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HNP se 53ste Jaarkongres met tema:

Afrikaner, Witman vat jou land terug!
Bostaande opskrif was die tema van die HNP se
53ste jaarkongres wat in Pretoria gehou is, en dit
was ook die tema van die uittredende leier van die
HNP, mnr. Andries Breytenbach, se toespraak.

Mnr. Breytenbach het sterk klem daarop gelê dat ons
nooit die eis op ons land mag laat vaar nie, en het
verwys na die Jode wat ook lank hulle eis op hul
land bly stel het, totdat dit uiteindelik gerealiseer het.

Hy het ook gesê dat die tema nie ‘n oproep tot oor-
log is nie. Voor 1994 het mnr. Jaap Marais gesê
dat dit onsinnig is om jou land weg te gee en dan
daarna wil beding om ‘n klein stukkie terug te kry.
“Geen grondwet beskerm ‘n bevolking teen mags-
misbruik nie. Ons politieke, militêre, wetgewende
en juridiese basis is uit ons hande uit of baie wankel-
rig,” het mnr. Breytenbach ter inleiding van sy toe- spraak gesê en ook gewys op negatiewe hofuit-

sprake soos die onlangse uitspraak waar Julius
Malema deur die hof in die gelyk gestel is dat “Kill
the Boer” nie haatspraak is nie, en ‘n vroeëre uit-
spraak van die toenmalige hoofregter Mogoeng Mo-
goeng, waarin die Witman se verlede as ‘n onreg
beskryf is en dat die grondwet nie daar is om on-
regte te beskerm nie.

Mnr. Breytenbach se volledige laaste toespraak as
HNP-leier word hier weergegee:

Gegewe die huidige politieke bedeling in Suid-Afrika,
die bevolkingsgetalle en die demografiese versprei-
ding in die land, klink so 'n oproep belaglik. Voeg
daarby die projeksies van die Suid-Afrikaanse be-
volkingsgroei in die volgende twee of drie dekades,
dan moet selfs die grootste idealis tot die gevolg-
trekking kom dat die grafskrif van die Afrikanervolk
in Suid-Afrika op 27 April 1994 onherroeplik op die
bakens van die geskiedenis gegraveer is. Elke
magsbasis waaroor ons volk beskik het — polities,
militêr, wetgewend, juridies — is ons ontneem en aan
ŉ kommunistiese bende wat op die rug van die swart
gepeupel ry, persent gegee. Sedertdien misbruik
hulle die verkreë mag om wat nog van óns invloed
en vermoë oorgebly het, te probeer vernietig.

(Vervolg op bladsy 3)

Hers gte Nasionale Party
53ste Jaarkongres

Saterdag, 5 November 2022
Nederduitsch Hervormde Kerksaal Oos-Moot

“Witman, vat jou land terug.”

Mnr. Andries Breytenbach lewer sy 
toespraak as  uittredende leier.



Nie dat mens iets anders kan verwag
van Afrika nie, maar dit bly steeds
hartseer om te sien hoe die eens
ekonomiese reus, Suid-Afrika, ver-
val het tot ‘n sielige en armsalige
bedelaar staatjie.

Die ANC staatshoof, Cyril Rama-
phosa is die hoofbedelaar, en dit
het weer duidelik geword met sy
bywoning van die COP27-klimaat-
beraad in Egipte. Omdat dié be-
raad die eerste keer in Afrika gehou
is, kraai Afrika state en media be-
hoorlik daaroor. Skielik neem Afrika-
state die voortou in eise dat klimaat-
verandering teengegaan moet word,
dat besoedeling aangespreek moet
word, dat daar meer aandag aan
groen energie gegee moet word,

en natuurlik, alles state behalwe Afrika moet daar-
voor opdok, want Afrika se kultuur is een van hand-
jies ophou om te bedel.

Die Weste word behoorlik onder ‘n skuldgevoel ge-
plaas. Skynbaar is by ‘n vorige beraad bepaalde
beloftes van hulp gegee, maar het nog nie gerea-
liseer nie. Die rede waarom die hulp nog nie ont-
vang is nie, is natuurlik nie bevraagteken nie. Al-
hoewel die Weste baie filantropies deelneem aan
sogenaamde ontwikkelingshulp, is hulle eie ekono-
mieë tydens die Covid-debakel sodanig verswak
dat hulle nie werklik meer het om uit te deel nie.
Bowendien kon die wêreld eerstehands aanskou
hoedat juis hulp tydens die Covid-inperkings wan-
bestee is en veral in Afrika, ook Suid-Afrika, wan-
aangewend is of sommer doodgewoon gesteel is.
Waarom dan nog geld pomp in ‘n onmeetbaar diep
stelende swart put, terwyl hulle self nog die wonde
lek van die Wêreld Gesondheid Organisasie se
vernietigende inperkings en verwoestende ekono-
miese maatreëls?

Ramaphosa het by COP27 gesê dat Suid-Afrika
ongeveer R1 600 miljard nodig het vir sy soge-
naamde vyf jaar energie transformasieplan. Hy huil
egter oor die feit dat Suid-Afrika reeds so baie
skuld het en dat hy nie verdere lenings kan aan-
gaan nie, en dat toelaes nou benodig word. Dit is
suiwer bedelary.

Terwyl Ramaphosa in die buiteland bedel, is die
Suid-Afrikaanse ekonomie op ‘n gevaarlike afwaartse
glyskaal. Vakbonde dreig dat alle buitelandse lug-
verkeer tot stilstand sal kom as daar nie aan hulle
onregverdigbare salaris eise gehoor gegee word
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. Van Reus tot Bedelaar nie. Die buiteland neem gewis kennis daarvan...
Tydens die ter perse gaan van hierdie uitgawe was
dit nog onseker of hierdie dreigement deurgevoer
gaan word of nie.

Die Poskantoor, eens ‘n redelik betroubare en ge-
sonde instelling, maak al hoe meer van sy kantore
toe en dreig om tot soveel as 6 000 werkers af te
dank omdat hulle gewoon nie meer die geld het om
hulle te betaal nie. Dus, Ramaphosa se aanma-
ningsbriewe aan die wêreld om tog maar hulle aal-
moese te stuur, gaan nie eens by hulle kan uitkom
nie, by wyse van spreke.

Beurtkrag verlam die land verder en knou die eko-
nomie met miljarde rande daagliks. Selfs wet en
orde ly daaronder, want soveel as 72 polisiekantore
het nie kragopwekkers om hulle deure en oop en
hul bedrywighede aan die gang te hou nie. Dus kan
polisiebeamptes nou meer ongesiens by die werk
slaap...

Hoe totaal anders was dit nie onder die sterk re-
gering van dr. Verwoerd nie, toe die land se werk-
loosheid op ‘n laagtepunt was en die groeikoers op
‘n hoogtepunt was. Op 2 Oktober 1964 skryf Die
Transvaler: “Die stadium is in Suid-Afrika bereik
waar die normale ontwikkeling gefinansier kan word
uit die eie spaargeld van die volk.” Geen bedelary by
die buiteland nie. Die volk, die Afrikaners, die Blankes,
was nie oorbelas nie, maar met verantwoordelike
bestuur en goeie beleid kon die land spaar, tot voor-
deel van al sy mense. Hierdie situasie het reeds kort
na die moord op dr. Verwoerd verander toe daar van
sy sterk leierskap en gesonde beleid afgewyk is.
Op 3 April 1977 skryf Sake-Rapport dat die lewens-
standaard van die Blankes in Suid-Afrika reeds van-
af 1972 begin daal het, en The Rand Daily Mail
skryf op 14 November 1979 dat die Blankes se in-
komste  tussen 1970 en 1975met 1,2% gekrimp het.

Dr. Verwoerd kon dit regkry oor sy korrekte beleid
en benadering. Reeds in 1958, net nadat hy eerste
minister geword het, sê hy in die Volksraad: “Ons het
ons algemene einddoel gestel, naamlik om Suid-
Afrika op ekonomiese gebied so selfvoorsienend as
moontlik te maak en op geldelike gebied sy kapitaal in
sy eie land te verkry, sover moontlik, omdat geen land
konstitusioneel onafhanklikheid kan nastreef son-
der om ekonomiese onafhanklikheid te soek nie.”

Dus, Ramaphosa is met sy bedelary besig om die
land nog verder oop te stel vir die plunderaars van
die wêreld, wat ekonomies en polities kan voor-
skryf net soos hulle wil.

So het ons land van ‘n reus tot ‘n bedelaar gedaal.
Skande!
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Volgens amptelike statistiek is die Witman nou
minder as 8% van die totale bevolking van SA,
waarvan ‘n deel al die nuwe bedeling aanvaar het
en nie ons sentimente en waardes deel nie. Dié
persentasie krimp by die dag namate die Swartes
ongebreideld aanteel en jong Blankes die land ver-
laat. Mens kan maar net raai hoeveel van dié 8%
is aan "ons" kant, d.w.s. vereenselwig hulle met die
Afrikaner/Boerevolk se historiese strewe na eie
volkskap. Daardie jong Swartes het oor ‘n paar jaar
ook stemreg, wat die posisie verder verswak.

Etenstyd

Ewald Graefe se boekstalletjie

Eie volkskap impliseer 'n eie vaderland, eie rege-
ring en eie beskikking oor ons natuurlike bates en
ons politieke en ekonomiese lotgevalle onder ŉ
Grondwet wat óns waardes en beskouing weer-
spieël en beskerm. Ons het dit maar vir ŉ baie kort
rukkie in ons geskiedenis gehad — vanaf 1852 toe
die Sandrivierkonvensie onderteken is, totdat dia-
mante in 1867 in die Boereland ontdek is en Enge-
land dit sommer gou van ons geroof het. Daarna
het die ontdekking van goud en die rampspoedige
gevolge wat dit vir ons meegebring het, gevolg tot-
dat die ou republieke vernietig en ons volk byna
uitgewis is.

Selfs toe ons in 1961 'n nuwe republiek, afgeskei
van die Britse kroon, geword het, was slegs maar
'n klein deeltjie van ons volk se bates in eie hande.
Die oorgrote meerderheid daarvan was en word
steeds besit deur kapitalistiese bloedsuiers wat die
rykdom wat hulle uit hierdie bodem gehaal het,
aangewend het om die bevolkingsbeleid wat die
voortbestaan van die Blanke beskawing in SA moes
verseker, te ondermyn. Ná 1994 het die bietjie
waaroor ons nog beskik het, soos Yskor, Volkskas,
Sanlam, Federale Volksbeleggings en andere ook
in vreemde hande oorgegaan. Dan was daar ook
mense met Afrikaanse name wat eerder vir hulle-
self as vir Suid-Afrika gewerk het. Geen wonder
nie dat baie van ons mense reguit sê: “Ons het nie
meer ŉ land nie.”

Hoe realisties is dit dan om te sê "Witman, Afrikaner,
vat jou land terug!”

Volgens menslike maatstawwe is dit nie moontlik
nie. Geloof in God, die Beskikker oor die lotgevalle 

van mense en volke, werk egter
nie met menslike maatstawwe of
demokrasie nie. Hy het ons volk in
aansyn geroep en ons land vir ons
gegee. En omdat Hy Hom deur sy
woord openbaar as die Getroue God
wat nie die werke van sy hande
laat vaar nie, kan en mag en moet
ons glo dat Hy vir ons volk 'n doel
en bestemming bepaal het. Dit het
ons al die jare geglo en dit het nie
verander net omdat die vyand oor-
geneem het nie. Dié geloof vra
vertroue — die soort vertroue wat
die Jode al die eeue sedert die
Romeine hulle tempel verwoes en
hulle oor die aarde verstrooi het,
gekoester het dat hulle weer na die
land wat God hulle gegee het, sou
terugkeer. Wat ons ook al vandag

(Vervolg op bladsy 4) 
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oor die Jode (of dan die wat glo dat hulle Jode is) mag
sê, die onomstootlike feit is dat hulle sowat 20 eeue
nadat hulle as volk uitmekaar geslaan en uit hul land
verdryf is, weer hul land regeer. Nooit gedurende die
2000 jaar van hulle verstrooiing het hulle hul aan-
spraak op die grondgebied wat hulle vandag beset,
ontken of prysgegee nie. Na eeue het hulle mekaar
inderdaad in Jerusalem ontmoet, en is vandag die
politieke eienaars van hulle land. Daarenteen is daar
van die eens magtige Romeinse ryk vandag slegs
ruïnes oor.

Hoe is dit met ons volk gesteld? Is daar nog 'n volk
op aarde wat so hard ontken dat sy land sy land
is, soos sommige volksgenote vandag doen? Hulle
wil die geskiedenis en wettige konstitusionele ont-
wikkeling wat na die tweede Vryheidsoorlog plaas-
gevind het, ignoreer asof dit ongeldig was of nooit

gebeur het nie, en terugval op republiekies wat tot
stand gekom het deur hierdie of daardie verdrag
of ruiltransaksie wat verder terug in die verlede met
swart kapteins gesluit is, asof ons volk nét op daar-
die gebiede 'n aanspraak het. Ons het ‘n reg op Blank
Suid-Afrika wat deur die buiteland erken was.

Lees ons die Bybel, vind ons talle skrifgedeeltes,
van Moses af deur die Psalms en die profete, waar
onbeskroomd verklaar word dat Israel se land eers
aan ander volke behoort het, wat God in hulle hand
gegee of voor hulle uit verdryf het en die land aan
hulle (Israel) as besitting gegee het.

Geld dieselfde beginsel dan nie vir ons volk nie? God
het hierdie land aan ons gegee — die dele wat on-
beset was; die dele wat ons geruil of gekoop het; die
dele wat ons verower het toe ons sonder provokasie
aangeval was. Ons erken die ander volke in Suid-Afri-
ka wat hulle in bepaalde gebiede gevestig het, se reg

(Vervolg op bladsy 5) 

Mnr. Andries Breytenbach

Kongresdeelname

Hester-Marie Thom Jan-Tinus Smuts

Mev. Pretorius
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op daardie gebiede en ons gun dit vir hulle. Aan som-
mige van hulle het ons onafhanklikheid gegee, terwyl
andere nog in die proses op pad daarheen was. Ons
maak egter met die volste reg aanspraak op die land
wat ons as Blank Suid-Afrika geken het.

Wanneer ons dus sê: “neem jou land terug”, is die
eerste vereiste ŉ absolute oortuiging dat dié land
óns land is, selfs al verkeer ons volk tans in verstrooi-
ing en interne ballingskap en al regeer ons nie nou
meer daaroor nie. Dié aanspraak mag ons nie prys-
gee nie, want gee ons ons reg op ons land of ŉ deel
daarvan prys, kan ons dit nie later wanneer omstan-
dighede in ons guns verander het, weer opeis nie.

Intussen moet ons ons aanspraak op ons land uit-
leef/betuig deur ons stempel duidelik en sigbaar af
te druk waar ons kan. Waar Afrikaners gekonsen-
treer is, moet ons die karakter van die omgewings
Afrikaans maak. Dit bly 'n doring in die oog en oor
dat banke en ander besighede in gebiede waar die
meerderheid inwoners — en dus kliënte — Afrika-
ners is, hul advertensies en praktiese besigheid uit-
sluitlik in die koloniale Engelse taal voer. Dat die
inwoners dit toelaat, skep die indruk dat hulle in hul
gemoed ook maar die verowering aanvaar het en
daarin berus. Ons moet ons koopkrag inspan om die
besighede te dwing om hulle besighede ŉ karakter
te gee wat respek vir hulle ondersteuners toon. Daar
is tog plekke in ons land waar die besigheidsname,
advertensies en openbare kennisgewings onmid-
dellik opval wanneer jy deur die strate ry, omdat dit in
mooi, oorspronklike Afrikaans vertoon word. Maar
sulke plekke is dun gesaai...

Van Afrikaans gepraat, daar was ŉ tyd toe die media,
dit is die koerante en die radio (en voeg die televisie
in sy beginjare hier in Suid-Afrika maar by), ab-

soluut daarop ingestel was om mooi, goeie, suiwer
Afrikaans te gebruik. Die uitgangspunt was: Toon
die voorbeeld van hoe ons taal gepraat en geskryf
behoort te word en voed ons lesers en luisteraars
op om trots te wees op ons taal. Maar toe die loslit-
benadering van die sogenaamde verligtes eers
posgevat het, het die uitgangspunt verander na:
Ons moet praat soos die mense praat, en toe
begin hulle praat en skryf soos die “volkies” praat.
Vandag gril ek by die aanhoor van ons kinders se
gesprekke, want wat die veragters van Afrikaans
in C.P. Hoogenhout se tyd smalend ŉ “Hotnotstaal”
genoem het, het in die mond van soveel ontwik-
kelde Afrikanerkinders hul omgangstaal geword.
Hulle is nie eers skaam om te sê hulle praat Anglo-
Afrikaans of Afro-Afrikaans nie.

Eweneens behoort die skoolgaande kinders in
Afrikaanse omgewings in volkseie skole geskool
en opgevoed te word waar hulle ons geskiedenis,
ons liedere en gedigte en prosa, ons hoë sedelike
standaarde en etiese gedrag leer.

Ander voorbeelde kan genoem word, veral op die
ekonomiese, finansiële en arbeidsterreine. 

(Vervolg op bladsy 6)

Johan Wiesner neem die kongres op video.

Registrasietafel.
Mnr. Fritz van Graan verwelkom vir

mev. Lulu Steenkamp.

Ma en dogter berei eetsaal voor.
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En kon daar tog meer nedersettings soos Orania
en Kleinfontein oral in die land gevestig word waar
groepe volksgenote fisies stukkies van ons land
beset en met volkseie arbeid bewerk!

Die kern van die saak is dat ons ŉ soortgelyke in-
gesteldheid by ons volk moet inburger as wat wyle
genl. Hertzog gedoen het toe hy die standpunt in-
geneem het dat Suid-Afrika se belange eerste gestel
moet word wanneer die belange van die Britse ryk
oorweeg word. ŉ Ingesteldheid dus dat óns, die
Boerevolk, se belange eerste gestel moet word
wanneer dit teen die breër Suid-Afrikaanse be-
lange opgeweeg word. Ons eie kom eerste! Daar-
voor moet ons bereid wees om stryd te voer en die
opofferings te maak wat die stryd mag vra. 

Vir 25 jaar word nou al voorspel dat daar groot kon-
flik tussen Blank en Nieblank sal kom. Tot dusver
het dit nie gebeur nie, maar die politieke klimaat neig
daarheen. Ons moet reg wees daarvoor, want in so ‘n
situasie, het Jaap Marais gesê, sal nuwe grense ge-
trek word: etniese grense. Ons moet net nie moe-
deloos word nie. Om stryd te voer, om op te offer, om
ongerief en ontberings te verduur moet mense ge-
motiveerd en in hul gemoed oortuig wees van die
reg van hul saak en dat hulle regmatig optree om
wat aan hulle behoort, te handhaaf en te beskerm.

Sou die agteruitgang en haatstokery in die land
uiteindelik tot ŉ algemene binnelandse militêre kon-
flik lei en die institusionele instrumente wat wet, orde
en reg in die land moet handhaaf, in duie stort, sal
ons die gebied(e) waar ons ons wil handhaaf, moet
afgrens en verdedig en die inwoners teen die ter-
reur van die gepeupel en gesagsdraers van die
tirannieke owerheid beskerm. Daarbinne sal ons
eie strukture moet vestig wat gesag uitoefen, orde
handhaaf en verseker dat die gewone lewe van die
burgery ordelik voortgaan. Met ander woorde, dan
sal gebeur wat mnr. Jaap Marais voorspel het toe
hy gesê het dat daar nuwe grense in hierdie land
getrek sal word — grense langs etniese lyne.

Die bostaande handel oor ons volk. Op die vraag hoe
dit alles daarop sal uitloop dat ons, die Afrikaners,
weer die beheer oor ons land staatsregtelik oor-
neem, is daar nie ŉ duidelike klaar antwoord nie,
maar as die volk nie geestelik, fisies en ekonomies
sterk en reg en georganiseerd is om ons land terug
te neem nie, sal dit nie gebeur nie. As ons daaren-
teen voorbereid is om dit te doen, sal deur die be-
skikking van Hom op wie ons vertrou, die dinamika
van die politiek die geleentheid daarvoor aan ons
bied, en dan sal ons dit te baat neem.

Die vroeë Christendom het in ŉ heidense wêreld
ontstaan en gegroei. In weerwil van vervolging en
onderdrukking het hulle erns daarmee gemaak  om
hul Christelike geloof en alledaagse optrede ŉ
leefwyse te maak. Aanvanklik is hulle wreed ver-
volg, maar ondenkbaar soos dit toe was, het daar
tog ŉ dag gekom, minder as 400 jaar later, toe die
Christendom die staatsgodsdiens van die Romein-
se Ryk geword het. Ek noem dit, sodat ons sal
besef dat hoe onmoontlik die ideaal van die her-
winning van ons vryheid en ons vaderland vandag
lyk, dit tog op die regte tyd — dit is God se tyd —
in vervulling kan en sal gaan. Laat ons dié ideaal
uitleef en uitdra ongeag die heersende ongunstige
omstandighede waarin ons ons tans bevind.

Kongresgangers.

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



Die Afrikaner 11 November 2022 7

HNP se 53ste Jaarkongres

Mnr. Fritz van Graan is tydens die HNP se pas
afgelope kongres in Pretoria eenparig verkies as
die nuwe leier. Hy volg mnr. Andries Breytenbach
op wat sy uittrede as leier aangekondig het.

Mnr. Breytenbach is deur die kongres tot lewens-
lange ere-lid benoem, en in daardie hoedanigheid
kan hy steeds ‘n bydrae lewer as dagbestuurslid.

In ‘n huldeblyk aan mnr. Breytenbach, het die
HNP se voorsitter, mnr. Peet Joubert, mnr. Brey-
tenbach beskryf as meer as net ‘n partyleier: hy
is ‘n volksleier. Mnr. Breytenbach het diep spore
getrap oor ‘n wye front in volksgeledere: hy was
die sameroeper van die Afrikaner Volkskongres
van 1994; hy was sekretaris van die Herdenking
van die Tweede Vryheidsoorlog; hy was trustee
en voorsitter van die Majuba Boerevolk Trust;
voorsitter van die Boere-Afrikanervolksraad; baie
betrokke in sy kerkverband; tans direkteur van
Oranjekas Spaar en Krediet, en hy was ook ‘n
stigterslid van die HNP in 1969.

Mnr. Hermanus van der Schyff het ‘n klein ge-
skenk aan mnr. Breytenbach oorhandig as blyk
van waardering vir sy jare as leier van die HNP.

Mnr. Peet Joubert is tot voorsitter herkies, en
mnr. Dewald Breytenbach is ondervoorsitter.

Mnr. Joubert het in sy verwelkoming gesê dat
Suid-Afrika meer as net ‘n kommunistiese regering

het, dit is in wese ‘n diktatuur. ‘n Terroriste organi-
sasie het deur ‘n verkiesing ‘n misdaad sindikaat
geword. As ons nie vinnig optree nie, sal daar nie
meer ‘n land wees om terug te neem nie. Ons moet
net nie moedeloos word nie,” het mnr. Joubert gesê.

Tydens die kongres is ook enkele spesiale mo-
sies aanvaar. Mev. Lulu Steenkamp is bedank vir
haar volgehou werwing van intekenare vir Die Afri-
kaner, en mnr. Hermanus van der Schyff is spe-
siaal bedank vir sy volgehoue werksywer as
hoofsekretaris.

Mnr. Kosie Erasmus, voormalige voorsitter, het
ook vanuit Natal sy belangstelling in die kongres
getoon deur ‘n boodskap.

Tydens die besprekings is veral klem gelê om
die jeug in volksgeledere betrokke te kry. Daar is
‘n oplewing in belangstelling, veral tydens die jaar-
likse Majuba-herdenking, tydens die Irene Kon-
sentrasiekamp herdenking en by die talle Gelofte-
feeste landwyd.

Gelukwensing.
HNP-voorsitter, mnr. Peet Joubert (regs) en 
die nuutverkose leier, mnr. Fritz van Graan.

HNP se landposadres:
Posbus 18826, Pretoria-Noord, 0116
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Tydens die HNP se kongres in Pretoria, het die
voorsitter, mnr. Peet Joubert, die HNP se werk-
saamhede die afgelope jaar in sy voorsittersver-
slag toegelig. Sy verslag lui soos volg: 

“Die HNP se drie personeellede, naamlik mnre.
Hermanus van der Schyff (hoofsekretaris), Henk
van de Graaf (redakteur van Die Afrikaner) en mev.
Juanita Powroznik (administrasie en uitleg van Die
Afrikaner) werk steeds van hulle onderskeie wonings
af. Hierdie reëling maak dit vir die HNP moontlik
om ‘n aansienlike besparing te maak op maande-
likse uitgawes.

“Ons wil die drie personeellede bedank vir hulle
volgehoue en getroue harde werk, asook ander by-
draes wat nie deel uitmaak van hul normale plig-
staat nie. Mnr. Van der Schyff spandeer baie tyd
om die HNP-bestuur op hoogte te hou van die be-
langrikste nasionale en internasionale politieke woe-
linge, terwyl mnr. Van de Graaf soms onder baie
moeilike omstandighede met die beurtkrag, steeds
Die Afrikaner aan sy lesers lewer.

“Die Dagbestuur vergader steeds getrou elke twee
weke en maak ook gebruik van die Zoom-appli-
kasie vir lede om in te skakel om reiskoste te bespaar.

“Die jaar het begin met meer optimisme omdat die
ANC-regime se drakoniese en onwettige Covid-19-
beperkings en onsinnige regulasies effens verslap is.

“Daar was beplan dat die HNP-leiers meer sal reis
om met HNP-lede op grondvlak te vergader. Die
werklikheid is egter dat die swak paaie, duur brand-
stof en die algehele verval van die veiligheidsituasie in
die land, dit baie moeilik maak vir lede van die publiek
om na-uurse openbare vergaderings of huisverga-
derings by te woon. 

“Die HNP het egter baie goeie vordering gemaak
met elektroniese kommunikasie tussen die Dag-
bestuur en HNP-lede en ondersteuners.

“Soos in die 2021-jaarverslag genoem is, kry die
HNP nie dekking in die persgroepe se koerante nie.
Die hoofsekretaris het dit egter vanjaar reggekry
om twee van sy briewe in Beeld gepubliseer te kry,
terwyl een van mnr. Johan Wiesner se briewe ook
in Beeld gepubliseer is. 

“Lede van die HNP het ook ‘n byeenkoms byge-
woon waarheen verskeie organisasies genooi is vir
‘n debatvoering oor samewerking tussen Afrikaner-
organisasies. Daar was duidelik gestel dat die doel
van die vergadering geen samesmelting van or-
ganisasies ten doel gehad het nie, maar net beter
samewerking. Tog is die vergadering steeds ontwrig
en ontspoor deur individue wat die geleentheid
misbruik het om lede te werf vir ‘n politieke party
om aan die komende 2024 nasionale verkiesings

deel te neem. Die HNP, onwrikbaar in sy program
van beginsels, het tot die einde gebly en Herma-
nus het ‘n voorstel gemaak wat algemeen aanvaar
is en wat ‘n lang bespreking tot ‘n einde gebring het.

“Die HNP-ondervoorsitter, mnr. Frans Pieterse, het
‘n konferensie by Clocolan gehou waar die toekoms
van die Afrikanervolk in Suid-Afrika bespreek is.
Mnr. Pieterse word bedank vir sy volgehoue leier-
skap in die Vrystaat. 

“Die HNP-voorsitter, mnr. Peet Joubert, het namens
die HNP ‘n klagte teen die ANC-minister, Nathi Mthe-
thwa, by die SA Menseregtekommissie (SAMRK)
gemaak insake die beoogde naamsverandering van
die Afrikaanse Taalmonument. Die SAMRK het egter
eers gepoog om die klagte “weg” te ignoreer, maar
na maande se navrae toe wel daaraan aandag ge-
gee. Die resultaat was dat die SAMRK die klagte
eenvoudig na ‘n ander volksvreemde komitee ver-
wys het, waarmee geen mens kan kontak maak nie.
In die toekoms sal die HNP meer aggressief voor-
kom wanneer ‘n klagte teen politici gelê word by
enige staatsowerheid.

“Die HNP-leier, mnr. Andries Breytenbach, het ‘n
goedbewoorde en gemotiveerde versoek aan Cyril
Ramaphosa gerig waarin daarop aangedring word
dat Die Stem uit die huidige Suid-Afrikaanse volks-
lied verwyder word. Die versoek is gerig direk aan
die dienende ANC-president van Suid-Afrika aan-
gesien Artikel 4 van die grondwet stipuleer dat die
Suid-Afrikaanse nasionale lied bepaal word deur
die president by wyse van proklamasie. Weer eens
is daar geen noemenswaardige reaksie vanaf rege-
ringskant ontvang op die versoek nie. Die HNP sal
die saak verder opvolg.

“Die HNP het weer hierdie jaar die jaarlikse krans-
legging by die Irene Konsentrasiekamp begraaf-
plaas gereël. Die opkoms was beter as die vorige
jaar en wat opvallend was, was die groot hoeveelheid

(Vervolg op bladsy 9)

HNP-werksaamhede toegelig

Voorsitter van die HNP, mnr. Peet Joubert.
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HNP-werksaamhede 
(Van bladsy 8)

jong mense wat die verrigting bygewoon het. Vol-
gens terugvoering ontvang, word dié jaarlikse her-
denking ook nou op meer plekke aangebied as in
die verlede. 

“Die HNP publiseer steeds elke twee weke Die
Afrikaner. Die inhoud is van hoë standaard en ek
wil die redakteur, mnr. Henk van de Graaf bedank
vir sy harde werk. Die Afrikaner handhaaf ‘n goeie
balans tussen binnelandse- en buitelandse nuus
en word elektronies versprei. Verskeie komplimen-
te en navrae oor die koerant is vanaf die lede van
die publiek oor Die Afrikaner ontvang die afgelope
jaar.

“Die HNP se elektroniese kommunikasie strek
veel wyer as net elektroniese pos. Die Facebook-
blad van Die Afrikaner se ledetal groei steeds en
het tans 7800 volgelinge. Die HNP het verder drie
verskillende WhatsApp-groepe waarop belangrike
inligting versprei word, asook die reël van verga-
derings, byeenkomste en ander aksies.

“Die huidige ekonomiese klimaat, en die induie-
storting van basiese dienste, provinsiaal en nasio-
naal, het ook ‘n negatiewe invloed op die HNP se

finansiële status. Daarom het die HNP die Uitbou-
fonds in Die Afrikaner begin, en het ons HNP-lede
en ondersteuners weer gewys uit watter stoffasie
hulle gemaak is en met hul bydraes kan ons steeds
finansieel oorleef. 

“As voorsitter wil ek die leier, mnr. Andries Breyten-
bach, bedank vir sy leiding. Ek dink nie ons besef
elke dag hoeveel kontak en invloed mnr Breyten-
bach in die volksgemeenskap het nie. Ook ‘n hartlike
dank aan die ander lede van die HNP-dagbestuur,
gewone lede en ondersteuners. Julle volgehoue
ondersteuning word opreg waardeer.”

Pos beskikbaar :
KORPORATIEWE BANKBESTUURDER

Afrikaanssprekende persone word uitgenooi om aansoek te doen vir bogemelde pos.

Taalvereiste:  Dit word van aansoekers verwag om suiwer Afrikaans te praat, lees en skryf. Moet ook in Engels kan kommunikeer.

Werksdoelwit:
•   Dag tot dag bestuur van die Bank. 
•   Dien as skakel tussen die personeel, kliënte en Dagbestuur, Kredietkomitee en Raad van Direkteure ten einde die optimale funksionering van    

die Bank te fasiliteer.
•   Handhaaf etiese, korporatiewe bestuursfunksies ten einde nakoming deur die Direksie en die Bank aan  wetgewing en regulasies te verseker.

Leierskap:
•   Handhaaf beginsel van balans tussen tydbestuur en ondersteuning. 
•   Bewerkstellig persoonlike kontak met kliënte op 'n deurlopende basis. 
•   Handhaaf 'n bestuurstyl wat groei en uitbreiding bevorder.

Kwalifikasies, vaardighede en ondervinding:
•   'n B-Graad in Rekeningkunde, Finansiële Bestuur of Besigheidsbestuur. 
•   Ten minste 4 jaar praktiese bestuurservaring in 'n sake-omgewing. 
•   Ervaring in die bestuur van verslagdoeningsvereistes insluitend maandelikse finansiële verslae aan die direksie en  kwartaallikse verslae aan   

die omsigtigheidsgesag en ander regulatoriese instansies. 
•   Ervaring in die bestuur van die rekeningkundige- en rekenaarfunksie.
•   Ervaring in die bestuur van 'n leningsboek. 
•   Ervaring in die bestuur van deposantrekeninge. 

•  Die implementering van interne beheermaatreëls en bestuursbeleid. 
•   Verseker voldoening aan wetgewing en regulatoriese Vereistes.

Vergoeding:
Onderhandelbaar tot 'n maksimum jaarlikse pakket van R360 000-00.

Kontakbesonderhede: 
Stuur CV aan: Die Personeel Direkteur 
E-pos: johan.otto@geloofsbond.org.za Cc: anton.alberts@prevoyance.co.za

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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‘n Mens staan voor die besef dat jy rekenskap
moet gee aan ‘n volk en aan God. “Daarom kan ek
net sê: “So help my God.”

Dit was die eerste woorde wat mnr. Fritz van Graan
gesê het nadat hy as nuwe leier van die HNP ver-
kies is.

Hy het ook hulde gebring aan al sy voorgangers,
en het gesê dat die enigste pad om te loop is dié
van die gelowige Afrikanervolk.

Om te bepaal wie die Afrikanervolk is, het hy die
kongres in voëlvlug deur die geskiedenis geneem,
wat begin het by Jan van Riebeeck wat aan wal
stap in die Kaap (Tafelbaai) op 6 April 1652. Die
eerste wat hy doen is om te bid tot God Drie-Enig.
Daarna begin hy organiseer en beplan en begin werk.

Op 6 April 1654 lê hy ‘n gelofte af waarin hy erken-
ning aan God gee vir al die seëninge tot dan en stel
dit in as ‘n dank- en biddag vir die weldade van God
wat nooit deur die nageslag vergeet mag word nie.

Jan en Maria word beskou as die vader van die nasie,
wie se vrug van hulle harde werk was meer as net
verversingspos: hospitaal, werkswinkel, meule,
graanskuur, huise, stalle, groente- en vrugtetuine
het tot stand gekom – alles opgebou van niks af!

Die Franse Hugenote het in 1688 tot 1689 in die
Kaap gearriveer en bring die reformasie sterk na
vore in ons volk.

Duitsers het ook Kaap toe gekom om vry te word.
Daar was byna net soveel Duitsers as Franse en
ook Hollanders.

Toe die Britte die Kaap beset nadat Holland teen
rewolusionêre Frankryk verloor en die Kaap pro-
beer verengels, het die Boere getrek en die bin-
neland begin beset. Dit was ‘n vreedsame uitbreiding
en duur byna ‘n eeu.

Hulle begin inheemse stamme teëkom, en dié be-
gin met konfrontasie en strooptogte. Nietemin het
die Boere hulle gevestig in Vrystaat en Transvaal.

Die Engelse annekseer die ZAR in 1877. Paul Kru-
ger tree as ‘n politieke leier na vore, en by Paarde-
kraal word ‘n eed afgelê deur die Boere om weer
hulle land terug te vat en die Eerste Vryheidsoorlog
breek uit in Desember 1880. Dit gebeur dan ook dat
hulle hulle land terugvat na oorwinnings by Bronk-
horstspruit, Laingsnek, Skuinshoogte en Majuba.

Die Tweede Vryheidsoorlog breek uit omdat die
Britte die ZAR bedreig en uitlanders stroom in na

ontdekking van goud en diamante. Afrikaners ver-
loor die oorlog maar vestig as ‘n volk met sy eie
land en staatsbestel.

Boere-Afrikanervolk ontwikkel tot ‘n moderne same-
lewing gedurende die 20ste eeu, wat begin met groot
ellende en armoede onder Britse Imperialisme.
Ten spyte daarvan ontwikkel die Afrikanervolk
homself ekonomies deur landbou, mynbou, nywer-
heid en tegnologie met die hulp van goedgesinde
buitelanders.

Suid-Afrika het tegnologies ontwikkel toe leiers
met visie soos genl. JBM Hertzog onder andere
vir Hendrik van der Bijl, een van die beste inge-
nieurs in die wêreld, gevra het om terug te keer na
SA om industriële ontwikkeling tot stand te bring.

Energie, in besonder elektriese krag, is die hart van
enige ekonomie. Daarmee saam infrastruktuur
soos kommunikasie, spoorweë, vervaardiging, myn-
wese, landbou, asook navorsing en tegnologie.

Jan Smuts het as eerste minister vir Hendrik Van
der Bijl in 1920 geïnspireer om infrastruktuur vir
nywerhede aan die gang te kry. Van der Bijl het goed-
koop elektrisiteit as uiters belangrik beskou vir die
mynbedryf en staalverwerkingsnywerheid. Goed-
koop beskikbare elektrisiteit sou die spoorweë, myn-
bedryf en vervaardigingsektor sterk ondersteun.

EVKOM kom in die 1920’s tot stand as onafhank-
like regspersoon wat tot voordeel van die volk werk
(nasionalisme) en nie soos maatskappye vir wins-
bejag nie.

(Vervolg op bladsy 11)

Die HNP se nuwe leier, mnr. Fritz van Graan,
aan die woord.
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(Van bladsy 10)

EVKOM het aanvanklik lenings by die tesourie
gekry, maar het in 1934 reeds al die skuld afgelos
en na 1948 totaal  onafhanklik gefunksioneer.

EVKOM het die betroubaarste en goedkoopste
elektrisiteit ter wêreld voorsien in die jare ‘80 en
‘90. Die prestasie om elektrisiteit teen kosprys te
voorsien deur EVKOM, later ESKOM, duur voort
tot 2000. ESKOM beland na 1998 onder staats-
bestuur (Wet 126 van 1998) en die vernietiging
begin. Gedurende 2022 wys die openbare debat
dat kaderontplooiing die vernietiging bespoedig.
Bestuursvlakpersoneel styg van 200 lede in 1995
tot 600 in 2016, terwyl konsultante ook nog aan-
gestel moet word om die werk te doen. Swak ont-
werp en konstruksiewerk by Kusile en Medupe, as
gevolg van verlies aan kundigheid veroorsaak
steeds wanfunksionering. Instandhouding en on-
derhoud by kragstasies is uiters swak. Die totale
skuldlas styg tot meer as R400 miljard a.g.v. swak

Wyle mnr. Jaap Marais, tweede leier van die
HNP, sou op 2 November vanjaar, net voor die
HNP se kongres, 100 jaar oud gewees het.

Mnr. Meinhard Peters het by die kongres ‘n in-
teressante toespraak gelewer oor sy ervaring
met mnr. Jaap Marais.

Die Afrikaner het ook reeds soortgelyke artikels
gekry van ander persone wat in hulle lewe met
mnr. Marais te doen gehad het en hulle per-
soonlike ervaringe gedeel. Al hierdie bydraes,

bestuur, swak dienste, boikotte, stakings en sabo-
tasie. Die moontlike regstelling van ESKOM word
beraam op meer as R1 200 miljard.

Ander huidige industriële probleme sluit in water-
tekorte a.g.v. swak instandhouding, swak bestuur
en oorbevolking  as gevolg van onwettige immigrante.

Spoorweë se kapasiteitsverlies beteken dat hy tans
slegs 20% van sy oorspronklike kapasiteit besit.

Landboukostes styg astronomies, so ook belastings.

Politieke probleme wat die land het, sluit in die ANC
se onderlinge twis en totale wanbestuur; die EFF
se radikale uitsprake en opruiing en belaglike idees;
ander partye se nuttelose gevegte binne en buite
die parlement wat nie veel beteken nie.

Buite parlementêre optrede is waarskynlik die enig-
ste metode wat potensiaal het, en dit is die taak
wat grootliks op die HNP wag vir die toekoms. Ons
moet egter moed hou, ons geloof behou en daar-
mee die toekoms ingaan.

saam met mnr. Peters se toespraak, sal in die
volgende uitgawe verskyn, en daardie uitgawe
sal ‘n Jaap Marais-gedenkuitgawe wees.

Ons wil egter al ons lesers vra en aanmoedig om
hulle ervarings met ons te deel sodat dit in die
gedenkuitgawe opgeneem kan word.

Bydraes moet asb. die redakteur bereik nie later
nie as kantoorsluiting op Maandag, 21 Novem-
ber 2022. 

Jaap Marais 100

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

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

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

R800 per stel van 8 DVD’s 
(netjies verpak) of ’n geheuestokkie.
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Die Demokratiese Alliansie (DA) met John Steen-
huisen as leier nadat hy die leisels by Mmusi Mai-
mane oorgeneem het, en wat weer sterk vry vir wit
stemme vir die 2024-verkiesing, het homself lelik in
die voet geskiet.

Die DA in die Wes-Kaap het by die Hoërskool Vis-
hoek ‘n sogenaamde “diversiteitswerkswinkel” aan-
gebied wat absoluut eensydig pro-swartes was, en
absoluut negatief teenoor Blankes, terwyl selfs die
Kleurlinge deurgeloop het.

In reaksie daarop het mnr. Jan-Tinus Smuts, pas
aangewese dagbestuurslid van die HNP, ‘n ver-
klaring uitgereik waarin hy gesê het dat die HNP
met verontwaardiging kennis geneem het van die
DA se Wes-Kaapse provinsiale regering se poging
om blanke kinders te breinspoel en nou oneerlik is
deur voor te gee dat hulle ook die insident veroor-
deel.  'n Sogenaamde "diveristeitswerkswinkel" oor
rassisme en geloof wat by die hoërskool op Vis-
hoek verlede week Maandag gehou is en wat sterk
herinner aan die sogenaamde "Kritieke Ras Teorie"-
kursusse in die VSA, het dit duidelik ten doel gehad
om die blanke kinders te breinspoel en te mislei oor
die werklikheid van swart rassisme, sê mnr. Smuts.

“Daar was na bewering ook op die Christelike ge-
loof 'n skerp aanval gemaak.  Dit het nou aan die
lig gekom dat van die leerlinge só erg getraumati-
seer was, dat talle van hulle na bewering sielkun-
dige berading moes ontvang. Die HNP is nie verbaas
dat die DA nou probeer voorgee dat hulle die insi-
dent glo veroordeel nie. Die DA se soustreinryers
is natuurlik nou bang hulle verloor stemme.  

“Op 'n klankopname wat in die HNP se besit is, kan
byvoorbeeld duidelik gehoor word hoe die swart
‘diversiteitskonsultant’ wat die skandelike sessie
aangebied het, vir die kinders sê dat Swartes onder
andere wreed teenoor Blankes kan wees, ‘maar hulle
kan nooit rassisties teenoor Blankes wees nie.’

“Die swart konsultant, Asanda Ngoasheng, het toe
voortgegaan om te beweer dat ‘om rassisties te
wees moet die persone eers mag hê.’ Sy het toe
verder gegaan met die anti-wit-propaganda dat

DA help om blanke kinders te breinspoel
Swartes glo vir ‘400 jaar deur Blankes onderdruk
is.’  Dit wil verder voorkom asof die swart konsul-
tant bietjie uit voeling met die werklikheid is, naam-
lik dat 'n swart regering die afgelope 28 jaar die
mag in Suid-Afrika het en dit juis Blankes is wat
tans onderdruk word,” sê mnr. Smuts.

Die kinders was verplig om hierdie breinspoeling-
sessie by te woon en toe talle ontstelde kinders die
saal wou verlaat, is hulle verbied om die saal te ver-
laat. Hiermee was hulle regte heeltemal misken.
Die kinders was ook geïntimideer deurdat hulle nie
opnames van die "werkswinkel" mag maak nie.

“Wat gebeur het is wat mens kan verwag in 'n kom-
munistiese staat waar mense nie die reg gegun word
om vir hulself te dink nie. Wat dit nog erger maak, is
dat dit juis die DA-beheerde Wes-Kaapse onder-
wysdepartement is wat hierdie breinspoelingsessie
op die kinders afgedwing het.

“Hierdie insident is 'n bewys dat Afrikaners moet
ophou om veelrassige organisasies te ondersteun
wat aan die einde van die dag daardie einste blanke
ondersteuners in die rug steek deur hulle kinders
te probeer breinspoel om skaam te word vir hulle
wit velle en hulle onderdanig te probeer maak aan
rassistiese swartes.  

“Ten slotte is hierdie skandelike insident 'n duide-
like bewys dat die HNP se 53ste kongrestema in
die kol was: ‘Witman, vat jou land terug.’  Solank as
wat die Blankes in Suid-Afrika onderdruk word
deur die swart meerderheid wat die mag tans het,
kan ons verwag dat daar al hoe meer sulke brein-
spoelingsessies gehou sal word. Die HNP sal, in
belang van ons volk se kinders, aanhou veg om
óns land Suid-Afrika weer onder beheer van die
witman te plaas,” sê mnr. Smuts.

Ook onder die bruin gemeenskap van die Wes-Kaap
is daar baie verontwaardiging oor die insident. Waar
die DA juis die mag in die Wes-Kaap het as gevolg
van die bruin stemme, kan hierdie insident die DA
baie steun kos, en kan die pendulum teen die DA
swaai in die 2024-verkiesing, meen waarnemers.

Die Afrikaner
admin@hnp.org.za Tel.:  079 752 4898 
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Hermanus van der Schyff

Die HNP se kongres was hierdie jaar onder moei-
like omstandighede gehou. Die hoë brandstofpryse,
swak paaie, algemene prysstygings en misdaad
het heelwat mense verhoed om die kongres by te
woon. 

Tog was die kongres 'n sukses en was dit lekker
om ou vriende weer te sien. Die besprekings was
soos gewoonlik op die vlak soos wat ons van ons
mense verwag. 

Gedurende die bespreking is daar na mnr. Jaap
Marais verwys en hoe akkuraat hy die politiek kon
ontleed. Hy het natuurlik ook die toekoms van die
Suid-Afrikaanse politiek ingesien en kommentaar
gelewer oor wat ons van die ANC-bende kon ver-
wag. Dan het hy uitgespel hoe swak die ANC sou
regeer en hoe dit die Afrikaner sal raak. 

Hy het in sy een toespraak spesifiek die pad uit-
gestippel wat die Afrikaner sal moet loop om weer
vry in sy eie land te wees.

Ek gaan 'n stuk uit dié toespraak aanhaal sodat
ons weer kan sien hoe ons moet voortgaan om ons
vryheid te verkry. Tydens die kongres is juis gepraat
oor die jeug en jongmense wat nie die geskiedenis
van die verraad teen die Blanke en veral teen die
Afrikaner, ken nie.

Ons sal hierdie geskiedenis in die toekoms stuk-
stuk in Die Afrikaner behandel sodat die mense
kan leer wat die Afrikaner in Suid-Afrika opgebou
het voordat dit deur verraad weggegee is en nou
alles tot niet gegaan het.

In sy toespraak, "Bring bymekaar wat uit innerlike
oortuiging bymekaar hoort", het mnr. Marais gesê
dat wanneer oor die probleme in Suid-Afrika gepraat
word, dit nodig is dat sekere prioriteite bepaal word.
Hy gaan voort: "En laat my by herhaling sê: Ons
moet die vyand kies, sodat ons die grense kan
trek. Hierdie verwardheid van grenslyne is ons
grootste frustrasie. Ons moet 'n enkelsinnige be-
nadering hê vanwaar jy die vyand kan identifiseer.
En as die Kommunis gekies word as vyand, dan
betrek dit elkeen wat rondom hom is. En u sal sien,
as die Kommunis aangeval word, hoe hierdie libe-
raliste tot dié se hulp gaan kom. So, dít is die eerste
vereiste.

"Die tweede, nadat die vyand gekies is, is om ge-
oriënteer te word tot stryd. 'n Volk kan nie dink dat
hy sonder stryd en opoffering en toewyding enige
ideaal kan bereik nie. Dit was die lesse van 1877
tot 1881 en van 1902 tot 1961. En as jy praat van
prioriteite en jy praat van lydelike verset en die

moontlikheid van geweld wanneer hierdie stelsel
inmekaar stort, is die eerste prioriteit: organiseer;
maak die volk weer sterk deur die organiese een-
heid te herstel in organisasies wat Afrikaner-na-
sionalisme as basis het."

Mnr. Marais sê verder dat in die Afrikaner se
stryd was geweld nie suksesvol nie, maar politieke
aksies het groot vordering gebring het. Hy verwys
na die slagspreuk wat die opskrif van sy toespraak
is, en voeg dan by dat dié innerlike oortuiging die
gehegtheid aan ons Witmanskap is, die gehegt-
heid aan ons Christenskap is, die gehegtheid aan
ons Afrikanerskap is en die begrensing van ons
kultuur en ons ras is.

Mnr. Marais gaan verder en sê "dat op die lang-
termyn moet daar een onverbiddelike strategiese
doelwit wees: Dié land is ons land. Ons sal weer
ons vryheid verwerf, kom wat wil. Ons sal weer die
onomkeerbare omkeer. As ons nie vir mekaar dit
sê nie, is ons as Afrikaner-nasionaliste nie eerlik in
hierdie stryd nie." 

Mnr. Marais stel dit verder dat "die stryd stel 'n
groot toets aan mense se geloof, want soos in die
Bybel gesê is: geloof is 'n oortuiging aangaande
die dinge wat die mens nie sien nie, en 'n bewuste
verwagting van wat die mens hoop. Dit is geloof
wat ons volk se leiers gedra het. In tye van krisis
moet geloof, trou en volharding die volk uit sy be-
knelling lei. En dit is altyd die minderheid in 'n volk
wat die geskiedenis maak, wat die boodskap van
die geskiedenis hoor en die verwagtings vir die
toekoms aanvoel. Moenie vir u laat vertel dat as
ons 'n minderheid is, ons magteloos is nie. Wan-
neer sy saak reg is, is 'n minderheid 'n mag."

Laat ons mnr. Marais se boodskap weer lees en
aan ons kinders en kleinkinders oordra. Met geloof
en stryd, sal ons weer vry wees om in ons land oor
onsself te regeer. Onthou die boodskap: "Dié land
is ons land".

Vanaf die lessenaar van die Hoofsekretaris

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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Die Afrikaner gee selfs 
oorsee regte inligting

Met verwysing na Die Afrikaner se berigte van
28 Oktober 2022 oor Proteste teen Plaasmoorde
en “Wie is Rishi Sunak?”, is die volgende skrywe uit
Duitsland ontvang:

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.)

De Westerse media (voor mij staat hier de Bonner
krant "General-Anzeiger" als voorbeeld) geven bij
de bovengenoemde thema´s onvoldoende infor-
maties.

En over de Plaasmoorde wordt er in het geheel
niets geschreven in de Westerse media.

Over de nieuwe ministerpresident van Groot-Brit-
tanie - Rishi Sunak- wordt er ook erg weinig
weergegeven. Uiteraard wordt er positief over
geschreven, dat hij een Indische migratie-achter-
grond heeft. Maar vooral over het gekonkel met
Sunak´s schoonvader wordt er netjes gezwegen...

Die Afrikaner, echter, geeft in beide gevallen een
intensieve informatie weer, waar wij in Europa - en
ook in de VSA - van verstoken blijven.

Hans Knaap
Alfter/Rhld, Duitsland

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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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: 1 Sam. 1:11  en sy het ‘n gelofte ge-
doen en gesê: HERE van die leërskare, as U waar-
lik die ellende van u diensmaagd aansien en aan
my dink en u diensmaagd nie vergeet nie, maar u
diensmaagd ‘n manlike kind skenk, dan sal ek hom
aan die HERE gee al die dae van sy lewe; en geen
skeermes sal op sy hoof kom nie. 

Oordenking:

Wat sê die Skrif van onderhandelinge met God?
“As U Here... sal ek/ons...”  Het u al? Dalk tans in
onderhandelinge? “Vader, as U my hierdie betrek-
king laat kry sal ek...” of dalk “Vader as U die tran-
saksie laat deurgaan...” óf “as U die lening laat
goedkeur...”

Christene vind soms die regverdiging vir hul on-
derhandelinge met God in die Skrif, só word by-
voorbeeld die verhaal van Hanna gebruik. Indien
ons die Skrif wil gebruik as stawing (wat tog seker
nie anders kan nie), moet ons net seker maak ons
interpreteer die Skrif korrek.

Hanna se gesprek met die Here het wel haar diepe
wens uitgespreek, maar uit dit wat sy aangebied
het, het haar diepste wens duidelik geword: Die
Koninkryk van God! Ons kan dit vergelyk met ‘n
huwelik. Hoekom wil ek ‘n lewensmaat aan my sy
hê? Die Skriftuurlike rede vir ‘n huwelik kan nét

wees omdat ek, aangevul deur my lewensmaat ‘n
beter dissipel vir die Here kan wees as daarson-
der. 

Om dus oor enige saak met God te “onderhandel”
waarin dit uiteindelik oor my persoonlike belange
gaan, beteken eintlik dat ek God versoek! Dit is sy
wil dat sý wil moet geskied, nie myne nie! Ek sou
met ander woorde in effek vra dat God sy beheer
moet ”aanpas” ter wille van my voordeel.

So verstaan ons ook die Gelofte van Bloedrivier.
Die Trekker se begeerte is duidelik, maar is onder-
geskik aan die opdrag om die evangelie die donker
Afrika in te dra.

Gebed: Hemel Vader sal U ons asseblief van alles
voorsien wat ons nodig het om ware dissipels vir U
te wees!

AMEN

Woord en wêreld
Onderhandelinge met God?

Deur Dr. Gideon Grobler
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Liewe sus Katrien,

Die stilte na die storm. Of sal ek
sê die stilte tussen 'n paar storms.

Die inkomste uit die basaar was
net-net genoeg om die grootste
deel van ons sekuriteitsomhei-
ning aan te bring. Naas en Neels
het ook beloof om dit so goed-
koop as moontlik te doen en
selfs Gideon wat besig is om ab-
soluut deel van Tweede Wind te
word, het aangebied om te help. 

Die aand na die basaar het die
eerste goeie lentereën geval.
Heel middag het ons die pragti-
ge géwels van groeiende stapel-
wolke dopgehou en teen sonon-
der, toe die laaste gaste pas
vertrek het, het die eerste groot
vet druppels begin tamboer speel
op die dak, voordat dit met me-
ning uitgesak het. Ek was so dank-
baar vir die nuwe steenhuisie
waar my hoenders kon gaan skuil,
dat ek skoon vergeet het die twee
jong katte het nog nooit 'n reën-
bui beleef nie. Hulle was skoon-
veld. Later het ons hulle onder 'n
kas gevind. Oom Janneman het
vertel Boetie was ook net so bang
vir die donderweer, hy wou onder
die bed inklim maar net sy kop
kon in, die ou groot lyf het maar
op die matjie gebly,

Maandagoggend bars die volgen-
de storm toe los. Ons het skaars
klaar ontbyt geëet of Gabriël kom
roep vir Servaas. Onder die boom

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...

voor Handelspos wag glo 'n af-
vaardiging van die paaiedeparte-
ment  om hom te spreek oor 'n
baie ernstige saak. Hy sluk sy
laaste bietjie koffie af en stap
boom toe.

Drie blinkgepoetste amptenare
wag hom in. Die leier val som-
mer dadelik met die deur in die
huis. Hy sê dit het onder hulle
aandag gekom dat Tweede Wind
die eiendom van die departement
gebruik het om geld te maak. 

Eers kon Servaas nie mooi ag-
terkom watter eiendom hy nou
kwansuis mee gewoeker het nie.
Die amptenaar sê toe dat hulle
departementshoof, ene meneer
Potholy Slaggate, verneem het
dat Tweede Wind hulle slaggat
gebruik het om geld te maak. Aan-
gesien die gat departementele
eiendom is, kom haal hulle nou
die geld wat gemaak is deur te
raai hoe groot die gat is.

Servaas dink bietjie oor hierdie
tameletjie en gelukkig het Gabriël,
ons regsgeleerde, saam kom ge-
sels. Hy vra nou vir die amptenare
of 'n gat iets is wat mens kan optel
en wegdra. Nee, hulle stem saam
die gat kan nie verwyder word
nie. Gabriël sê toe hulle stem
saam dat 'n gat nie 'n ding is nie. 

Die leier klim in. Die gat is hulle
eiendom en ons mense het die
afmetings van die gat gebruik vir
inkomste.

Gabriël sê dis reg so en vra of
hulle gekom het om die gat aan
ons te verkoop. Nou begin hulle
rondskuif. Geld praat. 

Nouja goed, reken Gabriël, ons
sal die gat koop, maar hulle moet
hom vir ons kom aflewer.

Nee kyk, hierdie raak nou bo
hulle vuurmaakplek! Servaas kry
toe 'n nuwe gedagte. Hy sê ons
het nou al die werk gedoen om
hulle slaggat te meet, ons sal die
berekeninge aan die departe-
ment verkoop, dan weet hulle hoe-
veel gruis om in die gat te gooi.
Hoe gouer dit gedoen word, hoe
beter, dink hy. Sien, die eierboer
se vragmotor ry elke dag deur
die gat en eendag is eendag dan
breek al die eiers en dit gaan
meneer Potholy Slaggate nogal
duur te staan kom.

Ag nouja, die bakoondbrood het
al baie kastaiings uit die vuur
gekrap en die drie is weg, elkeen
met 'n brood onder die arm. Son-
der om ons slaggat af te lewer. 

Sus, die weer steek pragtig op.
Hoop ons veld gaan weer drink.

Groete ook aan ou Swaer.

Jou liefhebbende
Sus Lettie.


