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

sedert 1970

“Aangesien die insluiting van ‘n aantal versreëls
van Die Stem in Nkosi Sikelel' iAfrika die valse in-
druk skep dat ons ons met die heersende politieke
en sosiale bedeling vereenselwig, beveel ons aan
en versoek ons dat die onderhawige versreëls uit
die ANC se huidige nasionale lied van Suid-Afrika
geskrap word. Afrikaanssprekendes wat hulself met
die heersende bedeling vereenselwig, behoort te-
vrede te wees met die ANC se Nkosi sonder  ŉ paar
versreëls van Die Stem.”

So sê die leier van die HNP, mnr. Andries Breyten-
bach, in ‘n skrywe aan die ANC-staatshoof, Cyril
Ramaphosa. Mnr. Breytenbach het Ramaphosa
versoek om ‘n aankondiging in dié verband te maak
tydens die sogenaamde staatsrede volgende week.

In die aanbeveling aan Ramaphosa sê mnr. Brey-
tenbach dat die HNP van SA versoek dat die Afri-
kaanse versreëls van Die Stem van Suid-Afrika

wat in die huidige nasionale lied van Suid-Afrika
(Nkosi Sikelel' iAfrika) opgeneem is, uit laasge-
noemde lied geskrap word.

Motivering:

“Die Stem van Suid-Afrika is oorspronklik as ŉ
gedig, en nie as ŉ volkslied nie, deur die voorste
taalstryder van sy tyd vir Afrikaans, C.J. Langen-
hoven, spesifiek vir die Afrikanervolk geskryf. Daar-
om lui die slotwoorde van die tweede strofe:

“Vaderland! Ons sal die adel van jou naam met ere
dra;
Waar en trou as Afrikaners — kinders van Suid-
Afrika.”

“Die gedig is getoonset en het toe as ŉ lied soveel
byval by Afrikaners gevind dat hulle dit uiteindelik

(Vervolg op bladsy 7) 

C.J. Langenhoven



In die vorige uitgawe het ons reeds die
verwagting uitgespreek dat hierdie jaar
gekenmerk kan word deur interne poli-
tieke woelinge in die ANC in aanloop tot
hulle leierskap verkiesing in Desember.

Die eerste skote het al geklap by monde
van Lindiwe Sisulu, wat skynbaar lus het
om Ramaphosa se plek in te neem. Sy
verteenwoordig skynbaar die sogenaam-
de Radikale Ekonomiese Transformasie
(RET) in die ANC. Sy het striemende
aanvalle op die leierskap van die ANC
gedoen en Ramaphosa persoonlik aan-
geval, en ook gekap na die land se
grondwet en regbank.

Tipies van Ramaphosa neem hy nie
graag ongewilde besluite nie, dus dank

hy haar nie af uit sy kabinet nie. Hy antwoord slegs met ‘n
vae niksseggende stelling, soos “Daar is dele van die
demokrasie wat bedreig word weens die verlies aan ‘n
etiese kompas en morele rigting”.
Ramaphosa se eie etiese kompas werk nie, en hy het ab-
solute gebrek aan morele rigting. Dit is baie duidelik uit die
mense wat hy om hom vergaar, en die swak ministers wat
hy aanstel. Ons kan seker omtrent almal daaronder tel,
maar enkeles staan soos ‘n seer plek uit, soos Lindiwe
Sisulu en Bheki Cele.
Die tweede verslag van die Zondo-kommissie het ook die
lig gesien, en regter Zondo draai nie doekies om oor die
politici wat swak besluite neem en swak aanstellings maak
in staatsondersteunde ondernemings nie. In wese stel hy
‘n mosie van wantroue in teen die politici, en sê dat hulle
nie meer insae moet hê by die aanstelling van hoofuitvoe-
rende beamptes van staatsondersteunde ondernemings
nie, want hulle het misluk. Hy stel voor dat ‘n nuwe in-
stansie daargestel word wat aanstellings vir daardie poste
maak. Helaas moet die politici ‘n besluit neem oor Zondo
se voorstel, en sou hulle dit wel doen, sal die politici daar-
die nuwe instansie in die lewe roep, en dan ook die mense
wat daarin dien, aanwys. Dit is duidelik ‘n geval van die
morele kompas wat in die rondte tol sonder enige rigting.
Morele rigting sou tog ook inhou dat staatskapers, kor-
ruptes, diewe en dergelike skurke uit die samelewing ver-
wyder moet word. Ramaphosa doen dit nie, en verdoe-
mende getuienis daaroor is gelewer deur Mkuleko Hleng-
wa, voorsitter van die staande parlementêre komitee oor
openbare rekeninge (Skoor). Hy sê dat verslae van die
spesiale ondersoekeenheid, waarin aanbevelings gedoen
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. Cyril se “etiese kompas en
morele rigting” misluk word oor optrede teen skuldiges in grootskaalse korrupsie

in die regering, vergaar stof in die presidensie en dat daar
‘n duidelike gebrek aan dringendheid is by Ramaphosa en
sy kantoor om daardie aanbevelings toe te pas. Die minis-
ter in die presidensie het ‘n klomp hol verskonings opgedis
waarom dit gebeur. Die feit is: dit gebeur nie, wat beteken
dat korrupsie gaan steeds voort. ‘n etiese kompas en morele
rigting sou tog beteken dat daar onmiddellik werk van ge-
maak word om te verhoed dat die reeds geplunderde staat
verder geplunder word. Dan dink mens onwillekeurig aan
die stelling: die deler is so goed soos die steler... Watse voor-
deel kry Ramaphosa daaruit om nie skuldiges te vervolg
nie? Of gaan dit daaroor dat hy in Desember hulle stemme
nodig het om ‘n tweede termyn as leier aangewys te word?
Dit op sigself dui nie op ‘n etiese kompas of morele rigting
nie! Dit dui eerder op ‘n falende staat.
Dan begin die sensus ook in hierdie tyd. Dit sal die eerste
digitale sensus wees, maar die eerste tekens dui daarop
dat die elektroniese stelsels nie werk nie. Registrasie vir die
elektroniese telling was aanvanklik tot 31 Januarie oop, maar
as gevolg van die probleme is dit uitgestel met enkele dae.
Daarbenewens wil mense nie sensusopnemers in hulle huise
toelaat nie, uit vrees vir misdadigers wat die situasie kan uit-
buit. Baie mense gaan nie eens hulle hekke oopmaak of selfs
buite met die sensusopnemers gesels nie. Sensusopnemers
kry ook ‘n tablet en moet die ligging van plaashuise en wer-
kers-huise op die tablet invoer, waarvoor die landbougemeen-
skap nie kans sien nie. Dit gaan interessant wees om die
sensusopnemers in die plakkerskampe te sien ingaan met
hulle tablette. Dié gaan moontlik sommer gou geroof word, met
die gevolg dat die hele sensus al tekens wys dat dit, soos die
vorige vier onder ANC-leiding, onbetroubare statistiek is wat
versamel gaan word, en waarskynlik ‘n oefening in futiliteit is.
Maar die sensus kos geld. Baie geld. Ramaphosa se ver-
suim om op te tree teen korruptes, beteken dat ons belast-
inggeld steeds in die bodemlose put verdwyn.
In hierdie uitgawe word ‘n referaat van mnr. Jaap Marais
gepubliseer wat hy in 1994 gelewer het, en waarin hy die
Afrikaners oproep om weer kultureel betrokke te raak. Maar
hy sê daar baie duidelik: mense moet besluit of hulle binne
of buite hierdie bestel wil wees.
Met dit wat ons reeds genoem het, is dit duidelik dat die
bestel vir ons geen heil bied nie. Kies reg, bly weg is dalk
netso van toepassing op die sensus. Ons het dalk eerder ‘n
sensus onder ons eie mense nodig om te bepaal wat is ons
vlakke van armoede, werkloosheid en of ons tevrede is met
die bestel. Ons moet sterker begin werk aan ons eie heil
eerste, ons eie belang voorop stel, ons eie identiteit bek-
lemtoon en nie polities korrek wil voel oor ons afkoms in
terme van ras en kultuur nie. Eie volk, eie land, eie alles! 
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Op 17 en 18 November 1994, slegs en-
kele maande nadat FW de Klerk die mag
aan Nelson Mandela en sy ANC oorhandig
het, het ‘n volkskongres in Pretoria plaas-
gevind onder die tema: “Ons sal opstaan...”

Verskeie sprekers het referate gelewer,
waaronder die destydse HNP-leier, wyle
mnr. Jaap Marais.

In sy referaat het hy gewys op die belang-
rikheid van kulturele herlewing as voor-
vereiste om mettertyd weer ‘n vrye volk in
‘n eie land te word.

Waar die kulturele aanslag op ons volk
verhewig, en waar selfs sogenaamde

Toekomsvisie: Kultuur as grondslag vir
herlewing van Afrikanernasionalisme

(Deel 1)

Afrikanerorganisasies al skaam word oor bepaalde aspekte van hul iden-
titeit soos ras, is besluit om mnr. Marais se referaat van destyds volledig te
publiseer.

Aangesien dit ‘n lywige referaat is, met mnr. Marais se noukeurige uit-
eensetting van die situasie, sal dit in twee dele gepubliseer word. Hierdie
is die eerste deel van mnr. Marais se toespraak:

Waarskynlik die belangrikste kenmerk van ons samelewing vandag, veral
onder die Afrikaners, is in die eerste plek die verslaentheid, en in die tweede
plek die verwardheid.

By al die dinge wat gebeur het en wat mense nog nie verwerk het nie, word
ons oorspoel met krete van vrede en versoening en ŉ oproep om ver-
draagsaamheid. Ons moet maar net verduur en hoop dat dinge sal ver-
beter, terwyl die werklikheid waarmee ons te doen het, is dat ons ons in ŉ
voortgesette oorlog teen die Afrikaners bevind. Die gewapende oorlog van
die terroriste is nou binnelands, en dit is nou ook binne die Afrikanerdom
wat die oorlog voortgesit word. Die Afrikanerdom het sy politieke mag ver-
loor en hy het sy hele sosiale status verloor in Suid-Afrika, maar sy gees is
nog nie gebreek nie, en dit is waarom die oorlog nog gaan.

U sal weet dat die hele stryd van die Afrikaner politieke leiers was om ons
te bewaar van oorheersing deur ŉ buitelandse mag; om ons te bewaar van
oorheersing deur Swart getalle en om ons te bewaar van oorheersing deur
finansiële imperialiste. Al drie daardie dinge het nou 'n werklikheid geword
in Suid-Afrika. Dit waaraan ons nou onderwerp is, en waarmee ons nou te
doen het, is dat die wil tot voortbestaan van ons volk en die sin vir ons na-
sionale bestemming, vir ons nasionale geroepenheid, ondermyn en vernie-
tig moet word. En in die proses is waarskynlik die natuurlike ding vanuit
die oogpunt van ons vyande, dat ons in ons ŉ gevoel van isolasie, van
vereensaming en van skuld moet omdra. Dit is die effektiefste manier om
'n volk te ontwapen teen sy vyande.

Vir of teen die bestel? 

(Vervolg op bladsy 4)

Mnr. Jaap Marais aan die woord.



4     Die Afrikaner 4 Februarie 2022

(Van bladsy 3)

Daar het ons veral te doen met die ideologie van mense-
regte, en ek noem dit spesifiek 'n ideologie van mense-
regte; en 'n omvattende geloof dat die demokrasie nou die
één heilsleer is — die demokrasie wat alle grense tussen
rasse en volke en kulture moet platstoot om die “nuwe
nasie” in Suid-Afrika tot stand te bring — en die eerste
besluit wat ons moet neem (as hy nog nie geneem is nie)
is: aanvaar ons die wanbeeld wat daar van ons volk geskep
is? En daarnaas, aanvaar ons die nuwe bestel en gaan ons
saamwerk en daarin opgaan? Dit is die twee keuses wat ons
moet maak. As ons besluit om nie daarin op te gaan nie, dan
is die keuse: ons weier om ons toekoms te soek in hierdie
nuwe bestel. Ons bly buite en ons bied weerstand teen die
aanslae op ons waardes, op ons beginsels, op ons instellings.
Tussen daardie twee dinge is daar nie ŉ middeweg nie:
ons aanvaar die bestel en ons gaan daarin op, of ons bly
buite en ons veg daarteen.

Die belangrike ding is, as jy ingaan, dan geleidelik, net soos
by Kodesa, word die weerstand afgebreek, en stap vir stap
word jy betrek tot 'n toestand waar dit eintlik onverskillig is
of jy nou nog verder weerstand bied. Sodra jy ingaan in
daardie bestel, is die natuurlike neiging dat jy nie meer dink
aan alternatiewe nie, want jy is verstrik in daardie bestel en
jy moet jou beweging daarbinne soek. As ons besluit ons
gaan nié daar in nie, dan moet ons besluit: wat wil ons wees?
Wil ons “Nuwe Suid-Afrikaners” wees wat wil opgaan in ŉ
Swart samelewing en gaandeweg deur biologiese vermen-
ging as ŉ volk verdwyn; of, in die tweede plek, wil ons as ŉ
Blanke minderheid teen ŉ Swart meerderheid in die bestel
ingaan en daar beding om weer daaruit te kom? Of wil ons
in die derde plek ŉ volk wees wat weier om te berus in die
bestel wat deur bedrog en verraad aan ons opgedwing is?

Afrikaners is ‘n mag

Die Afrikaners is ŉ mag in Suid-Afrika, dit weet ons vyande,
en ons is alleen ŉ mag solank nasionalisme sterk en le-
wend gehou word. Die vyande weet dit, en daarom wil hulle
Afrikanernasionalisme uitskakel. Ons het daarom met ŉ
omvattende aanslag te doen: polities; kultureel; die demo-
krasie wat aan ons opgelê word, wat jou verhoed om as 'n
kultuurgroep, as ŉ volk, van buite die demokrasie jou reg te
handhaaf; die Menseregteakte wat as 'n soort godsdiens
aan ons opgedring word waarteen jy tog moreel geen be-
swaar mag hê nie; die multikultuur wat ons moet handhaaf
dat jy tog nie jou kultuur alleen moet kan handhaaf nie, jy
is deel van 'n multikultuur wat net soveel waarde vir jou
moet hê as jou eie; die geskiedenis wat herskryf moet word
dat dit tog nie aanstoot gee aan ander in die land nie; die
taal wat die “taal van die onderdrukker” is, en waarvoor jy
moet skaam wees; ons onderwysinstellings wat van ons

vervreem moet word, sodat die Afrikanerkind in 'n geïn-
hibeerde toestand tussen Swartes moet wees, aan wie hy
tog ook nie mag aanstoot gee nie, en veral dan om ons
jeug te vervreem, sodat die volk nie meer ŉ voortsetting
kan hê deur sy kinders nie.

Ek noem die dinge, omdat ŉ mens moet besef dat die
uitdaging waarvoor ons staan, waarskynlik die grootste en
ernstigste uitdaging is waarvoor ons volk ooit te staan ge-
kom het, en miskien die grootste uitdaging is waarvoor baie
volke in die wêreld nog ooit te staan gekom het.

Oorlewing buite die bestel

Die primêre besluit is: Oorlewing van die Afrikanervolk kan
alleen wees in afsondering buite hierdie bestel. Daar is
geen alternatief nie. As u kyk na ons geskiedenis, vanaf selfs
Jan van Riebeeck, toe hy die Wilde-amandellaning geplant
het, het hy die nedersetting afgesonder. Daarna die Groot
Trek waar Opperman in Joernaal van Jorik skryf: "U het
ons van verdrukking afgesonder...” Die politieke afsonde-
ring van die Boererepublieke, afgesonder van die Britse
heerskappy. Ná 1902 die weiering om op te gaan in die
“nuwe nasie” wat Botha en Smuts vir ons voorgehou het;
en veral die begrensing, die afsondering binne die Afri-
kaanse taal. En dan, net so belangrik, en miskien belang-
riker, genl. Hertzog wat van buite die ou Suid-Afrikaanse
Party die Nasionale Party gestig het en daardeur die nuwe
visioene en horisonne geskep het vir die Afrikanervolk, van
buite die bestel. Dr. Malan in 1934, wat nie in die same-
smelting ingegaan het nie, maar van buite daardie knel die
stryd voortgesit het wat in 1948 op die oorwinning uitgeloop
het; en Strijdom en Verwoerd wat die Republiek buite die
Britse politieke invloed wou hê; en dr. Verwoerd wat uitein-
delik Suid-Afrika buite die Statebond geneem het om van-
dáár ons heil te soek. Daar is geen twyfel nie, die ontwik-
kelingslyn van die Afrikanervolk loop telkens buite die
bestel. Daardeur het hy sy lewe behou.

En in hierdie nuwe situasie het jy met ŉ wetmatigheid te
doen: dis die reg op selfafskeiding, selfsegregasie, wat die
onmisbare grondslag van kultuur is. As jy daardie reg ŉ
volk ontneem, dan vernietig jy die grondslag van sy aan-
spraak op kulturele selfstandigheid.

Die kultuur is eksklusief, daar is nie ŉ manier om kultuur te
handhaaf as sy begrensing nie skerp, duidelik is nie. Die
predikate van kultuur is uitsluiting, diskriminasie, vooroor-
deel. Daarmee beskerm hy homself. Hy skei sy lede af van
die wat nie aan daardie kultuur behoort nie. Die Ameri-
kaanse skrywer, Richard Weaver, sê: “It is only those who
are capable of discrimination and feeling against things, who
can be custodians of culture". Net dié wat kan diskrimineer
en 'n gevoel téén dinge het, is in staat om kultuur te beskerm.

(Vervolg op bladsy 5)
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(Van bladsy 4)

Kultus van menseregte

Die reg op verskeidenheid is ook die reg op beskerming van
u eie identiteit. En dit is waar ons stuit teen die huidige kul-
tus van menseregte en die Menseregteakte, wat 'n instru-
ment is waardeur gepoog sal word om kulture te integreer
met die skyn van juridiese geregtigheid. Ek wil tog net vir
u die slim Franse intellektueel, Alain de Benoist, aanhaal.
Hy sê oor die menseregte: “Die ideologie van menseregte,
die nuwe godsdiens van die sterwende moderniteit, funk-
sioneer as ŉ skuilplek waar die ontgogelde stryders van
weleer ná hulle aftog nou rou oor hulle illusies”. Dit klink ŉ
bietjie ingewikkeld, maar u kan die strekking daarvan volg.

Die menseregte is 'n kultus wat geskep is om veral die
rassekwessie uit die gesprek uit te skakel, om die mindere
rasse dieselfde rang te gee as die ander rasse en hulle uit-
eindelik deur getalle die oorwig te gee. Deur ras as ŉ onder-
skeidingsfaktor te misken en uit te skakel, moet die “nuwe
nasie”, of liewer die fiksie van ŉ “nuwe nasie” nou gebou word.
Ons sal nooit aan die werklikheid van rasseverskil ontkom nie.
Dit is die grootste bedrog wat daar gepleeg word om mens
sku te maak vir die feit van rasseverskille, sku te maak vir sy
rassebewustheid, bang te maak dat hy beskuldig word van ras-
sisme, en dit is dan die grootste vloekwoord wat teen jou ge-
uiter kan word. Ons moet daarvoor terugdeins om ons daardeur
te ontwapen, te ontman teen die aandrang van die swart ras.

Kultuur is rasgebonde

Kultuur is rasgebonde. Die swart rasse, die swart volke se
kultuur het 'n soort eenvormigheid. Die Zoeloes en die Xhosas
en die Vendas kan verskil oor kleiner dinge, maar aan die
grond het hulle ŉ gemeenskaplike kultuur, net soos die blanke
nasies van Europa. Hulle tale verskil, en hul eetgewoontes
verskil, en wat ook al, maar diep onderlangs is die kultuur ge-
bind aan die ras, en dit is wat vandag waarskynlik ons grootste
bedreiging is, dat ons sku gemaak word vir die begrip van ras,
en daardeur sku gemaak word vir ons Witmanskap. Jy mag
nie jou Witmanskap voorop stel nie, want dan is jy 'n rassis!

Laat ons tog darem ook net weer bietjie ter wille van nug-
terheid kyk na die oordeel van selfs ŉ Arnold Toynbee, een
van die groot beskermhere van die liberalisme. Hy skryf:
“As differentiation is the mark of growth, so standardisa-
tion is the mark of disintegration”. 'n Merkwaardige stelling:
“Differentiation is the mark of growth, and standardisation”,
gelykmaking, "is the mark of disintegration”. En dan sê hy:
"The black race alone have not contributed positively to
any civilisation yet”, en selfs die British Association for the
Advancement of Science het nog in 1961 gesê: “No con-
tribution to the arts of civilisation has come from Africa,
which has produced nothing but destruction and ruthless
exploitation of natural resources". Dis nou die mense wat
ons as gelykes moet aanvaar!

Selfs die merkwaardige man wat ons in Suid-Afrika gehad
het, die wetenskaplike prof. Raymond Dart, wat ŉ wêreld-
bekendheid gehad het, hy het die merkwaardige stelling
gemaak wat, ek dink, min mense besef. Hy sê: “As far as
we know, neither the Bushmen, nor the Hottentots, nor even
the Bantu discovered of their own accord a single element
of their divergent cultures. The Bushmen's bows and arrows,
painting, perforated stones, fire-making and bead decora-
tions; like the Hottentots' flocks and herds, dogs and goats,
sheep and cattle, pottery and weaving, mythology and magic;
and like the Bantu’s fishing crafts and dugout canoes, cattle
and poultry, basketry and pottery, assegais and hoes, kraals
and crops, huts and furniture; are one and all cultural gifts that
they have received from other, more advanced people. The
South African races never discovered spontaneously how to
make a basket, to fashion a clay pot, to build a hut, to shape a
canoe, to forge an iron weapon, to domesticate an animal,
to cultivate a single vegetable or fruit: much less to make ter-
raced and irrigated cultivations and erect stone temples such
as are found in Rhodesia and Tanganyika. All these tech-
niques were gifts that came to South Africa from afar off.”

Ons word nou vertel ons moet ons nie op die geskiedenis
beroep nie, maar hierdie is die geskiedenis wat werklik van
betekenis is, en as ons hier in Suid-Afrika ŉ ordelike staat
wil handhaaf en tegelyk ons hoë waardes van Witmanskap
en Christenskap wil handhaaf, dan sal ons weer moet weet
wat is die werklikheid waarmee ons te doen het.

Afrikanernasionalisme

Daar het nou weer in die VSA ŉ boek verskyn van oor die
800 bladsye, met 108 bladsye net met voetnotas, waar die
ongelykheid van Swart en Wit nou weer wetenskaplik nagevors
is. En wat gebeur in Amerika? Daar waar hulle al meer as
150 jaar probeer om mense gelyk te maak, het hulle nog nie
naastenby daarby gekom nie. Selfs binne die Kongres van die
VSA is daar ŉ Black Caucus waaraan swartes van die Re-
publikeinse Party en swartes van die Demokratiese Party be-
hoort wat bo-oor die partygrense, net op grond van hulle
rasse-afkoms, hulle teen die blankes verenig in ‘n Black Caucus.

So vriende, moenie vir u laat vertel dat ras en kleur wegge-
wens kan word nie. Die merkwaardige ding is, daar word ge-
praat van nierassigheid, maar selfs die gebruik van die woord
nierassigheid is 'n erkenning van ras. Hoe kan jy praat van
rassigheid as jy nie die erkenning van ras gee nie? Maar dit
is die soort gekheid waarmee ŉ mens te doen het. Die Afri-
kaner veral, het in Afrika sy staanplek gekry omdat hy sy
Witmanskap gehandhaaf het, anders as in Suid-Amerika,
waar ander gemeenskappe anders gedoen het; en dit is alleen
omdat ons ons Witmanskap gehandhaaf het, dat Suid-Afrika
uitgebou is tot die sterkste staat in Afrika en die Afrikaners tot
die sterkste enkele gemeenskap in Afrika. Net op grond
daarvan.         (Word vervolg)
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“Die ‘komplekse werklikheid op voetsoolvlak’ is dat
almal wat 'n bepaalde taal besig, nie noodwendig
aan dieselfde kultuurgroep/volk behoort nie. Die
ander ‘werklikheid op voetsoolvlak’ is dat ras die
eerste en mees basiese onderskeidingsteken is wat
'n mens as deel van 'n bepaalde groep klassifiseer.
'n Mens kan jou by 'n ander volk en kultuurgroep as
dié waarin jy gebore is, voeg, maar jou ras kan jy
nie verander nie, dit is 'n ingebore geboortemerk.
Wie die werklikheid van ras ontken, is 'n huigelaar
en speel reg in die hande van diegene wat algehele
verbastering van die mensdom propageer.”

Dit is die standpunt van mnr. Andries Breytenbach,
leier van die HNP, na aanleiding van ‘n klein storm
wat losgebars het oor Afriforum se beswaar wat hy
maak dat vrae oor ras op die Sensus 2022 vorms
aangebring is. Afriforum en die amaNdebele be-
langegroep Vulamehlo Kusile Organisasie (VUKO)
het ’n veldtog van stapel gestuur om, soos hulle dit
stel, “die korrekte vaslegging van kulturele- en taal-
werklikhede in Suid-Afrika te bevorder. Die organi-
sasies moedig gemeenskapslede aan om aktief
aan Statistiek SA se Sensus 2022 deel te neem en
om hul huistaal korrek aan te dui, asook om hul
kulturele identiteit pleks van ras aan te dui.”

Later in die gesamentlike verklaring van die twee
groepe word die volgende stelling gemaak: “Ons
moet van ’n rasgebaseerde narratief en samele-
wing wegbeweeg. Die werklikheid in Suid-Afrika is
dat daar baie verskillende kultuurgroepe is. Deur
ras te gebruik is nie net fundamenteel verkeerd nie,
maar dit skets ook ’n onakkurate prentjie van die
komplekse werklikheid op voetsoolvlak.” En verder:
“Ons doen ’n beroep op alle amaNdebele en lede
van ander kulturele en tradisionele gemeenskappe

Ras kan nie verander word nie,
taal en kultuur wel

om saam met ons te
span in die soektog
na ’n nierassige toe-
koms waar kultuur en
taal behoorlik erken
word,”

Mnr. Breytenbach sê
in sy reaksie verder:
“Hier in Suid-Afrika
was die erkenning
van ras en die feit
dat ons voorouers 'n sterk rasbewustheid gehand-
haaf en ons onsself afgegrens het van die ander
rasse, die Voortrekkers/Boerevolk/Afrikanervolk se
behoud. Die huidige ‘nierassige’ bedeling is die
achilleshiel wat die kommuniste vir ons volk uit-
gedink het om die Afrikanervolk finaal in die groter
gekleurde bevolking op te los. 

“Met hierdie soort oproepe speel Afriforum reg in
die hande van die vernietigers van ons volk deur-
dat hulle Afrikaners aanmoedig om in te val by die
ideologie van ‘nierassigheid’, in plaas van hulle
aan te moedig om trots te wees op hulle witman-
skap. En dit nogal in 'n klimaat waar die kinders
van kleins af op skool skaam gemaak word vir ons
volk en ons verlede!. Sal die leiers en segsmanne
van Afriforum wat hierdie soort ideologie bevorder
gelukkig wees as hulle kinders met persone van
ander rasse wat hulleself as "Afrikaners" aandui,
(wil) trou, of sal hulle reageer soos FW de Klerk en
die Britse koningshuis gereageer het toe sulke situ-
asies in daardie families ontstaan het? - huigelaars
wat in die openbaar alle rasse-onderskeid verdoem
maar self nie kan verduur dat hulle nageslag met
die gekleurdes verbaster nie,” sê mnr. Breytenbach. 
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Die Stem
(Van bladsy  1)

as volkslied aanvaar het en begeer het dat dit as
die nasionale volkslied van die Unie van Suid-Afri-
ka geproklameer moes word. (In daardie stadium
— meer as 20 jaar na die totstandkoming van die
Unie — is die Britse volkslied, God save the King,
nog nie-amptelik as die nasionale lied van Suid-
Afrika gebruik).

“Om ook die Engelssprekende deel van die lands-
burgers van daardie tyd te oorreed om Die Stem
as die amptelike volkslied van Suid-Afrika te aan-
vaar, moes ŉ Engelse weergawe (synde die ander
amptelike taal van daardie tyd) ook geskep word.
Die inhoud en karakter van dié lied is egter só sterk
Afrikaner-gerig dat  ŉ aanvaarbare Engelse verta-
ling slegs gedwonge en met groot moeite geskep kon
word. Uit die materiaal van 226 vertalingspogings
is uiteindelik daarin geslaag om ŉ definitiewe ver-
taling saam te stel wat deur die destydse regering
as die amptelike Engelse vertaling van Die Stem
aanvaar is.

“Tot 1957 is die Britse volkslied (God Save the King)
en Die Stem van Suid-Afrika gesamentlik as na-
sionale liedere van die Unie van Suid-Afrika ge-
bruik. Dit was natuurlik heeltemal onvanpas en in
1957 het die regering wetgewing deurgevoer om
Die Stem van Suid-Afrika as die amptelike en enig-
ste volkslied van Suid-Afrika te proklameer. 

“Toe die Unie van Suid-Afrika in 1961 ŉ republiek
geword het, is Die Stem in die republikeinse grond-
wet as die amptelike volkslied van die Republiek
behou.

“In 1974 het die Transkeise volk onafhanklik geword
en ŉ volkslied van sy eie keuse, wat daardie volk
se karakter en strewe uitdruk, aanvaar. In daarop-
volgende jare het ander volke wat onafhanklikheid
van die RSA gekry het (Ciskei, Venda, Bophu-
thatswana), dieselfde gedoen. Dit was reg, dit was
mooi en so het dit gehoort. ŉ Land se nasionale
lied moet die volk van dáárdie land se geskiede-
nis, karakter en sentiment uitdruk, nie dié van ŉ
ander volk nie. 

“In 1994 is ŉ nuwe politieke en sosiale bedeling op
die volkere in Suid-Afrika afgedwing. Die nuwe be-
deling is voorgehou as ŉ “versoening” tussen die
blanke en swart inwoners van Suid-Afrika en die
skepping van ŉ “Suid-Afrikaanse nasie”. Dit is ŉ
valse voorstelling want met dié bedeling het die
Boerevolk/Afrikanervolk sy status as ŉ soewereine
onafhanklike volk verloor. Sedertdien word ons unieke

volkskap, geskiedenis, karakter, aard en sentiment
misken en vertrap. Dit is juis die besef van eie volk-
skap wat die Voortrekkers beweeg het om geduren-
de die 1830s uit die Kaapkolonie te trek en eie
Boererepublieke tot stand te bring. Dié republieke
is weliswaar na ŉ bloedige oorlog in 1902 deur Brit-
tanje vernietig, maar nie die volk van daardie re-
publieke en sy besef van eie volkskap nie. Dié
sentiment en strewe het voortgeleef en was die
dryfkrag wat gelei het tot die oprigting van die Re-
publiek van Suid-Afrika in 1961. Die Stem is ŉ uit-
drukking dáárvan. 

“Lynreg daarteenoor staan die bedeling wat in
1994 tot stand gekom het, en die ANC se Nkosi
Sikelele Afrika. Van laasgenoemde lied skryf die
antropoloog David Coplan: " 'Nkosi Sikelel' iAfrika'
has come to symbolize more than any other piece
of expressive culture the struggle for African unity
and liberation in South Africa."

“Om ŉ paar versreëls van ŉ lied met ŉ baie spesi-
fieke betekenis, soos Die Stem, uit verband te ruk
en in ŉ ander lied met ŉ teenoorgestelde betekenis
en inslag (Nkosi Sikelel' iAfrika) in te plak, ten einde
aan Afrikaners kastig  ŉ gevoel van insluiting te
gee, is totaal onvanpas en pure huigelary, soos
wat die uitsluiting van Afrikaners op talle terreine,
en die afgradering en onderdrukking van die Afri-
kaanse taal sedert 1994, toon. Ons beskou sit as
misbruik van ons kultuurerfenis. 

“Ons, die Afrikaner/Boerevolk vereenselwig ons nie
met die huidige politieke en sosiale bedeling en ŉ
“Suid-Afrikaanse nasie” nie. Ons is ŉ volk in eie reg,
met ŉ eie kultuur, herkoms, geestesinslag, lewens-
en wêreldbeskouing wat verskil van dié van die
ander volke van Afrika. Ons ganse geskiedenis is
ŉ verhaal van stryd téén oorheersing deur vreem-
de magte. Ons is nie deel van die “African unity”
nie. Die “liberation in South Africa” het vir ons volk
die verlies van ons vryheid meegebring. 

Aanbeveling:

“In die lig van bostaande motivering en aangesien
die insluiting van die betrokke versreëls van Die
Stem in Nkosi Sikelel' iAfrika die valse indruk skep
dat ons ons met die heersende politieke en sosiale
bedeling vereenselwig, beveel ons aan en versoek
ons dat die onderhawige versreëls uit die ANC se
huidige nasionale lied van Suid-Afrika geskrap word.
Afrikaanssprekendes wat hulself met die heersen-
de bedeling vereenselwig, behoort tevrede te wees
met die ANC se Nkosi sonder  ŉ paar versreëls
van Die Stem,” lui die volledige motivering wat aan
Ramaphosa gestuur is.



wil afreken, verduidelik het. Rhamaphosa het die
blankes met paddas wat stadig gekook word,
vergelyk.

"In sy brutale eerlikheid het Ramaphosa my vertel
van die ANC se strategie van 25 jaar om die
blankes te hanteer: dit sal wees soos om 'n padda
lewendig te kook, wat gedoen word deur die tem-
peratuur baie stadig te verhoog.  Omdat die padda
koudbloedig is, kom dit nie agter dat die water sta-
dig verhit word nie. Indien die water egter vinnig
verhit sou word, sou die padda uitgespring het.  Hy
het bedoel dat die swart meerderheid wette sal
aanneem wat die rykdom, grond en ekonomiese
mag stadig en geleidelik van wit na swart oordra,
totdat die blankes álles verloor wat hulle in Suid-
Afrika opgebou het, maar sonder om op enige ge-
gewe tyd te veel van hulle op een slag te neem,
wat daartoe sou lei dat hulle rebelleer of wil veg,”
aldus Oriani-Ambrosini.

Die veelrassige Solidariteit Beweging, waarvan
AfriForum deel is, pas mooi in by die ANC se plan.
Die beweging is 'n fantastiese fopspeen ("dummy")
wat Afrikaners rustig hou en hulle weerhou van wáre
verset en opstand teen die ANC-regime. Omdat
die meerderheid Afrikaners verkeerdelik glo dat net
Solidariteit/AfriForum vir die witman "veg," gooi die
meerderheid Afrikaners hulle gewig by hierdie
linkse beweging in. Sodoende word wáre blanke
volksorganisasies ontneem van noodsaaklike on-
dersteuning en fondse, wat weer 'n beperking op wat

(Vervolg op bladsy 9)
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Deur Jan-Tinus Smuts

Die geskiedenis van die Afrikaner- of Boerevolk is
'n geskiedenis van stryd. Baie opofferings is deur
verskeie geslagte gemaak vir die vryheidsideaal.
Danksy volksverraad het voormalige terroriste egter
beheer van ons mooi land Suid-Afrika in 1994 verkry,
tot nadeel van wit en swart. Die vraag is of die Boe-
revolk gaan berus daarin en of hulle gaan veg om
weer 'n vrye volk in 'n vrye republiek te wees? Nog
'n vraag wat baie Afrikaner-patriotte laat kopkrap,
is hoe die grense van 'n toekomstige volksrepubliek
moet lyk? En is die vryheidsideaal ooit haalbaar?

Tans is baie Afrikanervolksgenote, as gevolg van
misleiding, in linkse "Afrikanerorganisasies" vasge-
vang wat glad nie glo in onafhanklikheid vir die Boere-
volk nie. Baie van hierdie organisasies se leiers is
doelbewus besig om die blankes te mislei, maar
ander is "hensoppers" wat nou maar net in die kom-
munistiese ANC se sinkende skip wat Suid-Afrika
is wil probeer oorleef. Vir hierdie "hensoppers" is
die vryheidsideaal in hulle denke nie haalbaar nie.
Hulle bekommer hulle nie oor hoe die grense van
'n eie land moet lyk nie, want hulle is tevrede om
onder die ANC-regime se juk te lewe.

Daar is gelukkig nog Bittereinders oor wat glo dat die
Afrikanervolk 'n reg het om vry te wees in sy eie
onafhanklike vaderland. Die behoudende volksor-
ganisasies se ondersteuners, wat nog staan op die
beginsels van witmanskap en volwaardige vryheid
in 'n onafhanklike vaderland, word egter jaarliks as
gevolg van verskeie faktore minder en minder.
Mnr. Kallie Kriel van die veelrassige AfriForum, het
selfs al by geleentheid gespog dat AfriForum groei
terwyl die regse volksorganisasies krimp. Dié bur-
gerregte-organisasie groei egter danksy al die on-
gelooflike baie positiewe publisiteit wat die liberale,
volksvyandige media daaraan verleen terwyl regse
volksorganisasies doodgeswyg word.

Paddas wat gekook word

Dit is dwaasheid om die subtiele onderdrukking wat
ons volk tans in die sosialistiese "nuwe" Suid-Afrika
ervaar, net gelate te aanvaar. Dit is bekend dat Cyril
Rhamaphosa in 1994 aan dr. Mario Oriani-Ambro-
sini die African National Congress (ANC) se 25-jaar
strategie, waarvolgens hulle finaal met die blankes

Jan-Tinus Smuts
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Mnr. Eugene Terre’Blanche van die AWB (links),
dr. Andries Treurnicht van die KP (middel) en

mnr. Jaap Marais van die HNP (regs) by ‘n media-
konferensie tydens die referendum van 1992. 

Dié drie leiers het toe saamgewerk om 
Afrikaners te motiveer om ‘nee’ te stem. 
Later jare het beide dié HNP-leier en dié 

AWB-leier gesê ons toekomstige republiek se
“grense sal met bloed getrek word.”

(Van bladsy 8)

die volksorganisasies kan doen sit. Dít benadeel
die Afrikanervolk se vryheidstryd ongelooflik baie!

Die Solidariteit Beweging veg nié vir 'n onafhanklike
vaderland vir die witman nie. Hulle leiers het erken dat
hulle 'n "bydrae wil maak" om die veelrassige Suid-
Afrika te help opbou. Hulle paai Afrikaners om die
ANC se sosialistiese Suid-Afrika te aanvaar en hul
leiers help om die internasionale Geldmag se prop-
aganda te versprei dat rasseverskille nie belangrik
is nie. 

Ja, Afriforum-hulle "veg" in die howe vir Afrikaans
en teen swart bevoordeling, maar dit beteken op
die langtermyn níks. Want hierdie is Afrika en as
mens na die geskiedenis van Afrika kyk, weet mens
dat 'n kommunistiese party soos die ANC op die
langtermyn hulle nie te veel aan die howe sal steur
nie. Robert Mugabe se Zimbabwe was 'n goeie
voorbeeld hiervan. Al Solidariteit en AfriForum se
"oorwinnings" in die hof is eintlik deel van die pro-
bleem, want dit gee baie Afrikaners 'n valse hoop
dat ons 'n toekoms in 'n veelrassige Suid-Afrika het.

Dit is nie verkeerd om in die hof te veg om ons
regte te beskerm nie, maar dit moet dan duidelik
gestel word dat dit slegs korttermyn oorwinnings
is, want op die langtermyn sal die kommuniste nié
hulle aan die howe of die grondwet steur nie. Die
geskiedenis van Afrika getuig daarvan. Daarom is
volledige vryheid in 'n eie land uiters noodsaaklik. 

Die aanslag teen die witman van Suid-Afrika word
tans verskerp. Ons Republiekvlag, wat 'n versoe-
ningsvlag tussen Engelse Suid-Afrikaners en die
Afrikaners was, is tot haatspraak verklaar. Ons Afri-
kanerskole word heeltemal oorgeneem deur nie-
blankes en dan word die skole se name verander
na dit wat aanvaarbaar vir die swartes is. Ook eis
hulle dan dat die taal van onderrig na Engels ver-
ander moet word. Ons dorpe se name word ver-
ander na die name van terroriste. Ons standbeelde
word verwyder. Daar word op grond van ras erg
teen blankes  gediskrimineer.

Die Menseregtekommisie (MRK) wat glo moet sorg
dat alle landsburgers se regte beskerm word, is sélf
skuldig aan diskriminasie teen Blankes, soos ver-
skeie uitsprake baie duidelik wys. Hulle ooglopen-
de dubbelstandaarde is skokkend. Hulle werklike
doel is duidelik om die aanslag teen die witman verder
te voer.

Ons volksidentiteit word bedreig omdat baie Afri-
kaners linkse propaganda begin glo en verkeerde-
lik begin dink dat biologiese rasverskille nie be-
staan nie en dat nieblankes ook Afrikaners kan wees
as hulle net Afrikaans praat. Witmanskap is egter

die fondament van die Afrikaner se volkskap en son-
der dit sal die Afrikanervolk mettertyd as volk ver-
dwyn, presies wat die vyande van ons volk wil hê.

Op die plase word ons mense barbaars gemartel en
uitgemoor, waarskynlik in 'n poging om die res van
die boere te oortuig om van hulle plase pad te gee.
Wanneer blanke boere hulleself verdedig teen swart
aanvallers, dan word hulle van moord aangekla.

Dan is daar ook nou die kommunistiese plan om
deur wetgewing die wit boere se grond te steel. Dit
is dalk tydelik gestop, maar dit is net 'n kwessie van
tyd tot die ANC en EFF daarin slaag om hierdie
wetgewing in die parlement deur te voer. Daar gaan
'n dag kom dat die kommuniste hierdie plan net
eenvoudig gaan deur stoomroller. Die onteiening
sonder vergoeding van grond was nog altyd die
kommuniste se plan vir Suid-Afrika. Die wetgewing
is op plase gemik, maar dit kan ook gebruik word
om stedelike eiendom van blankes te vat, sonder
dat 'n sent daarvoor betaal word.

Die ANC-kommuniste is geduldig om hulle planne
deur te voer. Die temperatuur om die "paddas" word
stadig maar seker al hoe warmer gemaak...

Grense van 'n eie land

Die volk moet weer bewus gemaak word van die
noodsaaklikheid dat ons vry moet wees in 'n eie
vaderland, waar ons eie mense oor ons volk regeer.
Dit moet gebeur voordat dit te laat is.

(Vervolg op bladsy 10)
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(Van bladsy 9)

Boere-Afrikaners is egter nog altyd erg verdeeld
oor veral hoe die grense van 'n onafhanklike Afrika-
nerland moet lyk.  Sommige glo in 'n kleiner "volk-
staat" en ander glo dat Suid-Afrika aan die Witman
behoort want "dié land is ons land."

Dit is nie regverdig dat die swartes oor die Gelofte-
volk regeer net omdat die swart volke nie verant-
woordelike gesinsbeplanning toegepas het nie en
dus baie meer as die blankes is nie. Ten spyte van
linkse "polities korrekte" leuens en ANC-propaganda,
behoort Suid-Afrika regmatig aan die blanke volk
van Suid-Afrika.

"Die historiese grondbesetting in Suid-Afrika het
die grense van swart volke se grondgebied getrek.
Maar daar is 'n grondgebied wat oor geslagte in-
ternasionaal erken is as blank Suid-Afrika.  Daar-
die gebied is die land wat óns land is. Dit is volgens
alle volkeregtelike reëls ons land." Dié verduideli-
king het wyle mnr. Jaap Marais, tweede Leier van
die Herstigte Nasionale Party (HNP), op 24 Maart
2000 gegee toe hy die HNP-kongres toegespreek het.

Baie Afrikaners is egter moedeloos en voel dat dit
onrealisties is dat die witman weer oor die hele Suid-
Afrika sal kan regeer, want die swartes is dan so-
veel meer as ons volkie. Ander voel 'n kleiner volk-
staat is ook onrealisties want die nieblankes is órals in
die land die meerderheid.

Vir die antwoord op hierdie probleem, is wysheid
nodig en daarvoor kan ons gerus let op wat mnr.
Marais verder op die HNP-kongres van 24 Maart
2000 gesê het:  "'n Volk se vryheid word herwin deur
stryd.  Die toekomstige grense sal waarskynlik met
bloed getrek word wanneer die huidige grondwetlike
bestel ineenstort. Dit moet, omdat geen grondwet-
like bestel soveel uiteenlopende rasse, volke en
godsdienste in een parlementêre demokrasie kan
akkommodeer nie."

Dit was ook nie net mnr. Marais wat voorspel het
dat die grense met bloed getrek gaan word nie.
Wyle mnr. Eugene Terre'blance van die Afrikaner
Weerstandsbeweging (AWB) het dit ook by 'n ge-
leentheid gesê.

Daar was in die plaaslike verkiesings van 2021
ongeveer 28 miljoen stemgeregtigde kiesers wat
nié gestem het nie. Dit ten spyte daarvan dat daar
40 miljoen stemgeregtigde kiesers was (sien die
redaksionele kommentaar in Die Afrikaner van 12
November 2021). Meer as die helfte van die stem-
geregtigde kiesers het dus besluit om weg te bly
van die stembus af... Daarom dat prof. Roland Hen-

wood, politieke kommentator van die Universiteit
van Pretoria, met reg die legitimiteit van die huidige
bestel bevraagteken het tydens ‘n onderhoud die
dag na die verkiesing.

Indien die meerderheid mense in 'n land die rege-
ring as onwettig begin beskou, kan so 'n situasie
maklik daartoe lei dat die bestel heeltemal in duie
stort. Dis Afrika, so mens kan verwag dat dit met
grootskaalse geweld gepaard sal gaan. Mnr. Jaap
Marais se voorspelling dat die bestel heeltemal in
duie gaan stort, sal na alle waarskynlikheid in die
toekoms reg bewys word.

Boodskap van hoop

Die Boereprofeet, Nicolaas "Siener" van Rensburg,
was 'n wáre profeet van God, want hy voldoen aan
die vereistes van 'n profeet soos wat die Bybel dit
gestel het (Deut. 18:22).  Hoeveel keer tydens die
Tweede Vryheidsoorlog het die Boereprofeet se vi-
sioene nie voorkom dat sy mede-kommandolede
deur die Engelse gevang is nie?  Wat hy toe "gesien"
het, is bewaarheid.

Siener van Rensburg het ook oor die toekoms van
die Boerevolk profesieë vanaf God ontvang. Vol-
gens dié voorspellings gaan hordes swartes een-
dag Suid-Afrika se witmense aanval. Baie blankes
gaan sterf, veral in Johannesburg.  Daarna, nadat
die Afrikanervolk opreg verootmoedig het voor God,
gaan die volk vir hulle vryheid veg en nadat die
grense met bloed getrek is, gaan die Boerevolk
weer vry wees in sy eie land.

Daarom is dit so belangrik dat Afrikaners nou weer-
baarheidsopleiding moet ontvang, in voorbereiding
vir dit wat beslis gaan kom. Julius Malema van die
radikale Economic Freedom Fighters (EFF) het al
geskimp dat die blankes in Suid-Afrika eendag uit-
gemoor gaan word.

Daar is egter hoop. God het by Bloedrivier gewys
dat dit sy wil is dat ons volk in Suid-Afrika 'n eie
land het. So is ook dan die destydse Republiek van
Natalia gebore.

Wanneer God ons volk in die toekoms 'n tweede
keer die oorwinning oor 'n groot oormag gaan gee,
sal dit vir elkeen wat in God glo, 'n bevestiging moet
wees dat dit inderdaad die Almagtige Vader se wil
is dat die Boerevolk in Suider-Afrika 'n eie onaf-
hanklike vaderland het waaroor die volk self regeer.

Die swartes wat na die oorlog oor is binne daardie
grondgebied, sal geen ander keuse hê as om die
blanke volksregering te aanvaar nie. Natuurlik sal
daar volgens die beginsels van afsonderlike ont-
wikkeling, soos waarmee dr. HF Verwoerd begin het

(Vervolg op bladsy 11) 
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HNP se landposadres
Posbus 18826, Pretoria-Noord, 0116

Bestellings en navrae:

Tel  079 752 4898 (voormiddag)

info@hnp.org.za

‘n Politieke voëlvlug oor 50 jaar
Hierdie waardevolle HNP Gedenkalbum skets die politieke gebeure vanaf 1966 

(na die sluipmoord op dr HF Verwoerd) tot die oorgawe aan die ANC. 

• Wat was die redes en wat het gebeur dat Suid-Afrika se politieke mag aan ‘n swart 

kommunistiese bewind weggegee is?

• Hoe was dit moontlik dat ‘n land wat ‘n toonbeeld van sukses onder Eerste Wêreldlande 
was, in minder as 50 jaar afgebreek en vernietig is van goudstatus tot rommelstatus? 

• Kon dié vernietigende politieke proses gestuit word? 

• Wie was die skuldige mense wat dit toegelaat het? 

• Was daar ander rolspelers as net die politici van die NP?

• Watter rol het die HNP in dié proses gespeel? 

• Hoekom is die KP gestig en watter rol het die KP gespeel? 

Die album is geskryf deur mnr Louis van der Schyff wat as HNP-lid en –amptenaar eerstehands 
kennis het van hierdie politieke ontwikkeling en dit intensief meegemaak het. 

Hierdie album verdien ‘n prominente plek op elke 
politieke boekrak. 
Die waarde van dié boek, en die inligting wat 
daarin saamgevat word, is van onskatbare waarde!

► Die gedenkalbum beslaan 388 A4-bladsye. 

Dit is op 115gm glanspapier gedruk 

met ‘n groot aantal kleurfoto’s. 

► Die koste is R600 per boek. Koerierkoste is R100.

(Van bladsy 10)

voordat hy vermoor is, eie volkstate vir die swart
volke gegee word waar hulle oor hulle eie mense
kan regeer. Ons glo in vryheid met geregtigheid.

Ons moet nou sterk wees in ons geloof dat God ons
weer sal red soos hy ons voorouers by Bloedriver
gered het. Onthou: by God is níks onmoontlik nie.
As dit Sy wil is dat ons volk selfs weer oor die hele
Suid-Afrika moet regeer, dan sál dit so wees. Daar-
om is ons vryheidsideaal haalbaar. Nou moet na-
sionalistiese Afrikaners egter nie onder mekaar
baklei oor hóé die grense van ons volksrepubliek
eendag gaan lyk nie, want dié grense sal op God

se tyd deur bloed getrek word.

(Mnr. Jan-Tinus Smuts is 'n voormalige HNP-jeug-
leier en voormalige redaksie-lid van Die Afrikaner.
Hy was ook destyds 'n adjunkleier van Suiderland
Aksie en leier van Suiderland Jeug. Hy skryf tans
artikels op ‘n vryskutbasis, waarin hy sy eie stand-
punte stel, en wat Die Afrikaner plaas om denke
en debat te stimuleer.)
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Verskil tussen RSA 
en die wêreld

Sarel kry onlangs die onderstaande pittige verge-
lyking in sy posmandjie:

• As jy die Noord-Koreaanse grens onwettig oor-
steek, kry jy 12 jaar harde arbeid.
• As jy die Afghaanse grens onwettig oorsteek,
word jy geskiet.
• As jy die Saoedi-Arabiese grens onwettig oor-
steek, sal jy tronk toe gestuur word.
• As jy die Sjinese grens onwettig oorsteek, sal
daar dalk nooit weer van jou gehoor word nie.
• As jy die Kubaanse grens onwettig oorsteek, sal
jy in politieke tronk gegooi word om te verrot.

EGTER! As jy die Suid-Afrikaanse Grens onwettig
oorsteek, kry jy:
* 'n werk;
* 'n bestuurslisensie;
* 'n pensioenkaart;
* welsynstoelaes;
* kredietkaarte;
* 'n huis;
* 'n gratis onderwys, en
* gratis gesondheidsorg.

Byvoordele sluit in!
* wapens van jou keuse.

En in Suid-Afrika kan jy!
* moor;
* dwelms gebruik;
* drink en bestuur;
* steel;
* verkrag.

MAAR ASSEBLIEF Suid-Afrikaners MOET NIE in
'n openbare plek ROOK nie - dit is onwettig.

• En Sarel kan nog byvoeg: moet net nie Covid en
veral die inenting bevraagteken nie...

Meneer Andrew Windsor

Minder as 24 uur nadat 'n Amerikaanse regter
bevind het dat die Britse gewese prins Andrew wel
in die hof moet verskyn om te verduidelik waarom
hy na bewering 'n tienermeisie seksueel misbruik
het tydens die Epstein-sage, het Buckingham Pa-
leis 'n verklaring uitgereik waarin die koningin hom
effektief onterf.

Met onmiddellike effek word alle ordetoekennings,
militêre eerbewyse en sy titel "Koninklike Hoog-
heid" van hom weggeneem en word hy uit die lyn
van opvolging vir die Britse troon verwyder. Wan-
neer hy dus hof toe gaan, gaan hy as' n gewone
Brit, mnr. Andrew Windsor.

Andrew was nog altyd sy ma, die Britse koningin,
se witbroodjie, maar nou het sy ma blykbaar die streep
getrek en gesê: Nou moet jy maar jou pyne vat!

• Die Britse koningshuis het maar altyd die een of
ander skandaal wat sluimer. As dit nie hulle oer-
grootjie, queen Victoria, was wat ‘n tiende van die
Boerebevolking in twee oorloë in Suid-Afrika uit-
gewis het nie, is dit ‘n seun wat die troon moes ver-
laat, is dit ‘n troonopvolger wat met blomme praat
en aan wie sy ma nie wil oordra nie, of kleinkinders
wat emigreer en niks met hulle te doen wil hê nie...
As dit so aangaan, het ou Elizabeth nie meer ‘n
troonopvolger om aan oor te gee nie, en sal sy nou
maar met haar tweede 100 jaar moet begin.

‘n Interessante ete

In die vakansietyd het Sarel en sy wederhelf bietjie
by ‘n restaurant ingestap vir ‘n aandete.

Die gesprek het ongeveer so verloop:
“Hallo.”
“Hallo, tafel vir twee, asseblief.”
“Sekerlik, en jou naam?”
“Sarel Super”
“Goed. En het jy en jou gade julle inentingskaarte?”
“Ons het... Kan jy vir ons sê wie ons kelner sal wees?”
“Um, dit lyk of Zach julle kelner sal wees vanaand.”
“Uitstekend. Kan jy vir ons Zach se inentingskaart
wys?”
“Um...”
“En kan jy my ook bewys lewer dat Zach nie 'n
draer van MIV, Hepatitis A of B, of enige ander oor-
draagbare siektes is nie?”
“Um...”

(Vervolg op bladsy 13)



Die Afrikaner 4 Februarie 2022 13

(Van bladsy 12)

“Ons sal ook verkies om nie bedien te word deur
iemand wat op ontspanningsdwelms soos dagga,
ko-kaïen, meth, fentaniel of dergelike is of gebruik
nie, so as jy ons van Zach se mees onlangse me-

diese verslag kan voorsien, sal dit wonderlik wees.”
“Um... Laat ek die bestuurder vir jou kry.”
“Dit sal wonderlik wees, dankie.”

• Kry vir jou!!!

Buitelandse Nuus
Einde van pandemie in sig, 

Covid-19 word seisoenale griep

Die opskrif hierbo was die opskrif van een van Nederland se
grootste koerante, die Algemeen Dagblad (AD).

Net nadat Nederland oor die Kersgety weer van die
strengste inperkings gehad het, word nou bekend gemaak
dat Covid voortaan dalk net as ‘n seisoenale griep hanteer
sal word.

Hans Kluge, direkteur van die Europese tak van die Wê-
reldgesondheidsorganisasie (WGO) praat van 'n 'pande-
mie-eindspel', waarna Covid-19 'n seisoenale griep word.

Kluge skat dat omikron teen Maart 60 persent van die Eu-
ropeërs sal besmet het. En dit is goeie nuus, sê AD, want sodra

die huidige omikron-gedomineerde golf in Europa bedaar,
kan 'n maandelange tydperk van wydverspreide immuniteit
en dus min nuwe infeksies volg. Volgens die WGO-direkteur
is hierdie verwikkeling onder andere weens die feit dat baie
mense die siekte gehad het en 'n laer sensitiwiteit vir die virus
toon namate die weer warmer word. Soos dit teen die einde
van die jaar kouer word, sal Covid-19 terugkeer, maar nie
as 'n pandemie nie, glo Kluge. "Dit is waarskynlik dat Eu-
ropa na 'n soort pandemie-eindspel beweeg."

Kluge baseer laasgenoemde op die relatief sagte aard van
die omikron-variant, wat getoon het dat dit mense oor die al-
gemeen minder siek maak as die delta-variant. Gevolglik
verander Covid-19 geleidelik van 'n pandemie in 'n meer
hanteerbare endemiese siekte soos seisoenale griep. Kluge
hou egter wel 'n agterdeur oop waarvan die magsbehepte
politici baie sal hou: "Hierdie virus het ons meer as een keer
verras, so ons moet baie versigtig wees."

New York wil nie meer 
ernstige misdaad vervolg

Die distrik aanklaer van New York in Amerika, het gevra dat
die vervolging van ernstige misdade beëindig word. 

Alvin Bragg, nou 'n aanklaer in New York, het hierdie
voorstel gemaak tydens ‘n saamtrek in Harlem en sover
gegaan as om te sê dat baie misdade in New York nie meer
vervolg sal word nie. Dit blyk dus dat alle misdadigers wel-
kom sal wees volgens die beleid van die New Yorkse aanklaer.

Met die vertrek van die burgemeester van New York, Bill
de Blasio, en die verkiesing van Eric Adams, 'n demokraat wat
ten minste retories steun vir die polisie en wet en orde uitge-
spreek het, het sommige gehoop dat kommerwekkende mis-
daad-tendense in New York Stad omgekeer sou word.

Die vroeë tekens is nie belowend nie.
Alvin Bragg, nuutverkose Manhattan distrik prokureur, het

'n "dag 1-memo" vrygestel wat beklemtoon hoe verskeie mis-
dade - sommige redelik ernstig - nie meer onder sy leierskap
vervolg sal word nie.

Een van die misdade wat sy kantoor nie sal vervolg nie,
is gewapende roof van besighede. Verdagtes in daardie
sake wat met minder as $1 000 se gesteelde goedere weg-
kom, sal nou aangekla word van die mindere misdaad van
kleinlike diefstal.

Onder die ander misdade wat sy kantoor nie meer sal vervolg
nie, is weerstand teen inhegtenisneming, om nie te betaal vir
openbare vervoer nie, prostitusie en betreding. Basies is die

enigste misdadigers wat nou ernstige tronkstraf opgelê sal
word, moordenaars.

Dit word erger.
Selfs wanneer Bragg wel van plan is om tronkstraf op te

eis, sal die strawwe nie streng wees nie, want hy sê die mak-
simum vonnis wat vir enige oortreding gevra word, sal 20
jaar wees, en dat sy kantoor nooit lewenslank sonder parool
sal eis nie. 

Soortgelyke beleid word reeds deur ander radikale, linkse dis-
trik prokureurs regoor die VSA uitgevoer, soos Chesa Boudin in
San Francisco en Larry Krasner in Philadelphia.

Hierdie distrik prokureurs het polisiëring byna onmoontlik
gemaak, want selfs in die gevalle waar 'n reeds uitgerekte
skraal en beleërde polisiemag in staat is om misdadigers in
hegtenis te neem, word hulle baie gou weer op straat gesit.

Die gevolg is dat geweldsmisdaad die hoogte in skiet, en
ander misdaad soos diefstal uit winkels, ook toeneem.

Die New Yorkse distrik prokureur het gesê dat sy beleid
bedoel is om "regverdigheid en veiligheid te trou." Maar
gegewe die besonderhede van sy memo, is dit duidelik dat
hierdie huwelik 'n bedrog is.

Die New York-polisiedepartement se nuut aangestelde
polisiekommissaris Keechant Sewell het gesê sy dink hulle
kan openbare veiligheid in gevaar stel. "Ek het hierdie be-
leid bestudeer en is baie bekommerd oor die implikasies vir
jou veiligheid as polisiebeampte, die veiligheid van die pu-
bliek en geregtigheid vir die slagoffers," het sy in 'n e-pos
aan polisiebeamptes geskryf.
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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.)

Australië Polisiestaat?

Die nuus van die optrede van ‘n klompie oorgretige
polisiemanne het onlangs soos ‘n veldbrand deur
die wêreld versprei!

Dit kan vergelyk word met die nuus van die Soweto-
opstande in Suid-Afrika, 60 jaar gelede!

Min mense buite Australië, besef dat Australië ‘n
ontsaglike groot land is. Die oppervlakte van Aus-
tralië is omtrent dieselfde as die oppervlakte van
die VSA, met minder as 10% van die bevolking!
Wes-Australië alleen is drie keer so groot as die
RSA en hier woon minder as 3 miljoen mense in
Wes-Australië, waarvan 15% uit Suid-Afrika kom!
Wes-Australië is ook die rykste staat in die Fede-
rasie van State van Australië. Hier is ‘n oormaat
van alle minerale, olie, gas, goud en diamante!

Die vooruitgang van die mynbedryf in Wes-Aus-
tralië is te danke aan die ontsaglike hoeveelheid
Suid-Afrikaners wat in die bedryf betrokke is!

Omdat Australië ‘n sosialistiese regeringstelsel het
en dit so ‘n ryk land is, is dit ‘n fantastiese land om
in te woon.

As ‘n pensioenaris kry ek ‘n pensioen wat meer is
as my SAL-pensioen. My mediese dienste is gratis.
(My galblaasoperasie het my 60 rand gekos!) Ek
ry gratis op alle openbare vervoer, kry afslag op
feitlik alles wat ek koop of benodig!

Te danke aan die duisende Suid-Afrikaners wat
hier in die mediese bedryf werk, is mediese dien-
ste van die beste in die wêreld!

Rentekoerse is belaglik laag... Minder as 3% op
verbande!

Die ekonomie van Wes-Australië groei teen 8%
per jaar en hier is ‘n ontsaglike tekort aan geskool-
de arbeiders!  Openbare vervoer is fantasties, die
paaie is altyd in ‘n uitstekende toestand en paaie

baie veilig! Totale padsterftes in Wes-Australië
verlede jaar: 46!!!

Die rede waarom Suid-Afrikaners so goed doen in
Australië, is waarskynlik daarin gesetel dat hulle
bereid is om hard te werk en baie meer skeppend
en ondernemend van geaardheid is!

Die Australiërs erken dat die mynbedryf in Aus-
tralië, se sukses direk te danke is aan die be-
trokkenheid van die Suid-Afrikaners!

Ek ken die federale minister en adjunkminister van
Australië baie goed en ek kan ons lesers verseker
dat hulle baie lojaal teenoor "ons" mense in Suid-
Afrika is. 

Ook die federale eerste minister, Scott Morrison,
is baie lojaal teenoor ons!

Wat die spul Jamtarries betref wat hulle mag so
effe oordryf het... dit was ‘n enorme verleentheid
vir die regering en die mense van Australië!  Ons
is nie sulke optrede gewoond nie!

Ek het persoonlik by die minister beswaar aan-
geteken en is verseker dat daar baie streng teen
die betrokke polisiemanne opgetree is!

Een saak wat egter baie kommer wek is die manier
waarop Sjina besig is om hulle in Australië in te grawe!

Sjina is reeds die grootste besitter van landbou-
grond in Wes-Australië en die arbeiders op daardie
plase is meesal Sjinese!  Die hawe van Darwin be-
hoort ook aan die Sjinese!

Daar is dus niks wat die Sjinese verhoed om ‘n
vliegdekskip, ten volle bewapen, in die hawe van
Darwin vas te meer nie! Dit is vir Peter Dutton, die
minister van verdediging en sy adjunk, Andrew
Hastie, ‘n bron van groot kommer!

Met ‘n moontlike oormaat van Sjinese en onbe-
perkte geld, kan Wes-Australië maklik ‘n provinsie
van Sjina word.

Die mynbedryf in Wes-Australië verdien 90% van
Australië se uitvoerverdienste en Sjina is by verre
die grootste kliënt!

In die oostelike state van Australië is die invloed
van Japan weer ‘n groot bron van kommer!

Beide die Sjinese en die Japanese is beter werkers
as die gemiddelde Australiër en baie meer lojaal
teenoor hulle werkgewer!

As Suid-Afrika rede tot kommer het... Australië het
waarskynlik baie meer!

Sakkie van der Merwe
Mandurah, Wes-Australië
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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. 4:18 Terwyl die pad van die regverdiges is
soos die lig van die môreglans, wat al helderder
word tot die volle dag toe.

Oordenking:

Sjoe!! Hoe meer keer ‘n mens die vers lees, hoe
dieper hy insink in die verstaan, hoe groter die ver-
dwaasdheid aan die voorreg die gelowige aange-
doen!

Die wyse Salomo vat in ‘n enkele sin soveel Nuwe
Testament-waarhede vas! Twee daarvan is: Mat.
5:16: Laat julle lig só skyn voor die mense, dat
hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat
in die hemele is, verheerlik. En Heb. 12:14:  Jaag
die vrede na met almal, en die heiligmaking waar-
sonder niemand die Here sal sien nie.

Salomo sê dat u en my lewe, deur die geloof alleen
geregverdig, skyn soos die môreglans. Hy stel dit
as ‘n onomwonde feit! Dit stuit my in my spore!! Is
dit waar van my? Hierdie spreuk van Salomo gryp
nie net vooruit na die lig van Jesus Christus nie, dit
veronderstel my gehoorsaamheid aan die opdrag
van Christus in Mat. 5 en gee die gevolg daarvan
ook mee! 

Dit onderstreep my voorreg om in die verdorwe
wêreld waarvan Paulus aan Timotheüs skryf en
waarin u en ek leef, lig te wees! Die pad te kan ver-

helder vir die soekende! Daarteenoor! Hoe sou
hierdie wêreld gelyk het as dit nie reeds waar was
nie!

Verder die waarheid dat hierdie lig van my algaan-
de helderder word! So soos die môreglans! Dit sluit
by die Hebreër-skrywer aan wat my dit as feit stel
dat daar geen verskil is tussen ‘n groef en die graf
nie! As my lig nie soos die môreglans is nie, as dit
nie altyddeur helderder word nie, as ek in ‘n groef
val... is ek ook in die graf van ewige dood! 

Gebed: Hemel Vader, hoe ellendig klein voel ek
nie teenoor die vreugde voorreg, opdrag wat U my
ellendige mens gee om vir U lig in hierdie wêreld te
wees nie! Laat my lig tog asseblief, getrou, altyd
meer en meer lig soos die môreglans gee Vader.    

AMEN

Woord en wêreld
Die vreugde van gelowige (lig) wees!

Deur Dr. Gideon Grobler

Dr. Gideon Grobler
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Ag mens, nou het ek alweer ‘n
tameletjie van ‘n probleem. Dit
lyk my die nuus dat Tweede Wind
‘n lekker plek is om jou tweede
jeug uit te leef, het wyd en syd
versprei en nou kom die mees
onverwagte mense kuier. Eintlik
om te snuffel, jy ken mense.

Uit die bloute kom hier toe gister
‘n regte brief met ‘n regte pos-
seël en al by my aan.

Van die Koekemoers af — jy ont-
hou die verhewe “Kou-ekke-moors”
in die stad wat destyds so hulle
neuse vir my mooi wit hoender-
haan opgetrek het. Nou ja, die
Kou-ekke-moors wil kom kuier
en sommer oorslaap ook.

Servaas het allerhande beswa-
re. “Lettie, jy weet hoe voel hulle
oor hoenders en jou haantjies
kraai al vroeg die hele wêreld
wakker. Boonop is hier nou katte
ook. Moenie staan en sonde soek
nie.”

“Maar Servaas, wat kan ek doen?
Hulle is aangetroude familie.”

“Vra vir die Van Sitterts. Septimus
het net gister gesê hulle woon-
eenhede is nou reg vir gaste. Sit
hulle in Koekemakranka, dan is
hulle nie onder ons voete nie.”

Vroegoggend het ek toe die pad
gevat agter die bakoond verby
en deur die eikelaning na Kwarta

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..

toe. Sy was haar gewone vrien-
delike self en sê ek kan gerus
die mense na haar toe bring. Sy
het lank genoeg vir die kinders
van mense wat dink hulle “het
gearriveer” skool gehou om die
Kou-ekke-moors te kan hanteer.
Dankie tog.

Ai, hier het intussen so baie ge-
beur, ek weet eintlik nie waar om
te begin nie. Naas, Neels en Sie-
nie se bokke het begin lam en
hulle het nog veld nodig. Naas is
bietjie moeg vir die woonwa en
neem nou die oop erf langs hulle
oor. Hy begin praat ook van huis
en nog stalle bou. Die kaasma-
kery het so pragtig ontwikkel,
hulle verskaf nie net kaas aan
Handelspos nie, maar verkoop
ook in die dorp.

Nadat die padversperring ver-
wyder is, het al meer en meer
mense by Handelspos ingery en
dis nou ‘n gewilde uitspanplek vir
die dorpenaars. Sarie en Bettie
kan amper nie byhou nie, maar
oom Janneman het gelukkig ook
begin help met die bakoond en
die bedien van gaste onder die
boom.

Sarie en Bettie het dus laasweek
een van die moderne warmlug-
oondjies gekoop sodat hulle vin-
nig eetgoed kan bedien.

Donderdagoggend toe ons kuier,
moes almal die oond bewonder.
Sarie besluit om vir ons te wys
hoe vinnig dit ‘n hoender bak en

almal loer kort-kort in die laaitjie.
Uiteindelik is die hoender heerlik
sappig gaar met ‘n kraakbruin
velletjie en haastig pluk Sarie die
laaitjie oop. Te haastig, want laai
met hoender en al beland op die
vloer, haar skoene blink van die
hoendervet. Sy gee een harde
gil en almal probeer red aan die
gevalle hoendertjie. Pieternella-
kat dink dis Krismis en bestorm
Sarie se skoene, terwyl koelkop
Bettie sê: “Ag, ons bak hom nog ‘n
bietjie, dan is al die kieme dood.”
Koffie help in krisisse.

Kondensmelk-koffie met ‘n hoen-
dertoebroodjie herstel vrede in ‘n
henneparty.

Gelukkig is die Kou-ekke-moors
nog nie hier nie, dink ek by my-
self. Ek hoop net Beaufort, Rosie
en die bokke gedra hulle....

Sal maar koffie en bakoondbrood
se hulp inroep.

Groete aan ou Swaer
Jou liefhebbende
Sus Lettie


