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sedert 1970

TLU SA-President by boereprotes:

Met 2 206 boere wat reeds sedert 1990 op hulle
plase vermoor is in Suid-Afrika, is daar al meer
sterftes as wat soldate gesneuwel het tydens die
hele grensoorlog. “Dit beteken ons is in ’n vol-
skaalse oorlog”, het mnr. Henry Geldenhuys, TLU
SA se president, gesê by die massa-protesaksie
wat in Roedtan plaasgevind het toe die vermeende
moordenaars van mnr. Nico Jansen van Rensburg
in die hof aldaar verskyn het.

Etlike honderde boere van wyd en syd het in ’n
ooglopende versetaksie by Roedtan in die Noord-
Transvaal byeengekom met bakkies, trekkers, stro-
pers, vragmotors en ander voertuie om hulle weer-
stand teen plaasmoorde te wys. Plakkate soos
“Genoeg is genoeg” is vertoon, en dit is duidelik
dat die boere op ’n breekpunt is met die plaasmoor-
de wat net aanhou en selfs weer aan die toeneem
is nadat die Gelykheidshof bevind het dat “Kill the
Boer” nie haatspraak is nie.

In die week ná die moord op mnr. Van Rensburg het
Julius Malema selfs nog verder gegaan en by sy
partykongres verder opruiende uitsprake gemaak,
soos dat sy volgelinge bereid moet wees om “wit
rassiste” te vermoor as dit nodig is. TLU SA en
ander organisasies het klagtes teen hom gelê by

die sogenaamde Menseregtekommissie, wat tot
dusver nog net die regte van swart mense be-
skerm het terwyl klagtes van Blankes van die hand
gewys word. Die kans op sukses word daarom be-
twyfel, maar boere het op Roedtan gewys dat hulle
meer as keelvol is.

(Vervolg op bladsy 3)

Van die voertuie wat arriveer vir die protesoptrede by Roedtan.

’n Foto van die vermoorde 
mnr. Nico Jansen van Rensburg is teen 

die heining van die hotel oorkant die 
polisiekantoor en hof aangebring.



Dit was hierdie week, op 25 Okto-
ber, 53 jaar gelede dat die HNP ge-
stig is in die Skilpadsaal op die Pre-
toriase skougronde, en waartydens
die geesdriftige skare dr. Albert Hert-
zog as leier en mnr. Jaap Marais as
onderleier verkies het. Ander voor-
malige NP-LV’s wat die nuwe party
help stig het, was mnre. Willie Ma-
rais en Louis Stofberg, onderskei-
delik Volksraadslede vir Wonder-
boom en Worcester.

Dr, Hertzog was die seun van ’n
voormalige eerste minister van Suid-
Afrika, naamlik genl. JBM Hertzog,
en dr. Albert was ook ’n minister in
die kabinet van dr. HF Verwoerd en
later in dié van adv. John Vorster,
nadat dr. Verwoerd vermoor is.

Mnr. Jaap Marais was voorheen Volksraadslid vir
Innesdal.

Dr. Hertzog is deur Vorster uit die kabinet geskom-
mel, en na ’n aantal sterk beginseltoesprake, is dr.
Hertzog uit die NP geskop, saam met dié manne
wat by hom gestaan het.

Enkele weke voor die HNP se stigting, op 1 Okto-
ber, het dr. Hertzog in sy tuis kiesafdeling, Ermelo,
’n merkwaardige toespraak gehou, wat vandag
nog net so van toepassing is. Hy het die vraag ge-
stel: Waaroor gaan dit alles? Sy eie antwoord
daarop was: “Die stryd teen ons is deel van die
plan om van die laaste Witman in Afrika ontslae te
raak. Die patroon wat ons geken het dwarsdeur
ons geskiedenis is grootliks nog die patroon van
vandag: Ons (die Witman) moet uit die weg geruim
word. En in ons plek moet baas word die Swartman.

“Oor die loop van 300 jaar is ons voortdurend be-
dreig deur die grootste magte. Maar nooit het hulle
geslaag nie, nieteenstaande die geweldigste aan-
slae. Die geheim (van daardie wonderbaarlike krag
wat ons volk staande gehou het) – daardie byna
bomenslike krag, is sy kragtige beginsels; sy dui-
delike lewenspatroon, sy ontasbare waarhede. Dit
is deel van onsself; deel van ons volk, deel van ons
geloof. Dit is ons Calvinistiese beginsels, ons Cal-
vinistiese lewenspatroon. Ons beginsels van apart-
heid was nog altyd een van die belangrikste dele van
daardie kraggewende lewenspatroon van ons volk.
Aan apartheid dank ons grootliks ons voortbestaan.

“Alleen solank ons apart is en ons ons apart hou, kan
ons ons selftrots, ons kultuur, ons taal, ons geloof,
en ons bande van vriendskap en broerskap bewaar –
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. Waaroor gaan dit alles? daardie bande wat ’n volk geestelik magtig maak.
Hulle wat ’n volk wil vernietig, kan dit op twee ma-
niere doen: Hulle kan dit eerstens doen deur die
volk deur geweld en oorlog te verslaan.

“Weens ons kragtige verset in die verlede het hulle
besluit om ’n ander metode te volg: Hulle sal die volk
vernietig, nie deur sy liggaam te vernietig nie, maar
deur sy gees te vernietig – deur te vernietig daardie
wil tot verset, daardie gees wat ’n mens en ’n nasie
maak. As jy daardie gees en daardie wil van die
volk kan afbreek, so het hulle geredeneer; as jy die
wil van ’n volk kan afbreek, dan is die geweld en
oorlog nie nodig nie, want dan sal daardie volk self
ingee en sal hy vrywillig ingee.

“Van toe af het die aanslag op ons verander. Van
toe af is dit die aanslag van die koue oorlog – die
aanslag om ons gees af te breek en ons wil om ons
te handhaaf af te breek. Laat ons nooit vergeet nie
dat die kern van die aanvalle op blank Suid-Afrika
is, nie die manier waarop ons die Naturel behandel
nie. Dit is nie apartheid as sulks nie. Die vyandskap
teen ons is basies en geheel en al dat al ons Blan-
kes, ons die mense wat hierdie land van ons gemaak
het, ons wat dit gebou het en wat dit so suksesvol
regeer het, so wyslik en so regverdig – dat ons, ter-
wyl ons ’n minderheid is, durf om die land te regeer.

“Wat ons ook al mag doen, en hoe goed ons dit ook
al mag doen, hoe regverdig ons dit ook mag regeer,
hoe gelukkig en tevrede die nieblanke bevolkings
onder ons regering ookal mag wees, net die blote feit
dat ons ’n minderheid is en aan die bewind van die
land is, en nie toelaat dat die primitiewe Swartman dit
regeer nie – dit en dit alleen is die basiese oorsaak
van al die moeilikhede wat teen ons gemaak word
en van al die vyandskap wat teen ons gestook word.

“Daar is niks wat ons kan doen wat hierdie toestand
sal verander nie behalwe om onverskrokke ons man
te staan. Geen kompromie en geen toegewing sal
die magtige vyandige belange wat teen ons staan,
bevredig nie. Daar is net een toegewing wat hulle
sal ervaar, en dit is totale oorgawe van onsself en
van ons land aan die Swartman.

“Ons is geestelik ’n kragtige volk. En ons is kragtig
omdat ons apart is en apart bly.”

Verder het dr. Hertzog gesê: “Die beste bondgenote
wat ons vyande ooit kan hê om ons af te breek, is
bondgenote hier binne-in ons eie land, tussen ons
eie volk, tussen onsself. En sulke bondgenote het
hierdie Amerikaanse magte dan ook vandag hier
in ons land, hier onder ons volk. Mense wat saam
werk en die oogmerk van ons vyande bevorder – al
besef almal van hulle nie wat hulle doen nie.”

(Vervolg op bladsy 3)



Die Afrikaner 28 Oktober 2022 3

Oorlog
(Van bladsy 1)

Dit het net vroeër gereën op die Springbokvlakte, en
die boere moes begin ploeg het vir die nuwe seisoen.
Tog was hulle so ernstig daaroor dat hulle teen
groot koste die trekkers en implemente uit die lande
onttrek het om aan die rollende protesaksie deel te
neem. 

Terwyl net enkele lede van TLU SA en afgevaar-
digdes van mnr. Van Rensburg se familie in die hof
toegelaat is, het die protesaksie voortgegaan, en
het die konvooi voertuie al in die rondte gery, totdat
die hof verdaag het waarna almal na die terrein van
NTK gegaan het vir die afsluiting. Daar het mnr.
Floris Booysen, voorsitter van die Potgietersrus
Distrik Landbou-Unie, wat die protesoptog gereël het,
die bedankings gedoen het, waarna mnr. Gelden-
huys aan die woord gekom het en toe is afgesluit
met Skriflesing en gebed.

Mnr. Geldenhuys het gesê sodanige protesoptrede
is noodsaaklik. “Dit is ’n bewusmaking sodat die
wêreld moet weet wat hier gebeur.” Die voorsitter
van TLU SA in die Noordstreek, mnr. Henk van de
Graaf, het vroeër in ’n onderhoud met BoerMedia
gesê dat so ’n groot protes ook goed is vir die boere
se gemoedstoestand. “Ten minste sien die boere
nou dat, waar hulle dikwels alleen op verafgeleë plase
is, daar nog ander is wat ook so voel. Hulle weet
dus hulle is nie alleen nie. Hier het ons gesien dat
boere nie saamstaan nie, maar saam werk, saam
ry, saam protesteer en saam beweeg,”

Mnr. Geldenhuys sê dat dit tragies is dat op plekke
waar kruise ter herdenking van die boere geplant is,
van die kruise begin verteer en vergaan. “Ons moet
nie net dink aan die nuwe name wat deel is van die
plaasmoorde nie, ons moet ook die ou name van
dié wat lank terug vermoor is, nie vergeet nie.”

Een van die beskuldigdes, wat volgens ooggetuies

(Van bladsy 2)

Dit is hierdie beginsels en kern waarhede wat dr,
Hertzog nog voor die stigting van die HNP neer-
gelê het, wat die rede is dat die HNP steeds be-
staan. Die vyande is dieselfde, die vyandige bond-
genote wat deesdae “die land wil maak werk” is
steeds in ons midde en breek daarmee ons wil tot
verset af.

Ons moet weer die volkstrots herstel, die wil tot
verset herwin. In daardie opsig was die boere se
protes by Roedtan ’n welkome oplewing, en daar-
om dat ons in hierdie uitgawe ook daaraan ekstra

aandag gegee het, sodat ons lesers, en veral ons
buitelandse lesers, kan weet dat daar nog ’n ver-
setgees onder die Boerevolk is – die gees van ’n
Paul Kruger, MT Steyn, ’n Christiaan de Wet en ’n
Koos de la Rey. Daarom is alles nie verlore nie.
Daarom sal ons bly veg tot ons sterf of oorwin het.
Maar sterf is nie op ons sakelys nie.

Maar na 53 jaar eer ons die leierskap van ’n dr. Al-
bert Hertzog, en wat opgevolg en wat voortgedra
is deur sy opvolgers: Jaap Marais, Willie Marais,
Japie Theart en Andries Breytenbach.

Die konvooi voertuie beweeg gedurig verby 
die hof, wat aan die regterkant van die pad is.

Mnre. Floris Booysen, voorsitter van 
Potgietersrus TLU SA, Henry Geldenhuys, 
president van TLU SA en Hendrik Botha, 
voorsitter van Roedtan Boerevereniging, 
op die dieseltenk wat as verhoog gedien

het tydens die afsluiting.

Van die deelnemers het hulle 
voertuie met plakkate en 

slagspreuke versier.
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die sneller getrek het wat mnr. Van Rensburg se
dood veroorsaak het, het in die hof verskyn en
duidelik sy sentiment gewys, deurdat hy ’n hemp
aangehad het met die woorde “Vote ANC”. Mnr.
Geldenhuys het in ’n persoonlike onderhoud met
Die Afrikaner gesê dat as ’n boer byvoorbeeld so
iets sou doen met ’n TLU SA-hemp aan, die hele
organisasie daarby betrek sou word. “Die ANC-
regering moet dus verantwoordelikheid vat vir hulle
ondersteuners se dade, en indien hulle dit nie doen
nie, sal dit die vermoede bevestig dat die regering
nie omgee vir die lewens van die boere nie.”

Tydens die afsluitingsfunksie het mnr. Geldenhuys
gesê dat misdaad in die land buite beheer is. “As
ons nie vermoor word nie, word ons bankrot besteel,”
het hy gesê. Hy het ook daarop gewys dat die be-
skuldigde met die ANC-hemp aan, soos die ander,
gratis regshulp kry van die staat, wat beteken die
regering ondersteun hulle – op belastingbetalers
se koste - maar die boere en familie van slagoffers
kry geen ondersteuning nie. “As daar taxi-geweld is,
word daar ’n taakspan aangestel, en so word taak-
spanne vir enige ander geweld of protes saamgestel,
maar daar word steeds geen taakspan of spesialis
-eenheid vir plaasmoorde saamgestel nie,” sê mnr.
Geldenhuys.

Verset help

Terwyl die protes buite aangegaan het, het die hof
verrigtinge ook interessanthede opgelewer. 

Eerstens is net ’n beperkte aantal mense in die hof
toegelaat, naamlik die familie van die vermoorde
mnr. Van Rensburg en lede van TLU SA, wat die
familie bygestaan het en die protes georganiseer
het. Nie alle familielede het egter kans gesien vir die
hof nie, maar daar was ’n verteenwoordiger van die
familie, asook die minderjarige wat teenwoordig was
en die moord sien gebeur het en toe ook ontvoer is.

Die landdros was ongeveer ’n driekwartier laat voor-
dat sy met haar C-klas Mercedes 320 AMG op-
gedaag het. Toe was daar ’n kragprobleem wat nie
te wyte was aan beurtkrag nie. Die opnamemasjien
het ’n probleem gehad, waarop die hof verdaag het
sodat die tegnologie herstel kon word. Dit het nie te
lank geneem nie.

Die een beskuldigde het sy eie advokaat daar ge-
had. Dié het die hof meegedeel dat hy hom aan die
saak gaan onttrek, waarop die beskuldigde aange-
dui het dat hy sy eie regshulp sal kry. Sy borgaan-
soek kon dus nie voortgaan nie.

Die prokureur vir die ander twee het toe aangedui
dat beskuldigde nommer 3 (met die “Vote ANC”-
hemp, sy aansoek om borgtog wil terugtrek. Toe die
landdros vra of dit korrek is, het hy dit ontken en was

Beskuldigde nommer 3 staan in die hof 
met sy "Vote ANC"-hemp en maak geen 
geheim van sy politieke sentiment nie.

NTK, die ou Noord-Transvaal Kooperasie, 
het sy terrein vir die verrigtinge beskikbaar gestel.

Die polisiestasie en die hof op dieselfde perseel.
Daar was genoeg polisielede teenwoordig, 
onder aanvoering van ’n vroue-generaal,

verskeie kolonelle en ander offisiere.Voertuie 
het selfs van sover as Warmbad opgedaag. 

Die boere was egter vreedsaam en die 
polisie het net rondgestaan.

’n Groep motorfietsryers het ook 
deelgeneem aan die protesaksie en 
hulle uitgespreek teen plaasmoorde.
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hy vasbeslote om wel aansoek te doen vir borg.
Die saak moes toe eers afstaan sodat die proku-
reur behoorlik met hom kon konsulteer.

Toe die saak hervat is, het die staatsaanklaer die
getuienis van ’n polisie-sersant geroep, wat onthul
het dat beskuldigde 3 met ’n lang lys van vorige
veroordelings sit en dat hy daarom aanbeveel dat
geen borgtog toegestaan moet word nie. Hy het
ook verwys na die boereprotes buite en daarop ge-
sinspeel dat dit vir die beskuldigde nie veilig sal
wees om borgtog te kry nie.

Toe oorval beurtkrag die dorp, en is die saak vir
twee dae uitgestel en verplaas na Naboomspruit.

Die uitslag van die verrigtinge daar was dat die
landdros, me. Ngobeni, borgtog geweier het aan
beskuldigde 3, Lesiba Solly Segwale (44), wat die
openlike ANC-ondersteuner is. Daar is 9 aanklagte
teen hom. Die saak is uitgestel vir verdere ondersoek
tot 24 November. Velly Segwale, beskuldigde 2 en
broer van nommer 3 (en daarom vermoedelik ook
’n ANC-lid of -ondersteuner) het sy borgaansoek
laat vaar en hy en sy broer is gevolglik voorlopig
geen verdere gevaar vir die samelewing nie. Male-
sela Mangena, beskuldigde 1 se borgaansoek is
uitgestel tot 4 November.

Die landdros het kennis geneem van die openbare
optrede en beswaar tydens die optog teen die toe-
staan van borg en het ’n rol daarin gespeel dat sy
borg aan die een beskuldigde geweier het. Dit wys
dat openbare verset beslis werk, wat beteken dat
meer sodanige optredes sal moet plaasvind.

’n Aantal plaaswerkers het ook deelgeneem
aan die protesoptrede en eenkant die 

afsluiting bygewoon.

Die baniere was aangebring reg 
oorkant die ingang na die hof.

Die bewoording op ’n hemp wat ’n aantal 
van die protesgangers gedra het.

Die plakkate op die sleepwaens benodig geen verduideliking nie...

Mnr. Henry Geldenhuys,
president van TLU SA,

aan die woord.
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Alle voertuie en deelnemers aan die protes het by NTK byeengekom vir die afsluiting.

Mense maak kruise met hulle arms vir die 
fotograaf wat lugfoto’s vanuit ’n helikopter neem. Mense hou hul hande gekruis.

Van die voertuie het kruise vertoon in  
eerbetoon vir plaasmoordslagoffers.

Die protesoptog met landbouvoertuie
in volle gang.
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Wie is Rishi Sunak?

Die Britse Konserwatiewe Party het Rishi Sunak
as die nuwe Britse premier gekies.

Die Britte het dus nou ’n eerste minister wie se
ouers immigrante was uit Indië in die sestigerjare,
en wat Hindoes is.

Hy is deur sy party se koukus aangewys, en is nie
direk of indirek deur die kiesers gekies nie. Hy volg
Liz Truss op wat net ses weke in dié pos uitgehou
het en wat handdoek ingegooi het na hewige kritiek
op haar werk.

Die feit dat dit juis die Konserwatiewe Party is wat
hierdie keuse gemaak het, dui volgens politieke
waarnemers daarop dat dié party tans bankrot is
aan leiers en dat hierdie man, wat skynbaar self
nie los van kritiek staan nie, die naaste is aan ’n
leier wat daar is.

Hy en sy vrou, ook ’n Indiër, was al verskeie male
die middelpunt van omstredenheid.

Sunak word deur sy kritici daarvan beskuldig dat
hy ’n globalistiese WEF (Wêreld Ekonomiese Forum)-
agenda het.

Die nuwe Britse premier en marionet van die  (WEF)
ondersteun die aanvaarding van ’n gesentraliseer-
de globale digitale bankgeldeenheid, ook genoem
CBDC.

Boonop is sy skoonpa die miljardêr Narayana Mur-
thy, ’n tegnologiereus van Infosys, ’n amptelike
vennoot van die WEF. Die huidige president van
Infosys het vir die WEF geskryf oor die belang-
rikheid van ’n digitale ID.

“Met soliede data-uitruilmeganismes en die regte
regulering en bestuur kan ’n digitale bankekosis-
teem floreer. Dit moet stabiliteit, deursigtigheid,
regverdigheid, insluiting en interoperabiliteit kweek,”
het Mohit Joshi, voorsitter van Infosys, gesê.

"Dit is waar digitale ID’s kan help deur banke en
kleiner leners in staat te stel om identiteite te mag-
tig en transaksies intyds te verifieer," het Joshi gesê.

Sunak is die land se voormalige minister van finan-
sies. Hy is 42 jaar oud, ’n voormalige Goldman Sachs-

bankier en die eerste Indiese premier in die ge-
skiedenis van die Verenigde Koninkryk.

Sunak en sy vrou Akshata Murthy het ’n netto waarde
van £730 miljoen.

Saam met Johnson was Sunak een van die politici
wat in 2020 beboet is vir die oortreding van hul eie
toesluitreëls tydens die berugte Downingstraat-par-
tytjie.

In November 2020 het The Guardian gerapporteer
dat Sunak nie ’n beduidende bedrag van sy vrou
en familie se finansiële belange op die register van
ministers se belange verklaar het nie, insluitend ’n
gesamentlike £1,7 miljard aandeelhouding in die
Indiese maatskappy, Infosys. Sunak word kragtens
die ministeriële kode verplig om belange wat "rele-
vant" is tot sy verantwoordelikhede en "wat ver-
moed kan word om aanleiding te gee tot ’n belange
konflik" met sy openbare pligte te verklaar. Die on-
afhanklike adviseur oor ministers se belange het
ondersoek ingestel en egter tot die gevolgtrekking
gekom dat Sunak geen reëls oortree het nie.

As kanselier het Sunak voortgegaan met ’n nuwe
wet wat die weg sou baan vir sogenaamde “stable-
coins” om vir alledaagse betalings gebruik te word,
ten spyte van vrese van die Bank van Engeland oor
die finansiële stabiliteit van die tegnologie. In April
2022 het Sunak die Royal Mint beveel om ’n Britse
regering-gesteunde “not fungible token” (NFT) te
skep wat teen die somer van 2022 uitgereik moet
word.

Vroeg in 2022 het koerante berig dat Sunak se
vrou, Akshata Murty, nie-gedomisilieerde status
het nie, wat beteken dat sy nie belasting hoef te
betaal op inkomste wat in die buiteland verdien is

Liz Truss
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terwyl sy in die VK woon nie. Dit het haar skynbaar
ongeveer £30 000 gekos om te verseker dat sy dié
status kan hê, en dit het haar toegelaat om ’n be-
raamde £20 miljoen aan Britse belasting te vermy.
Ná media-omstredenheid het Murty op 8 April ver-
klaar dat sy Britse belasting op haar globale inkom-
ste sal betaal, en in ’n verklaring bygevoeg dat sy nie
wil hê dat die kwessie “’n afleiding vir my man moet
wees nie”. ’n Whitehall-ondersoek is geloods waarna
die besonderhede van haar belastingstatus uitgelek
het. Keir Starmer, leier van die Arbeidersparty, het
Sunak van valsheid beskuldig op grond daarvan
dat hy belasting vir gewone Britte opstel terwyl sy
familie sy eie belastingverpligtinge verminder het.

Verslaggewing rondom hierdie tyd het ook aan die
lig gebring dat Sunak aangehou het om die status
van die Verenigde State as permanente inwoner
(groenkaart) wat hy in die 2000’s verkry het tot
2021 te hou, insluitend vir 18 maande nadat hy
Brittanje se tesourie-kanselier was, wat vereis het
dat hy jaarlikse Amerikaanse belastingopgawes in-
dien. ’n Ondersoek na sowel sy vrou se belasting-
status as sy verblyfstatus het bevind dat Sunak

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.

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

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

072 229 2148

HUTTEN-BUCHDIENST

“nie ministeriële reëls oortree het nie.”

Brittanje ervaar nou sy eie staatskaping met sy eie
Gupta waaromheen daar swaar wolke van be-
denkinge hang.

Sou die Arbeidersparty dit kon regkry om ’n alge-
mene verkiesing af te dwing, soos hulle reeds voor
gevra het, is dit hoogs onwaarskynlik dat die Britse
KP die mag sal behou. Ook die Britte raak toene-
mend moeg vir immigrasie in hulle land, en al is
Sunak in Brittanje gebore, is die Indiër-verbinding
nog erg tasbaar, veral ook weens die sakebelange
met sy skoonpa.
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Hermanus van der Schyff

Suid-Afrika is so deur die verkose leiers van die
ANC en dié se makkers en meelopers besteel, be-
roof, deur korrupsie bankrot gemaak en amper van
sy regeermag deur staatskaping beroof dat dit ver-
baas dat daar nog iets van ’n regering oor is.

Dit is wat ons gekry het deur FW de Klerk se
eerlose weggee van Suid-Afrika.

As ons net ’n terugblik maak op die onder-
drukkende en ongrondwetlike regulasies wat in-
gestel is tydens die Covid-19-pandemie, kan ons
sien dat die ANC gekyk het hoe ver hulle ons in-
woners kon onderdruk om die belaglikhede streng
na te volg. En ongelukkig het ons dit nagekom om-
dat die mediese beroep die beperkings voorgeskryf
en ondersteun het, en hulle die bevolking bang ge-
praat het.

Maar dit is net twee jaar se misbruik van mag wat
deur die ANC op ons getoets is. Kom ons kyk wat
het nog onder die ANC verkeerd geloop en wat
maar min aandag van hulle ontvang.

Met Covid-19 op sy hoogtepunt, was die regter-
like ondersoekkommissie na staatskaping al aan
die gang. Daar is baie sake blootgelê en daar het
dit gestop. Wat opgeval het, is dat die feit dat die
Valke, speurders en aanklaers nie betrokke ge-
raak het en sake verder geneem het nie. So het
die hoofbeskuldigdes in die staatskapingsaak be-
tyds kennis geneem en na die Midde-Ooste gevlug.
Nou sukkel die staat om die Guptas uit die Midde-
Ooste aan Suid-Afrika uitgelewer te kry. Die vraag
is of hulle dit ooit sal regkry?

Enkele persone wat deur die pers as misdadigers
uitgewys is, is lede van dié groep in die ANC wat
as die RET-groep bekendstaan en groter sosialis-
te en kommuniste is as wat Cyril Ramaphosa se
groep is. Nie dat dit Ramaphosa se groep goed
maak nie, net bietjie minder onaanvaarbaar.

Die hoof van die RET-groep, oud-president Ja-
cob Zuma, het gewys uit watter swak staat van be-
heer en bestuur ons reg in Suid-Afrika bestaan. Hy
was nou al hoeveel keer in die hof, maar hy slaag
elke keer om die saak teen hom uitgestel te kry.
Die ander lede van die RET-groep, soos Ace Ma-
gashule, volg nou dieselfde pad en word sy saak
teen hom ook nie aangepak en afgehandel nie.

Dit laat die vraag ontstaan of die staat se regsdien-
ste genoeg opgeleide en bevoegde ondersoekers
en aanklaers het om hierdie ingewikkelde sake te
ondersoek en behoorlik te vervolg. So sonder ver-

volging loop van die beskuldigdes buite rond en
gaan aan met hul streke. Hulle is ook nog betrokke
in die ANC, want hulle is nie skuldig bevind aan
enige oortredings nie. So beïnvloed hulle steeds ons
/lewens met die insette wat hulle op provinsiale
vlak die ANC laat aanneem. Kyk maar net hoe lyk
die provinsiale komitees wat saamgestel is om aan
die einde van die jaar weer ’n leier moet kies. 

Vir Ramaphosa is die lewe in die ANC maar moei-
lik. Hy is getrou aan die "Freedom Charter", maar
wil blykbaar sekere voorskrifte stadiger in werking
stel as wat die RET-groep graag sal wil sien.

Ramaphosa is geen ridder op ’n wit perd nie. On-
der sy presidentskap word daar wette aangeneem
en gewysig wat tot erge nadeel vir die Blanke is.
Kort gelede het hy aangekondig dat hy voorsien
dat die “BEEE” (swart bevoordeling) strenger toe-
gepas moet word. Die wet oor betreding van eien-
dom is onder sy presidentskap aangepas wat dit
baie makliker maak vir betreding van vreemdes op
blanke eiendom. Die wet op grondonteiening is
ook goedgekeur en hy moet nog net die wet as wet
onderteken. 

Die ekonome voorspel ’n erge resessie wat ons
ekonomie gaan lamlê. Dit sal in die nabye toekoms
ons tref en in die ANC is daar nie die kennis om
ons daaruit te bestuur nie. Ongelukkig lyk die toe-
koms duister. Wat die oorlog in die noordelike half-
rond op kosvoorsiening gaan veroorsaak is nog ’n
probleem wat die ANC nie sal kan hanteer nie.

Ons sal ons dus moet regmaak om te oorleef in
moeilike omstandighede, maar met ons Afrikaner-
bloed in ons are sal ons planne kan maak. 

Die grootste plan waarvoor ons nog ’n oplossing
moet vind, is om onder dié gemors uit te kom sodat
ons weer in vryheid oor onsself kan regeer in ’n
beskaafde land. Al het ons nog nie die oplossing
daarvoor nie, laat ons ten minste die strewe daar-
heen kweek en aanwakker onder ons volksgenote.

Vanaf die lessenaar van die Hoofsekretaris
Hoe lank gaan die ANC en se makkers vry rondloop?

R 7 300
(BTW uitgesluit)

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

(h/v Koraalboom), Magalieskruin

1kW 
Draagbare Toestel

Hou ligte aan.Axel Powroznik: 082 22 44 584
sales@afrisolarsupplies.co.za          facebook: AfriSolar Supplies
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Deur Dolf Buitendach

Godfried Andreas Watermeyer was nie net volks-
digter by uitnemendheid nie, hy het ook die republi-
keinse ideaal in sy digkuns aangemoedig en die
volk opgeroep om die saak by die stembus te on-
dersteun. Hy het in verskeie gedigte die erns vir
volksdeelname by die stembus in sy gedigte aan-
geraak. Vanselfsprekend gaan dit oor ’n volkseie
verkiesing en nie die een-mens-een-stem, wat geen
invloed op ons volksbelang het, waarmee ons van-
dag te doen het nie.

Een van sy gedigte sal volledig aangehaal word en
enkele strofes uit ’n verwante gedig van hom sal
kortliks aangehaal word.

STEM REPUBLIEK

Stem republiek – stem Godgerig,
stem hierdie land tot ewewig…

Geknakte vryheid laat ons bloed
onstuimig deur die jare gloed;

ons stry om gister heel te maak,
ons môre sluimer onbewaak.

’n Volk wat teer op bitterheid
is nog nie groot of roepingryp;

voorwaens wat wrokgebonde trek
kan nie die dieper geeskrag wek;

Die Volksdigter GA Watermeyer (Deel 4)
die liefde wat die eie ken
sal meer as teenhaat wording wen..

Stem republiek – stem Godgerig,
stem hierdie land tot ewewig;

ons stry om gister heel te maak,
ons môre sluimer onbewaak.

Die digter het die bedreiging van die liberalisme ten
volle besef en waarsku soos volg:

die lib’ralis lê linievas
dwars oor die witpad van ons ras;

keelgate wat verkanker is
skreeu hierdie land tot wildernis...

Die tragiese gevolge wat in die Westerse lande er-
vaar word met die instroming van onwettige vreem-
delinge en wat ondersteun word deur liberalisme,
bedreig tans die Westerse beskawing. Die digter
se oproep kon net so wel aan Europa gerig word.
Liberalisme is tans die grootste enkele bedreiging
vir die Westerse beskawing en bedreig elke denk-
bare terrein van die Westerse kultuur en volkwees.
Geen beskaafde norme word ontsien nie; chris-
tenskap, reg en orde, gesonde huwelike en gesins-
lewe en geskiedkundige erfenisse soos monumente
en beskaafde waardes word tans bedreig. Dit word
vertrou dat Europa betyds sal wakker skrik en dat
die Afrikaner deur die genade van die Here weer
sy vryheid mag ervaar.

Die Afrikaner
admin@hnp.org.za Tel.:  079 752 4898 

Redakteur: Mnr. Henk van de Graaf    vandegraafhenk@gmail.com

Uitleg en tegniese versorging: Juanita Powroznik Medewerkers: Mnr. Andries Breytenbach
Ds. Gideon Grobler
Mnr. Rudolf Buitendach
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Mev. Alet Murray
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Die Afrikaner- uitboufonds 

Bankbesonderhede:

ABSA tjekrekening:  020001348

Rekeningnaam: HNP (die uitgewer van Die Afrikaner)

Takkode:  632005

Verwysing: U naam en van

Hermanus van der Schyff

Die ekonomiese toestand in Suid-Afrika, maar veral
oorsee, waar die Russiese oorlog talle lande se
ekonomie erg raak, maak die lewe maar al moei-
liker vir almal.

Daar is tog nog mense wat ’n ekstra geldjie in hul
sak het. Ander kan een koeldrank per week minder
koop en daardie geld aan die Uitboufonds oorbetaal.

Soos hulle sê, elke sent maak ’n uitgawe-gaatjie
kleiner.

Vandat ons laas gerapporteer het, het ons ’n paar
goeie geskenke gekry. Dit los nog nie die finan-
siële probleem op nie, maar help baie om dit ligter
te maak.

Vir hierdie bydraers wil die finansiële komitee baie
dankie sê.

Ons noem hier hul name met die bedrae wat
hulle bygedra het:

Mnr. Gert Botha R      500
Mev. Lulu Steenkamp R      200
Mnr. Waly Ross uit Amerika R 20 075
Mnr. M Pentz R      500
Mnr. Johan Wiesner R   1 000
Mnr. Neels Kruger R 12 000
Mnr. Wytze de Boer R      400

Help asseblief om Die Afrikaner steeds uit te gee.

Die dagbestuur van die HNP
het die finale program vir van-
jaar se kongres goedgekeur.

Die kongres vind plaas op
5 November te Kleinfontein en
begin stiptelik om 08:00.

Na die opening van die kon-
gres met Skriflesing en gebed,
sal die lief en leed hanteer word
saam met mosies van roube-
klag. Dan kom die verslae aan
die beurt, naamlik die jaarver-
slag van die voorsitter, die ad-
ministrasieverslag van die hoof-
sekretaris en terugvoer oor die
HNP se propagandaveldtog.

Daarna sal verkiesings plaasvind vir die leier,
onderleier, voorsitter en 12 dagbestuurslede.

Die leier sal dan die kongres toespreek, waarna
daar ’n bespreking oor sy toespraak sal volg.

Ander sake wat daarna bespreek sal word, is

terugvoer oor ’n WhatsApp-groep
vir ander persone as net HNP-
lede, hoe ons ons boodskap
verder, vinniger en beter kan
versprei, hoe persone betrek
moet word om as lede aan te
sluit, en wat gedoen kan word
om meer fondse vir dié doel te
bekom.

Na die ligte middagete sal
mnr. Meinhard Peters ’n hulde-
blyk in die vorm van ’n kort ge-
denklesing hou oor die lewe van
mnr. Jaap Marais, wat op 4 No-
vember 100 jaar oud sou ge-

wees het.
Oudergewoonte word die kongres afgesluit met

die sing van Die Stem van Suid-Afrika.
Hierdie jaar se kongres is ’n geslote kongres

net vir lede, maar Die Afrikaner sal terugvoer
daarna gee vir ons lesers.
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Geskiedenis herhaal homself

Ek sien in u uitgawe van 14 Oktober 2022, en op
verskeie selfoonvideo’s dat daar nou glo in Duits-
land en ander Europese lande massa-proteste
plaasvind met slagspreuke soos “Ons land eerste!”

Klink nogal merkwaardig dieselfde as ons eie genl.
JBM Hertzog se “Suid-Afrika Eerste!”, van so ’n
100 jaar gelede, nie waar nie?

So, dit lyk my genl. Hertzog en sy Nasionale Afri-
kaners was die res van die wêreld so ’n 100 jaar
vooruit...

En wat gebeur toe? Toe vat daardie selfde Na-
sionaliste met daardie einste slagspreuk die re-
gering oor! En toe kry ons apartheid. En ’n Hendrik
Verwoerd. En ’n Jaap Marais.

Hulle sê die geskiedenis herhaal homself.

O magtag, liberaliste, en kommuniste, en oud-
KP’s/huidige Plussers...!!! Julle moet julle dalk
maar solank begin vetsmeer, jong...

Johan Wiesner
Verwoerdburg

“Siek” Zuma jaag politieke spanning op

Zuma was nou al so siek dat hy vroeg uit die tronk
vrygelaat is en dit tot die stropery in Natal en Jo-
hannesburg se besighede aanleiding gegee het.

Nou sien ek hy is so op en wakker dat hy ’n verga-
dering in Johannesburg toespreek. Wat die nuus
ons meedeel is dat hy eintlik ander ANC-politici
aanval oor hul misdrywe waaroor hulle nie in die
tronk land nie. Ramaphosa word ook bygekom vir

Lesers sê hul sê
vandegraafhenk@gmail.com

Lesers is welkom om kort briewe en menings te
stuur aan vandegraafhenk@gmail.com

vir publikasie in Die Afrikaner. 
Die redaksie behou ten alle tye die reg voor om

briewe te plaas of nie te plaas nie, of om briewe te
verkort en taalkundig te versorg. Briewe met ’n

lasterlike of kwetsende inhoud sal nie vir 
publikasie in aanmerking kom nie.

(Red.)

sy dollars wat in meubels op sy plaas weggesteek
was.

Ek reken hierdie toetrede tot die politieke gesprek
is om die RET-groep te versterk teen die Rama-
phosa groep. Veral met die oog op die leiers-
verkiesing aan die einde van die jaar. Dit jaag die
spanning in die ANC net hoër op.

Wat dit ook sê is dat die gevegte binne die ANC so
kan eskaleer dat ons weer sulke aanvalle op be-
sighede kan beleef soos verlede jaar. En soos ons
weet is die polisie en weermag nie in staat om sul-
ke strooptogte te stop nie. Veral nie as daar binne
die polisie en weermaglede van dié verskillende
groepe is wat hulle ondersteun nie.

Wat ek kan sê is dat ons ons veiligheidsmaatreëls
by veral ons huise moet opskerp om invallers en
stropers uit te hou. As u nie vuurwapens het nie,
kry messe of soortgelyke items om u te verdedig.

Jan Griesel
Pretoria

“Swart prestasie”-verslag afgewag

In die “Buitelandse” deel van u uitgawe van 14 Ok-
tober 2022, vertel u van die Switserse Federale In-
stituut vir Tegnologie in Zürich, wat “die voortge-
sette [AITSA!!!] prestasies [AITSA-ER!!] en by-
draes van swart mense [AITSA-STE!!] regoor die
wêreld” glo gaan vier.

Mensig!!!, maar ek sien daarna uit om die verslag
oor dié prestasies te siene te kry... Ek hoop die alewig
“neutrale” Switsers sal ons vóór 2522 laat weet.

J F Wiesner
Verwoerdburg

Perfek vir ’n blaaskans op pad na Namibië of Namakwaland. Ons bied billike 
selfsorg-akkommodasie vir enkelinge tot gesinne van 6. Alle kamers is toegerus

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

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

082 338 0934 / admin@werdakamers.co.za
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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. 2:8  Alle dinge het U onder sy
voete gestel. Want in die onderwerping van alle
dinge aan hom het Hy niks uitgesonder wat aan
hom nie onderworpe is nie. Maar nou sien ons nog
nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie.

Oordenking:

Paul Tripp skryf in sy Woensdag-oordenking van
21 September 2022: “Aangesien ek en jy nie ver-
troud is met God se geheime raad of ingelig is oor
die besonderhede van Sy ewige planne nie, sal
ons altyd verwarring, misterie en verrassing in die
gesig staar. Die skrywer van Hebreërs, wat die heer-
skappy van Jesus Christus bespreek, dui op hier-
die spanning.” (eie vertaling). 

Hoeveel spanning is daar nie in my en jou lewe as
’n gevolg van beheer of kontrole nie! Die Hebreër
-skrywer stel dat al die dinge onder ons beheer
geplaas is, maar ons het nie die vermoë om dit
alles te kan onderskei nie! Oneindige spanning
volg as ek dink ek moet iets beheer, maar ek kan
dit op geen manier beheer nie.

Paul Tripp verduidelik hierdie onderskeid baie prak-
ties deur ’n klein sirkel in ’n groter sirkel. In die klein
sirkel is al die verantwoordelikhede wat God aan
die gelowiges gee en waaroor ek duidelik “afge-
deelde” beheer van God gekry het. In die groter

sirkel is daar ander sake wat ons aandag trek en
verg. Dit is gewigtige sake in ons lewens, maar dit
is nie ons verantwoordelikheid nie en ons het ook
geen vermoë oor hulle nie. Hiérmee kan ek net op
God vertrou!

Gedagtig ook aan al die opdragte van God dat ons
oor niks besorg mag wees nie, is hierdie onder-
skeiding van waaroor ek beheer het en waaroor
nie, van wesentlike belang!

Daar is eenvoudig sake wat ons nooit sal verstaan
nie en moet ek in vertroue by my God laat.

Ek verstaan dat die wyse Totius hieroor geskryf het
dat geloof soos ’n rivier is, vlak genoeg vir die swak-
ste swemmer om in te swem en diep genoeg vir
die beste swemmer om in te verdrink.

Gebed: Hemel Vader, skenk my asseblief die ge-
loofsgehoorsaamheid om te doen wat U my opdra,
maar ook die gehoorsaamheid om te weet waar-
aan ek my nie mag verknies nie.

AMEN

Woord en wêreld
Hoeveel spanning oor beheer?

Deur Dr. Gideon Grobler
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Liewe sus Katrien,

Soos ek gesê het, Vrydagaand
voor die basaar was maar onstui-
mig. Soos die "byje" waarvan die
weervrou op TV vertel, het ons
ander soort "byje" beleef. 

Ons was net gereed om bed toe te
gaan na die petalje met die Shee-
pers-gesin by die slaggat, toe ons
’n geskree uit die rigting van Koe-
kemakranka se kampeerplek on-
der die akkerbome hoor.

Servaas trek maar weer sy skoe-
ne aan, gryp ’n lig en gaan kyk.
Voor ’n tent staan ’n middeljarige
egpaar en bewe terwyl hulle ver-
tel van die spook wat tussen die
bome beweeg. "Oom, hy loop nie,
hy swewe so bo die grond en
maak onderaardse geluide."

Net toe kom Eerwaarde en Gi-
deon daar aan. Hulle het die spook
teen die grensdraad vasgekeer,
sê hulle. Niks anders nie as een
van Eerwaarde se wit koeie wat
uitgevind het hoe om haar ho-
rings te gebruik om die hek oop
te maak.  Sus, ek wonder wat hy
nog met daardie koeie gaan doen,
hulle lyk nie soos normale koeie
nie. Ek swyg liewer.

Na ’n paar uur se rus het don-
derweer ons teen dagbreek wak-
ker geskud. Almal het so uitge-
sien na ons eerste "byje" reën,
maar jy kan mos nie dag en da-
tum bestel nie. Ewentwel, die wind

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 in ’n 
ouetehuis woon...

waai toe die lawaaimakers weg
en almal raak bedrywig met die
opslaan van tafels en uitpak van
koeke, konfyt, naaldwerk en hout-
speelgoed. Rye motors kom van
die dorp af aan en kinders hard-
loop gillend oor die grasperke. 

Die amptelike opening deur Sep-
timus en Eerwaarde is om nege-
uur. Lank voor die tyd sit Jakobus
al voor die koektafel op sy kierie-
stoeltjie sodat hy Sienie se gre-
nadillakoek kan koop.

Buite word die vure aangesteek
en potte pap en tamatiebredie
aangedra om eenkant warm te
bly. Komberse word op die gras
uitgesprei en ’n heerlike piekniek-
atmosfeer heers. Hongermaak-
geure van houtvuur en braaivleis
walm liggies rond terwyl ’n
gesellige gebabbel opklink.

Toe almal hulle borde kos het,
klim Septimus op die treetjies voor
die saal en lui die ou koper skool-
klok. Die oomblik waarna almal
uitgesien het, het aangebreek:
wie se berekening van die volu-
me van die slaggat was korrek?

"Dames en here," begin hy. " Die
eerste prys gaan aan..." en word
onderbreek deur ’n gelag en ge-
juig tussen die piekniekgangers.

Jemaaima-bok het onder die was-
goeddraad gewei en verstrengel
geraak in Kwarta se nuwe tafel-
doek. Sy hardloop nou tussen

die mense rond met die doek
soos ’n wapperende vlag.

"E...hm,’ gaan Septumus voort
toe Jemaaima en die lap uitge-
sorteer is. " Die speenvark gaan
aan die gesin Scheepers en die
doos met sjokolade aan Herklaas
en Eeufeesia. Baie geluk aan
albei!"

Basaar hou is baie werk maar
darem ’n groot lekkerte. Ons wag
nog op die penningmeester om
te hoor of ons die beveiliging kan
aanbring. Intussen wag ons ge-
duldig op die beloofde byje.

Groete ook aan ou Swaer.

Jou liefhebbende
Sus Lettie.


