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Die vraag of die Afrikanerjeug steeds gebind is aan
die Gelofte van 1838, is deur die 11-jarige Celma
Bekker van Pietersburg beantwoord.

Op die vooraand van die Driedoornhoek Gelofte-
fees naby Pietersburg is ‘n talentaand vir die jong-
span gehou. Die feeskomitee kry dit reg om dit elke
jaar aan te bied en die kinders sodoende aktief by
die Geloftefees te betrek.

Waar die meeste kinders gesing het, het Celma
besluit om ‘n vyf minute-toesprakie te hou oor die
onderwerp.

Sy het dit so treffend gedoen, dat die redakteur van
Die Afrikaner, wat die volgende dag die feesrede
gelewer het by daardie fees, gevra het of haar toe-
spraak gepubliseer mag word omdat dit so deeg-
lik begrond en positief is.

Celma se volledige toespraak volg:

Geagte Feesgangers – in besonder: geagte JONG
feesgangers:

Hier staan ons... 

Só begin die gelofte waarmee Sarel Cilliers hom-
self en die klein groepie krygers saam met hom
verbind het tot ‘n grootse Gelofte. 

Hier staan ons...

VANDAG WEER, 182 jaar later – en nou is daar
mense wat vra: Is die Afrikanerjeug van 2021 nog
gebind aan daardie Gelofte van so lank gelede...?

Vir my, dames en here, is die antwoord eenvoudig:
Ons voorvaders HET mos met die Almagtige God
van hemel en aarde ‘n gelofte gesluit... so voorbarig
as wat dit dalk vandag vir ons mag klink. God HET
mos SY deel van die ooreenkoms nagekom – daar-
om is ook EK en elke jong Afrikaner gebind om dié
gelofte te hou!  Ons IS gebind – met méér bande

as wat ons dalk besef! Oorweeg saam met my die
volgende: Die bande wat ons bind is dié van

• geloof;

• bande van bloed en eerbaarheid; en

• bande van dankbaarheid en herinnering.

Die EERSTE band wat ons bind, is die band van
geloof. Daardie klein groepie krygers wat by die
Wasbankspruit bymekaar getrek was, moes on-
wrikbaar geglo het in die krag van gebed; en die
almag van die Here God – anders sou die aflê van
die gelofte tog sinneloos gewees het. Toe Andries
Pretorius by die trekkers aangekom het, tref hy
hulle moedeloos en wanhopig aan. Maar hy, ook ‘n
diep gelowige, praat hulle aan. Hy oortuig hulle: “’n
Saak sonder God begin, is vrugteloos”. Die direkte
gevolg van sy oortuiging, loop uit op die aflê van die
gelofte. En onder die aanvoering van Pretorius, word
die mees ingrypende slag gelewer in die militêre
geskiedenis van ons land.

(Vervolg op bladsy 3)

Celma Bekker



Aan die einde van ‘n jaar is dit altyd rede-
lik maklik om terug te kyk na wat die jaar
gebeur het. Aan die begin van ‘n nuwe
jaar is ‘n ander oefening, soos om uit te
maak wat in die kristalbal aangaan.

Een saak is egter reeds kristalhelder en
dit is dat hierdie jaar ook maar ‘n moeilike
jaar gaan wees, waarin veral die Blanke en
die nasionalistiese Afrikaner in die beson-
der, die teiken sal bly van swart verwyte
en jaloesie. Die eerste tekens het ons al
binne die eerste dae van die jaar opgemerk.

As ons dan so ‘n bietjie mag bespiegel
oor wat die nuwe jaar kan inhou, gaan die
oorheersende tema waarskynlik die leier-
skapsverkiesing van die ANC wees aan
die einde van die jaar. Die eerste slag-
ordes is al opgestel en ‘n kwalik bedekte

leierskapstryd is reeds aan die gang.
Aan die een kant is dit Cyril Ramaphosa wat die mag wil

behou en probeer om by wyse van ‘n koorddans tussen twee
verskillende denkrigtings oor die kloof te kom.

Aan die een kant sy groep, wat dit met die vorige leiers-
verkiesing maar net-net gemaak het, en kompromieë wat
gemaak moes word om ‘n skeuring te vermy, aan die ander
kant die steeds stewige Zuma-faksie, oftewel die sogenaam-
de Radikale Ekonomiese Transformasie (RET)-groepering.
Dit is nie duidelik hoe sterk hulle presies is nie, maar dat hulle
deur onluste die land tot stilstand kan dwing, het ons reeds
verlede jaar in Natal en die Witwatersrand gesien.

Deesdae wil dit voorkom of die RET-groep gelei word deur
Lindiwe Sisulu, wat skynbaar haar oog op die leierskap het,
en graag geskiedenis wil maak as die eerste vrouepresident
van Suid-Afrika. Gelukkig is daar nie meer te veel hoop dat
Nkosazana Dalmini-Zuma daardie eer te beurt sal val nie.
Sy het by feiltik almal ongewild geword as gevolg van haar
belaglike inperkingsregulasies.

Sisulu het die jaar afgeskop met ‘n striemende aanval op die
land se grondwet en die regbank, veral nadat die eerste Zondo-
verslag na staatskaping openbaar gemaak is. Regter Zondo
het haar tydens ‘n mediakonferensie geantwoord. ‘n Onbe-
kende ANC-woordvoerder het wel gesê dat die ANC hom van
haar uitsprake distansieer, maar van die leier van dié party, is
daar nog geen woord gehoor nie. Hy gaan waarskynlik ook
‘n soort stille diplomasie volg sodat hy nie nodig het om op
iemand se tone te trap nie. Hy wil immers tog die leier bly...

Die Zondo-verslag het stilweg die notules van die ANC se
Kaderontplooingskomitee gepubliseer. Die ANC is woedend
daaroor, want hulle het gevra dat Zondo hulle moet waarsku as
hy dit sou doen, sodat hulle dit by wyse van ‘n interdik kan keer.

Gelukkig was Zondo slimmer as dit, maar dit bewys weer
eens dat die hele Zondo-kommissie uiteindelik een van die
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grootste geldvermorsingsoefeninge in die Ramaphosa era sal
uitstaan. As die ANC self sy spore wil doodvee, en die Zondo-
kommissie wys vingers na ANC kaders, en selfs Ramaphosa
self, moet ons nie dink dat daar noemenswaardige optrede uit
gaan voortspruit nie, ten spyte van die Nasionale Vervolgings-
gesag se huidige maar waarskynlik kortstondige ywerigheid om
mense in te trek om te help om vervolgings in te stel. Die kor-
rupte politici sal uiteindelik besluit wie word vervolg en wie nie.
Al waarvan Zondo redelik seker kan wees, is dat hy nie per-
manent aangestel gaan word as hoofregter nie, want hy laat
hom skynbaar nie heeltemal deur die ANC voorskryf nie.

In Ramaphosa se toespraak by die ANC se verjaardagvieringe,
het hy dit beklemtoon dat onteiening sonder vergoeding sal
voortgaan, al het die parlement nie die land se grondwet ge-
wysig gekry nie. Hy gaan ander wetgewing daarvoor instel.

Dit gaan dus steeds een van die bedreiginge van die nuwe
jaar wees.

Ander negatiewe aspekte waarvoor ons onsself moet reg-
maak, sluit onder andere in:
• Minimum lone vir plaas- en huiswerkers gaan verhoog, terwyl
produksie en opleiding nie ‘n rol speel nie, en ten spyte daar-
van dat dit die reeds enorme werkloosheidsyfer gaan verhoog;
• Eskom gaan sy tariewe verhoog. Tans vra hulle vir 20,5%,
maar selfs al word die “net” 10%, raak dit onbetaalbaar vir
huishoudings, boerderye en besighede;
• Eskom het een van sy opwekkingseenhede by Koeberg
afgeskakel vir langtermyn-instandhoudingswerk. Beurtkrag bly
‘n bedreiging vir die nuwe jaar;
• Alhoewel die grootste deel van die land juig oor die beson-
dere reënval die laaste twee maande, is dit ook so dat die wis-
pelturige Suid-Afrikaanse klimaat soms na die anderkant
oorslaan – van jarelange droogtes, tot skielike vloede, oorstro-
ming en verlies van oeste. Dit kan lei tot hoër voedselpryse;
• Daar gaan naarstigtelik gesoek word na die R1 miljard wat
skielik aan die taxibedryf beloof is as “Covid-vergoeding”.
Netso word ‘n verdere R1 miljard benodig om die parlements-
gebou in Kaapstad, wat erg beskadig is tydens ‘n brand, te
herstel. Met volgende maand se begroting kan dus verwag
word dat daar nog heffings by die reeds buitensporige brand-
stofprys gevoeg gaan word. Dit is mos die maklike melkkoei;
• Nog meer betogings: Bloemfontein is eerste in die ry: Man-
gaung Service Delivery Forum wil die stad vir drie dae toe-
maak oor swak dienslewering – pas nadat waarskynlik die
meeste van hulle lede vir die ANC gestem het op 1 November;
• Skool-beheerliggame gaan verder van magte gestroop word
en tuisonderrig gaan aan bande gelê word as die Wysigings-
wetsontwerp op Basiese Onderwys goedgekeur gaan word;
• Nog meer stakings as gevolg van vakbonde se onrealistiese eise.
Van hulle het reeds hul veldtogte verskerp vir ‘n algehele nasiona-
lisering, met ander woorde ‘n suiwer kommunistiese bedeling.

Dan is daar tog sekere ligpuntjies ook, veral in volksgeledere.
Dit wil voorkom of daar groter gewilligheid is vir gesprekke

tussen organisasies en individue, soos op die HNP se laaste 

(Vervolg op bladsy 11)
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Dit is ŉ ou en mooi tradisie om aan die begin van ŉ nuwe
jaar aan ons geliefdes, gemeentes en volk Nuwejaars-
boodskappe te rig. Omdat ons toekomsgerig is, weerspieël
sulke boodskappe gewoonlik die hoop en verwagting dat die
jaar wat voorlê beter of voorspoediger sal wees as die een
wat verby is. Met drie weke van 2022 al agter die rug en
alle bedrywighede reeds in volle swang, kan daar kwalik
nog sprake wees van ŉ “Nuwejaars”boodskap. Tog kan ons
in hierdie onseker tye mekaar maar weer herinner aan die
apostel Jakobus se tydlose vermaning: “Kom nou, julle wat
sê: vandag of môre sal ons na dié en dié stad gaan — julle
wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie. In plaas dat
julle sê: As die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat
doen.”

Met dié vermaning ter harte genome, kyk ons vorentoe en
boontoe met betrekking tot ons volk omdat ons weet dat
ons lotgevalle in ŉ hoër en beter Hand is as ons eie. Dit
ontneem ons egter nie die plig en verantwoordelikheid om
hard en met toewyding te stry vir die behoud van die erfe-
nis wat deur ons voorgeslagte aan ons oorgegee is nie.

Dit was die wyse koning Salomo wat êrens geskryf het dat
ŉ lewendige hond beter is as ŉ dooie leeu. Toegepas op
ons volk se situasie kan ons sê dat wanneer ons aan die
einde van die jaar sal terugkyk, “klein” dinge wat gedurende
die jaar uitgevoer is, van groter betekenis sal wees as aller-
lei groot ondernemings waarvan gedroom is, maar wat net
by drome gebly het.

Mens bespeur soms ŉ geneigdheid by vele van ons
volksgenote om nuwe dinge, nuwe groeperings, nuwe aksies
na te jaag. Die nuwe inisiatiewe hou nuwe belofte in en die
entoesiasme daarvoor is groot. Maar wanneer dit nie aan die
— dikwels onrealistiese — verwagtings wat daaraan gestel
word, voldoen nie, kwyn die belangstelling daarvoor en
word na ŉ nuwe strooihalm gegryp. Om nuwe dinge te
begin, is maklik. Om daarmee vol te hou, is ŉ perd van ŉ

Boodskap vir 2022 van die 
leier van die HNP

ander kleur. 
As ons maar net kultureel kon handhaaf wat ons 28 jaar

gelede, toe die politieke mag oor ons vaderland so klakkeloos
prysgegee is, gehad het, sou ons volk vandag veel sterker
gestaan het, in staat om die aanslae teen ons met soveel
meer effek te weerstaan. Om te handhaaf, is dus op sigself
al iets groots; om daarop voort te bou, getuig van doel-
gerigtheid en lewenskrag, en dit werk aansteeklik. Daarom
is dit die moeite werd om in die jaar wat voorlê ons kulturele
en geestelike erfenis te koester en te bewaar. Eers wanneer
ons volk, wat in hierdie stadium maar taamlik verflenterd en
gefragmenteer daar uitsien, weer kultureel en geestelik
sterk staan, sal daar in die woorde van wyle dr. D.F. Malan
uit die graf van die huidige doodsheid verrys nuwe hoop,
nuwe vaderlandsliefde, nuwe wilskrag en nuwe eenheid —
om doelgerig en vasberade die groot en dringende vraag-
stukke van ons volk op te los. Dit is nie ŉ kitsresep nie, dit
verg deursettingsvermoë, volharding en offerbereidheid. Van
die Voortrekkers, wat by uitstek dié eienskappe gehad het,
het NP van Wyk Louw geskryf:

“Hul het aan geen groot daad gedink
of roem of rykdom, en gesink
eenvoudig sterwend, in die dood,
soos ŉ donker fondamentklip val
en nié weet van die suil wat groot 
hoog oor hom in die son sal blink.”

Kom ons gryp die geleenthede wat op ons weg lê, self met
dié gesindheid aan, sonder om te wag dat een of ander
“leier” eers na vore kom en die toon aangee. Dan sal ons en
ons nageslag aan die einde met behae en dankbaarheid kan
terugkyk op hierdie moeilike tydvak in ons geskiedenis.

Andries Breytenbach
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Joe Biden beoordeel 
na ‘n jaar aan bewind

Die linkse Amerikaanse president, Joe Biden, het
belowe om 'n verenigende leier te wees wat poli-
tieke norme sal herstel en saam met alle Ameri-
kaners sal werk om die land te genees in 'n tyd van
politieke toksisiteit. Maar in die eerste jaar van sy
termyn het hy niks in die verband gedoen nie. Hy het
eerder daarin geslaag om sy teenstanders verder
kwaad te maak en sy bondgenote teleur te stel, en
nou blyk dit dat hy guns verloor het onder sommige
van sy mees vurige ondersteuners, naamlik die
hoofstroom-nuusmedia.

Verskeie linksgesinde nuusberigte is die afgelope
tyd in berigte en meningskolomme gepubliseer wat
Biden gekap het in reaksie op die oënskynlike neder-
laag van sy omvattende planne om die Ameri-
kaanse verkiesings op te knap. Die mislukking, het
hulle aangevoer, was gelyk aan die kursus vir
Biden se eerste jaar.

"Biden sluit jaar een af op 'n epiese verloorreeks,"
het Axios se Mike Allen en Jim VandeHei geskryf
in 'n blitsige oorsig van sy ploeterende leierskap.

"In die twee maande sedert die ondertekening van
die $1 triljoen infrastruktuurwetsontwerp in wetge-
wing, het president Biden byna elke groot maat-
reël op die dinge wat die meeste saak maak, af-
geskiet. Biden, wat in hierdie tyd 'n jaar in sy amp
vier, was nog nooit minder gewild in die land nie,
nadat hy en sy party hulle beywer het vir “Build
Back Better” en stemreg – en misluk,” het hulle
aangevoer.

"Dit is selde dat 'n president in stryd is met Repu-
blikeine, gematigde Demokrate en liberale Demo-
krate - alles op een slag," het hulle bygevoeg. "Maar
dit is waar Biden hom bevind aan die begin van 'n
verkiesingsjaar, wat baie Demokrate glo, sal lei tot
die verlies van die Huis en miskien die Senaat."

Washington Post-rubriekskrywer, David Ignatius,
het geskryf: "Biden faal polities, en nie net as ge-
volg van Republikeinse obstruksie nie."

Ignatius het voortgegaan om die stilstand van Biden
se verkiesingshervormingswetgewing uit te lig,
sowel as sy stryd om 'n volledige weergawe van sy
“Build Back Better” maatskaplike bestedingspakket

deur te gee as voorbeelde van die president se on-
doeltreffende leierskap, selfs in 'n tyd waarin Demo-
krate elke hefboom van federale mag beheer.

As sodanig het hy aangevoer dat Biden moet op-
hou om die Republikeinse opposisie te blameer vir
die konsekwente nederlaag van sy politieke agen-
da en eerder in die spieël moet begin kyk.

"Dit is tyd dat Biden homself afvra hoekom hy in
hierdie moeras is," het hy gesê. "Biden is besig om
sy pad polities te verloor. Terwyl hy steun van pro-
gressiewes in sy eie party najaag, het hy versuim
om weergawes van sy maatskaplike bestedings-
pakket en stemregwetgewing te skep wat hy met
brose meerderhede kon deurstaan. Hy het sy wiele
gedraai."

Die kritiek het nie daar opgehou nie. CNN-hoof-
redakteur, Chris Cillizza, het in 'n artikel erken dat
Biden se verdelende toespraak in Atlanta - waar-
tydens hy die verkiesingswetsontwerp bekend ge-
maak het deur Republikeine met segregasie-ge-
sindes te vergelyk - "meer skade as goed gedoen
het."

In reaksie op die toespraak het selfs die Demo-
kratiese senator, Dick Durbin, 'n bondgenoot, gesê:
"Miskien het die President 'n bietjie te ver gegaan."

Verlede maand het CNN se Harry Enten gesê,
"Biden het gehardloop om mense bymekaar te
bring. Hy het tot dusver misluk."

USA Today het kort daarna by die koor aangesluit,
met 'n verslag met die volgende opskrif: "Terwyl
stemreg onstuimig raak, dreig Biden se versuim
om sy eie party te verenig wéér."

In die verslag is aangevoer dat Biden se jongste
terugslag ernstige vrae laat ontstaan oor sy vermoë

(Vervolg op bladsy 5)
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om enigiets deur wesenlike wetgewing te bereik.
Daar was ook opgemerk dat die president se mees
onlangse mislukking op die mees ongeleë tyd ge-
kom het.

"Die terugslag kom ook 'n week voor Biden sy eerste
jaar in die amp sal vier, 'n oomblik wat tipies gewy
word aan die viering van die president se suksesse
die afgelope jaar. Maar jaar een se oorwinning sal
waarskynlik oorskadu word deur die president se
onlangse tekortkominge," het die verslag gelui.

USA Today het David Cohen, 'n professor in politieke
wetenskap aan die Universiteit van Akron, aange-
haal en gesê: "Dit is ‘n verskriklike verleentheid vir
die aansien van sy presidentskap" en "vernietigend"
vir sy agenda.

Dit is duidelik dat die meeste mense Biden se eerste
jaar in die amp as allesbehalwe suksesvol beskou.
Sy histories lae gunstigheidsgraderings bewys dit.

Maar vir die grootste deel van die jaar is hy be-
skerm deur verdedigers in die hoofstroommedia,
selfs terwyl krisis ná krisis die land geruk het, soos
die deurmekaar onttrekking uit Afghanistan en die
voortslepende immigrasiekrisis by die suidelike grens.

Nou, hoewel dalk net effens, blyk dit dat sy ver-
dediging begin tuimel.

Hillary terug in 2024?

Met dié dat Joe Biden se eerste jaar in die amp as
Amerikaanse president as ‘n teleurstelling en selfs
mislukking beskryf word, is die Demokrate reeds
besig om skadebeheer toe te pas en te kyk na ‘n
ander kandidaat vir die 2024 verkiesing.

Twee Demokrate het 'n opiniestuk geskryf waarin
beweer word dat Hillary Clinton waarskynlik die
Demokratiese Party se beste hoop is om die Wit
Huis te wen tydens die komende 2024 presiden-
siële verkiesing.

"As Demokrate 'n kans wil hê om die president-
skap in 2024 te wen, is mev. Clinton waarskynlik
hul beste opsie," meen konsultant en menings-
peiler, Douglas Schoen, asook voormalige presi-
dent van die stadsraad van New York, Manhattan-
distrikspresident en staatsvergadering, Andrew Stein.

Schoen beskryf homself as ’n Demokraat op Twit-
ter. Die beskrywing op 'n New York Post-mening-
stuk deur Stein dui aan dat hy 'n Demokraat is.

Schoen en Stein wys op Biden se swak graderings
in meningspeilings, asook ander kwessies, en reken
dan dat Clinton die leemte van haar party se leier-

skap kan vul.

“’n Volmaakte storm in die Demokratiese Party maak
’n eens ondeurgrondelike scenario aanneemlik: ’n
politieke terugkeer vir Hillary Clinton in 2024,” skryf
die twee. “Verskeie omstandighede – president
Biden se lae gewildheid, twyfel oor sy vermoë om
op 82 herkiesbaar te wees, visepresident Kamala
Harris se ongewildheid en die afwesigheid van nog
’n sterk Demokraat om die kaartjie in 2024 te lei –
het ’n leierskapsvakuum in die party, wat mev.
Clinton lewensvatbaar sou kon vul."

As Biden hom vir herverkiesing beskikbaar sou stel
en wen, sal hy 82 jaar oud wees wanneer hy sy
tweede termyn begin.

Clinton, wat die 2016 presidensiële verkiesing teen
Donald Trump verloor het, het voorheen gedien as
'n senator van die staat New York en as die minis-
ter van buitelandse sake onder die kleurling-presi-
dent, Barack Obama.

"Sy is reeds in 'n voordelige posisie om die 2024
Demokratiese genomineerde te word. Sy is 'n er-
vare nasionale figuur wat jonger as mnr. Biden is en
n ander benadering kan bied as die ongeorgani-
eerde en ongewilde een wat die party tans volg,"
skryf Stein en Schoen.

Boris Jonhson vra 
baie om verskoning

Boris Johnson moes sommer vroeg in die nuwe
jaar in die Britse Laerhuis om verskoning vra vir 'n
partytjie wat tydens streng inperkings gehou is.
Maar sy verdediging het swak en hol geklink, en
dit is nie die eerste keer nie.

Daar was voorheen al meerdere male gebeure waar
Johnson gesukkel het om verskoning te vra of moei-
like vrae te beantwoord.

In Augustus 2018 het Johnson, destydse minister
van buitelandse sake, vroue met 'n Moslem-sluier
(boerka) vergelyk met “briewebusse en bankrowers.”
Hy word gou van Islamofobie beskuldig, en ver-
skeie joernaliste stroom na sy huis vir verduideli-
kings, waar hy vir hulle 'n koppie tee aanbied - 'n
oorspronklike dog deursigtige manier om moeilike
vrae te vermy.

’n Jaar later, September 2019, het die rubriekskry-
wer, Charlotte Edwardes, hom van onwelvoeglike
gedrag beskuldig. Johnson het haar glo tydens 'n
middagete in 1999 betas, toe hy 'n redakteur by
die tydskrif The Spectator was.

Vervolg op bladsy 6)
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Op die vooraand van ’n belangrike partykongres oor
Brexit het Edwardes se rubriek vir ’n groot opskud-
ding gesorg. Wanneer 'n Britse joernalis Johnson
regstreeks oor die bewerings konfronteer, loop hy
ongemaklik om die kwessie.

Aan die einde van 2019 word gesprekke oor Brexit
warm. Die Britse kanaal, ITV, wil tydens 'n besoek
aan premier Johnson 'n paar vrae vra, maar John-
son weier om met hulle te praat. Uiteindelik kruip
hy weg in 'n koelkamer om 'n onderhoud te vermy.

Na 'n ernstige ineenstorting sal kroeë in Julie 2020
in die Verenigde Koninkryk heropen. Tydens 'n on-
derhoud met LBC word Johnson gekonfronteer
met 'n ongemagtigde reis van sy pa na Griekeland.
Ook hier weier Johnson om kommentaar te lewer
oor die netelige kwessie.

Onlangs het ITV onthul dat Johnson se werkne-
mers aan die einde van 2020 'n Kerspartytjie ge-
reël het terwyl inperkings gegeld het. Wanneer 'n
video uitlek van sy personeel wat met die partytjie
spot, kan Johnson nie anders as om verskoning te
vra nie.

Skaars 'n paar weke later kom ITV weer uit met
nuwe onthullings oor partytjies in Januarie 2022 by
Downingstraat 10. Weer eens het streng inperkings
gegeld. Hierdie keer word gesê dat Johnson dit
bygewoon het. Die Britse premier moet dit in die
Laerhuis verduidelik. Maar volgens Johnson be-
hoort "Die Downingstraat-tuin aan die kantoor."
Ten slotte vra hy tog teësinnig om verskoning, ter-
wyl die opposisie die mees denkbare publisiteit
daaruit probeer haal. 

Nederland het nou rekord 
van gewelddadigste polisie

Nederland is internasionaal geopenbaar as ’n land
waar vreedsame betogers deur die polisie met honde
aangeval word.

Waar Australië se polisie voorheen die rekord gehou
het vir die mees gewelddadige onderdrukkers van
anti-Covid-betogings, het daardie twyfelagtige eer
nou die Nederlandse polisie van Amsterdam toe-
geval.

In Nederland word hooggeroemde menseregte
deur die regering vertrap en die hele wêreld het dit
tydens ‘n onlangse betoging gesien.

Die polisie se onderdrukking tydens die betoging
is gekenmerk deur uiterste geweld teen ongewa-

pende burgerlikes, soos gewoonlik net in die erg-
ste kommunistiese diktature ervaar word.

Die polisie het doelbewus vreedsame betogers in
'n lokval gelei en hulle toe wreed aangerand deur
hulle deur polisiehonde te laat byt en met knuppels
op die betogers los te brand.

Sosiale media het gegons van foto’s en video-
beelde van die polisie se optrede.

Die skare betogers was etlike duisende sterk, en
as hulle werklik handgemeen met die polisie wou
geraak het, sou hulle dit maklik kon regkry. Hulle
het nie, maar die polisie het sy redelike perke by
verre oorskry.

Putin en EU op breekpunt?

Die Russiese president, Vladimir Putin, se eis dat
die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie (NAVO)
van sy grense met Rusland moet onttrek, is teen-
produktief. Die 'neutrale' Finne sê hulle sal self
besluit of hulle by die alliansie gaan aansluit.

Josep Borrell, die Europese Unie (EU) se hoof van
buitelandse sake, het met Oekraïense militêre per-
soneel in Luhansk, die streek in die ooste van die
Oekraïne, gepraat. Dit was die eerste keer dat die
EU se topdiplomaat dit gedoen het sedert die
Russe die streek oorrompel het. Borrell het ook
met Oekraïense soldate en burgerlikes gepraat.

Tydens sy besoek van twee dae wou Borrell duide-
lik maak dat die EU vierkantig agter die regering in
Kiëf staan aangesien dit toenemend deur Rusland
bedreig voel. Sy aankoms in Kiëf is dus baie waar-
deer. “Met die Russe wat ons toenemend afpers
en dreig, is die besoek tydig,” het die Oekraïense
minister van buitelandse sake, Dmitro Koeleba,
gesê. “EU-ondersteuning was nog nooit sterker nie.”

Maar Borrell het ook 'n ander doel gehad. Sy be-
soek kom op die vooraand van deurslaggewende
samesprekings tussen Rusland, die VSA en NAVO
oor toenemende spanning by die Oekraïne se
grense, waar die Russe na raming 100 000 troepe
versamel het. Die Amerikaners en die Russe sal
dit binnekort in Genève bespreek. Amerikaanse
president Joe Biden het reeds sy Russiese eweknie
gewaarsku dat hy 'n duur prys sal betaal as sy
troepe binneval.

NAVO hou ook noodkonsultasies. Sekretaris-gene-
raal Jens Stoltenberg het aangekondig dat 'n spe-
siale vergadering van die NAVO-Rusland-raad in 

(Vervolg op bladsy 7)



Die Afrikaner 21 Januarie 2022 7

(Van bladsy 6)

Brussel gehou sal word. Die doel is om die dertig
lidlande bymekaar te bring in die aanloop tot die
Russies-Amerikaanse samesprekings.

Die EU is die een wat nie aan tafel sit in al hierdie
diplomatieke geweld nie, en dit is nie na wense vol-
gens Borrell nie. Hy het dit daarom duidelik gemaak.
“Wanneer daar oor veiligheid in Europa gepraat word,
moet die EU aan die tafel sit. Die veiligheid van
Oekraïne het ook gevolge vir die veiligheid van Eu-
ropa.”

Dit lyk asof die Europese Kommissie Biden nie heel-
temal vertrou nie. Miskien wil hy 'n ooreenkoms met
Putin aangaan om die Europese vasteland weer in
invloedsfere te verdeel. Dit is in elk geval waarna
die Russiese president mik. Hy eis immers dat
NAVO op papier plaas dat die Oekraïne nooit by
die militêre alliansie kan aansluit nie en hy wil hê
dit moet wapens en troepe aan sy grense met Rus-
land onttrek. Dit ruik na 'n nuwe verdeling in in-
vloedsfere. Maar daardie tyd is verby, volgens Borrell.

Dit is logies dat Borrell eis dat die EU by die tafel
aansluit. Sommige van die EU-lidlande kan hul stem-
me deur NAVO laat hoor, maar dit geld byvoor-
beeld nie vir Finland en Swede nie. Hulle is nie
lede nie en dit lei tot senuweeagtigheid in Stock-
holm en Helsinki. Die Finne weet beslis hoe dit is
om in 'n Europa te woon waarin die VSA en Rus-
land besluit tot watter invloedsfeer 'n land behoort.
Tydens die Koue Oorlog was Finland in 'n moeilike
posisie. Moskou het geëis dat dit absoluut neutraal
moet wees.

Ná die val van die Ystergordyn kon die Finne by
NAVO aansluit, maar hulle het besluit om dit nie te
doen nie. Hulle het gedink dit is die beste oplos-
sing. Dat die Russe weer sou inval – soos in 1939
– het ondenkbaar gelyk.

Maar met Moskou wat al hoe harder op die militêre
trom slaan - die Russiese buitelandse sake-woord-
voerder het op Oukersaand gesê dat "NAVO-lid-
maatskap van Swede en Finland ernstige militêre
en politieke gevolge sal hê" - is die atmosfeer in
die twee Skandinawiese lande besig om te verander.
In die afgelope dae het meer en meer Finse politici
die idee uitgespreek om tog NAVO-lidmaatskap te
oorweeg. Dit het begin met president Sauli Niinistö.
Hy het gesê Finland is nie van plan om sy vryheid
van keuse prys te gee nie. “As geopolitiek verander,
sal dit hoofsaaklik die kleiner lande raak.” Eerste
minister Sanna Marin het agter die president gestaan
en selfs die Groenes, altyd koel liefhebbers van
NAVO, sê nou hardop dat die land die NAVO-opsie

moet oorweeg. Die Swede het dit reeds duidelik ge-
maak dat hulle nie gediend is deur Putin se eise nie.

Omdat beide lande nie NAVO-lede is nie, ag hulle
dit van kardinale belang dat die EU in die komende
weke by die onderhandelingstafel aansluit. “Die
soewereiniteit van sommige lidlande, insluitend
Swede en Finland, word van buite die Unie uit-
gedaag,” het Niinistö gesê. 'Dit maak die EU 'n be-
trokke party.”

Inentingspaspoorte 
beheer mense, nie siekte

Melissa Ciummei, 'n finansiële belegger van Noord-
Ierland, is diep bekommerd dat inentingspaspoorte
meer soos datapaspoorte gebruik sal word om deel-
name aan die samelewing te kontroleer en te beheer.

Sy glo die paspoortstelsel is geskep om 'n finansiële
herstel teweeg te bring, wat ons mislukte geldeen-
heidstelsel vervang.

Triljoene dollars word aan banke geskuld en daar
is geen manier om dit terug te betaal nie. Aangesien
paspoorte (digitale ID’s) van kritieke belang is vir die
implementering van hierdie nuwe finansiële stelsel,
sal verpligte inenting van alle burgers, jonk en oud,
noodsaaklik wees om die plan te laat slaag.  Om te
verhoed dat hierdie nuwe stelsel ingestel word,
moet mense net nie daaraan deelneem nie.

Ciummei sê in ‘n indiepte digitale onderhoud dat data
die nuwe goud is en energie is die nuwe geldeen-
heid. Elites sien mense as data, en of daardie data
nuttig of skadelik is vir die nuwe wêreld wat ons in
die gesig staar, hang daarvan af of ons met hul
planne saamstem of nie. Daar is geen mediese redes
om 'n entstofpaspoort te hê nie. Entstofpaspoorte
doen niks om jou gesond te hou nie, maar veran-
der jou in werklikheid in 'n naspeurbare eenheid van
data. “Ons is in die Chinafikasie van die hele wêreld.
Eers sal daar sosiale krediettellings met aansporings
kom, dan kom die finale mandate soos ons tydens
hierdie pandemie gesien het.

“Ons beweeg van die Internet van Dinge na die In-
ternet van Liggame, waar al jou persoonlike inlig-
ting in jou liggaam gehou sal word, wat aan kuns-
matige intelligensie gekoppel sal word. Ons sal 'n
mikroskyfie kry, as beeste gemerk word, maar die
meeste van ons sal nie kla nie, want dit is alles vir
die algemene belang. Menslike gedrag sal gebruik
word om die IK te bevorder, terwyl jy 24/7 gemonitor
sal word. Totdat mense hierdie werklikheid aan-
vaar, sal hierdie pandemie voortduur,” sê Ciummei.

(Vervolg op bladsy 8)
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Die nuwe digitale monetêre stelsel behels die op-
sporing van elke transaksie, daarom moet die hui-
dige geldeenheidstelsel gaan, en dit is nou al baie
jare in voorbereiding. Kriptogeldeenhede is nie die
antwoord nie, dit is nie die digitale goud wat baie
mense dink nie. Vyand van alle kripto-geldeen-
hede is dop wat nou geskep is, vroeër of later sal
mense uit hierdie illusie moet kom. “Ons is in oor-
log; nie-nakoming is die antwoord. Solank jy aan-
hou om vir jou kettings te betaal, kan jy nie kla dat
jy gevange gehou word nie.”

Kortliks gestel, is die uitgewerkte roete soos volg:

1. Die P(l)andemie is om jou te dwing om die ent-
stof te kry.
2. Die inenting is om jou te dwing om die *entstof-
paspoort / gesondheidskaart* te kry.
3. Die paspoort is om jou te dwing om die Sosiale
Krediettelling te kry.
4. Die maatskaplike krediettelling is om jou te
dwing om die regering te gehoorsaam.
5. Die regering kan jou nou kos, medisyne, toegang
tot behuising, reis, werk, verbande, gesondheidsorg,
toegang tot openbare vervoer, petrol, ens. weier.

Sulke "entstofpaspoorte" is 'n noodsaaklike deel
van die biometriese ID2020-projek van die "Digital
Identity Alliance", wat gestig is deur Bill Gates -
deur Microsoft en GAVI - en die Rockefeller Foun-
dation, wat self geaffilieer is met die "Known Tra-
veler"-program opgestel deur die Wêreld Ekonomie-
se Forum.

Die idee om 'n pandemie te gebruik om strenger be-
heermaatreëls van bo na onder in te stel, geskoei
op Sjina se stelsel van "sosiale krediet", is die eerste
keer beskryf in 'n 2010 Rockefeller Foundation-ver-
slag (die sogenaamde "sluitstap"-scenario).

Intussen het ‘n onlangs opgerigte Sweedse tegnie-
se onderneming ’n skandeerbare mikroskyfie uitge-
vind wat in arms ingeplant kan word en mense se
Covid-inentingstatus vertoon, berig Wales Online.

Die digitale inplanting van die Sweedse maatskappy,
wat twee millimeter by 16 millimeter meet, is so ont-
werp dat jou inentingspaspoort verskyn wanneer
jy dit skandeer.

Maar die betrokke maatskappy, DSruptive Subder-
mals, het onder skoot gekom van kritici, van wie
sommige die toestelle as "indringend" beskryf het.

Hannes Sjoblad, direkteur van DSruptive Subder-
mals, het nou gereageer en gesê die tegnologie is
hier om te bly. “Hierdie tegnologie bestaan en word
gebruik of ons daarvan hou of nie. Ek is bly dit word
in openbare debat gebring.

“Nuwe tegnologieë moet wyd gedebatteer en ver-
staan word. Slim inplantings is 'n kragtige gesond-
heidstegnologie. Dit is wat ons by DSruptive bou en
ons doel is om gesondheidsorg op ’n wêreldskaal
te transformeer.”

Die toestel, wat 100 euro kos vir 'n mikroskyfie, werk
deur die plek op die arm met 'n selfoon te skandeer.
Sjoblad verduidelik: “Dit beteken dit is altyd toe-
ganklik vir my, of enigiemand eintlik, wat my wil
lees. As ek byvoorbeeld na die flieks of na 'n winkel-
sentrum gaan, kan mense my status nagaan, selfs
al het ek nie my foon by my nie."

Sjoblad beweer dat die inplantings nie opsporings-
toestelle is nie, en slegs in gebruik sal wees wan-
neer dit geskandeer word.

Macron maak Franse kwaad

Tydens ‘n onderhoud met ‘n Franse dagblad het
Emmanuel Macron, president van Frankryk, ‘n dwars-
klap na alle Franse burgers gegee, nie eens net na
die oningeëntes nie.

Politieke waarnemers beskou dit as verbysterend,
want 'n sittende president het nog nooit so ver ge-
gaan in 'n amptelike verklaring nie. Dit is dalk ook nie
so onverwags nie, want daar word bewerings gemaak
dat Macron tekens van geestelike onstabiliteit toon.

Hy het naamlik gesê dat hy die sogenaamde “vax-
ers” en “anti-vaxers” vir mekaar wil kwaadmaak,
sodat die “vaxers” die lewe vir die “anti-vaxers” on-
draaglik sal maak, sodat laasgenoemdes hulself
sal laat inent teen Covid-19. Ongeveer 61% van
die Franse bevolking is gekant teen die gedwonge
inentings. Waar goedgesindheid vir die eerste twee
inentings nog op 80% gestaan het, het die entoe-
siasme vir ‘n derde inspuiting gedaal tot 35%.

Wat Macron nou bereik het, is dat beide groepe
kwaad is vir hom, want in wese stook hy ‘n sosiale
burgeroorlog aan.

Selfs daardie Franse afgevaardigdes, wat onwrik-
baar agter die inentingsveldtog gestaan het, was
verbysterd.

Macron se kinderagtige ultimatum wat deur Le Pa-
risien gerapporteer is, sal verskriklike gevolge hê
vir Macron self. Dit het nou moontlik geword om
die president te beledig. Tot nou toe was daar 'n
soort verbale nie-aanvalsverdrag tussen die poli-
tiek en media-verteenwoordigers en die regime. Sy
provokasie het egter 'n vloed van beledigings op
Franse sosiale platforms ontketen, selfs van die mees
rustige openbare figure.

(Vervolg op bladsy 9)
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Van die kommentare lui soos volg:

“Macron en sy kliek Playmobils vee, soos alle dikta-
tors, hul agterent af met die paar krummels van de-
mokrasie wat in hierdie verwoeste land kan
oorbly.”

“Hy het nog nooit eens so gepraat oor terroriste,
dwelmhandelaars, pedofiele, misdadigers nie… Dit
is skandelik, hy het mal geword. Walglik.”

“Die beleid van verlies van burgerskap word nou
ten volle aanvaar op die hoogste vlak van die staat.
’n Groot keerpunt.”

“Macron se opmerkings verdien 'n rewolusie van
1789 tot die mag van 10! Hierdie ou is mal!”

Professor Didier Raoult het in sy jongste video
teen hierdie waansin gewaarsku: “Hierdie krisis
openbaar versoekings wat ons reeds in die verlede
ge-sien het. Wanneer ’n mens nie meer in staat is
om feite van jou eie menings te onderskei nie, dan
is jy in ’n gevaarlike besigheid.”

Die regering wil die entstofpaspoort afdwing son-
der selfs die goedkeuring van die parlement.

Kazaksthan kwaad 
oor hoë brandstofprys

Een van die lande wat beskou was as een van die
mees stabiele van Sentraal-Asië se voormalige Sow-
jetrepublieke, die energieryke Kazaksthan, staar
sy grootste krisis in dekades in die gesig nadat be-
togers wat kwaad is oor stygende brandstofpryse,
regeringsgeboue bestorm het.

Betogers het op 5 Januarie 2022 die burgemeester
se kantoor in Kazakhstan se grootste stad, Almaty,
bestorm toe ongekende onrus in die Sentraal-Asia-
tiese nasie uitgeloop het.

Na berig word, het die polisie in Kazakstan “dosyne”
betogers gedood wat oornag administratiewe geboue
in die land se grootste stad Almaty probeer bestorm
het.

“Ekstremistiese magte het probeer om administra-
tiewe geboue, die Almaty-stadspolisiedepartement,
sowel as plaaslike polisiekommissariate aan te val,”
het Saltanat Azirbek, polisiewoordvoerder, volgens
die nuusagentskappe Interfax-Kazakhstan, TASS
en Ria Novosti gesê.

“Dosyne aanvallers is uitgeskakel,” het hy gesê en
bygevoeg dat die polisie hul identiteit verifieer.

Volgens plaaslike media het die ministerie van bin-

nelandse sake gesê minstens agt wetstoepassers
is in die geweld dood en 317 gewond.

’n Rusland-geleide militêre alliansie het gesê dit sal
vredesmagte stuur om die land te “stabiliseer”, en
die massabetogings op “inmenging van buite” ge-
blameer.

Immigrante oorspoel Italiaanse eiland

35 000 onwettige immigrante het in 2021 op die
Italiaanse eiland Lampedusa geland, 'n rekord van
alle tye en 'n aansienlike toename vanaf 2020.

Die 35 000 immigrante wat op Lampedusa geland
het, is meer as vyf keer die grootte van die eiland
se bevolking, wat sowat 6 500 is. Die nuwe syfer is
ook 15 000 meer as die 20 000 immigrante wat die
eiland in 2020 ontvang het, berig InfoMigrants.

Lampedusa is 'n Siciliaanse eiland wat sowat 200
myl van die kus van Tunisië, Noord-Afrika geleë is.
Die eiland se relatiewe nabyheid aan Noord-Afrika
het gehelp dat dit 'n belangrike immigrasieroete na
Noord-Europa geword het, en dit is 'n gewilde hawe
vir die NRO-geleide 'immigrasietaxi'-hulpvaartuie
wat die Noord-Afrikaanse kus verken, al is daardie
skepe soms geweier.

Daar is 'n ontvangsentrum vir immigrante in Lam-
pedusa, maar die blote aantal aankomste het die
fasiliteit ver oorskry. Alhoewel dit oorspronklik vir
250 mense gebou is, kan meer as 1 000 immi-
grante of meer in klein bote soms in 'n enkele dag
op die eiland land.

Die internasionale NRO Dokters Sonder Grense
(MSF), een van die liefdadigheidsorganisasies wat
immigranteskepe in die Middellandse See befonds,
het in Oktober voorgestel om die ontvangsfasiliteit
in Lampedusa uit te brei om die toenemende aan-
tal immigrante wat aankom, te akkommodeer.

Attilio Lucia, die plaaslike koördineerder van die
konserwatiewe Liga (Lega), het dié idee destyds
bevraagteken en gesê: “Ons beveg hierdie inval al
vir 35 jaar. Die NRO's moet verstaan dat hulle die
eiland moet verlaat. Die regering moet ingryp om
die landings te stop en eerder die noodsaaklike
strukture op te rig wat die Lampedusans nodig het.”

Franse hof bepaal: vrywillige inenting
kom neer op selfmoord

‘n Franse lewensversekeringsmaatskappy sal nie uit-
betaal nie, omdat die neem van entstof gelykstaande

(Vervolg op bladsy 10)
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is aan selfmoord en dit is nie gedek nie.

Die saak het voor die hof gedien en veroorsaak
tans opskudding en sensasie in Frankryk. ’n Ryk
bejaarde Paryse sakeman van Versailles, wat baie
lewensversekeringpolisse, ter waarde van etlike
miljoene euro’s tot voordeel van sy kinders en
kleinkinders uitgeneem het, het gesterf as gevolg
van Covid-inenting. Dié feit is nie deur die dokters
of sy lewensversekeraars betwis nie.

Die versekeringsmaatskappy weier die uitbetaling
omdat die oorledene op eie risiko opgetree het toe
hy die Corona-inenting ontvang het.

Om 'n eksperimentele inspuiting met noodlottige
gevolge te neem, is gelykstaande aan selfmoord,
sê die versekeraar.

Bowendien het die polis die gebruik van eksperi-
mentele middels en behandelings (insluitend die
inenting teen Corona) uitdruklik uitgesluit. Die fa-
milie het die versekeringsmaatskappy gedagvaar,
maar het verloor.

In sy uitspraak sê die regter: “Die newe-effekte van
die eksperimentele entstof is gepubliseer en die oor-
ledene kon nie beweer dat hy onbewus daarvan was
toe hy vrywillig die inenting geneem het nie. Daar is
geen wet of mandaat in Frankryk wat hom verplig het
om die inenting te neem nie. Daarom is sy dood in
wese selfmoord.” Die versekering is gevolglik dubbel
“binne terme”, want selfmoord is ook uitgesluit van die
polis.

Die opsomming van die hof se uitspraak lui: “Die
hof erken die kwalifikasie deur die versekeraar van
deelname aan die eksperiment van fase drie, waar-
van die bewese skadeloosheid nie gegee is nie, in
die lig van die aangekondigde newe-effekte, in-
sluitend die dood, as die wetlik vrywillige neem van
'n noodlottige risiko, word nie deur die polis gedek
nie en wetlik as selfmoord erken. Die familie het
geappelleer. Die versekeraar se verweer word egter
as geldig en kontraktueel geregverdig aanvaar, aan-
gesien hierdie geopenbaarde neem van 'n nood-

lottige risiko wetlik as selfmoord erken word, aan-
gesien die kliënt in kennis gestel is en ingestem
het om vrywillig die risiko van dood te aanvaar son-
der enige verpligte dwang.”

Hof verwerp Biden se inentingsopdrag

'n Inskrywing op Twitter deur die Withuis se per-
soneelhoof, is aangehaal in die Hooggeregshof-
uitspraak teen die linkse Amerikaanse president,
Joe Biden, se entstof-regulasie.

Baie linkses was kwaad en krities oor die 6-3-
uitspraak van die Hooggeregshof teen die Covid-
19-entstof regulasie op besighede wat Biden in
September uitgevaardig het. Die bevel sou deur
die Beroepsveiligheid- en Gesondheidsadminis-
trasie geïmplementeer gewees het en sou meer as
80 miljoen Amerikaners geraak het.

“Occupational Safety and Health Administration
(OSHA) het nog nooit tevore so 'n mandaat opge-
lê nie. Ook nie die Kongres nie. Inderdaad, alhoe-
wel die Kongres beduidende wetgewing ingestel
het wat die Covid-19-pandemie aanspreek, het hy
geweier om enige maatreël soortgelyk aan wat OSHA
hier afgekondig het, in te stel,” lui die meerder-
heidsbeslissing.

Effens verberg in die uitspraak was 'n aanhaling
van 'n antwoord op Twitter uit die amptelike reke-
ning van Ron Klain, die Withuis-personeelhoof. Klain
het 'n boodskap van MSNBC-anker aanbieder,
Stephanie Ruhle, beantwoord en die mandaat
beskryf as 'n "oplossing" vir 'n federale mandaat.

Klain word skynbaar gereeld gespot vir sy ontydige
plasings op Twitter. In Desember is hy gespot om-
dat hy getwiet het dat president Joe Biden federale
mag sou gebruik om die pandemie te verslaan.
Maande later het Biden toegegee dat die antwoord
van die state en plaaslike regerings sou moes kom.

Hy het ook probeer om Biden te onthef van ver-
antwoordelikheid vir voorsieningskettingprobleme
wat die ekonomie smoor deur dit in Oktober "hoë-
klasprobleme" te noem.
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Gelofte

(Van bladsy 1)

Maar hoe raak dit my, ‘n byderwetse tiener in ‘n
moderne tyd? Ek sal u sê: ONS aanbid mos nog
steeds die Almagtige God. Dieselfde God wat nie
toegelaat het dat ‘n klein bende gelowiges deur die
gevreesde Zoeloeleër op 16 Desember 1838 oor-
weldig is nie!  Ons lees ook nog dieselfde Bybel as
die een wat HULLE gelees het. Daarom moet ons
ook ag slaan op die waarskuwing wat ons lees in
Psalm 50:14:  Betaal jou geloftes aan die Aller-
hoogste...

TWEEDENS, word ons aan die Bloedriviergelofte
gebind met bande van bloed en eerbaarheid. U
sien, AS daar geen gelofte was nie; AS daar geen
oorwinning vir die Voortrekkers was nie, dames,
here en maats, was ons nie vandag hier nie. Die-
selfde BLOED wat in ons are vloei, het ook in húlle
are gevloei; want ONS is die nakomelinge van hulle
wat daardie gelofte gemaak het; ONS is die kin-
ders en kleinkinders wat daarin moet deel; soos
die gelofte lui...

Dan is daar EERBAARHEID. Elkeen van ons word
van kleinsaf geleer: Jou WOORD is jou EER. Dit
was nog altyd die credo van die Afrikanervolk: As
ek onderneem het om iets te doen, moet ek dit een-
voudig doen. As dit tog vir my as individu geld,
moet dit ook vir ons as VOLK geld! Ons voorouers
het hul woord gehou: Die geloftekerk is gebou en
die gebeure aan hul nageslagte meegedeel – en
nou is dit ONS beurt! En ons SAL ons kant bring –
want met SULKE voorouers, kan ons nie anders nie!

In die DERDE plek is daar die bande van dank-
baarheid en herinnering. Dis elkeen van ons se
plig om die gelofte te vier uit DANKBAARHEID vir
die mooi en kosbare erfenis wat ons ontvang het
van hulle wat  vóór ons geloop het. Kyk maar gerus
hier om ons – hier sit ons diep in die Bosveld van
die ou Transvaal... dié gebied waar ossewaspore
byna tweehonderd jaar gelede vir die eerste keer
die pad moes kom oopbreek! Hoe sê ‘n mens
DANKIE vir só ‘n erfenis??? Dieselfde Psalm maan
ons: Offer DANK aan God... 

Maar ten slotte is ons dalk by die belangrikste
band: Dié een van herinnering... want VERGEET
mag ons nooit! DIT is dalk die grootste verantwoor-
delikheid wat op ons skouers rus. HOE gaan ons
onthou, hoe kan ons weer die Afrikanervolk se ge-
wete wees? Kom ons vertel dit vir mekaar; lees die
verhale en sing van al die mooi dinge waarop elke
Afrikanerseun en -dogter kan trots wees... in kort:
VIER die Geloftefees!  

JA, geagte Feesgangers – HIER STAAN ONS..
vandag weer! Eitemal se bekende woorde roep
my, en elke jongmens vandag hier opnuut op om
ons bande met die verlede stewig gebind te hou
as hy sê...

Die klop van ons ossewawiele het die eeue se rus
verstoor,
Die klank van ons voorlaaierskote het klowe en
kranse gehoor.
Die diere het stil staan en luister - 
Die bome het bewend gefluister:
Dit is die koms van JONG SUID-AFRIKA.

DANKIE!

Kommentaar
(Van bladsy 2)

kongres voorgestel is. Laat ons hoop dat hier ‘n eerlike en oop
geleentheid kom om te besin oor die pad vorentoe vir ons volk.
Uit bostaande negatiewe punte behoort dit tog vir enige reg-
denkende en nie-opportunistiese volksgenoot duidelik te wees
dat hierdie bedeling niks vir die Afrikaner kan bied nie.

Einde Februarie is weer die jaarlikse herdenking van die Slag
van Majuba, by die Majubaberg. Dit is een van daardie volks-
feeste wat ons weer besiel uit die verlede se suksesse. Dit is
veral ‘n fees wat besondere aanklank vind by ons jongmense,
en daarom is dit veral vir ouers met kinders ‘n moet om dit by
te woon. Daar leer mens ook kortstondig wat veiligheid beteken,
waar jy die motor, woonwa of tent kan oop los sonder die
vrees dat dit gaan verdwyn.

Maar laat ons aan die begin van die jaar ons kalenders oop-
hou en merk vir die ander volksfeeste of belangrike gebeurte-
nisse, waaronder Van Riebeeckdag (6 April), Republiekdag

(31 Mei), Konsentrasiekampdag (16 Junie), Krugerdag (10
Oktober) en Geloftedag (16 Desember). Dan sal dit ook op 2
November 100 jaar gelede wees dat wyle mnr. Jaap Marais
gebore is, en wat vir ons ook ‘n dag van besondere betekenis is.

Al hierdie feesdae gee ons die geleentheid om as volks-
genote bymekaar te kom, te herdenk wat die Here vir ons in die
verlede beteken het, en wat dit vir die toekoms kan beteken.
Dit is ‘n geleentheid van saam verkeer, weer tot die besef te
kom ons is nie alleen agter ons duiwelsvurk, doringdraad en
veiligheidskameras nie. Daar is nog mense wat soos ons voel.

Laat ons ook die jaar groter betrokkenheid toon by instan-
sies wat goeie werk doen: landbou-organisasies, kultuur or-
ganisasies, kerke en andere.

Uiteindelik gaan 2022 so goed of sleg wees as wat ons dit
vir onsself gaan maak.

Die geskiedenis het getoon dat verset werk, veral as ons
Hemelse Vader deel is  daarvan soos by Bloedrivier. Laat ons
2022 ‘n opstaan jaar maak, en nie ‘n gaan-lê-en-vertrap-ons
jaar nie!
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ANC kry eie medisyne

Groot onmin heers onder die werknemers van die
ANC. Hulle het nou gedreig om te begin staak en
van die werk af weg te bly, totdat daar aandag aan
die betaling van hul salarisse gegee word. Van die
werknemers is drie maande laas betaal. Tydens ‘n
vroeëre vergadering is onderneem dat salarisse
die volgende dag betaal sou word, maar dit het nie
gebeur nie.

• Ja, dis nou vir jou ‘n ding. Nou kom die ANC se eie
werknemers agter wat ons geplunderde belasting-
betalers lankal weet, en nou voel hulle dit bietjie nader
aan hulself: Geen geld word betaal nie, want die
kas is leeg gesteel. Nou het die ANC te doen met
stakers, en voel nou hoe dit ander bedrywe raak
as hul vakbondmaatjies stakings afdwing. Dan be-
loof hulle om betaal te word, en is dit die soveelste
belofte wat gebreek word. Kry vir julle!

“Korrupsie uitroei”

Die ANC het, ten spyte van al die mooi praatjies
van sy president, nie werklik ‘n rekord dat hy ern-
stig is om korrupsie en diefstal uit te roei nie.

Een van die meer dapperes in die ANC, sy par-
lementslid, Mervyn Dirks, vra dat Cyril Ramaphosa
voor die Staande Komitee oor Openbare Reke-
ninge (SKOOR) moet verskyn. Dirks, wat ‘n lid van
SKOOR is, vra in ‘n brief aan die voorsitter dat Cyril
bietjie moet kom vertel wat hy presies weet van die
beweerde misbruik van openbare fondse vir party-
politieke doeleindes. Dirks sê SKOOR moet die
moed aan die dag lê om op te tree om die bewerings
te ondersoek.

Dit volg nadat ‘n klank-opname van ‘n ANC NUK-
vergadering die land se ore bereik het. Daar het
Ramaphosa erken dat hy bewus is van openbare
geld wat gebruik is vir ANC politieke veldtogte. Ra-
maphosa, wat nou al hoeveel keer op rekord is dat
hy korrupsie, diefstal en staatskaping wil uitroei,
wou egter nie die name van die betrokkenes bekend-
maak nie. Dirks beskuldig sy leier verder daarvan
dat hy ook voor die Zondo-kommissie verskyn en

onder eed dié belangrike inligting weerhou.
Nou ja, daar is die brief met die versoek vir ou

Cyril se verhoor afgelewer.
Cyril het natuurlik nie lus vir die storie nie. Hy wil

einde van die jaar steeds leier van sy party bly, dus
steek hy ‘n stokkie daarvoor.

Die ANC-hoofsweep, Pemmy Majodina, word
blykbaar gestuur om vir Dirks oor die vingers te tik.
Nee, meer nog, Dirks kry sommer opdrag om die
brief aan die voorsitter van SKOOR terug te trek.

Sarel het nou nie veel simpatie met Dirks nie. Hy
het homself in die verlede ook al geskaar by die
Radikale Ekonomiese Transformasie groep, en het
dit as geleentheid gesien om Cyril dalk weer met
Zuma te vervang.

• Hoe ook al: heel duidelik het Cyril iets om weg te
steek, weet hy wie die diewe is, maar hy swyg. As
openbare geld, staatsgeld wat by die belastingbe-
talers afgeneem is, gebruik is vir ANC verkiesings,
is dit immers diefstal? Dan het die land se hoogste
gesag, wat alles so mooi wil regruk, tog die plig om
‘n e-possie met besonderhede aan die Nasionale
Vervolgingsgesag te stuur?

“Verdedig die demokrasie”

En terwyl al die storms om ou Cyril se kop woed,
maak hy of hy niks daarvan merk nie, en gaan hy
voort met filosofiese twak.

In sy weeklikse brief aan sy “Fellow Souf Afri-
cans” sê hy Suid-Afrika moet die land se Grondwet
en die demokrasie verdedig teen enigeen wat dit
wil verswak en dat alle moontlike pogings aange-
wend moet word om seker te maak dat burgers nie
die vryhede verloor waarvoor hul hard gewerk het
nie. Hy sê korrupsie, sabotasie van ekonomiese
infrastruktuur en aanvalle op die integriteit van die
regbank moet beveg word. Ramaphosa sê die
bevindinge en aanbevelings van die Zondo-kom-
missie sal help om die land se instellings te herbou
wat deur staatskaping vernietig is.

• Is daar nog enige kommentaar nodig? Die demo-
krasie is ‘n klug. Hy regeer die land met ‘n minder-
heidsteun. Dis geen demokrasie nie, dis diktatuur
deur ‘n demokratiese staatsgreep. Zondo gaan help
om alles reg te kry, maar toe Zondo notules van
die ANC se Kaderontplooingskomitee publiseer, is
hulle briesend, want hulle wou dit by wyse van ‘n
interdik gekeer het. Vryhede is lankal verloor, veral
as jy blank is. Dan het jy nie meer die vryheid om
jou eie besigheid te besit en te bestuur nie, het jy
nie meer die vryheid om te kies wie jy wil aanstel 
nie, binnekort het jy nie die vryheid om te besluit of



Die Afrikaner 21 Januarie 2022 13

jy die Covid-inenting wil vat of nie, en as jy iets
daaroor wil sê, kom jy agter dat jy jou vryheid van
spraak lank al verloor het.

Ander soort diefstal

Terwyl die groot manne groot steel, steel die klein-
tjies min.

Wel, ook nie té min nie... 158 vuurwapens is uit
die Norwood polisiekantoor, in die noordelike voor-
stede van Johannesburg, gesteel en sommiges
daarvan is vir misdaad gebruik.

Nou eis die parlement vir beter bestuur en be-
heer oor die SAPD13-store.

Die SAPD 13-stoor is waar bewysstukke of inge-
handigde wapens “in veilige bewaring” gehou word.

Sover is natuurlik nog niemand aangekeer nie.
Sarel glo ook nie die wapens is gesteel nie. Dis
eerder verkoop deur polisielede aan misdadigers.

• Laat dit die les wees vir enige moontlike toekoms-
tige anmestie waartydens wapens ingehandig kan
word: jou wettige wapen gaan verdwyn, hetsy ge-
steel of verkoop, en in misdadigers se hande be-
land, wat dit gaan gebruik teen jou, jou kind, ouers,
kleinkinders of ander familie.

“Eertydse Glorie”...?

Die Mangaung Service Delivery Forum (MSDF) in
Bloemfontein het gesê hulle is moeg vir swak diens-
lewering in die stad, asook moeg vir korrupsie en
nepotisme. Hulle beplan daarom om die stad vir
drie dae te “sluit”.

Natuurlik het die meeste van hulle skaars drie
maande gelede vir die ANC gestem, maar hulle is
nou al kwaad.

Die beste staaltjie kom egter van die ANC burge-
meester, Mxolisi Siyonzana, wat sê daar moet eers
gesprekke gevoer word voordat daar net betoog
word. Maar dan die juweeltjie: hy sê mense het na
die metrobestuur gegaan en hulp aangebied om
die stad tot sy eertydse glorie te herstel.

• Het hy mooi gedink wat hy gesê het: die stad tot
sy eertydse glorie herstel...? Wie het die stad sy
glorie gegee, en wie het die glorie afgebreek en
sommer daarmee saam sy historiese stadsaal ook
afgebrand?

Afrika ent nie regtig nie

In sy omswerwinge in die wêreld se mediaplatforms,
kom hy af op ene Steve Kirsch wat 'n snaakse ver-

duideliking getwiet het oor hoekom derdewêreld-
lande nie 'n inentingsverpligting het nie.

“Sedert ek Kanada verlaat het, is daar nie meer
enige beperkings of 'n maskervereiste nie. Waarom
het mense in Derdewêreldlande vryheid en mense
in Noord-Amerika en Europa het kommunisme?

“Omdat Derdewêreldlande deur dwelmkartelle
regeer word en die regering nie genoeg mag het om
die Nuwe Wêreldorde te installeer nie. Dit het nooit
oor jou gesondheid gegaan nie, maar oor beheer.

“Daarom bly ek vir eers in Mexiko, want ek sal
eerder ’n eenvoudige en arm lewe met vryheid hê
as om in ’n luukse tronk te woon,” sê Kirsh.

Dan filosofeer hy verder oor die verskil tussen 'n
regering en dwelmkartelle.

“Al is albei georganiseerde misdaad; anders as
die regering, dwing dwelmkartelle jou nie om hul
dwelms te neem nie.”

Hy sê alhoewel dit klink na 'n pragtige storie, is
dit nie die rede nie. “Die Corona-bedrog is nie die
enigste aanval op Blanke-lande nie. Wit lande, en
slegs Blanke-lande, word al dekades lank aangeval.

“Die Marrakesh-immigrasieverdrag is onderteken
om Derdewêreld-immigrasie na Blanke-lande te
vergemaklik, nie andersom nie. Die kulturele ter-
reur wat die LGBTQ (“lesbian, gay, bisexual, trans-
gender and queer”) is, is spesifiek daarop gemik
om die Wit Westerse Christelike familie-eenheid te
vernietig sodat Blankes nie meer voortplant nie.

“Die klimaatswaansin is daarop gemik om die Wit
Westerse ekonomieë en nywerhede te vernietig.
Ons is selfs veronderstel om 'n toegewing te gee
aan die nieblanke-wêreld, wanneer ons geensins
die grootste besoedelaar is nie.

“Die gif-inspuiting is nog 'n wapen in die anti-
Blanke globaliste se arsenaal om Blankes uit te roei.

“Afrika het nou eers 7% ingeënt, Mexiko is op Iver-
mektien en neem nie meer deel aan die klug nie,
Indië en Japan is op Ivermektien en Sjina weier die
toediening van die Pfizer-inenting.”

• Inderdaad stof tot nadenke.

Só werk demokrasie

Chaos het nou al twee keer in die Johannesburgse
stadsraadvergadering uitgebreek, wat daartoe gelei
het dat die vergaderings moes verdaag en uitgestel
word.                                    

Die skuldiges: die ANC-lede, wie se president
dieselfde week nog gevra het dat die demokrasie
beskerm moet word, en daarin ondersteun deur
hulle “aartsvyande”, die rooi pette van korporaal-
gene-raal Julius Malema.

Die raad moes voorsitters van komitees aanwys.
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Die Speaker besluit toe dat komitee-voorsitters by
wyse van handopsteek verkies moet word. Die
ANC en EFF is daarteen en eis ‘n geslote stem-
brief – iets wat hulle altyd heftig teenstaan in die
parlement waar hulle die meerderheid het.

Nou eis die provinsiale LUR ‘n verduideliking van
Die Speaker, en dit sal Sarel nie verbaas as dit die
eerste stap is om die raad te ontbind en onder ad-
ministrasie van die provinsie te plaas nie. Dan is
die stad weer heel demokraties onder ANC-beheer.

Die Speaker wou skynbaar ‘n herhaling van ge-
beure aan die Oos-Rand verhoed. Daar het die
EFF, wat eintlik deel is van die DA-koalisie, met ‘n
geslote stembrief vir ANC-lede gestem vir die belang-
rikste poste, en dus verraad gepleeg teen die DA.

• Dis nou demokrasie in aksie!

Arme Novak

Die wêreld is lank besig gehou met die hele sage
van Novak Djokovic, die nommer een-tennisspeler
wat sy titel by die Australiese Ope wou gaan ver-
dedig.

Australië is een van die despotiese lande wat sy
eie mense tans op die gruwelikste wyse onderdruk
en van hulle menswaardigheid beroof as hul nie die
eksperimentele Covid-inenting wil neem nie. Maar
hulle gaan verder, en eis dat enige buitelandse
burger wat by hulle aandoen, dieselfde moet doen.

Djokovic het mediese vrystelling van die inenting,
omdat medici wat hom ken en ondersoek het, en
wat meer weet as enige Australiese amptenaar of
politikus, besluit het dat Djokovic waarskynlik on-
derliggende faktore het wat die inenting vir hom ge-
vaarlik kan maak. Hy kry dus mediese vrystelling.

Op grond daarvan is daar ‘n Australiese ampte-
naar wat Djokovic se visum goedkeur. Op die lug-
hawe is daar egter ‘n ander amptenaar wat die visum
wegvat, en Djokovic sy vryheid ontneem. Toe is
daar hofsake, met ‘n wen in die eerste rondte, en
politici wat sê hulle hoef nie daardie hofuitspraak te
gehoorsaam nie en steeds sy visum wegvat. Die
tweede hofsaak het Djokovic verloor, met die ge-
volg dat hy vernederend uit die land gedeporteer is
en vir drie jaar nie mag terugkom nie, geënt of nie.

Tydens ‘n soort meningsopname by die Afrikaanse
“His Masters’s Voice van die ANC”, RSG, is luis-
teraars gevra wat hulle daarvan dink, en Sarel was
verstom tot welke vlakke van breinspoeling en on-
logiese denke die mensdom al verval het. “Reëls is
reëls, en geen beroemde tennisster is daarbo ver-
hewe nie,” was min of meer die napraat-koor.

Die feit is dat Djokovic niks verkeerd gedoen het nie.
Hy het die regte mediese prosedures gevolg, nie on-
wettig op ‘n wankelrige bootjie van ‘n obskure eiland
in Australië gesluip nie, nee, hy het deur die regte
kanale aansoek om ‘n visum gedoen, dit gekry en
met sy masker op die vliegtuig geklim. As iemand
iets verkeerd gedoen het, was dit die amptenaar
wat die visum toegeken het.

En na die uitspraak van die tweede hof, sê die
Australiese eerste minister dat dit ‘n goeie uitspraak
is, want nou is Australië beskerm teen Covid.

• Werklik waar? Die Australiese inperkings maak
vrye bewegings vir buitelanders klaar moeilik ge-
noeg. Djokovic sou alleen in sy hotelkamer gebly
het, dalk af en toe vir oefening op ‘n afgeleë plek ‘n
paar balle gaan rondslaan, en uiteindelik voor ‘n leë
stadion speel waar sy opponent 30 meter en die
skeidsregter 15 meter van hom af weg is. “Sosiale
distansiëring” is tog die doeltreffendste oplossing
teen Covid? Of is dit dalk nie...?

Eish, gebreek

Duisende Suid-Afrikaners staar die moontlikheid
van geweldige verliese in die gesig omdat hulle ry-
bewyse verval het en hul dit eenvoudig nie hernu
kry nie. As mense nou in botsings betrokke raak, is
dit ‘n gulde geleentheid vir versekeringsmaatskap-
pye om te weier om eise uit te betaal, op grond van
“ongeldige rybewys”

Toe kom die aap uit die mou: Suid-Afrika het net
een masjien wat die hele land se rybewyse moet
druk. En hy het toe “gabreek, eish”. Maar niemand
weet daarvan nie. Ook nie hoekom hy gebreek is
nie. Dalk is hy gesteel en aan Biafra verkoop, wie
sal werklik weet?

Die breedsprakige minister van vervoer, Fikile
Mbalula, wat ook nie die land se gesteelde en ver-
nielde spoorstelsel herstel en op dreef kan kry nie,
“belowe” toe hy sal die masjien laat regmaak. In
Duitsland, waar hy skynbaar gemaak is.

• Sarel wil dié petalje nog sien, veral toe Mbalula
skynbaar teenoor iemand kwytgeraak het dat hy vir
‘n dag Duitsland toe wil gaan om te kyk hoe ver die
masjien se herstel is. Boonop is sy begroting nou
uitgeput nadat skielik ‘n miljard rand vir die taxi-
bedryf beloof is vir “Covid-vergoeding”, dus sal hy
waarskynlik slegs met ‘n tjek wat gaan hop kan be-
taal. En Sarel ken die Duitsers goed genoeg om
te weet dat hulle nie sommerso verniet werk nie.
Hulle het ‘n florerende werkende ekonomie wat dit
bewys!  
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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: Heb. 5:12 - Want hoewel julle vanweë
die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig
dat ‘n mens julle die eerste beginsels van die woorde
van God moet leer, en julle het weer behoefte aan
melk en nie aan vaste spys nie. 

Oordenking: Hoe ver verskil die groef van die graf?
Roetine en die stabiliteit wat dit bring is wonderlik,
maar... wanneer roetine my begin regeer, wanneer
dit heers oor my lewe, het dit laat geword in my
lewe! Ek moet daaroor, soos van alle ander dinge
in my lewe, in beheer bly, gereed om rekenskap
van te gee!

Uit Heb.5:12 is dit duidelik dat daar voortgang moet
wees! Alle gebeure, elke fase in my lewe word deur
die Almagtige beskik as ‘n geleentheid tot ontwik-
keling. Die ironie is dat niemand dié feit in die han-
delswêreld bevraagteken nie, maar nie noodwen-
dig dieselfde op die geloofslewe toepas nie. In-
teendeel, as gelowige, synde in Christus, is die
begin van alle verandering, in watter deel van my
lewe ook al, veronderstel om in my geloofslewe te
begin! Vandaar beoordeel die gelowige, evalueer
die gelowige die moontlike verandering in my so-
siale, beroepslewe of waar ook al.

Tog vind ons so dikwels dat dit juis die geloofslewe
is wat agterweë bly. Waar dit so tragies is om te
sien dat daar ‘n soort tevredenheid kom met die
stand van my geloofslewe. Tevrede met melkkos.

Ons moet onsself voortdurend daaraan herinner
dat dieselfde Hebreër in die boek opgeteken het:
Heb. 12:14 - Jaag die vrede na met almal, en die
heiligmaking waarsonder niemand die Here sal
sien nie. Om voortdurend te groei en te verander,
reformeer dus ‘n opdrag van God.

Daar is egter twee wyses van verandering. Hierdie
twee wyses is deur die Skrif heen duidelik. Daar is
die wat verander omdat die Woord dit voorskryf,
maar dit is nie waarvan hier gepraat word nie! Hier
word gepraat van ‘n voortdurende verandering om-
dat my hele hart, hele verstand en al my kragte, my
dwing om te verander om op dié wyse, mooier, meer,
beter dankie gesê te kry vir die genade wat ek in
Christus ontvang het. Ons sal die resultaat van die
twee wyses, twee motiverings hoékom  ek verander
soos volg kan beskryf: Wanneer ek doodgewoon
veranderings bring omdat ek hoor dit van my ver-
wag word, sou dit as dooie veranderings beskryf
kan word, ‘n stukkie groei in my “afgerigtheid”! Wan-
neer verandering die gevolg van my dankbaarheid is,
léwe dit en is geneig om ander daarheen aan te trek.

Gebed: O ons Vader, wat ‘n voorreg om deur U ge-
kies, deur U tot geloof gebring te wees nie! Laat hier-
die wete asseblief my denkwyse oorheers sodat U die
grootse eer uit elkeen van ons se lewens kry. 

AMEN

Woord en wêreld
Hoe bereid is ek om te verander?

Deur Dr. Gideon Grobler
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Die ou jaar is afgestof, opgevou
en weggepak, en Donderdagog-
gend het ons vrouens die nuwe
jaar rondom Union no. 8 verwel-
kom. Sommige van ons vriende
het gedurende Desember gaan
kuier en daar is baie nuus om uit
te ruil.

"Hoe was julle Geloftefees?" vra
Maria.

Sienie kyk oor haar bril. "Toe die
mans nog besig was om komi-
tees te kies en vergaderings te
hou, het ons sommer gou-gou
hier om die stoof al die beplan-
ning gedoen en reëlings getref,"
sê sy met haar skewe glimlag.

"Ja, met die gemuilband en ge-
kniehalter kon ons nie so 'n groot
groep mense uitnooi as wat ons
aanvanklik wou doen nie en be-
sluit toe op 'n soort van gesins-
fees onder die boom," kom van
Allegro.

"Ek kan jou sê, met so 'n klein
hegte groepie soos wat ons is,
kan sommer behoorlik fees ge-
vier word, en boonop was almal
betrokke," voeg Bettie by.

Suster, ek wens jy kon ons fees
bygewoon het. Woensdagmiddag
het die mans vir ons 'n regte ou
weermagtent langs die boom op-
geslaan, want dis 'n goeie reën-
jaar en die wolke het dik en grys
begin saampak.

Eerwaarde het ingestem om die

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..

dienste te lei. Woensdagaand
het ons lanterns aan sweepstok-
ke om die tent gehang. By die lig
van die lanterns het hy soos van
ouds die aand se Boekevat gelei.

Donderdagoggend het my haan-
tjies gesorg dat niemand ver-
slaap nie en is ons tent toe vir
die oggendgodsdiens. Daarna het
ons ontbyt gemaak op die skot-
telskare. Daar is darem min dinge
so lekker as varsgebraaide rib-
betjies, spek en eiers, gevolg deur
kondensmelkkoffie terwyl die son
se eerste strale die hoëveldgras
goudblink verf.

Om elfuur het Eerwaarde die ere-
diens gelei, waarna ons die Ge-
lofte afgelê het. Gabriël, ons wets-
geleerde, is 'n man met 'n groot
belangstelling in die geskiedenis
en het as spreker opgetree.

Dit was vir my baie interessant
dat hy, sowel as Eerwaarde, elk-
een 'n aspek van die Gelofte uit-
gelig het wat min in die kollig kom:
die wese van die wonderwerk wat
op Bloedrivier gebeur het. Daar
moes iets so buitengewoons ge-
beur het dat dit veroorsaak het
dat die handjievol Boere bykans
ongeskonde gebly het terwyl dui-
sende Zoeloes dood is en die
res verskrik die hasepad gekies
het. Wat presies was dit?

Eerwaarde het ds. CJ van Rooyen
aangehaal wat neergeskryf het
wat 'n ou Zoeloekryger aan hom
vertel het: "Ons is deur vrees
oorval toe daar waens van vuur
uit die hemel neergedaal het en

duisende figure in glinsterende
ligstrale om die laer stelling in-
geneem het."

Gabriël het die vertelling van
oom Gert de Jager, wat die feite
van sy pa en oupa gehoor het,
uitgelig: "Volgens die ou Zoeloe-
krygers het die keerpunt in hulle
aanval gekom toe hulle 'n mag-
tige leër met wapperende ba-
niere oor die landskap gesien aan-
kom het. Dit was berede soldate
gelei deur 'n enkele man met 'n
lang mes. Dit was hierdie ver-
skynsel wat die jong regimente
op die vlug laat slaan het."

Dit was tjoepstil om die stoof.

"Daar bestaan nog wonderwer-
ke," sê oom Janneman van die
deur af. "Kyk nou net hoe het ek
hier gekom! Mens moet net glo."

Daardie aand gesels ek en Ser-
vaas weer oor ons lekker Ge-
loftefees en hy noem 'n baie waar
ding. "Ons is 'n klomp oumense
wat van kinds af die Gelofte deel
van ons lewens gehad het. Wat
my so bekommer en wat ek dink
ons iets aan moet doen, is al die
kinders wat deesdae daarsonder
groot word.  Dink aan die kinder-
huise en plakkerskampe... ek dink
ons moet vanjaar daarop fokus
om 'n hand na ons volk se kin-
ders uit te reik."

Groete aan ou Swaer
Jou liefhebbende
Sus Lettie


