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Die ANC-regime se verkwisting van belastingbe-
talersgeld ken geen perke nie, en die ergste is dat
daar nog geen georganiseerde verset daarteen
gekom het nie.

Die jongste gevalle van verkwisting is die minister
van toerisme, Lindiwe Sisulu, se plan om ‘n stewige
R1 miljard as borg vir die Engelse Tottenham Hot-
spur sokkerklub te gee, so al asof die regering geld
het om weg te gee terwyl sy eie finansies nie klop
nie.

Daarbenewens het Cyril Ramaphosa voorgestel
dat Soweto se agterstallige geld aan Eskom, ‘n volle
R4,4 miljard, ook afgeskryf moet word, terwyl reeds
R17,3 miljard se skuld van Soweto afgeskryf is se-
dert 2003! Hierdie is ‘n duidelike verkiesing-slenter
met die oog op die 2024-verkiesing, maar bevorder
ook die nie-betaling vir dienste in swart gemeen-
skappe, en die res van die land se hoofsaaklik blanke
belastingbetalers en sakelui betaal die rekening
daarvoor.

Die soldate wat vir drie maande ontplooi is om
Eskom se kragstasies op te pas, kos die belas-
tingbetaler ‘n verdere R206 miljoen, terwyl hulle
teenwoordigheid nog geen positiewe invloed op
beurtkrag gehad het nie. Inteendeel.

Hoe erg die diefstal of wanaanwending van
openbare fondse is, blyk uit die uitspraak van die
appèlhof dat die voormalige SAUK-bedryfshoof,
Hlaudi Motsoeneng, R11,5 miljoen moet terugbe-
taal nadat hy dié bedrag van die staatsbeheerde
uitsaaier gekry het nadat hy ‘n twyfelagtige tran-
saksie beredder het. So word skynbaar links en
regs geld uitgedeel aan kaders, en vermoedelik is
dit wat bekend word, net die puntjie van die ysberg.

Daarteenoor gaan die verbruiker verder brul met
die toegestane byna 19 persent verhoging in elek-
trisiteit, terwyl die voorsiening daarvan steeds min-
der word. Talle verbruikers vind dit reeds vreemd
dat ten spyte van beurtkrag wat soms tot 12 ure
per dag geld, die kragrekeninge nie laer word nie.

Brandstofpryse het weer begin styg, so ook die
rentekoers. Die verbruiker moet al hoe meer die
gordel intrek om te kan oorleef, maar die regering

Wanbesteding sonder grense

En ons betaal nog belasting?

speel Sinterklaas asof daar geen enkele probleem
is nie.

Enige skandaal word onder die mat ingevee, soos
die Phala-Phala-debakel wat Cyril Ramaphosa oor-
leef het met die ondersteuning van sy partygenote.
Daarmee word ongerymdhede as die norm aan-
vaar.

Selfs Fikile Mbalula, nuwe voorsitter van die ANC,
het erken dat die ANC “misdadige elemente” gelok
het, en dat nuwe motors vir raadslede (wat met be-
lastingbetalersgeld gekoop word...) belangriker is
as dienslewering.

Al Ramaphosa se praatjies dat korrupsie uitgeroei
gaan word, word nie regtig ernstig opgeneem nie.
In Oos-Transvaal is ‘n ANC-raadslid (die uitson-
dering op sy party se kollegas...), wat erg gekant
was teen korrupsie, koelbloedig doodgeskiet.  

Verlede jaar is die voormalige LV vir Potgietersrus,
mnr. Schalk Pienaar, ook koelbloedig doodgeskiet
omdat hy na verneem word besig was om ‘n kor-
rupsieskandaal in sy plaaslike ANC-beheerde mu-
nisipaliteit oop te vlek. Die boodskap is duidelik dat
as iemand in die pad staan van korrupsie en self-
verryking, hy uit die weg geruim sal word.

‘n Belastingboikot op alle regeringsvlakke is
nodig om hierdie misdadige verkwisting en diefstal
van belastingbetalersgeld teen te werk. Dit is al-
gemeen bekend dat die grootste belasting inkom-
ste steeds uit die werkende blanke bevolking kom.

Bedryfskoste 
per eksemplaar



Die ANC en sy herkose leier, Cyril
Ramaphosa, hou van mag. Hoe
meer mag, en hoe meer onder-
drukkend daardie mag, hoe beter.

Ramaphosa het sy teenstanders
om die leierskap in Desember
redelik gemaklik uitgestof. Hy
staan heelwat sterker as toe hy
as ANC-leier in 2017 verkies is.
Dit sal interessant wees om te
sien of die Cyril 2022-veldtog net
soveel of dalk meer gekos het as
sy Cyril 2017-veldtog, waarom
daar maar baie vrae, bedenkinge
en twyfel bestaan...

Dit beteken dat Cyril nou meer
mag in die ANC het, en dat sy

regering daardeur voel dat hulle ook meer mag
het, want daar is nie meer die interne opposisie
wat die lewe op die korttermyn vir hom moeilik
kan maak nie.

Sommer vroeg in die nuwe jaar word die Covid-
vuurtjie weer aangeblaas, en die diktatoriale en
waarskynlike ongrondwetlike “Covid-bevels-
raad” kom weer byeen. Helaas vir daardie
magsbeheptes blyk die nuwe vlam van Covid
nie meer as ‘n sterwende bietjie warm as te
wees nie. So die “bevelsraad” kon nie werklik
weer hulle onderdrukkende magte gebruik nie.

Nou is daar egter ‘n nuwe bedreiging op die
horison, en dit is ‘n noodtoestand oor die krag
krisis. Dié blink gedagte kom vanaf die ANC en
sy leier en die eerste berigte het reeds melding
gemaak dat hierdie noodtoestand dan bestuur
moet word min of meer op dieselfde basis as
die Covid-noodtoestand.

Beteken dit weer sekere beperkings, soos dat
drankwinkels moet toemaak sodat die yskaste
afgeskakel moet word om krag te bespaar? Van
hierdie bewind kan enige sotlikheid te wagte
wees, net solank hulle hul magsbeheptheid kan
uitoefen en af forseer, ongeag die skade aan
die ekonomie.

Hierdie regering het sedert 1994 bewys dat enig-
iets waaraan hulle raak na rommel verander. Be-
loftes dat beurtkrag voor die einde van die jaar
iets van die verlede gaan wees, is praatjies vir die
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. Nog ‘n noodtoestand? vaak. Eskom se uittredende hoofuitvoerende
beampte, André de Ruyter, het self erken dat
beurtkrag nog etlike jare met ons gaan wees. Dink
Ramaphosa en Gwede Mantashe werklik dat
hulle kan regkry wat De Ruyter nie kon regkry nie?

Die antwoord lê nie in ‘n noodtoestand wat deur
die staat beheer word nie. Hoe minder die staat
aan instansies raak, hoe beter. Een van die be-
wyse daarvan is Sasol, wat eens ‘n staatsentiteit
was, wat geprivatiseer het en waar dit tans re-
latief goed gaan. Doen dieselfde met Eskom,
dank die minister van energiesake af, want hy
beteken niks behalwe om ‘n versperring vir voor-
uitgang te wees nie, en bring kundiges terug,
maar nee, selfs in hierdie kritieke situasie moet
daar nou van nog 500 Blankes (ja, die ras word
spesifiek genoem) by Eskom ontslae geraak
word. Daar word nie gepraat van onbekwames
wat moet gaan nie, maar van Blankes.

Nou kan ons maar die teenargument gebruik
dat die swart regering sedert 1994 getoon het dat
hulle ‘n volslae mislukking is, ten spyte daarvan
dat daar soms ‘n Blanke of Indiër in die kabinet
betrek word. Hulle is te min om in elk geval enige
verskil te maak. Voor 1994 het ons gewaarsku dat
‘n swart regering die patroon van Afrika gaan
volg: magsbeheptheid en ‘n onvermoë om te
kan regeer. Dit word daagliks meer sigbaar.

Dit is goed dat daar bepaalde burgerregte or-
ganisasies is wat die stelsel aanvat, die klomp
hof toe sleep en na alternatiewe kyk. Dit is egter
noodsaaklik dat daar ‘n groter mobilisasie van
ons mense moet kom. Die leunstoel-benade-
ring van ons hoef niks te doen, behalwe dalk ‘n
geldjie te gee aan bepaalde organisasies, wat
dan namens ons die werk doen, is eenvoudig
nie meer goed genoeg nie.

In Sjina het die bevolking in opstand gekom toe
nuwe drakoniese Covid-inperkings ingestel is,
met sukses. Tans is daar groot proteste in Frank-
ryk omdat die regering die aftree ouderdom met
twee jaar wil verhoog. Ons mense se sigbaarheid
vir verset is noodsaaklik. Ook ons sigbaarheid
om te toon dat ons nou behoorlik keelvol is vir
die bestel wat ons het, en dat dit moet verander
sodat ons weer ‘n vrye volk kan wees wat oor
onsself regeer. As die ander hulle dan in die af-
grond wil regeer is dit hulle saak, maar dan word
ons nie meer, soos nou saam na die afgrond
gesleep nie.
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Dolf Buitendach

Die bepaling van hoe ’n konserwatiewe en ’n libe-
rale persoon reageer op morele waardes in die
lewe van ’n mens en volk, word pragtig saamgevat
in die teorie van Haidt bekend as “Haidt’s Moral
Foundations Theory”.

Deur die waardes van verskillende volke te meet,
word daar by ’n redelike ooreenstemmende stelsel
van waardes uitgekom van wat aanvaarbare en nie
aanvaarbare norme is. By die meting van die norme
is daar ook ander verwante vrae ingesluit waarop
die ondervragers ’n waarde moes toeken. 

Die vyf etiese norme wat gemeet word is:

Omgee:  Die waardes wat beskerm moet word. By
die liberalis sluit dit ook waardes in wat bots met
die algemene aanvaarbare norme.

Regverdigheid: Beskerming van regte. By die libe-

ralis sluit dit veral ook die regte van misdadigers
en sosiale gedrag in wat bots met die algemene
aanvaarbare norme.

Gesag: Onderwerping aan gesag insluitende wet
en orde.

Lojaliteit: Die ingesteldheid van ’n persoon teen-
oor sy familie, groep en volk word hierby ingesluit.
Vryheid word hierby ingesluit.

Reinheid: Belangrik om te beskerm. Metingsvrae
sluit in geloof en dit wat as heilig beskou word.

Die meegaande grafiek dui aan hoe verskillende
persone aan sekere waardes gewigte toeken. Die
vyf waardes wat gestel word weeg redelik gelyk by
konserwatiewes, terwyl liberaliste op twee waar-
des, omgee (beskerm) en regte (regverdigheid)
buitengewone waardes toeken. Die vooropstel van
menseregte geniet ’n hoë prioriteit by liberaliste, al

(Vervolg op bladsy 10)  

Morele Waardes

Ver links Gematig Konserwatief

Omgee/beskerm 5,40 5,00 4,50 pers

Regverdigheid/regte 5,40 4,80 4,40 groen

Gesag/wet en orde 3,30 3,80 3,65 oranje

Lojaliteit/volk/groep 3,25 3,50 4,00 pienk

Reinheid 2,95 2,90 4,40 rooi
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Kragtige humor

Die land sit tans met ‘n gebrek aan elektrisiteit, en
fases wissel nou deurentyd tussen fases 4, 5 en 6,
terwyl daar al ‘n moontlikheid uitgespreek is van
fase 7 en 8. Hoe rampspoedig dit kan word, sal
ons seker nie besef tot ons daar is nie. Vrieskaste
wat begin ontvries, wateropgaartenks wat nie meer
vol loop nie, selfoonseine wat al slegter raak, kom-
munikasie wat in duie stort, nie genoeg tyd om
diesel te pomp vir kragopwekkers nie, en nog ‘n
paar sodanige rillers, word dan werklikheid.

Dus, ons word al hoe meer kragteloos. Maar die
ligpuntjie is darem dat daar genoeg kragtige humor
uitkom wat ons darem nog ‘n glimlag op die gesig
laat en anderkant laat uitkom.

So word gesê dat Cyril Ramaphosa “geskok” was
oor die beurtkrag. ‘n Boertjie met gesonde verstand
maak toe die opmerking: “Om geskok te word, moet
daar elektrisiteit wees...”

‘n Ander een verwys na kundiges wat sê dat die
uitgerekte woestyne en afwesigheid van enige lewe
op Mars ‘n aanduiding is dat dié planeet eens deur
die ANC bestuur is.

Daar word ook gesê dat baie van ons so na die
goeie ou dae verlang. Ons moet net moed hou:
een van die dae het ons dit weer: grondpaaie, kool-
stowe, olielampe, kerse en sinkbaddens. Hou net
moed...

In dié verband het ‘n ou legende weer uit sy af-
trede teruggekeer:

En dan is daar hierdie een:

Taxi’s en treine

Met die vakansieseisoen en die gepaardgaande
padsterftes, was dit weer eens duidelik dat die mo-
biele doodskiste, die minibus-taxi’s, grootliks byge-
dra het tot padsterftes. Tante het al skoon gevra of
daar iewers statistiek beskikbaar is wat die rol van
taxi’s tot padongelukke kan weergee. Maar dit sal
mos rassisties wees en net aantoon hoe die be-
stuurders daarvan bestuur soos hulle maatjies in
die kabinet regeer.

So word daar die storie baie gesaghebbend ver-
tel dat daar op ‘n mooi dag ‘n botsing was tussen
een van hierdie taxibussies en ‘n trein, daar in die
Wolmaransstad omgewing.

Die treindrywer, wat net soos die taxibestuurder
en die regeringsliede lyk, het nie lus gehad om te wag
vir die polisie nie. Hy het die trein op die voertuig-
oorgang tot stilstand gebring nadat hy die bussie ‘n
ent saamgesleep het, die trein afgeskakel, uitge-
klim en die trein net daar gelos, weggestap en ‘n
ander taxi gekry en huis toe gegaan.

• Wel, selfs hy was al moeg vir die taxi’s, en hy het
net met een te doen gekry. Hoe moet óns nie al
voel nie?

Is dit wat Thuli sê?

Soos dit ‘n gesoute joernalis betaam, laat Sarel nie
noodwendig toe dat feite inmeng met ‘n goeie sto-
rie nie.

So is onderstaande stuk, natuurlik in die taal van



Die Afrikaner  3 Februarie 2023 5

die vyand, aan Sarel deurgestuur, met die opmer-
king dat dit die gewese Openbare Beskermer, Thuli
Madonsela, was wat dit op Facebook geskryf het.

Iemand anders merk toe op dat Thuli nie ‘n eie
bakkiesblad profiel het nie.

Ewenwel, of dit nou Thuli was of iemand anders,
maak nie regtig saak nie. Sarel het maar probeer
vry vertaal, en dan lui die verhaal van Thuli of ie-
mand anders soos volg:

Goed, so SA is op die randjie van 'n totale ramp!
Facebook sal my seker nou lewenslank verban AL
IS DIT NIE RASSISTIES NIE MAAR DIE WAAR-
HEID MOET GESPREK WORD!!!

Ek kan maar net vir die swart bevolking vra... wat
het gebeur???

Wat het geword van hierdie pragtige vooruitstre-
wende land en sy wonderlike mense dat God die
idee van 'n paradys gehad het?

Hoe het jy tot 'n stadium gesink waar moord,
verkragting, plundering, vernietiging van stede, jou
woonbuurte, stadions, swembaddens, spoorweë
en ander vervoer, en om soos onbeskaafde diere
op te tree normaal in jou lewens geword het?

Daar is amper niks oor nie!
Ja, hierdie kriminele regering het al sy mense van

verskaffers in bedelaars verander, maar wat is die
rede dat Swartes hulle kan wend tot dade soos om
klippe van brûe af te gooi op motors wat onderdeur
ry, of dalk 'n onskuldige gesin vir 'n selfoon dood-
maak!

Is jy selfs 'n mens of van Satan? Dink jy nie God
sien dit raak nie?

Hoe kan jy jou woonbuurte en stede in rommel-
hope verander en in vuilheid woon... kyk na jou ge-
boue en strate... en dit is jy wat dit doen, nie die
regering nie... selfs publieke toilette het uitwerpsels
op die vloere en mure, en selfs in die wasbakke!!!

Sien jy enige ander ras wat dit doen?
Hoe kan jy spoorwegstasies en treine en busse

wat jou mede-Swartes broodnodig het vir werk om
hul kinders te voed, vandaliseer en vernietig?

Sien jy enige ander rasse wat dit doen?
Hoor jy van enige ander ras wat vrouens en

kinders vermoor, doodmaak, vragmotors verbrand
en plunder en kinders in dwelmverslaafdes veran-
der?

Hierdie regering het sy mense verraai, maar dit
is net die Swartes wat teen die regering, die krimi-
nele polisie en die misdadigers onder julle kan op-
staan en sê, "STOP DIE NONSENS!!! en die ver-
rotting en vuilheid waarin ons leef.”

Hou op luister na die leuens dat daar 'n blanke
monopolie is met vyf ou blanke mans wat die land
bestuur... As jy glo dat jy stupid is!

Mense volg die ANC en EFF, want hulle is bang
om die R350 omkoopgeld of Sassa te verloor...

maar jy besef nie... jy kry dit nie van die regering of
die ANC nie... jy kry dit van hardwerkende belas-
tingbetalers van alle kleure en jy sal dit steeds kry,
maak nie saak wie regeer nie!!!

Dit is tyd dat ons almal ons oë oopmaak en sê
"GENOEG IS GENOEG...!"

Hierdie regering ERKEN dat hulle misdadigers
is wat ons doodmaak, maak nie saak watter ras
nie... en steeds bly jy vir hulle stem???

Dit is die grootste onnoselheid.
Is jy honger...? Vra vir Ramaphosa en al sy

kaders hoekom hulle soos konings kan lewe met
die duurste kos en alkohol terwyl jy nie brood het
om vir jou kind te gee nie.

Vra vir Malema hoe hy R1 miljoen aan klere, kos
en alkohol kan spandeer terwyl jou kind nie skoene
het nie.

Vra hulle hoekom besoek hulle nie Suid-Afrikaan-
se dokters en hospitale nie, want hulle weet as
hulle Suid-Afrikaanse hospitale gebruik gaan hulle
vrek, want die hospitale is nie eens geskik vir varke
nie...!

R500 biljoen is gesteel en nie EEN hospitaal ge-
bou nie!

Het jy 'n werk....?
Vra jou regering hoekom hulle miljoene buite-

landers toelaat om net oor ons grense te loop en
jou werk te neem en misdadigheid te versprei.

Vra ND Zuma met haar R15 000-uitrustings
hoekom sy jou dwing om R80 te betaal vir 'n pakkie
gifsigarette wat jou sal doodmaak.

Is jy veilig....?
Vra vir Bheki Cele met sy R5 000-pakke hoekom

hy met 'n 70 000-tal weermag en polisiemag nie
elke dwelmhuis in Suid-Afrika in drie maande kon
skoonmaak nie?

Vra hom hoekom jou vrou en kinders daagliks
vermoor word terwyl sy polisiemag drank aanjaag.
Vra hom hoekom sy polisiemag die korrupste is.

Vra vir Ramaphosa hoekom het daar na twee
jaar geen arrestasie van kriminele regeringsdiewe
wat verantwoordelik was vir duisende sterftes ge-
beur nie...?

Vra die Zondo-kommissie hoekom nie een van
die korrupte mense wat jou lewe en jou kinders se
toekoms gesteel het, nie in die tronk is nie.

Vra die minister van onderwys hoekom jou kind
na 26 jaar 'n skool moet bywoon wat soos 'n skuur
vir diere lyk.

Vra die regering hoekom jy steeds R279 000 per
maand moet betaal vir die Zuma-misdadigers en
hul gesinne om soos miljoenêrs te lewe, maar jy
moet jou gesin met R350 voed.

Hulle weet presies hoe om die mense van Suid-
Afrika vir dwase te speel.

Die oomblik as jy jou regte begin eis, gebruik hulle
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dinge soos grond en apartheid en rassisme om jou
aandag af te lei....!

Ja, hulle is groot op belowende grond, maar wat
sal jy doen as jy die grond het???

Waar kry jy geld vir saad of beeste?
Waar sal jy geld kry vir kos vir 'n jaar of drie tot-

dat jou plase produseer?
Waar sal jy geld kry om jou werkers te betaal?
Waar kry jy geld vir water en elektrisiteit?
Waar kry jy geld vir trekkers, stropers ens.?
Hoe sal jou kinders by die skool kom?
Die regering sal dit nie vir jou gee nie... hulle kan

nie eers vir jou werk of geld gee vir kos nie!!!
90% van Blankes wil nie grond hê nie, want hulle

weet hulle het nie die geld of die kennis om boere

te wees nie.
Dit is tyd om te sê GENOEG IS GENOEG en

ontslae te raak van al die partye wat aanhou lieg
en steel en leë beloftes maak.

Ons benodig een onkorrupte regering met 'n ware
president, Swart, Wit, Kleurling of Indiër wat die
mense van Suid-Afrika eerste stel..!

• Nou ja, natuurlik is daar goed waarmee Sarel nie
saamstem nie. Is dit moontlik dat daar ‘n swart
president sou kom wat die land bo homself stel?
Of ons kry ‘n soort Gupta-Indiër president... Maar
andersins is dit goed gestel. Sarel sou nie veel
daarop kon verbeter nie.

“Europa se politieke stelsel gaan val”

Viktor Orbán, premier van Hongarye, het in 'n onder-
houd met die Oostenrykse dagblad, EXXpress, ge-
sê hy is oortuig daarvan dat die huidige politieke
stelsel in Europa binne hierdie dekade in duie sal stort.

"Die gaping word groter, die vervreemding tussen
Hongarye en die EU neem toe," het die Hongaarse
leier gesê. Viktor Orbán (59) het 'n eksklusiewe ge-
sprek met verskeie joernaliste by die konferensie
van die Mathias Corvinus Collegium – insluitend
EXXpress-hoofredakteur, Richard Schmitt – oor
die huidige Europese situasie gevoer.

Orbán het openlik gepraat oor die huidige konflik-
situasie tussen Europa en Rusland. Maar hy het ook
die situasie in die Europese Unie met verrassende
duidelikheid beoordeel: “Ek weet waarvan die re-
geringshoofde in Frankryk en Duitsland praat: meer
migrasie. En oor geslag. Ons Hongare het ’n tradi-
sionele gesinsmodel – maar hulle is so anders.”

Orbán het verskeie kere beklemtoon: "Hulle wil die
'Verenigde State van Europa' hê - ons doen dit be-
slis nie."

Die Hongaarse premier bevraagteken die rigting
wat die EU ingeslaan het: "Hoe sal dit voortgaan?
Die huidige politieke stelsel in Europa kan nie veel
langer oorleef nie, dit sal in duie stort. Dan word dit
iets soos: ‘Terug na tradisie’.” Hy is gevra wanneer
hy dink dit gaan ’n werklikheid word. “In hierdie
dekade. En die konserwatiewes van Europa het ’n
kop nodig, ’n boegbeeld.”

Die huidige oorlog in Europa het baie vernietig, het
Orbán gesê: "Ons vorige alliansie met Slowakye,

die Tsjeggiese Republiek, Oostenryk en Italië ly
ook." Die nuwe Italiaanse premier, Giorgia Meloni,
word egter deur die Hongaarse premier as 'n "spel-
wisselaar" beskou.

Maar volgens Orbán is Italië tans in finansiële
moeilikheid. “Sy (Meloni) moet net tot Maart onder-
handelinge met die EU-leierskap oor betalings uit
die herstelfonds oorleef. Italië het die geld nodig.”

Vanweë sy kritiek op die huidige politieke situasie
van die EU-leierskap, is Viktor Orbán deur een van
die aanwesige joernaliste gevra of hy steeds ten
gunste daarvan is dat Hongarye in die EU bly. Sy
antwoord het die mediaverteenwoordigers verras:
“Absoluut nie. Maar ons moet. Normale mense met
normale sienings wil nie in hierdie EU bly nie. Hoof-
stroom-Europa se probleem met ons Hongare is:
Ons is suksesvol.”

Viktor Orbán
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Die eerste minister het toe oor die vyandelikhede
aan die Hongaarse grens gepraat: “Met hierdie hou-
ding word jy natuurlik dadelik as 'fascis' of as 'ho-
mofoob' beledig. Ek weet nou: Ek is die swart skaap
in alles. Maar wat maak regtig saak? Dit is wat ons
kiesers doen. Ja, ek is vir ’n patriotiese Christen
Hongarye.”

Die gesprek het plaasgevind ná ’n mediakonfe-
rensie van die Mathias Corvinus Collegium (MCC)
in Boedapest. Die MCC is 'n interdissiplinêre dink-
skrum, die professionele kollege bied verskeie pro-
gramme aan soos 'n leierskap- en joernalistiek-
akademie, asook kursusse vir voorgraadse en
hoërskoolstudente oor ekonomie, sosiale weten-
skappe en regte.

Hongarye het die Europese Unie se sanksies teen
Rusland herhaaldelik gekritiseer, wat dreig om die
Europese ekonomie te vernietig. Boonop het Orbán
Oekraïne onlangs as 'n niemandsland beskryf en
dit met Afghanistan vergelyk, wat verdere veront-
waardiging veroorsaak het.

"Hierdie bloedige sanksie-regime dryf inflasie
op," het Orbán vroeër hierdie maand aan die staat-
suitsaaier MR1 gesê. "As die sanksies eindig, sal
energiepryse onmiddellik saam met algemene pryse
daal, wat inflasie halveer."

Die EU se onversetlikheid om Hongarye te finan-
sier beteken ook dat die regering onderwysers slegs
'n 10% salarisverhoging bied, maar dit kan dit tot
20,8% verhoog as Brussels die Covid-fondse vrystel.

Hongarye het gesê dit sal enige EU-kernverwante
sanksies teen Rusland veto. Hongarye het 'n kern-
kragsentrale in Rusland wat hy wil uitbrei.

Switsers word steeds ryker

Die rykdom van die Switserse miljardêrs het ná die
Covid-pandemie met 52,2 persent toegeneem.

Wêreldwyd het die rykdom van die rykstes mas-
saal toegeneem. Dit blyk uit 'n verslag van die In-
stituut vir Beleidstudies, wat die Wêreld Ekono-
miese Forum (WEF) daarvan beskuldig het dat hy
die probleem van die konsentrasie van geld en
mag ignoreer. Switserland is al lank 'n paradys vir
die superrykes. Dit wemel van miljoenêrs en mil-
jardêrs.

Byna geen ander land het soveel ryk mense nie.
Die land het 65 095 mense met netto bates gelyk-
staande aan minstens $5 miljoen en 4 520 mense
met bates van $50 miljoen of meer.

Daar is ook ongeveer 40 miljardêrs – eienaars en
aandeelhouers van groot korporasies in 'n wye
verskeidenheid gebiede. Hulle het die afgelope 10
jaar geweldig baat gevind, meer as die rykstes van
die rykes in byna enige ander land.

Dit is ten minste die gevolgtrekking van die Ex-
treme Wealth-verslag, wat geskryf is deur die In-
stituut vir Beleidstudies, Oxfam, Patriotic Millio-
naires en die Fight Inequality Alliance. Dit het die
ontwikkeling van welvaartkonsentrasie oor die
afgelope 10 jaar ontleed.

“Die rykdom van Switsers wat $50 miljoen of meer
besit, het tussen 2012 en 2022 met 4,1 persent
toegeneem,” lui die verslag. Die situasie is selfs
erger vir miljardêrs in Switserland: hul rykdom het
die afgelope 10 jaar met meer as 52 persent toe-
geneem.

Ter vergelyking: So 'n toename onder miljardêrs
word slegs in Indië (120 persent), Australië (61 per-
sent), Chilli (57 persent), Frankryk (59 persent) en
Indonesië (70 persent) oortref.

Die finansiële mag van die Switserse miljardêr-
klas is enorm: "Die 23 rykste miljardêrs in Switser-
land het meer rykdom as die hele onderste helfte
van die bevolking," volgens die verslag.

Die rykes het veral by die Covid-krisis baat ge-
vind. “Die rykdom van die Switserse miljardêrklas
(...) het sedert die begin van die pandemie met
52,2 persent toegeneem.”

Die superrykes het ook die afgelope dekade
wêreldwyd aansienlik toegeneem. Wêreldwyd het
die aantal mense met 'n netto waarde van min-
stens $5 miljoen met 53 persent toegeneem. Die
aantal mense met 'n netto waarde van $50 miljoen
of meer het met 50,3 persent toegeneem.

VSA op pad na finansiële 'katastrofe' 

Op 19 Januarie 2023 het die Verenigde State van
Amerika sy $31,4 triljoen skuldplafon bereik. Die
land staar 'n resessie in die gesig as dit sy skuld
versuim, het die Amerikaanse minister van finan-
sies in 'n onderhoud gewaarsku. Haar waarsku-
wing het die gevaar van gelddruk onderstreep.

Die land het die $31,4 triljoen skuldlimiet bereik
wat in 2021 deur die Kongres goedgekeur is. Re-
publikeinse wetgewers wat die Huis van Verteen-
woordigers beheer, het gesê hulle sal nie die skuld-
perk verhoog tensy Demokrate, wat die Senaat be-
heer, tot besnoeiings instem nie. Die Amerikaanse
nasionale skuld is sowat 122 persent van die bruto
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binnelandse produk (BBP), wat beteken die rege-
ring skuld meer as wat die bevolking produseer.

Janet Yellen, Amerikaanse minister van finan-
sies, het onlangs gesê die VSA kan ernstige ge-
volge in die gesig staar as die statutêre skuldplafon
nie binnekort verhoog word nie. ’n Versuim op sy
skuld teen die somer sal tot ’n finansiële krisis lei,
het Yellen gewaarsku.

“Dit maak my senuweeagtig … Dit sal verwoes-
tend wees. Dit is ’n katastrofe,” het Yellen aan Axios
gesê en bygevoeg dat “ons ’n finansiële krisis gaan
hê en ek glo ons gaan ’n resessie in die Verenigde
State hê.”

"Uitgawes moet daal om by belastinginkomste te
pas," het Yellen gesê. Dit kan op sy beurt die re-
gering se vermoë om die ekonomie met stimulus te
ondersteun, lamlê. Daarbenewens kan die "siel-
kundige gevolge" van mense se besluit om minder
te verbruik "besteding verder beïnvloed en 'n re-
sessie verdiep."

Die Amerikaanse skuld sal ook die wêreld-
ekonomie beïnvloed, het die minister gesê. "Ame-
rikaners sal hoër leenkoste in die gesig staar, en
dit sal ook wêreldwyd baie onrus veroorsaak."
Maar die werklike rede waarom die Fed nie koerse
kan verhoog tot waar hulle in 'n vrye mark sou wees
nie, is dat dit die federale regering se rentebeta-
lings tot onvolhoubare vlakke sou stoot.

Die kongres is deur die tesourie-departement in
kennis gestel dat noodmaatreëls ingeroep is om te
verhoed dat die land die nasionale skuldplafon
bereik. Die maatreëls behels grootliks die tydelike
opskorting van onnodige betalings om die Kongres
tyd te gee om 'n verhoging in die skuldlimiet te be-
ding, waarskynlik tot vroeg in Junie. Sonder dié
verhoging dreig die land om in gebreke te bly, het
sy gewaarsku.

Maar die Federale Reserweraad se onverant-
woordelike gelddrukwerk het baie daartoe gelei om
te glo dat die regering nie sy kredietlimiet moet ver-
hoog sonder om maatskaplike besteding te be-
snoei nie. "Die president en die leierskap van die
Kongres is verantwoordelik om 'n manier te vind om
die skuldplafon te verhoog," het sy aan Axios gesê.

Die skuldplafon verhoed die Amerikaanse te-
sourie om nuwe staatseffekte uit te reik om staats-
besteding te finansier. Om oor die limiet te gaan,
beteken dat die federale regering se vermoë om
betalings te maak, insluitend die betaling van
verskeie sosiale uitgawes, in die gedrang kom.

Die skuldlimiet beperk dus die totale toelaatbare
bedrag van uitstaande Amerikaanse federale skuld.
Dit is egter onwaarskynlik dat die Kongres enige
betekenisvolle regshervorming sal deurvoer.

Volgens die Ron Paul Instituut sal 'n Republikein-
se bestedingsplan "waarskynlik voortgaan om be-
steding aan die militêre-industriële kompleks te ver-
hoog, terwyl dit weier om dreigende kosteprobleme
met Social Security en Medicare aan te spreek."

Volgens rubriekskrywer, Paul Craig Roberts, is
die huidige ekonomiese toestand die gevolg van 'n
"hoë vlak van onbevoegdheid wat Amerikaners
vandag regeer."

Roberts het aangevoer dat die Fed se rentekoers-
beleid byvoorbeeld inflasie kan verhoog eerder as
om dit te verlaag.

“Militêre besteding is soortgelyk aan welsyn. Die
ooreenstemmende lone en salarisse pomp geld in
verbruikersvraag in, maar daar is geen ooreen-
stemmende goedere en dienste om dit te absor-
beer nie. Verbruikers koop nie tenks, missiele, veg-
vliegtuie en oorlogskepe nie. Die grootte van die
Amerikaanse militêre begroting maak dit inflasionêr,”
het hy opgemerk.
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Hermanus van der Schyff

Ek gaan in hierdie uitgawe voort oor wat mnr. Jaap
Marais in sy voordrag: "Die uitdaging aan die Afri-
kanervolk en die rol van die HNP as die verteen-
woordiger van Afrikanernasionalisme" gesê het.

In die voordrag wys hy hoe ons ons vryheid ver-
loor het en wat ons moet doen om die geleenthede
wat aan ons gebied word, te benut.

Ons gaan verder waar ons die vorige keer opge-
hou het. Hy noem dat die Afrikanernasionaliste in
verset moet gaan met 'n keuse tussen enkele
moontlike wyses van optrede:

- Een is die geweldsopsie.
- Twee is as politieke party

- binne die bestel, of 
- daarbuite.

Hy gaan verder dat die geweldsopsie 'n hoë poten-
siaal gehad het voor 27 April 1994.

"Die dreigement van geweld was die enigste hef-
boom om 'n volkstaat op te eis. Die NP en ANC-
SAKP, hulle Britse en Amerikaanse borge, moes ten
alle koste verhoed dat geweld die vredesonder-
handeling in die war stuur. Toe Constand Viljoen in
Julie 1993 in die geheim met Thabo Mbeki ooreen-
gekom het om aan die verkiesing deel te neem en af
te sien van geweld in ruil vir "'n semi-outonome Afri-
kanertuisland" het hy egter alle bedingingsvermoë
prysgegee en tegelyk die geweldsopsie gekelder.

In die huidige situasie is die Afrikanervolk nie in
'n gemoedstoestand vir geweld nie, en daar sal in
die buiteland ook geen simpatie met 'n geweld-
dadige verset wees nie.

Dit beteken egter nie dat geweld in die "Nuwe"
Suid-Afrika uitgeskakel is nie. Die huidige misdaad-
epidemie is in werklikheid 'n oorlog van lae in-
tensiteit." Hier wil ek graag byvoeg dat toe mnr.
Marais van die misdaad gepraat het, was daar nog
nie sulke ongekende misdaad wat almal bedreig en
geraak het nie. Kyk maar net na die nuus en sien
daar is nie 'n misdaad meer wat nie genoem word nie.

Mnr. Marais gaan verder: "En die spanning tus-
sen swart volke onderling en tussen Blanke en nie-
Blanke rasse is geensins besweer deur praatjies
oor 'n "miracle" en 'n "reënboognasie" nie. Die
potensiaal van geweld is ingebou in die hele ge-
kunstelde konstitusionele bestel." As ons kyk na
die chaos verlede jaar toe Johannesburg en Durban
en omgewing deur terroriste besteel en afgebrand
is, kan mens sien hoe vêrsiende mnr. Marais was.

Hy gaan verder en sê: "dat die bestel inmekaar
sal stort, is een van die sekerhede van die toe-

koms. Daar is na tallose eksperimente nog nie 'n
enkele suksesvolle voorbeeld van 'n parlementêre
demokrasie waarin verskillende rasse, gelowe, kul-
ture en volke vreedsaam saamgebind is nie." As
ons nou na die situasie in Suid-Afrika kyk, sien ons
dat ons al nader aan ‘n ineenstorting beweeg. Die
administrasie het verval, Eskom is op die punt om
totaal op te hou om krag te verskaf. Ons moet ons
gereed maak vir wanneer die ineenstorting plaas-
vind.

Mnr. Marais voorspel dat wanneer so 'n bestel in-
een stort, gaan dit gepaard met geweld. “Dáár-
mee moet baie ernstig rekening gehou en voorsorg
teen getref word. Maar die gerigtheid van party-
politieke verset kan nie op gewapende verset wees
nie. Daar is ander voorwaardes wat nagekom moet
word in antisipasie van so 'n ineenstorting en ge-
volglike geweld."

Mnr. Marais gaan voort: "Dit bring die bespreking
natuurlikerwys by die alternatief, naamlik om as
politieke party 'n versetaksie te voer. As 'n party
in die konstitusionele bestel ingaan, is hy dade-
lik gekompromitteer. Voor April 1994 het die KP-
leiers byvoorbeeld gesê hulle sal nie die ANC-
regering erken nie, en hulle sou nie aan die April-
verkiesing deelgeneem het nie. Maar KP-lede is
vrygelaat om deel te neem, en na die verkiesing
het die KP die regering erken en met hom in ge-
sprek getree. Daarna was die KP so gekompro-
mitteerd dat hy in 1995 en 1996 aan die plaaslike
verkiesings deelgeneem het.

“Die Vryheidsfront het deur sy deelname aan die
bestel so daarin opgegaan dat Mandela telkens
hoë lof gehad het vir Constand Viljoen, en ook twee
VF-lede aangestel het as ANC-SAKP-ambassa-
deurs in die buiteland. Geen effektiewe verset kan
vanuit so 'n morele en politieke verstriktheid gevoer
word nie."

Volgende keer gaan ons verder kyk na verset van
buite die bestel.

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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Hermanus van der Schyff

Soos u sekerlik waargeneem het, het inflasie die
afgelope tyd redelik gegroei. Die Reserwebank het
weer eens die repokoers verhoog om inflasie teen
te werk.

Die feit is dat hierdie verhogings ook die produse-
ring van Die Afrikaner ernstig beïnvloed. Dit raak
al moeiliker om al die verskillende koste te delg.
Op die oog af lyk dit dat dit maar net ’n elektroniese
uitgawe is en nie baie uitgawes kan hê nie, maar
dit is die minste van die uitgawes. Daar moet reke-
naars gebruik word, drukkers wat kopieë druk om
te gebruik vir proefleeswerk, daar is tog etlike le-
sers wat nie Internet-fasiliteite het nie, aan wie dit
per pos gestuur word nadat dit gedruk is, en die
redakteur en sy mede-helpers kry almal ’n klein
bedraggie per maand vir hul diens,. Dit is nie naas-
tenby wat hulle elders in die mark sal ontvang vir
soortgelyke werk nie, maar al die syfers maak ’n
redelik bedrag uit.

Dus vra die finansiële komitee dat u asseblief op
iets soos een pakkie sigarette, een twee liter koel-
drank asook op ander lekkernye per maand be-
spaar en dié gelde aan Die Afrikaner oorbetaal.

Elke bydrae help en ons kan nie bekostig dat die
enigste Afrikanernasionalistiese uitgawe van die
mark verdwyn nie.

Ons maak staat op u samewerking.

Help asseblief om Die Afrikaner steeds uit te gee.

Betaal asseblief u bydrae in by:

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 Afrikaner- uitboufonds 

Bankbesonderhede:

ABSA tjekrekening:  020001348

Rekeningnaam: HNP (die uitgewer van Die Afrikaner)

Takkode:  632005

Verwysing: U naam en van

Morele Waardes

(Van bladsy 3)

is dit ten koste van die regte van ’n volk of ’n ge-
meenskap.

Dit is opmerklik hoe laag gesag, waaronder wet en
orde, asook lojaliteit teenoor eie volk en gemeen-
skap aangeslaan word by liberaliste. Dit is waardes
wat vir die konserwatiewe hoog aangeslaan word.
By lojaliteit word vryheid ingesluit.

Die konserwatiewe wil ook graag sy etiese waar-
des beskerm en wil dit verdedig wanneer dit be-
dreig word. Dit is opmerklik dat die geestelike waar-
des wat vir konserwatiewes besonder hoog aan-
geslaan word vir die liberalis die laagste waarde
het.

Die waardes wat deur die liberalis gehou word, is
nie-langdurende waardes en het oor die eeue elke
keer in duie gestort omdat dit samelewingsvernie-
tigend is.
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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.

Oordenking:

Is die Bybel vir u en my die bron van totale ge-
ankerdheid en sekerheid? Of het die Woord ook vir
u woord geword?

Kerke wat tans nog op papier teken (wanneer le-
raars gelegitimeer word) dat hulle die Bybel as
Woord van God erken, besluit in sinodes dat die
Bybel nie die Woord van God is nie, maar mense
woorde óór God. Ek verstaan as u worstel met die
teenstrydigheid! Hoe kan dit?

Ons wil egter nie hier oor kerke en hul besluite
praat nie, maar oor die tragiese effek wat dié
lewensuitkyk op mense se lewens het. Skielik is
met sulke uitsprake die onwankelbare aan die
wankel! Waaraan hou ek vas wat nie van die mens
is nie, want die mens is wankel!

Wat het nou van my geborgenheid, my absolute
sekerheid geword wanneer ek die Bybel in die
hand moet neem en wonder watter dele moet ek
nou glo en watter moet ek as mities ens. beskou?

God deur Sy Gees laat Paulus aan Timoteus skryf:

“Die hele Skrif is deur God ingegee...” Deur die-
selfde Gees spreek Hy in my en gee daardie ab-
solute kalmte en gerustheid wanneer ek die Skrif in
die hand neem. 

My kalmte en rustigheid is ook nie gekoppel aan
die hoeveelheid wat ek nié verstaan nie. Inteen-
deel! God laat my, deur die werking van sy Gees
alles verstaan wat ek moet verstaan vir my sa-
ligheid, maar die Woord se dieptes is onmeetlik
dieper as my verstand. Eerder as onrus, bring hier-
die feit gemoedsrus in my binneste omdat ek daar-
mee ‘n klein stukkie begrip kry van my kleinheid,
my onvolmaaktheid, maar ook sy Alwetendheid!

Ek aanvaar dus die Skrif soos hy daar staan, be-
halwe as die Skrif sélf sê dat dit ‘n droom, profesie
of visioen is. In dáárdie geval moet ek tussen die
bladsye van die Skrif, nie buite nie, soek vir die uit-
leg daarvan. 

Gebed: Dankie Vader vir die onmeetlike diepte en
volmaaktheid van U Woord! Sal U ons asseblief
elke dag lei dat ons meer verstaan van wat ons
moet verstaan.                              

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.
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Liewe sus Katrien,

Die son knipoog vir oulaas en glip
dan agter die verre berge weg.
Die laaste strale glim ougoud op
die grasvlakte en verdof dan ook
stadigaan tot 'n diep nag-ink ter-
wyl 'n genadige koel briesie met
die fyn  pienk krismisgrassies kom
speel.

Dae lank het 'n hittegolf ons in sy
wurggreep gehou. Saterdag het
ons besluit om teen sononder on-
der die ou witstinkhoutboom in
die koeler aandlug om 'n braai-
vleisvuurtjie te gaan uitspan.

Neels het 'n paar populierstokke
in die grond geplant om lanterns
aan op te hang en namate die
donker toesak, het pragtige flu-
weel-silwer motte om die ligte kom
vlieg. Die rustige, koeler atmos-
feer is soos 'n lafenis en vir eers
heers daar 'n gemaklike stilte wat
jou gedagtes kans gee om saam
met die motte te gaan rondvlieg.

Dit bly vir my nog altyd so 'n won-
derwêreld waarin ons woon...
eintlik twee wêrelde. Bedags as
die son skyn en dis lig, lewe ons
voluit saam met diere en plante
wat ook lief is vir die lig. Va-
naand as dit donker word en ons
kom almal tot rus, neem 'n hele
ander bevolking van diere en
plante oor. Katte, uile, motte en
aandblomme. Wat 'n wonderlike
wêreld, hoekom kan mense nie
ook vir mekaar leefruimte gun nie?
Hoekom as een ou iets tot stand
bring wat sy medemens van hulp

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...

en waarde kan wees, is daar
altyd 'n ou Bitterbek wat sit en
skinder en self niks tot stand
bring nie soos nou weer...

"Lettie is jy wakker? Kan ek vir
jou sous by die pap inskep?" skud
Servaas my terug tot die werk-
likheid.

"Dankie my ou man, en so 'n lek-
seltjie perskeblatjang ook asse-
blief."

Silwer blare en silwer motte flad-
der in die heerlike nagbries. In
die spruit kom die paddavolk se
voorsangers aan die gang en om
ons ritsel nog kleinvolk tussen
die droë blare op die grond. 

"Het julle gehoor dat ons 'n ou
familie-kerkhoffie op die verste
punt van Koekemakranka gevind
het?" vra Septimus. "Ons probeer
nog uitvind wie die oorspronklike
eienaars is wat daar lê. Intussen
probeer ons dit bietjie opknap."

"Dink jy daar is plek vir nog graf-
te? Julle onthou hoe Mooi Malie
geraas het dat ons nie 'n predi-
kant en begraafplaas het nie, nou
het ons vir Eerwaarde en nog 'n
rusplaas ook," kom dit van Jako-
bus. 

"Dink jy altemit daaraan om haar
te gaan werf om hier te kom bly?
Dan pak ek my goedjies net daar-
die dag..." maak Sarie beswaar.
"Maar sê my, terwyl ons van grafte
en goeters praat, sal ons miskien
ook daar kan plek bespreek?"

"Dit lyk nie of alles afgekamp is
nie, daar is net twee kante 'n muur-
tjie gebou.  Miskien nie 'n slegte
idee om vir ons ook daar plek in
te ruim nie al dink ons nie nou al
aan vertrek nie," sê Allegro. "Som-
mer eenkant 'n plekkie vir ons
diere ook."

"Ja," sê ek. "Baie minder van 'n
gedoente. Hulle kan my maar daar
bêre en bietjie sement bo-oor
gooi. Daarin moet my ou was-
masjien vasgesit word met 'n
bordjie: 'Lettie Was.'"

"Ai my ou vrou jy sal seker jou
soppot op my wil vasmessel,"
grinnik Servaas.

Dan geniet ons weer die heerlike
somernagstilte van die Hoëveld.
Die lafenis 'n spieëlbeeld van die
vrede wat ons hier by Tweede
Wind beleef. Amper 'n voorbeeld
van nog twee wêrelde.

Groete ook aan ou Swaer.

Jou liefhebbende
Sus Lettie.


