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Dit is hierdie maand, op 4 Maart om pre-
sies te wees, ‘n hele 50 jaar gelede dat die
Hendrik Verwoerddam geopen en in ge-
bruik geneem is.

Dit was op dié dag in 1972 dat die des-
tydse staatspresident, mnr. Jim Fouché, die
dam amptelik in gebruik geneem het. He-
laas was die groot “argitek” daaragter nie
daar om dit te kon aanskou nie: Dr. HF
Verwoerd was toe reeds byna vyf en ‘n half
jaar tevore in die parlement vermoor.

Van die vroegste tye af was daar die gedagte om die
Oranjerivier te “tem”, en sy bruisende watermas-
sas te gebruik vir die droë dele van die land. Reeds
in 1779 het kolonel Robert J Gordon, 'n Hollander
van Skotse afkoms in bevel van die Nederlandse
Oos-Indiese Kompanjie se garnisoen in Kaapstad,
die grense van sy domein verken en aangekom by
die oewers van die wye rivier wat die Hottentotte Ga-
riep (Rivier) genoem het. Gordon het dit na die Oran-
jerivier herdoop ter ere van die Nederlandse Prins
van Oranje, en het 'n klipbesaaide koppie geklim en
'n skets gemaak van 'n kloof wat hy Oranje Poort
genoem het — Oranjekloof. Min het hy geweet dat
die grootste dam in Suid-Afrika eendag in die rivier
naby die plek waar hy gestaan het, gebou sou word.

Waarskynlik was die gedagte aan so ‘n projek te
groot om ernstig op te neem. Die Oranjerivier dra
14% van die totale afloop in Suid-Afrika en voor die
begin van die Oranjerivierprojek het die meeste
van die water van Suid-Afrika se grootste rivier on-
gebruik in die see gevloei. Die Oranjerivierprojek
is daarom tereg as 'n “gewaagde en verreikende
plan” beskryf, maar die doel was om die betrokke
water te ontgin vir grootskaalse besproeiingske-
mas en hidroëlektriese kragopwekking.

Dr. Verwoerd was egter nie iemand wat hom laat
afskrik het vir groot en moeilike take nie en aan waag-

moed het dit hom nie ontbreek
nie. Hy het die visie gehad van
ontwikkeling en voorspoed wat
sou volg as die Oranjerivier benut
kon word. Hy het ook die groei-
ende waterbehoeftes van die land
voorsien, veral in die lig daarvan
dat Suid-Afrika ‘n land is met min
water hulpbronne.

As gevolg van sy visie het ‘n
destydse hoogs effektiewe Depar-
tement van Waterwese, onder sy
minister Fanie Botha, met die Oran-
jerivierskema begin.

(Vervolg op bladsy 8)

Die Verwoerddam in aanbou

Die Verwoerddam voltooi  en in vloed 50 jaar later.



Dalk sou menige leser uitgesien
het na ‘n baie lang en indiepte
artikel in hierdie uitgawe oor die
oorlog in die Oekraïne. Daar is ‘n
rede waarom dit nie gebeur het
nie.

Vir die vorige uitgawe het ons ‘n
artikel reg gehad oor wat agter
die spanning in daardie gebied
gesit het. Die oorlog was toe nog
nie aan die gang nie. Die wese
van die artikel het daaroor ge-
gaan dat die spanning nie gaan
oor die Oekraïne as sodanig nie,
maar eerder oor die Russe se
verbintenis met Duitsland. Duits-
land het besondere handelsbe-
trekkinge met Rusland, en die

nuwe gas-pyplyn, Nord Stream 2. Duitsland is
opgewonde daaroor, want dit kan sy ekonomie
‘n verdere hupstoot gee, maar Amerika probeer
alles in sy vermoë om Nord Stream te kelder,
want dit pas hom nie.

Goeie bande tussen Rusland en Duitsland kan
Amerika se invloed in Europa verminder, die
dollar kan dalk nie eens meer gebruik word nie,
en as die spanning dan weg is, is daar geen
noodsaaklikheid vir Amerikaanse troepe teen-
aan die Russiese grens nie, en is selfs NAVO
se voortbestaan in gedrang.

Daardie redenasie kan steeds geldig wees, al-
hoewel Wladimir Poetin van Rusland se ver-
sekerings dat hy nie die Oekraïne gaan binne-
val nie, toe nie veel werd was nie, en dit plaas
uiteraard sy eerlikheid onder verdenking. 

Ons is ver van daardie konflik verwyder, be-
halwe dat dit ons direk aan die sak raak met die
olieprys wat al stewig bo die honderd dollar per
vat verhandel en waarskynlik nog gaan styg,
omdat die Opul-lande se aankondiging van meer
olieproduksie nie aan die verwagtinge voldoen
het nie. Die laer as verwagte hoër produksie
kan dus hoogstens die prys stadiger laat styg,
maar voorlopig nie laat daal nie. Ons gaan dit
aan die sak voel.

Verder is daar nog nie genoeg inligting beskik-
baar wat nou al kan bepaal wie die held is en
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. Die oorlog in Oekraïne
wie die vark in die verhaal is nie. Ons het al
gewoond daaraan geraak dat as die linkse media,
onder aanvoering van die linkse Amerika, klaar
besluit het dat Poetin die vark is, ons ‘n groot
mate van versigtigheid aan die dag moet lê. Elke
saak het drie kante: die een kant, die ander kant,
en iewers tussenin die waarheid.

Dat Oekraïne geen engel-republiek is nie, is wel
waar. Was ‘n inval in sy westelike grondgebied
daarvoor nodig? Dit is tans nog ‘n ope vraag.
Wat egter wel bekend is, is dat Rusland al vir lank
waarsku dat die Amerikaanse wapenopbouery
binne Oekraïne moet stop en dat hy dit nie gaan
duld nie. Daardie provokasie het voortgegaan.

Douglas McGregor, 'n afgetrede kolonel van die
Amerikaanse weermag wat die Amerikaanse
ambassadeur in Duitsland sou word in die geval
van 'n Trump-oorwinning in 2020, het in 'n on-
derhoud met die Amerikaanse Fox News gesê
Poetin het die afgelope vyftien jaar gewaarsku
dat hy nie Amerikaanse troepe of missiele op
Rusland se grense sal duld nie. Die Weste het dit
eenvoudig geïgnoreer.

“Net soos ons nie hul troepe en missiele in Kuba
sal duld nie. Ons het Poetin geïgnoreer en hy het
opgetree. Hy kon onder geen omstandighede
toelaat dat Oekraïne by NAVO aansluit nie.”

McGregor glo dat die westelike deel van Oe-
kraïne toegelaat moet word om ‘n neutrale staat
te word. “Ons (VSA) beskuldig hom (Poetin) van
dinge wat hy nie wil doen nie, op ons gewone
manier om hom en sy land te demoniseer. Ons
moet nie vergeet dat Oekraïne vierde van onder
op die lys van 158 lande is wat korrupsie betref
nie. Dit is nie die liberale demokrasie nie, die
blink voorbeeld waarvan almal praat nie.”

Dit is bekend dat Zelensky joernaliste en oppo-
sisie politici tronk toe gestuur het en staan nie
die veelbesproke Amerikaanse "demokratiese
waardes" voor nie.

Dit is dalk die beste wat kan gebeur: Dat die twee
lande wat ‘n geskiedenis met mekaar het, me-
kaar uitsorteer. 

Mettertyd sal die prentjie wel inmekaar val en sal
die waarheid daaragter uitkom.
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Perfek vir ’n blaaskans op pad na Namibië of Namakwaland. Ons bied billike 
selfsorg-akkommodasie vir enkelinge tot gesinne van 6. Alle kamers is toegerus

met lugverkoeling, DStv, ’n klein kombuisie met yskas, mikrogolf en ketel. 
Eetgerei, linne en handdoeke word voorsien.

Normale prys: R400 vir 2 persone - spesiale afslag vir lesers van Die Afrikaner.

082 338 0934 / admin@werdakamers.co.zaR 6 900
(BTW uitgesluit) 1kW 

Draagbare Toestel
Hou ligte aan.

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

(h/v Koraalboom), Magalieskruin

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

Dolf Buitendach

Die “Stelsel” is beter Afrikaans, maar dit is meer
gepas om hier na die “Sisteem” te verwys. Menige
inwoners van Suid-Afrika was die afgelope paar
jaar meer as een keer die slagoffer van die “Sis-
teem”. Die Sisteem beheer groot organisasies se
inskakel- en oor die toonbankdienste (insluitende
hulle bestuur). Banke, versekeringsmaatskappye,
selfoonorganisasies, mediese organisasies en vele
ander plekke het die Sisteem in gebruik geneem.

Die Sisteem wat gebruik word, verskil nie veel tus-
sen die organisasies nie. ‘n Persoon wat probeer
inskakel ken die frustrasie om met ’n dooie stem,
wat die oproep beantwoord, te probeer kommuni-
keer. Die stem het ’n totale gebrek aan intelligen-
sie om die behoefte van die inskakelaar te verstaan
en bied slegs beperkte opsies wat soms nie werk-
lik die kliënt akkommodeer nie. Nadat die inskake-
laar dikwels vir ’n halfuur, op sy eie telefoonkoste,
moes aanhou (uithou) om na ’n lewendige stem
deurgeskakel te word, moet hy nog boonop onvry-
willig luister na die organisasie se musiekkeuse.

Die “marteling” van die kliënt verloop gewoonlik
soos volg:

Dit is “so of so ’n organisasie” natuurlik in Engels. As
jy ’n bestaande kliënt is druk “een”, as jy ’n rekening-
navraag het druk “twee”, as jy wil aansluit druk “drie”,
as jy Afrikaans verkies druk “vier” (pas op vir hier-
die keuse, dit werk gewoonlik nie en die kanse is
goed om afgesny te word). Voordat jy na iemand
deurgeskakel word, moet jy tot ’n halfuur aanhou
“omdat daar tans swaar verkeer ervaar word” (dit is
byna altyd die geval). Die onwelkome musiek gee
’n aanduiding dat jy nie afgesny is nie.

Uiteindelik antwoord iemand vriendelik om te ver-
neem wat die probleem is. As die probleem buite
die bestek van die operateur se beperkte toegelate
opsies val, kan die operateur nie help nie, want hy/sy
word nie toegelaat om “buite die kassie” te dink nie.
Moet nie waag om te vra om na ’n meer senior per-
soon deurgeskakel te word nie, want dan is die kanse
om afgesny te word byna verseker en moet die
proses weer van vooraf herhaal word.

Dit help ook nie om die organisasie persoonlik te
gaan besoek nie. Die persoon agter die toonbank
en die bestuurder word deur die Sisteem beperk
om sy gesonde verstand te gebruik en die Sisteem,
wat die uitklaring bepaal, toon geen bewyse dat
daar enige gesonde verstand en/of verbeelding in
die program-opstellingsproses van die Sisteem ge-
bruik is nie.

Enkele onlangse voorbeelde van die gebrek om “buite
die kassie” te dink en wat deur kliënte ervaar is sluit
die volgende in:

Veranderings in iemand se huwelikstatus as ge-
volg van afsterwe van ’n huweliksmaat neem vele 
maande en soms ’n jaar of langer om aangeteken 

(Vervolg op bladsy 4)
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(Van bladsy 3)

te word. Alhoewel die Departement van Binne-
landse Sake ’n sterftesertifikaat uitgereik het en dit
aan hulle getoon word, help dit nie om die depar-
tement te oortuig dat die verandering aangeteken
moet word nie. Die toonbankoperateur of die be-
stuurder weier ook om enige moeite te doen om
die proses te verhaas.

Tydens die hernuwing van ’n motorvoertuiglisen-
sie vir ’n voertuig in die eggenote se naam weier die
operateur om haar man se woonadresbewys te
aanvaar. Die huweliksertifikaat tussen die egpaar
is onvoldoende en die man moet die lisensiekan-
toor se vorm voltooi en ’n verklaring by die polisie
gaan aflê dat die eggenote by haar eggenoot woon.

’n Bekende bank weier om ’n getekende brief van die
eienaar van sy verkoopte huis te aanvaar wat die
bank betyds meedeel dat sy huis verkoop is sodat
hy nie ’n spesiale aflosheffing moet betaal nie. Die
bankbestuurder weier om die getekende brief te ont-
vang en dring daarop aan dat slegs die voltooiïng van

die bank se vorm aanvaar word. Dieselfde ervaring
is by een van die selfoonmaatskappye ondervind
waar hulle van ’n brief voorsien is dat die kontrak
wat verloop het, opgesê word. Alleen die voltooiïng
van hulle vorm is geldig soos deur die Sisteem vereis.

Die vraag ontstaan waarom die organisasies se
personeel en bestuur se besluitnemingsvermoë weg-
geneem is? Die antwoord is waarskynlik weens af-
firmative action. Die personeellid is nie op meriete
aangestel nie, maar weens velkleur en dit plaas die
organisasie onder risiko as die personeellid eie oor-
deel gebruik. Die Sisteem wat geskryf is, is waar-
skynlik ook op grond van rassebevoordeling toe-
geken en die programskrywers het onvoldoende
kundigheid om die program voldoende op te stel
om meer verbruikersvriendelik te wees. Die hele
proses verhoog verbruikerskoste en mors kliënte
se tyd en telefoonkoste en lei tot ’n gevoel van irri-
tasie wat besig is om voortdurend op te laai. Ty-
dens die skryf van hierdie artikel het die skrywer
verskeie persone se menings, of hulle dieselfde ir-
ritasie ondervind, gevra en sonder uitsondering
voel almal negatief teenoor die Sisteem.

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 wat 
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.
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Hermanus van der Schyff

Sekere dinge verander nooit nie.

Toe die HNP in 1969 gestig is, hy nie in die ver-
vroegde 1970-verkiesing van die tafel gevee kon
word nie, en die gooi van vrot tamaties en eiers na
die leiers, hulle net meer vasberade gemaak het
om met hulle roeping voort te gaan, is die dood-
swyg-strategie ingespan.

Elke keer as die HNP op radio of televisie sy stand-
punt wou stel, het dit ‘n hele geveg en lang onder-
handelings gekos, en dan ook was ons tydjie maar
kort geknip.

Dit gebeur vandag nog. Ons leier, mnr. Andries
Breytenbach, se eis aan die ANC-staatshoof, Cyril
Ramaphosa, dat Die Stem uit die saamgeflanste
landslied verwyder moet word, was immers nuus-
waardig – geen ander party of beweging beywer
hulle daarvoor nie, behalwe die HNP. Die HNP is
steeds ontuis in hierdie onnatuurlik saamgeflanste
eenheidsbedeling. Almal wat tevrede is met Die
Stem as deel van die landslied, is dus tevrede met
die bedeling en het geen werklike strewe, soos die
HNP, om daaruit te kom nie.

Van die Hoofsekretaris se lessenaar

Selfs media wat ons vir ‘n lang tyd as goedgesind
beleef het, toe dit nog Radio Pretoria was, het nou
ook deel geword van die doodswyg-kliek.

Gelukkig ken ons hierdie behandeling al meer as ‘n
halfeeu, en ontsenu dit ons nie meer nie. Die HNP
het al geleer om sy eie potjie te krap sonder ander
se steun of hulp. Daarom laat dié soort optrede ons
nie in sak en as nie. Daar is alternatiewe.

Tans is die sosiale media goed vir ons. Die Afrikaner
se Facebook-bladsy groei daagliks, en daar is in-
teressante en lewendige besprekings. By die ter perse
gaan van hierdie uitgawe was daar al byna 6 500
volgelinge op dié blad. Die wat nog nie daar in-
geskakel is nie, tik "Die Afrikaner" in die soek-
blokkie op u Faceboekblad.

Die webbladsy van die HNP word ook voortdurend
opgegradeer. Tik net  "www.hnp.org.za" by u soek-
enjin in. Daar sal u vorige uitgawes van Die Afrikaner
vanaf Januarie 2020 kan vind. Daar is ook interes-
sante geskrifte en selfs 'n paar kort videos.

Die HNP doen ook moeite om by volksbyeenkomste
sigbaar te wees, soos die afgelope naweek toe hulle
weer 'n stalletjie by Majuba gehad het. Die reën het
egter die “lewe” van die stalletjie effens kortgeknip. 

As ‘n slotopmerking wil ek ‘n beroep op elke volks-
genoot doen om hulle nie te laat vertel dat daar nie
meer plek vir nasionalistiese partye en konser-
watisme in Suid-Afrika is nie. Die Volk raak al meer
bewus van die noodsaaklikheid daarvan om voort
te bestaan. En hoe meer ons in getalle groei, hoe
sterker sal ons word. Onthou die gesegde wat wyle
mnr. Jaap Marais so dikwels gebruik het: "Om reg
te wees, is om 'n mag te wees". 

Gaan kyk maar na die geskiedenis en besluit dan
self wie was (en is) reg!
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Andre Alkema

Dit is telkens ’n begeesterde klein minderheid wat
rigting in die lewe van ’n volk gee. 

Eerste Taalbeweging

Só was dit op 14 Augustus 1875 toe agt manne in
die huis van Gideon Malherbe, ’n wynboer van die
Paarl, byeengekom het om die Genootskap van
Regte Afrikaners (GRA), te stig. Die doel van die
Genootskap was soos hulle leuse gelui het: Om te
stry vir ons taal, ons nasie en ons land. 

Dr. Arnoldus Pannevis, onderwyser en taalkenner
van die Paarl, het besef dat die taal wat die in-
woners van die Kaap gepraat het nie Nederlands
is nie, maar ’n heel nuwe taal. Hy het ’n brief geskryf
aan die Bybelgenootskap in Engeland en hulle ge-
vra om die Bybel in Afrikaans, soos hy die nuwe
taal genoem het, uit te gee. Hy het ook aanbeveel
dat die uiters bekwame ds. SJ du Toit die vertaling
doen.

Dit is met hierdie oogmerk, naamlik om die Bybel
in Afrikaans te vertaal en uit te gee, wat ds. SJ du
Toit die stigtingsvergadering van die GRA op 14 Au-
gustus 1875 gereël het. Gou was daar egter besef
dat daar eerstens taalreëls en spelreëls opgestel
moet word. Daarom, op 26 Februarie 1876 publi-
seer die GRA die Eerste beginsels van die Afri-
kaanse taal.

Ook die mondstuk van die GRA en eerste nuus-
blad in Afrikaans, Die Afrikaanse Patriot, verskyn

Taalstryd van die Afrikaner/Boer
op 15 Januarie, dieselfde jaar. Maar dit was eers in
1885 dat ds. SJ du Toit werklik kon begin met die
vertaling van die Bybel in Afrikaans, want die kerke
was aanvanklik daarteen gekant.

Hierdie Eerste Taalbeweging, soos die stigting van
die GRA bekend sou staan, het gelei tot ’n Twee-
de-, Derde- en selfs Vierde Taalbeweging. Telkens,
wanneer die Afrikaner en sy taal bedreig word,
kom daar manne en vroue na vore wat die stryd
wat die GRA begin het, voortsit.

Tweede Taalbeweging

Na afloop van die vernietigende Tweede Engelse
Oorlog waar meer as 26 000 Afrikanervroue en
-kinders aan die hand van die vyand gesterf het in
helkampe, was die stryd teen die Afrikaner nie verby
nie. Die aanslag was nou op ons taal en skole
gemik en die doelwit, soos sir Alfred Milner, Hoë
Kommissaris van Suid-Afrika, dit gestel het, dat die
Boervolk finaal vernietig moes word, en soos hy dit
gestel het: “… to knock the bottom out of the ‘great
Afrikaner nation’ for ever and ever. Amen.”

Prof. Jaap Steyn skryf in ’n artikel op die webwerf
Woes, dat: “Hoewel die Vredestraktaat van Ver-
eeniging (1902), bepaal het ‘the Dutch language
will be taught in public schools in the Transvaal
and Orange River Colony where the parents of the
children so desire’, was die voertaal in die staat-
skole Engels.”

Afrikanernasionaliste het hierop hewig gereageer.
Dit was Afrikaanse politici, predikante, joernaliste
en onderwysleiers wat, soos Zietsman dit in sy
bekende werk, Die taal is gans die volk stel, die
gedagte ingegrif het dat dit die Afrikaner se nasio-
nale, morele en selfs godsdienstige plig is om sy
taal te bewaar.

Taalgetrouheid het die primêre toets vir Afrikaner-
skap geword, en Afrikaners wat Engels as hul taal
aanvaar het, is as volksverraaiers beskou en verag.
Dit was nie ’n stryd teen Engels as sodanig nie,
maar wel wedywering om gelyke taalregte vir En-
gels en Afrikaans.

Die Tweede Taalbeweging is ingelui met die stigting
van twee organisasies in 1905: Die Afrikaanse Taal-
vereniging is in Kaapstad gestig op 3 November 

(Vervolg op bladsy 7)
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daardie jaar en die stigtingsleier was adv. JHH de
Waal met dr. DF Malan, latere eerste minister van
Suid-Afrika as een van die bestuurslede. Die Afri-
kaanse Taalgenootskap (ATG) is op 13 Desem-
ber in Pretoria gestig deur dr. NM Hoogenhout, seun
van CP Hoogenhout van die Eerste Taalbeweging.

Talle ander organisasies is daarna in die lewe ge-
roep: die Akademie vir Wetenskap en Kuns, die
ATKV en die Federasie van Kultuurverenigings
(FAK). 

Afrikaans word in 1925 vir die eerste keer as amp-
telike taal erken langs Engels, danksy die ywer van
genl. Barry Hertzog en CJ Langenhoven en in 1933
word die volledige Bybel in Afrikaans uitgegee met
dr. JD du Toit (Psalmberymer Totius), seun van ds.
SJ du Toit, aan die voorpunt.

Derde Taalbeweging

In die Derde Taalbeweging het dr. Hennie Terblanche
van die Genootskap vir die Handhawing van Afri-
kaans (die eerste GHA) wat op 26 November 1965
gestig is, ’n belangrike rol gespeel. In sy boek Jare
van Storm en Drang lees mens van sy stryd vir
die behoud en uitbou van Afrikaans. Ten spyte van
die feit dat Afrikaans in 1925 amptelike status langs
Engels verkry het, moes Terblanche in Natal, een
van die vier provinsies van Suid-Afrika, verbete veg
om Afrikaans op die wetboeke daar te kry. Ook moes
hy daar veg vir Afrikaanse skole, omdat al die skole in
Natal slegs Engelstalig was. Terblanche was onder
andere ook ’n vertaler en het verskeie woordeboeke
saamgestel om op dié wyse die taal tot sy reg te
laat kom as akademiese taal. Na sy dood op 23 Maart
1977 het die GHA ongelukkig tot niet gegaan.

Vierde Taalbeweging

Die Vierde Taalbeweging is ingelui met die herlewing
van die GHA op 29 Januarie 1994 in die Berea-
saal, Pretoria. Die dryfkrag was mnr. Jaap Marais,
leier van die Herstigte Nasionale Party, wat besef
het dat die taal weer eens bedreig word, soos die
geval was na 1902, met ’n vyandige ANC-regering
wat sou oorneem. Die GHA het die vaandeldraer ge-
word wat op die voorfront sou veg vir die Afrikaanse
taal.

Die stigters van die GHA is korrek bewys in hul
oordeel, en sedertdien is talle organisasies gestig
ter bevordering van die Afrikaanse taal: Die Vriende
van Afrikaans (VVA), Afrikaanse Geneeshere Ver-
eniging (AGV), Vereniging van Regslui vir Afrikaans

(VRA), Rekenmeesters vir Afrikaans (RVA), Pro-
Afrikaanse Aksie Groep (Praag), Afrikaanse Taal-
raad (ATR) en AfriForum, om enkeles te noem.
Daarbenewens het talle bestaande organisasies
hulle hertoegewy tot Afrikaans en Afrikanerbelange.
Hieronder val die Akademie vir Wetenskap en Kuns,
die Voortrekkerbeweging, Dameskring, Afrikaner-
bond en die FAK.

’n Amerikaanse politieke kommentator, eerwaarde
Robert Slimp, skryf in The Edgefield Advertiser
van 30 Mei 1990: “The ANC has a hidden agenda.
This is the complete destruction of the Afrikaner
race, language, culture and even religion…  From
1960 the Communist radio transmissions beamed
at South Africa…  continuously emphasized that
the Boer government and their racist Afrikaans lan-
guage are the suppressors of the black majority
and must be destroyed.”

Daar is min rede om te glo dat hierdie opvattings
en oogmerke nie steeds bestaan in die kringe waar-
uit slagspreuke soos “Kill the Boer, kill the farmer”
en “One settler, one bullet”, gebore is nie. Een van
die GHA se lede, Kerneels Lourens, taalaktivis en
prokureur van Brits, het die ANC-regering in 2010
suksesvol hof toe gesleep oor hulle versuim om ’n
Taalwet daar te stel wat die 11 tale van Suid-Afrika
sou reguleer, aangesien Engels oral voorkeur ge-
niet het.

Onlangs, op 13 November 2021, het dr. Leon Schrei-
ber, Parlementslid en lid van die Demokratiese Al-
liansie (DA) ’n skrywe gerig aan die Director of
the Office of International Standard and Legal
Affairs of UNESCO, waarin hy kla dat die regering
van die Republiek van Suid-Afrika diskrimineer
teen die sprekers van Afrikaans, Khokhoegowab
en ander tale wat gepraat word deur die Khoi, San
en Nama. Die minister van Hoër Onderwys, Weten-
skap en Tegnologie, Blade Nzimandi, het ’n wet
gepromulgeer wat slegs sogenaamde Bantu-tale
as inheems beskryf, en dit beïnvloed befondsing
van studies in tale soos byvoorbeeld Afrikaans op
tersiêre vlak nadelig. Dié wet het op 1 Januarie
2022 in werking getree! 

Ten slotte, in die woorde van wyle mnr. Jaap Marais
(2 November 1922 - 8 Augustus 2000): “Deur geloof
aan ons reg en geroepenheid as volk en deur die
durf en die wil ‘om te handhaaf en te hou’, sal die
toekoms van Afrikaans beslis word. Laat elke regte
Afrikaner sê: Afrikaans is my taal, daarom eer ek
dit, praat ek dit, en sal ek dit beskerm teen wie of
wat ook al dit wil bedreig of onderdruk.”

(Andre Alkema is tans voorsitter van die GHA)



8     Die Afrikaner 4 Maart 2022

Verwoerddam
(Van bladsy 1)

Die bou van die Verwoerddam het in 1965 begin,
en is uitgevoer deur ‘n konsortium van internasio-
nale konstruksiemaatskappye onder aanvoering
van die wêreldbekende Franse maatskappy, Durmez.
Bouwerk is in 1971 voltooi, maar die amptelike ope-
ning was in 1972.

Hierdie dam, wat heel tereg die naam van sy aan-
vanklike “argitek” gedra het, was slegs die begin van
die hele projek. 

Aangesien die Franse maatskappy die planne van
die dam vir Waterwese moes afgee vir doeleindes
van instandhouding, het Waterwese self die bou-
werk van die PK le Rouxdam hanteer, 130 km stroom-
af van die Verwoerddam – en teen feitlik die helfte
van die prys wat die Franse vir die Verwoerddam
gevra het etlike jare tevore.

In die Verwoerddam, by die dorpie Oviston, is die
Oranje-Vistonnel, waar die water ongeveer 90 km
ondergronds verder gevoer word na besproeiings-
gebiede in die droë dele van die Oos-Kaap.

Dit was die visie van dr. Verwoerd: Om welvaart
en voorspoed te skep sover en net waar hy kon.

Vandag spog die ANC met die “Gariepdam”, wat,
trouens die vierde grootste mensgemaakte dam in
Afrika is. Die feit is dat hulle besig was met ‘n ge-
welddadige gewapende terroriste-oorlog, toe was
dr. Verwoerd al besig om die land te ontwikkel deur
projekte soos hierdie. Hulle het geen bydrae daartoe
gelewer nie, maar pluk steeds die vrugte van dié
persoon wat hulle as ‘n politieke monster wil voorstel.

Enkele noemenswaardighede van die dam:
Die Dam is geleë in 'n kloof by die ingang van
Ruigtevallei, 5 km oos van Norvalspont, en is 'n ge-
kombineerde betongravitasie-en-boogdam en is

93 meter hoog en 948 m lank.
As die dam vol is, is die druk van die water so ge-

weldig teen die konvekse kant van die muur wat
stroomop wys, dat die muur in werklikheid daaron-
der meegee of buig. Die faktor is in ag geneem by
die ontwerp van die dam.

Onder maksimum vloedtoestande word 7 900 ku-
bieke meter per sekonde afgevoer wanneer die water
6,1 meter oor die kruin van die dam vloei. Dit is by-
komend tot die 8 300 kubieke m/s wat deur die twee
stortingskanale of stormsluise wat weerskante van
die muur geleë is, afgevoer kan word. Hierdie storm-
sluise was nog net een keer oop sedert die inge-
bruikneming van die dam, en dit was tydens die
opening in 1972.

Daar is vier sliksluise, twee aan elke kant, wat voort-
durend water in die rivier stroomaf moet hou vir be-
sproeiing en vee suiping.

‘n Hidro-elektriese kragsentrale is net onder die
damwal aan die Kaapse kant geleë, met vier turbines
wat elektrisiteit in die Eskom netwerk kan plaas.

Daar is twee dieselenjins, soortgelyk aan dié van
dieseltreine, in die damwal ingebou wat selfs die groot
stormsluise kan opereer indien daar ‘n kragonder-
breking sou wees.

Die damwal het ‘n doolhof van gange, waar enige
lekkasie opgespoor kan word. Mens kan deur die
gange tot onder die damwal loop, tot in ‘n saal op
die rivieroewer, onder die fondament van die dam.
In daardie saal op die rivier is daar dan na weer-
skante ongeveer 35 meter beton na beide kante –
die dikte van die wal.

Die dam is gebou met ‘n verwagte lewensduur van
ongeveer 1 000 jaar, mits natuurlik bepaalde on-
derhoudswerk deurlopend gedoen word – iets
waarvoor die ANC-bewind nie bekend is nie...

Die “argitek” van die 
Oranjerivierskema, dr. HF Verwoerd.

Pres. Jim Fouche kom by die 
Verwoerddam aan vir die amptelike 

ingebruikneming in 1972.
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Na die paar ontwrigtende jare van Covid-inperkings,
het die jaarlikse Majuba-herdenking weer hierdie jaar
plaasgevind aan die voet van Majubaberg, die ter-
rein wat deur die Majuba Boerevolk Trust besit en
beheer word.

Mense was uitgehonger na twee jaar se geen of
lae bywoning van die fees, dat dit wil voorkom of ‘n
rekord aantal mense die fees bygewoon het en die
kenmerkende Majuba-reën getrotseer het.

Elke jaar kry ‘n volksorganisasie wat hom daarvoor
aanbied, geleentheid om die fees te reël en gas-
heer te wees. Hierdie jaar was dit Orania se beurt.
Adv. Jan van Zyl het die feesrede gelewer tydens die
openingseremonie. Mnr. Andries Breytenbach, leier
van die HNP, het die begeleide toer met historiese
vertelling bo-op die berg gedoen.

Wat veral verblydend is, is dat soveel jongmense
en kinders gewoonlik die naweek bywoon. Verskeie
skole bring hulle leerlinge na die fees, en ander or-
ganisasies wat met kinders werk het ook spesiale
programme vir hulle tydens die avontuurlike naweek.

Mev. Lulu Steenkamp, dagbestuurslid van die
HNP, was seker een van die oudste persone wat

fisies die berg bestyg het. Sy het op 80-jarige
ouderdom die merkwaardige prestasie behaal 

om tot bo te klouter en weer terug te kom by die
kamp. By haar is mnr. Dewald Breytenbach.

Die HNP het ook ‘n stalletjie by die 
Majubafees gehad. 

Hier is onderleier, Fritz van Graan, aan diens 
by die stalletjie, terwyl mev. Lulu Steenkamp 

kom besoek aflê.

O aarde, moeilikheid! Die Engelse
Rooibaadjies is steeds op die berg...

Hierdie is vriendelike “Afrikaanse
Engelse” wat elke jaar deelneem aan
die skyngeveg. Elke jaar word hulle

“verpletterend verslaan” maar 
volgende jaar is hulle weer daar vir die

volgende “Majuba-vernedering”.
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Foto regs: Kenmerkend van die jaarlikse 
Majuba-herdenking is die aanwesigheid
van groot getalle jongmense en kinders

wat net so graag die berg opklouter.

Eenmaal bo-op die berg is daar die asemrowende 
uitsig oor drie provinsies: Natal, Oranje-Vrystaat en 

Oos-Transvaal.

Na die opening kronkel die besoekers 
berg-op vir die begeleiding en historiese

vertelling bo-op die berg.

Mense kom byeen op die hoogste koppie op die 
Majubaberg om te luister na 

mnr. Andries Breytenbach se historiese vertelling.
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Zondo skud die bootjie

Die derde verslag van adjunk-hoofregter Raymond
Zondo rakende staatskaping het nou die lig gesien.
Net voor dit het Cyril Ramaphosa aangedui dat hy
een of ander hof gaan vra vir uitstel om die verslag
later bekend te maak.

Dit het vir Sarel gelyk of Ramaphosa die verslag
bietjie wil terughou tot naby aan die ANC se leiers-
konferensie in Desember, sodat hy sy vriende se
spore kan doodvee, en sy vyande binne die ANC
op kort kennisgewing vir die wolwe kan gooi sodat
hy sy tweede termyn as ANC-leier kan wen.

Ewenwel, dit wil voorkom of daarvan niks gekom
het nie. Zondo het Volume 3 van sy verslae oor-
handig, en dit is sommer dadelik op hulle webblad
geplubliseer, vir die wêreld om te sien.

Dit het die vorige keer ook gebeur met Volume 2,
toe Zondo onthullings gemaak het oor die ANC se
kaderontplooing, waarvan Cyril op ‘n stadium voor-
sitter was. Zondo se bevindings was effe onge-
maklik vir die ANC en veral vir Cyril wat, so blyk dit
nou, nie so skoon blyk te wees nie.

In Volume 3 van Zondo maak hy die stelling dat
die huidige nasionale voorsitter van die ANC, Gwede
Mantashe en tans minister van minerale verwoes-
ting, waarskynlik op ‘n prima facie saak vervolg
kan word vir misdrywe waarby hy betrokke was.

Prima facie beteken op die eerste oogopslag, of-
tewel ooglopend.

Mantashe het natuurlik weer uitgevaar teen Zondo,
en hom beskuldig van bevooroordeeldheid, en dat
hy dus nie in terme van die ANC-reëls, sal “terug-
staan” nie, want hy is nog nie amptelik aangekla
nie.

• Ja, die politici sal altyd skarrel vir hulle posisies.
Interessant genoeg het Cyril nog geen aankondi-
ging gemaak van wie die nuwe hoofregter gaan
wees nie. Sarel staan nog by sy voorspelling dat
dit nie Zondo gaan wees nie, want hy gaan aan te
veel van die politici oranje oorpakkies gee...

Cele lag, maar hoe lank?

In die vorige uitgawe het Sarel nogal uitgebrei oor
die twis tussen die minister van polisie, Bheki (Hoede)
Cele en sy nasionale kommissaris van polisie,
Khehla Sithole.

Wel, inmiddels lag Cele lekker in sy mou (of is dit
eerder in sy wit hoed...?), want aan die einde van
die maand is hy van sy kommissaris ontslae.

Nadat Ramaphosa ‘n geheime gesprek met Sit-
hole gehad het, is aangekondig dat die twee oor-
eengekom het dat Sithole einde van Maart vrywillig
sy kontrak vroeër gaan beëindig. Dit beteken dus
dat, alhoewel hy steeds strafregtelike vervolging in
die gesig staar omdat die polisie se ondersoekdi-
rektoraat hom aangekla het vir iets wat neerkom
op dwarsboming van die gereg, hy in wese op pen-
sioen gaan. Hy word dus nie afgedank nie. Hy hou
al sy voordele, waarvoor ons as belastingbetalers
natuurlik bly betaal.

Maar Cele is tevrede, hy kraai koning op sy mis-
daad mishoop, want van wet en orde onder sy be-
heer as polisie minister is daar geen sprake nie.

Tog is daar iewers ‘n kink in die kabel. Cele moet
nie te vinnig en te hard lag nie.

Hy is deur die hof aangesê om ‘n man wat on-
regmatig gearresteer is, R275 000 se skadever-
goeding te betaal. Die swartman van Krugersdorp
wat die saak gewen het, is deur die polisie gear-
resteer nadat hulle R10 000 omkoopgeld wou hê,
wat hy nie gegee het nie. Toe sluit hulle hom vir ‘n
naweek toe, en laat hom Maandag gaan sonder
dat enige saak teen hom gemaak en ondersoek is.
Uiteraard is die bevel teen die minister van polisie 

(Vervolg op bladsy 12)
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Die volgende word 
aangebied in een koop:   

1. STAATSCOURANT   ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK (drie dele).
5 Januari 1887 – 29 Junij 1887     (Nrs 311 – 337).
6 Julij 1887 – 28 December 1887 (Nrs 338 – 360).
1 Juli 1896 – 30 December 1896 (Nrs 842 – 871).

2. Gemaak in die Boere Krygsgevangekamp op Ceylon:
Snuifdosie met inskripsie:   Boerenkamp Ceylon 1901
Beker gemaak uit waterbokhoring met inskripsie: Boer Kamp Ceylon 1901
Plus enkele briewe uit daardie kamp.

3. Silwer sakmes met beelde van Kruger en De Wet aan die een kant, 
aan die ander kant is wapens van Transvaal en Vrystaat.

Aantal betrokke boeke, waaronder:
NOTULE VAN DIE VOLKSRAAD VAN DIE ORANJE-VRYSTAAT 
(VOLLEDIG MET ALLE BYLAE DAARBY) 1858    575 bladsye

TE KOOP

R 5 000, o.n.a.

W. de Boer, Pr.Eng.
Haarhoff Wesstraat 580, Gezina, Pretoria 0084

Stuur e-pos na deboer@mega.co.za of
SMS na +27(0)83 306-2714

(Van bladsy 11)

gemaak, en weer eens gaan die belastingbetalers
daarvoor opdok, omdat hy wat Cele is nie sy per-
sone in blou kan beheer nie.

Hy kom nog lig daarvan af. Howe is deesdae al
hoe meer geneig om mense wat oortree, persoon-
lik aanspreeklik te hou vir hulle verkeerde optre-
des. Dalk moet elke rekening van polisie-boewery
maar deur Cele gedra word.

• Intussen is daar maar redelike ongelukkigheid
oor die feit dat Cele die stryd met sy kommissaris
oorleef het, en sy kop word steeds geëis. Hy moet
dus dalk nie te lekker lag nie. Wie laaste lag, lag
gewoonlik die lekkerste.

Vakbonde huil ook

Bheki Cele kan maar gaan kers opsteek by mense
wat werklik bloedneus kry.

Dit is die staatsdiensvakbonde, wat lang trane
huil. Hulle het in die Grondwetlike Hof bloedneus
gekry omdat hulle ‘n bedrag van R30 miljard ekstra
uit die staatskas wou hê vir salarisse. Dié hof het
gesê nee, glad nie, daar was ‘n ooreenkoms bereik

in 2018 wat vir drie jaar sou geld en wat ook voor
die Covid-fiasko was.

Ten minste was daar een keer mense met rede
wat die vakbonde in die bek geruk het – iets wat
die land beslis kan gebruik.

Natuurlik skree die vakbonde weer “oorlog”, want
hulle hou nie van verloor nie. Wat egter hulle oor-
logspraatjies bemoeilik, is die feit dat die land se
hoogste hof teen hulle beslis het, en hulle kan nê-
rens verder heen gaan om hulle saak te probeer wen
nie. Hulle kan eintlik nie eens staak nie, want alle
regspaadjies daarvoor is gesluit na die uitspraak.

Wat hulle dus gaan doen, is nog te sien. Dalk be-
plan hulle ‘n herhaling van die chaos van Julie
verlede jaar in Natal en die Witwatersrand.

• Sarel is eintlik spyt dat die staatsamptenare nie
hieroor kan staak nie. As die amptenare staak, ver-
beter die dienslewering in die staatsdiens met
ongeveer 60 persent...!

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

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

072 229 2148

HUTTEN-BUCHDIENST
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Trudeau se posisie verswak

Terwyl betogings deur vragmotorbestuurders die afgelope
twee weke internasionale opskrifte gehaal het, bevind die
Kanadese premier, Justin Trudeau, homself aan die ont-
vangkant van 'n paar ooglopend negatiewe meningspeilings,
en daar word al bespiegel dat dit dalk sy kop gaan kos.

'n Nuwe Maru Openbare Meningspeiling van 1 506 Ka-
nadese volwassenes wat tussen 9 en 10 Februarie onder-
vra is, het bevind dat 29% van Kanadese glo Trudeau het
"opgetree soos 'n eerste minister moet in die aangesig van
die protes." Slegs 17% van die Kanadese het Trudeau ge-
sien as "sterk om op te tree om die betogings te stop," ter-
wyl 53% gesê het dat die premier "swak gelyk het in die
gesig van bedreigings vir die land."

Ure voor die aanvang van die Vryheidskonvooi-betoging
verlede maand in Ottawa, is Trudeau glo na 'n "geheime
plek" verskuif weens "veiligheidsredes".

Gevra wie is te blameer vir die eskalasie van die betogings,
was daar 46% wat die vinger na die vragmotorbestuurders
gewys het en 31% na Trudeau. Volgens die peiling het 44%
gevoel dat Trudeau die betogings teen entstofmandate
"aangeblaas" het.

Op grond van sy leierskap, of gebrek daaraan, tydens die
vragmotorbetogings, sou 'n skamele 16% van die Kanadese
"vir hom wou stem as gevolg van hoe hy die situasie han-
teer het."

"Die laaste keer wat ek syfers selfs naby aan hierdie ge-
sien het, was in die laaste dae van Brian Mulroney. Ek dink
dit kan hom sy werk kos," sê John Wright, uitvoerende vise-
president van Maru Public Opinion met 32 jaar ondervin-
ding in die bedryf aan die Edmonton Journal.

Trudeau is ook deur die liberale geselsprogram-gasheer,
Bill Maher, geroskam oor die manier waarop die premier
die vragmotorbestuurders afgemaak het.

“Hulle glo nie in wetenskap nie, hulle is dikwels vroue-
haters, dikwels rassisties,” het Trudeau in September gesê
oor betogers teen entstofmandaat. "Hulle neem ruimte op,
en daarmee moet ons 'n keuse maak — in terme van 'n leier
in 'n land — verdra ons hierdie mense?"

Maher het Trudeau se opmerkings met Adolf Hitler verge-
lyk: “’Verdra hierdie mense?' Nou klink jy soos Hitler.” 

Intussen het Trudeau homself met ‘n rooi gesig gelaat.
Hy wou die sterk man probeer speel deur te verklaar dat
Kanada onmiddellik alle olie-aankope vanuit Rusland gaan
staak, net om kort daarna daarop gewys te word dat Kanada in
geen dekades enige olie van Rusland bekom het nie.
Dit sal sy gewildheid geen hupstoot gee nie. Inteendeel!

Finse LP vervolg oor uitlatings 
oor homoseksualiteit

'n Finse Christen-demokratiese parlementslid en voorma-
lige minister van binnelandse sake is onlangs voor die hof
gesleep om tereg te staan vir “agitasie teen homoseksuele
mense” oor opmerkings waarin sy homoseksualiteit as 'n
ontwikkelingsversteuring en 'n sonde beskryf.

In dié ongekende saak oor vryheid van spraak, moet die
Helsinki-distrikshof ook besluit of die aanhaling van die Bybel
in sommige gevalle in Finland as 'n misdaad beskou kan word.

Dr. Paivi Rasanen, 'n mediese dokter en parlementslid vir
'n klein Christen-demokratiese party sedert 1995, het ho-
moseksualiteit 'n “ontwikkelingsversteuring" genoem in 'n
aanlyn-meningsbrief wat in 2004 gepubliseer is. Sy het dit
ook as “'n skande en 'n sonde" in 2019 op Twitter beskryf,
het die aanklaer gesê.

In 'n program wat in 2019 deur die Finse openbare ra-
diostasie Yle uitgesaai is, het Rasanen homoseksualiteit
beskryf as 'n vorm van "genetiese degenerasie", het die
aanklaer bygevoeg en haar gevolglik aangekla van drie
aanklagte van agitasie teen homoseksuele mense.

Rasanen het enige oortreding ontken en gesê die aan-
klaer se eise is ongegrond.

“Ek voel groot verantwoordelikheid omdat ek bewus is dat
hierdie saak histories is vir vryheid van spraak en vryheid
van godsdiens,” het sy in 'n e-pos aan Reuters gesê voor
die verhoor.

“Natuurlik het Christene wat hulle aan die Bybel se leer-
stellings hou die reg om aan openbare debat deel te neem,”
het sy gesê.

In haar 2004-meningstuk het Rasanen beweer dat daar
wetenskaplike bewyse bestaan wat onteenseglik bewys het
dat homoseksualiteit 'n versteuring in 'n persoon se psigo-
seksuele ontwikkeling is, en sy het voorgestel dat homo-
seksuele verhoudings vroeg in die lewe tot seksuele misbruik
deur volwasse mans kan lei.

In haar 2019-opmerking op Twitter het Rasanen die Finse
Evangelies-Lutherse staatskerk se besluit om saam te werk
met 'n toonaangewende LGBTI*-regtevereniging bevraag-
teken om 'n sogenaamde Pride-geleentheid te organiseer,
en het 'n foto geplaas van 'n aanhaling uit die Bybel wat ho-
moseksuele verhoudings veroordeel.

Die aanklaer sê Rasanen moet beboet word en die open-
bare uitsaaier moet beveel word om dele van die radiopro-
gram te verwyder.

Die hof sal op 'n latere datum oor die aangeleentheid beslis.
(* 'lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex')



Australië se verkiesing fyn dopgehou

Daar was lanklaas so ‘n onvoorspelbare verkiesing
soos die algemene verkiesing wat vir Mei 2022 in
Australië afgekondig is!

Soos die VSA, is Australië ‘n federasie van state
wat elkeen sy eie regering en eerste minister het,
maar daar is ook ‘n "Federale Regering" wat in die
"ACT" (Australian Capital Territory) gesetel is
(Soos Washington DC in Amerika).

Met die laaste algemene verkiesing het Scot Mor-
rison (Scomo) heeltemal teen die verwagtinge in
die verkiesing gewen. Wat die oorwinning uniek
gemaak het, was dat Scomo ‘n, regsgesinde, ‘n
diep gelowige man is!  Hy aanbid by Hillsong, ‘n Pink-
sterbeweging wat sterk bande met Suid-Afrika het.
Dit het tot gevolg gehad dat Australië vir die eerste
keer in sy geskiedenis ‘n pro-"Boer" eerste minis-
ter aan bewind gehad het!  Tot so ‘n mate dat hulle
die hek oopgemaak het vir alle "Boere" wat slagof-
fers is of was, van die RSA regering se anti-wit hou-
ding, dat hulle GRATIS na Australië kon immigreer!

Tragies genoeg het die media in Suid-Afrika, bot-
weg geweier om dit onder die aandag van die mense
in Suid-Afrika te bring!  Minder as ‘n duisend het
gebruik gemaak van die geleentheid!

Onder Scomo se leierskap het Australië geblom!
Suid-Afrikaners verteenwoordig 15% van die

bevolking van Australië (25 miljoen mense) en is
die enigste groep immigrante wat nie skole in hulle
moedertaal het nie!

Wat die verkiesing betref, het die Covid sirkus die
bevolking meer verdeel as ooit tevore.

Die eerste minister van Wes-Australië, van die
linksgesinde Labour Party, het die grense van Wes-
Australië gesluit vir enige besoekers of terugkerende
inwoners, wat nie ten volle geïmmuniseer is nie!

Dit het groot opstande in Wes-Australië asook die
res van Australië veroorsaak.

Mark McGowan is beide die mees gehate en mees
geliefde eerste minister in die federasie!  Wes-Aus-
tralië se ekonomie groei steeds teen 8% en daar is
‘n desperate tekort aan geskoolde arbeiders, maar
McGowan se beleid maak dit tans baie moeilik om
arbeiders in te voer.

Een van die rykste mynmagnate in Australië, Clive
Palmer, het sy eie politieke party gestig, die United
Australia Party, en is saam met Paulone Hanson
se One Nation Party, ‘n groot faktor in die komende
verkiesing!

Beide One Nation en die United Australia Party is
baie lojaal teenoor die blankes in Suid Afrika en dit
is met groot opgewondenheid dat ons die verwik-
kelinge hier dophou!

Die verhouding tussen Australië en Sjina was baie
gemoedelik, aangesien Sjina se handel met Aus-
tralië baie miljarde beloop en Sjina se ondersteu-
ning van Rusland in hierdie krisis, is, om die minste
te sê, baie ongerieflik!!  Ook vir Clive Palmer!!

Dat ons naby die opraping en die daaropvolgende
wederkoms van Yashua Messiah, vyftien dae later,
is, ly by my geen twyfel nie!  Ons lewe inderdaad in
die laaste dae!

Sakkie van der Merwe
Wes-Australië
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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.
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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: Jes. 40:29: Hy gee die vermoeide
krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen
kragte het nie. 

Oordenking:

Hoeveel moedeloosheid hoor ons nie elke dag nie!
Hoeveel moed opgee lees ons nie van nie! Nie
noodwendig net in die vorm van selfmoord nie,
maar net nie meer kans sien vir die al moeiliker
wordende omstandighede waarin verantwoorde-
likheid gedra moet word nie!

Ons vertrou dat dit nie van u waar is nie! Of dit van
myself waar is wil Jes. 40:29 vir ons moed inpraat
en as ons dit waarneem om ons, dring die Woord
ons tot Lig dra.

Die volk Israel is in ballingskap en moedeloos. Alles
wat vreemd is word op hulle afgedruk en van hulle
verwag. 

In dié hoofstuk bemoedig Jesaja hulle deur nie nét
te wys op die grootsheid van God waarvan hul
klaarblyklik vergeet het nie, maar is die profesie
van die komende Messias ook baie duidelik.

Hy roep hulle, dalk vir u en my, om aan hierdie be-
lofte, aan Sy grootsheid vas te hou! Nou is die tyd
waarin ek soos Spreuke leer, nie deur my emosies
gestuur en regeer moet word nie, maar dat ek die
opdrag het om my emosies, my hart te rig, te stuur
met my verstand wat aan hierdie grootsheid vashou. 

Anders as Jesaja wat moes heenwys na die be-
loofde koms van die Messias, het dié belofte ook waar
geword en het u en ek die opdrag om nie net sélf
vas te hou aan die beloofde krag wat ons uit die
feit dat God mét ons is, put nie, maar ook ligdraers
te wees te midde van ‘n vuisvoos gemeenskap!

Gebed: Ons Vader in die hemel hoog tot wie ons
ophef hart en oog, maak ons asseblief nie net sterk
nie Vader, maar goeie Ligdraers!                                                       

AMEN

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

Deur Dr. Gideon Grobler

Dr. Gideon Grobler
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Die najaarslug is so lekker, mens
kan nie anders as om vroeg die
hoenders kos te gee en bietjie in
die tuin te werskaf nie.

Woensdagoggend toe die son
skaars groet, was ek besig om die
hoenders oop te maak om 'n bie-
tjie te gaan skrop, toe Sienie soos
'n warrelwind aankom.

"Lettie, sal jy kan kom help asse-
blief? Ek wil die arme Hortensia
se bessie-oes vir haar gaan pluk.
Die dokter het gesê sy moet 'n
paar dae bietjie skuins lê."

"Haai Sienie, ek het nie geweet
sy is siek nie?"

"Ag Lettie, dis 'n anderster storie.
Jy weet sy en Lewies glo mos aan
natuurgenesing en nie aan dok-
ters nie. Hulle weier toe om in-
gespuit te word, maar is ook maar
bang vir die pes. Sy kry toe 'n
botteltjie kruiegoed wat jy aan
jou arms en bene smeer om die
virus uit jou neus te hou. Sy smeer
dit toe aan, dis sulke taai, blink
goed. So gaan oes sy toe bessies
vir Handelspos. Genade, mens,
sy het skaars begin oes of al wat
'n gogga is, storm op haar af so-
dat sy soos jy kan sê "mes!" soos
my ouma se vlieëpapier lyk."

"Ai Sienie, die arme mens! Het
hulle haar baie gebyt? Ek hoop
nie daar was mangovlieë nie."

"Gebyt en gesteek en sy skree
soos 'n maer vark, toe spuit Le-
wies haar af met die tuinslang en

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..

vat haar dokter toe. Nou is sy
teen goggas gespuit, nie teen die
virus nie."

Ons het nog 'n paar helpers ge-
kry en gou was die hele oes af.
Die son het begin warm word en
ek gaan knip 'n uiltjie op die stoep.

Toe ek wakker skrik, sit oom Jan-
neman voor my.

"Is oom Servaas hier?" vra hy.

"Nee hy is dorp toe. Kan ek so-
lank help met iets?"

"Ek weet nie. Miskien is dit mans-
mensgoed, maar Tannie sal seker
vir hom vertel."

"Natuurlik sal ek. Wat is dit?"

"Hier oorkant die pad woon nou
nuwe mense. Die man tree baie
snaaks op. Hy loop heeldag op
en af in die pad en kyk na Tweede
Wind deur 'n verkyker. Tannie,
iets sê vir my hy soek moeilikheid."

"Oom Janneman, dankie dat jy
vir ons kom sê het. Dit klink nie
reg nie en oom Servaas sal se-
kerlik gaan ondersoek instel."

Toe Servaas tuis kom, vertel ek
hom wat oom Janneman opgelet
het. Dis al skemerdonker en hy
besluit om die volgende oggend
te gaan kyk.

So gesê, so gemaak. Hy gaan sit
rustig voor Handelspos met sy
koerant en 'n koppie koffie terwyl
hy die pad tersluiks dophou.

Nie lank nie, of die man met die
verkyker begin op en af in die pad

loop. Servaas sit asof hy van
niks weet nie. Uiteindelik kom sit
die man by hom.

"More Vriend," sê hy. "Ek is Fre-
derik Ferreira, ons het oorkant
ingetrek. Woon jy hier?" Servaas
stel homself voor. "Ja, ons woon
al so 'n rukkie hier."

"Dis mooi grond hierdie. Julle gaan
seker ook dink aan ontwikkel?"

"Nie sover nie," sê Servaas.

"Sê maar as julle op die mark
gaan, ek is 'n ontwikkelaar en
ons beplan dorpstigting op ons
grond. Dis ideaal vir hoë digt-
heid, lae koste behuising, so 50
eenhede per hektaar. Lekker
swemplek in die rivier ook.  Laat
my maar weet as julle reg is, dan
praat ons besigheid,"

Servaas sê dankie vir die inligt-
ing en die gas vertrek. Dan haas
hy hom in Handelspos in waar
die vrouens angstig wag.

"Ons moet dringend kajuitraad
hou. Saterdag braai ons onder
die boom. Kry ook vir Septimus,
Kwarta, Herklaas en Eerwaarde.
Hierdie ding moet in die kiem
gesmoor word."

Oom Janneman verskyn van agter
die bakoond. "Toemaar Oom, die
huisies sal almal wegsak. Daar-
die plek is suiwer turf."

Ai, Sus, en ons woon so rustig hier.

Groete ook aan ou Swaer.

Jou liefhebbende
Sus Lettie.


