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Aan die einde van die 28ste jaar van

mislukking van oorle’ De Klerk se

“Nuwe Suid-Afrika” kan mens maklik

swig voor die versoeking om vas te

val in ŉ lys van die simptome wat dié

mislukking kenmerk. Ons sal dit ver-

my, want deur die jaar het ons ge-

noeg daarvan gehad in die hoof-

stroom en sosiale media, asook in

gesprekke waar vriende en familie

bymekaarkom. Gelukkig sal ons nie

weer hoef te luister na die man wat

so boedel oorgegee het, se vergoei-

liking van sy misdaad teen ons en

ander volkere in hierdie land, wat elk

besig was om sy eie geografiese

lewensruimte volgens eie aard en

kultuur te ontwikkel nie. 

Van berigte, menings, inkonsekwente

en onlogiese maatreëls met betrek-

king tot die Covid-pandemie het ons

ore al vol geraak. Ook daaroor wil ons

nie uitwei nie.

Veel eerder wil ons in dankbaarheid

teenoor die almagtige God in wie se

hande elke mens en volk se lotge-

valle setel, erken dat Hy ons deur die

jaar gedra en geïnspireer het om te

midde van moeilike omstandighede

voort te beur om die erfenis wat ons

van ons voorgeslagte ontvang het,

naamlik ons unieke volkskap, te hand-

haaf en daarop voort te bou.

(Vervolg op bladsy 3)

Kersboodskap van 

Andries Breytenbach

Mnr. Andries Breytenbach,

leier van die HNP.

Hierdie is die laaste uitgawe van Die Afrikaner vir 2021, en

is ook die rede waarom hy effens dunner is as normaalweg.

Die redaksie wil graag alle lesers en medewerkers bedank

vir volgehoue ondersteuning deur die jaar, en ons vertrou

dat die volgende jaar daarop sal voortbou.

Die volgende uitgawe sal weer in die loop van Januarie ver-

skyn. Ons wens almal ‘n veilige en gesonde feesseisoen toe.

Redakteur

Laaste uitgawe



Soos mnr. Andries Breytenbach

in sy Kersboodskap op die

voorblad van hierdie uitgawe

sê: “Ons het nie nodig om aan

die einde van die jaar al die

negatiewe gebeure op te noem

nie. Gedurende die loop van die

jaar het ons genoeg daarvan

verneem en selfs ervaar.”

Daar is egter nog soveel om

dankbaar voor te wees, maar

dit is helaas so dat die nega-

tiewe geneig is om die posi-

tiewe te verberg.

In hierdie laaste uitgawe van die jaar het ons

goeie nuus oor ŉ Volksmuseum wat op Klein-

fontein opgerig gaan word. Wat verblydend is,

is dat ten spyte van die slegte ekonomiese

toestande, daar steeds donateurs is vir so ‘n

projek.

Natuurlik sal daar mense wees wat reken dat

geld eerder aangewend moet word om arm

en honger mense te help. Dit gebeur gelukkig

ook en talle welsynsinstellings kan daarvan

getuig. Dit is egter belangrik dat ‘n volk sy

geskiedenis moet ken, want die wat nie die

lesse uit die geskiedenis leer nie, sal gestraf

word om dit weer te beleef. Dit is ook nodig

om besieling te kry uit die heldedom van die

geskiedenis, want dit begeester en spoor aan.

Waar ons nou aan die vooraand van Ge-

loftedag staan, vul dit mekaar aan. Geloftedag

en die Slag van Bloedrivier is ‘n deel van ons

geskiedenis. Die aanloop daarheen was een

van rebellie en verset deur weg te trek van die

onderdrukkende Britse regering aan die Kaap.

Dit was ‘n geskiedenis van helde soos Ra-

cheltjie de Beer en Dirkie Uys, ‘n geskiedenis

van foute soos Piet Retief wat sy wapens

neergelê het. Dit was ‘n geskiedenis van hoop

om die nuwe vryheid en die groen Natalse

landskap te sien. Dit was ‘n geskiedenis van

barbaarsheid as wa laers aangeval word, en

selfs vroue en kinders nie gespaar word nie.

Dis ‘n geskiedenis van geloof, om te weet
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waar die enigste hulp vandaan kon kom uit ‘n

toestand van moedeloosheid nadat trekleiers

dood is.

Daarom is die herdenking van Geloftedag net

so deel van die geskiedenis, en ouers en

grootouers moet veral toesien dat die kinders

en kleinkinders saam gaan, want dit is deel van

die gelofte wat gemaak is, dat dit aan die ko-

mende geslagte oorgedra moet word. Bowen-

dien gaan die kinders van vandag, die sprekers

van more se Geloftefeeste wees.

Geloftedag is daarom ook ‘n dag van hoop.

God het, deur die oorwinning aan die Boere te

gee, Sy beskerming aan die Boerevolk in wor-

ding gegee, en omdat Hy nie verander nie, kan

ons daaruit weet dat hy ook nie nou of in die

toekoms Sy beskerming van ons gaan terug-

trek nie, al voel dit nou tog soms so.

Net na Geloftedag is die herdenking van ons

Heiland se geboorte, wat vir ons hoop gee selfs

na die lewe op aarde.

In die alledaagse het daar tog ook sekere dinge

gebeur wat positief is. Die feit dat die ANC nie

daarin kon slaag om sy tweederde meerder-

heid te kry om die land se grondwet te veran-

der om gronddiefstal te wettig nie, is positief, al

weet ons dat hulle dit nie daar gaan laat nie.

Dit is egter ‘n tydelike verligting, en soos dinge

by Bloedrivier skielik kon verander, en soos die

onoorwinlike Sowjet-Ryk skielik uitmekaar ge-

spat het, so kan dinge ook hier verander. Ons

moet die geloof daarin altyd behou.

‘n Ander positiewe verwikkeling is dat die In-

ternasionale Monetêre Fonds (IMF) nogal erge

kritiek oor die ANC-bewind se beleid uitge-

spreek het. Uiteindelik begin daar in daardie

omgewing ook lig deurbreek en kan dit die

begin wees van domino’s wat val.

En dan, terwyl ons praat van geloof en be-

skerming, is die land oor groot dele geseën met

wonderlike reën. Selfs in van die droogste dele

het God wonderlike reën gestuur.

Daar is dus genoeg rede om positief te bly.

Laat ons die feesseisoen positief deurgaan, en

die nuwe jaar positief aanpak, dan gaan daar

positiewe resultate wees – meer as wat ons

dalk nou sou kon verwag.
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Kersboodskap

(Van bladsy 1)

ŉ Saak wat nie verswyg kan word nie, is die vol-

gehoue aanvalle en moorde op ons boere. Ons be-

tuig ons meegevoel en deernis met diegene wat

slagoffers daarvan was en wie se geliefdes hulle

daardeur ontval het. Die owerheid se onwil om

hierdie terreur met mag en mening hok te slaan,

sal as ŉ aanklag teen hulle bly staan wat om ver-

gelding roep.

Nuus oor gebeure in volksgeledere word selde in

die hoofstroommedia gerapporteer. Diegene wat

meelewend en op die volksterrein aktief is, is egter

bewus van die onderskeie roeringe onder ons

mense. Al vloei die verskillende stroompies nie

saam in een magtige stroom nie, neig hulle in die-

selfde rigting naamlik om ons identiteit as volk te

behou. Dis waar, ons het ŉ harde hou weg en poli-

ties is ons magsbasis ons ontneem, maar ons is

nie verslaan nie. Soos meer kere in die verlede is

ons besig om weer ons wind terug te kry en op te

staan.

Oor enkele dae herdenk ons die gelofte wat op

9 Desember 1838 by Wasbank afgelê is, alge-

meen bekend as die Bloedriviergelofte. Meer as

180 feeste en dienste word landwyd en oorsee

waar ons mense hulle bevind, in die vooruitsig ge-

stel. Geloftefeeste en die besinning wat daar

plaasvind, het in die verlede ŉ belangrike koers-

aanduider vir ons volk geword. Dit het telkens die

vertroue bevestig dat ons deur die krag van die

“heilige God van hemel en aarde“ nie net by

Bloedrivier nie, maar oor al die vyandige aanslae

wat daarna teen ons gemaak is, sou seëvier. As

ons vandag terugkyk oor die gang van ons ge-

skiedenis, moet ons erken: dié geloof het ons nie

beskaam nie. Laat ons daarom die geleentheid ge-

bruik om te besin oor die groot dade van God in

ons volkslewe, soos pres. Kruger by geleentheid

die volk van sy tyd — en daarmee ook ons, hulle

nageslag — tereg gemaan het. Dit is nie ŉ geleent-

heid vir ander agendas nie.

Daarna volg die Christusfees wanneer ons Jesus

se geboorte om deur Sy verlossingswerk die ver-

houding tussen die gevalle mens en God te her-

stel, op ŉ toegewyde wyse herdenk. Die onge-

lowige wêreld het van Kersfees ŉ handels- en

Mammonfees gemaak. Só ŉ gesindheid was tog

nooit deel van ons volk se karakter nie. Mag dit

nooit deel daarvan word nie. 

Volgens berigte in die media is daar tans ŉ vloed

van mense wat uit Suid-Afrika emigreer om elders

ŉ heenkome te vind. In ŉ wêreld wat onder die in-

vloed van die “Nuwe Era”-drywers stapelgek

geword het, sal ons wat agterbly pioniers moet

wees wat ŉ gees van geloof, behoudendheid en

hoë sedelike waardes as teenpool daar moet stel.

So sal ons aan ons roeping as ŉ Christenvolk be-

antwoord.

Aan u almal wat so gesind is, word  ŉ geseënde

en vreugdevolle Kersfees toegewens.

Op die terrein van die 

Nederduits Gereformeerde Moedergemeente

in Kroonstad.

Op ’n metaalplaat is ’n inskripsie met die 

volgende woorde:

Sarel Cilliers-standbeeld

Gelofte van 16 Desember 1838

Onthul op 16 Desember 1950
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ŉ Volksmuseum vir die Boere-Afrikanervolk word

tans opgerig op Kleinfontein, die Afrikaner kultuur-

dorp oos van Pretoria.

Die Volksmuseumkomitee het onlangs ŉ pros-

pektus vrygestel waarin die hele projek uiteengesit

word en waar daar ook gevra word vir bydraes om

dit te finaliseer.

Die hele projek word beraam op R4 miljoen,

waarvan die helfte reeds ontvang is. Die museum-

gebou is reeds opgerig, maar daar is nog be-

paalde afwerkings wat gedoen moet word, en dan

die inrigting om dit ‘n lewendige museum en na-

vorsingsentrum te maak.

Volgens die Volksmuseumkomitee is dit in tye soos

hierdie, wanneer die owerheid hom daarop toelê

om die stempel wat die Afrikanervolk op hierdie

land afgedruk het, uit te wis, ons met groot dade

moet antwoord. Kort ná die Tweede Vryheidsoor-

log, toe Milner hom ten doel gestel het “to wipe out

the last trace of Africanerism”, het ons volk die

Vrouemonument in Bloemfontein met die halfkrone

van ŉ verarmde volk gebou. Nou, meer as ŉ eeu

later, bou ŉ weer eens verarmde en bedreigde volk

hierdie bewaringsentrum vir ons erfenisgoedere.

As Geloftevolk rus daar sekerlik ŉ plig en verant-

woordelikheid op ons om ons geskiedenis en eien-

dom te koester en te bewaar in dankbaarheid

teenoor die Gewer daarvan. Gods Woord getuig

mos: “Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke

geval, ja, my erfenis is vir my mooi” — Ps. 16:6.

Tot dusver was dit maar enkelinge en een of

twee trustfondse wat die middele voorsien het om

die ideaal tot op die huidige punt te voer — dus

nog geen bydraes van die breë volk nie; nogtans

het dié skenkers reeds bykans 50% van die totale

Kleinfontein kry Volksmuseum

oprigtingskoste voorsien. Na my mening is daar

geen beter manier om dit as ŉ ware volksprojek uit

te voer as om bydraes van ons volksorganisasies,

Geloftefeeskomitees en meelewende individue

daarvoor te ontvang nie. Sodoende kry elke ge-

troue volksgenoot vir wie die geskiedenis en roe-

ping van ons volk erns is, ŉ aandeel in die oprigting

daarvan. Hierdie projek bied ook aan volksgenote

die geleentheid om kosbare erfenisgoedere wat

tans in hul privaatbesit is, as volksbesit vir perma-

nente bewaring aan die Volksmuseum te skenk. 

Fondse wat die bedrag benodig vir voltooiing van

die Volksmuseum te bowe gaan, sal belê, en die

rente-opbrengs daarvan gebruik word om die in-

komste uit toegangsfooie en ander bronne aan te

vul ten einde die bedryf van die Sentrum te be-

fonds. Die bedoeling is dat die Sentrum finansieel

selfonderhoudend moet word. Die fondse sal ook

aangewend word om erfenisgoedere wat in privaat

of vreemde besit is en nie op ŉ ander wyse verkry

kan word nie, uit te koop. Moontlike uitbreidings aan

die Volksmuseum sal ook daarmee befonds word.

Die gedagte om ŉ bewaarplek vir ons erfenis-

goedere te skep, het reeds tydens die 100-jarige

herdenking van die Tweede Vryheidsoorlog (1999-

2002) ontstaan. Volksgenote het na vore gekom

met items van kultuurhistoriese waarde wat in hul

privaatbesit was. Omdat dit deel uitmaak van ons

volk se erfenisgoedere wou hulle hê dat dit vir die

nageslag bewaar word, maar sulke items kon nie

meer aan die tradisionele bewaarplekke soos uni-

versiteite en museums waarin die staat ŉ hand het, 

toevertrou word nie, want die aanslag op ons volk

se erfenis was toe al sigbaar. 

(Vervolg op bladsy 5)

Foto links: 

Soos die gebou tans lyk

Foto bo: 

‘n Kunstenaarsvoorstelling 

van die gebou.
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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)

1kW 

Draagbare Toestel
Ideaal vir slaap apnee- en

suurstofmaskers.

AfriSolar Supplies
Winkel 1, Bell Geddes Zone, 

Braam Pretoriusstraat 321 

(h/v Koraalboom), Magalieskruin

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

(Van bladsy 4)

In opdrag van ŉ aantal volksorganisasies is ŉ

Volkseie Museumraad toe in die lewe geroep om ŉ

eie bewaarplek te skep. Voortspruitend hieruit het

die Volksmuseumkomitee tot stand gekom, wat die

bul by die horings gepak en in samewerking met

die Museumraad die konstruksie daarvan onder-

neem het.

“Die projek behels die oprigting en bedryf van ŉ

museum, mediasentrum en argief waar die ge-

skiedenis van die Boere-/Afrikanervolk se ontwik-

keling, lotgevalle en bydrae tot die vestiging van

die Christendom en beskawing in Suidelike Afrika,

die ontstaan en ontwikkeling van die Afrikaanse

taal, en die ontwikkeling van ons land op vele ter-

reine bewaar en vir algemene kennisname en na-

vorsing beskikbaar gestel sal word. Die instelling

sal spesifiek op die Boere-/Afrikanervolk toegespits

wees, in teenstelling tot die nasionale museums en

biblioteke in Suid-Afrika wat in naam van ‘transfor-

masie’ ons volk se geskiedenis en rol in die opbou

van Suid-Afrika verswyg, verdraai en probeer uit-

wis,” lui die prospektus.

Die onmiddellike doelwit is om bogenoemde be-

waarplek te voltooi en toe te rus. In die museum

sal voorwerpe en beeldmateriaal ten toon gestel

word van ons geskiedenis, fisiese en kulturele on-

twikkeling en prestasies op wetenskaplike, teg-

nologiese, ekonomiese, militêre, maatskaplike en

alle ander terreine waarop ons volk sy merk ge-

maak het. Uitstallings sal van tyd tot tyd afgewissel

word om die klem op bepaalde temas in ons ge-

skiedenis te plaas.

Die mediasentrum sal gedrukte en elektroniese

media, asook besondere versamelings van sken-

kers bevat. Saam met die museum en argief sal dit

ŉ eerstehandse navorsingsentrum oor die voorge-

noemde onderwerpe wees om ŉ  gebalanseerde

en feitelik gefundeerde weergawe van die geskie-

denis van ons land en volk weer te gee.

Die argief sal ŉ bewaarplek vir primêre bronne en

ander argiefmateriaal oor ons volk en land se

geskiedenis wees.

Wanneer voltooi, sal die Sentrum benut word vir

navorsing, opvoeding, onderrig, voorligting en be-

waring van erfenisgoedere; voorts om Afrikaanse

publikasies oor die taal- en kultuurerfenis van Suid-

Afrika te publiseer, en om met ander instansies oor

bogenoemde saam te werk.

Die uiteindelike doelwit is om deur middel van die

voorgenoemde, waardering en trots te wek vir wat ons

volk deur God se beskikking en genade tot stand

gebring het; ons volk se selfrespek en geloof in God

en onsself te herstel; en om volksgenote opnuut

met die ideale en strewe van die Boere-/ Afrikaner-

volk te besiel. Dit geld soveel te meer vir die jonger

geslag, wat nie daarmee bekend is nie en aan ’n in-

tensiewe propagandaveldtog onderwerp word om

hulle van ons volk se verlede en strewes te vervreem.

Tewens moet die Volksmuseum as vertoonven-

ster dien om aan besoekers van ander volke en

lande te toon wie en wat óns volk is, wat ons in

hierdie land en elders tot stand gebring het, en

waartoe ons in staat was en steeds is.

Die Museumkomitee is as belastingbetaler by die

SA Inkomstediens (SAID) geregistreer en geniet

vrystelling van inkomste-, geskenk- en boedelbe-

lasting kragtens art. 10(1)(cN) van die Inkomste-

belastingwet. Besighede wat bydraes maak se

name sal sigbaar erken word (tensy hulle anders

verkies). Hulle sal hul bydraes in belastingopgawes

as advertensiekoste kan aantoon.

Finansiële state word deur ŉ eksterne geregis-

treerde professionele rekenmeester opgestel en

jaarliks deur die algemene jaarvergadering goed-

gekeur. Die rekenmeester is tans mnr. J.A. Beyers

van Finkor Rekeningkundige Dienste (Edms.) Bpk.

Donasies kan gemaak word in die volgende reke-

ning: 

Rekeningnaam: KSK Finansiële Koöperatief Bpk.

Bank: Absa Bank, Bronkhorstspruit (632005).

Tjekrekeningnommer: 406 009 2627. 

NB: Verwysing: 168G. (Meld asb. dié verwysing

by alle deposito’s sodat KSK-bank dit aan die

Volksmuseum se rekening kan toewys).
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TLU SA is in sy skik dat die Internasionale Mone-

têre Fonds (IMF) die ANC-bewind aangevat het.

Die IMF het selfs sekere vereistes aan die Suid-

Afrikaanse regering gestel. Veral die verwysing na

maatskappye wat meer mag moet hê in loonon-

derhanderlinge en die bemagtiging van die pri-

vaatsektor.

Die IMF besoek jaarliks lidlande vir samesprekings

met die regering en privaatsektor oor aangeleenthede

rakende die land se geldsake en die ekonomiese

vooruitsigte. Die IMF kan vereistes stel aan lande wat

by die IMF geld leen, soos Suid-Afrika gedoen het.

Die IMF het skynbaar harde woorde vir die Suid-

Afrikaanse regering gehad tydens die aanlynge-

sprek. Daar is verwys na strukturele onbuigsaam-

hede wat private beleggings afdruk en inklusiewe

groei en werkskepping belemmer. Die IMF het vir

onmiddellike optrede gevra. 

“Ons stem saam met basies alles wat die IMF uitlig

en aanvra. Veral die feit dat minimumloon werkloos-

heid opstoot. Die IMF sien al die probleme raak: te

veel skuld, swak infrastruktuur, te veel toelae, ens.,”

sê mnr. John Rankin, TLU SA Streeksvoorsitter:

Wes. Hy is egter versigtig vir die aanvra van hoër

rentekoerse. “Dit sal wel inflasie afbring, maar dit

gaan volgens my ook ekonomiese groei bemoeilik.”

Mnr. Bennie van Zyl, TLU SA Hoofbestuurder,

voeg by: “Die ANC se beleid word behoorlik bloot-

gestel deur die IMF. Dit is goed om te sien die

wêreld sien raak dat die ANC-beleid nie in staat is

om die ekonomie te red nie. Ek is dankbaar die

IMF wys dit uit. Die probleem is ongelukkig dat met

SEB en kader-ontplooiing die kundigheid om die

regte dinge te implementeer nie noodwendig meer

daar is nie. Die ANC moet hul transformasiebeleid

eenkant toe skuif en ’n ekonomiese beleid daars-

tel wat die toets van  die markkragte in alle opsigte

sal slaag.”

IMF kasty ANC bewind: landbou juig

“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 landboubedryf staar nou nuwe lisensies in die

gesig sodat die sogenaamde Mededingingskom-

missie sy sin kan kry om rassekwotas in te stel.

Dié kommissie kan dit skynbaar nie hanteer dat

landbou ongeveer die enigste suksesvolle bedryf

in die land is nie. Dit het nou al meer as een keer

geblyk dat landbou die enigste sektor was wat

gegroei het en daarmee ‘n positiewe bydrae tot die

land se ekonomie lewer. Nou beoog hy die in-

stelling van lisensies aan “diensverskaffers”, of-

tewel boere, sodat die bedryf ook “getransformeer”

kan word.

Tembinkosi Bonakele, voorsitter van die kommissie

en slegs ‘n amptenaar, sê in ŉ verslag van 408 bladsye 

(Vervolg op bladsy 10)

Landbou geteiken vir ras kwotas
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Mislukking voortgesit

Die tyd voor die plaaslike regeringsverkiesings is

gekenmerk deur gewelddadige betogings, soge-

naamd teen dienslewering. Die verkiesing het dan

ook daaroor gegaan.

Een van die groot probleme met dienslewerings-

probleme, is die aanstelling van onkundiges en on-

bekwames, terwyl natuurlik veral blanke kundig-

heid, uitgewerk word.

Die verkiesing is verby, dus kan die ANC maar

weer maak wat hy wil. Sy voormalige burge-

meester van Pietersburg, Thembi Nkadimeng, wat

daar ‘n gemors gemaak het en toe bevorder is na

adjunkminister van samewerkende regering en tra-

disionele sake (Cogta), het bevestig dat hulle

voortgaan om onbekwames aan te stel. Veral ge-

breklikes, vroue en kinders wat van die doeke af is,

gaan aangestel word in munisipaliteite, en natuur-

lik gaan swart bevoordeling en baantjies vir boeties

(affirmative action) toegepas word.

Dus: niks gaan verander nie.

• Om effe aan te pas op dr. Albert Hertzog se boek,

“Die Stryd duur Voort”, kan Sarel voorspel “Die

Mislukking duur Voort.”

Wie betaal 

vir dié uitstappie

Intussen is hoofman Cyril besig met ‘n openbare

betrekkinge-oefening in Afrika.

Maar nie net hy alleen nie. ‘n Swetterjoel ministers,

amptenare en “sakelui” uit die privaatsektor is

saam na lande soos Kenia en Nigerië, waar Cyril

sogenaamde handelsbetrekkinge wil verbeter.

Watse handel kan hulle verbeter, behalwe dwelm-

en kinderhandel, wonder Sarel?

Maar nou ja, terwyl Cyril geld soek, word dit agter

sy rug tuis gesteel en wanbestee.

• Sarel het net gewonder hoeveel hierdie uitstap-

pie van die reuse afvaardiging die belastingbetaler

gekos het? Of sou die “sakelui” ewe filantropies

daarvoor ingestaan het?

(Vervolg op bladsy 8)

Sarel Super
se politieke dinge

Kul jou hier, 

kul jou daar

As daar een ding is

waarmee die ANC tog

nog beter is as om stem-

me te behou, is dit sy

kullery.

Cyril Ramaphosa be-

lowe skoon administra-

sie, die vasvat van dief-

stal, korrupsie en wan-

besteding van belasting-

betalers se geld.

Wat gebeur egter?

Die Ouditeur-generaal het bevind dat staatsin-

stellings in die 2020/21 boekjaar R166 miljard on-

reëlmatig bestee het. Dit is R60 miljard meer as die

vorige jaar se R109 miljard. Dit is dus nie te ver

van dubbel meer geld wat gesteel is die laaste jaar

as die een van tevore nie. Die grootste diefstal het

plaasgevind by die nasionale finansiële hulpskema

vir studente – R77,49 miljard. Boonop het net 27%

van die 425 departemente en entiteite wat geoudit

is, ‘n skoon oudit behaal.

Die ANC behaal ‘n nederlaag in sy parlement toe

hy nie die land se grondwet verander kon kry om

diefstal van eiendom te wettig nie.

“Geen probleem”, sê die ANC in sy reaksie. 

Daar is ander maniere. Daar word aan ‘n nuwe

onteieningswet gewerk, en daar gaan grondhowe

ingestel word, wat natuurlik polities gelaai gaan

word, want die witman se grond wil hulle immers

steel.

• So ja, kul jou hier, kul jou daar bly die “voormalige

terroriste” se slagspreuk. Kul jou uit jou geld uit, kul

jou uit jou grond uit... Waarvoor is daar ‘n grondwet

as jy die ding in elk geval kan omseil om jou eie

agenda te bevorder? So jammer FW de Klerk kan

dit nie meer sien nie. Sarel sou graag wil hoor van

sy wigte en teëwigte...
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Die Afrikaner
As gevolg van Swart bevoordeling in die ekonomie,   verloor Witmense deurlopend hulle

werk of bestaande kontrakte. Diesulkes moet 'n manier kry om die pot aan die kook te

hou.

Kom ons as blanke sakemanne vat hande en ondersteun mekaar: ek help jou en jy help my.

Hoe doen ons dit?

Vir slegs R300 per maand is ons bereid om u sake-onderneming te adverteer. 

U stel self die advertensie in Afrikaans op (10cm X 6cm) en stuur dit aan admin@hnp.org.za

Skakel gerus met Juanita by

admin@hnp.org.za

Ons plaas u advertensie

1. in elke uitgawe van Die Afrikaner,

2. een maal per week op Die Afrikaner se Facebook-blad, en

3. stuur dit elke tweede week per e-pos aan 'n lys van mense met e-adresse. (Die lys het

tans ruim meer as 1000 adresse en groei deurlopend.)

4. Teken u op Die Afrikaner in om elke uitgawe van die blad te ontvang (per landpos of

e-pos: u keuse) vir solank as wat u adverteer.

Afrikaners help mekaar! Is u bereid om deel van dié te word? 

(Van bladsy 7)

Hemel gesluit 

vir oningeëntes?

Daar word nog hewig gedebatteer oor of Covid-in-

entings verplig moet word of nie, nadat verskeie

ander lande in die wêreld al daardie besluit ge-

neem het.

Toe kom die vierde vlaag met nogal ‘n nuwe variant,

en skynbaar werk die inentings nie regtig op die

Omikron-variant nie. Dus word daar al gepraat van

‘n derde inenting.

Sulke dwangmaatreëls soos verpligte inentings

kan dalk in ‘n beskaafde samelewing slaag. Ook

maar net “dalk”, want wêreldwyd is daar ongeveer

50% mense wat nie ten gunste daarvan is nie.

Hoe dit dus in Suid-Afrika afgedwing gaan word

om die hele bevolking uit elke plakkerskamp waar

selfs die polisie dit nie waag nie, by die spuit te kry,

gaan interessant wees om te sien. Dit sal seker

weer net die mense met ‘n naam, identiteitsboek

en vaste adres wees, wat so gedwing gaan word.

Maar toe kom Sarel op ‘n interessante storie af op

‘n Internet-nuuskanaal, BabylonBee.com wat daar

gepubliseer is ‘n jaar gelede, op 30 November 2020.

Dit vertel die volgende storie: “VATIKAANSTAD —

Pous Franciskus het vandag gesê dat God hom in-

gelig het oor 'n nuwe vereiste om die Hemel binne

te gaan: almal moet nou die Covid-19-entstof ont-

vang voordat hulle die pêrelpoorte binnegaan.

“’Dit is baie belangrik vir die redding van alle

mense op aarde,’ het pous Franciskus verduidelik.

‘Ons weet dat God almal in die Hemel inlaat, want

Hy het ons almal lief en Hy gee nie regtig om in

watter soort onheil ons onsself in hierdie lewe be-

land nie, maar ons moet versigtig wees vir die

grootste aardse sonde van almal: om nie die

Covid-19-entstof te kry nie. God het my meegedeel

dat Hy jou nie in die Hemel sal inlaat tensy jy

BEIDE DOSISSES van hierdie baie veilige entstof

ontvang het nie.’

“Die aankondiging van die pous kom terwyl leiers

wêreldwyd daarop aandring dat burgers die entstof

ontvang. Wetenskaplikes het beweer die entstof is

geensins skadelik vir enigiemand nie, en dit kan

jou onmoontlik in 'n zombie of iets vreemd soos dit

verander.

“Pous Francis het ook gesê dat die ontvangs van

beide dosisse van die betroubare entstof ‘jou afge-

storwe familielede onmiddellik uit die vagevuur sal

bevry’ en ‘selfs jou tyd daar in die helfte kan ver-

minder.’ Om sy punt tuis te bring, het hy die Kato-

lieke kerk beveel om nagmaal aan enige ongeënte

lidmate te weier.”

• Sarel sit nou werklik tussen twee vure: dalk moet

hy 16 inentings kry, om dalk die hele vagevuur vry

te spring. Aan die ander kant, daar is sekere on-

langs ontslape politici wat gerus ‘n rukkie langer

daar kan bly, en daarom is Sarel se ander alter-

natief om nie te ent nie...
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Die volgende Geloftefeeste se inligting is

aan Die Afrikaner deurgegee vir publikasie.

Ons sou graag van elkeen ‘n kort verslag-

gie wil kry na afloop, en dalk met ‘n paar

foto’s ook by, aangesien ons in die eerste

uitgawe van die nuwe jaar daaroor wil berig.

Inligting kan gestuur word na 

vandegraafhenk@gmail.com

Pietersburg
Driedoornhoek Geloftefees

Woensdag 16:00 Boeresport en Sweepklap

Spreker: Mnr. Henk van de Graaf: Buitelandse siening oor SA

Donderdag 09:00 Erediens ds. Petrus Janse van Rensburg

Spreker: Mnr. Henk van de Graaf

Navrae: 083 229 8326

Naboomspruit
Donderdag 08:00 Predikant: ds. Lou Erasmus

Spreker: mnr. Mouritz Hansen

Mabula Boerevereniging Saal

30 km wes van Warmbad op Thabazimbi-pad

09:00 Geloftediens ds. Herman Erasmus

Spreker: Mnr. Kampies Steenkamp

Navrae: 082 824 7321

Geloftefeeste

2021

Kloof Geloftefees
By die AP Kerk Wonderboom, Hesteapark.

9.00 Geloftediens Teologiese student Lourens Greyling

10.15 Feesrede Mnr. Meinhard Peters

Navrae:  Fritz van Graan 082 854 2643

Clocolan
In Geloftefeessaal op die Skougronde

8:15 Kranslegging

9:00 Gewyde sang

9:30 Erediens ds. Nolte NG Kerk Clocolan

11:00 Spreker: Mnr Andries Breytenbach

12:30 Gratis ete - Braaivleis. Bring net eie drinkgoed
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Groblersdal
DLU Saal

09:00 Geloftediens: ds. Gerrit Kruger

Spreker: mnr. Derek Morkel

Potgietersrus
Geloftefeesterrein

09:00 Erediens ds. Andre Steinman

Feesrede: Mnr. Phillip van der Walt

Canterbury Geloftefees
Op die plaas Somerset-Noord van Pieter Lamprecht, (Malabas).

Kerkdiens gelei deur ds. Tinus Benade.

Spreker: Mnr. Werner Human,

Na verrigtinge saam eet met o.a. gebraaide skaap .

Bring eie eetgerei saam.

Navrae: Pieter Lamprecht 082 372 0598.

Steenbokpan / Elmosten
Weidhoek Feesterrein

Geloftediens: ds. Jurie Venter

Navrae: Dirk Uys  

071 706 5138

Heidelberg
Suikerbosrand Feesterrein

10:15 Afskiet van kanon

Geskiedenis oorsig: mnr. Jorrie Jordaan

Erediens: ds. Simon Hibbert

Navrae: 084 511 4759

Greenlands
15 Desember: 17:00 Mini Basaar

19:00 Konsert

16 Desember: 09:30 Kranslegging

10:00 Erediens ds. Hennie Hattingh

11:00 Feesrede dr. Pieter Mulder

Navrae: 072 020 9568

Mabula Boerevereniging Saal
30 km wes van Warmbad op Thabazimbi-pad

09:00 Geloftediens ds. Herman Erasmus

Spreker: Mnr. Kampies Steenkamp

Navrae: 082 824 7321

Marble Hall
CVO Marmer Saal

09:00 Erediens: ds. Julian Olivier

Spreker: Mnr. Wouter Scholtz

‘n Politieke voëlvlug oor 50 jaar

Bestellings en navrae:

Tel  079 752 4898 

(voormiddag)

hnpvansa@gmail.com

Bankbesonderhedevir betalings

HNP    Absa Tjekrekening 

Takkode 632 005

Rekeningnommer 020 001 348

Verwysing: U van + Album 

Op 2 Februarie 1990, 30 jaar gelede, het mnr FW de Klerk sy bekende Rooi Vrydag-toespraak gehou.

Op daardie dag het hy aangekondig dat die SAKP ontban gaan word en dat die kommunis, Nelson Man-

dela, vrygelaat gaan word.

Dié toespraak, met die daaropvolgende onderhandelings met die ANC en die SAKP, die skryf van ‘n

nuwe grondwet en die onwettige een mens een stem-verkiesing in 1994, het daartoe gelei dat die eens

vooruitstrewende Suid-Afrika tot rommelstatus verval het.

Maar dit was nie net mnr FW de Klerk wat verantwoordelik was vir dié toestand nie. 

Na die moord op dr HF Verwoerd was daar vir 25 jaar politieke toegewings wat gelei het tot mnr De Klerk

se oorgawe. 

Hoe lyk dié politieke geskiedenis? 

Wat was die politieke toegewings wat oor 50 jaar plaasgevind het? 

Is daar teen dié toegewings gewaarsku, wal gegooi, weerstand gebied?

► Lees dit alles in die HNP se Gedenkalbum: ‘n Politieke voëlvlug oor 50 jaar!
► Die koste is R600 per boek. Koerierkoste is R100.

Landbou geteiken
(Van bladsy 6)

bladsye, wat aan die minister van handel, nywer-

heid en mededinging oorhandig is, dat landbou-kor-

porasies “ekonomiese apartheid in stand hou” en dat

hy gaan toesien dat rassekwotas in die waardeket-

ting van dié sektor verskerp word deur die uitreiking

van lisensies aan diensverskaffers. Die verslag is

opgestel ná ŉ “demografiese studie oor ekonomie-

se konsentrasie”. In die aanbeveling word onder

meer dringende ingryping in veral die landbou-

waardeketting bepleit.

Hierdie dreigement laat ook rooi ligte flikker vir

die groter vryemarkstelsel in Suid-Afrika. Sou die

dreigement voortgesit word, gaan dit vir seker

daartoe lei dat beleggings gaan opdroog of onttrek

word en dat werkloosheid gaan vergroot.
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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. 22:29: “Sien jy ŉ man wat

vaardig is in sy werk—hy kan voor konings staan,

hy hoef nie voor geringes te staan nie.”

Oordenking: Die afgelope paar dekades het saam

met al die agteruitgang, werkloosheid korrupsie en

nog hoeveel meer, ook goeie ingehou.

Veral die oueres onder ons sal duidelik onthou hoe

daar baie meer algemeen en met meer kies-

keurigheid na tipes of soorte werk gekyk is. Daar

was maklik, omdat werk betreklik volop was, neus

opgetrek vir sekere “soorte” werk. Vandag is daar

gelukkig baie minder daarvan.

Die wyse Salomo het hierdie begrip duidelik ook

geken toe hy skryf dat ‘n bekwame en toegewyde

werker, ongeag die tipe of soort werk wat hy doen,

“…voor konings (kan) staan, hy hoef nie voor ge-

ringes te staan nie.”

Hierdie beginsel kan ‘n bloot praktiese waarde hê,

jy is baie meer verseker van ‘n werk of oor die be-

houd van jou bestaande werk, as die traak-my-nie-

agtige werker!

Die feit wil egter nie bloot prakties wees nie, maar

‘n geloofsbeginsel! As gelowiges is dit ons strewe

om bekwaam te wees waarin ons doen (sonder om

dit met ander te vergelyk) en daardie bekwaam-

heid met ywer en toewyding uit te leef,…nie om

iets daarmee te bereik nie, maar om dit in dank-

baarheid te doen vir wat reeds bereik is, ons ver-

lossing!

Is dit nie by uitnemendheid een van die Bybelse

waardes wat elke ouerpaar hul kinders moet leer

nie?! Dit is wat God van Sy volgelinge verwag en

as ek en jy dit doen, kan ons ook reken op die

belofte van Mat 6:33 “Maar soek eers die koninkryk

van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal

vir julle bygevoeg word.” 

As dit is hoekom ek my werk doen en hoe ek dit

doen, is daar geen vrees dat iemand die mat onder

my kan uittrek nie, ons Vader sal altyd uitkoms

bied!

Gebed: Hemelse Vader, skenk ons asseblief die

wysheid om altyd meer bekwaam en met groter

toewyding ons werk wat U voorsien het, te doen

sodat ons dankbaarheid vir ons verlossing

duidelik kan wees!  
AMEN

Woord en wêreld

Om ín Christus te wees

Deur Dr. Gideon Grobler
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Liewe sus Katrien,

Saterdagmiddag terwyl Servaas

op die bed 'n uiltjie gaan knip

het, het ek nes geskop op my

lekker ou stoepstoel. Met die twee

klein katte op my skoot het ek

sommer so gesit en indommel

terwyl my onthou op ver paaie

gaan ronddwaal het.

Dis wat so lekker is van oud wees.

Jy het nie meer die storm en

drang om rond te jaag nie en as

jy gaan sit en onthou, is daar so

baie om van te kies…

My oog val op 'n waterdruppel

teen 'n boomtak wat deur die

son in 'n goue borrel omgetower

word… dan word dit in my gees-

tesoog ‘n blinkvet druppel gom

teen die stam van 'n wattelboom.

Terwyl my kinderhand daarna

reik, stu die geur van soetgras in

my neus op. Droë soetgras soos

op die vloer van Oupa en Ouma

se seiltent.

By die feeshuis word alreeds op

14 Desember 'n laer van tente

opgeslaan. Ouma-hulle het 'n

voortent gehad waar die gaste

gesit het, dan die hooftent met 'n

tafel wat kant-en-wal vol bakke

kos gestaan het en agter, 'n ron-

de tent waar die kleintjies kon

gaan slaap. Agter die tente was

'n ry wattelbome vol gomdrup-

pels, ons heerlike kinderkonin-

kryk vir drie dae.

Die 15de was 'n dag vir kuier.

Lie
we 

Sus

Ka
trie

n,

(22
)

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 ingeperk sit in ‘n ouetehuis..

Terwyl die grootmense oor en

weer gaan koffie drink het, het

ons in die bome en lang gras

baljaar. Gedurende die middag

terwyl die mans die braaivleis-

vure aan die gang gekry het,

was daar 'n resitasie-kompetisie

vir ons kinders. As jy gewen het,

het jy 'n pakkie lekkergoed gekry.

Wanneer die son agter die berg

ingeklim het, wanneer die vleis

gebraai en geëet is, is lanterns

aangesteek en is almal feeshuis

toe vir Die Konsert. Die verhoog

was altyd vol groot boomtakke

en die gordyn was iemand se la-

kens. Ouma se klavier het die

agtergrondmusiek verskaf. Na-

tuurlik was die toneel uit die ge-

skiedenis en soms het 'n perd

selfs deelgeneem. Een jaar is 'n

skoot geskiet maar daarna was

dit verbode. Na die sing van Die

Stem het ons gaan inkruip.

Bronsblink wattelgom, droë soet-

gras en nat tentseile… skaap-

boud en bessiepoeding... ooms

in hulle kispakke en tannies in

Voortrekkerdrag... die beelde en

geure flits deur my geheue en

steek dan vas by die oom op die

verhoog, die oom wat vir ons

kom vertel waarom ons dié dag

as 'n Sondag moet eerbiedig.

Daar was altyd 'n predikant wat

die dienste gelei het en 'n vreem-

de oom wat ons gehoor het, is

Die Spreker en vir wie Ouma

haar spaarkamer voorberei het.

Dis hierdie Spreker wat skuins

voor middagete agter die tafeltjie

met die pot blomme op die ver-

hoog gaan staan het en vir ons

die verhaal van Bloedrivier vertel

het, van die Gelofte en die groot

wonderwerk wat gebeur het. 

Hoe wonderlik was dit om te kon

grootword in 'n gemeenskap waar

die Gelofte deel van jou mens-

wees geword het.  Hoe kosbaar

die herinneringe aan die vrye on-

bevange dae in die veld rondom

'n feeshuis wat deur die omge-

wing se boere gebou is om die

Gelofte te eerbiedig.

Die son is weg uit die water-

druppel en gooi nou lang ligflen-

ters teen die muur wat my laat

dink aan die oorlewering van groot

wit gestaltes om die laer wat die

assegaaie weg gekeer het.

Die ryk aroma van koffie wek my

uit my heerlike herinnerings-

droom en noop my om vorentoe

te kyk met 'n toekomsdroom.

Ek droom oor ons eie eerste

Geloftefees op Tweede Wind en

hoop dat dit ook so 'n kosbare,

onkoopbare geleentheid sal wees.

Goudblink en volrond soos 'n

druppel wattelgom.

Groete aan ou Swaer

Jou liefhebbende

Sus Lettie


