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sedert 1970

“Kill the Boer geen haatspraak, plaasmoorde styg

Die uitspraak van die Gelykheidshof skaars ‘n
maand gelede, dat die EFF-slagspreuk “Kill the
Boer”” nie haatspraak is nie, is nog vars in die
geheue, en nou sê TLU SA dat plaasaanvalle weer
aan die toeneem is, terwyl die wreedheid van die
aanvalle ontstellend is. Politieke waarnemers en
veiligheidskenners glo vas dat daar ‘n verband
bestaan tussen die uitspraak van die Gelykheids-
hof, wat met gejuig deur die EFF-ondersteuners
verwelkom is, en die toename in plaasmoorde en
-aanvalle.

“Die wreedheid van onlangse plaasmoorde op ’n boer
van Waterval-Boven (om net sy bakkie te steel) en
’n boer van Delmas is uiters kommerwekkend”, sê
dr. Gawie Lötter, TLU SA Bestuurder: Veiligheid.

“Een plaasaanval of -moord, is een te veel. Ons
sien nie net weer ’n toename in plaasaanvalle en -
moorde nie, maar ook eskalering in die wreedheid
van die voorvalle. Met die aanvalle is daar gevalle
van veediefstal, die steel van plaastoerusting en
die diefstal van wapens wat in die verkeerde hande
beland. Veral laasgenoemde is uiters gevaarlik.”

Sedert 1990 is daar reeds 2203 plaasmoorde aan-
gemeld. Teen 27 September was daar reeds 33
moorde vir 2022 op die rekordboek. 

Daar is ’n duidelike toename in plaasaanvalle. In
Junie was daar twee plaasmoorde, maar sedert-
dien is die getalle aan die toeneem. In Julie was
daar sewe en in September reeds ses.

“Vir TLU SA wys dit op die opportunistiese optrede
van misdadigers. Die politieke klimaat met ge-
sprekke wat fokus op onteiening sonder vergoe-
ding, binne-gevegte in die regerende party en
oneffektiwiteit van die SAPD is van die faktore wat
klimaat skep vir misdadigers om ekstra kanse te
vat,” sê dr. Lötter. “Die dawerende stilte van die
regering is onrusbarend.

“Ons is reeds duidelik bewus dat die toepassing van
wet en orde deur die SAPD nie na wense is nie,
en met nog wapens in die hande van kriminele, is
dit net ’n tydbom wat wag om te ontplof,” voeg dr.
Lötter by.

TLU SA sê hy veroordeel hierdie plaasaanvalle ten
sterkste en verwag van die regering en minister
van polisie om dieselfde te doen en alle middele tot
hul beskikking aan te wend om die misdadigers tot
verantwoording te bring.    

Of dit gaan gebeur, is sterk te betwyfel. In die vorige
uitgawe van Die Afrikaner is juis berig hoe onef-
fektief die polisie is deurdat hulle nie telefone ant-
woord nie, hoe hulle slaap op diens en hoe hulle
aangewend word om veral ANC politieke byeen-
komste te “beveilig”.

Intussen kom byna daagliks nog meer skokkende
inligting oor die polisie na vore.

Die stasiebevelvoerder van die Meyerton-polisie-kan-
toor, kol. Victor Lepitla, het vroeër vanjaar ‘n direktief

(Vervolg op bladsy 6)



Sedert ons vorige uitgawe het daar
geen noemenswaardige lig aan die
energietonnel verskyn nie. Die land is
steeds in die knelling van fase 4 van
verduistering, wat nou sagkens “beurt-
krag” genoem word. Af en toe is daar
‘n verligting in fases, maar telkens
word daar teruggeval na ‘n hoër fase.

Dit gaan nie gou verander nie. As
daar ‘n windjie waai in Mosselbaai,
kan olietenkskepe nie vasmeer om
noodsaaklike diesel vir Eskom af te
laai waarmee hy sy noodkragopwek-
kers moet laat hardloop nie. Feitlik
daagliks breek daar iets by een van
die opwekkingseenhede, en word die
oudheid van die kragstasies die skuld
gegee. As daar egter gereelde en

deeglike instandhouding gedoen was sedert die ANC-
bende en sy kaders die land oorgeneem het, sou min-
der gebreek het.

Die bestuurshoof van Eskom, André se Ruyter, het
by die “Africa Renewables Investment Summit” in
Kaapstad ‘n toespraak gelewer waarin hy gewaarsku
het dat die land by fase 15 beurtkrag kan uitkom, en
dat dit honderdduisend werksgeleenthede sal laat
verlore gaan.

Toe die land fase 6-duisternis gehad het, was daar
dele van die land waar daar vir twaalf uit die 24 uur
duisternis was. Hoe gaan dit lyk op fase 15? De
Ruyter sê self hy weet nie hoe dit gaan lyk nie, maar
‘n gewone sommetjie bereken dat ons dan nie praat
van ure beurtkrag nie, maar dae of weke.

So ‘n situasie sal die land in groter anargie dompel as
wat tans reeds heers. Sonder elektrisiteit kan water-
voorrade vir die stede nie aangevul word nie. Daar is
reeds plekke waar daar geen water is as daar beurt-
krag heers nie, want die reservoirs kan nie betyds vol
gepomp word voor die krag weer afgaan nie. Banke
se dienste sal tot stilstand kom, winkels sal moet sluit,
want winkelsentrums sal nie so lank hulle kragop-
wekkers kan laat hardloop nie, want brandstofpryse
daal nie noemenswaardig nie. Trouens, diesel styg
verder aan die begin van Oktober. Dit sal lei tot woe-
dende massas wat sal breek en stroop, en wat ver-
lede jaar se onluste in Natal na ‘n Sondagskool-
piekniek sal laat lyk.

Intussen het, soos ons in die vorige uitgawe voorspel
het, Cyril Ramaphosa net mooi niks gedoen om die
probleem op te los nie. Hy het sy onbekwame en stik-
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. Nog duisternis op pad sienige minister nie ontslaan nie. Wel het Pravin Gord-
han aangekondig dat die Eskom raad hersaamgestel
gaan word – iets wat ook geen invloed gaan hê nie.

De Ruyter het in die Kaap, sonder om name te noem,
die skuld vir die probleem voor die deur van die politici
gelê. Toe hy waarsku oor fase 15, sê hy dit kan ge-
beur as daar nie vinnig in hernubare energie belê
word nie, en as die lugkwaliteit regulasies nie verslap
word nie, wat sou beteken dat die steenkool kragsen-
trales meer sou kon opwek. Hierdie is natuurlik ‘n saak
met twee kante, want dit sou weer beteken dat meer
steenkool benodig word, en mynbedrywighede sal
verhoog, en dit gebeur ten koste van landbou. Boere
in Oos-Transvaal sukkel reeds onder die fisiese myn-
boubesoedeling en lugbesoedeling. Riviere en spruite
se water is besoedel met swaar metale en selfs boor-
gate is nie meer noodwendig skoon nie. Die lug is so
besoedel, dat die son nie behoorlik kan deurkom
sekere tye, wat beteken korter dae met minder groei
vir gewasse, en dit is ‘n ernstige bedreiging vir voed-
selsekerheid. Maar dalk is dit vir die kort termyn nodig
net om weer die kragkrisis te verlig.

Die ander duisternis is die ANC-bewind se verknogt-
heid aan die uitgediende Sowjet-ideologie. Die nuwe
onteieningswet is in die parlement aanvaar, en gaan
nou na die Nasionale Raad van Provinsies, wat dit
natuurlik ook sal goedkeur, en as Ramaphosa dit dan
onderteken, kan enige eiendom deur die staat gevat
word teen ‘n sogenaamde “nul-koers”. Dus hulle kan
dit wettig steel, want diefstal word nou gewettig.

Net soos daar weer ‘n oplewing in plaasmoorde is
nadat ‘n hof bepaal het dat “Kill the Boer” nie haat-
spraak is nie, kan verwag word dat diefstal van alle
aard, en veral grondbesettings, gaan toeneem.

Verdere duisternis is Julius Malema met alles weg-
kom. Hy het ‘n blanke polisie-offisier aangerand ty-
dens Winnie Mandela se begrafnis, maar die hof het
besluit “dit was nie opsetlik nie”. Dit is ‘n leemte in die
reg, want as ‘n persoon iemand anders “nie opsetlik”
doodmaak, is dit steeds strafbare manslag. Die verskil
tussen moord en strafbare manslag, is dat moord se
definisie is: “die wederregtelike opsetlike doodmaak
van ‘n menslike wese”, en strafbare manslag se defin-
isie is: “die wederregtelike nalatige doodmaak van ‘n
menslike wese” is. Die EFF gaan waarskynlik meer
aggressief teen Blankes en dalk selfs ander wets-
toepassers optree, en dit dan “per ongeluk” doen.

Die duisternis waarin die land inbeweeg, het nie net
met Eskom te doen nie, en soos steeds meer mense
hulleself tot hernubare energie wend om die duister-
nis te keer, sal ons onsself toenemend tot ‘n vryheid-
strewe moet wend om die ander duisternis af te weer.
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Die gees van oorgee en weggee

In hierdie ope brief beskuldig ons u van abdikasie.
Maar dit is nie net NEE-stemmers en opponente
van die NP wat dit doen nie. Die aanklag kom van-
uit u eie geledere, en word byna daagliks in sosiale
media herhaal – lees dit gerus self. Die skerpste
wat dit seker nog uitgedruk is, was deur u voor-
ganger, mnr. PW Botha, die voormalige leier van
die Nasionale Party en die voormalige staatspresi-
dent van Suid-Afrika. In ’n onderhoud met dr. Fritz
Gaum, die redakteur van Die Kerkbode (uitgawe
van 18 Mei 2001) laat mnr. Botha hom soos volg
uit [PW Botha, in Die Kerkbode, 18 Mei 2001, soos aange-

haal in Volksverraad, Waarom? Adv. PJ Pretorius, 2001]:

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

(Slot)

Mnr. Meinhard Peters

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

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

De Klerk het selfs in ’n boodskap wat ná sy 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.  

Dit is die vrugte wat gevolg het op dekades van
oorgee en weggee. Dit is die resultaat van die Na-
sionale Party se dekadensie. Die eens trotse Afri-
kanerparty is afgebreek, sodat die kiesers nie meer
erg sou hê aan volkstrou en duidelike beginsels
nie, sodat die kiesers makliker mislei kon word. Dit
staan alles in skerp kontras met die leiding van
volksmanne soos Hertzog, Malan, Strijdom en Ver-
woerd wat ons volk tot groot hoogtes gevoer het
en wat Republiekwording in 1961 moontlik gemaak
het. U het daardie prestasie van 31 Mei 1961 die fi-
nale nekslag toegedien.  

Waar die Afrikanerdom vandag ernstig verswak en
van politieke mag gestroop is, word dit sigbaar dat
die samelewing onder alle rasse besig is om te ver-
val. Nie net blankes ly onder die chaos van een mens
een stem, korrupsie, misdaad, nepotisme, uitbuiting
en sosialistiese regering nie, maar ook die Kleur-
linge, die Indiërs en die verskillende swart volke in
die land. Armoede en werkloosheid onder die mas-
sas is tans erger as ooit onder apartheid. En die
werklikheid van verskillende kulture, van verskillende
volke in ons land, word minder erken as ooit voor-
heen in die geskiedenis van Suid-Afrika. In plaas
van sulke erkenning ervaar Suid-Afrika naakte ras-
sisme en omgekeerde diskriminasie; ANC-beleid
op grond van kleur.  

Die Afrikanervolk laat my deesdae dink aan
’n motorkar met vier pap wiele en die spaarwiel
is weg. Wat het van ons geloftes geword?

...Nou is ons in ’n doolhof van verdwaling in
Suid-Afrika... Ons het boedel oorgegee. Die
Afrikanervolk, die Geloftevolk, het boedel oor-
gegee.
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Hoe mense vandag oordeel

oor die Nuwe Suid-Afrika

Mnr De Klerk, u kan gerus aandag gee aan wat
daar vandag oor hierdie land en sy regering gesê
word – oor die hele situasie wat deur u optrede ge-
skep is. In verband met die manier waarop parle-
mentêre sake hanteer word, het koerante in 2015 die
volgende opskrifte op die voorblad gehad: “Parliament
of Paranoia”, “Chamber of Insults”, “Ons parlement
is flenters”, en “Geweld bars los in die parlement”. 

Oor dieselfde gebeure het die algemene sekretaris
van die NG Kerk, dr. JJ Gerber, ’n openbare verkla-
ring uitgereik [Die Afrikaner, Maart 2015. [NG Kerk verkla-

ring: bladsy 10]] waarin die NG Kerk die volgende sê:
“Wat in hierdie land besig is om te gebeur, is die
pleging van onreg teenoor en die vertrapping van die
menswaardigheid van die Suid-Afrikaanse nasie.”
Hierdie oordele kom nie van NEE-stemmers nie,
maar van JA-stemmers! [In Die Afrikaner, Maart 2015,
bladsy 10.]

Een voorbeeld van die vertrapping van mens-
waardigheid is die afdwing van Engels as voer-
taal in Afrikaanse skole en universiteite; en ’n tweede
voorbeeld is die afdwing van Engels as voertaal vir
swart moedertaalsprekers in skole en universiteite
in Suid-Afrika. Op die gebied van taalgebruik het
die grondwet van 1996 ’n oneindige potensiaal vir
konflik ontketen. Ons sien byna daagliks die ge-
volge daarvan.

’n Ervare joernalis van Netwerk24, skryf die vol-
gende [Beeld, 2 Februarie 2019]: ”Ons dans om en om
oor dinge in hierdie land, maar ons weet die een
werk die ander in die hand: ’n onderwysstelsel wat
die meerderheid kinders in die land faal en weer-
loos laat; sosiaal-maatskaplike verval; leiers wie se
morele kompas lankal reeds rigting verloor het; en
ons eintlike nasionale sport: korrupsie. Maar vir my

gaan dit oor misdaad. Misdaad in Suid-Afrika is nie
die olifant in die vertrek nie, nee. Misdaad is die
gorilla in die teater... wat sit net waar hy wil.”

Daar het u nou ’n kort getuigskrif vir die Nuwe Suid-
Afrika van u drome. Dit was Nelson Mandela wat
die laaste gelag het, en wat verhef is tot die vlak van
’n wêreld-ikoon oor sy sogenaamde “versoening”. In-
tussen word u net onthou as blote oorgangsfiguur, die
liberale fasiliteerder en “die swartmense se groot wit
hoop”, soos The Economist u raak beskryf het. U
word deur swartmense onthou as ’n politieke leier wat
deur die momentum van die geskiedenis uit die pad
gevee is, en saam met u is daar korte mette gemaak
met die Afrikanervolk se staatkundige ideale.  

Waar het dit begin?

By herhaling moet ons terugkeer na die bedorwe
geskiedenis van die Afrikanerleiers in die AB en
die NP. Dit is genoeg om in hierdie verband die
woorde aan te haal van dr. Harry Mocke, iemand
wat in sy lewe ’n aktiewe lid van die Ruiterwag en
die Afrikaner Broederbond was. In die bundel In
die Dinkskrum Nommer 1 [In die Dinkskrum Nommer 1.
Dr. Harry en Judi Mocke. Suiderlanduitgewers, Pretoria. Sonder
datum bl. 53] skryf dr. Mocke: 

So het dit gegaan in die binnekringe waar ons mense
na u en ander leiers opgesien het. Laat ons nooit
vergeet wat die einddoel van hervorming was nie: die
totale omwenteling van die kulturele orde in Suid-
Afrika. Mnr. Chris Heunis, die minister van staat-
kundige ontwikkeling en beplanning, sê in 1988 in
die RSA Beleidsoorsig [RSA Beleidsoorsig, Jaargang 1
Nommer 2, Nov/Des 1988. Uitgegee deur die Buro vir Inligt-
ing, Heunis: bladsye 5-7]: 

Dit is vir almal duidelik wie laaste gelag het.

Aan die einde van die sestigerjare staan ek
weer midde-in ’n groep Broederbonders. Ek
word een van hulle. Weer jare van onvoor-
waardelike diens aan my volk. Geen per-
soonlike voordele gevra nie, nie eers daar-
aan gedink nie, niks gekry nie, behalwe die
voldoening wat ’n tevrede arbeider kry na ’n
dag se goeie werk.  Toe begin alles verrot van
binne. Die Broederbond verrot. Die Ruiter-
wag verrot. Die Rapportryers verrot. Hulle
word van binne uitgehol en van buite oorheers
en misbruik deur liberaliste in die top-es-
kalons van die regering, wat by elke Bonds-
beraad “met trane in die oë” vir ’n klomp
sotte kom vertel hulle kan nie anders as om
die land aan die ANC te oorhandig nie. Die
meeste huil saam en gee saam oor. 

Die Regering se hervormingsprogram het nie
net te make met die staatkunde van die land nie,
maar omvat die hele terrein van menswees:
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So het die NP met die stabiliteit van Suid-Afrika en
die toekoms van ons volk gedobbel, wetende dat
dit ’n gevaarlike onderneming was, wetende dat dit
die hele maatskaplike, opvoedkundige, ekonomie-
se en politieke orde omver sou gooi. U en u party
het dit beplan en uitgevoer. En vandag is die ramp-
spoedige resultate daar vir almal om te sien. Vir
diegene wat aan die Afrikanerstrewe getrou gebly
het, soos dr. Harry Mocke hierbo vertel, was dit
volkome gepas om daaroor te ween.

De Klerk het die verkeerde pad gekies

Mnr. De Klerk, u sal dit moontlik nie erken nie, maar
die geskiedenis sal weet dat u en die JA-stemmers
wat u agter u saamgesleep het, die verkeerde pad
gekies het. Dit is veelseggend dat die NP-span van
1990-1994 heeltemal opgebreek en uitmekaar ge-
spat het, en dat van die NP-leiers opgegaan het in
die Demokratiese Party, daarna in die Demokratie-
se Alliansie. Sommiges het selfs in die ANC be-
land of in bewegings soos die UDM. NP-leiers het
by swart partye aangesluit, soos mnr. Roelf Meyer,
een van u hoofonderhandelaars. Mnr. Pik Botha
het in een stadium uit desperaatheid gevra dat
kiesers tog liewer vir die ANC moet stem. Uiteinde-
lik is u party (toe die Nuwe Nasionale Party ge-
noem) in 2006 in sy geheel ontbind. Dit is wat u
volslae opportunisme opgelewer het – die Nasio-
nale Party het polities verdwaal en gesterf. Die party
het gesterf omdat hy ontrou was aan sy oorspronk-
like karakter en die beginsels wat dié party sterk ge-
maak het. Soos dr. Albert Hertzog in April 1969 in die
Volksraad gewaarsku het, sou die NP se mag in duie
stort wanneer hy sy beginsels versaak. Dit is die
kortbegrip van die saak. Die ondergang van die NP
en die NNP is ’n skandalige getuigskrif wat spreek
van swak leierskap. U het nie geweet waarvoor u
staan nie, en u het ook nie geweet waarteen u te
staan gekom het nie.

Die getuienis teen u politiek is die rampspoedige ge-
volge van u optrede en van die Nasionale Party se
mislukte hervormingsbeleid. Die Nasionale Party
het die wit vlag opgesteek in die aangesig van ’n be-
plande rewolusionêre oorlog teen die Blanke volk
van ons land. Die gevolge van u hensopbeleid duur
intussen voort en die einde daarvan is nog nie in
sig nie. Daardie gevolge kan ons soos volg opsom:

• Die skandalige vernietiging van selfbeskikking en
politieke vryheid van elke volk in Suid-Afrika (d.w.s.
van elke etniese groep, as u dit liewer groepe wil
noem).

• Die vernietiging van die stabiele orde wat oor 350
jaar in hierdie land opgebou is, ’n orde waarin daar
ruimte vir Afrikanervryheid was, maar waarin daar
ook op regverdige wyse ruimte gebied is vir die
vryheid van elke ander volk.

• Die vernietiging van die Republikeinse grondwet
van 1961.

• Die instelling van ’n ingrypende nuwe grondwet,
wat volledig gebaseer is op sosialisme en liberale
humanisme  ̶   ’n grondwet waaroor die blanke
kiesers van Suid-Afrika nooit kon stem nie en waar-
voor hulle nooit ’n mandaat aan die regering of die
parlement gegee het nie.

• Die NP se skandalige uitverkoping van Rhodesië
en Suidwes-Afrika; en die daaropvolgende ab-
dikasie-politiek in Suid-Afrika, waartydens die NP-
regering telkens voor internasionale afdreiging
geswig het. 

• Die oorhandiging van Suid-Afrika aan kommu-
nistiese- en sosialistiese politieke bewegings, met
die voorspelbare korrupsie wat daarmee gepaard
gaan.

• Die blootstelling van die Afrikaner se taal, kultuur
en godsdiens aan ’n onderdrukkende “meerder-
heidsbewind”.

• Die uitfasering van Afrikaans in akademiese in-
stellings, in skole, in die staatsdiens, in die howe
en in die openbare uitsaaidienste.

• Die bevordering van die liberale gelykheidsideo-
logie. Vergelyk gerus die uiteensetting van hierdie
ideologie deur dr. GD Scholtz in sy werk: Die proses
van gelykmaking, 1968. [Dr GD Scholtz: Die proses van
gelykmaking. Voortrekkerpers, Johannesburg, 1968]

Rampspoedige gebeure 
het gevolg op FW de Klerk 
se mislukte “versoening”.

politiek maatskaplik, opvoedkundig en eko-
nomies. Al hierdie lewensterreine is onlos-
maaklik aan mekaar verbonde... Hervorming
is niks anders as die verandering van die sta-
tus quo en as sodanig ’n tree die onbekende
in... Enige tydperk van hervorming is altyd
gevaarlik.
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• Die vernietiging van gedesentraliseerde ekono-
miese ontwikkeling in Suid-Afrika, waardeur daar
aan elke volk lewensruimte en ’n eie toekoms
gegun sou kon word. 

• Die voortgesette moorde op duisende blanke
burgers in stede en dorpe, op landbouhoewes en
op plase. Daarmee saam: die groeiende krisis van
rassistiese aanvalle in Suid-Afrika, insluitende aan-
valle op swartes uit Afrika. 

• Die volgehoue aanslag op blanke boere se po-
sisie in die landbou, ’n aanslag wat in belangrike
opsigte ooreenstem met wat in Zimbabwe gebeur
het, en wat nou aggressief uitgebrei word met ont-
eiening sonder vergoeding onder leiding van Cyril
Ramaphosa, Ace Magashule en Gwede Mantashe.

• Die ongekende korrupsie binne die nasionale staat
en al sy beheerde funksies, met insluiting van ver-
skynsels soos kaderontplooiing, sogenaamde reg-
stellende aksie (omgekeerde diskriminasie), wan-
besteding van belastinggeld, die aanstelling van
onbevoegde personeel, tenderbedrog op groot-
skaal en die skandelike verskynsel van staatskaping. 

• Die uitlewering van ons land aan bendes wat
renosters en leeus stroop; bendes wat met per-
lemoen, dagga, tabak en dwelms smokkel; bendes
wat met mense handel dryf; toordokters wat Swartes
vermoor vir liggaamsdele; bendes wat motors kaap;
bendes wat kabels steel; onwettige mynbedrywig-
hede; bendes wat toeriste beroof; ondergrondse
kartelle uit Afrika, uit Indië en die Verre Ooste.
Suid-Afrika word vandag uitgebuit deur skelms wat
geen landswet respekteer nie. (Terloops, dit is hoe
’n mislukte staat lyk.)

U sogenaamde grondwetlike hervorming is uitein-
delik deurgevoer as ’n kwalik-verbloemde politiek
van kapitulasie, abdikasie en oorgawe. Daar-
sonder sou u nie Nelson Mandela aan bewind gekry
het nie. U kon net twee jaar vasklou aan die sinken-

de skip waarop u vanaf 1994 onder Nelson Man-
dela gevaar het. U het die handdoek ingegooi en die
bedeling wat u saam met die ANC en die SA Kom-
munistiese Party gedien het, eerloos verlaat. U het
daardie optrede nog nooit gerepudieer nie, trouens
u beweer stellig u sou dieselfde pad weer loop.

In ’n oorsig van die nalatenskap van Nelson Man-
dela kom dr. Pieter Möller tot die volgende slot-
som: ”Vir die Afrikanervolk met sy helde-verlede is
dit beskamend dat sy vryheid sonder enige weer-
stand bloot weggegee is. Dié twyfelagtige eer kom
FW de Klerk toe, dat hy deur sy verraderlike op-
trede die bewind op ’n skinkbord aan die ANC oor-
handig het. Alles wat die Afrikaner derhalwe vandag
in Suid-Afrika beleef, moet voor sy en sy kollegas
van die eertydse Nasionale Party gelê word.” [Dr.
PW Möller: Die Mandela-Legende II, sy nalantenskap.  Vyfde
hersiene druk. 2015]

U uittrede uit die regering van Nelson Mandela in
1996 het getuig van die futiele pad wat u en die
JA-stemmers gekies het. Heel gou na 1994 het
gesiene Afrikaners geskryf dat hulle hartlik spyt
was dat hulle ooit JA-gestem het. Wanhoop, ver-
warring en moedeloosheid het op die meerderheid
van die Afrikaners neergesak. Hierdie wanhoop is
die gevolg van die roekelose en ruggraatlose op-
trede van die Nasionale Party onder u leiding vanaf
1989. 

Mag die Afrikanervolk se nageslag altyd besef wie
verantwoordelik was vir die skade wat aan ons
volk, en sodoende aan die hele blanke beskawing
in Suid-Afrika, gedoen is deur die JA-stem van
1992  ̶  deur die NP se lamlendige hensop-politiek
onder u aanvoering. 

Die geskiedenis sal hard oordeel oor diegene wat
te midde van ’n stryd om die lewe en dood van ’n
volk hulle eie verantwoordelikhede versaak het. Die
geskiedenis sal hard oordeel oor leiers wat die
Afrikanervolk op ’n kritieke oomblik in die steek ge-
laat en die wit vlag opgesteek het.  

Plaasmoorde

(Van bladsy 1)

op ŉ kennisgewingbord aangebring wat polisielede
verbied om sekere sake te open indien daar nie ŉ
verdagte in die saak is nie. Klaers in sake  moet dus
skynbaar self hulle verdagtes saambring. Dit beteken
dat talle misdade nie op rekord geplaas word omdat
die sake geweier word. Dit gebeur na verneem
word op talle ander plekke ook.

Dan hou die polisie hulle ook eerder besig met die
pleeg van misdaad in plaas van die bekamping van
misdaad. Volgens ‘n verslag van die Onafhanklike
Polisie Direktoraat (Opod) het daar in die 2021

boekjaar slegs in die Wes-Kaap 11 mense gesterf
aan die hand van polisie optrede, sewe is dood
terwyl hulle in polisie aanhouding was, nege mense
is deur polisielede verkrag en tien gevalle van
marteling deur die polisie is aangemeld. In totaal
is 662 sake na Opod verwys vir ondersoek.

HNP se 
landposadres:

Posbus 18826, 
Pretoria-Noord, 0116
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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

Reeds in antieke tye het filosowe besef hoe be-
langrik die opvoeding van kinders is en die gevaar
as dit in die hande van die verkeerde persone
oorgelaat word. Ons volk se kinders is sedert die
oorgawe aan die ANC-bewind die slagoffers van
‘n vreemde ideologie.

Die Griekse filosoof Plato het reeds 450 vC by
monde van Sokrates, dié wyse woorde gespreek: 

Selfs ons geskiedenis, ja selfs ons kultuurwaardes,
word omgekeer en aan ons kinders voorgehou as
die norm. Weet ons kinders vandag wat ons volk-
swaardes is wat van geslag tot geslag oorgedra is?
Ken hulle nog ons geskiedenis? Die Groot Trek,
Bloedrivier, ons Vryheidsoorloë, ons taalstryd of
ons ekonomiese stryd om weer te herstel na die
Engelse onderdrukking. Ons mag dit sekerlik nie
toelaat dat ons kinders onkundig opgroei nie.

Hoor hoe gepas GA Watermeyer die verantwoor-
delikheid vir die opvoeding van ons kinders aan die
onderwysers opdra; mag ons by die onderwysers
ook die plig aan ons ouers en grootouers deurgee:

Gietvorms

Gietvorms van ons jeug , ons vra
dat julle skouers breed moet dra;

jul bou met meer as staal of steen
ons volkswees wentel om jul heen...

Aan julle is daar mag gegee
bó die wat wet of vonnis smee:

mag van die liefde, mag van vrees,
mag oor die wording van die gees.

Bo die struktuur van been en bloed
staan jul gestaltes in die gloed

van ewigheid, wat om die mens
se innerlikste wese grens;

agter bewussyn van die brein
skemer die siel se teerder grein.

Die Volksdigter GA Watermeyer (Deel 2)

Wat julle wond, word nooit meer heel,
wat julle sterk, staan stoer verseël

teen ruk van elke later wind
om rigting teen die son te vind..

Gietvorms van ons jeug, ons vra
dat julle harte deernis dra;

jul bou met meer as staal of steen,
ons volkswees wentel om jul heen.

Die gedig is uitgegee in Julie 1957 in GA Watermeyer
se digbundel, “Republiek van Duisend Jaar”, en
vandag selfs nog meer van pas as tydens die uit-
gawe. Die ontvanklikheid van ‘n kind en die belan-
grikheid van die regte kennis word kragtig uitge-
spel. Die opvoeding vorm nie net die denke nie,
maar bou ook weerbaarheid teen ongewenste en
valse breinspoeling. Die opvoeding gaan dieper as
net kennis dit raak ook die kind se siel.

Die gedig verdien om nog ‘n keer aandagtig gelees
te word en om dit ook met ander te deel.

Sal ons daarom goedsmoeds toelaat dat ons
kinders na enige storie, wat deur enige iemand
opgemaak is, luister en dan dat hulle menings
vorm wat grootliks die teenoorgestelde is van
wat ons dink hulle moet hoor as hulle opgroei?
Ons sal dit sekerlik nie toelaat nie.
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’n Politieke voëlvlug oor 50 jaar

Bestellings en navrae:

Tel  079 752 4898 
(voormiddag)

hnpvansa@gmail.com

Bankbesonderhede vir betalings

HNP    Absa Tjekrekening 
Takkode 632 005
Rekeningnommer 020 001 348
Verwysing: U van + Album 

Op 2 Februarie 1990, 30 jaar gelede, het mnr FW de Klerk sy bekende Rooi Vrydag-toespraak gehou.
Op daardie dag het hy aangekondig dat die SAKP ontban gaan word en dat die kommunis, Nelson Man-
dela, vrygelaat gaan word.

Dié toespraak, met die daaropvolgende onderhandelings met die ANC en die SAKP, die skryf van ’n
nuwe grondwet en die onwettige een mens een stem-verkiesing in 1994, het daartoe gelei dat die eens
vooruitstrewende Suid-Afrika tot rommelstatus verval het.

Maar dit was nie net mnr FW de Klerk wat verantwoordelik was vir dié toestand nie. 
Na die moord op dr HF Verwoerd was daar vir 25 jaar politieke toegewings wat gelei het tot mnr De Klerk

se oorgawe. 

Hoe lyk dié politieke geskiedenis? 
Wat was die politieke toegewings wat oor 50 jaar plaasgevind het? 

Is daar teen dié toegewings gewaarsku, wal gegooi, weerstand gebied?
► Lees dit alles in die HNP se Gedenkalbum: ’n Politieke voëlvlug oor 50 jaar!
► Die koste is R600 per boek. Koerierkoste is R100.

Hermanus van der Schyff

Ons het nou vir twee uitgawes geen terugvoer oor
die Uitboufonds gegee nie.

Intussen het die Fonds aangehou met insamelings
en kan ons in hierdie uitgawe redelike goeie nuus
gee. Dit help Die Afrikaner op die korttermyn,
maar los nie die probleem van te min fondse heel-
temal op nie.

Om ’n uitgawe soos Die Afrikaner gereeld te laat
verskyn word deurlopend fondse benodig. Onthou
dat u die publikasie gratis ontvang. Dit maak nie
saak of die bydrae R50 of meer is nie, elke bedrag
word waardeer.

Ons maak die fondse en hul skenkers vanaf die
laaste verskyning vandag bekend en bedank die
skenkers vir hul bydraes. Sonder dié hulp sal Die
Afrikaner nie kan verskyn nie. Laat dit ons ander
lesers motiveer om ook iets aan die Fonds te skenk.

Mnr.  Bennie Botha R 5 000
Mev. Lulu Steenkamp R    200
Mnr. J Naude R    200
Mnr. HG van der Westhuizen R    500

Mnr. Hansie Theart R10 000 
Mnr. A Alkema R  1 000
Mnr. Gert Botha R     500
Mnr. Johan Wiesner R  1 000
Mnr. M Pentz R     400
HNP Oudtshoorn-tak R  2 500
Akademikus, Nederland R  2 000
AE Breytenbach R     200

Die Finansiële Komitee spreek hul besondere dank
uit aan dié lesers wat Die Afrikaner so ondersteun
en doen ’n beroep op ander om ook bydraes te maak.

Help asseblief om Die Afrikaner steeds uit te gee.

Betaal asseblief u bydrae in by:

Die Afrikaner- uitboufonds 

Bankbesonderhede:

ABSA tjekrekening:  020001348

Rekeningnaam: HNP (die uitgewer van Die Afrikaner)

Takkode:  632005

Verwysing: U naam en van
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Die Brits-gebore voormalige grootkop by Anglo
American, Clem Sunter, het in ‘n artikel vroeër van-
jaar gewaarsku van die jeug tydbom waarmee
Suid-Afrika sit.

Sunter, wat bepaald nie konserwatief is nie, het
bekendheid verwerf vir sy boeke waarin hy toe-
komstige scenario’s skets. Sy artikel oor die jeug is
ook in daardie lig geskryf.

Hy sê sy artikel gaan nie eintlik oor ras nie, maar
oor getalle van die jeug soos hy dit by Statistiek
SA gekry het. Die syfers is van 2014, en lyk so:

Ouderdomsgroep 0-4 jaar:
Swart: 4 936 601
Kleurling: 420 171
Asiate: 99 256
Blank: 263 301

Ouderdom 5-9 jaar:
Swart: 4 541 523
Kleurling: 428 867
Asiate: 96 953
Blank: 269 367

Ouderdom 10-14 jaar:
Swart: 4 303 892
Kleurling: 444 983
Asiate:   93 863
Blank: 280 988

Ouderdom 15-19 jaar:
Swart: 4 357 984
Kleurling: 451 117
Asiate: 101 609
Blank: 306 851;

Ouderdom 20-24 jaar:
Swart: 4 417 106
Kleurling: 427 547
Asiate: 109 668
Blank: 312 797.

Totale:
Swart: 22 557 106
Kleurling: 2 172 685
Asiate: 501 349
Blank: 1 433 304.

Verhoudings:
Swart: 84,6%
Kleurling: 8,2%
Asiate: 1,8%
Blank: 5,4%.

In vergelyking is die verhoudings vir die hele be-
volking, gegrond op ‘n bevolking van 54 miljoen:

80%  Swart
9%  Kleurling

2,5% Asiaties
8,5% Blank

Sunter bepaal dan dat die syfers vir wit, bruin en
Asiatiese jeug sedert 1990 redelik staties gebly
het, terwyl dié vir die Swartes sedert 2005 gelei-
delik toegeneem het tot 'n punt waar hulle nou
byna 85% van hul ouderdomsgroep uitmaak.

“Sedert 1990 het die getalle van swart jeugdiges –
tussen die ouderdomme van 0-24 – met 11% toe-
geneem terwyl dié van die Kleurlinge, Asiërs en
Blankes met onderskeidelik 1%, 9% en 15% afge-
neem het, skryf Sunter.

“Eenvoudig gestel, die swart geboortesyfer neem
vinnig en bestendig toe, dié van Kleurlinge neem
stadig af, dié van Asiërs het tussen 1990 en 2005
afgeneem, maar neem nou weer effens toe en die
blanke geboortesyfer daal vinnig en bestendig
sedert 1990.”

Sy skatting is gevolglik dat daar teen 2030, gegrond
op huidige groei, vir die ouderdomsgroep 0-24
91 Swartes, 7 Kleurlinge, 1 Asiër en 1 Blanke in
elke groep van 100 jongmense sal wees.

Hy maak dan ‘n redelik verdoemende stelling: “Die-
gene wat so aanhou peuter om die Blankes in die
see in te jaag, moet nie meer moeite doen nie,
want ons verdwyn in elk geval vinnig en teen 2030
sal waarskynlik minder as 2% van die totale be-
volking uitmaak.”

Hy sê die slegte nuus is dat hongersnood, werkloos-
heid en ellende waarskynlik steeds teenwoordig sal
wees, maar dit sal oor die algemeen net op Swar-
tes van toepassing wees, aangesien hulle teen



10     Die Afrikaner 30 September 2022

daardie stadium meer as 90% van die bevolking
gaan uitmaak.

Sunter wys daarop dat daar tans in werklikheid 4,9
miljoen Swart jongmense van 0-4 jaar oud is, ter-
wyl die totale wit bevolking slegs 4,5 miljoen is!

“Dink ook daaraan dat daar nog 4,5 miljoen swart
jongmense van 5-9 jaar oud is, nog 4,3 miljoen van
10-14 en nog 4,3 miljoen van 15-19 jaar oud is – ho-
pelik almal by die skool – en jy begin die grootsheid
van die uitdaging wat die land en die regering in die
gesig staar in die poging om sulke getalle te voed,
te huisves, op te voed en andersins te onderhou.

“Met betrekking tot werkloosheid onder die jeug –
bereken op 48% oor die hele linie deur Stats SA –
wil dit voorkom asof van 'n totale bevolking van
hierdie groep van 10,4 miljoen, 5 miljoen dus werk-
loos is, en selfs meer ontstellend is dat ten minste
4,2 miljoen hiervan is Swart.

“As in ag geneem word dat die hele blanke bevolking
ongeveer 4,5 miljoen is, is dit 'n syfer wat almal
moet bekommer met betrekking tot onderwys, mis-
daad, dienslewering, staatsbesteding, werkskep-
ping en sosio-ekonomiese ellende.

“Bogenoemde gee ons almal aanwysings waar-
heen die land op pad is en die belangrikste van wat-
ter probleme voorsien kan word,” waarsku Sunter.

Die jeug tussen die ouderdomme 15-24, is onge-
veer 10 miljoen en maak tans 20% van die totale
bevolking uit. Die jongmense tussen die ouder-
domme van 0-14 is sowat 16 miljoen oftewel 30%
van die bevolking.

“Voeg hierdie twee groepe bymekaar – 50% van
die hele bevolking en 26 miljoen in getal – en jy
sien die omvang van die probleem wat ons in die
gesig staar, tensy werk geskep word, vinnig, of die
swart geboortesyfer vertraag word.

“Dit is opvallend dat vigs nie die effek gehad het
wat beweer is dit sou hê nie en gevolglik ontplof
die jong swart bevolking ver verby wat die land kan
hanteer, nou of in die toekoms.

“Ongelukkig wil dit voorkom asof die regering, ook
bekend as die ANC, óf onbewus is óf nie omgee vir
hierdie groeiende probleem wanneer hulle ernstig
bekommerd moet wees oor toelaes, subsidies, on-
derwys, behuising, dienste – alles wat eintlik met
hierdie ouderdomsgroep verband hou – gaan om

'n toenemend groter deel van hul begroting te eet,
ongeag wat hulle nou doen.

“Die Suid-Afrikaanse ekonomie moet vinnig groei,
van nou af, as dit nog 26 miljoen werksoekers oor
die volgende 15 jaar gaan absorbeer.

“Ons kan hulle nie uitvoer nie, ons moet vir hulle werk
skep! Om hierdie rede alleen behoort die regering
aktief 'n omgewing te skep waarin werksgeleent-
hede maklik geskep kan word, hulle moet poog om
die swart geboortesyfer te vertraag en hulle moet
konsentreer op die skep van kapitalistiese oplos-
sings vir honger monde, eerder as om 'n ontploffen-
de bevolking van jong hoopvolles in sosialistiese
idees in te lok.

“As hulle dit nie doen nie, en dit lyk of hulle nie gaan
nie, dan stuur SA af op 'n groot probleem, ten spyte
van Eskom en die res, deurdat daar meer jong
mense sal wees as wat daar genoeg kos en drink-
goed, behuising, onderwys en dienste sal wees om
vir hulle voorsiening te maak.

“Sosialisme gaan beslis nie soveel monde voed
nie en toelaes en subsidies sal enige toekomstige
regering uiteindelik lamlê,” waarsku Sunter.
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Die voormalige KP-LV vir Potgietersrus, die 69-
jarige mnr. Schalk Pienaar, is in die oprit van sy
motorhuis in Potgietersrus vermoor.

Mnr. Pienaar was ‘n praktiserende prokureur, en
na verneem word was hy besig met ‘n groot on-
dersoek na ongerymdhede by die plaaslike ower-
heid van Potgietersrus. Mense na aan hom maak
geen geheim van hulle bewerings dat hulle glo dat
hy vermoor is voordat hy sy bevindings kon oop-
vlek en ‘n klomp mense agter tralies en met leë
bankrekenings gelaat het.

Na die afsterwe van die KP se leier, dr. Andries
Treurnicht, was daar bespiegelings dat die onder-
leierskap na mnr. Pienaar kon gaan, al was die
naam van dr. Pieter Mulder ook in die boek. Mnr.
Pienaar was beskryf as die regtervleuel van die
KP. Uiteindelik is dr. Willie Snyman van Pieters-
burg as ‘n kompromis-kandidaat as onderleier aan-
gewys nadat dr. Ferdie Hartzenberg die leierskap
oorgeneem het.

Een van die mense wat mnr. Pienaar goed geken
het, was dr. Sydney Gregan, voormalige onderleier
van die HNP, en die volgende huldeblyk het uit sy
pen gevloei wat Die Afrikaner met dr. Gregan se
toestemming hier plaas:

“Rus in vrede, Schalk.

“Ek het Schalk Pienaar in 1983 ontmoet toe ek as
tweedejaar regstudent by die RAU dit op myself
geneem het om 'n petisie op te stel teen die oop-
stelling van die RAU. Schalk was toe reeds 'n
prokureur in Johannesburg en 'n oud-Raukie.

“Die linkses, met Marthinus van Schalkwyk (later
ANC parlementslid, let wel!) aan die spits het my
selfs gedreig met skorsing vanaf die RAU, maar ek
het volgehou, meer as 'n 1 000 handtekeninge ge-
kry en ons het 'n massavergadering afgedwing. Daar,
met die RAU-ouditorium stampvol, het ons mosie
gewen. RAU moes nie oopgestel word nie. Maar
die Broederbond (met prof. Pieter de Lange, die
rektor aan die spits) het anders besluit en RAU is
oopgestel. Die res is geskiedenis. 

“Ek sou daardie jaar Nuusmaker van die Jaar wees,
maar sou veel eerder wou sien dat RAU 'n univer-
siteit sou bly vir ‘ons’ mense.

Schalk Pienaar by sy huis vermoor

“Ek en Schalk sou daarna baie gesprekke voer oor
ons volk, die Afrikaner. Hy het 'n passie vir ons volk
gehad en nooit teruggedeins nie. Dit het my ook
geïnspireer. Mens betaal 'n prys daarvoor. Hy het
beslis. Schalk Pienaar was hartstogtelik Afrikaner.
In murg en bloed. Deurdrenk van Afrikanerwees.
Dit alleen plaas hom in 'n spesiale kategorie van
mense wat dit feil vir ons volk gehad het. Hulle
soort is min. 

“Ons sal jou mis Schalk. In 2015 het ek op Potgie-
tersrus die Geloftedagtoespraak op Schalk se uit-
nodiging gehou en middagete by hom en Fransie
geniet. Daar het ons vir oulaas geworstel met ons
volk se roeping. Dit was heerlik stimulerend. En so
word Schalk ook nou deel van die statistiek van 'n
bende lafhartige misdadigers wat deur die ‘NP’ aan
bewind geplaas is. Ons is vrede en veiligheid belowe
deur Pieter de Lange en Marthinus van Schalkwyk.
Onthou u nog? Mag die Afrikanervolk tog weldra
besef dat sy heil nie by die vroompraters en vrede-
praters lê nie, maar wel by diegene wat bereid is
tot stryd. Want stryd is lewe. Daarvan was Schalk
Pienaar die lewende getuienis.

“Tot weersiens Schalk.”
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Videos van Jaap Marais op YouTube

Ek sien die tegniese manne van die HNP het 'n
YouTube-kanaal geskep waar videos van oorlede
mnr. Jaap Marais se toesprake gelaai is.

Ek het nou na die toespraak gekyk waar mnr. Ma-
rais die onthulling van die Idasa-komplot bespreek.

Ek verneem van een van die manne wat daarby
betrokke is, dat hulle beoog om in die toekoms kort
videos oor die heersende situasie in Suid-Afrika te
maak wat op die kanaal geplaas sal word.

Vir die mense wat weer hul kennis van die ver-
raad van die NP wil opskerp, gaan kyk en luister
gerus na die videos. Vertel ook vir u vriende en
kennisse daarvan. Dit is baie leersaam. Selfs ek
wat al die jare 'n HNP-lid is en die meeste van die
vergaderings bygewoon het, is dit regtig goed om
weer die besonderhede te hoor.

Baie dankie vir die groot werk.

Johan du Plessis, Pretoria

Aitsa vir Aitsa

‘n Geruime tyd al, is ‘n sekere “Afrikaanse” radio-
stasie wat vanaf Pretoria uitsaai, en volgens hom-
self glo baie “wees, werk en leef (of só iets) in
Afrikaans” is, besig met ‘n massiewe advertensie-
veldtog vir sy “Aitsa!”-toekennings later vanjaar.

Ek sien op een van hulle webblaaie dié Aitsa-
ding is glo om “lirieke van hoogstaande gehalte” in
“Afrikaanse musiek” te “erken”. Wel, hóé “hoog”
feitlik alle deesdaagse Afrikaanse “lirieke” staan, is

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.)

seker maar debatteerbaar, maar vir my is dit maar
deurgaans tonekrul-simpel en rugkromtrekkend-
kwatsj, soos die Duitsers sê. Seker maar omdat ek
nie ‘n SÔÔÔLdaat, of ‘n KAAAPtein is, of in die wieg
gelê is vir die VERhoog nie, en daarom net in die
skaDUU van die soetDOringboom sit en kritiseer...

Maar miskien die interessantse, synde en ko-
mende van dié net woes Afrikaans wesende, wer-
kende en lewende radiostasie, is dit: Volgens een
van sy genoemde webblaaie, is die aand se twee
so al op sy Engelse “MC”’s (maastir of sêrremôn-
nies; seremoniemeesters, maar dié radiostasie het
seker nog nooit van daardie woord gehoor nie...),
ene Pieter Koen, en, ene Mari Molefe van Heerden...

Geen verdere kommentaar!
Man!!!, DIT gaan nou vir jou ‘n “Afrikaans”-we-

sende aand duisend wees, hoor! Wat ek vir al die
geld in die wêreld NIE sal wil bywoon NIE...

Johan Wiesner, Verwoerdburg

Goeie nuus uit Europa

Uit die min goeie nuus wat daar deesdae in die nuus
is, het daar wel twee uitstaande goeie geskiedkun-
dige dinge die afgelope twee weke plaasgevind.

Die eerste goeie nuus is dat Swede 'n regse
party verkies het om die land na baie jare uit die
hande van linkse regeerders te neem. 

In Italië het 'n kombinasie van regse partye wat
'n ooreenkoms met mekaar aangegaan het voor
hul nasionale verkiesing, ver gewen.  

Hierdie oorwinnings van regse partye het skok-
golwe deur die ander lande met linkse regerings
gestuur en veral die Europese Unie maak nou be-
noude spronge.

Dit is goeie nuus. Mag dié oorwinnings ander lande
aanspoor om ook na regs te swaai en die idee van
'n eenwêreldstaat tot niet maak. Mag dit ook die
Europese Unie se nadere afsterwe vinniger tot ver-
vulling bring. En die belangrike ander aksie moet
wees om die WEF tot niet te maak.
Ek wil graag die twee lande gelukwens met hul ve-
randerings in regerings en die hoop uitspreek dat
hulle nou na die gewone lid van die publiek se be-
lange sal begin omsien.

Jan Bezuidenhout, Pretoria
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Hermanus van der Schyff

Die ANC is so besig met binnegevegte vir hul nu-
we leier, dat min nuus hier ter plaatse gemaak
word waaroor mens kan skryf.

In die buiteland is daar nie 'n land wat nie deur
stygende inflasie geraak word nie. Die oorsaak van
hierdie wêreldprobleem is die oorlog in Oekraïne. 
Oekraïne sou volgens militêre kommentators reeds
lankal die stryd verloor het, maar met die wapens
en finansies wat ander lande soos veral die VSA
en lande wat lid van Navo is, kon hulle die gevegte
uitrek. 

Dit is jammer dat lande waarvan die inwoners
van dieselfde ras, meestal dieselfde geloof en selfs
gewoontes, in 'n oorlog met mekaar betrokke raak. 
Die sanksies wat teen Rusland ingestel is, het op
die oog af goed gelyk om Rusland te dwing om die
oorlog te staak. Die reaksie van Rusland was alles
wat sy vyande nie verwag het nie. Nie net het Rus-
land die geld wat dit verloor het toe die VSA dit ver-
hoed het dat Rusland daartoe toegang kry, oorleef
nie, Rusland se aksies en reëlings het veroorsaak
dat die Russiese roebel se waarde teen ander geld-
eenhede gestyg het. 

Daar is byvoorbeeld deur die Westerse lande
besluit om Rusland uit die Swift finansiële stelsel
uit te sluit. Dit het veroorsaak dat Rusland nie geld
tussen banke kon skuif nie. Vir 'n kort tydjie het dit
Rusland se handel met ander state belemmer. Rus-
land het egter deur Sjina se internasionale bank-
diens dit reggekry om geld tussen banke uit te ruil.
As teenvoeter vir die sanksies, het Rusland begin
om die uitvoer van sy gas en olie te verminder. Eers
het hulle die vermindering tot op 20% van die ge-
wone lewering gebring.

Dit het toe tot skoktoestande in Wes-Europa ge-
lei. Ewe skielik het dié lande nie genoeg gas en
olie gehad om in die energiebehoeftes van hul lande
te voldoen nie. Nadat daar nie toegewings in die
sanksies teen Rusland gemaak is nie, het Rusland
die lewering van olie en gas gestaak. Daar is wel
enkele lande soos Hongarye wat nie aan die sank-
sies deelneem nie en dus steeds gas en olie uit
Rusland ontvang. 

Dit is nodig dat ons hierdie probleem verder be-
kyk. Die tekort van olie en gas kon aanvanklik deur
lewering van olie van die lande in die Midde-Ooste
opgelos word. Weer eens was Rusland die Weste
een voor en het ooreenkomste met Iran, VAE en
Saudi-Arabië verhoed dat die Weste olie vandaar
kan ontvang. Joe Biden het met sy oorname as

president van die VSA die ontginning van olie in sy
land ingekort en die VSA het ook nou ernstige
tekorte aan olie en gas. Hy het 'n paar maande
gelede Saudi-Arabië persoonlik gaan besoek om te
smeek dat meer olie beskikbaar gestel moet word,
maar is meegedeel dat Saudi-Arabië op vol kapa-
siteit werk en dus nie enige verdere verhoging in
olie kan lewer nie. 

Dit is hier waar Klaus Schwab inkom met sy kame-
rade soos Bill Gates, L. Fink (die hoof van Black-
rock beleggingsdieste), Chrystia Freeland (vise-
eerste minister van Kanada), Kristalina Georgieva
(van die IMF), Fabiola Gianotti (direkteur-generaal
van CERN), Al Gore (gewese visepresident van die
VSA), Joe Kaese (voorsitter van toesighoudende
liggaam in Siemens), Christine Lagarde (president
van die Europese Bank), Patrice Motsepe (swaer
van Cyril Ramaphosa) en Mark Schneider (van Nes-
tlé) om net 'n paar van die bekendstes te noem. Dit
is belangrik dat Ramaphosa se kontak met die
WEF genoem word, want dit raak die toekoms van
Suid-Afrika se energie. Ons energie is reeds op 'n
mespunt en dreig om geheel en al in duie te stort.
Een van die belangrikste lede van die WEF is ko-
ning Charles III van Engeland. Hy het as prins Char-
les die video gemaak waar die wêreld ingelig is dat
die "Great Reset" moet plaasvind om die lewe op
die aarde meer genotvol te maak. Wat sy rol nou
as koning gaan wees, weet ons nog nie, maar hy
het nou nog 'n groter status. Dit sluit aan by Klaus
Schwab se verklaring dat teen 2030 ons as in-
woners “niks meer sal besit nie, maar wel gelukkig
sal wees”.

Dit is hierdie liggaam wat tydens die Covid-19-
pandemie die verskriklike inperkings en daarna die
voorskrifte laat uitreik het dat mense almal met
entstowwe, wat nog nie na behore getoets was nie,
ingeënt moet word. Terwyl die meeste lande reeds
uit die pandemie beweeg het, is daar nog lande
wat vereis dat almal ingeënt moet word. Van hier-
die lande is die VSA, Nieu-Seeland en Kanada. Al-
hoewel daar al hoe meer bewyse na vore kom dat
van die entstowwe wel mense se hartspiere aantas
en hofsake daaroor gemaak word, volhard hierdie
regerings daarmee. Een van die redes vir die lawwe
en strawwe inperkings tydens die pandemie se piek,
was om te sien hoe ver inwoners gedryf kon word
om regerings en die WGO se reëls na te volg. Hul-
le het goed daarin geslaag en poog nou om ander
beperkings op die inwoners toe te pas met die hoop
dat dit ook soos tydens die pandemie nagevolg sal
word.                                   (Vervolg op bladsy 14)

Vanaf die lessenaar van die Hoofsekretaris



14     Die Afrikaner 30 September 2022

“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

(Van bladsy 13)

Hierdie WEF is deel van die groep wat lande ge-
dwing het om oor te slaan na die sogenaamde groen
energie en om hul steenkool-en kernkragsentrales
af te skakel. Heelwat Europese lande het dit begin
doen en is veral Engeland en Duitsland in die  moei-
likheid met dié dat Rusland die olie en gas se lewe-
ring toegedraai het.  

Selfs Ramaphosa het onlangs 'n besoek aan Joe
Biden gebring. Daarna het Biden in 'n televisie-uit-
sending bekend gemaak dat Suid-Afrika ingekoop
het in die idee om oor te slaan na "groen energie"
en dat die VSA sal help dat Suid-Afrika dit regkry.

Die punt wat ek wil aanraak is dat alhoewel al
hierdie magte die aarde se regerings wil vernietig
en daarby 'n groot massaslagting van mense deur
hierdie beheer oor groen energie en beperking op
voedselvoorsiening teweeg wil bring, het die oorlog in
Oekraïne 'n invloed wat nie vooraf voorsien was nie.
Met die oorlog en die sanksies teen Rusland het die
Russiese teensanksies wat olie- en gasvoorsiening
betref, die bevolkings in opstand laat kom oor die
geweldige styging in energiepryse en gepaard-

gaande hoë inflasie. Swede het in verlede week se
verkiesing 'n regse regering verkies. In Italië het die
regse party, Broers van Italië, die naweek die ver-
kiesing in Italië gewen. Makron van Frankryk het
wel die presidentsverkiesing gewen, maar die regse
groepe onder Marine le Pen beheer die parlement.
In België word die grootste betoging in hul geskie-
denis hierdie naweek verwag. In Duitsland vind
ook stakings plaas en word daar deur sekere kom-
mentators verwag dat die kanselier, Olaf Scholz, nie
meer lank in sy pos gaan wees nie. In Tsjeggië het
70 000 mense twee weke terug teen hul regering
se groen beleid betoog. Britse energiepryse gaan
met 80% styg en daar is reeds ongelukkigheid onder
die inwoners oor stygende koste.

Die vraag wat gevra kan word is of die WEF oor
genoeg beheer beskik om hulle misdadige beleid
onder sulke omstandighede steeds te kan uitvoer?
Gaan die gewone lede van die publiek wakker skrik
en teenstand bied teen die WEF se planne?

Ons kan net hoop dat al hierdie onderdrukking
van inwoners genoeg sal wees om hulle wakker te
maak om teen die groter en bose beleid wat die WEF
op hulle wil uitoefen, teen te staan. 

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
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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: Filippense 4:13:  Ek is tot alles in
staat deur Christus wat my krag gee.

Oordenking:

Natuurlik is die vraag nie gemik op dit wat oog-
lopend is nie. My inherente menswees. Daardie
“ID” wat deur my oortuigings, geloof en beginsels
uitgemaak word. U, die leser, kan uiteraard meer
daarvan insien en verstaan as die kinders vir wie
geleer moet word dat hy/sy Christus se kind/eien-
dom is. U en ek kan verstaan dat die verdere waar-
heid van kind/eienaar wees, is dat ek, synde kind
van God, in my Verlosser moet wees!  Joh.15:4:
Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen
vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok
bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie.
Daarom dat Paulus sê: Ek is tot alles in staat deur
Christus wat my krag gee. Daarom gee Christus
aan my identiteit! Buite Hom is ek, soos die kerk-
hervormer, John Knox, gesê het: dieselfde as die
moordenaar wat voor my oor die straat loop. Binne
in Hom egter: tot alles in staat!

My antwoord op die vraag is dus: Wie is ek? Ek is
deur die genade van God ‘n weergeborene, nóú in
Christus wat my tot alles in staat stel en dra die
naam...!

Ek kyk na ‘n video van ‘n man wat sonder arms ge-
bore is. Hy het ‘n lewenslange stryd omdat mense

aan hom ‘n identiteit gee (‘n kwaliteit as u wil) wat
gekoppel is aan wat hulle van buite kan sien. Hy
róép dit kliphard uit: “Ek is nie wat jy van buite kan
sien nie, maar ek is my binnekant!”

Onthou óns dit? As ons dit onthou, dan moet dit
ook waar wees van ons as ons saam is, waar ons
volk is. Hoe lyk ons volksidentiteit vandag?

Gebed: Hemelse Vader, U gee aan ons die ge-
nade en daarna die verantwoordelikheid om te weet
en te onthou wie ons is. Sal U ons asseblief lei dat
dit bly ontwikkel in ons lewens? Dit smeek ons U in
die genade van ons Verlosser Christus.

AMEN

Woord en wêreld
Wie is ek?

Deur Dr. Gideon Grobler
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Liewe sus Katrien,

My Maandagoggend het sover
sonder veel blouigheid begin en
terwyl ek 'n blaaskansie met 'n
koppie tee by die kombuistafel
neem, wil ek jou verder vertel
van al ons bedrywighede met die
basaar.

Eerwaarde se oom Gideon en
tant Heidie het soos 'n groot bo-
nus in ons midde beland. Praat
nou van twee raakvatters — so-
lank hulle net nie met die beeste
hoef te help nie. 

Sakeman wat hy is, het Septi-
mus ook dadelik besef dat ons
hierdie twee moet koester. Hulle
het dus nou ingetrek in een van
Koekemakranka se woonstelle-
tjies. Gideon het na die saal gaan
kyk en dadelik onderneem om
een of ander vorm van musiekin-
strument daarvoor te probeer op-
spoor, synde dit klavier of trap-
orreltjie is. Heidie het klaar in-
geval met die basaar se beskuit-
bakkery. Eintlik het hulle glo net
vir 'n week of twee kom kuier,
maar ek sal my nie verstom of
hulle bly permanent nie.

Wat Eerwaarde nog met daardie
twee ou koeie gaan doen, weet
ek sowaar nie. Ek dink nie hulle
sal nog kan help dat sy kudde
vergroot nie. Daardie horings
maak ook al wat 'n versperring is
oop en dan moet almal inspring
en hulle gaan soek, want as hulle
nie windhondbloed het nie, weet
ek nie. 

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...

Met die reëlings vir die basaar
gaan dit goed, almal is hard aan
die werk. Boonop begin die moer-
beie verkleur en dit lyk of daar 'n
goeie drag is na die laat reëns.
Dus sal ons lekker baie konfyt
kan hê om te verkoop. Laasjaar
het die konfyt behoorlik gevlieg
van Handelspos se rakke af. Tog
snaaks, meeste mense het moer-
beibome, maar hulle kook nie kon-
fyt daarvan nie. Het jy miskien vir
my die resep van oumagrootjie
Gertruida se moerbeitert? Ek dink
as ons in die teetuin snye moer-
beitert bedien, sal dit 'n aardig-
heid wees.

Sarie en Kwarta het aan Septi-
mus getorring totdat hy iemand
ingeroep het om Kwarta se bak-
oond wat ingeval het, te kom her-
bou sodat hulle ook meer bak-
oondbrode gaan hê om te ver-
koop. Ek sê niks, maar daardie
buitekamertjie met die stookketel
bly nog toegesluit en ek wonder
wanneer iemand daaraan gaan
dink om iets vir die basaar te
stook... solank hulle ons moer-
beie uitlos.

Dis toe Gezina en Hermanus wat
daaraan dink om een of ander
wedstryd te organiseer. Onthou
jy toe ons kinders was, was daar
op elke basaar 'n versierde koek,
'n pop met gehekelde klere of
speenvarkie met appel in die bek
waarvoor lootjies verkoop is. Op
'n dag is ontdek dis sonde, toe
verander dit na iets soos om te

raai hoeveel pitte daar in 'n soet-
rissie is. Hierdie raaiery het ook
maar op dun ys geskaats en Ge-
zina het onderneem om uit te
vind wat deesdae aanvaarbaar
is. 'n Tombola, wat 'n lekker ma-
nier is om van ongewenste blom-
potte ontslae te raak, is glo ook
nie meer baie aanvaarbaar nie.

Oom Janneman kry toe die blink
ingewing dat jy moet raai hoe
diep die slaggat in die pad voor
die hek is. Ek dink miskien moet
hulle raai wat al die afmetings is,
dit kan niemand ontstel nie... en
hulle kan gaan meet as hulle wil.

Ag nouja, my bondeltjie was-
goed kyk vir my en my koppie is
leeg. Sal maar die Maandagdinge
gaan aanpak.

Groete ook aan ou Swaer.

Jou liefhebbende
Sus Lettie.


