
admin@hnp.org.za Tel. 079 752 4898
R10

sedert 1970

Die aanslag teen die Afri-
kaner se kultuur en geskie-
denis is tot nuwe hoogte-
punte opgejaag deur die
ANC en EFF op 6 April, wat
die herdenking was van die
aankoms van Jan van Rie-
beeck 370 jaar gelede. Bei-
de die EFF en ANC het dit
gebruik om selfs van die be-
laglikste denkbare uitspra-
ke oor dié gebeurtenis te
maak, soos dat Van Rie-
beeck verantwoordelik is
vir die swak toestand van
Vrystaatse paaie.

Julius Malema het op 6
April na Johan Rupert se
plaas gegaan en ‘n memo-
randum oorhandig waarin
hy eis dat Rupert moet sê
hoeveel grond hy waar het
en watse bates hy in die
buiteland het. Hy het Van
Riebeeck ‘n veroor-deelde
misdadiger en ‘n boef ge-
noem, wat in die Kaap
voortgegaan het met sy
misdadigheid toe hy in-
heemse mense se grond
en beeste gevat het.

Twee Vrystaatse LUR’e,
William Bulwane en Skul-ly
Nxangisa het gesê Afrika
se probleme het met die
koms van Jan van Rie-
beeck begin. Bulwane het
beweer dat mense voor
1652 in vrede geleef het
en dat elkeen geweet het
wie se grond aan wie be-
hoort het “voor dit in titel-
aktes opgeskryf is”. Tot die
swak paaie in die Vrystaat
is nou al Van Riebeeck se
skuld.

Malefane Msimanga van
die EFF in die Vrystaatse
wetgewer eis verder dat die
beeld van genl. Christiaan
de Wet op sy perd, Fleur,
verwyder moet word, en
die Vrystaat se naam wat
deur gronddiewe gegee is,
moet verander. Die Vierde
Raadsaal “klingel van die
koloniale nalatenskappe”,
volgens Msimanga.

Makalo Mohale, ‘n ANC
LUR in die Vrystaat, het ge-
sê “die werklike misdadi-
gers het in 1652 saam met
Jan van Riebeeck aange-
kom en toe het mense se
lyding hier begin. Die ge-
skiedenis in die skole is ver-
draai. Daar is nie vir skool-
kinders vertel dat Jan van
Riebeeck gekom het om
die grond te steel nie.”

Die Vrystaatse premier,
Sisi Ntombela, het weer
verwys na die “onaanvaar-
baarheid” dat minderheid
Blankes in die Vrystaat die
meerderheid grond besit,
en dat “wat in 400 jaar se
geskiedenis verkeerd ge-
loop het en agterstande wat
geskep is, deur die Swartes
probeer reggestel word.”

Die feit dat Van Rie-
beeck se koms uitgebeeld
word as die begin van dief-
stal van alles, dui daarop
dat die kwessie van grond
nie losgelaat gaan word
nie en dat die beskuldi-
ging dat Blankes dit ge-
steel het, steeds feller gaan 

(Vervolg op bladsy 6)

Aanslag teen Afrikanerkultuur verhewig



Die nasionale noodtoestand wat as
gevolg van Covid-19 ingestel is, is
amptelik na 750 dae afgeskaf.
Ons hoef geen terugblik te maak van
wat dié noodtoestand met gepaard-
gaande soms belaglike inperkings aan
mense en die ekonomie gedoen het
nie. Waar daar gespog word met ‘n
Handves van Regte wat in die land se
grondwet opgeneem is, het dit duidelik
geword dat die diktatuur van ‘n soge-
naamde Corona Bevelsraad meer ge-
sag gedra het as die mooi woorde van
‘n grondwet.

Om bejaardes op te sluit in klein ka-
mertjies in ouetehuise, sonder dat hul-

le kontak met mede-inwoners kan hê, of sonder enige
kontakte met familielede behalwe dalk deur ‘n onper-
soonlike telefoonoproep, kom neer op misdadigheid.
Hoeveel bejaardes het geestelik gely die laaste twee
jaar? Dieselfde kan gevra word oor mense wat om ander
redes as Covid in die hospitaal beland het, waar besoe-
kers aan hulle geweier is, en waar hulle eensaam ge-
sterf het.
Hoeveel geestelike skade is aangerig deur kerke wat
gesluit is? Mense wat nie afskeid van geliefdes kon
neem nie, omdat begrafnisse of verbied, of ernstig be-
perk is?

Die uitwerking op die ekonomie sal seker nooit ten volle
bereken kan word nie. Wat ons wel weet is dat be-
sighede onder gegaan het, mense hulle werk verloor
het, mense huise en voertuie verloor het wat hulle nie
meer kon bekostig nie.
Die feit dat daar vir ‘n groot deel van die inperkingstyd
van die huis af gewerk moes word, het bepaalde nood-
saaklike dienste, wat al voorheen haglik was, verder laat
verswak. Veral staats- en munisipale amptenare wat van
die huis af moes werk, het stelsels tot stilstand laat
knars. Selfs nou nog word die hernuwing van bestuur-
derslisensies telkens uitgestel aangesien die agterstand
eenvoudig nie ingehaal kan word nie. Instandhouding
van rioolwerke en paaie, wat al voor Covid se inperkings
skraps was, het verder verswak, en met die baie reën
wat regoor die land geval het, is die paaie in ‘n swakker
toestand as ooit tevore – ‘n agterstand wat moeilik, in-
dien ooit, ingehaal sal kan word.

Nou is die noodtoestand afgeskaf, en die redelike mens
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. Inperkings sonder
inperkings

sou verwag dat die inperkings daarmee ook verby is. Dit
is egter nie die geval nie. Van die inperkingsregulasies is
eenvoudig vir dertig dae verleng, terwyl wetgewing voor-
berei word om dit onder bepaalde gesondheidswette te
laat val. Daarom is die dra van maskers steeds verplig in
onderdak openbare plekke, terwyl nog geen wetenskap-
like toetse bewys het dat die maskers enigsins werk nie.
Die ekonomie word egter steeds nie ten volle oopgemaak
nie, en die ergste is dat sekere instansies hulle steeds
slaafs daaraan steur.
Binnenshuise byeenkomste word beperk in terme van
getalle, maar selfs opelug-byeenkomste word beperk.
Slegs vyftig persent van die kapasiteit mag gebruik word.
By ‘n sportstadion is dit seker maklik bepaalbaar: een sit-
plek gevul, en die ander sitplek oop. Maar wat nou van
ander byeenkomste soos boeredae, veilings en derge-
likes? Binnekort word die grootste landbouskou in Suid-
Afrika, Nampo, weer vir die eerste keer in twee jaar
aangebied. Hoe word bepaal wat is vyftig persent van die
kapasiteit per dag op ‘n plaas van etlike honderde hektar?
Verder word daar vereis dat oplug-byeenkomste soos
reeds genoem, slegs bygewoon word deur mense wat in-
geënt is, of wat ‘n negatiewe Covid toetsuitslag het van
nie ouer as 72 uur nie.
‘n Instansie soos Nampo het onmiddellik aangekondig dat
hulle gaan voldoen aan hierdie sinnelose en beperkende
vereiste. Dit beteken dat hulle die ongeveer vyftig persent
van die bevolking wat nie ten volle ingeënt is nie, reg van
toegang weier, tensy dié mense bereid is om teen ekstra
koste ‘n toets te laat doen voordat hulle na Nampo gaan.
Wat is die kanse in die lig daarvan dat dit reeds peperduur
geword het om daarheen te gaan met die huidige brand-
stofprys, en die feit dat Nampo se eie toegangsgeld ook
al dreig om by die vlak van bekostigbaarheid verby te steek.

Dieselfde geld vir sportbyeenkomste.
Die nuwe vrystelling van inperkings, is dus niksseggend
in die lig van nuwe inperkings wat nou in wetgewing vas-
gelê gaan word en daarom blywend van krag sal bly. Op
dié wyse sal die ekonomie nooit kan herstel nie, en be-
teken dit ook dat die sogenaamde Handves van Regte in
die land se grondwet, wat vryheid van keuse insluit, nie
die papier werd is waarop dit geskryf staan nie.
Dalk het dit nodig geword vir openbare masker-brand
geleenthede om weerstand hierteen te demonstreer, en
dalk moet Nampo se bestuur eenvoudig die moed gehad
het om te sê almal is welkom in hul opelug uitstallings.
Laat ons dan sien of Bheki Cele met sy drie generaals en
tien polisiemanne daar sal opdaag om te kyk of die boere
wel papiere van enige aard het. Dit sou nogal interessant
kon gewees het.
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Referaat gelewer tydens die 
Afrikaner-Volkskongres van 17 – 18 November 1994

deur mnr. Johan de Ridder.

Aan die begin van hierdie jaar het ons die refe-
raat van wyle mnr. Jaap Marais by dieselfde
kongres in twee dele gepubliseer. Daarin het hy
veral klem gelê op die kultuur as grondslag vir
die herlewing van Afrikanernasionalisme. Veral
die taalstryd het hy daarin bespreek.

Hierdie referaat van wyle mnr. Johan de Ridder,
beklemtoon ‘n ander ewe noodsaaklike per-
spektief wat noodsaaklik is in ons huidige en
toekomstige tydsgewrig.

In sy gereelde rubriek in die blad, Finansies en Teg-
niek, 7 Oktober 1994, maak prof. Willie Esterhuyse
die volgende stellings: “Ten spyte van die verset
teen apartheid was daar altyd die respek vir die in-
tegriteit en eerlikheid van die Afrikaner. Hierdie res-
pek het die afgelope tien tot vyftien jaar ernstig
verswak. Trouens, talle en talle wit Afrikaanstali-
ges wil selfs nie ‘Afrikaners’ genoem word nie – jy
tas hulle eer aan as jy hulle ‘Afrikaners’ noem.”

Prof. Esterhuyse is bekend as een van Afrikaner-
pioniers van anti-apartheid – die proses waarvan
ons vandag die rampspoedige resultate beleef.

Dit is dus te begrype dat hy kan sê: “FW de Klerk
het genadiglik die morele politieke verval gestuit” en
“Afrikaners kan weer met selfrespek die wêreld en
hulle ander landgenote in die oë kyk, en verder:
“...Trouens, selfs die woord ‘Afrikaner’ sal nog ge-
rehabiliteer moet word – as dit enigsins moontlik is.”
Hy stel die vraag: “Het ons die wil en vermoë om
ons woord op politieke en ekonomiese gebiede, om
van ander nie te praat nie, so in ere te herstel dat
ons wêreldwyd weer eens die respek sal afdwing?”

Hierdie enkele aanhalings illustreer ‘n ironie wat
dikwels voorkom, naamlik dat ‘n mens met baie
van die stellings en vrae kan saamstem, maar om
presies die teenoorgestelde redes as dié wat prof.
Esterhuyse motiveer.

Ook illustreer die artikel die saak waaroor hierdie
referaat handel en die diepgaande en blykbaar on-
versoenbare verdeeldheid wat daar in Afrikaner-
geledere ontstaan het.

Wanneer die vraag dus beantwoord moet word:
“Wat moet ons doen om die Afrikaner se self-
respek te herstel?” moet eerstens aanvaar word
dat Afrikaners, trouens soos alle volke, bestaan uit
mense met uiteenlopende sienswyses en oortuig-
ings. Soos die volgende kort samevatting verder
beklemtoon:

Nasionalisme

Daar is:

• Nasionaliste, internasionaliste en liberaliste.
• Diegene wat trots is op hulle herkoms, taal en
geskiedenis.
• Diegene wat absoluut lou is teenoor dié waardes.
• Andere wat selfs vyandig is teenoor dié waardes.

Rasseskouing

• Diegene wat glo dat integrasie met ander rasse
wenslik is.
• Diegene wat glo dat integrasie met ander rasse
onvermydelik is.
• Diegene wat glo dat integrasie onwenslik of selfs
noodlottig sal wees.

Grondgebied

• Diegene wat glo dat die hele gewese RSA uit-
sluitende die geskiedkundige gebiede van die
swart volke, ons (die Afrikaners) se land is.

(Vervolg op bladsy 4)

Herstel van die Afrikaner se 
selfrespek en historiese bewussyn

(Deel 1)

Johan de Ridder
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(Van bladsy 3)

• Diegene wat glo dat ons
moet stry of onderhandel om
‘n deel van die land as ‘n volk-
staat te verkry.
• Ander wat glo dat die vryheid
van die gewese Boererepu-
blieke herstel moet word.
• Hulle wat glo dat ‘n volkstaat
met integrasie en sonder Afrikanernasionalisme
moontlik is.
• Andere wat glo dat ‘n volkstaat alleen kan slaag
as alle arbeid deur Afrikaners gedoen word.

Godsdiens

Daar is:
• Gelowiges, ongelowiges en ateïste.
• Diegene wat glo dat ‘n mens eerstens ‘n Israeliet
is en nie ‘n Afrikaner, Boer of Christen nie.
• Andere wat glo dat ‘n persoon slegs ‘n Afrikaner
kan wees as hy in die eerste plek ‘n Christen is.
• Diegene wat glo dat ‘n Afrikaner nie noodwendig
‘n Christen-gelowige hoef te wees nie.
• Hulle wat glo dat die skrifverklaring van Calvyn die
fondament van die Afrikaner se lewensbeskouing is.
• Diegene wat Calvyn en sy lewensbeskouing en
die Gereformeerde leer van die Hervorming ver-
werp, omdat Calvyn na bewering ‘n Jood was.

Hierdie lys kan natuurlik nog verder uitgebrei
word. Dit is egter genoeg om aan te toon hoe wyd
en diep die verdeeldheid is en hoe moeilik dit sal
wees, indien nie onmoontlik nie, om oplossings aan
die hand te doen waardeur die Afrikaner se self-
respek herstel kan word en wat die uiteenlopende,
botsende en in sommige gevalle onversoenbare
standpunte van die groepe in Afrikanergeledere te-
vrede sal stel.

Alvorens aandag geskenk kan word aan stappe
wat vir die herstel van ons selfrespek oorweeg kan
word, is dit noodsaaklik om eers na moontlike redes
vir die verlies daarvan te kyk:

Die aantasting van die 
geloofwaardigheid 

van die kerk

Twee belangrike sake het hier-
toe bygedra:

• Vir dekades lank het die kerk
die standpunt gehandhaaf dat
afsonderlike ontwikkeling skrif-
tuurlik regverdigbaar is, en tog,

toe die politieke gety na links swaai onder druk van
die liberalisme en anti-apartheidsveldtog het die
NG Kerk, die grootste Afrikaanse kerk, verklaar dat
apartheid sonde is.
• Vir 50 jaar lank het al die Afrikaanse kerke die
Bybel soos dit in 1933 in Afrikaans vertaal is, aanvaar
en voorgehou as die onfeilbare en volkome Woord
van God en bely dat daar nie aan die Woord van God
bygevoeg en weggelaat mag word nie. In 1983
aanvaar die kerke egter ‘n “nuwe vertaling” wat in-
grypend verskil van die 1933-vertaling en waarin
daar talle weglatings en byvoegings voorkom as
“Woord van God” terwyl daar nog steeds bely word
dat weglatings en byvoegings deur God verbied is.

Die aantasting van die 
geloofwaardigheid van die owerheid

Leuens en misleiding was helaas kenmerkend van
die politiek sedert die dood van dr. Verwoerd, toe
die meerderheid kiesers keer op keer suksesvol
oortuig is dat afsonderlike ontwikkeling steeds die
beleid van die NP was, terwyl daar daadwerklik be-
weeg is na volledige integrasie en totale oorgawe
soos ons dit vandag ondervind.

Die verdeeldheid onder Afrikaners

Die verdeeldheid en gepaardgaande stryd tussen
Afrikaners en die noodwendige aanvalle op mekaar,
het ‘n onvermydelike negatiewe uitwerking gehad
op die selfrespek van alle Afrikaners.

Die toenemende betrokkenheid 
van Afrikaners by misdaad

In teenstelling met die beeld van die Afrikaner in die
verlede, het die geweldige toename in betrokken-
heid van Afrikaners by misdaad ‘n ernstige uitwer-
king op die selfrespek van die Afrikaner. In hierdie
opsig het die oneerlikheid en korrupsie in die hoog-
ste Afrikanerkringe sekerlik ‘n uiters nadelige in-
vloed op alle lae van die bevolking gehad.

(Vervolg op bladsy 5)
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(van bladsy 4)

Die verbrokkeling van die tradisionele 
morele waardes onder Afrikaners

Die geweldige toename in egskeiding en die vernie-
tigende uitwerking op gesinne en veral op kinders,
gepaardgaande met ‘n grootskaalse verwerping
van tradisionele morele waardes onder Afrikaners,
kon nie anders as om die selfrespek van die Afri-
kaners te benadeel nie.

In hierdie opsig kan die ongeëwenaarde media-
aanslag deur musiek, rolprente, radio, televisie,
tydskrifte en koerante, en veral die Amerikaanse
invloed, nie buite rekening gelaat word nie.

Die onkunde met betrekking tot 
ons geskiedenis en die doelbewuste 

verdraaiing daarvan

Die verwatering van geskiedenisonderrig op skool
en die algemene nalatigheid van ouers om hulle
kinders enigsins in te lig aangaande ons geskiede-
nis, het ‘n geslag voortgebring wat grotendeels son-
der respek vir of belangstelling in hulle herkoms is.

Gepaardgaande hiermee het die ongeëwenaar-
de wêreldwye anti-apartheidsveldtog gesorg vir ‘n
stroom van aftakeling van die Afrikanergeskiedenis
waarteen die jong Afrikaner, weens ‘n gebrek aan
kennis, nie opgewasse is nie.

Die wêreldwye veldtog teen die 
rasbewustheid van die Afrikaner

Hierdie veldtog wat vir dekades lank teen Afrikaners
gevoer is, het by groot getalle Afrikaners, veral van
die jonger geslag, ‘n skuldgevoel gekweek ten op-
sigte van ons volk se tradisionele oortuiging om
Blank te bly. In hierdie veldtog het die Afrikaanse
kerke, predikante en teoloë, ‘n groot rol gespeel en
het die Afrikaner NP-regerings na die moord op dr.
Verwoerd opgetree as die effektiefste bondgenoot
van die VVO se anti-Apartheidskomitee.

So suksesvol was hierdie gesamentlike aanslag

dat daar by sommige Afrikaners, selfs in soge-
naamde regse geledere, ‘n huiwering is om enig-
sins van rassisme beskuldig te word. Vandaar dan
ook die teensinnigheid om ras (Witmanskap) as
fundamentele eienskap van ‘n Afrikaner te erken.

Die verraad van die NP en sy leiers, 
en die verraad binne regse geledere

Die verskriklike verraad van die NP en sy leiers
gedurende die afgelope 28 jaar teen die Afrikaner-
volk, deurdat hulle die meerderheid deur misleiding
meegevoer het op ‘n pad na oorgawe aan ‘n swart
Kommunistiese bewind, het by baie Afrikaners so
‘n veragting tot gevolg gehad dat dit noodwendig
hul selfrespek afgetakel het.

As daarby gevoeg word die verraad wat binne
regse kringe plaasgevind het waardeur weerstand
teen die NP-optrede keer op keer geneutraliseer
is, word die skade aan Afrikaners se selfrespek
des te groter en begrypliker.

Pragmatisme in plaas van beginsels

In teenstelling met die standvastigheid en beginsel-
vastheid wat groot Afrikanerleiers soos dr. Verwoerd
en andere se optrede gekenmerk het, was die poli-
tieke optrede van sy opvolgers deurdrenk van prag-
matisme en gevolglike ongeloofwaardigheid.

(Vervolg op bladsy 6)
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(Van bladsy  5)

Hierdie voorbeeld het ook in die Afrikanersame-
lewing deurgewerk met baie nadelige gevolge en
verlies aan selfrespek.

Die Media

Die rol wat die media gespeel het om die Afrikaner
se selfrespek af te takel, kan nie oordryf word nie.
Op elke denkbare manier is die Afrikaner in die
pers, oor die radio, op die verhoog, oor die tele-
visie en in die letterkunde verkleineer, bespot en
aangeval terwyl sy prestasies meesal ‘n tweede
plek moes inneem. Die geweldige mag van die
media is in hierdie veldtog ten volle aangewend.

Kennis ten koste van opvoeding

Sonder om die belangrikheid en noodsaaklikheid van
kennis en geleerdheid enigsins te onderskat, kan
die vraag tog gestel word of opvoeding (die ontwik-
keling van karakter) in huis en skool nie in die afge-
lope dekades ‘n te geringe plek ingeneem het nie.

Oorgawe sonder weerstand

Die grootste enkele oorsaak van die Afrikaner se
verlies aan selfrespek moet waarskynlik gesoek
word in die bloedlose en vernederende prysgawe
van sy vryheid op 27 April 1994 aan die swart
Kommunistiese regering.

Hierdie gebeurtenis het ons vriende in die wêreld
met verbasing en skok vervul en elke Afrikanerna-
sionalis met skaamte en ongeloof.

Ek wil by hierdie paar oorsake vir die verlies aan
selfrespek, wat sekerlik nie volledig is nie, volstaan
en ten slotte aandag skenk aan stappe wat oor-
weeg kan word om die Afrikaner se selfrespek en
historiese bewussyn te herstel.

(Word vervolg in die volgende uitgawe)

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 R 6 900
(BTW uitgesluit)

AfriSolar Supplies
Winkel 1, Bell Geddes Zone, 
Braam Pretoriusstraat 321 

(h/v Koraalboom), Magalieskruin

1kW 
Draagbare Toestel

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

Afrikanerkultuur
(Van bladsy 1)

word in ‘n poging om die skuldgevoel by Blankes
te verhoog, ten einde hulle te dwing om gelate
alles wat hulle opgebou het gelate te oorhandig,
soos wat FW de Klerk in 1994 met die politieke
mag gedoen het.

Toe Van Riebeeck aan die Kaap gekom het, het
die land nog nie eens die wiel geken nie. Daar was
geen paaie nie, en geen spoorweë nie. In 1994 is
‘n land met uitstekende infrastruktuur aan die voor-
malige ANC-terroriste oorgedra. Vandag is die in-
frastruktuur haglik. Spoorstawe word verwyder en
vir skrootyster verkoop (kyk foto op bladsy 1) en

die land se padnetwerk skreeu om instandhouding.
Die ANC- en EFF-lede van die Vrystaatse wet-

gewer, braak gal oor die “klingels van kolonialisme”
en dat De Wet se beeld verwyder moet word, maar
hulle vergader tog knus in die raadsaal wat gebou
is in die tyd toe die Oranje-Vrystaat in die wêreld
bekend gestaan het as die Modelrepubliek.

Afrikaner kultuurinstansies, soos die museum wat
op Kleinfontein in aanbou is, en die Voortrekkermonu-
ment / Erfenisstigting sal die proses moet versnel om
kultuurgoedere daar te versamel voordat dit totaal
verwyder en vernietig gaan word deur die anti-
Afrikaner kultuuralliansie van die ANC en EFF. Dié
uitsprake wys in wese hoe naby die twee partye
aan mekaar is.
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Linkses kry slae in Frankryk

Die finale ronde van die presidentsverkiesing in
Frankryk sal beslis word tussen die sittende pres-
ident Emmanuel Macron, en die nasionalistiese
Marine le Pen van Rassemblement National (RN).
Dit sal die tweede keer wees dat dié twee kandidate
in die finale ronde teen mekaar te staan kom. In
2017 het dit ook gebeur, en Macron het geseëvier
met meer as 60% van die stemme.

Le Pen se vooruitsigte lyk die keer heelwat beter,
aangesien Macron van sy vorige verkiesings-
beloftes nie nagekom het nie, en hy het nie die
statuur van ‘n groot leier gekry deur sy inmenging
in die oorlog in Oekraine nie.

Daarbenewens het Le Pen onmiddellik na haar
nederlaag in 2017 begin werk aan die veldtog van
2022. Sy het haarself omring met professionele
mense met wie sy elke Dinsdagaand vergader het
om beleid en strategie te bespreek. Onder dié mense
tel voormalige raadgewers van oud-presidente, ju-
riste, ekonome en akademici. Sy het ook die naam

van die party wat haar pa, Jean-Marie le Pen ge-
stig het, naamlik Front National, verander na Ras-
semblement National, en haar persoonlike styl
aangepas om sagter oor te kom.

Macron het sy veldtog op sy buitelandse beleid
gevoer, maar daarteenoor het Le Pen haar veld-
tog laat fokus op die welstand van die Franse burger,
wat nou ekonomies aan die kortste end trek met
die oorlog. Sy beweeg baie op grondvlak en besef
die gevolg van die steeds dalende koopkrag van
die verbruiker. Sy beloof om vir hulle op te kom, en
sy vind oënskynlik groot aanklank by die kiesers.
Die ekonomie gaan die Franse kieser waarskynlik
meer aanspreek as die buitelandse beleid, terwyl
hulle spreekwoordelik tuis sterf van honger.

Twee van die grootste tradisionele Franse par-
tye, die Sosialiste en die Republikeine, is in die
eerste ronde verpletter en het ‘n rekord laagtepunt
bereik.

Die Sosialiste het die grootste drag slae gekry.
Hulle kandidaat, Anne Hidalgo, wat die burgemees-
ter van die hoofstad, Parys is, het slegs 1,74% van
die stemme getrek. In haar eie stad het sy nouliks 2%

(Vervolg op bladsy 8)

Marine le Pen

Emmanuel Macron
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van die stemme getrek, en dit kan dalk ook haar
swanesang as burgemeester beteken. Vyf jaar
gelede het haar voorganger nog 6% gekry, en toe
het die Sosialiste dit reeds as ‘n krisis beskryf.

Die Republikeine het gesteier met 4,79% van die
stemme teenoor die 20% wat hulle nog in 2017 se
verkiesing getrek het. Dit nadat die Republikeine
en hulle voorgangers ongeveer die helfte van die
Franse presidente opgelewer het.

Of al die linkses noodwendig hulle steun agter
Macron gaan gooi, is geen uitgemaakte saak nie.
Marine le Pen staan sterker as ooit, en die ander
partye verwyt Macron daarvoor dat dit sy skuld is.

Oorwinning vir regses in Duitsland

Parlementslede van die nasionalistiese Alternatief
vir Duitsland (AfD) het voorlopig verpligte inenting in
Duitsland verhoed. Twee ander partye, die Duitse
Unie en die Freie Demokraten (FDP), was ook daar-
teen gekant, maar dit was die AfD as enigste parle-
mentêre groep wat luidkeels gejuig het nadat die uit-
slag van die stemming in die Bundestag bekend
gemaak is.

Nog goeie nuus vir AfD was dat dié party in Sakse
volgens 'n meningsopname weer ver voor die
Duitse Unie (25 persent) is met 28 persent.

Vooraf was die politieke toneel redelik onstuimig
met hewige gesprekke oor Rusland. Die dispuut
oor die verloop van die Russiese operasie in Oe-
kraïne het 'n groot opskudding in die parlementêre
groep veroorsaak. Op die agenda was 'n mosie om
die adjunk-parlementêre groepleier, Norbert Klein-
wächter, te berispe, en om hom vir drie maande te
verbied om te praat. “Dit is onaanvaarbaar dat ’n lid
van die raad van direkteure sy private mening bo
die besluite van die parlementêre groep en die
party stel en kollegas en meerderes in die open-
baar kritiseer,” was die aanklag teen hom.

Op Twitter het Kleinwächter sy kollega Steffen Kotré
in die openbaar gekritiseer. Laasgenoemde het ge-
praat oor die "biologiese wapenlaboratoriums in Oe-
kraïne" wat "teen Rusland" gerig is: "Ek distansieer
myself met uiterste vasberadenheid van die walglike
Poetin-propaganda wat Steffen Kotré in die Bundes-
tag versprei het. Vandag.”, was Kleinwächter se reak-
sie.

Kleinwächter is gekritiseer vir sy openbare uit-
barsting – 17 parlementslede het die aansoek teen
hom onderteken. Maar ná 'n ingryping deur LP
Thomas Seitz het deelnemers die kwessie laat
vaar. Kleinwächter en Kotré behoort aan dieselfde

distriksvereniging in Brandenburg.
Enkele fundamentele meningsverskille binne die

party en parlementêre groep oor hoe om die oorlog
in Oekraïne te hanteer, bestaan nietemin. AfD-sterk-
man, Tino Chrupalla, 'n Poetin-simpatiseerder, het
interne party kritici teengestaan: "Ek verstaan nie
Poetin nie, maar ek verstaan ook nie Washington
of Brussel nie. Ek sien myself as ’n politikus wat
Duitse belange by die huis en in die buiteland ver-
teenwoordig.”

Orban wen Hongaarse verkiesing

Hongarye se nasionalistiese premier, Viktor Orban,
het 'n vierde agtereenvolgende reuse oorwinning
in dié land se verkiesing behaal, aangesien kiesers
sy ambisie van 'n konserwatiewe, "onliberale" staat
onderskryf het en kommer oor Boedapest se noue
bande met Moskou afgeskud het.

Rusland se inval op 24 Februarie in Oekraïne het
blykbaar Orban se veldtog die afgelope paar weke
verbeter, wat hom tot ongemaklike maneuvering
gedwing het om dekade-oue gesellige sakever-
houdinge met president Vladimir Poetin te ver-
duidelik.

Maar hy het 'n suksesvolle veldtog geloods om sy
Fidesz-party se kiesers te oortuig dat die sesparty-
opposisie-alliansie van Peter Marki-Zay, wat be-
lowe om bande met die Europese Unie te herstel,
die land in oorlog kan lei, 'n beskuldiging wat die
opposisie uiteraard ontken het.

Omring deur vooraanstaande lede van die party, 

(Vervolg op bladsy 9)

Norbert Kleinwächter
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het 'n triomfantlike Orban (58) gesê dat sy party se
oorwinning teen alle verwagtings in gekom het.

"Ons het 'n oorwinning so groot behaal dat dit
selfs vanaf die maan gesien kan word," het hy gesê.
"Ons het Hongarye se soewereiniteit en vryheid
verdedig."

Orban se Fidesz-party het met 53,1% van die
stemme die leiding geneem teenoor 35% vir Marki-
Zay se opposisiealliansie. Fidesz het ook 88 van
106 kiesafdelings gewen.

Die Nasionale Verkiesingskantoor het aange-
kondig dat Fidesz 135 setels sal hê, wat 'n tweederde-
meerderheid is, terwyl die opposisie-alliansie 56 se-
tels sal inneem. ’n Ander selfs meer regse party
genaamd Our Homeland sou ook tot in die parle-
ment deurdring en 7 setels wen.

Sy gemaklike oorwinning kan Orban versterk in
sy beleidsagenda wat volgens kritici neerkom op
'n “ondermyning van demokratiese norme, media-
vryheid en die regte van minderhede, veral gay en
lesbiese mense.”

Marki-Zay (49) het sy nederlaag erken en gesê
Fidesz se oorwinning was te danke aan wat hy sy
groot propagandamasjien genoem het, insluitend
media-oorheersing.

“Ek wil nie my teleurstelling, my hartseer wegsteek
nie... Ons het geweet dit sou ’n ongelyke speelveld
wees,” het hy gesê. "Ons erken dat Fidesz 'n groot
meerderheid van die stemme gekry het. Maar ons
betwis steeds of hierdie verkiesing demokraties en
vry was."

Die Organisasie vir Veiligheid en Samewerking in
Europa (OVSE) het 'n volskaalse verkiesingsmoni-
tering-sending vir die verkiesing gestuur, slegs die
tweede soortgelyke poging in 'n Europese Unie-lid-
staat.

Een van Europa se langsdienende leiers, Orban,
het na vore getree as 'n die sterk stem en onder-
steuner van die anti-immigrasiebeleid en 'n teen-
stander van streng sanksies teen Moskou.

Kritici sê hy het gepoog om ‘n eenparty-heer-
skappy te bevestig deur die grondwet te hersien,
beheer oor 'n meerderheid media-dienste te neem
en verkiesingsreëls te verwerp, asook om belang-
rike regeringsposte met lojaliste te beman en sake-
manne na aan Fidesz met winsgewende staats-
kontrakte te beloon.

Tog wen hy guns by baie ouer, armer kiesers in
landelike gebiede wat sy tradisionele Christelike
waardes ondersteun, en by gesinne wat voordeel
trek uit 'n magdom belastingtoegewings en prys-
beheer op brandstof en sommige voedselsoorte.

Die verkiesing kom op 'n tyd wat wêreldwye ener-
gie-ellende en skerp arbeidstekorte in die streek

inflasieverhogings regdeur Sentraal-Europa aan-
gevuur het. Verbruikersprys-inflasie het in Februa-
rie in Hongarye 'n byna 15-jaar-hoogtepunt van
8,3% bereik.

Kritici sê die publieke persepsie van die oorlog is
beïnvloed deur staatsbeheerde media wat Orban
se beskuldigings versterk het dat 'n opposisie-
geleide regering sanksies op Russiese gasvoor-
siening sou ondersteun en Hongarye in gevaar sou
stel deur wapens na Oekraïne te stuur.

Orban het die Russiese inval, wat die Kremlin
beskryf as 'n "spesiale militêre operasie", veroor-
deel en het geen Europese Unie-sanksies teen
Moskou geveto nie, alhoewel hy gesê het dat hy
nie met hulle saamstem nie.

Maar hy het enige vervoer van wapens na
Oekraïne via Hongaarse grondgebied verbied, ter-
wyl hy kritiek van sy nasionalistiese bondgenote in
Pole in die gesig gestaar het. Hy het gesê die voor-
dele van noue bande met Rusland sluit gasvoor-
sieningsekerheid in.

Sy oorwinning is egter 'n verligting vir Warskou
se nasionalistiese Reg en Geregtigheid-regering,
wat staatgemaak het op sy steun in Brussel om
strawwe oor oortredings van die oppergesag teen
te werk.

Onmiddellik na die oorweldigende verkiesings-
oorwinning van die Hongaarse regerende party,
Fidesz, het die EU ingespring om die wenners te
straf terwyl die laaste stemme nog getel moes
word: Hongarye sal die eerste land wees wat 'n
tekort aan EU-fondse in die gesig staar.

Die feit dat Orban op die punt staan om sy vierde
termyn te betree, is duidelik 'n doring in die oog
van die links-liberale EU-elite.

Die hoof van die EU-kommissie, Von der Leyen,
het aangekondig dat haar gesag die eerste stap
van die sogenaamde “oppergesag van die reg”-
meganisme sal inisieer. Die EU-kommissie het die
Hongaarse owerhede oor dié maatreël ingelig. Die
EU sal 'n ‘nooit tevore’-gebruikte meganisme ak-
tiveer wat daarop gemik is om tientalle miljarde
euro se finansiering af te sny. Die Washington Post
het berig dat Hongarye voorheen 40 miljard euro
ontvang het.

In Februarie het die Europese Hof van Justisie
reeds klagtes deur Hongarye en Pole teen die “op-
pergesag van die reg”-meganisme verwerp. Dit het
die weg gebaan vir die EU-kommissie om voort te
gaan teen die wenners van die verkiesing.

Die Hongaarse minister van kanselary, Gergely
Gulyas, het dadelik gereageer. Die EU-kommissie
maak 'n fout, het Gulyas verduidelik. In die par-
lementêre verkiesing het die regerende party, Fidesz, 

(Vervolg op bladsy 10)
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“ongekende steun” ervaar. Hy het bygevoeg: "Juis
om hierdie rede moet die kommissie die basiese
reëls van demokrasie aanvaar en nie die behoef-
tes van die Hongaarse linkses, wat in die verkie-
sing verslaan is, dien nie."

Die Hongaarse opposisieleier Peter Marki-Zay
het ná sy verkiesingsnederlaag teen Orban gekla
dat dit 'n "ongelyke stryd" was, aangesien hy en
ander opposisiepolitici uit staatsmedia "verbied" is.
Die Duitse dagblad Die Welt het 'n onderhoud met
hom gepubliseer om die indruk te skep dat die Hon-
gaarse opposisie skaars in die media verskyn het
tydens die verkiesingsveldtog. Die verloorder van die
verkiesing kry kans om te huil by die Duitse media,
terwyl geen kommentaar van die ander kant verkry
is nie!

Hierdie baie ernstige bewering kon eenvoudig
deur enige bekwame joernalis geverifieer gewees
het wat die mediabiblioteek van die staatsuitsaaier
Hirádo ondersoek het. Tydens die verkiesingsveld-
tog en ook voor dit, is opposisiepolitici gereeld ge-
nooi om hul standpunte te stel, wat hulle ook ge-
doen het. 

Die Hongaarse premier het op die stap in Brus-
sel gereageer deur te sê: "Vir hulle is die opperge-
sag van die reg 'n manier waardeur hulle ons wil
knie tot iets wat soos hulle lyk."

Die Hongaarse volk het dit by die stembus duide-
lik gemaak dat hulle ten gunste van vrede is en
gekant is teen Hongaarse betrokkenheid by die
konflik in Oekraïne. Selfs hoofstroomwaarnemers
moes erken dat premier Orban se verbintenis tot
neutraliteit en vrede hom 'n rekord-goedkeurings-
gradering gegee het wat baie steminstellings nie
gedink het moontlik was nie. En dit het ook nie goed
by Oekraïne afgegaan nie. Hulle het 'n beroep op
die buurland gedoen om duidelik kant te kies teen
Rusland.

Die Oekraïnse president Zelensky het reeds ver-
skeie kere probeer om Orban by die konflik in te
trek. Al is Hongarye 'n lid van die EU en NAVO, het
Hongarye se eerste minister uit die staanspoor
geweier om NAVO se wapenverskepings deur sy
land toe te laat. “Geen Hongaar moet tussen 'n
Oekraïense aambeeld en 'n Russiese hamer vas-
gevang word nie. Dit is nie in ons belang om as
voetsoldate slagoffers in ander lande se oorloë te
word nie.”

Maar volgens Zelensky moet Orban “tussen Rus-
land en die res van die wêreld besluit”.

Rusland wil Amerikaanse 
oorheersing beëindig

Die Russiese spesiale operasie is ontwerp om 'n
einde te maak aan die Amerikaanse oorheersing in
die wêreld, beweer die Russiese minister van buite-
landse sake, Sergei Lavrov.

Alhoewel dit nooit amptelik so verwoord is nie, is
dit die strategiese doelwit van die Russiese Fede-
rasie se operasie in Oekraïne. Dit was nietemin reeds

(Vervolg op bladsy 11)

“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.



Die Afrikaner 14 April2022 11

(Van bladsy 12)

duidelik dat die uitslag van die operasie in Oe-
kraïne die toekomstige wêreldorde sou bepaal.

"Ons spesiale militêre operasie is ontwerp om 'n
einde te maak aan die roekelose uitbreiding en
roekelose koers na algehele oorheersing deur die
Verenigde State, en onder hulle die res van Wes-
terse lande, op die wêreldtoneel," het Lavrov gesê.
Die konflik in Oekraïne is dus nie 'n "oorlog tussen
Oekraïne en Rusland nie", maar 'n Amerikaanse
aanval op Rusland, aangesien die strategiese doel-
wit van die Verenigde State is om Rusland te ver-
slaan ter ondersteuning van hul wêreld-hegemonie.
President Zelensky is bloot een van die Amerikaanse
president, Joe Biden, se marionette wat probeer om
Rusland in 'n lang konflik te lok.

“Hierdie oorheersing is gebou op growwe oortre-
dings van internasionale reg en onder sekere reëls,
wat hulle nou so baie ophef en wat hulle van geval
tot geval aanpas. Kosovo kan sonder 'n referendum
as onafhanklik erken word. Die Krim kan nie, ten
spyte van die hou van 'n referendum wat deur (in-
ternasionale waarnemers) waargeneem word nie,”
het hy uitgewys.

“In Irak, 10 000 kilometer weg van die VSA, het
hulle 'n bedreiging vir hul nasionale veiligheid voor-
gestel. Hulle het dit gebombardeer en geen bedrei-
ging gevind nie. Hulle het nie eers gesê hulle is
jammer nie. Maar wanneer reg langs ons grens
uiters radikale neo-Nazi’s saamtrek, daar dosyne
bio-laboratoriums opgerig word… wat aan biolo-
giese wapens werk, soos dokumente bewys, word
ons vertel dat ons nie toegelaat word om op daar-
die dreigemente te reageer nie,” het hy bygevoeg.
Tydens die Oekraïne-veiligheidskrisis het die EU

se rol verander van 'n ekonomiese unie tot 'n mili-
têre organisasie wat "gesamentlik veg teen 'n uit-
gevonde bedreiging". Lavrov het gesê die veran-
dering was as gevolg van druk van Washington.

“Dit is 'n uiters ernstige verandering, selfs in die
beleid wat die EU en die Weste onder Ameri-
kaanse leierskap – daar is geen twyfel daaroor nie
– begin volg het ná die begin van ons spesiale mili-
têre operasie. ’n Beleid wat woede weerspieël, in
sekere opsigte selfs waansin, en wat natuurlik nie
net bepaal word deur die situasie in Oekraïne nie,
maar deur Oekraïne wat omskep word in ’n vas-
trapplek vir die finale onderdrukking van Rusland,”
het Lavrov verduidelik.

Oor Josep Borrell, die EU se verteenwoordiger
van Buitelandse Sake en Veiligheidsbeleid, het
Lavrov homself skerp uitgelaat: "Wanneer 'n diplo-
matieke hoof... sê 'n sekere konflik kan slegs deur
militêre optrede opgelos word... Wel, dit moet iets
persoonliks wees. Hy het óf verkeerd gepraat óf

gepraat sonder om te dink en 'n stelling gemaak
wat niemand hom gevra het om te maak nie. Maar
dit is 'n verregaande opmerking. Westerse propa-
ganda het rat verskuif om Rusland as suiwer boos
en Oekraïne as suiwer goed uit te beeld.”

Derde Wêreldoorlog woed

Steeds meer lande het intussen op een of ander ma-
nier by die oorlog in Oekraine betrokke geraak, al-
hoewel hulle nog geen enkele soldaat daarheen
gestuur het nie.

Sommige lande gee geld aan Oekraiene, ander
verskaf wapentuig, en almal stel sanksies in teen
Rusland.

‘n Bekende Suid-Afrikaanse kenner van die inter-
nasionale reg, prof. Hercules Booysen, reken dat
hierdie optrede neerkom op deelname aan die oor-
log en daarom dat die Derde Wêreldoorlog reeds aan
die gang is. Op sy Facebook verduidelik hy dit so:
“Ek het vandag 'n bietjie gesit en lees. Ook my eie
boek op Volkereg en 'n paar ander. Ek is bevrees
daar is net een afleiding te make en ek sal môre
daaroor skryf. Die Derde Wêreldoorlog woed. Soos
ek dit sien, het die teoloë en die hanswors-aan-
hangers hulle sin gekry. Ons sal maar moet sien
wat Rusland gaan doen in dié verband.

“Hoekom sê ek dit? Myns insiens en volgens al
my standaard handboeke het die VSA, die Euro-
pese Unie en die Navo-state almal die basiese be-
ginsels van neutraliteit geskend wat deur die eeue
bestaan het. Dit gee Rusland nou die reg om enige
Navo-staat aan te val. Die oorlog is klaar verklaar
deur die VSA en Europa. Neutrale state mag sekere
dinge nie doen nie. Hulle mag veral nie wapens aan
een party lewer nie en ook nie beslag op een party
se onderdane se bates lê nie. Dit is maar twee
handelinge wat die instelling van neutraliteit skend.
As jy nie neutraal is nie, is jy deel van die oorlog.
So eenvoudig is die reg!

“... En o, ja, Australië is deel van die oorlog. Hulle
het ook wapentuig aan Oekraine verskaf. Dalk moet
Scott Morrison minder kerk toe gaan en eerder 'n
goeie boek oor die reg van oorlog gelees het!”

Sergei Lavrov
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Hermanus van der Schyff

Suid-Afrika onder die ANC-bewind, is regtig besig
om heeltemal in duie te stort. Nie net die staats-
kantore nie, maar ook die groot besighede waar
BEEEE toegepas word.

So word daar fondse uit ons bankrekening onttrek
en ons weet nie die rede nie. Ons kry geen bood-
skap per e-pos óf SMS-boodskappe nie. Die bank
word geskakel om meer inligting te kry. Na meer
as ’n uur waar jy van een persoon na ’n ander aan-
gestuur word en ook weer ’n ander nommer gegee
word om te skakel, kry jy die antwoord dat dit blyk
die Ontvanger (SAID) te wees wat die geld onttrek
het en dat jy hulle moet skakel. Dit gaan ons nog
etlike dae besig hou, sonder enige wesenlike voor-
uitsig op sukses, maar intussen is die kantoor se
kontantvloei skielik onder druk.

Intussen het Ramaphosa die noodtoestand opge-
hef, maar dieselfde maatreëls blyk maar steeds vir
die gewone persoon in plek te bly. So wat het nou
regtig verander?

Wat hulle gaan doen is om die noodmaatreëls se
regulasies in die Wet op Gesondheid in te skryf.
Dan kan hulle enige tyd in die toekoms enige per-
soon inperk, óf medikasie afdwing, of die persoon
na ’n afsonderingsplek neem waar hulle wil.

Hierdie aksie sal ons in nog ’n swakker situasie
dompel as wat ons onder die Covid-inperkings
gehad het.

Dit bring net die Nuwe Wêreld Orde ook in Suid-
Afrika al nader waar die gewone persoon “geen
besittings sal hê nie, maar steeds gelukkig sal
wees”, soos hulle op wêreldsimposiums sê. 

Die Afrikaner Uitboufonds

Tydens 2021 het nie Die Afrikaner of sy uitgewer,
die HNP, die lede, lesers of intekenare genader vir
finansiële ondersteuning nie.

Die situasie het nou egter drasties verander. Die
Ontvanger (SAID) het om een of ander rede ’n
klomp geld uit ons bankrekening onttrek en om
geld by hulle terug te kry is geen maklike taak nie.

Intussen is daar rekenings wat betaal moet word
om die volgende uitgawe van Die Afrikaner uit te
gee. Ons het dringend die hulp en ondersteuning
van ons leser nodig om oor hierdie probleem te kom.

Die Dagbestuur het egter al etlike weke gelede
reeds toestemming gegee vir die loodsing van “Die
Afrikaner Uitboufonds”. Daar is toenemend be-
langstelling in Die Afrikaner, en op Facebook is
daar daagliks talle nuwe belangstellendes wat aan-
sluit. 

Alhoewel Die Afrikaner hoofsaaklik elektronies uit-
gegee word, is daar tog ‘n aantal wat steeds per
pos versend word en die posgeld is duur. Vandaar
die gedagte om fondse te kry om die uitbouing te
bespoedig en die boodskap vinniger en wyer ver-
sprei te kry.

Die kwessie met SAID het net hierdie saak meer
noodsaaklik geword.

Die Afrikaner bestaan al vanaf 1970 en het nog
altyd die waarheid aan sy lesers oorgedra. Help
ons om die publiek weer te motiveer om vry te wil
wees in hulle eie Vaderland waar die Afrikaner
weer oor homself sal regeer.

Indien u kan en wil help, betaal asb. u bydrae in
by:

Vanaf die lessenaar van die Hoofsekretaris

Bankbesonderhede:

ABSA tjekrekening:  020001348

Rekeningnaam: HNP (die uitgewer van Die Afrikaner)

Takkode:  632005



Die Afrikaner 14 April2022 13

Enkele uitgawes gelede het Die Afrikaner ‘n foto
geplaas van mev. Lulu Steenkamp wat op 80-jarige
ouderdom die Majubaberg uitgeklim het tydens die
jaarlikse Majuba-herdenking.   

Mev. Steenkamp is steeds aktief betrokke op die
volksakker. Sy is Dagbestuurslid van die HNP, en
seker dié ywerigste werwer van intekenare vir Die
Afrikaner.

Daar is op die Dagbestuur besluit om ‘n Uitbou-
fonds vir Die Afrikaner in die lewe te roep, en mev.
Steenkamp se oproep is daarom tydig en gepas.

Sy sê:

“Liewe Volksgenote,

“Ons almal leef in ’n moeilike tyd. As ’n medeleser
van Die Afrikaner vra ek dat julle meedoen: Kom
ons skenk (ten minste) EEN MAAL PER JAAR
R100 aan ons tydskrif.

As ons dit nou doen, het die hoofkantoor genoeg
om die hele 2022 se uitgawes te dek! Die bestuur
sal dan in staat wees om ons lesers in ons kies-
afdelings te besoek.

Oproep van ‘n
Volksmoeder

Daardeur kry ons, agtergrond-inligting, word ons
opgelei en word ons bemoedig om nie te gaan lê
nie. Soos ons voorouers nie gaan lê het nie.

Hierdie aksie sal so baie slaankrag hê as dit
reeds in April en Mei gebeur.

Groete
Lulu Steenkamp

Die Bankbesonderhede: 
ABSA tjekrekening: 020001348
Rekeningnaam: HNP (Uitgewer van Die Afrikaner)

Uit Die Afrikaner, 
4 Maart 2022:

Mev. Lulu Steenkamp
was seker een van die

oudste persone wat
fisies die berg bestyg

het. Sy het op 80-jarige
ouderdom die 

merkwaardige prestasie
behaal om tot bo te

klouter en weer terug te
kom by die kamp. 

By haar is mnr. Dewald
Breytenbach.

Ou Julius

Ou Julius Malema kry dit reg om steeds volledige
nuusdekking te kry vir sy politieke sirkus. Soos toe
hy op Van Riebeeckdag na Johan Rupert se plaas
opgeruk het met ‘n klomp eise.

Wat Sarel verstom, is dat Rupert sowaar iemand
stuur om Julius se snert op papier in ontvangs te
neem, en daardeur Julius se reg om daar te wees
erken.

Maar nou ja, sosiale media is ‘n wonderlike ding.
Die onderstaande stuk beland toe in Sarel se in-

kassie. Die skrywer daarvan is nie bekend nie, maar
aangesien dit so treffend gestel is, gee Sarel alle
eer aan die anonieme skrywer vir hierdie prosaïese

lewensles aan die oorgewaardeerde Julius:

Dagsê Julius,

Jy wil my grond vat, net so vriendelike waarskuwing.
Nee, ek wil jou nie dreig of skiet nie, ek wil sommer
net oor boere en boerdery gesels.

Eerstens, onthou jy gaan nie rêrig die baas wees
nie. Jou oes is nie joune nie. As jy die kunsmis en
diesel en saad gaan koop maak die ko-op die prys,
en as jy jou oes gaan lewer, is dit ook hulle wat die
prys maak, nie jy nie. Jy kan nie soos in besigheid
‘n billike “mark-up” bysit nie. As jy nie wakker is nie
gaan jy moet inbetaal om gelyk te breek.

Tweedens, jy kan wakker wees soos jy wil, die
natuur is buite jou beheer. Die 12 ha lusern wat ek
twee weke terug gesny het, en waarna jy met gul-
sige oë gekyk het, reën nou vir die hoeveelste keer
nat. Ek oorweeg nou om dit te brand en die R45 000
af te skryf, want dit is nie meer die R12 000 wat die
baal gaan kos, werd nie.

Terloops, ek kla nie oor die reën nie, ek is dankbaar,

(Vervolg op bladsy 14)
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(Van bladsy 13)

want ek het al skaap- en beeskarkasse gedurende
die droogte in die veld sien lê. Wanneer die enigste
reën in drie jaar die boer se trane was.

Dan, as die wind kom, en jou neutbome wat jy vir
10 jaar moes versorg voor hulle begin dankie sê
het, omwaai, dan kan jy maar vir Jan en sy drie
skepies die skuld gee, dit gaan jou niks help nie, jy
sal maar nuwe bome moet plant en weer 10 jaar
wag, Afrika is mos nie haastig nie?

Derdens. Terug na jou oes, as die lusern nie vrot
reën nie en jou diere vrek nie van droogte nie, as
jy eerste graad lusern en vet veë verkoop — kyk
tog oor jou skouer na die ry wat EERSTE hul deel
van jou oes wil hê.

Daar is jou werkers, elk met ‘n minimumloon, ongeag
die oes. Onthou sommer ook dat daar nou, vandat jy
baas is, geen minimumloon vir jou gewaarborg is nie.

Dan kom die munisipale belasting, o.a. vir die
skraap van jou toegangspad, al staan die munisi-
paliteit se skraper al twee jaar sonder battery.
(Hulle weier om weer een te koop, nadat die bat-
tery vir die derde keer in soveel maande gesteel
is). Nou het jy en jou bure noodgedwonge ‘n sleep-
skraper gekoop om jou bakkie die slegte pad te
spaar. Jy kan nie die trekker wat hom sleep se
diesel by die munisipale belasting aftrek nie, jy is
nou baas, nie meer agtergeblewene nie.

Volgende in die ry is Eskom vir die krag wat die
spilpunt gebruik. Kla jy oor die tariewe? Jy is ver-
keerd broer! As baas van grond moet jy nou vir die
“shanties” se krag ook betaal, hulle is mos ook ge-
regtig op toegang tot elektrisiteit. Doen jy dit nie,
gaan hulle toi-toi en die pad versper met klippe en
brandende bande, dan kan jy nie eers jou werkers
se lone in die dorp gaan trek nie, en daar kom staan
nog iemand in die ry met ‘n bakhand, want nou
moet jy betaal vir die regmaak van die pad ook.

Volgende staan die uitvoerende beampte van wa-
terwese in die ry, jy moet betaal vir die spilpunt se
water, dit is nie gratis soos jy gewoond is nie. Be-
taal jy nie, sluit hulle jou sluis en as baas-boer is
toi-toi nie meer ‘n opsie nie! As die reën wegbly en
jou waterkwota word met die helfte gesny en jou
oeste is kleiner — onthou tog, jy moet steeds die
volle rekening betaal. Onregverdig? Ons doen dit
nog al die jare sonder kla.

Wanneer jy eendag die hele ry tevrede het en jy
het dalk nog iets oor in jou beursie – dan vra die ou
van SARS vir jou hoekom? En hou sy hand uit, al
het jy reeds vir alles betaal.

Jy sien Julius, boerdery is ook ‘n bakhand-be-
sigheid, die enigste verskil is jy kan nie vra of “de-
mand” nie, jy is dan die een wat moet gee. Jy het
mos grond!

As anderdag dan al my bome afgesaag is vir vuur-
maakhout en jy moet terugtrek lokasie toe omdat jy
besig is om te vrek van honger, want daar is nie meer
skape om te steel of hase om met brandsiekhonde
te jag nie, dan soebat jy my terug plaas toe soos
elders in Afrika.  Jy weet wat is die wonderlikste??
Dan kom ek terug, dan bou ek die plaas weer op
soos my oupagrootjie 100 jaar terug gedoen het
nadat die Engelse dit ook afgebrand het.

Hoekom? Jy vra hoekom is ek so dom?? Want
Julius, ek is boer… dis in my gene… die rooigrond
is in my are… dis ek. Ek wil jou nie in die see jaag
nie, ek sal weer vir jou sorg, ek vra nie eers dankie
nie, al wat ek vra, wat ek nog altyd gevra het, is my
lappie Afrika waar ek in vrede kan boer.

Die antie, tipies boervrou, sê ek moet groete sê.

• As Sarel so die leviete voorgelees sou word, sou
hy Nigerië toe getrek het...

Maar soos ‘n ander sosiale media plasing dit
netjies uitgedruk het: “Vandag is 6 April – die dag
wat daai ‘skelm’ Jan van Riebeeck hier kom land
het aan die Kaap! Hier was NIKS... Toe kom steel
hy die NIKS en begin IETS!!”

En Julius se Maatjie

Enigiemand met ‘n klein bietjie insig, sou geweet
het dat Julius se maatjie, vir wie hy eers lief was,
toe kwaad was en nou weer lief is, Jacob Zuma,
nie sommer in ‘n hofhoek vasgedruk word nie.

Ou Jacob moes weer vir die wapenskandaal in die
hof verskyn. Elke poging van hom tot dusver om
die staatsaanklaer uit die weg te kry, het misluk,
dus moes hy sy dag in die hof, waarna hy so uit-
gesien het, kry. Maar heel toevallig, glad nie be-
plan nie, beland ou Jacob weer in die hospitaal,
enkele ure voor hy voor die Edelagbare moet ver-
skyn.

• Jacob sou in dieselfde week 80 jaar oud word.
Dit wys maar net weer dat ouderdom nie vir Sissies
is nie...
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Moeg vir die stad en sy gejaag?
Breek weg vir ’n naweek, middeweek of vakansie by

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

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

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

Skrifgedeelte: Spr. 23:19 Hoor, my seun, en word
wys, en rig jou hart reguit op die weg.

Oordenking:

Daar is ‘n sêding wat los rondloop en ontstellend
genoeg, dikwels word dit ook by gelowiges gehoor!
Hierdie sêding pas die mens se natuur en word
dus maklik en graag gevolg. “Luister na jou hart!”,
wat van die Engelse “Listen to your heart” kom en
waarskynlik in Hollywood gebore is! Luister gerus
fyn, dit word baie dikwels gebruik.

Om hierdie uitdrukking te gebruik en te volg, is om
te vergeet waarvoor die Vader ons in sy Woord
deur die apostel Petrus waarsku: 1Pet. 5:8  Wees
nugter en waaksaam, want julle teëstander, die
duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek
wie hy kan verslind. Baie maklik stel ek myself ten
prooi vir die duiwel wanneer ek na my hart luister.

Rig jou hart, dus stúúr jou hart leer die Vader ons
deur die woorde van die wyse Salomo. Sorg dat
jou verstand “gelaai” is met die waarhede van die
Woord sodat hy jou hart met sy verleidelike emosies
kan stuur op die pad wat God ons leer.

Dink gerus terug na daardie geleenthede waaroor
jy jou hare uit jou kop wil trek van skaamte en
berou voor die Vader! Dink gerus terug en ontleed
waar en hoe daardie dade gebore is. Byna sonder
uitsondering, omdat ek na my hart geluister het.

Gebed: O hemelse Vader, rig asseblief my ge-
dagtes dat ek na U Woord wat in my gemoed is
luister, nie na die menslike begeertes van my hart
nie!                                                        

AMEN

Woord en wêreld
Kry u groei in die geloof die nodige aandag?

Deur Dr. Gideon Grobler

Dr. Gideon Grobler
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Vanoggend is ek sommer be-
hoorlik opgewonde. Ons het weer
eens bewys gekry dat ons volk
oor ’n wonderlike netwerk van
omgee-mense beskik.

Die idee om warm kleertjies vir
behoeftige kinders te brei en ver-
sprei, trek soos ’n veldbrand. Wat
my verder verstom, is hoe die men-
se na hulle eie omgewings se
behoeftes begin kyk het en self
daar begin versprei. Baie dankie
dan ook vir jou aandeel in die
aanmoediging op jou dorp.

Ons het nou besluit om die be-
weging KLEIN KLARADYN  te
noem. Ons droom is nou dat elke
vrou ten minste een warm dinge-
tjie vir ’n kind brei. 

Bettie het ’n baie oulike voorstel
gemaak: brei ’n vierkant met ’n
gat in die middel.

Bedags kan dit gedra word as ’n
“poncho” en snags oopgesprei
word as kombersie.

Intussen word Tweede Wind nog
bedreig deur die ontwikkeling oor-
kant die pad. ’n Baie oulike jong-
man van die natuurbewarings-
mense het kamp opgeslaan langs
die brug. Soos te verwagte, het
oom Janneman homself aange-
stel as sy regterhand en gids en
die twee fynkam die stuk grond
vir bedreigde spesies.

Dinsdagoggend was ek en Ser-
vaas doenig in die tuin om akker-
tjies voor te berei vir winters-

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 Ka-
trien 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 ingeperk
sit in ’n ouetehuis..

groente, toe mnr. Ferreira en ’n
jong vriend hulle opwagting maak.
Die mannetjie is toe ’n eiendoms-
agent en word voorgestel as John-
ny Kou-ekke-moor. Ek wou sê
daar lyk iets bekend aan hom en
skielik gaan ’n lig op. Voor ek my
kom keer, blaker ek uit: “maar is
jy nie klein Johannessie nie?”

Sonder om te blik of te bloos, sê
hy dat Johnny ’n beter naam as
Johannes in die bemarkingsbe-
sigheid is.

“Het jou ouers jou van die grond
vertel?” vra ek.

“Ja, Mevrou, hulle reken ook dat
hier groot wins lê in die grond
waarop julle woon.
Ons kan vir julle ’n goeie prys kry
en ek persoonlik sal kan help om
al die inwoners in die pragtige
oord wat ek nou bemark te her-
vestig.....”

Servaas trek sy skouers so een-
een reguit en kyk langs sy neus
af na die jongman.

“Laat ons mekaar nou mooi ver-
staan Meneer,” sê hy met sy
kalm stem wat erger is as raas.
“Ons is hier gevestig om weg te
kom van julle oorde af. Hier is
ons en hier bly ons. Die grond is
nie te koop nie, nie vandag nie,
nie môre nie en ook nie oormôre
nie. Verstaan ons mekaar?”

Die twee besoekers bly stil. Soek
seker nog na woorde, toe oom
Janneman, vergesel van die na-
tuurbewaarder, om die hoek ver-
skyn. Laasgenoemde dra ’n bruin

sakkie wat wriemel en spring . 

“Oom Servaas, tannie Lettie, kyk
wat het ons gekry!” jubel hy.

“Ja Oom,” sê sy vriend. Daar is
’n hele kolonie van die outjies hier
oorkant. Goue molle! Geen ower-
heid sal toelaat dat daar ’n en-
kele fondament gegrawe word
nie!”

Sonder om ’n woord te sê, draai
die ontwikkelaar en sy agent soos
druipstert brakke om en stap weg.

Terwyl Servaas rondbel om die
ander te laat weet, help oom
Janneman vir my koffie maak.

“Ai Tannie, ek wonder watse bure
ons nou weer gaan kry, sug hy.
“Maar ek moet eers nog ’n stal-
letjie bou, Tannie weet seker al
dat Beaufort en Rosie met ’n
gesin gaan begin.”

Ai, ou Sus!
Groete ook aan ou Swaer.

Jou liefhebbende
Sus Lettie.


