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Boodskap van die nuutverkose HNP-leier:

Kersfees bly ‘n boodskap van hoop

Mnr. Fritz van Graan,
leier van die HNP.

Frits van Graan

Wanneer die einde van die jaar nader kom, is dit tyd
vir bestekopname wanneer ons in ‘n toestand van
rustigheid kan terugdink en wonder of dinge en
gebeure nie anders kon gewees het as toestande
en optredes anders was nie.

In die HNP, as die oudste blanke politieke party in
die land, is dit nie anders nie, maar die lede van
die HNP het reeds jare se geskiedenis om oor na
te dink.  Daarom sal die HNP ook die gebeure van
2022 goed kan ontleed.  Die jaar is weer eens ge-
kenmerk deur grootskaalse bedrog, leuens en mis-
drywe van die swart ANC-beheerde regering, wat
inslag gevind het in die staatsdiens en staatsor-
ganisasies soos Eskom, Prasa, SABC en vele ander.

Hierdie misdrywe, valshede en wanpraktyke het
Suid-Afrika net verder in ellende gedompel.  Staat-
skuld het enorme bedrae bereik. Gehalte van diens-
lewering is die swakste in jare, sodat enige navrae
by staatsdepartemente min of niks oplewer nie, of
maande neem om positiewe resultate te kry. Wet
en orde in die land het in wese reeds totaal verval,
gebaseer op die polisie se eie misdaad statistiek,
veral wat justisie- en polisie-optrede betref.  Finaal
gesien kan daar net een uitkoms vir so ‘n bestel
wees, naamlik totale ineenstorting.

Die HNP het ‘n paar mylpale bereik, soos om te
midde van die moeilike situasie in die land, soos
duur brandstof, swak paaie en lang afstande tog
goed te kommunikeer d.m.v. die elektroniese me-
dia.  Die Internet word goed benut vir propaganda
op die webblad, asook die verspreiding van Die
Afrikaner as mondstuk van die party. Verder is die
WhatsApp-toep goed benut om inligting te versprei,
kommunikasie in die party te versterk, asook om
video’s van veral die geskiedenis en beginsels van
die party bekend te maak.  Enkele briewe van HNP-
bestuurslede het ook die pers gehaal.  Daar is ook
gesprekke met ander regse groepe gevoer, waar
nie veel bereik is nie, maar waar tog wel dieselfde
sienings gedeel is met die doel om moontlike same-

werking in die toekoms te kan skep. 

Jaarlikse hoogtepunte vir die HNP is die kransleg-
ging en herdenking by Irene Konsentrasiekamp,
asook die HNP-kongres wat begin November plaas-
gevind het, met rigtinggewende referate en toe-
sprake.

(Vervolg op bladsy 4)

Ons groet 2022
Hierdie uitgawe is die laaste een van 2022, en ons is DV terug
vroeg in 2023.

Hiermee wil ons uit ons harte uit ons lesers bedank vir hulle
ondersteuning die afgelope jaar. Almal wat ‘n bydrae gemaak het:
hetsy deur Die Afrikaner na iemand anders te verwys, inteke-
nare te werf, ‘n brief te skryf, of om ‘n finansiële bydrae te maak.

As redakteur wil ek ‘n besondere woord van dank rig aan al ons
medewerkers, rubriekskrywers, en veral die ondersteunende
personeel wat ons redaksionele bydraes in aangename, lees-
bare en vrolike formaat uitlê en aanbied. Almal is kosbaar.

Laat ons ons Gelofte gaan betaal op 16 Desember, mag ons die
geboorte van ons Saligmaker op die regte wyse deurbring en
daarin vrede vind in ‘n onstuimige tydperk, en laat ons paraat bly
sodat ons nie deel van die Suid-Afrikaanse statistiek word nie.

Mag God gee dat ons weer in 2023 met mekaar kommunikeer.

Redakteur



“ANC kies Cyril Zuma.
“Die ANC het sy nuwe leier gekies terwyl
Afrikaners hulle Leier gaan ontmoet het op
Geloftedag.
“Die man wat as ‘n betreklike jong snuiter
die hele land uit die NP onderhandel het, is
nou die leier, en die verstommende is dat
soveel Afrikaners dink dat dit onder hom
beter sal gaan as onder Jacob Zuma. Dit
was egter die jong Ramaphosa wat alles
van die Afrikaner weggevat het, en nou
dreig om nog meer van hulle te vat.
“Hy was nouliks verkies of hy dreig reeds
dat grond sonder vergoeding onteien gaan
word, en glo selfs dat daardie proses van
die land ‘n Utopia gaan maak!  ‘Voedsel-

sekerheid moet net nie in gevaar wees nie’, voeg hy semi-
kapitalisties by. Hy praat dus duidelik vir die gehoor en probeer
beide kampe gerusstel. Sy toets gaan egter in sy dade lê.”
Dit was ons opskrif en eerste paragrawe in hierdie selfde
kolom in die eerste uitgawe van Die Afrikaner van 2018,
nouliks ‘n maand nadat Cyril Ramaphosa tot ANC-leier ver-
kies is. As die verloop van byna vyf jaar objektief beskou word,
was ons weer eens reg.

Onder Ramaphosa het daar niks in die land verbeter nie, be-
halwe korrupsie en diefstal – dit vind meer en beter plaas,
selfs by die land se staatshoof. Zuma het ten minste sy be-
weerde diefstal in oorsese rekeninge gaan wegsteek, Ra-
maphosa steek dit meer onbeholpe in sy matrasse op sy
Phala Phala-plaas buite Warmbad weg.
Behalwe dit, het niks verbeter nie: nie die staatsbesteding nie;
nie die paaie nie; nie dienslewering op enige vlak nie; nie die
ekonomie nie; nie werkskepping nie; nie die verkleining van
die verkwistende kabinet of staatsdiens nie; nie die interna-
sionale rommelstatus graderings nie; nie gesondheidsdienste
nie; nie die massale vervolging van korruptes nie, en so kan
ons nog baie opnoem. Die ekonomiese groei wat sopas deur
Statistiek SA aangekondig is en wat die ekonomie verstom
het (wat mens laat vra hoe betroubaar dié syfer dan regtig is,
terwyl dit kom op ‘n tyd dat Ramaphosa enige goeie nuus kan
gebruik in sy haglike posisie), was te danke aan die beson-
der goeie groei van landbou in die derde kwartaal van die
jaar. Weer eens is dit die hoofsaaklik blanke boere wat hier-
die sinkende skip enigsins aan die dryf hou – daardie selfde
boere wat Ramaphosa wil weg hê ter wille van sogenaamde
grondhervorming en onteiening sonder vergoeding.
Na baie vermoedens en bespiegelinge, het die sogenaamde
artikel 89-verslag die lig gesien, wat verdoemende bevin-
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. Die Ridder op 
die Wit Perd?

dings teen Ramaphosa gemaak het. Daarin word dit gestel
dat daar ‘n prima facie, met ander woorde met die eerste
oogopslag, saak is om Cyril te vervolg vir die gebeure ron-
dom die miljoene gesteelde dollars op sy plaas, en dat hy
waarskynlik sy ampseed as staatshoof oortree het.
Skynbaar was Ramaphosa bereid om onmiddellik sy be-
danking as president en ANC-leier aan te kondig en algeheel
uit die politiek te tree. Skynbaar het van sy kollegas hom oor-
tuig om dit nie te doen nie en aan te bly en die verslag op her-
siening te neem. Hy het inderdaad die verslag na die Grond-
wetlike Hof verwys, wat waarskynlik eers in April of Mei daarby
sal kan uitkom – gerieflik na die ANC se leierskonferensie van
Desember vanjaar.
Die verstommende egter van die hele spektakel, is die kom-
mentaar van talle Blankes, en selfs mense in bepaalde leiers-
posisies, wat ook saam met Ramaphosa se ANC-kollegas
pleit dat hy nie moet bedank nie. “Wie kan hom opvolg? Enige
opvolger gaan slegter wees as hy.” Is dan die pragmatiese
en beginsellose argumente. Daarmee word ‘n bloudruk aan
‘n moontlike misdadiger gegee om voort te gaan, nie net met
moontlike twyfelagtige en kriminele bedrywighede nie, maar
om die land in geheel te laat verval en vernietig, soos wat die
ergste gebeur het onder sy presidentskap.

Die beginsel van die saak is dat daar sterk vermoedens
bestaan, op grond van die art. 89-verslag, dat hy wel mis-
drywe gepleeg het, en in terme van sy eie party se beleid be-
hoort hy “opsy te staan” hangende die swaard oor sy kop,
soos wat met Ace Magashule en andere gebeur het. Maar
Ramaphosa is skynbaar verhewe bo die reg, en pragmatiste
juig dit toe!

Die beginsel is verder dat hy op grond daarvan wel behoort
te bedank, as hy enigsins wil voorkom as die ridder op die wit
perd, in plaas van die skurk op die vaal donkie. Wie hom
opvolg is irrelevant. Kan dit werklik slegter? Sou enige opvol-
ger nie juis die waarskuwing deur dié gebeure kry dat nie-
mand bo die reg is nie, en dat jou skelmstreke wel op die
lappe gaan kom en dat jou kop gaan rol nie? Dit kan juis selfs
die slegste opvolger versigtig maak.
Ons mense moet weer begin prinsipieel dink en nie prag-
maties nie, en weier om hulle te laat bangpraat deur die “wat
as” of “sê nou maar” praatjies. Hierdie is verslawende praatjies
en denke – ‘n verslawing aan die ANC-Suid-Afrika, waar ons
verkneg, verdruk en verag word. Hierdie gebeure gee ons juis
die geleentheid om nuut te dink, buite die bestel te dink, vry-
heid te dink.
Mag ons die rustigheid van die feesseisoen juis gebruik om
ons denke te ontkneg en vrye vryheidsteuels te gee, om
daarmee die nuwe jaar in te gaan, ongeag wat by die ANC se
kongres gaan gebeur. Uiteindelik moet ons ons eie toekoms
skep en bestuur. Nie Cyril Ramaphosa of enige van sy moont-
lik ewe misdadige opvolgers nie.
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Hannes Scholtz

‘n Goeie storie lees lekker. As jy kan assosieer met
die karakters, dan lag mens soms hardop en voel jy
skaam as dit in ‘n openbare plek gebeur. Soms stort
jy ‘n traan of twee as die lekker-lees emosies met jou
weghardloop. Dit gebeur ook wanneer jy lees en die
karakter in die storie besoek ‘n plek wat jy ken. Dan
speel die storie soos ‘n film voor jou af en kan jy net
eenvoudig nie die boek neersit nie. 

Maar as jy iets lees en jy kan die storie ruik en die
hoendervleis op jou lyf voel, dan eers weet jy dat jy
‘n karakter in die storie is. Jy hoef nie die hoofrol te
vertolk nie. Selfs nie eens ‘n ondersteunende rol-
speler te wees nie. Jy is maar bloot ‘n ekstra, soos
daar in die filmwêreld na verwys word.  

In die vorige uitgawe van Die Afrikaner met die op-
skrif, “Jaap Marais: 1922 – 2022, Die beste Eerste
Minister wat SA nooit gehad het nie”, het die redak-
teur homself “aangematig” om “sy ervarings met
Oom Jaap” te publiseer. Ook lees ons dan die ander
“byspelers” van die HNP se verhaal wat menige er-
varings en staaltjies met ons deel. En meteens speel
die HNP-verhaal voor my oë af. My verhaal, want die
HNP-verhaal is ook my verhaal. En my verhaal da-
teer ook terug na 1922.  

As “ekstra” in die verhaal weet ek vandag dat ek
maar een van honderde kinders was wat ook hul pa’s
en ma’s nagte deur gehelp plakkate plak het. Ek on-
thou die gom tussen my vingers. Ek onthou die reuk
van die Pretoria Stadsaal se plankvloer met die ver-
gaderings, en die trane in my oë toe ek Oom Jaap in
Kerkstraat tussen die trekkers gegroet het.

Ek onthou die verkiesings in Warmbad waar ek en
my pa ons tuisdorp deurkruis het om die plakkate op
te sit en pamflette in posbusse te strooi. Ja, elke
plakkaat moes gestempel word en daar was betaal
vir die stempels, want die skobbejak van ‘n NP-stad-
sklerk wou nie HNP-plakkate op elke paal in die dorp
toelaat nie. Ek onthou hoe die lot NP’s klippe op ons
huis se dak gegooi het. Hoe ons posbus aan die
brand gesteek is. Verder onthou ek Oom Jaap in die
skoolsaal in Warmbad Laerskool, en die ooms en tan-
nies wat kom luister, en dan kom die uitslag na die
verkiesing.  

Dan onthou ek die middernagte, eers voor die radio en
later voor die TV, met die BIEP BIEP BIEP BIEP BIEP
…..  BIEP BIEP BIEP BIEP BIEP  “HNP 403 stemme,
NP 4003”... kiesafdeling na kiesafdeling. Die
teleurstelling op my ma se gesig, en my pa se
gebede vir ‘n ontwaking in ons volk.

Herinneringe van ‘n “ekstra” in die volksverhaal

Pa en Ma.

En dan dink ek terug aan my kinderjare op Warmbad,
waar my NP-maatjies op hul fietse verby die huis-
hulpe ry en die pakkies wat hulle op hul koppe dra,
met hul tennisrakkette afstamp en dan laggend weg-
jaag. Waar ek as HNP’kie dan stop en verskoning vra
vir my maatjies se gedrag, en dan die huishulpe

help om hul goedjies weer in hul sakke te pak sodat
hul lokasie toe kon stap. Maar ons is mos regs en
ons is mos rassiste, geëtiketteer as Hertzogiet. Dan
voel ek weer die knop op my kop waar ek met ‘n
halwe baksteen raakgegooi is in ‘n ”kluitgeveg”
tussen die HNP en die NP-seuntjies op die dorp.
Twee teen tien.  

Dan ry ons die Sondag na kerk na Oom Roelf Oden-
daal op Mabula en dan praat my pa en oom Roelf
oor ons volk se doen en late om die reuse eetkamer
tafel, terwyl my ma en tannie Hettie langs die koolstoof
sit en resepte uitruil. Selfs na oom Roelf, wat Rusten-
burg kiesafdeling se HNP- kandidaat was, en
verkiesing na verkiesing sy deposito verloor het, was
daar geen kans van opgee nie. 

Kom ons kyk maar vandag na Rustenburg en Warm-
bad, en elke dorp in die land. Ons kan maar net
dankie sê vir ons pa’s en ma’s wat hul bes probeer
het om verkiesing na verkiesing die volk tot hul sinne
te bring met slagspreuke soos “Ter wille van haar
toekoms” en “Bly Blank My Volk, stem HNP”. Dan
was daar die enkele vindingryke plakkaatskender
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wat letters toegeplak het, en toe lees die plakkaat “ly
lank my volk, stem NP”.

Om meer agtergrond en diepte te gee aan die aan-
haling in die Redakteur se verwysing na hul terug-
keer uit Nederland in 1970, en dan met spesifieke
verwysing na Oom Jaap wat vanjaar sy 100ste ver-
jaarsdag sou gevier het, moet ek verder in die ge-
skiedenis gaan delf. Nie die opgetekende geskie- denis
nie, wel nog nie, want hierdie storie lê toe-gesluit
saam met honderde ander, in die skatkis van die
Redakteur se persoonlike argief. In die argief delf ek
eendag die briewe op wat Henk se pa, oom Jan van
de Graaf en my pa, oom Hannes Scholtz, as pen-
vriende sedert die veertiger en vyftiger jare, tussen ‘n
jong Afrikaner en ‘n jong Nederlander, in ‘n vriend-
skapsband en broederskap gesmee het. ‘n Vriend-
skapsband wat ek en Henk tot vandag toe koester.

Beide oom Jan van de Graaf en my pa, Hannes
Scholtz, sou die afgelope week ook hul 100ste ver-
jaarsdae gevier het. Bittereinders, oudstryders maar ko-
ersvaste kompasse vir ons toekoms.

As maar bloot een van die “ekstras” in die verloop
van die HNP en ons Volk se verhaal wil ek baie
dankie sê vir die skrywers van die vorige uitgawe van
Die Afrikaner. Julle het ‘n leeftyd se herinneringe in
my wakker gemaak. Herinneringe van ons klein by-
drae op die Volksakker wat maar enkele boustene in
ons Volkshuishouding was. Boustene wat daar staan

Oom Jan van de Graaf

vir ‘n nuwe geslag om verder op te bou, want ons
ouers en voorgeslagte het die fondament van ons
volk, stewig op die God van die Bybel gebou. Die
bouplanne van hierdie Volkshuis was en word steeds
in die bloed en sweet opgeteken van die Europese
Burgers aan die Kaap, die Voortrekkers, die Gelofte
van Bloedrivier, die Eerste en Tweede Vryheidsoor-
loë, elke Konsentrasiekamp Kerkhof asook in die
bloed en sweet van die Rebellie, die Ossewa Brand-
wag, die politieke stryd van die Boerevolk wat deur
die HNP en ander volksgenote gestry was en steeds
gestry word, ons eie Bosoorlog, en die stryd duur
steeds voort en die bloedspoor wat steeds duidelik
sigbaar is met elke plaasmoord.    

Kersboodskap

(Van bladsy 1)

Op die 16de Desember is daar heelwat HNP-spre-
kers wat by Geloftefeeste optree om die boodskap
van die Gelofte aan God Drie-Enig na te kom.  Dit
bevestig die HNP se trou aan God en die afhank-
likheid van die Afrikanervolk aan ons Skepper. Die
sprekers en predikers word bekend gemaak in die
hierdie uitgawe van Die Afrikaner.  Ons het ook
geweldige waardering vir die konserwatiewe pub-
likasie Ditsem Nuus by gelofte@ditsem.net, wat ‘n
baie volledige lys van Geloftefeeste en -dienste pu-
bliseer.

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

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

Medewerkers:     Mnr. Andries Breytenbach Mnr. Meinhard Peters
Mnr. Hermanus van der Schyff Mev. Alet Murray
Mnr. Rudolf Buitendach
Dr. Gideon Grobler

Uitleg en tegniese versorging:
Mev. Juanita Powroznik

Kersfees is vir ons ‘n hoogtepunt omdat ons die ge-
boorte van ons Verlosser en Koning Jesus Christus
herdenk. Hy het gekom om gelowiges vry te maak
van die sondeval en die bande van die satan. Deur
Christus se lyde, sterwe en opstanding is ons ver-
houding met God ons Vader weer herstel en kan ons
as Christene uitsien na ‘n hoopvolle aardse lewe,
al is daar terugslae, maar bo alles na ‘n ewige lewe
saam met Christus.  Mag u aan die einde van 2022
‘n vreugdevolle Christusfees beleef, met sterker
geloof en meer hoop op die toekoms en alleen
vertrou op die lewende en heilige God van hemel
en aarde.
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Gaan betaal jou Gelofte
Op 16 Desember is dit weer tyd dat die Geloftevolk sy Gelofte moet gaan betaal, en meer nog,
dit oordra aan die komende geslagte.

Jaarliks word berigte ontvang dat die Geloftefeeste beter bygewoon word as etlike jare gelede,
en dat ook veral jongmense en kinders dit bywoon.

Sedert die oorgawe van die mag aan die ANC, is Geloftedag se naam verander na Versoe-
ningsdag, met die bedoeling dat die Afrikaner moet versoen met die geskiedenis waartydens
sy vroue en kinders in wa-laers aangeval en vermoor is.

Sedertdien is daar dan ook inderdaad sogenaamde versoeningsfeeste, en selfs in kerke word
versoenende boodskappe oorgedra. In wese kom dit neer op die miskenning van die wonder
wat God by Bloedrivier laat plaasvind —  as ons moet versoen en erken dit was verkeerd, dan
was God immers verkeerd?

Die Gelofte het dit uitdruklik gestel dat die gebeure by Bloedrivier aan die opkomende geslagte
oorgedra moet word, wat beteken dat die geskiedenis aan hulle verduidelik moet word. Dit is
dus meer as bloot ‘n Geloftediens, en Die Afrikaner plaas met graagte enkele GelofteFEESTE
waar ook die geskiedenis in perspektief geplaas word en aan die opkomende geslagte oorge-
dra word. Lesers word aangemoedig om Geloftefeeste by te woon, en om kinders, klein- en
agterkleinkinders saam te neem.

Kloof Geloftefees

Plek:  

APK Wonderboom, Hesteapark (H/v Daan de Wet
Nelrylaan en Seventh Avenue)

Geloftediens: 09:00 Prof. Gerrit Smit

Gelofterede: 10:00 Mnr. Henk van de Graaf

Kontakpersoon: Fritz van Graan 082 8542643 

Kleinfontein Geloftefees

Plek:

09:55 Kleinfontein Gemeenskapsaal  Historiese
vertelling – mnr. Andries Breytenbach

Geloftediens: Ds. AE Bezuidenhout

Kontak: Charel Bezuidenhout 082 255 6531

Mabula Geloftefees

Plek: 

Mabula Boereverenigingsaal, R516, 10 km vanaf
Mabalingwe rigting Thabazimbi

Geloftediens: 09:00 Ds. Koos Serfontein

Gelofterede: Dr. Barry van Wyk.

Navrae: Theo Ahlers, tel. 082 824 7321

Leeupoort Geloftefees

Plek: 

Leeupoort Vakansiedorp, Woonwapark Saal

Geloftediens:

09:00 Ds. Hendrik van der Westhuizen

Gelofterede: Mnr. Alwyn de Klerk

Navrae: 082 410 1655

Paardekraal Geloftefees

Plek: Paardekraal Monument, Krugersdorp

Geloftediens: 06:00 Dr. De Wet Saaiman

Feesrede: Mnr. Frik Wentzel

Navrae: Cornelius Oosthuizen, tel. 082 568 5901

Lichtenburg Geloftefees

Plek:

Lichtenburg Geloftefeesterrein, Voortrekkerstraat 9

Geloftediens: 09:00 Ds. Schalk Scott

Feesrede: 10:00 Hansie Theart

Kontak: Theo Goosen 083 200 7286
(Vervolg op bladsy 6)
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Sarel Cilliers 
Geloftemonument,

Kroonstad.

(Van bladsy 5)

Lichtenburg Omkyk Geloftefees

Plek: Plaas Omkyk 

Opening en feesrede: 09:00 Ds. Faan Visser

Lees van Gelofte / Geloftediens:

12:00 Ds. Faan Visser

Kontak: Johan Terblans 084 514 3312

Hartbeespoort Geloftefees

Plek:

NG Kerk Harties, Maraisstraat, Schoemansville

Geloftediens: 09:00 Ds. Christo van Vuuren

Feesrede: Prof. Henk Stoker

Kontak: Ds. Christo van Vuuren 083 742 1496

Leeudoringstad Brandhoek Geloftefees

Plek:

Plaas Brandhoek tussen Leeudoringstad en 
Bothaville, op die oewer van die Vaalrivier 

Geloftediens: 10:00 Ds. Francois Evert

Geskiedenis: 11:00 Melanie Von Steen

Kontak: Ria Fouché 082 882 0539 /

Middelburg Uitkyk Geloftefees

Plek: Hunters Dream, Middelburg-Stofbergpad
Vlaghysing en openingsgebed: 09:15
Feesrede: Richardt Boshoff
Geloftediens: Dr. Casper Booysen
Kontak: Marthinus Botha 084 807 7159

Mosselbaai Geloftefees

Plek: Mosselbaai Stadsaal

Geloftediens: 09:00 Ds. Dewald Cronjé

Feesrede: 10:00 Adv. Lourens Joubert

Kontak: Piet Joubert 082 562 7508

Naboomspruit Geloftefees

Plek: Naboomspruit Geloftefeesterrein

Geloftediens: 09:00 Ds. Hannes van der Merwe

Feesrede: Mev. Marika Visagie

Kontak: Danie Janse van Vuuren 082 801 9217

Nylstroom Doornfontein Geloftefees

Plek: Feesterrein, Vaalwaterpad

Geloftediens: 09:30 Ds. Lourens Prinsloo

Feesrede: 11:00 Mnr. Pieter-Willie Becker

Kontak: Mentha Kriel 076 395 8644 /

Orania Geloftefees

Plek: Oewerpark, Orania

Geloftediens: 09:00 Ds. Ronald Bain

Feesrede: Mnr. Joost Strydom

Kontak: Pieter Bischoff 061 813 8272

Potgietersrus Geloftefees

Plek: Potgietersrus Geloftefeesterrein

Geloftediens: 09:00 Ds. Oelof van Rooyen

Feesrede: Mnr. George Barnard

Kontak: Johan Dercksen 082 783 2693

Bapsfontein Geloftefees

Plek: Dalhwinnie, Garsfonteinweg-Oos-verlenging

Geloftediens: 09:00 Ds. PW Moller

Feesrede: Dr. PW Möller (neef van Ds.)

Kontak: Wayne Gibbs 082 818 0696
(Vervolg op bladsy 7)



Die Afrikaner 9 Desember 2022 7

Onttrek nie die oplossing
Sarel was die afgelope tyd ‘n bietjie skaars. Hy het so ‘n
bietjie in ‘n hoekie gaan sit en besin oor die gebeure in sy
lewe, sy dorp, sy land en die wêreld.

Dit bly altyd hartseer om te sien hoe mense eenvoudig
onttrek van die stryd van die dag, en agter hulle hoë ge-
elektrifiseerde heinings wegkruip, en dan die stryd in on-
diplomatieke wyse voer vanaf hulle rekenaar of selfone
se sleutelbord — teen hul eie mense.

Is die omstandighede dan so rooskleurig dat ons kan
bekostig om van ons vriende vyande te maak? Sarel
praat nou nie van mense met wie daar steeds wordende
beginselverskille is nie. Beginsels is beginsels, en be-
hoort hoër en waardevoller geag te word as persoonlike
geskille, of selfs as historiese onderonsies. Die Neder-
landse vryheidstryder wat in die Tagtigjarige Oorlog teen
Spanje sterk na vore getree het, Willem van Oranje, het
toe al gesê “ons volk is te klein om verdeeld te wees”.
Hoeveel meer is dit nie van toepassing op ons mense wat
almal volksnasionaliste is, trots op ons Boere-geskiede-
nis, trots is op ons Witmanskap en AfrikaNERskap, en
wat ‘n visie van vryheid uit ons verknegting het.

Kyk, die sosiale media kan ten goede aangewend word,
maar Sarel kan byna soos die Prediker sê: “Weer het ek
onder die son gesien...” dat die sosiale media netso deur
die vyand gebruik word om ons te verdeel en te verwar.

En toe Sarel by daardie bewustheid kom, moes hy uit
sy waarnemershoekie kom om ook sy plig te doen, want
niemand kan tog sy plig versuim en nie sy deel doen aan
die stryd vir vryheid waarmee ons vadere begin het, en
wat ons moet bly voer tot ons sterf of oorwin het.

• Mag dit een van die nuwejaarsvoornemens is wat werk-
lik bly staan, en nie net na middernag van 2 Januarie weer
vergete is nie: dat ons die nuwe jaar met nuwe moed en
strydvaardigheid sal ingaan, prinsipieel en beginselvas
sal wees in ons uitkyke en besluit, en ons nie sal laat
vang met bangmaakpraatjies en pragmatisme nie.

Oor Pragmatisme
So gepraat van pragmatisme, kan Sarel nie anders nie as
om maar sy gryse kop effens te skud vir pragmatiese
politici.

Met die stigting van die Vryheidsfront, wat later die Plus
bygekry het toe die KP sy politieke en bate-boedels aan
hom oorgedra het, was daar sterk gewag gemaak van
Afrikaner-selfbeskikking. Genl. Constand Viljoen het skoon
‘n soort van ooreenkoms daaroor met die ANC onderteken.
Hulle was die drywers van die Volkstaatraad, wat juis on-
dersoek gedoen het na die hele aangeleentheid.

Mettertyd het dit vervaag. Toe die Peter Marais en ander
Kleurlinge deur Corné Mulder in die Kaap betrek is, het
Afrikaner-selfbeskikking vervaag tot minderheidsregte. As
Sarel die situasie nou so bekyk, het die minderheidsregte
verder vervaag na minderheidsaangeleenthede, en deesdae
is die VF Plus koor ewe hard aan die sing op die wysie van
“Beter Dienslewering” as die DA, ANC, EFF en andere.
Trouens, hulle is in sekere plekke selfs in koalisie met die
DA en EFF. Seker vandaar dat Afrikaner-selfbeskikking
maar nie hardop bespreek mag word nie, en ook nie in ver-
klarings of e-posse mag verskyn nie, want as dit sou uitlek...

In Warmbad wen die VF Plus ‘n wyk by die DA, en die
proporsionele raadslid word wyksraadslid en, die pro-
porsionele setel word aan die eerste swart VF Plus raads-
lid gegee, en hulle jubel oor hierdie “historiese” gebeurtenis.

Daarteenoor het dr. Willem Boshoff, Noord-Kaapse leier
van die VF Plus, sy skok uitgespreek oor die naamsveran-
deringe van die Kovsies se koshuise, waar die historiese
Afrikanername eenvoudig weggevee is

.(Vervolg op bladsy 8)

(Van bladsy 6)

Witbank Geloftefees

Plek: 

NG Kerk Vallei, Kiepersollaan 97, Tasbetpark

Geloftediens: 09:00 Ds. Hannes Grobler

Feesrede: Mnr. Hannes Noëth

Kontak: Leon Viviers 082 894 5755

Zeerust Bokkraal Geloftefees

Plek:

Bedien Zeerust, Koster, Swartruggens, 
Groot Marico en Lichtenburg

Geloftediens: 10:00 Ds. E Ferreira

Feesrede: 11:35 Mnr. Barend Uys

Kontak: Evert du Preez 083 635 6528
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(Van bladsy 7)
• Sarel kan nie juis saam jubel oor Warmbad se raadslid
nie. Wat is uiteindelik die beginselverskille tussen die
ANC, DA en VF Plus as almal van hulle begin om na die
selfde kieserskorps, die swart meerderheid, te vry? Dit
het immers niks meer met beginsels te doen nie, wat nou
moes plek maak vir pragmatiese optrede. Sommige mense
noem dit selfs verraad... En wat betref die anderkant se
beswaar teen die naamsveranderings by Kovsies, wil dit
al voorkom of daar in die VF Plus dieselfde verskillende
denkrigtings is as in die ANC oor Ramaphosa.

Die pot verwyt die ketel
Al wat opportunistiese politikus is, spring natuurlik op die
“Ramaphosa moet bedank”-wa. Natuurlik dink Sarel ook
hy moet sy tassies pak en skuif, maar om hele ander
redes as ander.

Op die openbare uitsaaier is die volgende nuusberig
uitgesaai:

“Die leier van die EFF, Julius Malema sê ‘n openbare stem-
ming oor die Phala Phala-verslag wat na verwagting môre
in die Nasionale Vergadering sal plaasvind, sal veelseg-
gend wees. Die Speaker, Nosiviwe Mapisa-Nqakula het
versoeke van onder meer die ATM oor ‘n geheime stemming,
van die hand gewys. Malema sê ministers soos Nkosazana
Dlamini Zuma en Lindiwe Sisulu, en die NUK-lid Supra
Mahumaphelo het in televisie-onderhoude gesê president
Cyril Ramaphosa moet bedank. Hy sê môre se stemmery
sal aandui wie steun die Grondwet en wie steun die individu.
Malema het by ‘n mediakonferensie ook gesê die Presi-
dent se dae is getel, en hy moet in ‘n staat van beskuldiging
gestel en strafregtelik aangekla word of hy bedank of nie.”

• Sê die man wat self kort-kort in die hof is, hetsy vir haat-
spraak, diefstal by die VBS-bank, die afvuur van ‘n vuur-
wapen in die openbaar of aanranding. Dis tipies ‘n saak
vir die swart pot wat die swart ketel daarvan beskuldig
dat dié swart is. Figuurlik gesproke, natuurlik...

Geheime stemming “knoeiery”
Die speaker van die parlement, kom toe ook met ‘n
juweeltjie van Cyril-beskermingstegniek na vore.

Sy reken ‘n geheime stemming oor die Phala Phala ver-
slag laat ruimte vir korrupsie en beïnvloeding. Sy sê dit
ontneem ook landsburgers die geleentheid om hulle ver-
teenwoordigers se posisies te bepaal in die huidige poli-
tieke klimaat. Sy sê die openlikheid van ‘n gewone stemming
kan ook bydra tot groter vertroue in die proses, omdat
lede aanspreeklikheid moet aanvaar vir wat hulle doen.

• Dit is ‘n tipiese voorbeeld van George Orwell se boek,
1984, waar hy praat van “double speak”. Dit is presies
wat hier gebeur: ‘n geheime stemming sou ruimte skep vir
korrupsie en beïnvloeding, so al asof die dissipline van die
ANC se koukus nie op beïnvloeding neerkom nie...

CR by Charles
Seker een van die grootste verleenthede was ou Cyril se
besoek by “King Charles III”. 

Die “His Masters’ Voice” van die ANC-bewind het ge-
jubel oor die “simboliese feit dat Ramaphosa die eerste
staatshoof was” wat Charles besoek het. Dit was waar-
skynlik nie Charles se keuse nie. So ‘n besoek word nie
net telefonies op die ingewing van die oomblik bepaal nie.
Die oorle’ Queen het die wiele aan die rol gesit en Charles
moes maar doen soos Moeder uit die graf bepaal het.

En het hy nie uitgehaal nie: etes, ritte in koetse, eerbe-
tone en wat alles.

Maar ‘n week of wat later word Cyril as moontlike mis-
dadiger aan die kaak gestel en wil hy net sy goed vat en loop.

• Charles sit nou seker met ‘n lelike eier op sy gesig dat
hy so uitgehaal het om ‘n moontlike skurk so te onthaal.
Maar aan die ander kant is dit nie die Britte se eerste keer
dat hulle so iets doen nie. Vroeër is die veroordeelde mis-
dadiger, Nelson Mandela, net so onthaal.  

Plaaslike oproep
Laastens het hierdie volgende grappie by Sarel uitgekom:

Ramaphosa, koningin Elizabeth en Vladimir Poetin het
almal gesterf en hel toe gegaan.

Terwyl hulle daar was, het hulle 'n rooi foon gesien en
gevra waarvoor die foon is. Die duiwel sê vir hulle dit is
om terug te roep na die aarde.

Poetin vra om Rusland te bel en praat vir vyf minute.
Wanneer hy klaar is, lig die duiwel hom in dat die koste
'n miljoen dollar is, so Poetin skryf vir hom 'n tjek.

Volgende bel koningin Elizabeth Engeland toe en praat vir
30 minute. Wanneer sy klaar is, laat weet die duiwel haar
dat die koste 6 miljoen dollar is, so sy skryf vir hom 'n tjek.
Uiteindelik kom Ramaphosa se beurt en praat vir 4 ure.
Wanneer hy klaar is laat weet die duiwel hom dat die
koste R5.00 is.

Toe Poetin dit hoor, gaan hy ballisties en vra die duiwel
hoekom Ramaphosa SA so goedkoop moes bel.

Die duiwel glimlag en antwoord: "Sedert ANC oorgeneem
het, het die land hel toe gegaan, so dit is 'n plaaslike
oproep."

•Die een keer dat selfs die duiwel geglo kan word...



Hermanus van der Schyff

Gesien in die lig daarvan dat ons die afgelope tyd
aandag aan wyle mnr. Jaap Marais se verjaardag
gegee het, het ek gereken om nog iets uit sy skry-
wes met u te deel, maar ook kommentaar te lewer
op wat vandag in ons politiek aangaan.

Uit die stuk, "Die uitdaging aan die Afrikanervolk en
die rol van die HNP as die verteenwoordiger van
Afrikanernsionalisme", gaan ek stukke aanhaal wat
ons moet help om ons geestelik sterk te hou en nie
deur die linkses en kommuniste se ideologie oor-
spoel te word nie.

Mnr. Marais sê in die genoemde stuk die volgende:
"Die Afrikanervolk het voor sy grootste uitdaging te
staan gekom. Hy is nou 'n volk wat bloedloos ver-
ower is deur 'n kommunisties-beheerde terroristiese
bende weens politieke bedrog en verraad deur
leiers van die ‘Nasionale’ Party, die NG Kerk en die
Afrikanerbroederbond.

"Die vernederende wyse waarop die verowering
plaasgevind het, het die Afrikaners se selfvertroue
en selfrespek baie erg aangetas... Naas die ern-
stige aantasting van die Afrikaners se selfrespek as
gevolg hiervan kom nog herhalend die gefabri-
seerde aanklag van ongeregtigheid en 'sonde' van
apartheid. Daardeur moet Afrikaners onder 'n voort-
durende skuldbesef gehou word, sodat die beskul-
diging teen Afrikaners onmiddellike geldigheid kry,
en 'regstellingsaksies' teen Afrikaners en ander
Blankes geregverdig word."

Mnr. Marais gaan voort deur te sê dat "'n Verower-
de volk se leiers kan óf hulle berus in die verower-
ing, óf hulle daarteen verset. Vir die Afrikaner-
nasionaliste is die keuse dus enkelsinnig: hulle be-
rus nie in die verraderlike en vernederende wyse
waarop die Afrikanervolk uit sy vryheid bedrieg is nie.

"As 'n party in die konstitusionele bestel ingaan, is
hy dadelik gekompromitteer. Die Vryheidsfront het
deur sy deelname aan die bestel so daarin opgegaan
dat Mandela telkens hoë lof gehad het vir Constant
Viljoen. Geen effektiewe verset kan vanuit so 'n
morele en politieke verstriktheid gevoer word nie."

Mnr. Marais sê verder: "Verset van buite die bestel
is nie net in ooreenstemming met die Afrikaner se
mees suksesvolle optredes in die geskiedenis nie,
maar is ook die logiese en natuurlike uitvloeisel
van nasionalistiese inspirasie. Hierdie feite hang
saam met die verskynsel dat nasionalisme 'n mag
is wat 'n volk in staat stel om groot uitdagings suk-
sesvol te aanvaar en te verwerk. Nasionalisme is 'n
sluimerende mag. Die ander motiveringsmag by die
nasionalisme is vaderlandsliefde (patriotisme) wat
tot uiting kom in die slagkreet: “Die land is ons

Land”. Soos die vryheidsideaal is dit iets groots
wat mense beweeg tot toewyding en opoffering."

Ek wil nou graag verwys na die VF Plus wat in die
afgelope tyd al meer hul veelrassigheid wys en
verkondig hoe welkom die lede van ander rasse in
hul geledere is. Eers was dit Pieter Marais wat 'n
hoë pos in die Wes-Kaap gekry het. Toe ander rasse
wat op plaaslike vlak poste in plaaslike besture
bekom het. Net 'n week of wat terug is daar met
groot blydskap bekend gemaak van die VF Plus se
eerste swart kandidaat wat as plaaslike verteen-
woordiger in Warmbad verkies is. Daar is ook 'n
VF Plus-kandidaat in Drakenstein verkies. Die erg-
ste is die mense met Afrikaanse name en vanne
wat die kandidaat in groot getalle gelukwens. Het
ons mede-Afrikaners nou so opgegaan in hierdie
bose stelsel dat hulle hul nasionale beskouing in
die politiek verlaat het en die liberalisme en kom-
munis-tiese idees aanhang? As mens weer lees
wat mnr. Marais skryf, moet hulle hulle tog los-
maak van hierdie bose stelsel van die ANC. Óf het
die TV en radio hulle so verwar dat hulle nie meer
die regte keuses kan maak nie? Dit is so jammer
dat baie nie uit die Tweede Vryheidsoorlog geleer
het dat verraaiers en "joiners" uit die volk verwerp sal
word. Hierdie ondersteuners van die VF Plus moet
maar maak wat hulle wil, ons kan hulle seker nie keer
nie, maar hulle moet weet dat hulle klagtes oor
swak dienslewering geen verskil sal maak nie.
Hulle het die stelsel van die ANC en sy kommu-
nistiese vennote aanvaar en moet maar daarmee
verlief neem.  Hulle moet ook besef dat hulle tot
randeiers in die suiwer blanke en Afrikanerpolitiek
uitgeskuif word en geen rol meer in die oorlewering
van die Afri-kanervolk sal kan speel nie.

Ons in die HNP sal buite hierdie bestel bly. Die land
is ons land. En ons het dit regverdig verkry. Dit is
nie gesteel nie en die dag kom nader waar ons die
kans sal kry om dit terug te neem en weer oor ons-
self sal regeer. En die VF Plus sal moet erken dat
hy verkeerd was en maar uit die politiek verdwyn
soos wat met die NP en KP gebeur het.

Vanaf die lessenaar van die Hoofsekretaris
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Verpleegster vry wat 
bedrieg met Covid-insluitings

'n Duitse verpleegster wat daarvan beskuldig is dat
sy ten minste 8 600 pasiënte met sout ingespuit
het in plaas daarvan om hulle die eksperimentele
Covid-19 entstof te gee, is nie vir haar oortreding
tronk toe gestuur nie en loop nou as 'n vry vrou in
die strate.

Antje T (39), 'n Rooi Kruis-verpleegster, is 'n ses
maande proeftydperk opgelê nadat sy skuldig bevind
is aan ses aanklagte van opsetlike aanranding, maar
sal nie tronk toe gestuur word nie. Sy het gesê dat sy
die soutoplossing net aan pasiënte gegee het omdat
die Pfizer/BioNTech-entstowwe gekompromitteer is.

“Die verdagte het verskeie samesweringsteorieë
op die internet en op sosiale media gedeel,” het Tor-
ben Toelle, hofwoordvoerder, oor die saak gesê.

“Die kamer kon egter nie met die nodige sekerheid
vasstel dat hierdie stel idees die motief vir haar op-
trede was nie en dat sy daarna opgetree het om 'n
inentingsveldtog te saboteer,” het Toelle bygevoeg.

Die uitspraak kan nog in die toekoms geappelleer
word.

Een kommentator het opgemerk dat in 'n gesonde
wêreld, hierdie vrou 'n medalje sou ontvang het vir
haar heldhaftige dade van burgerlike ongehoor-
saamheid.

Intussen het die Kanadese dokter, Roger Hodkin-
son, in 'n onlangse onderhoud gesê dat leiers in
Kanada en regoor die wêreld die "grootste moord
ooit in die geskiedenis van medisyne" gepleeg het
as gevolg van Covid-inperkings en entstofdwang.

Toe hy gevra is of mense net moet "vergewe en ver-
geet," was hy vinnig om te sê: "Absoluut nie. Ek is
wraaksugtig. Dit is nie ’n tyd om te sê ‘ek is jammer’
nie. Dit is tyd om daardie skurke in die tronk te sit.”

Hy het bygevoeg dat wat gebeur het, hy "die groot
moord" noem, wat volgens hom veroorsaak is "direk
deur die ingryping van hierdie morone in die ge-
sondheidsorgstelsel."

Net soos hy glo dat politici skuldig is, glo hy dat
"dokters veral skuldig is omdat hulle toegelaat het

dat die regering se ja-manne die manier waarop
hulle hul pasiënte behandel, beïnvloed, wat nog
nooit voorheen gebeur het nie. Dr. Hodkinson was
veral hard op dokters wat "in die oë van 'n swanger
vrou gekyk het en vir haar gesê het dat hierdie eks-
perimentele produk veilig is. Hoe kan jy dit as 'n
dokter doen?" Hy het bygevoeg dat enige dokter
"wat dit gedoen het in die tronk moet wees."

Nadat hy tydens die onderhoud emosioneel geraak
het en met afgryse vertel het van siek mense wat
gesterf het sonder dat hul geliefdes teenwoordig was
weens die Covid-inperkings, het hy gesê: "Wat van
ons kinders? Hulle word nou ingeënt teen iets wat
hul nie nodig het nie en word daardeur doodgemaak.”
Hy noem die druk om kinders in te ent “kinderoffers
om hierdie nuwe gode te paai,” wat hy “tegnokrate”
en “idiokrate” genoem het.  "Kinderoffers het nie vir
die Asteke gewerk nie, dit het nie die reën laat val nie,
en dit sal nie ouma in die ouetehuis red nie."

Sjina weier verdere inperkings

Betogings teen die kommunistiese Sjinese diktator,
Xi Jinping en sy regime se drakoniese Covid-19-
protokolle, het in Sjina uitgebreek in wat die "Wit-
skrif-rewolusie" genoem is. Hierdie opstand is glo
die grootste sedert 1989, toe die kommunistiese
regime duisende Sjinese in die Tiananmen-plein-
betogings vermoor het.

Massabetogings het in Sjanghai, Beijing en verskeie
ander stede regoor Sjina uitgebreek en die kom-
munistiese regime se sogenaamde "nul-Covid"-
beleid veroordeel. Sjinese polisie het glo 'n paar
betogers gearresteer, duisende met pepersproei
gespuit, en het probeer om die betogings in die
outoritêre staat hok te slaan.

Die betogers in Sjanghai het geëis dat die regime "die
inperkings in Urumqi ophef, die inperkings in Xinjiang
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ophef, en die inperkings vir die hele Sjina ophef!"

Sommige betogers het gevra dat die Sjinese dik-
tator Xi Jinping – wat sy bewind verlede maand uit-
gebrei het – moet bedank, asook dat die CCP mag
prysgee, en gesê: "Xi Jinping! Tree uit! CCP! Tree af!"

‘n Hele aantal polisiemanne het hulle hande vol ge-
had om een betoger in Chongqing te verwyder nadat
dié uitgeroep het: "Sonder vryheid sal ek liewer sterf!"

Volgens Newsweek het baie betogers die strate in-
gevaar met leë velle wit papier om die Sjinese
regime se sensoriese aard te simboliseer en aan
die kaak te stel, wat die beweging die naam "Wit-
skrifrewolusie" of die "A4-rewolusie" laat kry het.

'n Video wat wyd op sosiale media versprei is, wys
'n vrou by die Kommunikasie Universiteit van Nan-
jing wat so 'n leë stuk papier omhoog hou, wat 'n
ander individu toe vinnig weggeneem het. 'n Reak-
sie daarop op Twitter het gelui: "Selfs as jy 'n leë
vel papier omhoog hou, maak dit hulle bang. Dit is
nie die krag van die leë vel papier nie, maar die
krag van ontwaking. Omdat dit juis is omdat daar
niks geskryf is nie, so alles is geskryf..."

CNN het voorheen onderstreep hoe openlike uit-
tarting van die regime "uiters skaars" is, veral in 'n
land waar andersdenkendes en vermeende vyande
van die staat gevange geneem, gemartel, verslaaf en
in sekere gevalle in konsentrasiekampe gegooi word.

Hoekom en hoekom nou?

Na drie jaar van Covid-19-beleid en dekades van
moorddadige outoritarisme, was die katalisator vir
die Sjinese betogings 'n brand en 'n herinstelling
van gelokaliseerde inperkings landwyd.

Die nuwe inperkings het glo gekom as gevolg van
'n herlewing van Covid-19-infeksies, met 'n geraamde
40 000 mense wat daagliks die virus opdoen (in 'n
land van meer as 1,4 miljard mense).

In sekere gebiede van die land bou die regime
nuwe aanhoudingkampe vir die besmettes. 'n Nuwe
kamp in Guangzhou sal byvoorbeeld bykans 250 000
mense kan akkommodeer en isoleer wat daarvan
beskuldig word dat hulle Covid-19 het.

Hierdie nuwe reeks inperkings is met weersin ont-
vang, veral by die wêreld se grootste iPhone-aan-
leg in Zhengzhou, waar werkers 'n betoging gehou
het, gedeeltelik oor betaling, maar ook oor streng
kwarantynreëls.

Teen 'n agtergrond van spanning wat reeds oor-
kook en drie jaar van strafmaatreëls vir Covid-19,

het die brand in 'n hoë gebou in Urumqi, die hoof-
stad van die Xinjiang-provinsie, betogings in Sjina
laat ontstaan.

Inwoners, wat weens die nuwe inperkings en die
regime se nul-Covid-beleid tot hul woonstelle be-
perk is, kon nie vlug toe 'n brand deur die gebou
versprei het nie. Kwarantynprotokol het ook die
pogings van eerste reageerders belemmer, wat nie
die vlamme kon blus of diegene wat vasgevang is
in die brand betyds kon red nie. Minstens 10 men-
se is in die brand dood.

ABC News Australia het aangedui dat hoewel Sjina
se Covid-protokolle die afgelope paar jaar per on-
geluk verskeie ongevalle tot gevolg gehad het, hier-
die spesifieke brand die strooi was wat die kameel
se rug gebreek het.

Die regime se reaksie daarop is dat hulle voortge-
gaan het om betogers regoor die land in hegtenis
te neem. Sjinese polisie gaan voort om hul straat-
teenwoordigheid te verhoog.

Die Sjinese polisie het ook die BBC-joernalis, Ed-
ward Lawrence, wat oor die betogings verslag ge-
doen het, gewond en gearresteer. Die BBC het
aangedui dat Lawrence "vir etlike ure aangehou is
voordat hy vrygelaat is. Tydens sy arrestasie is hy
deur die polisie geslaan en geskop."

Sommige Sjinese owerhede het wel sekere Covid-
19-protokolle verlig, maar daar was geen aandui-
ding dat Beijing sou terugtrek op sy oorkoepelende
virusversagtingstrategie nie.

Een verligting wat aangekondig is, was dat Beijing
se munisipale regering nie meer woonstelkomplekse
wat mense bevat wat besmet is, sal versper en
omhein nie, terwyl ‘n ander verslapping is dat mas-
satoetsing nie meer vir alle inwoners in Guangzhou
vereis sou word nie.

Musk openbaar 
Biden-seun se boewery

Die Suid-Afrikaans gebore Elon Musk, wat onlangs
tot groot ontsteltenis van linkse Amerikaners en
linkses wêreldwyd die sosiale platform, Twitter, ge-
koop het, het ‘n groot aantal Twitter-lêers aan die
joernalis, Matt Taibbi, oorhandig. Taibbi het 'n berig
daaroor saamgestel wat hy op Twitter geplaas het,
en dit is as “wild” bestempel.

Die span van Hunter Biden, seun van die ver-linkse
president Joe Biden, het met Twitter saamgespan
om pro-Trump-materiaal voor die laaste presidents-
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verkiesing te verbied. Dit is regtig 'n volledige skande,
en erger as wat gedink is. Biden se span het direk
met Twitter-werknemers saamgespan om die ver-
kiesing te beïnvloed.

Lêers toon dat werknemers bekommerd was oor
die blokkering van 'n berig oor die inhoud van 'n
skootrekenaar wat aan die Amerikaanse president
se seun behoort.

Twitter het verkies om die storie oor Hunter Biden
se skootrekenaar in 2020 te blokkeer sonder om
'n waarskuwing van die regering te ontvang, en het
volgens interne korrespondensie gesukkel om 'n
geloofwaardige verduideliking vir sy optrede te vind.
Skermskote van die boodskappe tussen senior
personeel is deur die joernalis Matt Taibbi gepubli-
seer. Die publikasie is onderskryf deur die nuwe
eienaar van die sosialemediaplatform, Elon Musk.

Op 14 Oktober 2020, drie weke voor die Ameri-
kaanse presidensiële verkiesing, het die New York
Post 'n storie gepubliseer oor lêers wat op 'n skoot-
rekenaar gevind is wat aan Hunter Biden behoort
het. Die bekendmaking het e-posse oor die Biden-
familie se saketransaksies in Oekraïne ingesluit.

Twitter het destyds die New York Post se rekening
opgeskort en gebruikers verbied om skakels na die
storie te deel, met die argument dat dit sy beleid
oor "gekaapte materiaal" oortree het.

Volgens Taibbi het Twitter “buitengewone stappe ge-
doen om die storie te onderdruk” sonder die mede-
wete van die voormalige Twitter-uitvoerende hoof,
Jack Dorsey, terwyl Vijaya Gadde, voormalige hoof
van reg, beleid en trust, “’n sleutelrol” in die proses
gespeel het.

Die joernalis het 'n voormalige werknemer aange-
haal wat gesê het dat "inbraak die verskoning was,
maar binne 'n paar uur het byna almal besef dit is
nie die geval nie" en "niemand het die moed gehad
om dit om te keer nie."

Die interne korrespondensie wat deur Taibbi gedeel
word, blyk te dui dat senior Twitter-werknemers be-
denkinge gehad het toe hulle met die bewoording
vorendag gekom het om die blok te verduidelik.

"Ek sukkel om die beleidsgrondslag te verstaan om
(die skootrekenaarstorie) as onveilig te merk, en
ek dink die beste verklaarbaarheidsargument hier-
voor sal ekstern wees dat ons wag om te verstaan
of hierdie storie die resultaat is van gekaapte ma-
teriaal," het kommunikasiebestuurder Trenton Ken-
nedy volgens 'n skermskoot aan sy kollegas ge-
skryf. Voormalige vise-president vir globale kom-
munikasie, Brandon Borrman, was blykbaar ook

bekommerd en het gevra: "Kan ons met waarheid
argumenteer dat dit deel van die beleid is?".

Taibbi het gesê hy het geen bewyse gevind dat
Twitter 'n regeringswaarskuwing ontvang het in sy
hantering van die New York Post-verslag nie. In plaas
daarvan was die maatskappy "proaktief, maar versig-
tig om dit te interpreteer deur die lens van ons ge-
kaapte materiaal-beleid," toon die korrespondensie.

Tydens 'n interne debat het die voormalige hoof van
“trust and safety” by Twitter, Yoel Roth, verklaar dat
hoewel die oorsprong van die skootrekenaarlêers
destyds "onduidelik" was, "gegewe die ERNSTIGE
risiko's hier en die lesse van 2016, is ons aan die
kant om te waarsku en te verhoed dat hierdie inhoud
versterk word,” lees die lêers wat deur Taibbi ge-
publiseer is. Roth het glo verwys na verskeie be-
werings van inmenging van buite en die gebruik
van inbraakmateriaal tydens die 2016 presiden-
siële verkiesing, waarin Trump sy Demokratiese
opponent, Hillary Clinton, verslaan het.

Taibbi het belowe om binnekort meer Twitter-lêers
vry te stel, en Musk het gesê 'n opdatering is op pad.

Ná die Oktober-oorname van Twitter het die SpaceX-
en Tesla-eienaar verskeie topbestuurders, inslui-
tend Gadde, afgedank en sommige van Twitter se
vorige besluite omgekeer, soos om Trump se re-
kening permanent te blokkeer.

Musk het intussen gesê dat die risiko dat hy dood-
gemaak word, nou "redelik hoog" is na die vrystel-
ling van die eerste episode van die Twitter-lêers wat
op die Hunter Biden-toesmeerdery fokus.

Tydens 'n twee uur lange vraag en antwoord op
Twitter Spaces het die wêreld se rykste man gesê
hy sal beslis nie "opelugmotorparades doen nie,
kom ons stel dit so. Eerlik gesê, die risiko dat iets
ergs met my gebeur, of dat ek selfs letterlik geskiet
word, is redelik hoog,” het Musk gesê. "Dit is nie
so moeilik om iemand dood te maak as jy wil nie,
so hopelik doen hulle dit nie en die noodlot glimlag
vir my en dit gebeur nie... Daar is beslis 'n risiko."
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Jaap Marais was áltyd 
teen volkstaat-fopspeen

Al hoe meer volksgenote begin besef dat mnr.
Jaap Marais, in lewe tweede leier van die HNP, 'n
baie wyse man was. Nou kry mens ook diegene
wat skielik beweer dat as Jaap Marais nog gelewe
het, dan sou hy ook ten gunste van 'n kleiner "volk-
staat" gewees het.  Dit is natuurlik loutere onsin.

In Die Afrikaner van 11 November staan daar op
die voorblad: "Voor 1994 het mnr. Jaap Marais
gesê dat dit onsinnig is om jou land weg te gee en
dan daarna te wil beding om ‘n klein stukkie terug
te kry." Dit was 'n verwysing na mnr. Andries Brey-
tenbach, voormalige HNP-leier, se toespraak by die
afgelope HNP-Jaarkongres.  Hiermee is natuurlik
bedoel dat oom Jaap reeds vóór 1994 hom sterk
uitgespreek het teen dit waarna hy as die "volk-
staat-foefie" en "volkstaat-fopspeen" verwys het.

Voor 1994 het baie Afrikanerorganisasies begin
kaarte trek vir kleiner volkstate en dit het groot ver-
deeldheid in regse geledere veroorsaak. Daar was
ook diegene wat met die kommunistiese ANC wou
onderhandel vir 'n volkstaat. Oom Jaap het sterk op
die beginsel gestaan dat dié land óns land is en
dat ons nie onderhandel om dit wat regmatig aan die
Witman behoort, aan ANC-terroriste weg te gee nie.

Mnr. Breytenbach is heeltemal korrek in sy toe-
spraak wanneer hy, nes oom Jaap destyds, daarop
wys dat Suid-Afrika regmatig aan die witman be-
hoort. Dit is ook baie goed dat die kongrestema was:
"Witman, vat jou land terug."

Ons land Suid-Afrika was onder die bewind van die
Nasionale Party van dr. Hendrik Verwoerd langs et-
niese grense verdeel. Die Afrikanervolk het die RSA
of blank Suid-Afrika regeer, die Tswanas het Bophu-
thatswana regeer, die Ciskei en Transkei was deur
Xhosas regeer, Venda deur hulle eie mense, ens.
Alhoewel daar steeds Swartes in blank Suid-Afrika
gewoon het, het die Afrikaner etniese groep die land
regeer en was dit regmatig die Afrikanervolk se land.

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.)

Vorentoe sal die land weer volgens etniese grense
verdeel word, met ander woorde, etniese groepe
sal sekere dele van die land regeer.  Wanneer die tyd
aanbreek dat "die grense met bloed getrek sal word"
(oom Jaap se woorde by die laaste HNP-kongres
wat hy toegespreek het), dan sal ons eerstens moet
veg om dele waar groot groepe van ons mense
bymekaar is te verdedig.  Dit moet egter nié daar
stop nie:  Ons moet nié net dan defensief wees nie,
ons moet dan op die offensief gaan om die res van
óns land terug te vat.  Dit moet die doelwit wees.

Diegene wat oom Jaap persoonlik geken of selfs
net sy lewe bestudeer het, wéét dat hy beginsel-
vas was en enduit teen die volkstaat-fopspeen ge-
kant was. Daarvan kan ek persoonlik getuig, want
in die jaar waarin hy oorlede is, het ek 'n vergade-
ring met hom gehad en hy het toe weer eens aan
my genoem dat die volkstaat-gedagte net 'n fop-
speen is met die doel om Afrikaners te verdeel en
te weerhou van wáre verset teen die ANC-regime.

Ek het ná 1994 by Die Afrikaner gewerk en oom
Jaap het gerééld na die volkstaat-gedagte as 'n
fopspeen en foefie verwys. In die lig daarvan dat
oom Jaap beginselvas was, kan ek ook dit as 'n
feit noem dat oom Jaap vandag stééds sterk teen
die volkstaat-fopspeen gekant sou wees.  Die be-
ginsel was immers dat Suid-Afrika regmatig aan
die Witman behoort en jy onderhandel nie oor dit
wat jou eiendom is nie.

Jan-Tinus Smuts
HNP-dagbestuurslid

Pretoria

SA met Jaap Marais sou 
nie onder gegaan het nie

Baie dankie vir die berig oor Jaap Marais in Die
Afrikaner van 11 November 2022.

Ek het destyds met hom ’n onderhoud gedoen vir
Radio RSA, en het ’n paar keer vir hom geluister na
toesprake in die stadsaal van Johannesburg. Met
daardie man was SA nooit ten onder gegaan nie,
maar deur die kiesstelsel  soos in Engeland en Frank-
ryk, (the winner takes all) het hy nooit ’n kans gekry
nie.

Hier in België, met representieve stelsel, werk die
ook nie, die grootse partye, Vlaams Belang en NVA
kry niks reg, omdat die dwerge op mekaar se skouers
gaan staan.

‘Skuus vir die swak Afrikaans na 30 jaar..
Willy Diegenant

Vlaandere
(Uw Afrikaans is beter dan het Afrikaans van menige
Afrikaners, die er een hutspot met het Engels van
maakt... Red.)                      

Die Afrikaner 9 Desember 2022 13



14     Die Afrikaner 9 Desember 2022

Moet nie fundamentele 
beginsels verloor nie

Met verwysing na Die Afrikaner van 11 Novem-
ber 2022.

“Soos in die 2021-jaarverslag genoem is, kry die
HNP nie dekking in die persgroepe se koerante nie."

Die verspreiding van die HNP se boodskap is die
belangrikste om ons lidmaatskap te vergroot. Kan
dieselfde oorgedra word deur nouer samewerking
met radio en publikasiedienste in Orania sowel as
Afrikanerstudente-organisasies in Suid-Afrika en
Suidwes-Afrika?

“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."

Dit is goeie nuus om te weet dat die HNP voort-
gaan om saam te werk met organisasies wat poog
om die welstand van die Afrikaner te beywer en nooit
die grondwaardes waarvoor hierdie beweging ge-
vestig is, te laat vaar nie...

"Tog is die vergadering steeds ontwrig en ont-
spoor 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 Hermanus het ‘n voor-
stel gemaak wat algemeen aanvaar is en wat ‘n
lang bespreking tot ‘n einde gebring het."

'n Fundamentele beginsel wat nooit laat vaar
moet word nie, ongeag die verkeerde of onkundige
optrede van ander Blankes. Die regime wat ons die
afgelope drie dekades opgelê is, is buite-egtelik en
ons moet standvastig bly om dit nie as ons ver-
teenwoordigers te erken nie.

Dankbaar vir u voortgesette eerlike diens en on-
wrikbare moed, hou die banier van waarheid hoog
teen alle struikelblokke wat wit gesinne in Afrika en
regoor die wêreld in die gesig staar.

Cezar Ferreira
Per WhatsApp

Hou op kla en doen

Ek sien en hoor hoe ons mense, mede-Afrikaners,
al meer kla. En daar is baie goed om oor te kla.
Maar dan verwag hulle iemand anders moet die
probleem probeer oplos en hulle sit maar weer
voor die televisie en skree vir die bonte bokke.

Pleks hulle neem die inisiatief en begin kla by die

plek wat die probleme behoort op te los. Byvoor-
beeld, kla by die stadsraad of jou raadslid oor slag-
gate. Skryf briewe aan die minister van onderwys.
So ook oor misdaad. Oorval die minister van po-
lisie oor swak polisie werk.

Die HNP poog om probleme uit te wys en te
hanteer. Maar ons kan net soveel doen. Dink wat
gaan gebeur as die minister elke dag 'n paar hon-
derd klagte briewe ontvang.

Wees meer positief, al gaan dit hoe sleg met
Afrikaners onder die ANC, maar onthou, elke dag
is 'n dag nader aan ons vryheid.

Johan du Plessis
Pretoria

Dankie, FW

Die Phala-Phalasage is deesdae oral die hoofnuus.
Dat nog 'n president so blatant uitgevang is van 'n
misdaad, moet elkeen in die land skok.

Maar daar is 'n paar sake wat uitstaan. Eerstens
het Ramaphosa enige misdaad ontken. Toe kom
die verslag oor die ondersoek uit wat sê daar is 'n
prima fasie-saak teen hom. Hy skryf toe 'n brief en
kondig aan dat hy die volk gaan toespreek. Dit blyk
toe dat dit 'n sogenaamde bedankingsbrief was.
Maar sy ondersteuners "dwing" hom toe glo om nie
te bedank nie. 'n Baie mooi skuif. Hy is in die oë
van die stemmers eerlik genoeg om te bedank. Dat
sy strek kaders hom dwing om nie te bedank nie,
gooi 'n skaduwee oor die verslag dat dit nie heel-
temal korrek in sy bevinding is nie en eerder deur
sy vyande bewimpel is.

Nou word die verslag na die grondwetlike hof ver-
wys vir hersiening. Dit gaan tyd vat en Ramaphosa
sal nou heel waarskynlik weer as president in De-
sember aangewys word. Dan vervaag die misdaad
en die aksies van die president want ander "be-
langriker" sake moet hanteer word.

Welkom in die Suid-Afrika wat De Klerk geskep
het.

H. van der Schyff
Pretoria

HNP se landposadres:
Posbus 18826, 

Pretoria-Noord, 0116
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Skrifgedeelte: Joh. 13:34  ‘n Nuwe gebod gee Ek
julle, dat julle mekaar moet liefhê; soos Ek julle lief-
gehad het, moet julle ook mekaar liefhê. 35  Hieraan
sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde
onder mekaar het. 

Oordenking:

Deur die geskiedenis heen was dit seker waar, maar
in die laaste dekades is die verhouding tussen
dominees en kerkraadslede, maar ook gemeente
lede ‘n saak wat ons liewe Heer nie tot eer strek
nie. Baie van hierdie situasies is die gevolg van die
stelsels wat deur die jare heen in kerke ontwikkel
het, maar daar sal seker talle ander redes ook ge-
noem kan word.

Die kerklike stelsel dat daar skale is vir dominees
in die verskillende fases van hul bediening, is tog
seker met goeie bedoeling ontwikkel. Persoonlik is
my ervaring en ook as gevolg van navorsing dat
hierin ‘n groot struikelblok vir hierdie stukkende
verhoudings lê. Aan die een kant lei dit soms tot
laksheid by dominees. Asof hul in gemak leef van
die stelsel en andersheid ongelukkige, soms die
gevolgtrekking by kerkraad en lede dat ons die
dominee betaal en hy daarom in ons diens staan
en sal maak soos ons sê!

Op die keper beskou staan die dominee tog in God

se diens en roeping en die kerkraad in die roeping
om God se kneg te versorg dat hy, hopelik kom-
merloos, die evangelie kan bedien. Jesus sê in die
Lukas evangelie “Dit is onvermydelik dat die strui-
kelblokke kom, maar wee hom deur wie hulle kom”
(17:1) Natuurlik geld dit ook (veral) vir hierdie kos-
bare verhoudings tussen Sy bedienaars en ge-
lowiges. Ons gaan verskil, maar as dit net binne
die konteks van ons Skrifgedeelte kan gebeur, sal
daar altyd ‘n uitkoms wees wat God tot eer strek!

Gebed: Hemelse Vader, hierdie onderwerp maak
ons opnuut bewus van ons gebrokenheid, vergewe
asseblief Here en lei ons om altyd eerste U wil, nie
ons belang te soek nie.                                AMEN

Woord en wêreld
Hoe lyk die verhouding tussen jou en jou dominee?

Deur Dr. Gideon Grobler

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.
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Liewe sus Katrien,

Die jare hardloop darem nou al
vinniger en vinniger. Hier is ons
alweer op die drumpel van die
belangrikste herdenkingsdag in
ons volksbestaan en ons het nog
nie 'n vinger geroer aan die reë-
lings nie. Maar dis soos Horten-
sia eendag gesê het: as jy vyf
jaar oud is, is 'n jaar een vyfde
van jou hele lewe. Is jy ....e...hm
....nouja goed, tagtig, dan is dit
een tagtigste van jou lewe. Lyk
my tyd het ook 'n sameswering
teen ons.

Soos gebruiklik, het ons toe Sa-
terdag sommer vroeg-vroeg by
die boom opgedaag om ons fees-
reëlings te bespreek. Deesdae is
die weer so onvoorspelbaar, ons
het besluit om vroeg te begin
braai sodat ons alles kan afhan-
del voordat die welkome drup-
pels begin val.

Jy weet, mense is darem snaakse
goed. In die winter wanneer jou
vingers styf gevries is, het jy lus
vir fyn borduurwerk. Hoe warmer
die somer word, hoe meer lus
kry ek en blykbaar my vriendinne
ook, om met warm sweterige
hande te sit en brei. So het die
breilus ons nou so erg beet, dat
ons selfs rondom die braaivleis-
vure sit en brei aan klere en
kombersies vir ons Klein Klara-
dyn-skenkings.

Langs my sit Allegro, soos ge-
woonlik besig om met pers wol

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...

te brei. Sy is rêrig 'n vindingryke
vrou, haar wol is in 'n ou teepot
en ryg uit deur die tuit. Sy sien
ek kyk daarna en begin lag. "Dis
daardie klein donkietjie wat my
tot raserny gedryf het met haar
liefde vir my wol. Toe gryp ek die
teepot en druk dit daarin."

Servaas maak keel skoon. "Vrien-
de, tyd raak skielik min en ons
moet dinge regkry vir die Gelof-
tefees. Ek sien die sestiende is
vanjaar op 'n Vrydag. Dit bete-
ken dat ons op die Saterdag 'n
lekker familiedag kan hou."

Septimus staan op. "Vriende, van-
jaar het Koekemakranka sy kin-
derskoene ontgroei en ons het
selfs vir Eerwaarde Etienne in
die gesin bygekry. Wat ons be-
tref, is ons gereed om die her-
denking in die saal te hou en die
terrein is nog sedert die basaar
gereed vir 'n braaivleis na die
diens. Die kampeerterrein is nou
ook reg vir heelparty besoekers."

"Ons kan Saterdagmiddag almal
saam eet en kuier in die saal en
kom ons gee die aand vir die
kinders om 'n spontane konsert
te hou," stel Jakobus voor. "Dan
kan ons bietjie hand uitsteek na
die ou klompie Scheepersies ook."

"Hiert jy!" skree Allegro toe klein
Victoria stilletjies nader gesluip
en haar donkieneusie in die tee-
pot kom druk het op soek na die
wol. Slim kleinding.

"Die water kook, is ons reg vir
koffie?" vra Sienie. 

"Skink maar, tannie Sienie. Kof-
fie laat mens vinniger dink," sê
oom Janneman vanwaar hy styf
teen Boetie sit. "Buitendien klop
ons harte reg, dan is die Fees
sommer vanself lekker. Ek sien
net die slaggat se duur klei is al
klaar besig om uitgery te word.
Ons sal maar 'n bandjie daarom
moet span om die besoekers te
waarsku."

Die lowergroen blaredak begin
skielik rondswaai in die wind wat
die swaar geur van reëngrond vir
ons bring. Vanjaar se middag-
storms steek vinnig op en ons
gaan gou uitmekaar.

Feesgroete solank... ook aan ou
Swaer.

Jou liefhebbende
Sus Lettie.


