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Ernstige vrae ontstaan oor wat die werklike rede is
vir die noodtoestand wat die ANC-staatshoof, Cyril
Ramaphosa, aangekondig het tydens die parle-
mentsopening.

Ramaphosa het daarmee saam aangekondig dat
daar ’n minister van elektrisiteit in die presidensie
aangestel moet word, wat beteken dat drie minis-
ters nou ’n sê oor Eskom gaan hê: hierdie nuwe
minister wat nog nie aangestel is nie, die minister
van energiesake, wat tans Gwede Mantashe is en
gesien word as een van die onbekwaamste lede in
Ramaphosa se kabinet, en Pravin Gordan as minis-
ter van openbare werke, wat reeds nie meer die
goue seun van die ANC van voorheen is nie.

Wat net so verstommend is, is die feit dat hierdie
noodtoestand weer eens onder die bestuur staan
van die minister van samewerkende regering, Nko-
sazana Dlamini-Zuma, ou liefde van oud-president
Jacob, en seker die heel ongewildste minister na
haar diktatoriale en vernietigende beheer oor die
noodtoestand tydens Covid-19. Sy is bowendien al
ver oor die aftree-ouderdom en moes al met pen-
sioen gegaan het.

Ewe onverklaarbaar is dat daar nog geen regu-
lasies afgekondig is oor wat die noodtoestand gaan
behels nie. Al wat die burgery weet, is dat ’n nood-
toestand vir die regering buitengewone magte en
beheer gee, maar dit is duidelik dat hulle nog nie
weet wat om daarmee te doen of dit te bestuur nie.
Maar hulle het hullself solank die mag toegeëien!

Intussen word daar ook al meer vrae gevra of die
beurtkrag waarmee die land geteister en die eko-
nomie verwoes word, werklik resultate behaal en of
dit daarom werklik nodig is? Die bedoeling is dat
krag gespaar moet word sodat die land nie ’n totale
uitval van elektrisiteit gaan hê nie.

’n Kitsopname wat deur TLU SA se Noordstreek
gedoen is, wys egter dat die teendeel gebeur! Geen
elektrisiteit word gespaar nie, maar die verbruik,
en dus die rekeninge, is hoër!

Nou blyk dit dat Eskom beurtkrag skynbaar nie as
’n besparing sien nie, maar eerder die verspreiding
van kragtoevoer binne ’n beskikbare megawatt.

Energieskandaal verdiep:

Noodtoestand vir ’n Geskepte Situasie

Hierdie benadering en optrede is egter ’n vorm van
kontrakbreuk met sy kliënte, die verbruiker. Ten
spyte daarvan dat elektrisiteit nie altyd beskikbaar
is nie, word daar steeds geld gevra vir dienste wat
nie bestaan nie, en waarop kontraktueel ooreen-
gekom is.  

Die feit is egter dat die verbruiker wat direk by
Eskom elektrisiteit kry, maandeliks die volgende
heffings betaal: diens- en administrasieheffing (dit
is ’n vaste heffing gebaseer op die dae van die
maand, maar vir die ure wat daar geen diens is nie,
word geen afslag gegee nie...); ’n netwerkkapa-
siteitheffing (ook ’n vaste maandelikse heffing wat
ten volle vereffen moet word, al beteken beurtkrag
dat die netwerk beslis geen kapasiteit het nie); ’n
netwerkaanvraagheffing, ’n Bykomende diensfooi
en energieheffing. Die laaste drie is gekoppel aan
die kilowatt-uur (kWh) wat verbruik word. Maar as
die krag af is, is die verbruik dus minder.

Veral gewone ligte, wat relatief min elektrisiteit ver-
bruik, en dalk lugversorgers in huise en kantore, as-
ook elektriese ketels, kan daarmee verligting bring.
Maar feitlik alle ander toerusting gebruik daarna
soveel meer elektrisiteit, want ys- en vrieskaste en
koelkamers moet harder werk om die temperature
weer reg te hou. Was- en skottelgoedmasjiene, boor-
gatpompe, swembadpome en elektriese stowe
word soveel meer gebruik as die elektrisiteit weer 

(Vervolg op bladsy 14)

Bedryfskoste 
per eksemplaar



Nie dat dit ons juis verbaas nie,
want ons het geleer uit die lesse
van Afrika en het geweet dit gaan
ons voorland wees. Maar die klug
van plaaslike regeringspolitiek, ken
geen beskrywing nie, en om dit met
‘n sirkus te vergelyk, is ‘n belediging
vir enige goeie sirkus, waar moeilike
akrobatiese toertjies met fyn kun-
digheid en na lang oefening uit-
gevoer word; waar hansworse se
humor ‘n fyn kuns is en vir vermaak
sorg, en waar diere oor lang tye
geleer word, en waar hulle han-
teerders die fyn kuns van makge-
maakte wild moet verstaan om nie

die slagoffer van hulle passie te word nie.

Plaaslike regering in Suid-Afrika is daarom nie met
‘n sirkus vergelykbaar nie, behalwe dat die meeste
van hulle as hansworse voorkom, maar van dié
soort waarvoor ‘n mens nie kan lag nie, want dit is
nader aan walglik as aan humor.

Feitlik daagliks word daar op die nuus verneem van
een of ander burgemeester wat ontsetel is, nadat
daar na ‘n deeglike geknoeiery, ‘n mosie van wan-
trou teen die persoon ingestel is. Dan gaan die
ontsetelde burgemeester of sy party hof toe om dit
te betwis, meestal op gronde daarvan dat die ver-
gadering onwettig belê is, of een of ander dergelike
onreëlmatigheid. Dikwels gee die hof die ex-burge-
meester gelyk, wat beteken dat die ex-burgemees-
ter die pos heropneem, en dus ‘n ex-ex-burge-
meester is. Weer vind daar ‘n gekonkel plaas, poste
word belowe, moontlik word daar nog iets onder die
tafel deurgeskuif (wie sal weet in ‘n land waar
Phala-Phala optredes ook onder die tafel én die mat
ingevee word...), en siedaar, ‘n nuwe mosie van
wantroue word ingestel, en slaag, wat beteken die
ex-ex-burgemeester, kry nou ‘n bykomende ex-titel
tot sy of haar naam.

Hierdie is helaas nie die uitsondering nie. Dit is die
reël. Johannesburg, Durban, Port Elizabeth, Preto-
ria... Al die groot sentrums waar daar gehunker
word na mag en geld. Selfs kleiner plekke soos
Beaufort-Wes loop deur onder hierdie nie-sirkusver-
wante politieke hansworsery deur. Die burge-
meester van Pretoria was egter nie lus vir die ge-
ex-ery nie en het vroegtydig self bedank. Maar toe
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. Die “sukses” 
van koalisiepolitiek

word die vergadering waar sy bedanking bespreek
word, eenvoudig afgestel. “Uitgestel” tot ‘n latere
datum. Hoe gebeur sulke dinge?

Intussen is raadslede besig om vir hulle posisies  te
veg, want elke burgemeester stel sy eie burge-
meesterskomitee aan, waarin maatjies vir hul lo-
jaliteit bedank word. Amptenare weet nie herwaarts
of derwaarts, of hulle neem agter die skerms aktief
deel om raadslede uit te werk om ander maatjies in-
gewerk te kry.

Dit beteken dat die plaaslike raad se paaie nie her-
stel word nie, dat riooolwater (met selfs meer as net
water) in die strate loop, ligte werk nie meer nie,
want daar word gepartypolitiek.

Politieke ontleders jubel oor die totstandkoming van
koalisiepolitiek, want dit kan dan wigte en teëwigte
inbou. Maar die koalisie het niks met beginsels te
doen nie. Ook nie met dienslewering nie. Dit gaan
oor mag en hebsug.

Die Westminsterstelsel van kiesafdelings en setels
was nie ideaal nie. Onlangs het emeritus-professor
Pieter Labuschagne nog op ‘n onderhoud met RSG
verwys na die onbillikheid wat daardie stelsel in hom
gedra het. Hy het spesifiek daarna verwys dat die
HNP destyds ‘n enorme hoeveelheid stemme ge-
had het, maar geen enkele geografiese setel kon
verower nie. Die HNP moes, in terme van ‘n pro-
porsionele stelsel, die opposisie gewees het, maar
die destydse stelsel het dit verhinder. Dink net hoe
anders sou die politiek uitgedraai het as dit die geval
sou gewees het...

Koalisiepolitiek kan tot ‘n mate werk in ‘n hoofsaak-
lik homogene samelewing, en binne dieselfde kul-
tuurraamwerk. Om Westerlinge, Asiate en dertien
verskillende Afrika-volke in een koalisiepot te pro-
beer saamgooi, is resep vir konflik, want daar is ver-
skillende waardes en benaderings. Afrika en Eu-
ropa se denke sal nie met mekaar versoen nie.

Die politieke boewery op plaaslike regeringsvlak,
word geleer by soortgelyke politieke boewery op na-
sionale vlak, waar ‘n parlementsitting ontwrig word.
Is dit die soort mense wat die “demokrasie” moet
handhaaf en verdedig?

Om te dink dat koalisies die oplossing vir die toe-
koms is, is dieselfde wensdenkery as die reënboog-
nasie. Maar intussen gaan dit nog vir heelwat poli-
tieke prettighede sorg vir diegene wat nie in daardie
gemors betrokke geraak het nie en hulle polities
skoon daarbuite gehou het.
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Hermanus van der Schyff

Ek het die afgelope tyd na baie webbladsye gaan
kyk om agter die waarheid van wêreldgebeure te
kom. Die webbladsye verskil baie oor wie reg is en
wie verkeerd is, wat gedoen moet word om vrede
te bewerkstellig, terwyl ander weer almal aanmoe-
dig om die oorlog teen Rusland te verskerp en
meer wapens na Oekraïne te stuur. 

Dit laat die vraag wat dit met die Uitboufonds te
doen het? Die feit is dat byna elke blad vra vir fi-
nansiële hulp. Dan is dit blaaie met duisende lede
en ondersteuners. Selfs nuusblaaie in Suid-Afrika
vra vir finansiële ondersteuning.

Dit is dus nie vreemd dat Die Afrikaner ook vra
vir finansiële hulp nie. Die Afrikaner is die enigste
Afrikanernasionalistiese nuusblad op hierdie sta-
dium in Suid-Afrika. Dit is hoekom ons fondse no-
dig het om hierdie boodskap op ’n groter vlak te
versprei onder ons mense, maar veral onder ons
jeug. Die jeug moet leer wat ons geskiedenis werk-
lik is en hoekom ons nie moet vermeng nie. 

Ons dank u vir u begrip en hulp. 
Die volgende fondse is die afgelope tyd met groot

dank ontvang. (Van die donasies is vanuit onbeken-
de oorde ontvang. Stuur asseblief u naam vir ons.)

Vriend R    500
Bennie en Meisie Botha R 5 000 
Mev. Lulu Steenkamp R    200
M Huggett R    500
M Pentz R    500
J Wiesner R 1 000
Mev. Lulu Steenkamp R    200
J G le Roux R    200
M de Feijter R    400
Gert Botha R    400
L Conradie R    200
Vriend R 2 000
Chris Geldenhuys R    300
Totaal: R11 400

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

Tydens ‘n onlangse geselligheid in Noord-Trans-
vaal, loop ek iemand raak wat ‘n gereelde leser
van Die Afrikaner is, en ook al voorheen vir ons
‘n artikel geskryf het.

Ons gesels te lekker, en die gesprek betrek toe
‘n persoon wat belangstellend luister, maar wat
weens sy heelwat jeugdiger ouderdom nie weet
wie of wat die HNP is nie. Ons vriend en ek doen
ons bes om hom in te lig, en hy was erg belang-
stellend.

Hy vra toe ‘n interessante vraag, wat deur almal
van ons beantwoord moet word: Hoekom hou
julle nou nog vol daarmee, terwyl daar skynbaar
min suksesse was, en daar min kans op sukses
blyk te wees?

Hy het dit nie neerhalend gevra nie, maar werk-
lik om begrip daarvoor te kry.

Ek het onmiddellik ons vriend gevra om sy ant-
woord daarop vir my te stuur vir publikasie, wat
hy inderdaad reeds gedoen het.

My versoek is aan al ons lesers, ongeag poli-
tieke party verband: Beantwoord daardie vraag
in ‘n sin, paragraaf of bladsy, sodat ons dit in die
volgende uitgawe kan publiseer, en ons het die
vraagsteller beloof om daardie uitgawe van Die
Afrikaner aan hom te stuur.
Dit kan ook as motivering dien vir ander wat dalk
self ook daaroor wonder, en ook vir ons, oor
waarom ons besig bly met wat ons doen.

Stuur asb. die bydraes na
vandegraafhenk@gmail.com om my te bereik
nie later nie as Dinsdag 28 Februarie 2023.

- Redakteur

Versoek aan alle lesers
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HNP met EFF vergelyk

Sarel het in die verloop van een week byna twee
keer van sy stoel afgeval van verbasing. Mense
onthou die HNP.

Die eerste was emeritus-professor Pieter Labus-
chagne wat tydens ‘n onderhoud op RSG melding
gemaak het van die feit dat die HNP weens sy
geweldige hoeveelheid stemme in 1981, eintlik die
opposisie moes gewees het, maar dit ontsê is as
gevolg van die Westminster-stelsel van voor 1994.

Die tweede was dr. Pieter Mulder, oud KP-LV wat
hom toe by Constand Viljoen se VF geskaar het
om deel te neem aan die 1994-verkiesing. Later
het hy die generaal opgevolg as leier van die VF,
wat ‘n + gekry het toe die KP daarin opgeneem is.
Nog later was hy ‘n adjunk-minister in die kabinet
van Jacob Zuma, en deesdae is hy ‘n politieke ont-
leder.

Sarel hou nogal van sy dikwels spitsvondige ontle-
dings noudat hy nie meer in aktiewe politiek be-
trokke is nie. Maar soms gaan sy spitsvondigheid
effe te ver.

Hy voer toe ook ‘n onderhoud met RSG, en dit
handel oor die EFF, en hy vergelyk die EFF met
die HNP.

Sy redenasie werk toe nou so: Die EFF wil ‘n sta-
king hou in Maart en alles lamlê. “In die ou dae”
het die HNP gesê “Kies reg, bly weg”. Daar is ge-
woonlik so 40% kiesers wat wegbly, en dan sê die
HNP dit is hulle stemme en niemand kan dit eintlik
betwis nie. Die EFF kan net voortbestaan op aan-
dag en wil die land met ‘n staking ontwrig en skole
toemaak en dies meer. Die feit is dat die dag van
die EFF se staking ‘n vakansiedag is en skole in
elk geval toe is, maar dat die EFF dit sal opeis.

Nou ja, Sarel is bly dat dr. Mulder daardie ontle-
ding gedoen het en gewys het op die hol lawaai
van die EFF. Wel gedaan!

• Waaroor Sarel egter meer opgewonde is, is dat
die HNP, wat John Vorster en dr. Pieter se pa,
Connie, so graag wou dood wens en dood geswyg
het, steeds in sy gedagtes is. Dit wys net watse in-
druk die HNP gemaak het en steeds maak. Want
sien, dr. Pieter, die HNP het nie net “in die ou dae”
gesê “Kies Reg, Bly Weg” nie. Die HNP sê dit
steeds, en daarom sal die HNP nie gesien word op
die groen kussings van die veelrassige en ontstui-
mige parlement saam met die EFF nie, en ook nie
in die knoeikamers van moderne koalisies nie.
Dus, daarom het die HNP nie nodig om skielik ‘n
swart raadslid in Warmbad aan te wys nie, en hoef
hy nie sy stem te gaan verkwansel ter wille van ‘n
koalisie met juis die EFF van alle denkbare partye
nie. Maar Sarel waardeer dr. Pieter se publisiteit
vir die HNP...

Gratis kos

Veilings in afgeleë gebiede kan nogal ‘n groot ge-
doente word.

So was dit ook nie te lank terug nie daar in die
verre Noord-Transvaal, waar ‘n groot jaarlikse veiling
aangebied word.

Die reën het darem effe gewyk dat die veiling kon
aangaan, en daarna is die boere onthaal op ‘n ete,
soos wat al jare die gebruik is.

Maar Sarel verneem toe dat daar op ‘n mooi oom-
blik ‘n bus daar stop, met so ‘n dertig Afrikane daarin.
Iemand kry snuf in die neus en gaan vind uit wat
die doel van dié besoek is. Dit blyk toe dat daar slegs
een persoon op dié bus was wat sou kon deurgaan
vir ‘n boer. Sy het skynbaar ‘n bees. Of twee, of drie,
en dalk nog ‘n skaap en hoender ook, wat darem
‘n verstaanbare belang by die veiling kon hê.
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Die res het geen belang by die veiling gehad nie.
Alhoewel, tog wel... Iemand het vir hulle gaan sê
dat die mense wat die veiling bywoon, gratis kos
kry. En dit is hulle belang!

En die kersie op daardie koek, is dat die bus skyn-
baar beskikbaar gestel is deur die Departement
van Landelike Ontwikkeling van “Limpopo Province”,
en dat hulle die mense gewerf het vir die gratis ete.

• Tipies, die boere word gebrandmerk as diewe wat
grond steel, wat die booswigte is wie hulle wer-
kers aanrand of vermoor, maar as dit lyk of daar
iets gratis geaas kan word, dan is die boere nie so
vreeslik sleg nie...

So lyk die Noodtoestand

Die minister wat meer bekend is vir haar kopdoeke
as vir haar politieke insig, en wat nou die tweede
noodtoestand van haar lewe moet bestuur, wik en
weeg nog oor watter sotlike regulasies sy hierdie
keer moet uitdink.

Wel, gelukkig het Sarel onberispelike informante
naby aan die Kern van Stommiteite. Daaruit het die
berig gekom dat die Minister in Beheer van Rampe
binnekort haar regulasies vir die elektrisiteitsnood-
toestand gaan aankondig. Die volgende kan te
wagte wees:

• 'n onmiddellike verbod op die kook van ontbytpap
aangesien dit te veel krag gebruik. Van nou af mag
mense net kits Jungle Oats eet.

• lugversorgers in winkelsentrums mag slegs tus-
sen 23:00 en 01:00 aangeskakel word.

• geen alkohol mag gekoop of verkoop word vanaf
16:00 Woensdag tot 09:30 Dinsdag nie, aangesien
bier koud moet wees en die yskaste slegs vir een
dag per week gebruik mag word.

• geen onderklere word toegelaat om gekoop of
verkoop te word nie. Dit is somer, ons kan nie elek-
trisiteit mors om jou koel te hou nie. Dra minder
klere.

• alle robotte sal slegs die kleur groen aandui. Rooi
is verbode dit is 'n warm kleur en benodig elek-
trisiteit om dit op te warm.

• jy mag nie strand toe gaan en sonbruin nie aan-
gesien ons al die sonskyn nodig het vir die nuwe
sonkragprojek wat aan 'n swaer toegeken gaan
word. So is dit verbode om strand toe te gaan, en
Minister Hoed sal persoonlik toesien dat niemand
daar loop of swem nie.

• alarmstelsels word verbied. Hulle gebruik te veel
elektrisiteit. In plaas daarvan moet jy 'n SEB-goed-
gekeurde nagwag van ‘n goedgekeurde werke-
program huur.

• daar gaan ook padblokkades gehou word, waar
motoriste opdrag sal kry om hulle radio’s en ligte af
te skakel om krag te spaar. Ruitveërs mag slegs
gebruik word in gebiede waar ramptoestande
weens verspoelings afgekondig is.

• Wel, hoe dit ook al sy, berge val op ons en heu-
wels bedek ons vir wat ons te wagte kan wees...
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Biden se rooi gesig oor Rooi ballon

Die linkse Amerikaanse president, Joe Biden, sit
met ’n redelike rooi gesig oor die ballon van Rooi
Sjina, wat etlike dae ongehinderd oor Amerikaanse
en Kanadese grond gevlieg het en soveel inligting
kon inwin, voordat hy besluit het om dit te laat afskiet.
Hoeveel inligting na Sjina gestuur is in daardie tyd,
is onseker.

Om sy verleentheid oor hierdie skandaal te verdoe-
sel, het ’n topwoordvoerder van Biden-adminis-
trasie die Sjinese spioenasieballonskandaal ge-
bruik om voormalige president Donald Trump by te
kom, en om Biden daardeur te laat beter lyk.

John Kirby, koördineerder vir strategiese kommu-
nikasie by die Nasionale Veiligheidsraad, het aan
verslaggewers gesê dat toe Biden die amp oorge-
neem het, hy die intelligensiegemeenskap opdrag
gegee het om "’n breë beoordeling van Sjinese in-
telligensievermoëns" uit te voer om te verseker dat
die VSA homself behoorlik teen dié bedreigings
kan verdedig.

Dit is toe dat Kirby blykbaar ’n skoot op "die vorige
administrasie" geneem het.

"Ons kon vasstel dat Sjina ’n hoë-hoogte-ballon-
program vir intelligensie-insameling het wat aan
die People’s Liberation Army gekoppel is," het Kirby
gesê.

“Dit was tydens die vorige administrasie in werking,
maar hulle het dit nie opgespoor nie,” het hy byge-
voeg. "Ons het dit opgespoor. Ons het dit opgespoor."

Dit is waar dat verskeie Sjinese spioenasiebal-
lonne oor dele van die VSA gevlieg het ten tyde
van Trump se bewind, maar hierdie kommerwek-
kende voorvalle is egter eers ontdek nadat Trump
sy amp verlaat het. Blykbaar het niemand in die
regering hierdie ballonne opgespoor toe hulle in
werking was nie.

Dat ballonne dele van die VSA onder Trump oor-
gesteek het, het ’n belangrike gesprekspunt ge-
word, net soos Biden dit hot-agter gekry het omdat

hy nie die Sjinese spioenasieballon voorkomend
laat neerskiet het nie. In plaas daarvan het Biden
dit toegelaat om oor sensitiewe areas te vlieg wat
krities is vir Amerika se nasionale veiligheid.

Toe die Pentagon egter die eerste keer die bal-
lonvoorvalle onder Trump onthul het, het die “se-
nior verdedigingsbeampte” wat die vlugte bekend
gemaak het, uitgelap dat niemand in die regering
daarvan geweet het toe dit gebeur het nie, maar
eers onlangs daarvan kennis geneem het. Dit is
steeds onduidelik hoe die ballonne onopgemerk
kon beweeg, of hoe die regering wel daarna van
hulle kennis geneem het.

Genl. Glen VanHerck, bevelvoerder van die Ame-
rikaanse Noordelike Bevel en Noord-Amerikaanse
Lugvaartverdedigingskommando, het krediet vir die
sekuriteitsverval geneem en die sekuriteitsmisluk-
king as ’n "domeinbewustheidsgaping" beskryf.

"As ’n NORAD-bevelvoerder is dit elke dag my
verantwoordelikheid om bedreigings vir Noord-
Amerika op te spoor. Ek sal jou sê dat ons nie
daardie bedreigings opgespoor het nie," het Van-
Herck gesê. "En dit is ’n domeinbewustheidsgaping
wat ons moet toemaak."

Dus, terwyl Kirby sy partydige draai op die pro-
bleem geplaas het om Biden ’n hupstoot te gee,
het VanHerck dit duidelik gemaak dat die hele re-
gering, ongeag sy partydige leiers, die ballonne
gemis het.

Amerika skiet nog ’n VVV af

Amerikaanse militêre vlieëniers sê ’n ongeïdenti-
fiseerde vlieënde voorwerp wat 10 myl van die kus
van Alaska afgeskiet is, het "geen identifiseerbare
aandrywing" gehad nie en het ingemeng met die
sensors van die Amerikaanse militêre vegvliegtuie
wat die voorwerp betrek het, volgens ’n nuwe verslag.

’n Ongeïdentifiseerde voorwerp so groot soos ’n
klein motor met ’n silindriese vorm, het gevlieg op
40 000 voet van die kus van Alaska af.

’n Senior militêre amptenaar het gesê die voor-
werp is aanvanklik deur radar opgespoor, en toe
is F-35-stealth-vegvliegtuie ingespan om die VVV
te ondersoek.

John Kirby, koördineerder van die Nasionale Veilig-
heidsraad vir strategiese kommunikasie, het gesê
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die verbyvlugte van die voorwerp het twee keer
plaasgevind, maar albei ontmoetings het "beperkte"
inligting oor die ongeïdentifiseerde voorwerp verskaf.

Kirby het opgemerk dat die voorwerp "nie self-
maneuvrerend gelyk het nie."

Nadat vasgestel is dat die VVV onbeman is, is
die besluit geneem om dit af te skiet.

Pentagon se perssekretaris, brig. Genl Patrick
Ryder het gesê ’n Amerikaanse vegvliegtuig het op
’n groot hoogte ’n lugvervoervoorwerp aan die no-
ordelike kus van Alaska afgeneem binne die Ame-
rikaanse soewereine lugruim oor Amerikaanse ter-
ritoriale water. Ryder het gesê die voorwerp "hou ’n
redelike bedreiging vir die veiligheid van burgerlike
vlug in" as gevolg van sy hoogte bo seespieël.

Met verwysing na ’n bron wat ingelig is oor die in-
telligensie, het CNN berig: "Sommige vlieëniers het
gesê dat die voorwerp ’inmeng met hul sensors’ op
die vliegtuie, maar nie alle vlieëniers het gerap-
porteer dat hulle dit ervaar het nie."

"Sommige vlieëniers het ook beweer dat hulle geen
identifiseerbare aandrywing op die voorwerp gesien
het nie, en kon nie verduidelik hoe dit in die lug bly
nie, ten spyte van die voorwerp wat op ’n hoogte van
40 000 voet kruis," het CNN berig. “Die botsende
ooggetuieverslae is deels hoekom die Pentagon
nie volledig kon verduidelik wat die voorwerp is nie,
het die bron wat oor die saak ingelig is, gesê.”

Kirby het bygevoeg, "Ons noem dit ’n voorwerp,
want dit is die beste beskrywing wat ons tans het. Ons
weet nie wie dit besit nie - of dit in staatsbesit of kor-
poratiewe besit of privaat besit is, ons weet net nie."

Amerikaanse vegvliegtuie het van die gesament-
like basis Elmendorf-Richardson in Alaska opgestyg
om die voorwerp te monitor terwyl dit na die Ka-
nadese lugruim oorgesteek het, waar Kanadese
CF-18 en CP-140 vliegtuie by die formasie aange-
sluit het. ’n Amerikaanse F-22 Raptor het die VVV
met ’n AIM 9X missiel afgeskiet.

Die Pentagon het gesê: "Terwyl Kanadese ower-
hede hersteloperasies uitvoer om ons lande te help
om meer oor die voorwerp te wete te kom, sal die
Federale Buro vir Ondersoek nou saamwerk met
die Royal Canadian Mounted Police."

Op 4 Februarie het ’n Amerikaanse vegter ’n be-
weerde Sjinese spioenasieballon met ’n AIM 9X-
missiel aan die kus van Suid-Carolina afgeskiet
nadat dit oor die Verenigde State gevlieg het.

Op 14 November 2004 het voormalige vlootvlieë-
nier, kmdt. Dave Fravor, gesê hy het ’n ongeïdenti-
fiseerde vlieënde voorwerp van ongeveer 46 voet
lank gesien wat soos ’n Tic-Tac gelyk het met skyn-
baar geen bron van aandrywing nie, ongeveer 100
myl van die kus van San Diego, Kalifornië af.

Fravor het in 2019 aan New York Magazine gesê:
“Die ding wat vir my die meeste uitgestaan het,

was hoe wisselvallig dit optree. En wat ek bedoel
met ’onreëlmatig’ is dat die veranderinge in hoogte,
lugspoed en aspek net anders was as dinge wat
ek nog ooit teëgekom het voordat ek teen ander
lugteikens gevlieg het. Dit was net om op maniere
op te tree wat nie fisies normaal is nie. Dit is wat my
oog gevang het. Want vliegtuie, of hulle nou beman of
onbemand is, moet steeds die wette van fisika ge-
hoorsaam. Hulle moet een of ander bron van hys-
bak hê, een of ander bron van aandrywing. Die Tic
Tac het dit nie gedoen nie. Dit het van so 50 000
voet na honderd voet in soortgelyke sekondes ge-
gaan, wat nie moontlik is nie.

“Wel, normaalweg sal jy sien hoe enjins ’n hitte-
pluim uitstraal. Hierdie voorwerp het dit nie gedoen
nie. Die video wys ’n bron van hitte, maar die normale
tekens van ’n uitlaatpluim was nie daar nie. Daar was
geen teken van aandrywing nie. Jy kon nie die ding
sien wat die ATFLIR-peul 100 persent van die tyd
moet optel nie: die bron van hitte en uitlaatgas wat
’n normale voorwerp wat vlieg jou sou gee.”

Fravor het 24 jaar in die weermag gedien, waar-
van hy 18 jaar ’n vlootvlieënier was. Hy het aan die
TOPGUN-vlootvlugprogram gegradueer, was die
bevelvoerder van die VFA-41 Black Aces, en het
ontplooiings in Irak gehad wat tydens Operasie
Desert Storm begin het.

In Junie 2021 het die Amerikaanse kantoor van die
direkteur van nasionale intelligensie sy voorlopige
beoordeling oor ongeïdentifiseerde lugverskynsels
(UAP) vrygestel. Die Amerikaanse regering het 144
voorvalle van UAP’s aangemeld wat tussen No-
vember 2004 tot Maart 2021 opgemerk is. 143 UAP’s
bly egter onverklaarbaar. Die ODNI kon net een UAP
identifiseer - wat vasgestel is as ’n groot ballon wat
afblaas.
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Swede se NAVO-lidmaatskapaanbod 
dalk van die baan

Na die verbranding van die Moslems se Koran in
Stockholm, is Turkye nie van plan om Swede toe te
laat om by NAVO aan te sluit nie. Swede se pre-
mier het aan die ander kant gewys op die belang-
rikheid van vryheid van meningsuiting. Die NAVO-
sekretaris-generaal het ook oor die saak gepraat.

Nadat die Deens-Sweedse politikus, Rasmus
Paludan, ’n toegelate en grondwetlik beskermde
betoging buite die Turkse ambassade in Stockholm
uitgevoer het, was daar ’n vinnige Turkse reaksie.
Die Turkse president Erdogan, wat in sy eie land
veg vir politieke oorlewing na die geweldige aard-
bewings, het blitsig aangekondig dat Turkye nie ’n
Sweedse NAVO-aansoek sal goedkeur nie.

Die Turkse leier het steun vir die Skandinawiese
land se toetrede tot NAVO na die voorval onttrek.
“Swede moet geen ondersteuning van ons verwag
nie. As hulle nie die godsdiens van die Turkse Re-
publiek of die Moslems respekteer nie, sal hulle geen
ondersteuning van ons kant ontvang nie,” het hy
gesê.

Rasmus Paludan is voorheen toegang tot Swede
deur die polisie geweier en is ’n reisverbod van twee
jaar na dié land opgelê weens “die aanhitsing van
onrus”. Sy ondersteuners het ’n aanskoulike voor-
beeld gegee van die polisie se vrese toe hulle in elk
geval daarin geslaag het om ’n kopie van die Koran
te verbrand, en massiewe onluste het op 28 Augus-
tus 2020 in die immigrante-ghetto van Rosengård
in Malmö, Swede se derde grootste stad, ontstaan.
Ongeag hiervan, blokkeer Turkye al maande lank
die toelating van die Skandinawiese land en Fin-
land tot die Westerse militêre alliansie. Erdogan
beskuldig Swede veral daarvan dat hulle terreur-
organisasies soos die Koerdiese PKK ondersteun.
Boonop eis Ankara die uitlewering van verskeie
mense wat na bewering terroriste is.

Swede se ministerie van buitelandse sake het
aanvanklik geweier om kommentaar te lewer op
Erdogan se mees onlangse verklarings. Eerste Mi-
nister Ulf Kristersson het die voorval "’n diep on-

eerbiedige daad" genoem. Hy het dit egter duide-
lik gemaak dat Paludan se Koranverbranding nie
meer ’n misdaad is nie en dat "vryheid van uitdruk-
king ’n fundamentele deel van demokrasie is".

Jens Stoltenberg, sekretaris-generaal van die
NAVO, het beklemtoon dat hy teen die verbranding
van die Koran is. Terselfdertyd het hy egter op die
TV-stasie Welt erken dat niks onwettigs gebeur het
nie en “vryheid van uitdrukking is nou stewig ge-
vestig”.

Soos Finland kan Swede slegs ’n NAVO-lid word
as al 30 lidlande ja stem. Behalwe vir Turkye en
Hongarye, het alle ander lande dit reeds gedoen.
Die twee state in Noord-Europa het verlede jaar
die neutraliteit wat hulle vir dekades gehandhaaf
het, prysgegee.

Swede is verlede naweek geruk deur burgeroor-
logagtige botsings. Hierdie keer was daar egter geen
Turkse of Arabiese groepe aan die een kant teen-
oor die staatsgesag, wat nog te sê van Sweeds-
Deense individue soos Paludan, aan die ander kant.
Mededingende immigrante groepe het mekaar eer-
der aangeval. Hulle het dit met vuurwapens en
ploftoestelle gedoen.

In hierdie onstabiele omstandighede het Rasmus
Paludan, wat van Denemarke kom, voor die Turkse
ambassade in Stockholm gestaan en die Koran in
die openbaar verbrand.

In reaksie op die verbranding van die Koran het
betogers in Istanbul Sweedse vlae aan die brand
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gesteek. Hulle het “Allahu akbar” geskree en Swede
met godsdienstige en sekulêre vloeke oorlaai, wat
die Sweedse regering uitdruklik blameer omdat
hulle nie die verbranding van die Koran verhinder
het nie.

Die mislukte immigrasiebeleid van liberale en
sosiaal-demokratiese regerings het die land in ’n
nagmerrie gedompel.

Swede rapporteer een van die ’ergste naweke’ in
’n lang tyd. ’n Hernieude vlaag van geweld onder
misdaadbendes in Swede het premier Ulf Kristers-
son bekommerd. "Hierdie naweek was een van die
ergste wat ons in ’n baie lang tyd gesien het," het
die konserwatiewe regeringshoof op die Sweedse
radiostasie SVT gesê.

Swede sukkel al jare met konflikte tussen mede-
dingende bendes. Botsings tussen hulle het her-
haaldelik geweervuur en ontploffings behels. Die
situasie in die hoofstad, Stockholm, het onlangs
weer versleg: Sedert Kersfees was daar meer as
20 geweldsdade van hierdie soort. Die Stockholm-
polisie ontvang nou versterkings van regoor die
land om hul ingevoerde probleem aan te pak.

Die feit dat NAVO-teenstanders en Erdogan-kritici
die naweek vir betogings bymekaargekom het, het
’n bedreiging vir Swede en Finland se veiligheid in-
gehou, het die Finse minister van buitelandse sake,
Pekka Haavisto, intussen gesê. "Hierdie betogers
speel met Finland en Swede se sekuriteit."

Nadat Turkye weer nee gesê het vir Swede se
aansoek om lidmaatskap van NAVO, kan Finland
vroeëre beloftes om saam met Swede aan te sluit,
ignoreer. "Finland het besluit om sy opsies te oor-
weeg," het Haavisto gesê.

AfD wil oorlog in Oekraïne beëindig

Die regse Duitse Alternatief vir Duitsland-party,
AfD, het ’n vredesplan vir Oekraïne aan die parle-
ment, die Bundestag, bekendgestel. ’n Klassieke
musiekkonsert met Russiese komponiste wat deur
die party gereël is, het hul planne onderstreep.

Die Bundestag sal nou die mosie bespreek waar-
in die AfD se parlementêre groep ’n Duitse vre-
desinisiatief versoek het om die oorlog in Oekraïne
te beëindig. “Dit is hoog tyd dat die federale regering
Duitsland se verantwoordelikheid vir vrede in Eu-
ropa onthou en uiteindelik meer aktief optree vir die
einde van vyandelikhede en vir vrede," lui die mosie.

AfD-lede Tino Chrupalla, Alexander Gauland en
Matthias Moosdorf het die AfD-mosie "Leef na
Duitsland se verantwoordelikheid vir vrede in Eu-
ropa" voorgelê.
Duitsland het amper sy rol prysgegee "as ’n neu-
trale bemiddelaar in internasionale konflikte en het

die koste deurgegee aan die onbetrokke Duitse
mense, wat nou gekonfronteer word met prysstygings
en ’n onsekere energievoorraad," het hy bygevoeg.

In plaas daarvan moet Berlyn dit nadruklik be-
pleit dat ’n internasionale vredesafvaardiging onder
leiding van ’n verteenwoordiger van die Organi-
sasie vir Veiligheid en Samewerking in Europa
(OVSE) na die hoofstede van die twee strydende
partye gestuur word.

’n Eerste doelwit moet ’n wapenstilstand en die
vestiging van humanitêre korridors wees. Op die
lang termyn kan ’n "bevoorregte EU-vennootskap
vir Oekraïne met ’n waarborg om nie ’n lid van die
NAVO-militêre alliansie en die EU te word nie" ’n
moontlike voorwaarde wees vir ’n vredesooreen-
koms tussen Kiëf en Moskou. Trouens, Oekraïne
is verlede somer amptelik kandidaatstatus vir EU-
lidmaatskap toegestaan.

’n Eerste voorstel is hersien, nadat daarin gestel
is "die erkenning van die Krim as ’n integrale deel
van die grondgebied van die Russiese Federasie
deur Oekraïne en die borgmagte". Die weergawe
wat nou voorgelê is, lui dat die strydende partye
"voorgestel kan word" om "uitstaande kwessies
met betrekking tot die Krim en Sewastopol binne
15 jaar op te los deur middel van bilaterale onder-
handelinge tussen Oekraïne en Rusland". AfD is
ook ten gunste van referendums in verskeie ge-
biede in die ooste van Oekraïne. Dit sou onder toe-
sig van die Verenigde Nasies moes plaasvind en
boonop eers nadat alle oorlogsvlugtelinge terugge-
keer het.

Uiteindelik is ’n kompromie bereik met die huidige
voorstel, wat die hele parlementêre groep kan onder-
steun, het verskeie parlementslede gesê. Die teks
is onder meer verander sodat die oorlog in  Oekraïne
nou duidelik beskryf word as ’n “oorlog van aggres-
sie wat strydig is met internasionale reg”. In die in-
terne stemming was daar net een afkeurende stem.

By die amptelike voorlegging van die aansoek
het die parlementêre groepleier, Tino Chrupalla,
die rol van die AfD as ’n "vredesparty" beklemtoon.
Dit is die enigste politieke mag wat die bekommer-
nisse van die bevolking aanspreek dat hulle al hoe
dieper by hierdie konflik ingetrek word sonder hul
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toestemming. Dit was uiteindelik tyd om dit in ag te
neem, het Chrupalla gesê en die ander partye ge-
kritiseer wat vir meer en meer wapens gevra het.

AfD se erevoorsitter, Alexander Gauland, het
egter beklemtoon dat daar geen oplossing kan wees
sonder ’n strategie om wapens aan Oekraïne te
lewer nie.

Vrede is ’n "Duitse kwessie," het Matthias Moosdorf,
’n lid van die Bundestag en een van die skrywers
van die oorspronklike mosie, gesê. Die verteen-
woordiger van Sakse het dit dringend geag dat die
rol van die OVSE weer versterk word.

Die werkgroep vir buitelandse sake van die AfD-
parlementêre groep in die Bundestag het ook ’n
klassieke musiekkonsert met werke van Tsjaikofski
en Rachmaninoff gereël. "Met dit in gedagte, doen
ons ’n beroep op ’n einde aan die gevegte in  Oekraï-
ne en dat onderhandelinge onmiddellik begin oor ’n
wapenstilstand," het mede-organiseerder Moos-
dorf gesê.

Intussen in Oekraïne...

Dit is die moeite werd om die sosiale media-bladsye
van die Oekraïense Interne Veiligheidsdiens te volg,
want soms openbaar hulle nogal wonderlike feite.
Verduistering, omkopery, smokkelary, vervalsing,
roof, en sedert die uitbreek van die oorlog, same-
werking met die Russe – daar gaan nie ’n dag verby
sonder dat ’n soort gruwelsaak aangemeld word nie.
Gevolglik word gesê dat hooggeplaaste Oekraïense
polisiebeamptes ’n prostituut-netwerk bedryf het.

Onlangs het ’n reeks skandale ook die topbestuur
van wetstoepassing bereik: Dit het aan die lig ge-
kom dat die sentrale polisiestasie in Kiëf ’n prosti-
tuut-netwerk bedryf het.

Die Interne Veiligheidsdiens van Oekraïne (SZBU)
het onthul dat die bestuur van die sogenaamde Mi-
grasiepolisiedepartement (’n afdeling van die po-
lisie wat met immigrasiekwessies handel) die bestuur
van prostitute in die hoofstad en ander gebiede
van die land bedek het.

Luidens hul persverklaring het die hooggeplaaste
polisiebeamptes die operasie van ’n kriminele or-
ganisasie bygestaan wat kwesbare vroue tussen
die ouderdomme van 18 en 30 as prostitute in diens
geneem het en nuwe meisies vir “intieme en be-
geleidingswerk” gewerf het. Volgens hul inligting
het hulle regdeur die Oekraïne geopereer en selfs
meisies na die buiteland gestuur.

Hulle het tussen 500 en 10 000 dollar vir een nag
gevra, en hul maandelikse inkomste het vyftig mil-
joen grivnas oorskry.

Die korrupsie skandale duur voort, waartydens
aan die lig gekom het dat verskeie amptenare ook

voordeel getrek het uit die toerusting en voorraad
wat vir soldate bedoel is. Die Transcarpathian week-
blad, Kárpáti Igaz Szó, het berig oor die jongste
skandaal wat Bohdan Khmelnytsky, die hoof van
die staatsverkrygingsdirektoraat, en Vyacheslav
Sapovalov, die onlangs afgedankte adjunkminister
van verdediging, impliseer.

Eersgenoemde word daarvan beskuldig dat hy
5 700 slordige koeëlvaste baadjies ter waarde van
meer as honderd miljoen grivnas vir die weermag
gekoop het, en laasgenoemde het die aankoop van
een miljard grivnas se persoonlike beskermende
toerusting misgeloop. En wie weet watter ander ge-
raamtes sal tydens ondersoeke uit die kas val. Die
hele aangeleentheid is onthul deur ’n ondersoe-
kende joernalis wat ontdek het dat die Ministerie
van Verdediging ’n kontrak onderteken het om die
gewapende magte teen ’n baie hoër prys te voed.

’n Vergelyking van pryse het byvoorbeeld aan die
lig gebring dat hoewel die prys van eiers op 17 griv-
nas vasgestel is, dit in kruidenierswarekettings vir
net minder as sewe grivnas beskikbaar is.

Kárpáti Igaz Szó het hul lesers daaraan herinner
dat die hoof van die Oekraïense staatsdoeanediens
en sy eerste adjunk ook onlangs afgedank is. Ter-
selfdertyd was daar ’n huissoektog by die staat se
belastingdiens, sowel as by die oligarg, Ihor Kolo-
moisky, in verband met die oliemaatskappy Ukrnafta,
sowel as by die huise van ander politici.

Op grond van die poste van die SZBU, wat waar-
skynlik vir die doel van afskrikking bekend gemaak
is, val hulle dikwels diegene aan wat die verskillen-
de hulppakkette probeer ondermyn. Met die eerste
herdenking van die uitbreek van die oorlog, word daar
steeds berig dat Oekraïners wat met Russe saam-
werk, geteiken word.

Dit kan ook beteken dat sulke individue met Russe
of pro-Russiese Oekraïners handel gedryf het en
die sanksies omseil het, maar ook dat hulle inlig-
ting oorhandig het.

Mykola Khavroniuk van die Oekraïense dinkskrum
Sentrum vir Politieke en Regshervormings het gesê
sy hoop dat die teenkorrupsie-aksie nie ’n bedrog
was nie, wat daarop dui dat dit moontlik ’n ven-
sterversiering vir die EU was.

Oleksandr Lemenov, direkteur van die Oekraïense
anti-korrupsie-organisasie State Watch, het beves-
tig dat hierdie aksies meestal deurgevoer is. Hy het
gesê hy glo nie hierdie sake sal tot skuldigbevin-
dings lei nie.

HNP se landposadres:
Posbus 18826, 

Pretoria-Noord, 0116
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Leier van Skotse 
Nasionale Party bedank

Die Skotse eerste minister en groot voorstander van
Skotse onafhanklikheid, Nicola Sturgeon, het on-
verwags bedank. Sy probeer daarmee die dooie punt
te breek wat tussen Skotland en veral die Britse
volksvreemde eerste minister, ontstaan het. Skot-
land wil weer ‘n referendum oor onafhanklikheid hê,
maar ingevolge ‘n hofuitspraak kan dit net geskied
met die seën van Brittanje, wat dit weier.

Sy was die afgelope agt jaar die leier van die Skotse
Nasionale Party en het haar kritici grootliks stilge-
maak as gevolg van haar suksesvolle bewindster-
myn. Haar vertrek kan wel ‘n vakuum laat ontstaan,
veral omdat daar geen logiese opvolger vir haar is
nie. Sy gaan ook as partyleier die tuig neerlê.

Nadat sy haar lewe aan 'n onafhanklike Skotland
gewy het, het sy gesê 'n nuwe leier sal beter geplaas
wees om die beweging vorentoe te dra, al gaan sy
met geen ooglopende opvolger in plek nie.

Sturgeon het gesê sy is “vas van mening dat daar
nou meerderheidsteun vir onafhanklikheid in Skot-
land is”, en sekere peilings beaam haar standpunt,
alhoewel ander peilings wys dat daar dalk nog ‘n
bietjie meer werk is om te doen.

Emily Gray, besturende direkteur by Ipsos Skotland,
sê: “Wie ook al Nicola Sturgeon se opvolger is, hulle
sal aansienlike werk hê om te doen as hulle die saak
van onafhanklikheid wil bevorder, en die roete na ’n
tweede referendum is tans nog lank nie duidelik nie.”

Sturgeon het die dominante figuur van Skotse
nasionalisme geword nadat die eerste poging om
die Verenigde Koninkryk via 'n referendum in 2014
te verlaat met 55% teenoor 45% verslaan is, wat gelei
het tot die bedanking van haar voorganger, Alex
Salmond.

Die Westminster-regering het tot daardie stem-
ming ingestem, maar het oproepe vir 'n ander teë-
gestaan en gesê die saak is vir 'n generasie afge-
handel. Die Britse hooggeregshof het verlede jaar
bevind dat Skotland nie 'n referendum kan hou son-
der die toestemming van die Londense parlement nie.

In die nasleep van die hofuitspraak het sommige
peilings 'n meerderheidsteun vir onafhanklikheid
getoon, maar dit het onlangs teruggekom na 2014-
vlakke.

Anthony Wells, hoof van Europese Politieke en
Sosiale Navorsing by YouGov UK, het gesê Stur-
geon was steeds gewild, en sedert die referendum
was die stembusse altyd naby genoeg om enige
kant toe te gaan in enige nuwe referendum. “Die
SNP het na 'n baie bekwame regeringsklas gelyk.
As dit ophou om die geval te wees, dan kan dit
hulle regtig terugslaan, en kan dit regtig die saak
van Skotse onafhanklikheid benadeel."

Regses wen verder veld in Italië
Die Italiaanse premier, Giorgia Meloni, en haar
koalisie-bondgenote het stewige verkiesingsoor-
winnings in die twee rykste streke van die land be-
haal wat die nasionaliste se posisie versterk.

Minder as vyf maande nadat die konserwatiewe
blok op nasionale vlak aan bewind gekom het, het
die konserwatiewe blok meer as 55% van die stem-
me in Lombardye, die tuiste van die finansiële hoof-
stad, Milaan, en ongeveer 50% in Lazio, wat op
Rome gesentreer is, gekry.

“Hierdie resultaat konsolideer die sentrum-regs
en versterk die werk van die regering,” het Meloni
op Twitter geskryf.

Dit was die eerste verkiesingstoets vir Meloni
sedert sy die mag verlede September oorgeneem
het en het bevestig dat sy steeds 'n sterk witte-
brood saam met kiesers geniet, aangehelp deur 'n
swak opposisie wat nie daarin geslaag het om 'n
verenigde front in enige van die streke te bied nie.

Die dawerende oorwinning is egter gedeeltelik
oorskadu deur die feit dat slegs 40% van mense 'n
stem uitgebring het — die laagste stempersentasie
wat nog ooit vir Lazio en Lombardye aangeteken
is, wat saam net meer as 'n kwart van die Itali-
aanse bevolking uitmaak.

"Dit is jammer dat die opkoms baie, baie laag was.
Ons moet probeer om die verhouding tussen bur-
gers en instellings te herbou," het Fabio Rampelli,
'n senior lid van Meloni se Broers van Italië-party,
aan RAI-televisie gesê.

Terwyl die regses reeds Lombardye beheer het,
het hulle Lazio van die middel-linkses gegryp, wat
beteken dat konserwatiewes nou 15 van Italië se
20 streke sowel as die sentrale regering bestuur,
wat dit 'n unieke geleentheid bied om binnelandse
politiek te vorm.

Broers van Italië het sy posisie as die gewildste
party in die land verbeter en het 'n geraamde 33%
steun in Lazio en 26% in Lombardye gewen - in
ooreenstemming met die algemene verkiesing van
2022.

Vrese binne die koalisie dat steun vir Meloni se
twee hoofvennote kan verbrokkel, was egter onge-
grond. Matteo Salvini se Liga het sy aansien in sy
Lombardy-hartlande versterk, terwyl Silvio Berlus-
coni se Forza Italia die sentristiese teenstanders
wat sy ondersteuners die hof gemaak het, maklik
verbygesteek het.

Die uitslag het geen troos gebied vir die sentrum-
linkse kamp nie, bestaande uit die Demokratiese
Party (PD), die 5-sterbeweging en die sogenaam-
de Derde Pool, wat deur wedersydse afkeer ver-
skeur word.
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Hermanus van der Schyff

Soos ek in my vorige stuk belowe het, gaan ek
vandag voort met die bespreking van die stuk uit
mnr. Jaap Marais se voordrag oor die uitdaging aan
die Afrikanervolk en die rol van die HNP daarin.

Vandag haal ons stukke uit oor ons verset van
buite die bestel.

Mnr. Marais sê in sy kommentaar dat "verset
van buite die bestel is nie net in ooreenstemming
met die Afrikaners se mees suksesvolle optredes
in die geskiedenis nie, maar is ook die logiese en
natuurlike uitvloeisel van nasionalistiese inspirasie.
“Hierdie stelling open die mees wesenlike aspek
van die hele saak. Eerstens, die Afrikanervolk het
telkens hoogtepunte bereik deur ’n stryd van buite
— van die Groot Trek, déúr die Eerste en Tweede
Vryheidsoorloë, die stigting van die Nasionale Party in
1914, die handhawing van die Nasionale Party in
1934, buite die samesmelting, die Republiekwor-
ding in 1961, en daarmee saam voortgang buite
die Statebond. Die stryd van buite was telkens ’n
kragontplooiing.

“Hierdie feite hang saam met die verskynsel dat
nasionalisme ’n mag is wat ’n volk in staat stel om
groot uitdagings suksesvol te aanvaar en te verwerk.

“Nasionalisme is ’n sluimerende mag wanneer
daar nie ’n onmiddellike bedreiging of ’n onder-
drukkende mag oor ’n volk is nie.

“Dit is in verset dat nasionalisme ’n dinamiese
mag is. Verset is reaksie op ’n daad of ’n stelsel
wat ’n volk se bestaan bedreig of sy lewensmoont-
likheid verminder. Reaksie is in die hele natuur die
geprogrammeerde afweer waardeur elke organis-
me sy bestaan beskerm teen ’n potensiële bedrei-
ger, en waardeur ’n organisme hom verset indien
hy van sy vryheid beroof word.

“Die Afrikanernasionalisme is sedert 1966 verwar
omdat Afrikaners nog aan bewind was en vertroude
instellings soos die Nasionale Party en die NG
Kerk aanvaar is as werktuie waardeur Afrikaner-
belange beskerm word, terwyl die teendeel waar was.

“Hierby is verdere verwarring geskep as sou die
HNP nie met Afrikanerbelange te vertrou sou wees
nie en daarom vanuit die Nasionale Party beveg
moes word. Dit is ’n verlenging gegee toe die KP in
1982 gestig is om die opgang van die HNP te stuit
en ’n syspoor aan te lê waarop Afrikaners kon
stoom afblaas. Daardeur is aan volksverdeeldheid
’n verdere stoot gegee en is grootliks tot die ver-
warring toegevoeg."

Hier wil ek graag aan die destydse ondersteuners
van die KP vra hoeveel van hulle steun vandag die

bont VF Plus? Dit is nie ’n party wat meer na enige
vryheid vir Afrikaners streef nie. Het die ou KP-on-
dersteuners al agtergekom dat hulle bygedra het
tot die oorgawe van De Klerk?

Mnr. Marais gaan verder: "Hieruit is dit duidelik
dat naas die stryd waarin Afrikaners teen die ANC-
SAKP-regime betrokke is, daar tegelyk ’n tussen-
fase is waarin Afrikaners teen mekaar in stryd is
— soos die bittereinders teen die "National Scouts"
en verraaiers in die Engelse Oorlog; soos genl.
Hertzog teen genl. Louis Botha; soos dr. Malan
teen genl. Smuts; soos dr. Albert Hertzog teen
John Vorster.

“Tans is die politieke toestand veelal soos in die
veertigerjare toe die destydse Herenigde Nasionale
Party in ’n stryd teen die Britsgesinde Smuts-
regering was, maar tegelyk ook moes stry teen die
Nuwe Orde, die Ossewa-Brandwag, die Afrikaner-
party, die Gryshemde en nog ander kleiner groepe."

Vandag sit ons met ’n soortgelyke probleem waar
verskeie groepe gestig word om die "volk te red",
maar dit is onbekende manne of manne waaroor die
vraag of hul ernstig is, hang. Heelwat van hierdie
groepe vereenselwig hulle met die politieke stelsel
in die land en werf ondersteuners om vir hulle in
die volgende algemene verkiesing te stem. Sou
van hulle weer setels wen soos die bont VF Plus,
bly die vraag wat hulle met hul min steun teen die
groot swart steun gaan regkry?

Mnr. Marais sê verder, "Soos destyds, is dit tans
ook ’n stryd om die siel van die Afrikanervolk. Uiter-
aard kan die Afrikanervolk net ’n mag wees as hy
aangevuur word deur nasionalisme. Dit maak die
bestaan van die HNP so veelbetekenend. Want dié
party is die enigste Afrikaner-organisasie wat die
ware verteenwoordigers van Afrikanernasion-
alisme kan wees in sy volle dimensie van patrio-
tisme, rasgebondenheid, kulturele verankering en
historiese gerigtheid."

Volgende keer gaan ons voort. 

Vanaf die lessenaar van die Hoofsekretaris

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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AfriSolar

Supplies
Winkel 1, Bell Geddes Zone, 

Braam Pretoriusstreet 321 (h/v Koraalboom), 
Magalieskruin

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

* Solar-produkte
* Installasie van solar-sisteme

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

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

072 229 2148

HUTTEN-
BUCHDIENST

Die jaarlikse Majuba herdenking vind weer plaas, soos gewoonlik, 
die laaste naweek van Februarie.

Elke jaar kry ‘n volksorganisasie die geleentheid om die fees te reël en aan te bied 
namens die Majuba Boerevolktrust, wat die eienaars is van dié historiese terrein.

Hierdie jaar se feesprogram sien so daar uit:

Vrydag 24 Februarie
09:00 Slagveldtoer

18:00 Opening /Verwelkoming/ Kranslegging
19:00 Aanbieding / Filmvertoning

19:15 Fakkelloop

Saterdag 25 Februarie
08:00 Opening — Skriflesing en Gebed
08:10 Vlaghysing en Vlagvoorstelling

08:40 Aankoms van die Ossewa
08:45 Feesrede — mnr. Henk van de Graaf

09:00 Afvuur van kanon
09:10 Bestyging van die Berg

Aktiwiteite
10:00 Skyfskiet

12:30 Skyngeveg
13:30 Boeresport
14:00 Volkspele
15:00 Jukskei

16:30 Potjiekoskompetisie
18:00 Cantille – Jeug

20:00 Cantus – Studente & Volwassenes

Sondag 25 Februarie
08:00 Skrifoordenking

09:00 Bedankings & Afsluiting.

Feesgangers kan met woonwaens of tente kom, of net vir die dag kom besoek. 
Die hekfooie word gebruik vir die delging van koste en instandhouding en verbetering 

van die terrein en fasiliteite. 
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Energieskandaal
(Van bladsy 1)

aan is, en plaas dan op daardie gebied ’n veel hoër
en gekonsentreerde aanvraag op elektrisiteit as
wat normaalweg die geval sou gewees het.

Volgens ’n elektrisiën wat al metings gedoen het,
is dit ook so dat wanneer die elektrisiteit weer aan-
geskakel word na beurtkrag, daar ’n “spike” oftewel
kragstuwing plaasvind vir ongeveer ’n sekonde,
waartydens soveel as drie maal meer elektrisiteit
getrek word, voordat die krag weer egaliseer na
normale vlakke. Veral huiseienaars met voorafbe-
taalde krag, kan dit beaam. Mense wat dit al dop-
gehou het, het dit beaam dat die eenhede wat hulle
beskikbaar het, drasties gedaal het nadat die krag
weer aangeskakel is. Die advies is dat mense alle
skakelaars afskakel met beurtkrag, en dan onge-
veer vyf minute wag nadat die krag weer aan is,
en dan die skakelaars aanskakel, want dan is die
kragstuwings eers verby.

Die een deel van die skandaal is dus dat verbrui-
kers in baie gevalle selfs meer betaal met beurt-
krag as daarsonder, maar dat hulle nie hulle werk
kan verrig nie, en daardeur skade lei. As die werk
of besigheid wel sake wil doen, moet kragopwek-
kers gebruik word. Die kapitale uitleg daartoe is ook
hoog, en die regering kry op elke aankoop, asook
op die hoër elektrisiteitsrekenings, sy 15% BTW.
Die kragopwekkers loop nie op wind of sonkrag nie
en gebruik petrol of diesel – duur petrol of diesel,
waarop die regering ook sy fooi kry in die vorm van

belastings en heffings, terwyl selfs die padongeluk-
kefonds bevoordeel word uit kragopwekker brand-
stof van kragopwekkers wat nooit eers op die paaie
kom nie!

Die oorskakeling na son- en windkrag is vir Eskom
riskant, want dit kan net in sekere tye gebruik word
vir opwekking, terwyl die steenkool- en kernkrag-
sentrales meer stabiele krag kan lewer deurentyd
— as hulle onderhou sou gewees het, wat nie die ge-
val is nie, en van hulle moet teen 2030 weens ouder-
dom toemaak, en gaan die probleem vergroot.

Dit is ook bekend dat baie van die “opkomende en
voorheen benadeelde” sakemanne, groot belange
het in die steenkoolmyne en brandstofmaatskap-
pye. Dit pas hulle dus dat brandstofverkope die
hoogte inskiet sodat hulle winste meer kan wees
ten koste van die publiek.

Intussen sien Eskom uit na April, wanneer sy toe-
gelate tariefverhoging van byna 19% in werking
tree, sonder dat hy van plan is om meer elektrisiteit
te voorsien nie.

Met alle gegewens wat nou na vore kom, word al
meer vrae gevra of die beurtkrag werklik nodig is,
en of dit nie maar net nog ’n manier is om mense
te beheer en te bestuur nie, en te sien hoe ver
mense gehoor gee aan die verdrukking en veront-
riefting wat ons moet deurmaak, terwyl dit wil
voorkom of ander agendas (en beursies) daardeur
bevoordeel word. 

Sodra Nkosazana-Zuma haar regulasies onder die
noodtoestand bekend gaan maak, sal die prentjie
duideliker ontvou.

“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.
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Skrifgedeelte: 2Tim 3:16:  Die hele Skrif is deur
God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging,
tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,
17 sodat die mens van God volkome kan wees, vir
elke goeie werk volkome toegerus.

Oordenking:

Baie jare gelede skryf die kerkvaders: Ons aanvaar
al hierdie boeke en hulle alleen, as heilig en kano-
niek om ons geloof daarna te rig, daarop te grond-
ves en daarmee te bevestig. Ons glo ook sonder
twyfel alles wat daarin vervat is, nie juis omdat die
kerk hulle aanvaar en as sodanig beskou nie, maar
veral omdat die Heilige Gees in ons hart getuig dat
hulle van God is. Hulle het ook die bewys daarvan
in hulleself, aangesien selfs die blindes kan tas dat
die dinge wat daarin voorspel is, plaasvind. (NGB
Art.5)

Paulus skryf redelik breedvoerig daarvan in 2 Tim. 3.
Waar dit eintlik op neerkom is dat die oënskynlike
werklikheid as die werklikheid gesien en gereken
word. Omdat dit nie die werklikheid is nie, maar net
oënskynlik, kan dit nie die stabiliteit en sekerheid
bring waarna gesoek word nie.

Die werklikheid wat misgekyk word is die Alom-
teenwoordigheid van die Soewereine  God, wat die
Bepaler en Beheerder van alles is wat ons kan sien
en aan kan dink.

Die Bybel is Sy woord! Die mens in sy arrogansie,
waar ons dink dat ons slimmer as God is, wil hier-
die werklikheid, sy Woord nou meet met ons son-
debevlekte verstand! Stabiliteit is nét in God te
vind! Ek kan voorgee dat ek dit het vanuit my
wêreldbeeld het, maar een of ander tyd gaan die
waarheid vir Homself praat en sal voorgee se
bodem uitval.

Gebed: Hemel Vader, lei ons asseblief deur U
Gees dat die vastheid van U Woord, algaande die
vastheid in ons lewens vergroot. In Christus se
naam vra ons dit.                              

AMEN

Woord en wêreld
Watter gesag het die Skrif vir u?? (Deel 1)

Deur 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.

Dr. Gideon Grobler



16     Die Afrikaner  17 Februarie 2023

Liewe sus Katrien,

Ek sê mos nog altyd vir jou dat
elke huis ’n bakoond moet hê.
Sommer ’n lekker groot, ordent-
like bakoond wat baie beskuit en
brood kan bak, nie hierdie nuwer-
wetse stoepfieterjasies waar jy
net een droë, taai ronde stukkie
deeg in kan bak nie. Hier op Twee-
de Wind het ons darem al ’n hele
paar bakoonde en onder leiding
van Sarie en met behulp van oom
Janneman, hoef ons nooit ge-
koopte brood en beskuit te eet
nie. Dis ook ’n groot hulp in tye
van nood, soos wat laas Vrydag
bewys is.

As mens lekker diep slaap en iets
ongewoons maak jou wakker,
dan kry jy mos so ’n draaigevoel
op jou maag van moeilikheid wat
kom. So was dit Donderdagog-
gend. Ek sukkel nog om uit my
newels te ontwaak, toe ek ’n sterk
brandreuk kry. Nouja op ’n gras-
vlakte is die reuk van rook altyd
’n skrikmaker. Ek staan op, gaan
kyk uit by die venster. Walms rook
waai om die huis. Ek skud vir
Servaas wakker en hy kom kyk
ook. Trek vinnig aan en gaan uit
om te kyk waar die vuur is.

Op die Scheeperse se werf staan
’n paar grashutte wat soos hoë
plat tente van tamboekiegras lyk.
By hierdie grastente borrel digte
walms rook uit wat deur die wind
oor ons gewaai word. Servaas
en Hendrik gaan oorkant toe om
te vra of hulle die brand kan help
blus, maar daar hoor hulle dis
die rookhuise vir hulle varkvleis.

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...

Die groot stukke varkvleis word
bo in die grastent gehang en on-
der word droë beesmis gebrand
wat lê en smeul om die vleis te
berook. 

Servaas vra diplomaties of die
mis nie bietjie te veel rook maak
nie, maar mnr. Scheepers sê nee,
dit werk mooi. Die kinders het
die mis van Eerwaarde se beeste
gaan optel en miskien bietjie van
die donkies en bokke ook, dit maak
nie saak nie. Die gerokery moet
nog ’n hele paar dae aanhou en
hy is jammer maar aan die rig-
ting van die wind kan hy niks
doen nie.

Soos gewoonlik het oom Janne-
man ook kom kyk. Toe ons te-
rugstap, sê hy: "Daardie rook gaan
nie lank hou nie. As die wind só
waai, kom dit reën. Kyk net hoe
plak die miere hulle klei-neste
teen die boomstamme vas."

Donderdag is die varkstukke rus-
tig voort berook en ons ook som-
mer daarmee saam. Die owerhe-
de het ook nie kom kyk na die
bron van lugbesoedeling nie, hul-
le was glo te besig met die uit-
laatgasse van die dorp se krag-
opwekkers.

Vrydagoggend het die reën met
mening begin uitsak en het die
tamboekiehutte soos natgereën-
de hoenders op die Scheeper-
swerf gestaan. Dit was ook nie
lank nie, of hulle kom vra of hulle
nie die vleis in Handelspos rond-
om ou Union no. 8 kan hang nie. 

Elke gemeenskap moet iemand
soos Sienie hê. Prakties, voete
op die aarde en gereed om te
help. Sy kom toe met ’n goeie plan
vorendag. Maak vuur in al die
bakoonde en sit die varkstukke
daarin om bietjie gaar te bak. Die
eienaar dink bietjie en sê dit klink
goed maar dit gaan nie die
lekker rookgeur hê nie. Ai, wat
sal ons sonder oom Janneman
doen. Hy roep vir Septimus en
Servaas eenkant toe en sê hulle
moet bietjie mampoer oor die
vleis gooi, dit sal ’n weergalose
smaak hê en soos soetkoek
verkoop. Die probleem is net, hier-
die buurman mag nie weet van
die ketel nie, hulle moet stilletjies
kamma ’n bottel present kry.

Die hamme is gerook, gebak en
"gepekel". Sonderlinge produk.
Die laaste wat ons daarvan ge-
sien het, was toe dit gelaai is op
pad na die delikatessen. Wat dink
jy is dit in Afrikaans? Ek dink met
daardie vreemde varkvleis moet
die winkeltjie maar sy vreemde
naam hou.

Groete ook aan ou Swaer.

Jou liefhebbende
Sus Lettie.


