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Die ANC-bewind het dit dalk nie reggekry om die
land se grondwet te verander om onteiening son-
der vergoeding, met ander woorde gewettigde dief-
stal, moontlik te maak nie, maar dit beteken nie dat
hy daarmee van sy diefstal planne afgesien het nie.
Inteendeel.

Die ou onteieningswet, wat voorsiening maak vir
onteiening in openbare belang, soos die bou van
paaie of spoorlyne, is in die proses om vervang te
word met ’n nuwe wet, wat voorsiening maak dat
“onder sekere omstandighede” eiendom (let wel: nie
net grond nie) teen ’n “nul-koers” onteien kan word.
Die mooi woord “nul-koers” is presies dieselfde as
“sonder vergoeding”, dus diefstal.

Die minister van landbou, Thoko Didiza, het sopas
haar jaarverslag vir 2021-2022 by die parlement
ingedien, en daarin onthul dat daar tans gewerk
word aan ’n Wetsontwerp op Grondherverdeling
en gepaardgaande grondherverdelingsbeleid. Die
vermoede is dat daar ook ’n “nul-koers” klousule in
dié nuwe wet ingebou sal word. Dié wetsontwerp
word voorberei op grond van aanbevelings van die
presidensiële hoëvlakpaneel oor landbou en grond-
hervorming, wat beteken dat Cyril Ramaphosa ten
volle op hoogte hiervan is en selfs ’n aktiewe rol
daarin speel.

Daar word ook gewerk aan die stigting van ’n soge-
naamde Grondhervorming-en-landbou-ontwikkelings-
agentskap.

Didiza glo dat grondhervorming noodsaaklik is om
die landelike ekonomie te transformeer. Sy het ook
gespog met die landbou-en-agro-verwerkings-
meesterplan (Aamp), wat al vir heelwat omstreden-
heid in landboukringe gesorg het. Die Aamp het
hoofsaaklik tussen die ANC-regering, Agri SA en
sekere landboubedryfsorganisasies tot stand ge-
kom, terwyl ander belangrike rolspelers soos TLU
SA en Saai nie daarby betrokke wou raak nie, om-
dat Aamp erg fokus op transformasie, terwyl die
definisie en einddoel van transformasie nog nooit
bepaal is nie.

Alles wat die ANC-bewind sover getransformeer
het, het op ’n kolossale ramp uitgeloop: Eskom,
SAL, Denel, Poskantoor, spoorweë, munisipalitei-
te, staatsdepartemente, en noem maar op! Didiza
het in haar jaarverslag erken dat die landbousek-
tor voortgestu het, ondanks die negatiewe impak
van Covid-19, en dat dié sektor selfs werk geskep
het. Duidelik doen die huidige kommersiële boere
steeds goeie werk om die land van voedsel en vesel
te voorsien, en om dié wenresep nou ook te wil
“transformeer” op die basis van alle vorige trans-
formasies, gaan ook op ’n ramp uitloop, wat gaan
lei tot voedseltekorte en hoë voedselpryse, as daar
voedsel beskikbaar gaan wees. Invoer gaan geen
oplossing wees nie in die lig van die steeds ver-
swakkende rand, en ’n honger bevolking gaan
ongetwyfeld lei tot anargie en revolusie. 

Al hierdie maatreëls dui op ’n kruipende kommunis-
me, wat die versiering van demokrasie kry omdat
dit deur parlementêre prosesse gaan. Die vraag is
hoe ver gaan grondeienaars die regering toelaat
om hul eiendom te steel?



Tydens die Stellenbosh Woordfees,
wat hierdie jaar weer na ’n paar jaar
van afwesigheid plaasgevind het, het
die Afrikaanse weergawe van die
ANC-regering se His Masters’ Voice,
RSG, verskeie gesprekke oor die lug
aangebied.

Feitlik elkeen van die gesprekke het
’n sterk politieke inslag gehad, baie
aandag is aan die Khoisan gegee, die
Universiteit van Stellenbosch het ruim
geleentheid gekry om sy verengel-
singsbeleid te regverdig, en natuurlik
was die nalatenskap van apartheid
meerdere male ter sprake.

Die omroepers wat die gesprekke lei,
is ’n jonger geslag wat niks van apartheid weet nie, be-
halwe wat hulle uit die eensydige linkse handboeke
leer wat die universiteite voorskryf.

So het die een aanbieder, Udo Carelse, wat in 1978 in
Atlantis gebore is en ’n produk is van UK (United King-
dom), ’n hele klaaglied gesing oor die arm mense wat
na dertig jaar van “demokrasie” steeds ver van hulle
werksplekke af werk en elke dag lang ure in busse
moet deurbring om by hulle werk te kom, terwyl die
sogenaamde rykes dit dan soveel makliker het omdat
hulle naby die werk is. Natuurlik is dit die nalatenskap
van die apartheid geskepte samelewing.

Dit is baie duidelik dat die mense wat aan dié ge-
sprekke deelneem, absoluut niks weet van die de-
sentralisasiebeleid wat die NP-regering onder veral dr.
HF Verwoerd, ingestel het nie. Dié beleid was daarop
gemik om fabrieke en ander groot nywerhede te skuif
van die tradisionele blanke gebiede na die natuurlike
tuislande van elke swart volk. Daardeur sou die swart
arbeider van sy huis en gesin af kon werk, en dus elke
aand en naweek by sy familie wees, sonder om lank
en ver te pendel daarheen. Nywerhede is aange-
moedig om te skuif, en die regering van destyds het
selfs aansporingsmaatreëls, onder andere hulp met
hervestiging, ingestel.

Trouens, dr. Voerwoerd het as minister van Naturelle-
sake reeds in 1954 die situasie ingesien en tydens ’n
toespraak voor die Gefedereerde Kamers van Nyw-
erheid in Kaapstad op 26 Mei, die volgende oor die
probleem gesê:

“Eerstens is dit waar, soos u president gesê het, dat
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naturellebeleid van groot belang vir die nywerheid is
omdat die nywerheid die Bantoe as ’n werker nodig
het en omdat die aanwesigheid van daardie werker,
die manier waarop hy gehuisves word en die voor-
waardes waarop werkgewing toegelaat word, alles
noodwendig die nywerheid en sy ontwikkeling raak.

“Maar daar is ’n ander kant hiervan ook en dit is dat
naturellebeleid tans regstreeks deur die nywerheid
geraak word. Die nywerheid is die magneet wat die
Bantoe trek na wat ek verkies en sal voortgaan om te
noem ‘blanke Suid-Afrika’.

“Tweedens behoort die welvaart van Suid-Afrika, wat
ons algemene uitkyk ook mag wees, ons gemeen-
skaplike saak te wees en terselfdertyd moet ons na ’n
lewenswyse strewe vir almal – nie net die blanke nie
maar ook die Bantoe – bevredigend sal wees. En wan-
neer ons of ’n maatskaplike of ’n ekonomiese beleid
vir hierdie land soek, moet ons belang stel in die skep-
ping van toestande in ons nywerheid  waaronder ons
ekonomies kan floreer maar terselfdertyd ons maat-
skaplike struktuur kan bewaar – en sodoende moet
ons seker maak dat almal, Blanke en nie-Blanke, in
Suid-Afrika en veral in die groter sentrums, op so ’n
wyse kan lewe dat hulle tevrede en gelukkig is en ’n
toekoms vir hulself kan sien.”

Verder het dr. Verwoerd al die desentralisasie-gedagte
so begin verwoord: “Maar hoe kan dit ooit wees dat die
magneet wat die bevolking na hom toe trek – nywer-
heidsontwikkeling – nie in ’n sekere rigting gestuur
word nie? Dit is die rede waarom ek meer as een keer
al gesê het dat wat langtermynbeleid betref (en ek
moet die woord ‘langtermyn’ beklemtoon, want groot
veranderinge in enige rigting kan nie binne ’n kort tyd
plaasvind nie) daar aanvaar moet word dat nywerhede
naas aan die Bantoegebiede wat vir hierdie doel geskik
is, ontwikkel moet word... As die arbeiders wat daardie
nywerheid nodig het, in hul eie Bantoegebied gehuis-
ves kan word, dan kan ’n hele Bantoeraamwerk van
maatskaplike lewe en administrasie soos in die aan-
grensende blanke gebied daar opgebou word op ’n
grondslag van Bantoe-arbeid.”

Dit is duidelik dat die ou NP-regering die probleem reg
ingesien en korrek benader het. As dit dan misluk het,
is dit omdat dr. Verwoerd se opvolgers daarvan begin
afwyk het, en die nywerhede nie hulle samewerking
gegee het soos wat nodig was nie. Dit kan allermins op
apartheid se brood gesmeer word. Die afsonderlike
ontwikkelingsbeleid, wat die Engelse “apart hate”
gemaak het, was regverdig, en totaal die teenoor-
gestelde van wat die land tans beleef.
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Vormingsjare
Hierdie formidabele Afrikaner is op 10 Oktober 1825
op sy oupa Gerrie se plaas by Bulhoek naby Steyns-
rus gebore as die seun van Casper en Elsie Kruger.
Die Steyn-familie was welvarende trekboere en
Paul het weinig formele skoolopleiding ontvang.
Sy moeder het hom hoofsaaklik deur middel van
lesse uit die Bybel geleer om te lees en ’n bietjie leer
skryf. Sy is ongelukkig vroeg in sy lewe oorlede.
Hy het wel so drie maande formele skoolopleiding
by Tielman Roos, ’n reisende onderwyser, ontvang.  

Paul Kruger het grootgeword as vee-oppasser, perde-
ruiter en jagter, wat besondere waagmoed en ver-
moëns gehad het. Hy was baie dapper, ’n uitste-
kende perderuiter en goeie skut. Hy kon goed in
die veld oorleef en het wilde diere goed geken as
jagter van leeus, olifante en buffels.

Omdat die Krugers trekboere was en die swart
stamme al hoe meer ’n bedreiging geword het vir
kleiner groepe Blankes, het hulle in 1835 by die
Potgietertrek aangesluit.  Die jong Paul was teen-
woordig toe die Matabeles in Oktober 1836 die Pot-
gieterlaer aangeval het met die Slag van Vegkop.
’n Paar maande later het Paul ook ’n strafekspedi-
sie teen die Matabeles meegemaak.  In 1838 was
hy teenwoordig in een van die laers toe 300 trek-
kers by Bloukrans vermoor is toe hulle deur die
Zoeloes oorval is.  Hierdie gebeure het beslis ’n in-
vloed op die jong Paul gehad om hom te vorm as
’n Afrikaner met ’n Christelike lewensbeskouing.

Nadat die trekgeselskappe later meer gevestig ge-
raak het, het Paul Kruger reeds op 16 die eienaar
geword van die plaas Waterkloof, geleë aan die
voet van die Magaliesberge. Hy is op 17 met Maria
du Plessis getroud, maar na 4 jaar se getroude
lewe is sy en hulle eerste seuntjie kort na sy ge-

Paul Kruger: 
Van Boerseun tot Staatsman

Elke jaar op 10 Oktober, die verjaardag van
wyle president Paul Kruger, hou die Kruger-
genootskap steeds ’n kranslegging by sy en sy
vrou se graf in die Heldeakker in Pretoria, word
daar ’n erediens in die Krugerkerk gehou, waar-
na daar ’n historiese oorsig oor die lewe van
Paul Kruger gegee word.

Hierdie jaar het die HNP se onderleier, mnr.
Fritz van Graan, as gasspreker opgetree, en
word sy toespraak hiermee geplaas:

boorte aan malaria oorlede.  Na hierdie tragedie is
Paul na ’n jaar weer getroud met sy oorlede vrou
se niggie, die bekende tant Gezina.  Uit die huwelik
van 54 jaar is 9 seuns en 7 dogters gebore. Ver-
skeie van die kinders is ongelukkig vroeg oorlede.

Vestiging as staatsman
In die Rustenburgomgewing het Paul reeds as
leier na vore getree deur sy burgerlike plig op be-
kwame wyse na te kom tydens moeilikhede met
talle swart stamme.  Dit het hom aansien onder sy
medeburgers van Rustenburg besorg, wat daartoe
gelei het dat hy eers as veldkornet gekies is en la-
ter in 1863 as kommandant-generaal van die ZAR.
Hy het  bewys gelewer van sy dapperheid toe hy
kommandant Piet Potgieter, seun van Hendrik Pot-
gieter, wat doodgeskiet is en oor ’n krans gestort
het tot by die ingang van die grot waar Mapela en
sy bende geskuil het, gaan haal het onder aan-
houdende geweervuur van die swartes. Dit het in
1854 gebeur tydens ’n strafekspedisie nadat Ma-
pela en sy bende Hermanus Potgieter en sy gesel-
skap, wat kinders ingesluit het, wreed vermoor het
en toe gevlug het en in ’n grot geskuil het.

Paul Kruger, wat hoofsaaklik opleiding ondergaan
het deur die Statebybel te lees, groot gedeeltes te
memoriseer en later ook te leer skryf, was uitermate
deur God begenadig met wysheid, soos blyk in sy
latere lewe.  16 jaar na die Groot Trek het die En-
gelse erken dat die Voortrekkers nie onder Britse ge-
sag is nie en deur middel van die Sandrivierkonvensie

Mnr. Frits van Graan aan die

woord in die Krugerkerk.
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van 1852 is die onafhanklikheid van die gebied
tussen die Vaal- en Limpoporiviere erken.  Hierdie
geleentheid het plaasgevind onder leiding van An-
dries Pretorius en ’n aantal burgers, wat Kruger in-
gesluit het. Hieruit het die Zuid-Afrikaanse Repu-
bliek (ZAR) ontstaan, met ’n nuwe grondwet waar-
in Paul Kruger ’n belangrike rol gespeel het. 

Na hierdie tydperk was daar stryd tussen die bur-
gers wat die Transvaal (ZAR) en die Vrystaat wou
verenig, onder leiding van MW Pretorius, Stepha-
nus Schoeman en Ben Viljoen en die ander groep
wat nie wou verenig nie.  Paul Kruger het in 1857
tussen die twee groepe bemiddel toe die gemoe-
dere hoog geloop het en hulle teenoor mekaar met
wapens gelê het by die Renosterrivier.  Gemoede-
re het egter weer opgevlam in 1864 toe Schoeman
en Viljoen met hulle Volksleër verslaan is deur
Kruger as Kommandant-Generaal met sy Staats-
leër en 54 burgers (45 van die Volksleër en 9 van
die Staatsleër) gedood is.  Kruger moes egter ferm
optree om die probleem finaal op te los.

Pres. TF Burgers het in 1872 president van die ZAR
geword, maar was nie baie gewild nie as gevolg
van sy liberale godsdienstige beskouings. Die
Uitvoerende Raad het self ook later al meer on-
tevrede geraak met Burgers.  Die kwynende gewild-
heid van Burgers het daartoe gelei dat Lord
Shepstone in 1877 die Transvaalse Republiek bin-
negeval en beset het.  Na hierdie anneksasie van
Transvaal het dit deel van die Britse Ryk geword,
sonder dat die Boere enigsins opgetree het as ge-
volg van dislojaliteit aan Burgers, wat wel die kom-
mando’s probeer oproep het.

Die gevolg was dat die Britte Transvaal beheer het
en begin het om die volk te belas en wette ten op-
sigte van buitelanders wat ingestroom het as hef-
boom te gebruik.  Voorheen, in 1875, is Paul Kru-
ger as lid van die Uitvoerende Raad verkies en kort
daarna as vise-president van die Transvaal. Dit het
die Transvalers onder leiding van Kruger genood-
saak om eerstens vreedsame metodes te beproef.
In die proses is Paul Kruger in 1877 en weer in
1878 aan die hoof van twee afvaardigings Enge-
land toe om die anneksasie ongedaan te probeer
maak, maar sonder sukses.

Gewapende verset teen die Britse Ryk was dus al
uitweg en die burgers het in Desember 1880 by
Paardekraal bymekaar gekom. Daar is by wyse van
klipstapeling ’n eed afgelê om die Republiek weer
vry te verklaar onder leiding van die driemanskap
MW Pretorius, Piet Joubert en Paul Kruger as re-
gering. Die Eerste Vryheidsoorlog het op 16 De-
sember 1880 uitgebreek. Die ZAR het na drie oor-
winnings by Bronkhorstspruit, Laingsnek en Skuins-
hoogte en uiteindelik by Majuba geseëvier. Pretoria

was egter nog nie volkome vry nie, alhoewel Kruger
uitmuntend presteer het tydens die Pretoria vrede-
samesprekings.

Paul Kruger se wysheid as onderhandelaar het
veral gedurende die 1860’s en 70’s uitgestaan met
betrekking tot sy volksgenote en mede-bestuurs-
lede.  Met die ontdekking van diamante in 1867 en
goud en 1886 het ’n nuwe era aangebreek. Die im-
perialistiese strominge het dit baie moeiliker ge-
maak vir die regering. Cecil-John Rhodes wou die
Engelse invloed uitbrei en in 1895 wou Jameson
Transvaal inval en oorneem, maar dit het misluk.
Dit was duidelik dat die Britte weer eens op oorlog
afstuur om te kry wat hulle wou hê, naamlik die ryk-
domme van Transvaal, soos geblyk het uit die mi-
nister van kolonies, Joseph Chamberlain se houding.

Kruger verslaan Piet Joubert in 1883 se presidents-
verkiesing en word weer in 1888, 1893 en 1898
telkens as president herkies. Dit was gedurende
hierdie tydperk wat die Afrikanervolk in ’n onaf-
hanklike staat met sy eie grondgebied gevestig het
onder die leiding van Paul Kruger, ’n uitstaande
president, wat met groot wysheid regeer het.

Met die ontdekking van goud het die uitlanders in-
gestroom en Kruger moes dit met groot omsig-
tigheid hanteer, sodat hulle nie ’n meerderheid stem
verkry nie. Hy het ’n slim proses van naturalisasie
ingestel, wat uitlanders se stemreg om vir presi-
densiële- en volksraadsverkiesings te stem, tot
genaturaliseerde burgers beperk het en wat reeds
14 jaar in die land moes wees. ’n Tweede volksraad
is geskep om uitlanderbelange te verteenwoordig,
waar uitlanders wat ten minste twee jaar genatu-
raliseer was, stemreg gehad het.  Hierdie prosesse
sou aan uitlanders matige regte verskaf en gedeel-
telike tevredenheid skep, wat as goeie diplomasie
beskou kan word. Dit was nodig, want die uitlanders

Mnr. Frits van Graan het ’n besoek aan 
die Ou Raadsaal op Kerkplein gebring waar
hy kon sit op die stoel van pres. Paul Kruger.
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afkomstig van Europa was kundig in vele opsigte
soos mynwese, tegnologie, ekonomie en bestuurs-
wetenskappe en kon bydra tot ekonomiese groei
in die ZAR.

Kruger se mees verreikende besluit as president was
sy ultimatum op 9 Oktober 1899 dat Britse troepe
wat op die ZAR se grense versamel het, moes ont-
trek of die risiko loop om aangeval te word. Dit het
direk gelei tot die uitbreek van die bloedigste oor-
log in die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Kruger het dit
egter gedoen met eendragtige steun van sy burgers
en selfs sy politieke opponente het besef dat die Britte
op oorlog afstuur en dat die ZAR so gou moontlik
moes optree. Op 11 Oktober 1899 breek die Tweede
Vryheidsoorlog uit, wat met onmenslike wreed-
hede en vernederings vanaf Britse kant gevoer is.

In September 1900 het die krygsraad van die ZAR
die 75-jarige president Kruger na Europa gestuur
om steun te werf en moontlike hulp te kry vir die twee
Boererepublieke, maar ook om te verhoed dat hy,
wat ’n simbool van Afrikanervryheid is, in die han-
de van die Britte val.  Paul Kruger se grootste by-
drae was om die ZAR as ’n eenheid saam te snoer
tydens oorloë, maar selfs ook in vredestye.

Vereerde Staatsman
Paul Kruger was een van die grootste Boere-
Afrikanerleiers wat vereer moet word.  Die Boere-
Afrikanervolk het onder sy leiding gevestig as ’n
staatsbestel met eie land, regeringstelsel en eie
grondgebied. Vele groot leiers, bekendes en vak-
kundiges het al eer betoon aan Paul Kruger.

Piet Joubert se biograaf het die opmerking gemaak
oor die vredesamesprekings na die Eerste Vryheids-
oorlog:

“The man who made the biggest impression during
the peace negotiations was Paul Kruger. It was in fact
Kruger’s first real emergence as a national leader.”

President MT Steyn, sy tydgenoot as president van
die Vrystaat, het na Paul Kruger se afsterwe gesê:

“Afrika is in rou omdat sy grootste seun nie meer is
nie… As Christen, vader, vriend, staatsman en pa-
triot sal hy voortlewe in die hart van sy volk.”

Jan Smuts se woorde aan Emily Hobhouse: 

“He typified the Boer character both in its brighter
and darker aspects and was no doubt the greatest
man – both morally and intellectually – whom the
Boer race has so far produced.”

JG Strijdom het die volgende ideale aan Paul Kruger
en MT Steyn toegedig:

“’n Onafhanklike Republiek, los en vry van die Britse
Ryk en kroon, en ’n suiwer Christelike blanke Afri-
kanernasie.”

NP van Wyk Louw het in een van sy essays ge-
skryf dat Kruger met ’n krag van Bo en redelike
insig besluit het dat hy die Britse aggressie sal
moet beantwoord.  Hy het wel die oorlog verloor,
maar hy het die Afrikanervolk se eer gered en die
Britse verowering ’n slag toegedien, waarvan dit
nooit herstel het nie. Die hele gang van die ge-
skiedenis is verander deurdat die Boerevolk die
Britse militêre mag verneder het.

Kruger is op 14 Julie 1904 in Switserland oorlede
en is op 16 Desember 1904 herbegrawe in die
Helde-Akker in Pretoria.

Paul Kruger was ’n groot man, dalk die heel groot-
ste leier in Suid-Afrika, wat hoog geag was deur
ander groot leiers, selfs internasionaal, soos in
Frankryk, Duitsland, Nederland en Switserland,
waar strate na hom vernoem is. Hy het ook buite die
politiek groot nalatenskappe, soos die Kruger Na-
sionale Park, wat wêreldwyd bekend is ten opsigte
van natuurbewaring. Die Krugerrand as goudmunt
het as beleggingsentiteit uitstekende waarde en is
lank reeds een van die mees stabiele en groeiende fi-
nansiële beleggings, veral oor die langtermyn.

Oom Paul se laaste woorde aan sy volk vanuit
Switserland voor sy afsterwe was:

“Soek in die verlede al die goeie en skone wat
daarin ontdek kan word, vorm daarna u ideaal en
probeer om daardie ideaal in die toekoms te ver-
wesenlik.”

Die leier van die HNP en voorsitter 
van die Boere-Afrikanervolksraad, 

mnr. Andries Breytenbach, het op Krugerdag 
’n krans gelê op die graf van pres. Paul Kruger.
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Tienduisende beleër die regeringsdistrik
in Berlyn teen sanksies en NAVO

Duitse burgers het begin om hul protesaksie na die
“hart van die dier” te neem! Meer as 25 000 mense
van regoor Duitsland het vreedsaam en vrolik die
regeringsdistrik in Berlyn beleër om teen die fede-
rale regering, inflasie en energie onsekerheid te
betoog.

Die sentrum van Berlyn is gesluit deur versperrings
wat beman is deur sowat 1 900 polisiebeamptes
van verskeie federale state. Die Duitse hoofstad het
dit as ’n noodtoestand hanteer, want ’n party het ’n
betoging gevra. “Energiesekerheid en beskerming
teen inflasie – ons land eerste!” is die leuse van die
groot betoging wat deur die Alternatief vir Duitsland
(AfD) geëis word. Eers is 4 000, toe 5 000 deelnemers
geregistreer, maar volgens die polisie was daar
meer as 10 000. Die betogers het met gehuurde
busse van regoor die Federale Republiek gekom.
Deelnemers en organiseerders stem saam dat daar
soveel as 25 000 betogers was. Ná ’n onderbre-
king van vier jaar is dit die AfD se eerste groot be-
toging.

Die Duitsers het betoog teen anti-Russiese sank-
sies, hoë energiepryse en NAVO. Hulle het ook ’n
einde aan die oorlog geëis. Die betogers het onder
meer gesing: "Ons land eerste!" en “Ons is die
mense!”. Hierdie laaste slagspreuk het ontstaan ty-
dens die massabetogings in die laaste fase van die
DDR.

Verskeie Russiese vlae is ook in die skare gesien.
As gevolg van die onlangse NordStream-sabotasie
was daar ’n duidelike anti-Amerikaanse sentiment.
Die afgelope weke was daar toenemende veront-
waardiging in Duitsland oor die styging in energie-
pryse. In hierdie konteks het woedende betogers
“Habeck weg!” geëis.

AfD-leier, Tino Chrupalla, het die betoging in Ber-
lyn gelei teen die Duitse regering se sanksiebeleid.
Hy is ondersteun deur die party-ondervoorsitters
Stephan Brandner en Peter Boehringer, sowel as
prominente AfD-politici soos Martin Reichardt en
Beatrix von Storch.

Natuurlik was daar geen tekort aan pro-stelsel
“antifas” (die sogenaamde anti-fascistiese bewe-
ging) nie, hulle het met Oekraïense vlae opgedaag,
teen die AfD geprotesteer en al die ander "Nazi's"
genoem.

Die sogenaamde hoofstroommedia het dit besonder
onaangenaam gevind dat die beeld van die "leuen-
pers" onder die mense voortduur.

’n TV-span wat probeer het om onderhoude voer
met AfD-betogers, is toegesnou: “Lügenpresse!”
(leuenmedia).

Ontevredenheid met die Scholz-regering neem
toe.

’n Meningspeiling van die ARD Deutschlandtrend
het getoon dat met 68 persent is meer as twee
derdes van die Duitse bevolking minder of glad nie
tevrede met die werk van die SPD, Groenes en
FDP nie. Slegs 29 persent sê hulle is tevrede of
baie tevrede met die “verkeersligkoalisie”.

Van die regerende partye vaar die Groenes steeds
die beste in die peiling, met sowat 34 persent wat
hulle goeie punte gee. In Augustus was dit nog
43 persent. Die SPD het ook met sewe persent tot
27 persent gedaal. Ongeveer 20 persent van die
Duitsers is tans tevrede met die FDP, teenoor
24 persent in Augustus.

Die oorlog in Oekraïne wek groot kommer: Sowat
56 persent vrees dat Duitsland by die konflik inge-
trek sal word. Slegs 43 persent is minder bekom-
merd of glad nie bekommerd nie. As oorsaak van
die krisis hou al hoe meer Duitsers – en met reg –
die huidige “verkeersligkoalisie” verantwoordelik.
Vandaar dat hulle steun in vryval verkeer.

Oor die algemeen het die houding van die bevol-
king teenoor militêre hulp aan Oekraïne verander.
Byna die helfte, of 47 persent, waarsku die fede-
rale regering om versigtig te wees om nie Rusland
uit te lok nie. In Junie was dit 43 persent. Sewe
persent het die oproep laat vaar om op  Moskou toe
te slaan. Tans glo 43 persent van diegene wat on-
dervra is steeds in ’n moeilike houding. Die gaping
tussen oos en wes is baie groot. In die oostelike
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state het die begeerte na selfbeheersing met
60 persent oorheers. In die weste was dit 44 persent.

Mense is egter pessimisties oor die ontwikkeling
van die ekonomiese situasie, omdat 80 persent die
situasie as sleg of baie sleg ervaar. Dit is twee keer
soveel as voor die federale verkiesing in Septem-
ber 2021. Die gradering is die swakste sedert 2009.
En 53 persent is ook vol vertroue dat die situasie
oor ’n jaar nog erger sal wees.

Oor die algemeen is ekonomiese toestande in
Duitsland vir 85 persent kommerwekkend. Slegs
elf persent dui aan dat hulle vertroue het. Dit is ’n
negatiewe rekord sedert die begin van die metings
in 1997.

Duitse huishoudings staar massa-armoede in die
gesig.

As daar nou federale verkiesings gehou sou word,
sou die Christen-Demokrate met 28 persent wen.
In die tweede plek in die peiling is die Groenes met
19 persent, gevolg deur die SPD met 17 persent.
Die FDP sou op 7 persent kom. Die AfD is tans op
15 persent.

Die jongste ZDF politieke barometer toon ’n soort-
gelyke tendens. Ook hier het die tevredenheid met
die Scholz-regering massief gedaal sedert die be-
gin van die Oekraïne-oorlog. In Maart vanjaar het
75 persent gedink die regering doen goeie werk;
nou dink net 49 persent so, en 44 persent van
diegene wat ondervra is gee uitdruklik die verkeers-
ligkoalisie ’n slegte gradering.

’n Huidige peiling deur die meningspeilingsinsti-
tuut INSA, het ook bevind dat meer as 69 persent
van Duitsers, dus meer as tweederdes, ontevrede
is met die werk van die federale regering onder
kanselier Olaf Scholz (SPD), in Sentraal-Duitsland
is dit selfs so hoog as 74 persent. Slegs 23 persent
(in die ooste) was tevrede met die werksaamhede
van die verkeersligkoalisie.

Met prysontploffings, dreigende energietekorte
en blatante oorlogsretoriek, is dit kwalik ’n verras-
sing dat baie Duitsers genoeg gehad het en die
stabiele, voorspelbare lewe wat hulle eens gehad
het, terug wil hê.

Kopdoek-rewolusie in Iran
Feitlik onmiddellik nadat Iran hoogs doeltreffende
hommeltuie aan Rusland verskaf het, het ’n kopdoek-
opstand in Iran uitgebreek. Politieke waarnemers
reken dat toeval nie bestaan nie.

In Iran duur die onluste en massabetogings al vir
etlike weke. Volgens die sogenaamde hoofstroom-
media is dit in reaksie op die dood van Mahsa Amini,
wat na bewering deur die sogenaamde sedepolisie
vermoor is omdat sy nie ’n kopdoek gedra het nie

(In Iran word meisies en vroue wetlik verplig om hul
koppe te bedek). Volgens amptelike verslae het sy
egter ’n hartaanval by die polisiestasie gehad. Sy is
hospitaal toe geneem, maar kon nie gered word nie.
Die res van die besonderhede is onbekend aange-
sien die situasie steeds skerp versleg het. Daarbe-
newens het ’n groot hoeveelheid valse berigte in
sosiale netwerke en buitelandse publikasies verskyn.

As die emosionele faktor en die sosio-politieke
onstuimigheid in Iran (minder as ’n jaar gelede),
buite rekening gelaat word, moet ’n mens aandag gee
aan die geopolitieke konteks en internasionale be-
trekkinge. In Iran begin die vlaag betogings on-
middellik ná die SCO-beraad in Samarkand, waar
Iran as ’n volle lid van die organisasie aanvaar is.

Boonop is Iran tans in die proses om ’n aantal
wette in ooreenstemming met ECEU-standaarde
aan te pas om van ’n vryhandelsone na volle lid-
maatskap van die Islamitiese Republiek van Iran te
beweeg. Talle ooreenkomste is met Rusland onder-
teken, onder meer oor die verskaffing van aardgas
aan Iran en die gebruik daarvan vir deurvoer na die
naburige Republiek van Pakistan, wat ook in Rus-
siese energiebronne belangstel. Samewerking op
die gebied van infrastruktuur en militêr-tegniese
samewerking neem ook toe. Die verskyning van
Iranse kamikaze-hommeltuie in die geledere van die
Russiese weermag wat die operasie in Oekraïne
uitvoer, verander die situasie aan die front in Rus-
land se guns.

Dan is daar nog ’n interessante feit: Die vorige
dag het Albanië diplomatieke betrekkinge met Iran
amptelik verbreek. Die rede wat genoem is, was ’n
kuberaanval wat na bewering deur Iranse spesiale
magte op Albanië se infrastruktuur uitgevoer is.
Maar eintlik het die saak twee kante. Op die grond-
gebied van Albanië is daar kampe waar verteenwoor-
digers van die terreurorganisasie, Mujahedin-e Khalq
van die Iranse volk, wat die omverwerping van die
Iranse regering bepleit, opgelei word. Mujahedin-
e Khalq bestaan deur die genade van die Ameri-
kaanse CIA en Israelse  Mossad.

Boonop nader die dispuut oor Iran se kernprogram
sy einde. Rusland ondersteun Teheran ten volle in
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hierdie saak. Die EU-state stel ook belang in ’n terug-
keer na die stand van sake voor die oplegging van
nuwe sanksies deur die VSA. Net Washington is nog
hardkoppig, wat verklaar word deur die noue bande
tussen die VSA en Israel. Betrekkinge het ook ge-
normaliseer met Saoedi-Arabië, ’n jarelange teen-
stander van Iran. Saam dui hierdie faktore op ’n be-
duidende versterking van Iran in die streek die
afgelope tyd, ondanks voortgesette Amerikaanse
sanksies.

Dit laat die vraag ontstaan:- wie trek voordeel uit
’n krisis of staatsgreep in Iran?

Buurlande Pakistan, Turkmenistan, Turkye en Irak
stel kwalik belang in ’n ernstige agteruitgang van die
politieke klimaat in die buurland, want enige onrus
kan na hulle oorspoel. Maar daar is ander akteurs
wat sal baat by ’n uiteindelike krisis in Iran.

Eerstens stel Israel, Brittanje en die Verenigde
State nie belang in ’n groter rol en status vir Iran nie.
Israel en die VSA het hulle uitgespreek oor die
noodsaaklikheid om die "Ayatollah-regime" in Iran
omver te werp.

Laastens het die slagoffer-heldin van die betogings
van die Koerdiese streek van Iran gekom, wat beide
’n streeks- en ’n Koerdiese faktor by die verhaal
gevoeg het, aangesien ’n aantal Koerdiese organi-
sasies betrokke is by ondermynende aktiwiteite
teen die Iranse regering, van politieke propaganda
tot die organisasie van aanvalle op grenswagte en
veiligheidsmagte. Gegewe die jarelange Israeliese
en Amerikaanse bande met die Koerde in Irak, en
die vermoë om sosiale netwerke te manipuleer, kan
aanvaar word dat die betrokkenes waarskynlik nie
die geleentheid sal benut om die meisie se dood
te gebruik om ontevredenheid en sosiale onrus aan
te wakker nie.

Pfizer-bestuurder erken 
entstof was nie getoets

In ’n skokkende erkenning het ’n Pfizer-bestuurder
gesê dat die maatskappy nie weet of die Covid-19
mRNA-entstof wat dit saam met BioNTech ontwik-
kel het, virale oordrag sou voorkom voordat dit ver-
lede jaar op die mark gebring is nie.

Janine Small, die president van internasionale
ontwikkelingsmarkte vir Pfizer, het voor die Euro-
pese Parlement se Covid-19-komitee getuig na-
mens Pfizer se uitvoerende hoof, dr. Albert Bourla,
wat deur die komitee ontbied is, maar dit nie kon
bywoon nie.

Tydens vraetyd het die Nederlandse parlementslid,
Rob Roos, ’n konserwatiewe persoon en teenstander
van Europa se Covid-19-paspoorte, Small gevra of
Pfizer wetgewers kan voorsien van bewyse dat hy

glo die entstof sal koronavirus-oordrag voorkom
voordat dit op die mark gebring word.

"Is die Pfizer Covid-entstof getoets om die oor-
drag van die virus te stop voordat dit die mark be-
tree het?" vra Roos. "Indien nie, sê dit asseblief
duidelik. Indien wel, is jy bereid om die data met
hierdie komitee te deel?"

In reaksie hierop het Small gesê Pfizer het nie ge-
weet of die entstof oordraging sou voorkom voor-
dat dit op die mark gebring word nie.

“Wat die vraag betref of ons geweet het van die
stop van immunisering voordat dit die mark betree
het? Nee,” het sy erken.

"U weet, ons moes regtig teen die spoed van die
wetenskap beweeg om regtig te verstaan wat in die
mark plaasvind. En vanuit daardie oogpunt moes ons
alles in gevaar stel," het Small gesê.

Na aanleiding van openbare gesondheidsower-
hede, het baie regerings in Europa en regoor die
wêreld beleide geïmplementeer wat vereis dat mense
bewys van Covid-19-inenting moet toon om ten
volle aan die openbare lewe deel te neem. Hierdie
"Covid-paspoorte" is uitgereik op die veronder-
stelling dat die ingeënte teen siektes beskerm is
sodat hulle met ander mense kan sosialiseer son-
der die risiko om die siekte te versprei.

Roos, wat saam met ’n handjievol ander lede van
die Europese Parlement beswaar gemaak het teen
inentingsvereistes, het na die onderhoud in ’n video
gesê die regverdiging vir Covid-paspoorte "was
altyd ’n leuen."

"As jy nie ingeënt word nie, is jy anti-sosiaal! Dit is
wat die Nederlandse premier en minister van ge-
sondheid vir ons gesê het. Jy word nie net vir jouself
ingeënt nie, maar ook vir ander — jy doen dit vir
almal van samelewing. Dis wat hulle gesê het," het
Roos gesê. "Vandag blyk dit volslae onsin te wees."

Roos het gesê Small se erkenning dat die entstof
nie getoets is om oordrag te voorkom nie, verwy-
der die hele wetlike basis vir die Covid-paspoort,
wat gelei het tot massiewe institusionele diskrimi-
nasie aangesien mense toegang tot noodsaaklike
dele van die samelewing verloor het.

“Ek vind dit skokkend, selfs krimineel,” het Roos
bygevoeg. Roos het gesê dat die Pfizer-hoof se
erkenning dat die entstof nooit getoets is om oor-
drag te voorkom nie, “skandalig” was.

“Miljoene mense wêreldwyd het gedwing gevoel
om ingeënt te word weens die mite dat ‘jy dit vir
ander doen’. Nou blyk dit ’n goedkoop leuen te wees.
Dit moet ontbloot word."

Met verloop van tyd het die entstof bewys dat die
doeltreffendheid afneem teen muterende stamme
(Delta, Omicron, ens.) van die SARS-CoV-2-virus.
Gesondheidsamptenare het gepleit vir mense om
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Covid-19-versterkerskote te ontvang, aangesien
deurbraakinfeksies meer algemeen geword het.

President Joe Biden het in Julie 2021 gesê: "Jy
gaan nie Covid kry as jy hierdie inentings het nie."
Ongeveer ’n jaar later het hy positief getoets vir die
virus ondanks die feit dat hy ten volle ingeënt en op
datum is met opvolginentings.

Dr. Anthony Fauci, die omstrede uittredende me-
diese adviseur van die Withuis en die regering se
gesondheidswoordvoerder tydens die pandemie,
het ook teenstrydige verklarings oor die doeltref-
fendheid van die entstof gegee. In Mei 2021 het
Fauci aan CBS News gesê dat ingeënte mense ’n
"doodloopstraat" vir die virus is, en gesê die waar-
skynlikheid dat ’n ingeënte persoon Covid kan oor-
dra, is "baie, baie laag."

“Wanneer jy ingeënt word, beskerm jy nie net jou
eie gesondheid en dié van die gesin nie, maar dra
jy ook by tot die gemeenskap se gesondheid deur
die verspreiding van die virus deur die gemeenskap te
voorkom,” het Fauci gesê.

In Augustus 2021, tydens die Delta-golf, het Fauci
egter aan Katie Couric gesê dat ingeënte mense
steeds die virus kan oordra. "Hulle is óf sonder simp-
tome óf net effens simptomaties," het hy gesê. "Dit
is dus minder dat dit die ingeënte persoon siek gaan
maak. Dit is meer dat dit die ingeënte persoon gaan
toelaat om dit aan iemand anders oor te dra wat dalk
siek word, soos ’n kwesbare persoon in die gesin,
’n bejaarde individu, ’n kind wat nie ingeënt is nie.”

Die punt was nie om oordrag te voorkom nie, maar
eerder om die erns van die siekte te verminder, het
Fauci destyds verduidelik. "Die entstof doen pre-
sies wat ons wou hê dit moet doen," het hy gesê.
"Dit verhoed dat mense ernstig siek word — dit is
die rede waarom jy ingeënt word."

Hunter Biden dalk strafregtelik vervolg
Federale agente het glo genoeg bewyse gevind
om die Amerikaanse president, Joe Bden, se seun,
Hunter Biden, van belastingbedrog en ’n vals ver-
klaring in verband met ’n wapenaankoop aan te kla.

David C. Weiss, ’n Trump-aangestelde aanklaer
in Delaware, sal toesig hou oor die saak.

Die ondersoek teen Biden jnr. het so vroeg as 2018
begin. In die maande voor die 2020-verkiesing het
die omstredenheid rondom Hunter Biden ontplof
nadat sy skootrekenaar ontdek is, maar grootliks
onderdruk is deur media-afsetpunte, insluitend so-
siale media-reuse Twitter en Facebook.

Biden se prokureur, Chris Clark, het op ’n versoek
om kommentaar gereageer deur te suggereer dat
ondersoekers moontlik inligting onwettig uitgelek het.

"Dit is ’n federale misdaad vir ’n federale agent

om inligting oor ’n Grand Jury-ondersoek soos
hierdie uit te lek," het hy gesê.

“Elke agent wat jy as bron in jou artikel aanhaal,
het klaarblyklik so ’n misdaad gepleeg. Ons ver-
wag van die departement van justisie om sulke
slegte akteurs ywerig te ondersoek en te vervolg.
Soos toepaslik en deur die wet vereis, glo ons dat
die aanklaers in hierdie saak nie net die bewyse van
die agente weeg nie, maar ook alle ander getuies
in hierdie saak, insluitend getuies vir die verdediging.
Dit is die werk van die aanklaers. Hulle moenie
gedruk, gejaag of gekritiseer word omdat hulle hul
werk doen nie.”

Daarbenewens staar die FBI ’n regsgeding in die
gesig wat poog om gesprekke wat die agentskap met
Facebook gehad het oor die onderdrukking van die
2020 Hunter Biden-skootrekenaarverhaal bloot te lê.

"Die bewyse is dat die FBI tydens die presiden-
siële verkiesingsveldtog in 2020 saamgespan het
met groot korporasies, insluitend Facebook, om
die verdoemende bewyse van korrupsie en invloed
van die Biden-familie wat op Hunter Biden se
skootrekenaar was, te sensor en te onderdruk," het
die groep, America First Legal (AFL), wat die regs-
geding lei, gesê.

Regse regering draai links
Die vreugde oor die regse regering wat in Swede
aan bewind gekom het nadat hulle die verkiesing
gewen het, is vinnig besig om te taan.

Die nuwe regering word nou al beskryf as “vals
nasionaliste” wat “leiband skoothondjies van Wash-
ington” is. Na hul verkiesingsoorwinning het hulle
aangedui dat hulle nie massa-immigrasie wil stop nie,
terwyl dit die hoofpunt is waarop hulle verkies is.

Die Sweedse kiesers voel gruwelik bedrieg.
Swede het die WEF eerste minister, Magdalena

Andersson vir WEF eerste minister Ulf Kristersson
verruil, sê Sweedse politieke waarnemers. Die anti-
immigrasie party,  SD, aanvaar nou immigrasie.
Ook oor die NordStream 2 projek het die regering
skynbaar omgespring, en weier nou dat dit herstel
word, omdat Amerika so beveel.



10     Die Afrikaner 14 Oktober 2022

Daar is voorheen aangekondig dat die pype van
NordStream 2 nie ernstig beskadig is nie en son-
der veel moeite in gebruik geneem kan word.
Vroeër die week het SVT Nyheter berig dat vol-
gens ’n Noorse kenner, na aanleiding van Gazprom,
daardie herstel van NordStream nie ’n probleem
sal wees nie.  Maar in opdrag van die Yanks mag
NordStream nou nie gebruik of herstel word nie.

Die nuwe voorsitter van die Buitelandse Sakekomi-
tee, Aron Emilsson (SD), “kyk vorentoe” dat Swede
se toekomstige regering herstelwerk aan die oën-
skynlik gesaboteerde Russiese gaspypleidings in
die Oossee kan verbied.

Om herstelwerk aan die NordStream-pype toe te
laat, moet die Deense en Sweedse regering die
groen lig gee.

Die skade het in die onderskeie ekonomiese sones
van die twee Nordiese lande plaasgevind.

Die gematigdes, die Christen-Demokrate en die
Sweedse Demokrate is almal teenstanders van
NordStream 2.

SD-politikus, Aron Emilsson, wat die swaar po-
sisie van voorsitter van die buitelandse sakekomi-
tee gekry het, sê dat die regering in Swede baie goed
’n einde kan maak aan alle herstelplanne.

Hans Wallmark (M) sluit ook nie die moontlikheid
uit dat ’n regering onder leiding van Ulf Kristersson
so ’n besluit kan neem nie. Hy wil egter eers ’n
rukkie wag.

Dit is onduidelik wie agter die NordStream-sabo-
tasie sit. Westerse media beweer dat dit die Russe
moet wees wat om een of ander rede hul eie gas-
pypleidings opgeblaas het, terwyl ander agterdog
na die Weste wend.

Swede het die seegebied rondom die lekkasie in die
Sweedse ekonomiese sone gesluit. Daar is voor-
heen berig dat Sweedse vlootskepe die gebied in die
dae voor die ontploffings gevaar het en hul senders
afgeskakel het toe hulle die spesifieke plekke ge-
nader het waar die ontploffings toe plaasgevind het.

Die sabotasiedaad wat daarop gemik was om
Wes-Europa te vernietig, kon nie plaasgevind het
sonder die medewete van Denemarke en Swede
wat die gebied voortdurend monitor nie.

Swede is steeds in die toetredingsfase as NAVO-
lid en val nou al sy mede-lede aan.  Aan die een kant
van die lyn is die VSA, die Verenigde Koninkryk,
Denemarke, Swede, Pole en aan die ander kant is
Duitsland, Frankryk, Nederland.

As Duitsland ooit die moed het om te sê wie dit
gedoen het (hulle swyg steeds), en natuurlik weet
hulle, dan sal NAVO en die EU ontplof. Maar waar-
voor kies Duitsland? Is dit bereid om na die Mid-
deleeue terug te keer om Washington nie aanstoot
te gee nie? Of pleeg selfmoord omdat jou besetter
dit eis, of kom in opstand? Dit is die vraag.

Die Universiteit van Zürich 
sluit Blankes uit

Die Switserse Federale Instituut vir Tegnologie in
Zürich het Oktober as "Swart Geskiedenis Maand"
verklaar. Hier kan studente "die voortgesette pres-
tasies en bydraes van swart mense regoor die wê-
reld" vier, is verklaar. “Dit is ook ’n tyd vir voortge-
sette optrede om rassisme te bekamp en te ver-
seker dat swart geskiedenis deur die jaar verteen-
woordig en gevier word.”

Vir hierdie doel wy ETH Zurich verskeie geleent-
hede aan "Black History Month". Die gebeure word
egter “doelbewus geskei vir mense wat deur rassis-
me geraak word en vir mense wat nie rassisme er-
vaar nie”. Slegs so kan mense “wat voel dat hulle
aan rassisme blootgestel voel hul ervarings vrylik
en sonder vrees vir negatiewe gevolge in ’n veiliger
ruimte deel”.

Studente met ’n wit vel word dus nie in hierdie
“veilige ruimtes” toegelaat nie. Hulle word egter in
ander kamers toegelaat om hul witheid krities te
bevraagteken: "Vir mense wat nie rassisme ervaar
nie, maar bondgenote teen rassisme wil word, bied
ons die geleentheid vir ’n respekvolle, maar moont-
lik kontroversiële dialoog, in ’n dapperder kamer."

Hierdie kritiese witheidsnavorsers is byvoorbeeld
in die werkswinkel “Hoe kon ek gedra het”, vas-
beslote om alle Blankes gesamentlik te blameer:
“In ooreenstemming met ons huidige respekveld-
tog met die slagspreuk “Maak ’n punt wat ander nie
doen nie”, sal ons bespreek en ondersoek hoe, waar
en wanneer Blankes BIPoC kan en/of moet onder-
steun.” Die werkswinkel is reeds vol bespreek.

Ter voorbereiding vir “Black History Month” het
die ETH ook ’n woordelys gepubliseer wat belang-
stellende studente kan gebruik om hulself voor te
berei. “BIPoC is ’n akroniem wat staan vir Black,
Indigenous, and People of Color. Die term PoC sluit
alle mense in wat nie wit is nie en deur sekere tipes
rassisme geraak word, bv. anti-Asiatiese rassisme,
anti-swart rassisme, anti-Moslem rassisme, ens.”

Die Anglo-Saksiese wêreld is lank reeds verbind
tot die hersiening van die geskiedenis soos ons dit
ken. Diegene wat hul revisionisme bevraagteken,
word outomaties as “rassisties” gebrandmerk.
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Hermanus van der Schyff

Elke land, volk en gemeenskap kies in hul groei ’n
leier wat as voorbeeld vir die bevolking dien. Dit het
die meeste van die tyd daartoe gelei dat die leier-
skap in die hande van ’n koning geplaas is en dan het
die koning se nageslag die reg op leierskap behou.
Soms was die leierskap so onbevoeg dat ander
sterk leiers die mag oorgeneem het. Dit het gewoon-
lik met geweld of burgeroorlog, gepaard gegaan.

Die Weste het begin wegbeweeg van koning-
skappe as hul beleidmakers en ekonomiese leiers.
Hulle het in sekere gevalle wel koningshuise be-
hou, maar die bevolking het leiers uit die volk ge-
kies om hulle te lei.

Soos ons weet was sommiges suksesvol en ander
sommer niks anders as mislukkings nie. As ons in die
geskiedenis terugkyk, sal ons name sien van leiers
in verskillende wêrelddele wat sulke goeie leiers was
dat hul name vandag nog bekend is. Soms het die
volk ook half verval en ’n leier verkies wat weens
sy swak beheer en swak leiding onthou word.

Die doel van hierdie stuk is om te kyk waar die
leiers van ons Boere-Afrikaners gesien kan word,
en ons doen dit juis in die maand van die ver-
jaardag van president Paul Kruger, wat ’n uitste-
kende leier was, en wie se voorbeeld deur latere
leiers gevolg is.

Die volksplanter, Jan van Riebeeck, was volgens
alle aanduiding ’n goeie leier om die voorsienings-
pos daar te stel en na sy mense om te sien. Na
Van Riebeeck was daar ander leiers deur die VOC
aangestel wat as onbevoeg en korrup beskou was.

Met die tweede Britse besetting van die Kaap en
hul beleid om die swart volke teen blanke boere en
besighede te bevoordeel, het die onrus en ont-
nugtering onder die Blankes gegroei. Dit het daar-
toe gelei dat hulle hul goed opgepak het en met
ossewaens die binneland inbeweeg het om daar
’n lewe sonder Britse oorheersing te maak.

Die Voortrekkers het nie almal in een groep saam
getrek nie. Elke groep wat getrek het, het sy eie
leier verkies met sekere ander persone om hom by
te staan. Hier kan ons dink aan die Trichardt-groep,
die Uys-groep, die Maritz-groep, die Potgieter-groep
en ook ander minder bekende groepe.

Verskeie van hierdie groepe het deur baie swaar
tye gegaan met Swartes wat hul aangeval en soms
’n groot groep Trekkers uitgemoor het. 

Ek gaan nie die geskiedenis in besonderhede
probeer behandel nie, want ek glo u ken ons ge-

skiedenis. Vir u kinders moet u egter moeite doen
om ons Afrikanergeskiedenis aan hulle oor te dra
en Afrikanernasionalisme in hulle aan te wakker en
’n nuwe volkstrots te vestig.

Waarna ek wil verwys is die waarde wat van hier-
die groepleiers op die trekkers gehad het. En die
wyse van hoe hulle die mense vertroos en moed
ingepraat het, was iets wat ons vandag nog moet
waardeer en herdenk.

As ons na die moorde op die Trekkers by Wenen
en ander plekke kyk, kan ek net beswaard dink dat
ons mense vandag so verswak geraak het dat ons
in sulke situasies alles sou los en terugvlug na die
Kolonie. Maar in ons geskiedenis is ons geseënd
om sekere leiers op sekere tye te kry wat die ge-
skiedenis se wending heeltemal in ’n ander rigting
gestuur het. Toe Andries Pretorius by die Trekkers
in Natal opgedaag het, is hy tot leier verkies. En
dadelik het hy die Trekkers se gemoed verbeter.
Hy het manne as leiers gekies om sekere take te
verrig. Hy het die Trekkers byvoorbeeld besker-
mingshekke laat maak om wa-laers te beskerm.
En daarna het hy ’n groep gekies om Dingaan te
gaan straf. By Bloedrivier het 464 manne in sy laer
die Zoeloe-impi's van 10 000 (volgens sommige se
telling, terwyl ander dit tot soveel as 30 000 noem)
verslaan. Die geveg was so goed dat Dingaan sy
stat afgebrand en weggetrek het. Die Trekkers het
geen lid aan die dood afgestaan nie. So het Preto-
rius uitgestyg as een van ons helde.

Met die ontdekking van diamante en goud het
die Engelse weer gepoog om beheer oor Suider-
Afrika te verkry. Maar onder bevel van Piet Jou-
bert, Nicolaas Smit, JD Weilbach, Frans Joubert
en Piet Cronjé, is die Engelse by Majuba verslaan
en moes die Engelse vrede sluit.

Maar die Engelse wou met alle mag die rykdom
van die Zuid-Afrikaansche Republiek bekom en in
1895 het Jameson die Transvaal binnegeval, maar
is dadelik verslaan.

President Kruger was die president van die ZAR
en het besef dat die Engelse Transvaal steeds sou
wou besit. Hy het sy mense daarop bedag gemaak
en wapens van Duitsland aangekoop vir die oor-
log wat hy voorsien het. In sy gesprekke met die
Engelse om oorlog te vermy, het hy gesê, "dit is
nie stemreg wat julle wil hê nie, maar ons land."

Op 11 Oktober 1899 het die oorlog tussen die
Transvalers en die Engelse begin. Die Republiek
van die Oranje-Vrystaat het besluit om by die Trans-
valers aan te sluit. Die twee presidente was baie

Vanaf die lessenaar van die Hoofsekretaris
Die waarde van goeie leierskap
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geliefd onder hul mense. President MT Steyn van die
Vrystaat het die hele oorlog saam met sy manne in
die veld geveg. Hy was wel baie siek aan die einde
en kon nie die vredesonderhandelinge bywoon nie.
Hy is later tydens die inwyding van die Vrouemo-
nument oorlede. Pres. Paul Kruger was ’n sterk ge-
lowige. Hy het sy besluite versigtig gemaak. Hy was
ook ’n sterk leier en baie geliefd onder sy ondersteu-
ners. Sy ondersteuners het gesien dat die Engelse
hom sou vang in ’n poging om die oorlog te wen. Die
generaals en ander het toe aangedring dat presi-
dent Kruger na Europa toe gaan en in die proses
ook poog om ondersteuning vir die oorlog te kry. 

As mens na foto's kyk toe Kruger se lyk na Suid-
Afrika teruggebring is, kan mens sien watse waarde
die bevolking aan hom geheg het. Van al die leiers
en presidente was daar nie nog so ’n geliefde leier
tot met sy dood nie. Kruger was so geliefd in die
volk dat sy verjaardag as ’n openbare vakansiedag
verklaar is. Al is dit nie meer ’n vakansiedag nie,
gedenk Afrikaners steeds sy verjaardag met same-
komste en toesprake.

Tydens die Vryheidheidsoorlog het sekere gene-
raals bo ander uitgestyg as besondere leiers. So
was genl. CR de Wet en genl. Koos de la Rey
besondere manne wat voor in die stryd was. Hulle
word vandag nog as helde beskou en word daar
nog liedere oor hulle gemaak. Uit sulke leiers is ons
heldedom gebore en inspireer hulle dade ons steeds.

Na die vredesluiting het genl. Louis Botha en
genl. Jan Smuts as volksleiers na vore getree, maar
toe die Eerste Wêreldoorlog uitbreek, het hul die
belofte dat so ’n kans benut sou word om weer ons
vryheid terug te kry, verwerp. Hulle het anders besluit
en Suid-Afrika aan die kant van die Britte teen Duits-
land laat veg. Dit het tot die Rebellie van 1914 onder
die bevolking gelei. Hulle het teen hul medeveg-
ters tydens die Engelse oorlog opgetree en selfs
vir generaal De Wet in die tronk laat opsluit omdat
hy teen die ondersteuning van die Engelse was.

Daar was egter ook sekere leiers soos generaal
Piet de Wet wat ’n "joiner" geword het en deur die
bevolking verstoot is.

In die twintigerjare het generaal JBM Hertzog die
Afrikanerpolitiek met sy republikeinse ideaal weer
’n eie trotsheid gegee en het hy die verkiesing in
1924 gewen. 

Maar die Tweede Wêreldoorlog het die politiek
weer beïnvloed en het Smuts weer eerste minister
geword. Weer moes die Afrikaners die Engelse
gaan steun.

Hierdie politieke rigting was ongewild en het die
politiek geswaai en het die Herenigde Nasionale
Party (HNP) met dr. DF Malan as eerste minister in
1948 die regering oorgeneem. Onder sy leiding het
die Afrikaner-identiteit sterk gegroei. Hy is deur ad-

vokaat JG Strijdom opgevolg wat ’n sterk onder-
steuner was dat Suid-Afrika ’n republiek moes word.
Hy is deur dr. HF Verwoerd opgevolg wat as een
van die sterkste politieke leiers van Suid-Afrika be-
skou kan word. Hy is by die opening van die Randse
skou in ’n moord-aanval in die gesig geskiet. Hy
het gou herstel en het die Republiek op 31 Mei 1961
uitgeroep. Onder sy leiding het Suid-Afrika gegroei
tot die sterkste staat in Afrika. 

Maar soos dit baie keer gebeur word goeie dinge
vernietig. Dr. Verwoerd is op 6 September 1966 in die
parlement vermoor. So het Suid-Afrika sy beste en
sterkste politieke leier verloor. Oor die oorsake is al
boeke vol geskryf, so ons gaan dit nie hier probeer
ontleed nie. Al wat ons kan sê is dat dr. Verwoerd
se visie vandag nog leiding aan Afrikaners gee.

Daarna het die politiek onder sogenaamde Afri-
kanerleiers net verswak en met adv. John Vorster
wat oorgeneem het, het hy ook wegbeweeg van
dr. Verwoerd se politieke rigting. Vorster het van
apartheid begin wegbeweeg en het hy Maori's in
die besoekende All Black rugbyspan toegelaat.
Om dit te kon doen moes hy ook hotelle en restau-
rante oopstel vir alle rasse.

PW Botha het Vorster na die Citizen-skandaal
opgevolg en hy het meer toegewings gemaak. Hy
is deur FW de Klerk opgevolg wat alles in Suid-
Afrika aan ’n terroristebende oorgedra het. Ek sal
geen verdere kommentaar oor dié drie lewer nie.

Toe dit duidelik word dat Vorster se beleid afwyk
van die Nasionale Party se beleid, is dr. Albert Hert-
zog, mnre. Jaap Marais, Willie Marais en Louis
Stofberg uit die NP gedryf. Hulle het die Herstigte
Nasionale Party (HNP) gestig om te keer dat Vors-
ter verder toegewings maak. Maar die media, en
veral die televisienuus, se invloed was so goed
benut dat die HNP net die oorgee proses vertraag
het, maar nie kon stop nie.

Enkele ander groepe is ook gestig, maar het in-
tussen tot niet gegaan en is dit net die HNP en
AWB wat nog sedert daardie era bestaan. 

Dit wys net dat sekere leiers se invloed so goed
en reg is dat al is hulle nie meer daar nie, bestaan
hul partye nog met dieselfde beginselbasis. Die
HNP is so ’n party en bestaan nog, en met sy goeie
leierskap sal die part nog lank bestaan.  

Posbus 70770, Die Wilgers, 0041
Vuurklipstraat 541, Die Wilgers

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

072 229 2148

HUTTEN-BUCHDIENST
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Deur Dolf Buitendach

Die volksdigter, GA Watermeyer, het soos reeds
voorheen uitgewys, elke terrein van die Afrikaner-
volk se volkswees met deernis maar ook waar-
skuwend aangeraak. Ons ervaar in toenemende
mate die liberaliste se beheptheid met rassever-
menging en ontkenning van volke; die digter het ’n
spesiale waarskuwende boodskap in hierdie ver-
band.

HELDERHEID

Bly blank, my volk, bly blank in gees,
laat helderheid jou hartslag wees,

jou hooggebed by Bloedrivier
gee jou geloofsgestalte hier…

Dié wat om kleurgelykheid kreet
is hul wat nie die kringloop meet

van Wet wat deur biljoene jaar
bewussyn puur uit die barbaar,

oor wye wordingsvakke smart
die liefde anker in die hart…

Die donker mens dra beeld van God
maar lê in die vertraagde bot

van blinde eeue vasgeboei
om tot gestaltereg te groei

Die Volksdigter GA Watermeyer (Deel 3)
in later vlaktes, weer en wind
as wat die Tentwa hier sal vind.

Nog is sy dink nie rigtingryp
om breë heerskappy te gryp,

nog lê sy Godsverlang geklier
aan kuile water en rivier;

is hy die aardsgebonde gees
wat moeisaam losbeur uit die vlees,

onmagtig om die lig te dra
wat stoot oor groter Afrika…

Bly blank, my volk, bly blank in gees,
laat helderheid jou hartslag wees,

jou hooggebed by Bloedrivier
gee jou geloofgestalte hier.

Die digter het in wysheid voorspel wat sou gebeur
as die land se regering na die mens van Afrika oor-
gedra sou word soos in die sewentiende en ag-
tiende reëls uitgewys. Ons ervaar dit in die land op
haas elke gebied; “nog is sy dink nie rigtingryp om
breë heerskappy te gryp”. Sake het sedert die dig-
bundel, “Die Republiek van Duisend Jaar” se uit-
gawe vyf-en-sestig jaar gelede nog nie verander
nie; die land se dienste van gesondheid, wet en orde,
onderwys, kragvoorsiening en menige ander dien-
ste onder staatsbeheer getuig van GA Watermeyer
se byna profetiese insig.
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Soet is die Stryd

deur ID du Plessis

Jy sê die stryd is verlore,
Ons nasie te arm en klein,
Ons taal uit ’n drang gebore
Wat een van die dae verdwyn?
My broer, dit mag heeltemal waar wees.
Wie weet wat die toekoms gaan baar?
Miskien moet ons oormôre klaar wees.
Om weer hierdie droom te laat vaar;
Maar as ons net altyd moet strewe
Na wat tot oorwinning gaan lei,
Wat baat dan die stryd van die lewe
Waarin ons onseker moet bly?
Solank jou bedoelings maar goed is,
Gaan jy jou oor neerlae kwel?
Solank jy volhard en vol moed is -
Dis tog die probeerslag wat tel!
Nee, soet is die stryd vir die stryer,
Al moet hy uiteindelik verloor;
Maar die man wat sy deelname weier,
Is die man wat sy nasie vermoor.

Ingestuur deur
Mornay Jansen

Bloemfontein

Insiggewende reeks

Laat my net toe om u te bedank vir die insig-
gewende reeks oor die brief wat mnr. Meinhard
Peters aan FW de Klerk geskryf het.

Ek het lanklaas ’n stuk gesien wat soveel feite
bevat, soveel beskuldigings bevat, en soveel ver-
wyte bevat, en alles nogal in ’n waardige styl en
keurige taalgebruik.

FW het dit seker nie gelees nie, want hy het hom
al so ver van die Afrikaner en Afrikaans vervreem,

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.)

dat hy nie eens meer Afrikaans kon verstaan nie.
Sy Griekse vrou het sy spraak, gedagtes en op-
trede ook beslis eerder in Engels besig gehou as in
Afrikaans.

Selfs na sy dood moes hy nog op Engels verdere
krokodiltrane los oor apartheid en hoe jammer hy
was om daaraan deel te gehad het. Daardie video
van hom wat na sy dood uitgereik is, vertel een van
twee verhale: hy het óf nie mnr. Peters se skrywe
gelees nie, óf hy was al verstandelik so ver heen,
dat hy nie meer kon beleef wat in die land aangaan
nie. Dalk was dit ’n bietjie van beide.

Waar mnr. Peters De Klerk so hoflik vertel het
om na die verkeerde kant van die hiernamaals te
gaan, dat FW skoon uitgesien het na die reis, wil
ek dit tog maar onomwonde stel na die lees van
die puik reeks, dat FW de Klerk in my geskiedenis-
herinnering, as niks minder as ’n verraaier op-
geteken sal word nie.

Dr. Awie van Dyk
Kaapstad

Russiese oorlog

Die Russiese brug tussen Rusland en die Krim-
skiereiland is ’n klompie dae gelede opgeblaas.

Dit het Vladimir Putin laat reageer volgens sy
beloftes wat hy reeds vroeër gemaak het dat, sou
Russiese eiendom beskadig word, hy met geweld
sou reageer. Dit is presies wat nou gebeur het.
Rusland se weermag het gereageer deur verskeie
staatsgeboue, kragopwekkingseenhede, water-
lewerings en sekere paaie aan te val en te vernietig.

Die reaksie behoort Oekraïne se leierskap, Navo
en die VSA te oortuig om vredesonderhandelings
met Rusland te begin. In stede daarvan, dreig hulle
met kernbomme en ander verhoogde oorlogaksies.

Besef hulle nie dat die heen en weer dreige-
mente wel tot ’n kernoorlog kan lei nie? En so ’n
oorlog sal basies die hele noordelike halfrond deur
kernontploffings en bestralings daarna vernietig.
Hier in die suidelike halfrond sal alles ook tot niet
gaan. Nie oor bestralings noodwendig nie, maar
omdat ons nie meer goedere en masjinerie van die
VSA en ander noordelike lande soos Sjina en Eu-
ropa sal kan invoer nie. 

Wil hulle ons regtig  weer na die steentydperk
laat terugkeer?

Johan du Plessis
Pretoria
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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: Matt. 10:29: Word twee mossies
nie vir ’n stuiwer verkoop nie? En nie een van hulle
sal op die aarde val sonder julle Vader nie.

Oordenking:

Hoe gereeld herinner ons onsself aan die feit dat
God nie net sy skeppingswerk geskep het nie,
maar ook nog onderhou? Ook die feit dat ons die
kroon van daardie skeppingswerk is en daarom
onder die voorsienigheid van God funksioneer en
leef. Hoe maklik praat ons nie van “per toeval”, “per
ongeluk” en “gelukkig nie”? Streng gesproke be-
hoort daar nie sulke woorde en uitdrukkings te
wees nie, want as daar nie ’n mossie, een van die
biljoene oor die wêreld dood val sonder Sy wil nie,
hoe kom ek in ’n “ongeluk”? Hoe ontvang ek iets
“per geluk”?

Ewe maklik bekommer ons ons oor sake waaraan
ons niks kan doen nie. Nou praat ons nie van iets
wat ek in onverantwoordelikheid gedoen het en
nou die gevolge moet dra nie, maar van die feit dat
ons Vader gesê het: “...soek eers die koninkryk
van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal
vir julle bygevoeg word.” Glo ek dit regtig, of net in
woorde wanneer dit ter sprake kom? Kan ek regtig,
wanneer ek Sy koninkryk gesoek het, glo dat die
nodige daar sal wees, al is dit nie logies nie?

Ja selfs die Satan staan onder sy mag en kan ons
net beproef as hy die magtiging daarvoor kry, wan-
neer ons Vader dit toelaat omdat Hy daardeur met
ons wil “praat”.

So is ook die huidige krisis waarin ons volk en land
is deur Hom beskik en is dit nie maar die gevolg
van ’n skaakspel deur mense en regeerders nie.
Hy sê dan in Spr. 21:1  “Die koning se hart is in die
hand van die HERE soos waterstrome: Hy lei dit
waarheen Hy wil.” 

Laat ons onsself dus nie net herinner aan die feit
van Sy volmaakte voorsienigheid nie, maar ook
van die feit dat ons moet luister as Hy deur die om-
standighede met ons “praat”.

Gebed: O Vader wat in die Hemel is, laat ons
tog daagliks iets meer van U onbeskryflike
grootsheid verstaan en daarvolgens lewe! 

AMEN

Woord en wêreld
Die Volmaakte Voorsienigheid van God

Deur Dr. Gideon Grobler
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Liewe sus Katrien,

Ag mens, het ons nou ons koppe
in ’n bynes gesteek met hierdie
basaar! So tussenin kan jy egter
nie help om so ’n bietjie in jou mou
te lag nie.

Daar is toe besluit dat die wed-
strydvraag sal wees: “Wat is die
volume van die groot slaggat in
die grootpad voor Tweede Wind
se hek?”

Een na die ander het die manne
gewapen met hulle vrouens se
maatbande, liniale, stokke en nota-
boekies die gat gaan meet. Sak-
rekenaartjies is uitgehaal en be-
rekeninge is gemaak. Sluit dit
die dikte van die teerlagie in, wil
party weet. Ander pruttel en mor
oor die feit dat die hoenderboer
se vragmotors die gat dieper uit-
kalwe en dat afmetings wat hulle
nou neem, teen Saterdag gaan
verander wanneer die antwoord
gegee gaan word.

Intussen het die Scheeperse met
die baie sinkplate en klomp or-
relpypies goed nes geskop oor-
kant die pad en was daar ge-
durig van hulle in en uit by Han-
delspos om brood en groente te
koop... en om uit te vind wat hier
aangaan.

Vrydagaand voor die basaar sien
ons ’n klomp liggies wat in die pad
beweeg al voor ons hek rond.
Natuurlik is dit oom Janneman

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...

wat eerste lont ruik en vir Ser-
vaas kom roep om te gaan kyk
wat aan die gang is... hopelik nie
weer die gowwerment wat weer
’n padblokkade kom opsit nie.

Kan jy glo. Dis die pa en sy orrel-
pypies wat besluit het om daad-
werklik die volume van die gat te
meet. Hy het ’n groot stuk seil in
die gat gesit en sy kinders hard-
loop heen en weer met emmers.
Gaan haal water, gooi dit in die
gat en gaan haal weer tot die seil
kant en wal vol is soos ’n plas-
tiek swembadjie. Hy het ’n boe-
kie waarin elke emmer water
opgeteken word. Die man is ab-
soluut vasberade om die prys te
wen!

Uiteindelik is die slaggat-swem-
bad vol en staan hy tevrede te-
rug. Nou spring die kinders in en
plons te heerlik rond. Dis toe wat
oom Janneman nader stap. "Me-
neer Scheepers, maar dis nou
darem ’n blink plan wat jy hier
gehad het... die beste manier om
die volume te meet! Maar sê my,
hoe gaan julle nou weer die wa-
ter en seil uit die gat kry? Tog
seker nie wag dat die eiervrag-
motor dit môre vroeg kom stuk-
kend trap nie?"

Arme Scheepers het nooit daar-
aan gedink nie! Toe kom sy vaal
vroutjie soos vanuit die niet uit
die skaduwees te voorskyn. "Pap-
pa," sê sy, "as elke kind help
grawe kan ons ’n slootjie maak

vir die water om uit te loop."
Teen hierdie tyd het ’n hele
klomp al kom kyk wat aan die
gang is. Mnr. Scheepers pronk
rondebors terwyl sy afstamme-
linge nou ’n sloot grawe. Hy is
oortuig daarvan dat hý die prys
gaan wen! Dink net... ’n heerlike
geslagte speenvarkie kan baie
klein pensies volmaak.

Ja Sus, so het ons die aand voor
die basaar nie veel slaap gekry
met daardie slaggat nie. Dan
was daar natuurlik ook nog die
petalje met Eerwaarde se koeie
wat gaan kuier het tussen die
kampeerders onder die akker-
bome... daarvan vertel ek later.

Groete ook aan ou Swaer.

Jou liefhebbende
Sus Lettie.


