidsrisiko's in die Straat van Taiwan," het Shi in Julie
gesê met verwysing na ’n soortgelyke missie.
Die ontplooiing kom ná ’n reeks besoeke deur Amerikaanse
wetgewers aan Taiwan, waarvan die laaste was toe die
Amerikaanse senator Marsha Blackburn op die selfregerende
eiland aangekom het. Vroeër het ’n Amerikaanse kongres-af-
vaardiging, bestaande uit vier Demokrate en een Republikein,
na Taipei gereis "om die VSA-Taiwan-verhoudinge, streek-
sekuriteit, handel en belegging, wêreldwye voorsieningsket-
tings, klimaatsverandering en ander belangrike kwessies van
wedersydse belang te bespreek."

Al hierdie reise het gevolg op ’n besonder opruiende besoek
deur Nancy Pelosi, speaker van die Amerikaanse Huis in Au-
gustus, wat die betrekkinge tussen Washington en Peking in
die wiele gery het en grootskaalse Chinese militêre oefeninge
in die gebied tot gevolg gehad het. Beijing het ’n besoek deur
die tweede persoon in die lyn van presidensiële opvolging
beskou as ’n skending van die "een Sjina"-beginsel deur die
hoogste regeringsvlakke in Washington.

Nigerië verbied Blankes in advertensies
Nigeriese advertensies sal voortaan net toegelaat word om
“plaaslike modelle en stemkunstenaars” te gebruik, het die
regering van dié Afrikaland aangekondig. Die beleidsveran-
deringe sal op 1 Oktober in werking tree.
"Alle advertensies en bemarkingskommunikasiemateriaal mag
slegs Nigeriese modelle en stemne gebruik," het die Adver-
tising Regulatory Council of Nigeria (ARCON) in ’n onlangse
verklaring gesê. Deurlopende advertensieveldtogte wat buite-
landse talent gebruik, kan voortgaan, maar bevoegde ower-
hede sal nie nuwe lisensies vir soortgelyke veldtogte uitreik
nie, het die regeringsagentskap bygevoeg.
Die stap is in ooreenstemming met die regering se beleid van
“die ontwikkeling van plaaslike talent, insluitend ekonomiese
groei” en die ondersteuning van die plaaslike advertensie-
bedryf, lui die verklaring. Nigerië het voorheen sterk staatge-
maak op buitelandse modelle en oorklanking spesialiste vir sy
advertensies, insluitend wit modelle en stemme met Britse ak-
sent, volgens The Times.

(Vervolg op bladsy 14)
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Die vernietiging of verdwyning van Afrikaner-kultuur-
skatte gaan onverpoosd voort.

Die beroemde huis van adv. JG Strijdom in Nyl-
stroom is een van die jongste slagoffers van kultuur-
vernietiging toe die dak op ’n sonnige dag sonder
waarskuwing ineengestort het en ’n deel van die
aanskoulike gewel saamgeneem het. Weliswaar is
die huis nie met opset vernietig nie, maar wel deur
nalatigheid van die Departement van Openbare Wer-
ke, wat die eienaar van die huis is.

Voorheen is die huis deur private inisiatief as mu-
seum aan die gang gehou, maar Openbare Werke
het geen instandhouding daaraan gedoen nie, en
die inhoud is beskadig as gevolg van waterskade
deur lekkende dakke.

Openbare Werke het ’n geruime tyd gelede al te
kenne gegee dat hulle nie belangstel om enige fondse
te bewillig om die huis instand te hou nie. Pogings
van plaaslike kultuurorganisasies om die huis te
bekom, was ook geen antwoord waardig nie.

Die Erfenisstigting, wat ook die Voortrekkermonu-
ment beheer, kon nog wel enkele maande gelede
betyds van die bruikbare inhoud van die huis red en
na die Voortrekkermonument neem vir veilig be-
waring. Heelwat materiaal soos matte was onher-
stelbaar beskadig en kon nie gered word nie.

In Bloemfontein het dieselfde skandalige nalatig-
heid by die ou Presidensie daartoe gelei dat heel-
wat van die historiese inhoud vernietig is.

Intussen blyk dit dat in plaas daarvan om histo-
riese geboue in stand te hou, daar geweldige ten-
derbedrog en geldvermorsing in die Departement
van Openbare Werke plaassvind.
Twee jaar gelede was daar die Beitbrug-grens-
draad-skandaal. Daarna die ongerymdhede met
private kwarantyngeriewe en buitensporige aankope
met Covid-19 wat bykans R82 miljoen beloop het.
Daarna die R76 miljoen wat op staatsbegrafnisse
bestee is.

Nou is daar volgens die ouditeur-generaal (OG)
weer omvattende tenderbedrog met die herbou
van staatseiendom in Natal wat verwoes is in die
oorstromings vroeër vanjaar.

Die VF Plus eis dat Patricia de Lille as die ver-
antwoordelike minister moet bedank aangesien sy
oënskynlik geen beheer het oor besteding in haar
departement nie. Sy het ooglopend ook geen lus
om enige van die historiese Afrikanergeboue in
stand te hou nie.

In Boksburg wil die EFF, met ondersteuning van
die ANC, die Willem Eduard Bok-borsbeeld, wat in
die voorportaal van die ou Boksburg-stadsaal staan,
verwyder.

Die EFF sê dat hy sal toesien dat alle beelde wat
voor 1994 in “Ekhurhuleni” opgerig is en met
apartheid verband hou, verwyder sal word. Willem
Bok het egter niks met apartheid te doen gehad nie,
aangesien hy van Nederlandse herkoms is en was
vanaf 1880 tot 1889 staatsekretaris van die Zuid-
Afrikaansche Republiek en een van president Paul
Kruger se regterhande. Hy is al lank voor apartheid
in 1904 oorlede.

Die EFF is in verskeie metrorade deel van ’n so-
genaamde koalisieregering om die ANC uit te hou.
Hierdie optrede van die EFF dui daarop dat hy die
stertjie is wat die hele hond kan swaai waarheen
hy lus het. Die ANC steun hom in dié aksies, en
waarnemers hou met belangstelling die verloop van
die koalisies dop as die vernietiging van Afrikaner
kultuurerfenis deur die EFF geëis word, terwyl hy
deel is van ’n koalisie waarin ook die VF Plus dien.

Nog kultuurskatte verdwyn
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Hermanus van der Schyff

Eers was dit die Covid-19 pandemie waar die re-
gerings hulle magsmisbruik tot onaanvaarbare
hoogtes gevoer het waardeur mense en besighede
bankrot geraak het. Ekonomieë is op hul knieë ge-
dwing en die regerings het onder die bose riglyne
van die Wêreld Gesondheid Organisasie, wat weer
deur die Wêreld Ekonomiese Forum (WEF) van Klaus
Schwab bestuur is, mense ingeperk en kinders is ten
minste twee jaar se normale ontwikkeling ontneem.

Die regerings het agtergekom dat die ekono-
miese en finansiële probleme wat veral klein be-
sighede en die gewone man ondervind het, tot op-
stande kon lei, en het hulle finansiële hulppakkette
daargestel om mense en besighede te help. Die
meeste regerings het nie oor die kontant beskik om
hierdie massiewe hoeveelheid geld wat vrygestel
is, te finansier nie. Hulle het dus geld begin leen
en ook begin om geld te druk.

Die resultaat was dat alle lande ’n styging in in-
flasie beleef het.

Nadat die Covid-pandemie se rampspoedige uit-
koms begin verflou het, is die regerings deur die on-
dersteuners van die WEF aangemoedig en basies
gedwing om steeds maatreëls daar te stel om hul
mag te wys en is maatreëls behou wat die gewone
mense onderdruk. Dit was egter nie so suksesvol
soos tydens die pandemie nie. Daar is toe ’n ander
probleemarea, naamlik aardverwarming, uitgewys
wat gebruik is om regerings te dwing om streng
maatreëls daar te stel om die aardverwarming teen
te werk. So is daar maatreëls in plek gestel om die
verhoging in CO² te verminder asook om ander
chemiese stowwe in landbou te verminder. Hierdie
vermindering in chemikalieë sal die produksiever-
moë van boere drasties verminder. Veral in Neder-
land is daar drakoniese wette ingestel wat baie boere
se lewenswyse tot ’n einde sal bring.

Regerings het onder die druk van ander regerings
soos die Europese Unie en die volgelinge van Klaus
Schwab besluit om na die sogenoemde "groenkrag-
lewerings" oor te skakel en om kragstasies wat steen-
kool en gas gebruik, asook kernkragsentrales, af
te skakel.

Wat daarna gebeur het, bly maar ’n raaisel. Daar
het ’n oorlog tussen Rusland en Oekraïne uitge-
breek. Die vraag wat gevra kan word, is of dit deur
die WEF beplan is en was Rusland deel van die
plan? Of het die VSA en die Europese lede van
Navo, Oekraïne misbruik om die oorlog uit te lok?

In elk geval, die twee lande is die twee lande wat die
meeste graan in die wêreld produseer en uitvoer.
Skielik is daar wêreldwyd ’n tekort en pryse van
onder andere kos en kookolie begin sterk styg.

Die oorsaak van die oorlog word deur die VSA en
die res van Navo op Rusland gepak en hulle het
streng sanksies teen Rusland ingestel. Ook die in-
voer van Russiese petroleumolie en gas deur sekere
lande is beperk. Nou het baie lande die probleem dat
hulle nie meer toegang tot genoeg olie en gas het nie
en kan hulle nie aan die energiebehoeftes van hul
lande voorsien nie. Dit het daartoe gelei dat alhoewel
daar sanksies teen Rusland ingestel was, sommige
lande steeds olie en gas vanaf Rusland ingevoer het.
Rusland het geantwoord deur sy lewering van olie en
gas tot 20% van sy normale voorsiening te vermin-
der. Die rede wat Rusland aanvoer vir die vermin-
dering, is dat die sanksies die voorsiening van onder-
dele beperk om die pypleiding optimaal te benut.

Die tekort aan olie- en gasprodukte vanaf Rusland
veroorsaak dat die meeste Europese lande erge
energie probleme ondervind en met die winter wat
vir hulle voorlê, is dit ’n ernstige krisis. Allerhande
beperkings word op kragverbruik ingestel. In stede
word advertensieborde se krag afgeskakel. Kantore
mag nie meer hul lugversorgers gebruik nie en baie
kantore moet ook hul ligte afskakel. So erg is die
probleem dat Engeland aangekondig het dat elek-
trisiteitspryse met 80% gaan styg. Hoe arm mense
so ’n tariefstyging gaan oorleef, weet nugter. Duits-
land sit met dieselfde probleem en daar word beplan
om van die afgeskakelde "aardverwarming”-opwek-
kingseenhede weer aan die gang te kry. So gebeur
dit nou dat dit nie net Suid-Afrika is wat beurtkrag
ondervind nie.

Die VSA se linkse president, Joe Biden, het nog
voor die oorlog begin het, reeds begin om die ont-
ginning van olie in die VSA te stop. Dit het veroor-
saak dat brandstof by die pomp van ’n gemiddelde
prys van ongeveer $2,50 per gelling, na ’n gemid-
delde van $4,60 verhoog het. In Kalifornië was die
prys op ’n stadium reeds $6,90 per gelling. In die VSA
styg pryse op alle produkte en word voedselpryse
en huurtariewe reeds erg verhoog. Die VSA het
nou twee kwartale opeenvolgend gehad van ’n in-
krimping in die ekonomie. Volgens ekonomiese de-
finisies word ’n land wat twee kwartale na mekaar
ekonomies inkrimp, as ’n land beskou waar daar
’n resessie heers. Biden probeer die aanname ver-
berg onder die argument dat dit slegs ’n transfor-
masie is en nie ’n resessie is nie.    (Vervolg op

Vanaf die lessenaar van die Hoofsekretaris
Die hele wêreld het die afgelope tyd in chaos verval
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bladsy 14)
Chaos wêreldwyd
(Van bladsy 13)

Die oorlog tussen Rusland en Oekraïne het ook ’n
ander bron van invloed op inflasie in die Navo-lande.
Navo met veral die VSA, Engeland, Duitsland en Pole
verskaf baie fondse en wapens aan Oekraïne om
hul oorlog voort te sit. Sonder hierdie hulp sou die
oorlog reeds beëindig kon wees. Hierdie hulp word
nie uit besparings finansier nie, maar word die re-
serwebanke gedwing om ekstra geldvoorraad te
druk. En enige persoon weet dat as jy ’n land se
geldvoorraad verhoog sonder gepaardgaande ver-
hoging in produkte en dienste, verhoog inflasie.

Dit is dus nie verbasend dat ekonome en kom-
mentators wêreldwyd verwag dat daar teen die ein-
de van die jaar ’n resessie wêreldwyd sal heers nie.

En met dié dat lande nie meer afgesonderd in
die wêreldmarkte funksioneer nie, kan ons verwag
dat Suid-Afrika ook deur hierdie wêreld ekonomie-
se resessie getref sal word. En dan kom die ver-
kiesing van die nuwe president van die ANC aan
die einde van die jaar aan die beurt en kan ons nog
ander probleme tussen die groepe binne die ANC
verwag wat die ekonomie ook kan benadeel.

Ons moet ons dus instel om spaarsamig te lewe
sodat ons die aankomende krisis kan oorleef.

Haatspraak

(Van bladsy 1)

Regter Phineas Mojapelo het in 2019 beslis dat die
vertoon van die ou landsvlag haatspraak is. Hy het
gelas dat die vlag voortaan net in akademiese,
geskiedkundige, kuns- of joernalistieke konteks
vertoon mag word.

Op sosiale media het dit gegons oor die uitspraak
oor die “Kill the Boer”-lied, terwyl die EFF natuur-
lik gejubel het. Vrae is gevra wat sou gebeur as
daar ’n lied soos “Skiet die K” gesing sou word, of

die “gelykheidshof” dit ook “gelyk” sou bevind.
Die politieke onderrok van die “gelykheidshof het

nou die soveelste keer uitgehang, aangesien nog
geen noemenswaardige uitspraak oor haatspraak
en diskriminasie ten gunste van Blankes gemaak
is nie.

Dit werp ook bedenkinge op ander howe, aange-
sien die Johannesburgse Hooggeregshof dikwels
sit as Gelykheidshof. Enige moontlike sukses ty-
dens appèl is dus uiters skraal.

Die kwessie oor die Republiekvlag is vroeër van-
jaar deur Afriforum na die Appèlhof verwys, maar
dié het nog geen uitspraak gelewer nie.
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Nigerië-advertensies

(Van bladsy 11)

Die regering beveg al geruime tyd sulke tendense. Daar is al
voorheen geëis dat maatskappye wat buitelandse talent ge-
bruik ’n fooi van 100 000 naira (sowat $240) betaal vir elke
buitelandse model wat in ’n advertensie gebruik word.

"Tien tot 20 jaar gelede was die advertensies byna 50/50 met
buitelandse gesigte en al die stemme het ’n Britse aksent
gehad," het Steve Babaeko, die hoof van die Nigeriese Ad-
vertensievereniging, aan The Times gesê. Multinasionale on-
dernemings soos Coca-Cola of LG het staatgemaak op hul
wêreldwye advertensieveldtogte in Nigerië, wat ook wit mo-

delle gehad het.
Volgens Babaeko is die nuwe regulasies net besig om na-

sionale sentiment “in te haal”. “Mense sal vir jou sê: 'Daar is
omtrent 200 miljoen van ons. Sê jy vir my jy kon geen in-
heemse modelle vir hierdie advertensie vind nie?” hy het gesê.
Die hoof van ARCON, Olalekan Fadolapo, het ook die ordon-
nansie verdedig en gesê dat "advertensies by die mense aan-
klank moet vind".

"Hoe dink jy sal dit resoneer as ons voortgaan om buite-
landse kunstenaars te gebruik?" het hy gevra en bygevoeg
dat ander Afrika-lande de facto verbod op buitelandse modelle
in advertensies ingestel het, maar eenvoudig nie sodanige
verbod in amptelike regulasies omskep het nie.
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Dr. Gideon Grobler

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

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

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

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

Skrifgedeelte: I Kor. 6:19 Of weet julle nie dat
julle liggaam ’n tempel is van die Heilige Gees wat
in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan
julself behoort nie?

Oordenking:

Hoe getrou en gehoorsaam is u en ek aan hierdie
waarheid?

Binne hierdie waarheid lê die Grootste troos! Wan-
neer ons stil word en die lewens noodsaaklike be-
dink, wanneer ek sover as my mensheid (die vlees
waarvan Paulus praat) my toelaat, ’n geheel pren-
tjie probeer sien van waar ek in my Skepper en
Verlosser se Koninkryk inpas, in lewe en in sterwe
en hiérdie waarheid my begin omvou, sak daar ’n
Godsalige troos en vreugde oor my! Niks kan my
tref en niemand kan die spreekwoordelike mat onder
my uittrek nie! Ek behoort aan my Verlosser wat
met sy bloed vir my lewe betaal het! Hy is in vol-
kome en volmaakte beheer oor my!

Hoe ironies dat ons so graag en so maklik die prooi
van my eie ek word! Wanneer ek hiérdie ervaring van
Vryheid wil verruil vir ’n eie en mensgemaakte Vry-
heid, wat alles behalwe ’n vryheid is, maar juis ’n ge-
vangenskap binne-in myself omdat my regop staan
nou van my eie bedenklike vermoë afhang. Hoeveel
terneergedruktheid en verslaenheid in ons lewens

het nie hul oorsprong hiér nie?

Laat ons groei binne-in hierdie grootse werklikheid
van ’n Almagtige, Soewerein onafhanklike God wat
sy kinders gekies het van voor die grondlegging
van die aarde en hulle bewaar in lewe en in sterwe
met sy Almag! Ja, Hy het tot sy Seun se lewe
gegee vir sy kinders se volkome bewaring!

Gebed: Hemelse Vader, laat my asseblief meer
van hierdie volmaakte bewaring leer en uitleef tot
eer van U naam en in dankbaarheid vir my ver-
lossing!

AMEN

Woord en wêreld
Ek het geen seggenskap oor my lewe, net verantwoordelikheid!

Deur Dr. Gideon Grobler
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Liewe sus Katrien,

Ragfyn lenteblaartjies vorm ’n
sagte groen netwerk teen die ko-
baltblou hemelruim. Teen die stam
van die ou groot boom klouter tip-
tolle op pad om neste te gaan bou.

Behaaglik strek ek my bene in ’n
sonkolletjie uit terwyl ek dromend
wonder waarom ons soveel werk
op onsself laai, soos nou weer die
basaar.

"Môre Lettie!" groet Anna wat hin-
kepink nader kom en met ’n sug
op haar voustoel neersak. "Prag-
tige oggend na al die koudkry, is
dit nie?"

"Absoluut verfrissend en die nuwe
lewe wat oral uitspruit gee mens
moed vir die alledaagse. Maar
ek sien jou rumatiek pla alweer
vanoggend?"

"Ag die ou lamlendene is van-
oggend op ’n tipiese Afrika-sta-
king. Ek raak al so moedeloos,
niks help nie."

Sienie het intussen by ons aan-
gesluit. "Ek dink ons moet die
manne vra om vir ons ’n likkewaan
te vang. My ouma het gesweer
by likkewaanvet teen rumatiek.
Sy het gesê dis sulke fyn vet, dit
syfer skoon deur die glas van die
botteltjie."

"My ouma het elke woord in Moe-
der Dijkman se boekie geglo,"
kom van Bettie. "Ek dink dis waar
sy gelees het mens moet al jou
klere uittrek en in ’n miernes gaan
lê dat hulle jou goed byt."

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...

"Is Sarie met haar koffiekan nog
nie hier nie?" vra Hendrik wat
saam met Naas aangestap ge-
kom het. "Na die stryd met Naas
se twee nuwe bokke, is ons kele
nogal droog."

"Kry solank vir jou ’n nartjie," sê
Allegro. "Reg van Watervalsrivier
af. Lekkerste nartjies in die land
seker oor hulle net een "a" het!"

"Praat van sitrusvrugte, het julle
gehoor wat met Herklaas en Pe-
trus gebeur het? Hulle was Don-
derdag dorp toe en besluit om
middagete by ’n restourant te
gaan eet. Hulle bestel toe vars
gedrukte lemoensap. Hier kom
twee glasies aan van nie meer
as 300ml inhoud nie. Elke glas
meer as halfvol ysblokkies dus
eintlik net 150ml lemoensap. Ek
dink nie hulle het voor die tyd ge-
kyk wat dit kos nie, want vir 150ml
lemoensap moes hulle R46 op-
dok. Sit die 10% fooitjie daarby
en dit trek oor R50. Herklaas
bereken toe dat 3ml lemoensap
hom R1 kos... heelwat duurder
as petrol!"

"Lyk my ons moet lemoensap ver-
koop op die basaar dan het ons
gou genoeg geld om die bevei-
liging te doen!" lag Servaas.

"Aaa, hiers die koffie. Beskuit ook!
Sarie, wat sal ons sonder jou doen!!
As julle elkeen geholpe is, moet
ons bietjie begin praat oor die
basaar."

Die Koekemakrankagroepie het
gearriveer en terwyl hy in die be-

skuitblik vroetel, sê Septimus:
"Aangesien ons eintlik byna reeds
’n eenheid vorm met julle, dink
ek ons moet beplan om albei eien-
domme saam te omhein. Ons kan
dus beplan om ’n lekker groot
funksie by Koekemakranka te hou.
Verkoping binne die saal en
braaivleis buite waar mense die
vleis, sous en pap kan koop. Op
die veld agter die geboue, ver-
maak vir die kinders."

"Hoor hoor!" roep Hendrik. "Ek het
na datums gekyk, lyk my ons moet
kyk na die begin van Oktober. Dis
voor die reënseisoen en mense
begin Kersgeskenke koop. Wat
dink julle?"

Almal dink na en daar is nie ’n
probleem mee nie.

"Kan ons dan Donderdagoggend
almal by die stoof uitpluis wat elk-
een gaan doen? Ons moet elkeen
intussen gaan dink oor wat jy voel
jy beste mee kan help, dan vorm
ons groepe daarvolgens."

"Ek weet wat ons moet doen,"
kom van oom Janneman. " Ons
verkoop nie juis meer handrei-
niger nie, ons kan nou die ketel
se voggies met die lemoensap
meng, dan gaan ons baie geld
maak!"

Ai ou Sus, hier gaan ons alweer.

Groete ook aan ou Swaer.

Jou liefhebbende
Sus Lettie.


