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“Iemand het oor die HNP geskryf dat die HNP so
anders is, omdat die ander so eenders is. Dit on-
derskei ons van die ander. As ons ophou om die
stryd te stry, sal dit verraad wees teenoor dit wat
die afgelope halfeeu gebeur het, sal verraad wees
teenoor die geskiedenis.”

Dit was die woorde van die leier van die HNP, mnr.
Andries Breytenbach, in sy toespraak by die HNP-
kongres wat onlangs op Kleinfontein gehou is en
waaroor Die Afrikaner in sy vorige uitgawe reeds
breedvoerig berig het.

In ‘n kort oorsig oor die jongste plaaslike regerings-
verkiesings het mnr. Breytenbach gewys op die feit
dat die ANC die land regeer met 26% van die stem-
geregtigde bevolking, dus is dit ‘n absolute min-
derheidsregering. Dit bevestig die klug van die
Suid-Afrikaanse demokrasie.

Die klug van Demokrasie:

HNP so anders omdat

ander so eenders is
Mnr. Breytenbach het in sy leierstoespraak gesê
al die partye wil hê die wittes moet stem, want dan
kan gesê word dat die blankes ‘n demokrasie het.
“Die blankes het geen inspraak in enige aange-
leentheid nie, en dit is geen demokrasie nie, maar
‘n tirannie.

“Soos die HNP se standpunt deurgaans was, is dat
daar niks te wen is nie en dat ons die vernedering
en verowering van ons volk aanvaar.”

Deelnemers aan die verkiesing het die argument
geopper dat ‘n wegblystem die ANC bevoordeel,
en daarom sou die HNP in effek vir die ANC stem.
“Dit is die grootste bog argument denkbaar. Ons
betwis die gevolgtrekking waartoe hulle kom,” het
mnr. Breytenbach gesê. “Hulle argument gaan net
oor getalle in ‘n verkiesing. Die HNP se doel en
roeping gaan egter oor ons vryheid as ‘n volk wat
ons moet verkry. As ons ons gaan laat insuig in die
‘demokrasie’, gee ons daardie beginsel prys.”

Die land se grondwet se aanhef meld onder an-
dere dat “Ons, die mense van SA, erken die on-
regte van die verlede,” dus ‘n verdoeming wat die
Afrikanervolk gedoen het. “Die grondwet huldig dus
diegene wat gely het vir die nuwe bedeling, dus die
terroriste” sê mnr. Breytenbach. Hoofstuk 1 het verder
grondliggende bepalings, naamlik dat die RSA ‘n
soewereine onverdeelde staat is, en dat dit ‘n nie-
rassige en nie-seksistiese staat is. “Dit beteken dat
daar geen onderskeid tussen rasse en geslagte is
nie, wat verklaar waarom howe troues van mans
met mekaar goedkeur.”

(Vervolg op bladsy 5)

Mnr. Andries Breytenbach,

leier van die HNP.



Dit sal seker die laaste keer wees
dat Die Afrikaner soveel promi-
nensie aan hierdie man gee wat
ons land en volk soveel skade
berokken het. Soos die briefskry-
wer elders in hierdie uitgawe meld,
is dit interessant dat FW de Klerk
dood is in die maand waarin mnr.
Jaap Marais sou verjaar het.

Wyle mnr. Jaap Marais was seker
een van FW de Klerk se grootste
politieke nagmerries, selfs na mnr.
Marais se afsterwe. Mnr. Marais
was seker die mees onverskrokke
politikus wat FW de Klerk aan-
gevat het. Tydens enkele tv-de-

batte tussen die twee, het Jaap Marais nie net as
die politieke wenner van debatvoering na vore ge-
tree nie, maar ook as die politieke profeet wat vir
De Klerk haarfyn beskryf het wat gaan gebeur
met Suid-Afrika en die Afrikaner as hy voortgaan
met sy oorgawe beleid. Mnr. Marais het selfs ‘n
afvaardiging van verskillende Afrikaner-organi-
sasies na De Klerk se kantoor in die Uniegebou
gelei om hom te oorreed om af te sien van sy ver-
raderlike weg. Gelukkig het mnr. Marais dit op
skrif gesit daarna en gepubliseer, sodat dit alles
op rekord is.

FW de Klerk moes in later jare beslis aan hierdie
debatte, gesprekke en waarskuwings gedink het,
en dan besef het hoe verkeerd hy was en hoe reg
Jaap Marais was.

Tog het FW de Klerk tot op die einde geweier om
te erken dat hy die land in gemors gedompel het.
Selfs in die video wat die FW de Klerk-stigting na
sy dood as “laaste boodskap aan Suid-Afrika” van
hom vrygestel het, hou hy hardnekkig vol dat hy
die regte ding gedoen het, vra hy om verskoning
vir apartheid en die leed en vernedering wat dit
mense aangedoen het, en is hy vol lof oor die on-
derdrukkende grondwet wat hy en Mandela be-
knoei het.

Na sy dood was daar natuurlik die liberale lof-
swaaiers wat hom graag in die geskiedenisboeke
verewig wil sien as die redder van die land. Die
argumente wat daarvoor aangevoer word is egter
maar yl, en kan meestal nie verder kom as sy
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“dapperheid” om na ‘n nuwe bedeling te beweeg
nie.

Dit sou dapperder gewees het om eerste na jou eie
mense om te sien – iets wat De Klerk nie gedoen
het nie. Selfs in die 1992-referendum het hy die
kiesers openlik belieg met plakkate van “Eie Skole,
Eie Woongebiede”, wetend dat sy vriend Mandela
dit nooit sou toelaat nie. Maar met daardie en
ander leuens het hy die kiesers ‘n rat voor die oë
gedraai, en daarna sy belofte, dat die blanke kie-
sers uiteindelik ‘n mening sou kon uitspreek oor die
onderhandelings, verbreek en hulle koud klinies
voor die wolwe gegooi.

Hy het besef wat hy gedoen het, en daarom het hy
so vinnig uit die sogenaamde regering van nasio-
nale eenheid bedank, die politiek verlaat en sy
bankrot politieke boedel aan Kortbroek van Schalk-
wyk nagelaat het, wat dit in elk geval op ‘n roem-
lose skinkbord aan die ANC oorhandig het.

Ongeveer 2006, toe mnr. Willie Marais nog leier
van die HNP was, het Die Afrikaner onthul hoedat
FW de Klerk miljoene as geskenk gekry het as hy
sou oorgee, en dit saam met die Nobelprys. Dit
was gegrond op ‘n onderhoud wat ‘n Nederlandse
joernalis met PW Botha gehad het, wat skynbaar
goeie inligting daaroor gehad het. Mnr. Willie Ma-
rais het dit nog aan FW de Klerk gestuur en hom
uitgedaag om dit te ontken. Hy het nie, behalwe om
te dreig dat sy regspan Die Afrikaner sal kontak
met die oog op stappe. Dit het nooit gebeur nie, en
is dit dus ‘n aanduiding dat De Klerk se bedoelings
alles behalwe goed was, soos wat die VF Plus in sy
mediaverklaring met De Klerk se dood beweer het.

FW de Klerk moes eintlik langer kon geleef het,
sodat hy nog meer kon sien en beleef wat hy nage-
laat het. Sy nalatenskap was dalk vir die ANC van
waarde (al het Ramaphosa maar lank gewag voor-
dat hy besluit het om vlae halfstok te laat hang)
maar vir die Afrikanervolk het dit net ellende en
vernedering gebring. Dit is hoe die geskiedenis van
die Afrikanervolk hom sal beoordeel in die geslagte
wat kom. Mag ons nooit vergeet nie! 
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Andries Breytenbach
(leier van die HNP)

Wyle mnr. Jaap Marais het dikwels voorspel dat
die politieke bestel waaronder ons land sedert 1994
gebuk gaan, in duie sal stort. Wanneer dit gebeur,
sal dit gepaard gaan met geweld en dan sal daar
“nuwe” grense getrek word — langs etniese lyne.
Daardie tyd moet ons volk gereed wees om óns
grense af te baken.

Wat presies word bedoel met “die bestel sal in duie
stort”? Ons sien en hoor daagliks hoe die land ag-
teruitgaan: die staatskorporasies, paaie, munisi-
pale dienste. Dorpe sit dae lank sonder water,
kort-kort verduur ons beurtsonderkrag, die land se
geld is op, die fiskus is leeg gesteel, en dies meer.
Daar gaan letterlik nie ŉ dag om wat daar nie op
een of ander plek betogings teen “swak dienslewe-
ring” plaasvind nie. Die betogings gaan telkens met
geweld, brandstigting, vernielsug en ontwrigting
van ander mense se lewens gepaard.

Die instrumente wat wet en orde in die land moet
handhaaf en verseker dat die verkose regering in
beheer bly, naamlik die polisie, weermag, howe en
gevangenisse, funksioneer egter nog — weliswaar
nie na wense nie, maar darem tog. Daarom bly die
swart regering in beheer van die land. Wanneer
hierdie instrumente nie meer funksioneer nie, is die
staat se vermoë om wet en orde — en daarmee saam
sy gesag — te handhaaf, tot niet. Dan neem die
burgery oor: die gepeupel met die doel om te plun-
der, te verwoes en anargie te skep; en die beskaaf-
des om in hul onmiddellike omgewings of belange-
gebiede hulself en hul eiendom te beskerm en orde te
handhaaf. Die gebeure in Natal en dele van Trans-
vaal vroeër vanjaar is ŉ voorbeeld van so ŉ situasie.

In ons land met sy 90 persent swart inwoners,
waarvan die grootste deel onontwikkeld en baie
boonop werkloos is, vorm hierdie gepeupel die
falankse wat roof, plunder en verwoes. In die on-
derhawige omstandighede ontstaan daar tussen
hulle faksies wat met mekaar wedywer (byvoor-
beeld die bendes op die Kaapse vlakte). Sulke fak-
sies maak hulle eie reëls wat op die inwoners van
die gebiede wat hulle domineer, afgedwing word.
As die polisie nie in staat is om die wettige gesag-
strukture daar in stand te hou nie, word die gewone
landswette effektief vervang met die reëls van die
sterkste faksie in ŉ bepaalde gebied. Ons het iets
daarvan gesien gedurende die ANC se “struggle”,

Wanneer die bestel in duie stort
toe hulle die land onregeerbaar wou maak en met
halssnoermoorde die bevolkings van talle swart
woongebiede tot onderhorigheid aan húlle gesag
gedwing het.

Wanneer die anargie uitgebreid en erg genoeg is,
proklameer die verkose regering gewoonlik ŉ nood-
toestand, want dit stel hom in staat om die gewone
regsprosesse en menseregte te systap en allerlei
streng reëls en regulasies uit te vaardig ten einde
sy gesag te probeer handhaaf. Die polisie word
met spesiale magte beklee wat vinnig tot magsmis-
bruik en onderdrukking van die gewone burgery lei.
Die teenswoordige ramptoestand, wat telkens net
verleng word, toon hoe maklik dit is om die verkose
parlement te ignoreer en die regte van die burgery
wat deur die land se grondwet “gewaarborg” word,
na willekeur op te skort en ŉ tirannieke bewind te voer.

Neem die anargie toe en die burgery bereik ŉ punt
waar hulle hul met geweld en offensiewe aksie teen
die regering se tirannie en die gewapende magte
wat dit moet afdwing, verset, slaan die anargie oor
in ŉ volskaalse rewolusie. In sulke omstandighede
moet die veiligheidsmagte besluit waar hulle loja-
liteit lê: by die regering in wie se diens hulle staan,
of by die opstandige bevolking wat dalk vorentoe
met hulle gaan afreken.

Daar is tans ŉ videoknipsel op die sosiale media in
omloop oor drakoniese maatreëls wat in die staat
Victoria in Australië ingestel word of staan te word
teen persone wat nie die Covid-inentings wil aan-
vaar nie. Dit behels onder meer dat sulke persone
nie winkels mag besoek nie of toegang tot bank-
dienste kan kry nie, swaar boetes vir winkeliers wat
sulke persone sou bedien en swaar boetes vir min-
derjarige kinders wat nie maskers dra nie.

As so iets in Suid-Afrika geproklameer sou word, wil
ek nog die polisie sien wat vir ŉ horde honger ge-
peupel voor ŉ winkel vol voorraad beduie dat hulle
hul eers moet gaan laat inent voordat hul kos mag
koop. Uit vrees vir die gepeupel en uit simpatie met
hulle, is daar min twyfel oor waar daardie polisie
hulle lojaliteit sal laat geld. Wanneer dié punt be-
reik word, stort effektiewe beheer en gesag van die
wettige regering in duie, en as die gepeupel eers
die gevoel kry dat hulle die oorhand het, ken hul
optrede nie meer perke nie. In Frankryk het hulle
die Bastille bestorm en die koning se kop afgekap. 
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(Vervolg op bladsy 4)

(Van bladsy 3)

In Rusland het hulle die Tsaar en sy hele gesin ver-
moor. In Suid-Afrika het oorlede Winnie-hulle ge-
leer hoeveel krag daar in ŉ dosie vuurhoutjies ver-
pak is. Ek sidder vir die parlementsgebou daar in
die Kaap…

Dit is nie net die Covid-beperkings wat so ŉ toe-
stand kan laat ontwikkel nie. Met alles wat die ANC
reeds in Suid-Afrika agteruit laat gaan of vernietig
het en hulle onuitvoerbare beloftes aan die swartes
waarvan dadels gekom het, het die vlakke van on-
tevredenheid en spanning in die land abnormaal
hoog gestyg. Dit word aangevuur deur die onder-
drukkende diskriminasie teen óns volk en die voort-
durende haatpropaganda wat die witmense blameer
vir die swartes se agtergeblewenheid en alles wat
verkeerd is in die land, en die gevolglike aanvalle
en moorde op ons mense.

Nog ŉ faktor wat die land oornag in anargie kan
dompel, is die onbestendige kragvoorsiening deur
Eskom as gevolg van sabotasie, diefstal, onwet-
tige kragaansluitings en ander vorms van onder-
myning wat klaarblyklik daarop gerig is om te “bewys”
dat die huidige hoof ook maar nie beter kon vaar
as sy swart voorgangers nie. 

Wat ook al die oorsaak mag wees, wanneer so ŉ
toestand ontstaan, is die burgerlike gemeenskap
op homself aangewese vir sy veiligheid. Die ver-
antwoordelike deel van die bevolking het geen
keuse nie as om in die gebiede waar hulle woon,
strukture te vestig wat gesag kan uitoefen, orde
kan afdwing en hulle mense teen die terreur van
die gepeupel en gesagsdraers van die tirannieke
owerheid kan beskerm. Ons moet onder geen
illusies verkeer nie, regerings kapituleer nie maklik
nie en solank hulle volgelinge wapens in die hand
het, is daar altyd ŉ klomp lojaliste wat met onge-
kende magsvergrype die bevolking sal viktimiseer
en intimideer. Dít is wat mnr. Marais bedoel het toe
hy voorspel het dat die bestel in duie sal stort.

Ons het gesien hoe, tydens die voorgenoemde on-
luste in Natal en dele van Transvaal, die voorsie-
ning van lewens- en ander noodsaaklike voorrade
en dienste ontwrig is tot die mate dat winkelrakke,
vulstasies en ander voorsieningspunte leeg geraak
het en noodsaaklike lewensmiddele onverkrygbaar
was. Vanaf die streke in die land waar die lewe
normaal voortgegaan het, kon daar gelukkig nood-
voorrade na die onlusgeteisterde dele geneem
word. Maar hoe gemaak wanneer die anargie

landswyd plaasvind en vervoer so belemmer word
dat mense mekaar nie meer op die gewone manier
kan bereik nie?

Dit is dán wanneer die inwoners georganiseer
moet wees, want nou gaan dit om selfbehoud. In-
diwidue met hier ŉ pistool en daar ŉ jaggeweer en
ŉ klomp wat hulleself ontwapen het toe hulle hul
wapens by die polisie ingehandig het, keer nie ŉ
massa besetenes waarvan baie oor ongelisen-
sieerde wapens en selfs outomatiese gewere be-
skik nie. Dit moet ŉ behoorlik georganiseerde ver-
dedigings- en burgerlike bestuursaksie wees, want
die gewone behoeftes van die burgery duur voort.
Die gemeenskap moet weet wie voer die bevel
oorhoofs en per groep; wie doen watter take, waar
klop hulle aan vir hulp, waar bied hulle hulp aan.
Hulle sal in spanne georganiseer moet word om na
die voorsiening van ŉ menigte noodsaaklike dien-
ste en goedere om te sien: elektrisiteit, water,
brandstof, brandbestryding, noodhulp, voedsel,
medisyne en dinge om babas, oumense en hulpe-
loses te versorg. Ook kommunikasie, want daar sal
nie op selfone en die Internet staatgemaak kan
word nie. Ervaring het getoon hoe maklik torings
en sentra wat onder regerings- of vyandige beheer
is, afgeskakel kan word. Toegang en verblyfreg vir
inwoners en arbeiders sal beheer moet word, en
fasiliteite om gearresteerde persone aan te hou en
met hulle te handel, moet daargestel word.

Só sal gebiede tot stand kom waar ons onsself, en
ander volke hulleself regeer, nie onder gesag van
die huidige volksvreemde regering en wette van
húlle parlement nie, want die huidige politieke be-
deling sal irrelevant wees, tot niet, sal nog net op
papier bestaan. Op die grond sal die toestand an-
ders lyk as tans, en wanneer orde herstel en die
land tot bedaring gebring is, sal ŉ nuwe Grondwet
en ander wette geskryf word wat die werklikhede van
Suid-Afrika en sy volkere verskeidenheid weer-
spieël, nie die onhoudbare akademiese teorieë van
die liberaliste nie. 

Is ons gereed om óns grense af te baken? Dit sal
goed wees as volksgenote van verskillende in-
stansies byeenkom vóórdat so ŉ toestand oornag
op ons daal. Ons moet oor verskeie van dié dinge
ooreenstemming bereik en inligting uitruil, want
sommige gebiede het al ver gevorder met beplan-
ning vir so ŉ situasie, terwyl ander nog geen
gebeurlikheidsplan in plek het nie. Wanneer dit
skielik op ons afkom, sal daar nie tyd wees vir be-
planning nie, die leidende persone sal te besig
wees om die praktiese dinge wat gedoen moet
word, te bestuur.
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(Van bladsy 1)

Mnr. Breytenbach het ook daarop gewys dat elke
lid wat toetree tot die parlement ‘n plegtige verklaring
of eed moet aflê voor die president van die Konsti-
tusionele Hof wat lui: “Ek, … , sweer/verklaar
plegtig trou aan die RSA en dat ek die Grondwet
en die ander regte van die RSA sal eerbiedig,
bevorder en onderhou”. Mnr. Breytenbach sê so ‘n
verteenwoordiger wat hom wil beywer vir die vry-
heid van ons volk, is in stryd met sy eed en on-
derneming wat hy gegee het. “Dit wys op die klug
van die demokrasie.”

Dit word ook bewys deur die vryhede wat die Grond-
wet sogenaamd gee, wat net eenvoudig weer weg-
geneem kan word. “Die parlement hoef nie die
ramptoestande goed te keur nie, en die ramptoe-
stand gee die regering groter vryhede as ‘n nood-
toestand, want die parlement moet oor ‘n nood-
toestand besluit. ‘n Klein groepie besluit oor die
ramptoestand en proklameer net, en die land moet
luister. Dit is ongelooflik hoe die polisie kan toe-
slaan op mense. Hulle steur hulle nie veel aan
plaasmoorde nie, maar moet net nie ‘n ramptoe-
standreël oortree nie. Watse demokrasie is dit?”
het mnr. Breytenbach verklaar.

Die reg op eiendom (art. 25), word in die grondwet
gemeld, maar hulle besluit net eenvoudig om toe te
slaan. Die Nasionaal Demokratiese Rewolusie (NDR)
is hulle program van voortgaande sosialisering om
die land volledig kommunisties te maak. Dit is die
program om wat in die Freedom Charter staan,
volledig te verwerk.

“Mens se asem slaan weg as mens sien hoe die
regering die ekonomie vernietig. Hulle weet dit en
doen dit doelbewus, sodat meer en meer mense
hulle onafhanklikheid verloor en meer afhanklik
word van die regering.

“Waarom gaan ons voort ten spyte daarvan dat
ons ‘n klein groepie is?”, het mnr. Breytenbach
gevra. “Moet ons nie dan maar eerder inval en vir

‘n party gaan stem, of in eie reg gaan deelneem
nie?

“Toe die HNP 52 jaar gelede gestig is, het die leiers,
veral dr. Albert Hertzog, besef die stryd gaan fel
wees. Hy het geweet hoe sterk die NP was, teen
wie die HNP wou opstaan. In die beginjare wou
ons setels wen, en moes daarvoor getalle hê. Ge-
lukkig het die leiers daardie tyd al gesê getalle is
nie ons eerste doelwit nie. Ons eerste doelwit is
om die beginsels van Christenskap, volkskap en
nasionalisme te handhaaf.

“Soos die stryd voortgegaan het, het daar ‘n diepte
in ons stryd gekom, met die besef dat die gejaag
na stemme niks beteken nie. Na 1994 was dit dui-
delik dat ons geen verandering in sake kon maak
nie. Daarom het die leiers daardie tyd gesê ons
handhaaf eerder ons beginsels as om deel te
neem. Die hele argument oor getalle en oor stem
of nie stem nie, is ‘n ander dimensie as die HNP se
toekomsvisie en die stryd wat ons voer. Of ons
baie is of min, maak nie saak nie. Wat saak maak
is dit waaraan ons glo: die beginsels wat die grond-
slag lê van die Christendom, wat Jesus Christus
as verlosser wil uitleef. Die stryd gaan oor die hele
wêreld en lewensbeskouings, en ŉ verstaan van
lig teenoor duisternis. In die politiek word dit soms
selfs beter uitgedruk as in die kerk, omdat die poli-
tiek ‘n harde stryd is. Baie kerke vermy dit om by
die volkstryd betrokke te raak, en predikante wat
daarvoor wegdeins, moet aangespreek word”, sê
mnr. Breytenbach. “Wanneer het u laas ‘n predi-
kant hoor bid vir ons volk, wat opgedra word aan
Sy Troon van Genade? Die stryd wat ons voer is
anders as vir stemme by ‘n stembus. Gelukkig is
daar ‘n deel van die volk wat deel van die 7 000 is
wat nie die knie voor Baal gebuig het nie.”

Ons wil enkele kernpunte maak: Hoe kom ons die
vreemde politieke juk uit? Dis maklik om te sê “kom
bymekaar”, maar dis nie die einde nie. Al bou ons ŉ

(Vervolg op bladsy 6)
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(Van bladsy 5)

Kleinfontein, staan ons steeds onder die wette van
die land. Unrepresented Nations and Peoples Or-
ganization (UNPO), wat volke in eie reg is wat
onder vreemde heerskappy staan, het 39 lede. As
dit so eenvoudig was om onder ‘n bestaande staats-
bestel uit te kom, sou daardie 39 al vry gewees het.
“Geen regering gee summier toestemming vir vry-
heid nie, al staan almal saam en eis dit. Daar is in-
ternasionale konvensies wat regerings beveel om
volke te help om vry te word. Hoeveel regerings
steur hulle daaraan?”, vra mnr. Breytenbach.

Die Boere-Afrikanervolksraad het die pad geloop
wat die Internasionale Reg voorskryf. “Dit het ons
nêrens gebring nie. Om te hoop op ‘n hofuitspraak,
is vergeefs. Ons sal dalk uiteindelik ‘n fisiese stryd
moet stry vir vryheid. Ons is amper in dieselfde po-
sisie as die Boere voor die Tweede Vryheidsoor-
log. Britse opposisie het die regering oorgeneem
en ons selfbeskikking gegee. Dis heeltemal anders
as nou. In 1924 het ons weer ‘n konstitusionele
weg gehad na vryheid. Dit bestaan nie, en art. 235
is vaag en onhaalbaar en sal nie onder ‘n ANC-
regering erkenning kry nie.

“Ons moet weier om die onderwerping aan ‘n vreem-
de regering te aanvaar. Dit het in die verlede
gebeur: leiers het nie berus in die verowering nie.
Die HNP is die enigste party wat weier om ras-
loosheid te erken, en ons erken verskille tussen
rasse en daardie verskille is een van die redes waar-
om ons nie kan deel word van die bedeling nie.

“Die tweede punt is dat leiers die moed en durf
moet hê om die proses van vryheid aan die gang
te sit. Daar moet trou wees aan daardie wete van
geroepenheid, en ‘n aanvoeling van leiers vir die
bestemdheid van die volk, geloof in God en bereid-
heid om ten spyte van die ongunstige omstandig-
hede te volhard in die stryd. Dit was nooit die
meerderheid wat verskille aan ons volk gemaak
het nie, dit was die klein groepie. Dit is vandag die-
selfde,” sê mnr. Breytenbach.

“Nasionalisme se hoofelemente is patriotisme, ge-
bondenheid aan die vaderland. As dit verloën word, is
dit ‘n rasionalisasie van lafhartigheid en verraad”,
sê Jaap Marais. “Ons land is ons land”, sê die HNP.
Dit is die erfdeel wat ons gekry het, soos Israel
ander nasies verdryf het om vir hulle daardie reg te
gee. Daar is te veel mense wat vertel dat ons nie
regtig reg op die land het nie, behalwe die enkele
lappies grond wat by swartes geruil is. Ons moenie
skaam wees oor ons standpunt dat ons erfreg ons
deel is nie. Nog ‘n element van nasionalisme is ons

kulturele identiteit as witmense, handhawing van
taal en kultuur. Die derde element is die getrouheid
aan die geskiedenis, wat die verlengstuk is van die
verlede na die hede, en wat die kompas is vir die
toekoms. ‘n Geskiedenis wat ons ‘n heldedom ge-
gee het. Die helde van ons volk was wedergebore
kinders van God en hulle vertroue gestel het op die
God van die Bybel. Nasionalisme veronderstel ook
dat ‘n volk ‘n voorkeur het vir ons eie: Eie Volk, Eie
Land. Dié slagkreet moet weer gebruik word. Eie
volk, eie Regering. Dit moet by ons mense se
koppe inslag vind. Die Stem Reg, Bly Weg, ken
almal nog vanaf 1994. So moet ons Ons Eie

Eerste laat inslaan by ons volk en veral by die jong
geslag,” is mnr. Breytenbach se oproep.

“Dan hoor ons: ‘Staan saam’. Daar is geen gemene
saak tussen die nasionalisme en liberalisme nie.
Daar is ‘n onoorbrugbare kloof tussen die groepe.
Daar moet ‘n sentrum van geloof en beginsel wees,
en as die HNP daardie sentrum kan wees, sal ons
die Vader dankbaar wees. Die HNP staan rond-
borstig vir die Afrikaner se belang en staan aan die
voorpunt van die vryheidsaspirasie vir die Afrika-
nervolk. Soek die Wil van God, en doen dit, want
dit is al wat gaan slaag.

“Ons moet hande vat met nasionaliste oor nasio-
nale grense heen, wat in hul eie lande dieselfde
gretigheid het. ‘n Internasionale konferensie moet
daaroor gehou word. In ons eie land moet ons in
die komende jaar ‘n groep leiers bymekaar kry en
‘n volkskongres hou waar ons weer op wyer skaal
ons volk rigting kan gee.

“Laat ons met vertroue ons standpunte uitdra. Die
buite stemmers is meer as die wat gestem het.
Baie stemmers stem tog ook om hulle weersin teen
die bestel te toon, en is nie noodwendig gekoppel
aan ‘n organisasie nie.

“‘n Leier is ‘n prop in die water. As daar geen water
is nie, gaan die leier ook lê. Ons gaan voort in
geloof, of ons baie of min is. Een is ‘n meerderheid
met God,” het mnr. Breytenbach sy toespraak
afgesluit.

Die Afrikaner
Tel.:  079 752 4898 admin@hnp.org.za
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In 2022 sal dit 370 jaar wees sedert Jan van Rie-
beeck en sy geselskap in die Kaap aangekom het.

Een van die organisasies wat homself al jare lank
beywer vir die herdenking van Van Riebeeck se
koms, is die Genootskap vir die Handhawing van
Afrikaans (GHA).

Etlike jare gelede het die GHA opvoerings van Jan
en Maria van Riebeeck by winkelsentrums in Pre-
toria aangebied, wat met groot belangstelling deur
die publiek gade geslaan is.

Met die oog op volgende jaar het die GHA, Preto-
ria FM en die Beweging vir Christelik Volkseie On-
derwys (BCVO)  hande gevat om ‘n radiodrama-
en verhoogdramaskryfkompetisie te hou wat han-
del oor Jan en Maria van Riebeeck se koms na die
suidpunt van Afrika 370 jaar gelede, en die beteke-
nis daarvan vir ons vandag.

Die wen-radiodrama sal op Woensdag, 6 April
2022, oor Pretoria FM se senders uitgesaai word,
en dit sal ook aan ander gemeenskapradiostasies
beskikbaar gestel word vir uitsending deur Pretoria
FM en Maroela Media.

Die wen-verhoogdramas sal in September 2022 in
die Voortrekkermonument deur BCVO en die GHA
op die planke gebring word.

“Die totale prysgeld wat ons tans het is R20 000 dank-
sy die goedhartigheid van Pretoria FM en Alana Bai-
ley van AfriForum,” sê mnr. André Alkema, voor-
sitter van die GHA.

Die sluitingsdatum vir die skryfkompetisie is 31 Ja-
nuarie 2022, wat genoeg tyd laat vir evaluering en
voorbereiding vir die uitsaai en opvoer van die
wenstukke.

Claudine, adminbeampte van die GHA ,sal enige
navrae en administrasie hanteer en die skryfstukke
vir die radiodrama aanstuur vir beoordeling deur
die betrokke persone.

Die GHA en Pretoria FM sal die kompetisie op
hulle webblaaie bekendstel en deelnemers sal in-
skrywings direk op die GHA se webblad
www.afrikaans.org.za kan laai of per e-pos stuur
aan gha@afrikaans.org.za.

Die GHA sal ook 'n inkleur/teken/skryfkompetisie
vir laerskoolleerlinge aanbied .

Verder sal Jan van Riebeeck een van die temas  in
die GHA 2022-digkompetisie wees.

Vir enige verdere inligting kan 

mnr. André Alkema by 0825700184, of 

mev. Driekie Grobler, GHA-ondervoorsitter,

by 0832843899 gekontak word.

Kompetisie rondom 

Van Riebeeck 370 jaar

“Sy doodkry was (nog steeds) nie”
‘n Stel van 8 DVD’s (ook op ‘n geheuestokkie) 
oor die  politieke ontwikkeling oor die afgelope 

50 jaar en die rol van die HNP om die 
oorgawe aan die ANC te probeer keer.

Die vertellings word gestaaf deur unieke foto- en
lewendige video-materiaal uit dié era.

R800 per stel van 8 DVD’s 

(netjies verpak) of ‘n geheuestokkie.
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‘n Boer van Bronkhorstspruit wil agt hoenderhuise
van 2 227 vierkante meter elk oprig. Die stadsraad
vereis R19 per vierkante meter net om sy bou-
planne in te dien vir goedkeuring wat beteken dat
slegs die goedkeuring van die bouplanne R338 504
gaan beloop.

Dit is van die burokratiese probleme waarmee boere
en ander lede van die publiek te doen het.

Cyril Ramaphosa sê gedurig dat dit vir Suid-Afrika-
ners makliker moet wees om besigheid te doen om
ekonomiese groei aan te moedig, maar wat op die
grondvlak gebeur is heeltemal teenstrydig hiermee.

“Dit is ’n belaglike bedrag geld wat betaal moet
word vir die goedkeuring van ’n leë struktuur net om
te kan produseer ten einde aan die behoefte van
die voedselproduksieketting te voldoen. Dit is ’n
voorbeeld van hoe plaaslike regering die bestuur
van besigheid bemoeilik. Dié boer moet R338 500
betaal om deur hierdie proses te gaan en dan is daar
nog die kostes van oprigting, infrastruktuur en pro-
duksiemiddele,” sê mnr. Henry Geldenhuys, presi-
dent van TLU SA. Hy wys verder daarop dat wat
Ramaphosa wil hê, is beslis nie wat op grondvlak
gebeur nie. “Dié stand van sake is gewis nie ’n
stimulus vir enigiemand om in produksie te gaan
om voedsel te produseer nie.”

Mnr. Geldenhuys het verder gegaan en verwys na
koste as ’n boer sy plaas wil verkoop. “Die boer
moet dan vir elke struktuur ’n plan – opgetrek deur
argitek – indien vir goedkeuring en daaraan is koste
verbonde. Landbou is kardinaal in die ekonomiese
groei van die land, maar om elke hoek en draai word
dit vir boere moeilik gemaak.”

Om formeel besigheid te doen behels om deur baie
regulerende rompslomp te werk. Volgens SPLUMA
(Spatial Planning and Land Use Management Act

R338 500 net vir bouplanne

no. 16 of 2013 - Ruimtelike Beplanning en Eien-
domsgebruik Bestuurswetgewing no. 16 van 2013),
moet die aansoeker van ’n formele besigheids-
lisensie die ontwikkeling en geassosieerde koste
dra en soms nog ’n boete van honderde rande ook
betaal as daar weens waninligting nie aan alle as-
pekte voldoen word nie, dit alles om net tot eko-
nomiese ontwikkeling by te dra. 

SPLUMA se standaarde verwys spesifiek na die
rol van die privaatsektor om ontwikkeling te be-
vorder met die oog op werkskepping en voedsel-
sekerheid.  Dit lyk egter asof hierdie boodskap nie
by munisipaliteite uitgekom het nie in die lig van
die uitermatige finansiële struikelblokke wat ont-
wikkeling kniehalter. 

Die boer wat hierdie probleem tans ondervind, is
‘n lid van TLU SA.

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? 

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

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

072 229 2148

HUTTEN-BUCHDIENST
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Die jongste kwartaallikse misdaadsyfer dui daarop
dat misdaad in Suid-Afrika totaal buite beheer is
en dat die polisie geen greep daarop het nie.

Intussen het skokkende berigte oor die polisie se
situasie die lig gesien, wat daarop dui dat die po-
lisie in wese nie meer ŉ faktor is nie en dat misdaad
net gaan bly styg, ten spyte van wat die onbekwame
minister van polisie ook al sê.

Die Afrikaner het bevestigde berigte gekry dat daar
veral in die Suid-Vrystaat groot probleme is om die
polisie in hande te kry. Al die staatsinstellings, be-
halwe die staatshospitaal, se elektrisiteit is afgesny
weens wanbetaling. Mense wat die polisie in hande
probeer kry, sukkel vergeefs.

Mense wat die afgelope week probeer het om die
polisie uit te kry na ŉ winkelsentrum in Wierdapark
waar feitlik ŉ hele week lank ŉ reeks onwettige in-
sidente plaasgevind het, het ook hul frustrasie met
Die Afrikaner gedeel. Die nasionale 10111-nom-
mer was vir vier dae lank onbereikbaar en niemand
het geantwoord nie. Vir twee dae lank was Wier-
dabrug-polisiekantoor eweneens onbereikbaar. Die
stasiebevelvoerder se selfoon was deurentyd af.
Op die vierde dag kon die polisiekantoor bereik
word en is daar net gemeld dat die voertuig op pad
is, maar dat hy aan ander sake ook moet aandag
gee aangesien hulle net een voertuig beskikbaar
het. Die voertuig het nooit by die klaers uitgekom
nie en die probleme het voortgeduur.

Polisie totaal onbekwaam:

SA verbeter posisie as 

misdaadhoofstad

In die afgelope tien jaar het moorde in Suid-Afrika
met ongeveer 75% gestyg. Die Afrikaner het al
voorheen gewys op die tydbom waarop die polisie
sit. Die laaste van die goed opgeleide polisielede
uit die ou bedeling, kom nou in aanmerking vir pen-
sioen of vervroegde pensioen. Meer nog, die po-
lisie is gretig om van die lojale ou garde ontslae te
raak, want daar is planne om die vervroegde pen-
sioen van 55 jaar tot 50 jaar te verlaag. 

Baie polisielede wat naby aan pensioenouderdom
kom, tree nie meer af nie, maar neem ontslag
sodat hulle hul pensioengeld kan kry om dit self te
belê of om ŉ aftree-besigheid daarmee te begin.
Die probleme met die forensiese laboratorium van
die polisie, sowel as hulle chaotiese vuurwapen-
register, is aanduidings dat daar nie net op opera-
sionele vlak nie, maar ook administratiewe vlak
groot probleme is wat moeilik, indien enigsins,
opgelos gaan word binne die afsienbare tyd.

Geen nuwe rekrute is ook die afgelope twee jaar in
diens geneem nie. Dit laat die polisie tans met ŉ
agterstand van 14 000 lede.

Die statistiek wat Cele vrygestel het, dui op ŉ toe-
name van 1 056 moorde teenoor dieselfde tydperk
verlede jaar. Nie minder nie as 6 163 moorde is in
een kwartaal gepleeg, wat neerkom op ongeveer
67 moorde per dag, wat waarskynlik die hoogste
is ooit. Dit is 41,7 per 100 000 van die bevolking
waar dit voorheen 35 per 100 000 was en toe reeds
van die hoogste in die wêreld. Die wêreldgemid-
delde is 6,1 per 100 000.

Motorkapings het toegeneem van 4 803 tot 4 973.
Rooftogte by woonhuise het daarenteen effe afge-
neem van 5 760 tot 5372. Verkragting het toege-
neem van 8 922 tot 9556, maar hierdie syfer kan
aansienlik hoër wees omdat nie alle sake aange-
meld word nie. Plaasaanvalle het weer eens gestyg.

Dit is duidelik dat die publiek geen beskerming van
die polisie kan verwag nie en op hul eie veiligheids-
maatreëls aangewese is.
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Wanneer daar noodgedwonge oorgeskakel moet
word na beurtkrag as gevolg van die sabotasie,
saboteer die munisipaliteite die beurtkrag en weier
om hulle netwerke op die voorgeskrewe tyd af te
skakel. Dan is daar steeds meer krag wat gebruik
word as waarvoor Eskom kapasiteit het, met die
gevolg dat hy dan sy beurtkragvlak moet opstoot.
Sarel hoop die Valke gaan daardie politieke sabo-
teurs ook ondersoek!

De Ruyter het verder leefstyl-oudits gedoen op ‘n
swetterjoel van sy bestuurders, om te bepaal wie
het moontlik wat wanneer gesteel.

Natuurlik sal hy nou onder skoot kom en sal daar
dreigemente teen hom en sy kollega, Jan Ober-
holzer, gemaak word. Die mafia(s) wat Eskom
geplunder het en waarskynlik steeds plunder, hou
nie daarvan nie, en daarom eis “De Ruyter must
go!” Dis dieselfde slagspreuk as wat die linkses
destyds geuiter het om van dr. HF Verwoerd ont-
slae te raak, dus wil Sarel vir De Ruyter aanbeveel
om nie te gerus te wees nie en maar sy oë oop te hou.

As hy sy oë oophou, is hy bowendien in goeie
geselskap… Met die hele beurtkragfiasko kom
Cyril Ramaphosa ook uit die duister na vore en
verklaar dat die probleme by Eskom hom slape-
lose nagte besorg. Dus is daar ten minste dan
twee wat in die nag die wag oor ons hou as die
kerse brand.

• Maar Sarel het nog nooit gehoor dat Cyril werk-

lik slapelose nagte het oor plaasmoorde nie. Ook

nie oor sy eiehandige vernietiging van die ekono-

mie nie. Ook nie oor die stygende misdaadsyfers

wat sy hoedepopminister onlangs aangekondig het

nie. Ook nie oor die onlangse geweld in Natal en

Witwatersrand nie. Maar skielik wil hy wakker bly

as dit oor Eskom gaan, terwyl hy die res van die

tyd werklik sit en slaap.

Die geskarrel om mag

Sarel vind al die sogenaamde koalisiegesprekke na
afloop van die plaaslike regeringsverkiesings nogal
amusant.

Na die verkiesing het beide die DA en die VF
Plus luidkeels aangekondig dat geen koalisie met
die ANC of die EFF aangegaan sal word nie. Wel,
sou so gehoop het, want dit is darem werklik ver-
regaande om enigsins iets met die rooi baret ras-
siste te doen wil hê.

(Vervolg op bladsy 12)

Sarel Super
se politieke dinge

Dapper Soldaat

Tydens die pas afgelope HNP-kongres het die
leier, mnr. Andries Breytenbach, in sy toespraak
baie klem gelê op ons volk se heldedom.

So tussen al die diep bepeinsinge van sy toe-
spraak was daar nog die ligter oomblikke ook. 

So vertel mnr. Breytenbach die storie van die
Boeresoldaat in die Tweede Vryheidsoorlog wat
volstrek geweier het om oor te gee toe die veldslag
einde toe spoed as gevolg van die Boere se am-
munisie wat alles weggeskiet is.

Al die Boere besef die situasie en dat hulle maar
die witvlag moet hys. Maar hierdie kordate Boer
weier volstrek, waarop die ander vir hom vra wat
hy dan gaan doen.

Hy sê toe: “Dan vat ek die vlag, gaan staan op
die koppie en sing ‘Dat vrije volk, dat vrije volk, dat
vrije, vrije volk… ben ik...’”

• Nou ja, gelukkig hoef mnr. Breytenbach nie alleen

op die koppie te gaan staan nie. Wij gaan saam…!

Cyril se slapeloosheid

As daar nou een man is vir wie Sarel sy hoed af-
haal en dalk nog sal opeet, is dit André de Ruyter
van Eskom.

Laat Sarel dit egter duidelik stel: die beurtkrag is
nou nie een van die dinge wat Sarel aanstaan nie,
maar dis ook nie De Ruyter se skuld nie. Hy het ŉ
korrupte en wanfunksionerende instelling geërf,
wat hy beslis nie in twee jaar kan regruk nie. Sarel
dink nie eers hy gaan dit regkry voor sy normale
aftrede nie.

Tog gaan De Ruyter sy gang. Al wat links, ANC
en bowenal binne of buite swart is, eis sy kop en
dat hy moet gaan. Maar intussen snuffel De Ruyter
sabotasie uit en sit die Valke daarop. 

Dit is egter nie net torings wat onverklaarbaar
omval wat die sabotasie aanhelp nie. Moedswillige
en ANC-beheerde munisipaliteite doen dit ook.
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(Van bladsy 11)

Maar uiteindelik gaan die magspel voort. Die media
juig saam dat die ANC bloedneus gekry het in
sekere van die metrorade waar die DA die beheer
oorgeneem of behou het.

Die interessante is dat in alle gevalle die EFF nie
die ANC ondersteun het nie. Dit beteken dat hulle
in wese die DA ondersteun het, en in sekere ge-
valle selfs vir hulle gestem het.

Dit gaan dus interessant wees om te sien wat die
EFF uiteindelik gaan doen, en op welke strategie-
se stadium hulle dalk net weer die mat onder die
DA kan uitruk.

Die EFF het ook al gewys dat hulle steun nie
gratis kom nie. Een of ander tyd gaan die eise kom.
Trouens, sekere politieke ontleders het al voorspel
dat die EFF eise gaan stel aan die DA. Dus, amp-
telike koalisie of nie, die DA gaan maar moet vra
“hoe hoog?” as die EFF sê “spring!”

• Nou ja, die eerste taak van al die nuwe burge-

meesters gaan wees om hulle uitvoerende komi-

tees aan te wys, en dan sal ons sien wie is bereid

om saam met wie daar te dien…

Aarto se puntestelsel

Die reeds in omstredenheid gedompelde Aarto-
verkeersbestuurstelsel (Administrative Adjudica-
tion of Road Traffic Offences Act, 1998), wil
homself nou nog verder in omstredenheid dompel.
Vanaf Junie volgende jaar gaan daar ‘n rits nuwe
reëls onder Aarto uitgevaardig word. In kort kom
dit daarop neer dat verkeersoortreders dan by
wyse van ŉ puntestelsel gepenaliseer gaan word,
en uiteindelik selfs hul lisensies kan verloor.

Die stelsel is ‘n paar jaar op die proef gestel in
Pretoria en Johannesburg. Sarel het nog nie werk-
lik resultate daarvan gesien nie, want rooi ver-
keersligte word nog netso deur die pad terroriste
geïgnoreer as voorheen.

Dis natuurlik baie maklik om regulasies te maak
en nog meer wette uit te vaardig, maar uiteindelik
moet dit gepolisieer kan word. Dis dalk net daar
waar die knoop lê.

Toe Hoede Cele verlede week die kwartaallikse
misdaadsyfers bekend gemaak het, was dit duide-
lik dat wet en orde nie meer bestaan nie. Wets-
toepassers kan dit nie meer beheer nie, hoe dink
hulle dan nou dat hulle nog meer wette en regu-
lasies kan beheer as die basiese nie eens gedoen
kan word nie?

Bowendien, die verkeerslui is eerder Ridders van

die Koeltebome waar hulle agter ‘n kamera weg-
kruip, as dat hulle in die son by die verkeersligte
stelling inneem om die rooilig-oortreders vas te vat,
of om onpadwaardige wrakke van die pad te kry
en te skut.

• Maar die grootste kwessie van almal: gaan die

taxi’s hulle nou werklik aan enige ou puntestel-

seltjie steur? En gaan die verkeerslui regtig punte

opskryf en hard moet werk daarvoor as ‘n pienk,

blou of oranje geldnootjie die probleem sonder

moeite kan laat verdwyn?

Meer beheer en minder werk

Die ANC-bewind wil steeds meer inmeng in eko-
nomiese bedrywighede, en natuurlik in rasgeba-
seerde arbeidsake. Of sal ons dit beter en duideliker
omskryf: anti-blanke arbeidsake.

Asof die swart bevoordeling (BEE) en affirmative
action nie genoeg skade aan die ekonomie en werks-
geleenthede gedoen het nie, word wetgewing nou
deur gestoomroller om sogenaamde gelyke indiens-
neming af te dwing.

In terme van die bewind se ras en maatskaplike
ranglys, gaan dit beteken dat ‘n onderneming min
of meer ewe veel gestremdes as gesondes moet
wees, ewe veel vrouens as mans, seker ewe veel
homoseksueles as heteroseksueles, en dan natuur-
lik, oorwegend swartes. ‘n Blanke man wat met ‘n
vrou getroud is en blakend gesond is, sal min of
meer glad nie meer in aanmerking kan kom om in
diens geneem te word nie.

Dat elke ingryping van hierdie sosialistiese aard
telkens lei tot groter werksverliese, word gerieflik-
heidshalwe deur die regerende bende geïgnoreer.

Jaarliks wanneer die voorgestelde minimumloon
verhoog word, lei dit tot verdere afdankings, wat
beteken dat nog meer mense met bak handjies in
die tou gaan staan vir maatskaplike aalmoese wat
deur die staat uitgedeel word.

Hierdie nuwe wetgewing gaan dieselfde doen.
Sarel gaan in sy florerende mediabedryf beslis
geen sogenaamde voorheenbenadeelde doof-
stomme dame sonder arms en in ‘n rolstoel aan-
stel net omdat een of ander geklike wet so bepaal
nie. Sarel is nog gesond genoeg om self die werk
te doen.

• En so waarsku ons al jare lank dat die ANC se

beleid van herverdeling van rykdom, in die praktyk

uitloop op herverdeling van armoede.
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Buiteland

Waukesha aanvaller

‘n anti-blanke misdadiger

Die wêreld het deeglik kennis geneem van die rooi
Ford-sportnutsvoertuig wat deur 'n groep meestal
wit mense geploeg het tydens 'n Kersparade in die
dorpie Waukesha, wes van Milwaukee in Amerika.

Intussen is die dader geïdentifiseer as Darrell E.
Brooks, 'n geregistreerde seksoortreder wat in 'n
video erken het dat hy met kinders prostitusie ge-
pleeg het. Die professionele misdadiger is net meer
as twee weke tevore op 'n skamele borgtog van
$1 000 vrygelaat ondanks die feit dat hy aangekla
is van borgtogontduiking en 'n magdom gewelds-
misdade, volgens Wisconsin-hofrekords.

Baie mense het dadelik bespiegel dat Brooks se
optrede rasgemotiveerd was en 'n daad van Black
Lives Matter-geïnspireerde terrorisme kan wees.
Tot dusver het amptenare geweier om kommen-
taar oor hierdie aangeleentheid te lewer. Vyf sterf-
tes en 40 beserings is amptelik aangemeld, baie
van die slagoffers is kinders.

Wat wel bevestig kan word, is dat die geweld-
dadige anti-wit, Black Lives Matter wat Soundcloud
ondersteun, rapper “Mathboi Fly” Brooks is, soos
blyk uit die man se kenmerkende nektatoeëermerk.

Mathboi Fly se lirieke beklemtoon swart rasse-
giewe, haat vir blankes en openlike steun vir ter-
rorisme en misdaad. ’n Videogreep wat profes-
sioneel geskiet is, wys hoe Brooks saam met ge-
weerswaaiende mans rap voor dieselfde sport-
nutsvoertuig wat hy na bewering gebruik het om
die Kersgaste mee om te jaag.

'n Mathboi-liedjie met die titel "Minnesota" kan lei-
drade gee oor die rapper se ingesteldheid, waar in
die teks gemeld word dat ‘n bom gegooi moet
word, dat in die skole geleer moet word hoe die

Swart Mag die land gebou het, en wys mid-
delvinger na die polisie.

In 'n ander liedjie, getiteld "Loudmouths," verwys
Brooks na homself as 'n terroris.

Op sosiale media het Brooks homself jare lank
gereeld aan fantasieë oorgegee om geweld teen
blankes aan te hits en te pleeg.

In 'n meer gewelddadige Facebook-plasing wat in
Junie 2020 geplaas is, het Brooks sy honderde
aanhangers openlik aangemoedig om uit te gaan
en geweld te pleeg teen willekeurige wit mense, in-
sluitend en veral die kwesbares.

Die toenemende ekstremisme en openlike oproep
tot terrorisme van die Waukesha-motorbom-verdagte
is deur beide plaaslike en federale polisie geïg-
noreer, selfs al het hy aangehou om gewelddadige
misdade te pleeg en deur die tydperk met die straf-
regstelsel te bots.

Waukesha se swart polisiehoof deel baie van die
beskuldigde aanvaller se politieke oortuigings

Tot dusver het die pers geweier om Brooks as
Mathboi te staaf of kommentaar te lewer oor die
waarskynlikheid dat ras 'n rol gespeel het in sy
besluit om die blankes aan te val.

Wêreld kwaad oor nuwe inperkings

Regoor die wêreld het groot groepe mense in op-
stand gekom teen nuwe inperkingsmaatreëls teen
die Corona-virus.

Van die betogings het gewelddadig geraak, soos in
Rotterdam in Nederland, waar brand gestig is en
die polisie op die skare begin skiet het. Betogings
het ook in die parlementêre hoofstad, Den Haag,
voorgekom, maar daar het dit vreedsaam afgeloop.

Betogings het ook voorgekom in Milaan in Italië,
Roemenië, Japan, Melbourne in Australië, Brasilië,
België, Marokko, Jamaica, Griekeland, Switser-
land, Frankryk, en Nieu-Seeland.

In Frankryk is daar selfs stakings aan die gang
onder dokters, verpleegpersoneel, hawepersoneel,
prokureurs en advokate.

(Vervolg op bladsy 13)



Daar is nog baie meer wat ons kan sê en ook vrae
vra oor sy onwettige, leuenagtige en verraderlike
optrede. Ek het myself al dikwels gevra: “Wie het
FW tussen ongeveer 1987 tot 1989 beetgekry, en
wat is gesê? Was dit die Geldmag wat deur die
korrupte Pik gewerk het?” FW het klaarblyklik afge-
tree as 'n baie ryker man in vergelyking met PW
Botha, wat baie langer as premier gedien het.

(Miskien sal historici sy nalatenskap behoorlik be-
oordeel en hom met die Asteekse Moctezuma II
Xocoyotzin vergelyk, behalwe dat FW se familie vir
driehonderd jaar al in Afrika woon, dus moes hy
beter geweet het van die inherente, algemene be-
perkings en tekortkominge van swartes, aangesien
per kontras, Moctezuma en die Asteke toe nog
nooit 'n ander beskawing teëgekom het nie.)

Dalk som hierdie aanhaling FW se bitter nalaten-
skap van volksverraad netjies op:
"To educate a man in mind and not in morals, is to
educate a menace to society." (Skrywer onbe-
kend.)

Oom Paul Kruger, dr. HF Verwoerd en Oom Jaap
Marais was rasioneel praktiese versiende denkers
en feitelik altyd reg. Daarom laat ons in hierdie Jaap
Marais-maand, dink oor en bou aan ons eie toe-
koms: laat ons uitsien na ons volkseie toekomstige
Oranje, Blanje, Blou "Christelike Volkseie Univer-
siteit Jaap Marais."

Christiaan Els

Per e-pos
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FW sterf in Jaap Marais-maand

In my beskeie mening is dit dalk heel gepas dat in
die Oom Jaap Marais-maand (November) die ver-
raaier (FW) uiteindelik oorlede is.

Met inagneming van die gevolge van sy mislukte
ampstermyn as staatspresident, sy berugte ver-
linkse Rooi Vrydag toespraak in die Volksraad op
2 Februarie 1990, beleef ons nou die draaikolk-his-
toriese gevolge waarin ons Boere-Afrikanervolk
daagliks moet leef). Hy het die weg gebaan vir die
lank beplande Geldmag/ANC-volksmoord op ons
eie mense, en ook die groot aantal plaasmoorde,
die gebrek aan volkseenheid, sekere verraaier-or-
ganisasies, gemengde sport, skole, en universi-
teite, gedwonge integrasie, en die diskriminasie
waarmee ons daagliks te kampe het.

Lesers sê hul sê
vandegraafhenk@gmail.com

Lesers is welkom om kort briewe en menings te

stuur aan vandegraafhenk@gmail.com

vir publikasie in Die Afrikaner. 

Die redaksie behou ten alle tye die reg voor om

briewe te plaas of nie te plaas nie, of om briewe

te verkort en taalkundig te versorg. Briewe met

‘n lasterlike of kwetsende inhoud sal nie vir 

publikasie in aanmerking kom nie.

(Red.)

(Vervolg op bladsy 14)

Oostenryk het ‘n totale inperking aangekondig, en
dit lyk of ander Europese lande die voorbeeld wil
volg. Die bevolkings kom egter toenemend in op-
stand daarteen. In geen land is daar ‘n polisiemag
groot en sterk genoeg om ‘n hele bevolking in be-
dwang te hou nie.

Dit het wel aan die lig gekom dat Australië kampe
ingerig het waarheen oningeëntes geneem kan
word, en na bewering is die eerste groep reeds
daarheen geneem.

Intussen het ‘n joernalis en televisieskrywer, Ger-
hard Wisnewski, ‘n video op sosiale media geplaas
waarin hy sê hy glo dat die doelbewus wisselval-
lige toesluitmaatreëls van Duitsland se linkse re-
gering geskoei is op Sjina se martelmetodes. Soos
Wisnewski verduidelik, is die doel van hierdie me-
todes om mense sielkundig te vernietig. Sodra hul-
le geestelik gebroke is, kan die regering sy burgers
beter beheer.

Hierdie metodes van sielkundige marteling word
lank reeds deur Sjina gebruik om sy politieke ge-
vangenes en krygsgevangenes te beheer. Nou
word dieselfde martelmetodes in Duitsland (en el-
ders in die wêreld) gebruik om die publiek in 'n kon-
stante toestand van verwarring te plaas en dan is
hulle vatbaar vir volledige beheer oor hulle.
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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

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

Geloftefeeste

2021

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
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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: Rom 8:1 Daar is dan nou geen ver-
oordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die

wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.

Oordenking: Volgens my konkordansie kom die
uitdrukking/waarheid, om in Christus te wees een
en negentig keer in die Skrif voor. Nie elke keer
met dieselfde betekenis nie, maar meesal wél!

Hierdie waarheid, wanneer dit begryp word, maak
dit soveel makliker om te verstaan. Ons probleem
om te kan verstaan dat die gelowige in Christus
kan wees, het na alle waarskynlikheid sóveel, of
selfs méésal te doen met die sondige afbeelding
wat van Christus gemaak word! Hierdie beeld is só
algemeen dat waarskynlik niemand van ons nié er-
vaar dat wanneer na Christus verwys word, daar-
die beeld nie vanself na vore kom nie.

Hoe kan ek dan nou ín Hom wees? Wanneer ek
daarin slaag om hierdie sondige, mensgemaakte
beeld ver genoeg verwyder te kry en besef dat Hy
oneindig baie meer is, self toe Hy op aarde was,
was die menslike natuur wat gesien kon word nie
al nie! Sy Goddelike natuur kon gehoor en beleef
word, maar was soveel meer as die prentjie!

Wanneer ek van die Skrifwoord uitgaan wat sê dat

ek in Hom is en dit genoeg bedink, ontwikkel ek
begrip daarvoor dat Hy ruimte skep/is vir die
gelowiges om (binne)in te wees. Synde in Hom, is
sy kinders saam met Hom deur die verlossings
gebeure.

Synde in Hom is dit ondenkbaar dat ek besig is
met wat buite in die wêreld is! Daarom dat Jo-
hannes skryf: Elkeen wat uit God gebore is, doen
geen sonde nie, omdat sy saad in Hom bly; en hy

kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. (1
Jon. 3:9) Dit beteken nie dat ek ‘n sondelose mens
word nie, maar synde in Hom is dit onmoontlik dat
daar ‘n traak-my-nie-agtigheid, ‘n agterlosigheid of
selfs selfvergenoegdheid kan wees nie! 

Hierdie wete vra ‘n oefening van die brein, ‘n ver-
andering soos Paulus ons ook leer en opdra
Rom.12:2.: moet leer om anders te dink oor die
lewe! Dink vanuit Christus!

Gebed: O ons Vader, wat ‘n voorreg om deur U

gekies, deur U tot geloof gebring te wees nie!

Laat hierdie wete asseblief my denkwyse oor-

heers sodat U die grootse eer uit elkeen van ons

se lewens kry. 
AMEN

Woord en wêreld

Om ín Christus te wees

Deur Dr. Gideon Grobler
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Liewe sus Katrien,

Met ‘n verlepte hoedjie op sy kop
en handgemaakte kierie voor
hom, het die ouerige man ge-
reeld onder die boom voor Han-
delspos kom sit. Daar het Sarie
vir hom 'n beker koffie gegee
voordat hy weer oor die pad te-
rug is huis toe.

Oom Janneman is een van die
wêreld se weeskinders. Die fa-
milielid wat nie akademies of so-
siaal aan die gemeenskap se
norme voldoen nie en dus uitein-
delik in 'n buitekamer by 'n nefie
op 'n plaas beland het.

Donderdagoggend toe ons soos
gewoonlik rondom Union No.8
gesit en lap- en stopwerk doen,
verskyn hy in die deur en peil reg
op Sarie af.

"Hulle is weg! Hulle goed ook,
sommer so in die nag sonder om
te groet. Nou is dit net ek en Ro-
sie," snik hy terwyl seer kinderoë
uit die oumensgesig kyk.

"Oom Janneman, kom drink jou
koffietjie dan vertel jy ons mooi
wat gebeur het," troos die moe-
derlike Sarie. Hy skuif langs Pie-
ternella op die bankie in en met
horte en stote kom die man se
droewige lewensverhaal uit van
geweeg en te lig bevind. Uitein-
delik het hierdie nefie vir hom 'n
kamer gegee sodat hy hulle tuin-
werk kon doen. Hulle het egter

Lie
we 

Sus

Ka
trie

n,

(21
)

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..

net gehuur en besluit om oornag
pad te gee sonder hom en Ro-
sie, die donkie.

Ek word gestuur om vir Servaas
te gaan haal. Ek kry hom in sy
studeerkamer en vertel hom die
storie.  "As iemand om hulp aan
jou deur klop, reik jy hom jou
hand", sê Servaas en stap dan
saam met my terug. Met 'n kop-
pie koffie in die hand gaan sit hy
en begin padlangs met die ou
gesels.

"Oom sê Oom hou van tuin-
maak?" vra hy. "Ja, groentetuin
is my liefde, maar my hande kan
allerhande ander werk ook doen,
Servaas. Ek kan seker nog reg-
kom, maar ek weet nie wat om
met Rosie te maak nie."

"Beaufort soek 'n vrou, maar ons
het gedink aan 'n Victoria nie 'n
Rosie nie... ag nouja. Daar is ge-
noeg plek in die stal vir twee, sê
Allegro.

Bettie, ons praktiese denker het
tjoepstil gesit en luister maar het
duidelik die hele situasie fyn op-
gesom. 

"Oom Janneman, het jy 'n bed
en 'n kas?" vra sy. Hy knik en sê
die meubels in sy kamer behoort
aan hom.

"Nouja as Sarie instem moet jy
maar kom kyk of jy in die opstal
se stoepkamer sal regkom. Ek

hoop jy kan hout kap vir 'n
bakoond!"

Sarie stem in en hulle gaan kyk
na die kamer.

Op Tweede Wind werk ons saam.
Die mans het gaan help om sy
besittings te bring terwyl Andan-
te vir Rosie gaan haal het. Die
vrouens het sy linnegoed sum-
mier vervang.

So het dit gebeur, Suster, dat
ons op Tweede Wind 'n kind in 'n
oumensliggaam aangeneem het
en sommer 'n parmantige donkie-
merrie ook bygekry het. 

Sarie het dit so mooi gestel. Ons
het nie almal dieselfde talente
gekry nie, maar niemand word
sonder talente gebore nie. As jy
met daardie talente wat jy gekry
het, werk doen, al is dit hoe een-
voudig, moet jy erkenning daar-
voor kry, want dit gee jou self-
respek. Oom Janneman het sy
tuiste gevind.

Groete aan ou Swaer
Jou liefhebbende
Sus Lettie


