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Suid-Afrika begin 2023 met 'n ligpuntjie: 
nie die einde van die tonnel nie, maar die nader stomende trein...



Terwyl mense mekaar nog ‘n voorspoedige
2023 toewens, het die land in een van sy
grootste moderne krisisse inbeweeg. Hier-
die jaar het begin met ‘n daaglikse, oftewel
100% toepassing van beurtkrag, en die kri-
sis was reeds so erg, dat fase 6 vir dae aan-
een toegepas is, vir die eerste keer in die
geskiedenis.

Dit beteken dat daar uit die 24 uur per dag,
ongeveer 12 ure geen elektrisiteit beskik-
baar is nie. Dit het ‘n verlamming op alle
sektore van die ekonomie, want nou is
daar net 50 persent werkskapasiteit. Dit het
selfs ‘n invloed op die verskyning van Die
Afrikaner, waarvoor ons verskoning vra,
maar wat in wese uit ons hande is.

Daar is waarskuwings dat die situasie kan
vererger, en waarskuwings dat fases 7 en 8 een of ander tyd
ingestel kan word, of dat ‘n totale ineenstorting van die net-
werk kan plaasvind, doen die rondte. Op sosiale media word
daar ‘n video versprei van ‘n Amerikaner wat redelik gesag-
hebbend praat oor die situasie in Suid-Afrika. Hy is KW Miller,
‘n Republikein van Florida. Hy het kwalifikasies in sake-
bestuur en het ondervinding in die energie, finansies en in-
frastruktuur industrieë. Hy waarsku dat die beurtkrag kan lei
tot ongekende onluste, veral in Natal.

Hy was in 2019 deel van ‘n span wat die ANC-regering
gewaarsku het dat as Eskom dood is, Suid-Afrika dood is.
Hulle het daarop gewys dat Eskom bankrot is en moreel ko-
rrup was. Die ANC-regering het geweier om te luister na die
probleme en die oplossings. Miller is reguit wanneer hy Suid-
Afrikaners waarsku dat daar geen redding op pad is nie. Hy
glo dat Eskom se verval reeds te ver heen is. Beloftes dat
Eskom herstel gaan word, is absolute nonsens. Beide die
regering en die media weier om die waarheid uit te bring, be-
halwe die energiekenner, Ted Blom. Miller het in Oktober
2022 in ‘n verklaring besonderhede uitgespel oor die krisis
wat aan die opbou is. Weer eens het die ANC-bewind nie ag
daarop geslaan nie.

Sy advies is dat as “die idiote” die plek wil afbrand, moet hulle
toegelaat word om dit te doen. Sy rede daarvoor is dat alles
eers in duie moet stort sodat daar dan ingegryp kan word om
die situasie reg te ruk. Hy het in daardie geval toegang tot be-
leggerskapitaal, wat nie nou belangstel om te belê nie.

Dit kom neer op wat die HNP al van die begin af gesê het,
naamlik dat sodra die bestel in duie stort, dit nuwe geleent-
hede skep.
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. 2023 
Waterskeidingsjaar?

Ons moet egter net ‘n tree terug gee tot in Desember. Die
ANC het weer vir Cyril Ramaphosa herkies as leier en hy het
sterker uitgekom as wat (Westerse) waarnemers verwag het.
Dit is Afrika, en die sterkste wen, ongeag hindernissies soos
Phala-Phala. Sommige van die voormalige NUK-lede is uit,
veral die nie-swartes, soos Pravin Gordhan, Ebrahim Patel,
Careltjie Niehaus is uit die party gewerk en het bedank, en
Derek Hanekom is op die laaste syspoor waar daar nie veel
spore meer oor is nie. Die ANC het verswart en verhard. Die
mite dat dit die sogenaamde reënboognasie verteenwoordig,
is nek-om gedraai deur Nelson Mandela se eie handlanger en
vertroueling, Cyril Ramaphosa.

Dit beteken dat veral ons Blankes, en meer nog die Afrika-
ners, al hoe minder van hulle kant moet verwag. Ons sal die
boodskap hard en duidelik moet uitkry dat die ANC self besluit
het om meer swart en minder iets anders te wees, en dat hy
hom daarom direk teenoor die ander groepe gestel het. Ons
is nie hier om namens die ander groepe te praat nie, en hulle
moet self besluit hoe hulle die situasie gaan hanteer in hulle
volksverband. Ons Afrikaners sal egter al hoe meer bewus
moet word van die feit dat die ANC steeds, en dalk meer nog
as voorheen, ons direkte en eerste vyand is. Mooi praatjies
met hulle gaan ons net vernederd en bedremmeld laat. Uit-
nodiging tot gespreksvoering, op watter vlak ook al, is net sag-
maak taktiek, waarvoor ons nie moet val nie. Ons moet ophou
om hierdie stelsel te laat werk, want met die swart ANC aan
beheer, sal dit nooit werk nie. Ons moet weier om deel te
neem aan enige vorm van transformasie, want alles wat die
ANC getransformeer het sedert 1994, het verander van goud
tot varkmis.

Ons gaan meer in verset moet kom, meer weerstand moet
toon, maar bowenal meer met mekaar saamwerk, oplossings
vind en daaraan werk. Ons moet al hoe meer alternatiewe vir
onsself stel dat, wanneer die bestel finaal in duie stort, en “die
idiote”, soos Miller dit stel, alles vernietig het, ons die alter-
natiewe het, hoop kan bied en sake op ons voorwaardes in
hande kan neem en verder voer.

Dit is die geleentheid van 2023. Die waterskeiding lê daarin
dat ons mobiliseer, paraat word, intern vernuwe en weer die
mag en krag word waarmee rekening gehou moet word.

Natuurlik gaan daar hierdie jaar weer sterk klem gelê word
op die bestel se verkiesing van volgende jaar, en ons sal dit
nie kan keer nie, ten spyte van die futiliteit daarvan. Maar laat
ons nie al ons hoop daarop plaas nie, want die geskiedenis
het al getoon dat daar weinig uit behaal word.

As ons die pad van weerstand en eie opbou volg, kan 2023
vir ons ‘n waterskeidingsjaar word, en daarom kan ons met dit
in gedagte, mekaar inderdaad alle voorspoed, maar veral ook
sterkte toewens vir die nuwe jaar.
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Dit is wat beurtkrag aan die ekonomie en ook DIe Afrikaner doen: niemand kan volstoom werk nie.
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Aan die begin van 2023 lyk die jaar wat voorlê vol-
gens aardse lewensbeskouing onseker en vol be-
kommernisse oor die toekoms. Dit is veral so om-
dat ons land in ‘n ellendige toestand is as gevolg
van die ekonomie wat sleg vertoon, werkloosheid
wat steeds styg, infrastruktuur wat agteruit gaan,
gesondheidsdienste en onderwys wat jaar na jaar
meer probleme veroorsaak.  Die ergste is egter dat
die hartklop van die ekonomie, naamlik elektrisiteits-
voorsiening, op die drumpel van ineenstorting staan,
wat die hele land sal destabiliseer as dit gebeur.

Vir die nuwe jaar word Salomo se wysheid benodig
vir enige organisasie, hetsy kerklik, polities, eko-
nomies of tegnologies om enigsins te beplan en
voort te gaan met bedrywighede.  Daar is gelukkig
vele inisiatiewe, veral in die privaatsektor, om onder
andere die kragprobleme en voedselsekerheid te
stabiliseer. Die handel in die land presteer ook
nogal goed om steeds kommoditeite en dienste vol
te hou, wat veral te danke is aan blanke entrepre-
neurs wat in geloof voortgaan en moed hou. Ons
kan nog steeds vertrou dat die kleinhandel ter wille
van hulle winsmotief ook sal voortgaan om omset
te verhoog en sodoende sal sorg dat produkte
beskikbaar sal bly, al sal dit gepaard gaan met
prysverhogings.

Die politiek, waar die Afrikanervolk feitlik geïgno-
reer word, is in totale verval en al die partye wat in
die parlement betrokke is, het geen werkbare plan
om die land sinvol te regeer nie. Ons in die HNP

Boodskap van HNP-leier, Fritz van Graan
2023 – ‘n Jaar vol uitdagings

weet dat geloof, vaste beginsels en deurdagte en
eerlike beplanning, wat opgevolg word deur harde
werk, die enigste weg is om ‘n land te regeer.

Daarom moet ons reeds hierdie jaar begin met be-
planning deur besprekings ten opsigte van propa-
ganda, reaksie op belangrike gebeure, identifisering
van aksies om Blankes te beïnvloed en betrokke
te kry, en kundiges binne die party te gebruik om
raad te gee ten opsigte van sekere aksies. 

Die HNP het die politieke agtergrond om die volk
terug te win, as veral projeksies gedoen kan word
van hoe dit kon gewees het as ‘n blanke Christelike
regering steeds aan bewind sou wees.  Dit kan die
volk laat dink wat alles verlore gegaan het, maar dan
moet beplan word hoe ons kan terugkeer na af-
sonderlike ontwikkeling en veral moet moontlikhede
wat mag ontstaan so gou moontlik benut word.

Mag ons in die Party die wysheid bekom, moed
verkry en geloof ontwikkel om hierdie jaar voluit die
stryd van ons Christen-Afrikanervolk te stry en
vorentoe te kyk  en ons vertroue in God Drie-Enig
te plaas.  Dit is die enigste weg wat ons kan volg,
al lyk die berg so hoog, ons kan dit slegs tree vir
tree klim om uiteindelik bo te kom.

Mnr. Fritz van Graan,
leier van die HNP.
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Dr. Sydney Gregan

Ek vind dat sommige Afrikaners feitlik spontaan,
indien nie instinktief nie, die narratief volg dat:

- Ons ook, soos die VSA, ons moet skaar aan die
kant van Oekraïne;
- Dat Poetin boos is en Rusland ‘n bose agenda
volg.

Ons het immers grootgeword in ‘n tyd waar die
bose Sowjet-Unie hom blykbaar ten doel gestel het
om die wêreld te verower. Of so is ons wysge-
maak, dan nie? Ons is ook deeglik bewus van die
steun wat die USSR aan die ANC-terroriste ver-
skaf het tydens die stryd teen “apartheid”, soos wat
die stryd gedoop was en steeds bekendstaan.

Daarom het baie Afrikaners ook in Februarie 2022,
toe Rusland Oekraïne ingeval het, onmiddellik in-
geval by die rympie “we stand by Ukraine”. Meeste
mense weet nie waar Oekraïne is nie, weet nog
minder van die historiese verloop van gebeure al-
daar, maar hulle “staan by Oekraïne” en by die
persepsie dat Rusland boos is.

Tydens my besoek aan Rusland in 1993, kort na
die val van Kommunisme, was ekself baie skep-
ties oor wat om te verwag. Die land was in chaos
gedompel en die roebel het in die maand wat ek
daar was, daagliks verswak. Daar was niks in
winkels te koop behalwe brood nie, die stapelvoed-
sel. Mense het geen kruideniersware in hulle huise
gehad nie. Die enkele MacDonalds in Moskou het
40 000 mense per dag bedien. Boris Yeltsin was ‘n
dronklap en het die land op ‘n skinkbord aan oli-
garge en VSA-plunderaars oorhandig. Kommu-
nisme het geval ja, maar in die plek daarvan het ‘n
(verdere) verarming geskied wat Kommunisme
amper weer aantreklik gemaak het. My studieveld,
selfbeskikking en sesessie, is deur die Russe in-
teressant gevind al kon baie min van hulle Engels
verstaan! Min sou ons almal seker besef hoe be-
langrik die onderwerp sou word in die jare wat volg!
Tog is dit interessant dat Yeltsin baie gewild in die
Weste was in daardie jare! Maar toe kom Wladimir
Poetin aan die einde van 1999 op die toneel. En
vandag, net meer as 23 jaar later, staan Poetin
vierkantig in die pad van die VSA en sy “rules based
order”, wat niks anders is nie as die Nuwe Wêreld-
orde. Hoe dan so?

Aanvanklik was Poetin baie versigtig om die oligarge,
wat Rusland se vernaamste bates vir ‘n appel en ‘n

Wat is op die spel in Oekraïne? 

Wladimir Poetin

ei ingepalm het, teen te gaan. Hulle het immers
geweldige mag besit. Hy moes dus stap vir stap
werk.

Miskien moet nou reeds vermeld word dat Poetin
ook ‘n Kommunis was. Tydens my verblyf by pro-
fessor Chrorny van die Russiese Staatsuniversiteit
het ek hom gevra of hy ook lid was van die Kom-
munistiese Party. Sy antwoord was: Sydney, jy
verstaan nie. Almal was lid van die party! Dus,
almal was verplig om aan te sluit. So het Poetin
dan ook ‘n vername rol in die KGB gespeel voordat
hy by die politiek betrek was. Alle poste in die
USSR was staatsposte, mense het gespog dat
hulle ‘n “job” het, al was daar nie werk nie!

Poetin se ma het hom egter in die geheim laat
doop in die Russies-Ortodokse Kerk sonder dat sy
pa (wat ‘n geharde Kommunis was) dit geweet het.
Dit vertel hy vandag met trots. Hy is vandag ‘n uit-
gesproke Christen, dit terwyl baie Russe steeds
sukkel om hulle voete te vind oor die geloof. Ek het
byvoorbeeld aan ‘n Rus ‘n Russiese Bybel oorhan-
dig. Hy het gedurende ons 24-uur treinrit vanaf
Moskou na Stalingrad (Volgograd) nie genoeg van
daardie Bybel kon kry nie. Hy het op 30-jarige ou-
derdom nog nooit van die Bybel gehoor nie! Ter-
loops, ons aanvaar ons doop en belydenis en



6     Die Afrikaner 20 Januarie 2023

Christelike opvoeding as vanselfsprekend. Wees
dankbaar daarvoor!

Sedert die val van Kommunisme en veral sedert
1999, toe Poetin aan bewind gekom het, het die
VSA gepoog om Rusland intern te destabiliseer.
Hoekom? Want die VSA se verklaarde doelwit, al-
dus Zbigniew Brzezinski, was dat hy geen teen-
stander op die internasionale verhoog sou duld nie
(“The Grand Chessboard”). Dit, tesame met die
Wolfowitch-doktrine, "to prevent the reappearance
of a new rival either in the former Soviet Union or
elsewhere that would be a threat to the order pre-
viously represented by the Soviet Union”), bepaal
die VSA-beleid in die wêreld.

Dit is dus eerstens nodig dat mense uit die “intel-
lectual comfort zone” kom waarin die media hulle
geplaas het, naamlik dat Rusland boos is. Veel
eerder moet die vraag wees: Wat soek die VSA in
Oekraïne?

“Vestiging van demokrasieë?”

Een van die sogenaamde doelwitte van die VSA
wêreldwyd is om “demokrasie, menseregte en le-
galiteit” te vestig en te beskerm. Wel, in hierdie ver-
band moet na die “track record” van Amerika gekyk
word. Daar is tans chaos in Irak en Libië, so daar
het van demokrasie niks gekom nie. Tans steun
die VSA Saoedi-Arabië (waar daar van mense-
regte bitter min sprake is) in ‘n uitwissingsoorlog
teen Jemen. Niemand is klaarblyklik besorg oor die
“menseregte” van Jemen nie.

En wie gee die VSA in elke geval die reg om te be-
sluit hoe ‘n staat se regeringsvorm moet lyk? Is
demokrasie ‘n godsdiens? Wat het “demokrasie”
vir ‘n land soos Suid-Afrika in die sak gebring?

Die VSA was sedert die Tweede Wêreldoorlog by
meer as 50 konflikte betrokke.

Die afleiding wat mens daaruit moet maak is dat
die VSA of baie swak gevaar het in hierdie doel-

wit, of dat dit nooit die bedoeling was nie. Korea,
Guatemala, Viëtnam,  Kambodja, Irak, Libië en nou
Sirië, om maar enkeles te noem, is voorbeelde van
die VSA se mislukking om “demokrasie” te vestig. 

Dan is daar natuurlik die volgehoue klandestiene
ondergrawingspogings op state soos Kuba, Kongo,
Laos, Grenada, Libanon, El Salvador, Nicaragua,
Iran, Panama, Koeweit, Somalië, Soedan, Jemen
en Pakistan.

Onsself moes toesien hoe Amerikaanse druk die
destydse NP-regering laat swig het voor die aan-
klank van “menseregte”. Vandag is ons land ‘n
misdaadnes en sy ekonomie wankelend.

Dus, klaarblyklik kon die doel nooit “demokrasie”
wees nie, maar was dit ‘n rookskerm vir ‘n ander
agenda.

Oorlewing van die VSA as 
die enkele dominante staat

Wat verstaan moet word van die VSA is dat die
politici van beide die Demokratiese Party en Re-
publikeinse Party deur die “geldmagte” beheer word
en daarom bloot pionne is. Dit maak dus nie saak
wie aan bewind is nie. Wie is hierdie geldmagte? In
die eerste plek die banke, ingesluit die Federale
Reserwebank. Laasgemelde bank word nie deur
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die staat beheer nie, maar is in private aandeel-
houers se hande. Dit is dus tot hulle voordeel dat
die regering se skuldlas (aan die Federale Reser-
webank) daagliks vergroot. Daardie skuldlas be-
loop al 31 triljoen dollar. Daar word geen poging
aangewend om dit te verminder nie. Die banke het
‘n feitlik onbreekbare houvas op die kongres en die
huis van verteenwoordigers.

Tweedens, die militêre-industriële kompleks met
die (private) wapenvervaardigers soos Boeing, Lock-
heed Martin (115 000 werknemers) en Northrop
Grumman (90 000 werknemers) aan die spits.
Lockheed Martin is byvoorbeeld van 70% van sy
inkomste van die VSA-regering afhanklik en is oor-
log noodwendig ‘n aansporing tot groter winste. Dit
is ook bekend dat die groot wapenmaatskappye
alles in die stryd werp om uitgesoekte politici te
steun wat hulle doelwit, om meer wapens te ver-
vaardig, te “lobby”. Dus, om oorlog voortdurend
aan te hits sodat hulle wapens kan verkoop en
wins kan maksimaliseer.

Hierdie magte van geld se doelwit is nie “demo-
krasie” nie, want daar is nie geld uit vrede te maak
nie. Wel uit voortdurende oorlog. Soos nou gesien
kan word met die miljarde wat die VSA bewillig vir
die oorlog in Oekraïne moet verstaan word – die
politici is omgekoop deur die wapenmaatskappye
om hierdie geld te bewillig, want hulle staan gereed
om nogeens enorme wins te maak.

Die VSA, en meer bepaald die superrykes se oor-
lewing is afhanklik van die dominansie wat dit ge-
niet in elke faset van die wêreldekonomie - dit het
met demokrasie niks te make nie. So het die VSA
gesorg dat Duitsland afhanklik van die VSA raak
en het die VSA die Nordstream-pyplyn in 2022
gesaboteer, want Nordstream se gas vanaf Rus-
land was ‘n fraksie van die koste van VSA-gas.

Die VSA se “verdedigingsbegroting” is meer as ‘n
derde van die totale wêreldbegroting aan wapens.
Dit terwyl niemand die VSA aanval nie, maar die
VSA sy neus in elke staat se sake indruk.

Die redes vir die oorlog in Oekraïne

Wat is dan die werklike redes vir hierdie konflik?

• Eerstens om die globale dominansie van die VSA

se finansiële sisteem te handhaaf;
• Tweedens om die ekonomie van die Europese
Unie te verswak;
• Derdens om Rusland se ekonomie op sy knieë te
dwing.

Natuurlik is daar ander motiewe ook, waaronder
die inpalm van Oekraïne se grondstowwe, die mis-
bruik van sy grondgebied vir onder andere die ver-
vaardiging van biologiese wapens van oorlogvoe-
ring, persoonlike verrykingskemas soos dié waar-
by die seun van Joe Biden, Hunter Biden, betrokke
by was, en geldwassery, maar die fokus moet op
die drie hoofdoelwitte wees om werklike perspek-
tief en insig te verkry.

Die dollar, Amerika se beleid dat sy regstelsel oral
afgedwing sal word en state se skuldlas aan die
VSA (deur sogenaamde “effekte” (“bonds”) het tot
dusver die oorheersing van die VSA verseker.

Omdat die dollar die “reserve currency” is, stel dit
die VSA in staat om sy regstelsel oral af te dwing.
Die kompeterende voordeel wat hierdie situasie vir
die VSA inhou is enorm en sou dit in die slag bly,
is die VSA se oorheersing geknak.

VSA-effekte word (deur ander state) “gekoop” en
gehou in dollarwaarde. Hoe sterker die dollar is
hoe groter word state se skuld teenoor die VSA.

Nou het Rusland en ook Sjina besluit om weg te
doen met VSA-effekte en sodoende ook hulle
skuldlas teenoor die VSA. Rusland se skuldlas is
verminder van $176 biljoen na $2 biljoen en Sjina
het hulle skuldlas met 25% verminder. (Nou sal u
verstaan waarom Taiwan skielik ‘n ook “issue” is.)

Nou het Rusland ook besluit om van die “petrodol-
lar ontslae te raak en vind verhandeling in olie in
roebel plaas. Dit is nog ‘n gevaarlike slag vir die
VSA en daarom kan gesien en verstaan word
waarom Poetin “boser” by die dag word! Want sien,
as die dollar sy mag en waarde verloor, is dit die
einde van die VSA se oorheersing.



8     Die Afrikaner 20 Januarie 2023

Die VSA is reeds vir baie jare besig met de-indus-
trialisasie, dus om eerder produkte byvoorbeeld
met goedkoop Sjinese arbeid in Sjina te laat ver-
vaardig as om dit self te vervaardig. Met ‘n swak
dollar kos hierdie produkte die VSA dus meer en
gaan dit verdere stimulus aan ‘n verswakte VSA
ekonomie gee.

Petrodollars

In 1971, met die verval van die Bretton Woods-
ooreenkomste sedert 1944, moes die VSA ‘n plan
beraam om sy houvas op die wêreld te behou. Deur
Saoedi-Arabië te betrek (olie vir dollars) het die
VSA verseker dat Saoedi-Arabië sy olie aan almal
net in dollar verkoop en alle ekstra inkomste in die
VSA te belê. In ruil het die VSA aan Saoedi-Arabië
die versekering gegee dat hy militêr beskerm sal
word. Daarom die hulp aan Jemen!

Die "oil for dollars"-ooreenkoms is uitgebrei na alle
OPEC-state. Dit het die dollar se oorheersing ver-
seker. Nou is daardie verhouding ook in gevaar.
Die Saudi’s sien die VSA glad nie meer as ‘n ge-
troue bondgenoot nie en bande tussen hulle en
Rusland is onlangs versterk met ‘n bilaterale oor-
eenkoms. Sjina het dieselfde gedoen.

Die gesamentlike aksies van Rusland, Sjina en die
OPEC-state op die pad van de-dollarisering gaan
die einde van die VSA se wêreld-oorheersing be-
teken. Dus gebruik die VSA Oekraïne en Taiwan
as verskonings om dit te probeer keer.

Oorlog teen die dollar

Dus word “oorlog” teen die dollar gevoer en sou
Rusland en Sjina daarin slaag, sal dit die einde van
die VSA-heerskappy wees.

Toe Libië en Irak dieselfde wou doen, het die VSA
dit baie vinnig kortgeknip. Daar was nooit “wapens
van massavernietiging” in Irak nie, Saddam Hussein
van Irak het wel gedreig om olie nie in dollar te ver-
handel nie en woord by daad gevoeg deur 3 biljoen
vate vir 26 biljoen Euro te verkoop. Dit was sy doods-

vonnis. Ghaddaffi van Libië se misdryf was dat hy,
as president van die Afrika-unie,‘n nuwe geldeen-
heid vir Afrika daar wou stel.  Verhandeling sou dan in
daardie geldeenheid geskied. Sy brutale moord
was die gevolg en is blykbaar deur Christene be-
groet onder die Ou Testamentiese beginsel van “’n
oog vir ‘n oog” (vir sy eie beweerde wandade – wat
vir 40 jaar oor die hoof gesien is).

Nou lyk die prentjie bietjie anders. Rusland en
Sjina is nie in dieselfde kategorie as Libië en Irak
nie. Ver daarvandaan. Nou is reeds gesien dat
Rusland stap vir stap besig is om sy doelwitte te be-
reik, en sou aan sy regmatige eise gehoor gegee
gewees het, was slegs die Donbas-gebiede nou
onder Russiese beheer en sou Oekraïne ‘n neu-
trale staat bly. Nou wil dit voorkom of bitter min van
Oekraïne gaan oorbly. Daar is by die skryf hiervan
reeds 150 000 Oekraïnse soldate dood, miljoene
het gevlug en die ekonomie is vernietig.

Sanksies teen Rusland het ook misluk en die roe-
bel het nie geknak soos Amerika wou hê nie.

In die proses het Duitsland homself ook verswak deur
bande met Rusland te verbreek terwyl Ameri-
kaanse bande vir Duitsland slawerny gaan beteken.

Met die val van Kommunisme sedert 1989 het die
WARSKOU-verdrag ook in die slag gebly. WAR-
SKOU was die teenvoeter van NAVO. Gorbatsjof
het egter naïewelik geglo dat die VSA nie NAVO
tot teenaan die grense van Rusland sou uitbrei nie.
Dit is wat sedert 1990 gebeur het. Rusland se be-
sware het op dowe ore geval. Oekraïne was die
spreekwoordelike laaste strooi wat die kameel se
rug gebreek het. Die “rewolusie” aldaar was deur
die VSA bewimpel, bewerk en befonds. Die Minsk-
verdrae van 2014, wat veronderstel was om Russe
in die Donbas-gebiede te beskerm, was ‘n blote
tussenspel vir Oekraïne om homself te bewapen
teen Rusland. Niemand anders nie as Angela Mer-
kel het dit nou erken. Rusland het bona fide geglo
dat gehoor gegee sou word aan die verdrae, maar
die ander partye se bedoelings was mala fide en
kwaadwillig. As mens na die VSA-agenda kyk, kon
hulle nooit erns maak van die Minsk-verdrae nie,
want dit sou ook hulle belange in gevaar gestel het.
Selfs die berugte George Soros het geroem daar-
op dat sy doelwitte in Oekraïne bereik is. So, dit
het ook met demokrasie niks te make gehad nie.

Nou sit Oekraïne met ‘n dwelmverslaafde ateïstiese
Jood as president. Hy is meeste van die tyd so
onder die invloed van dwelms dat hy geen benul het
wat om hom aangaan nie. Hy is ‘n pion van Amerika
en duidelik hulle laaste hoop om Rusland te keer.
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Maar die skrif is aan die muur

Wat ons nou weet is dat as gehoor en uit-
drukking gegee is aan die Minsk-verdrae, daar
nie oorlog sou gewees het nie. Petro Porochen-
ko, voormalige president van Oekraïne is op
rekord soos volg oor die Minsk-verdrae:

"I believe that the Minsk agreements were a skil-
fully written document. I needed the Minsk agree-
ments in order to get at least four and a half
years to form the Ukrainian armed forces, build
the Ukrainian economy, and train the Ukrainian
military together with NATO to create the best
armed forces in eastern Europe that would be
trained according to NATO standards."

Feit is die VSA, NAVO en Oekraïne het hulle voor-
berei vir ‘n oorlog, want hulle doel was om Rus-
land te vernietig. Nou is daardie doelwit in die
weegskaal en is die terugslag daarvan die einde
van NAVO, die einde van VSA-heerskappy en
die vernietiging van Oekraïne.

Oekraïne as pion

Die VSA sal Oekraïne gebruik as pion en as dek-
mantel totdat daar niks van Oekraïne oor is nie. Dis
baie duidelik, want toe Zelensky wel wou vrede
sluit kort na die uitbreek van die oorlog moes
Boris Johnson inderhaas op VSA-bevel na Kiev
toe vlieg om Zelensky te verbied om dit te doen.

Vergeet van demokrasie – dit gaan hier oor die VSA
se hebsug en grypsug. Maar nou het die VSA hom
vasgeloop. En moet nie verbaas wees as die VSA,
soos met Afganistan en Vietnam, stert tussen die
bene omdraai en die hasepad kies nie.

Die "return on the investment" blyk lankal nie meer
die moeite werd te wees nie.

Vir Rusland gaan dit om sy eie oorlewing en ons
weet uit die geskiedenis watter formidabele oppo-
nent Rusland is, veral op sy eie grondgebied.

Rusland en die ANC

Baie konserwatiewe Afrikaners (en talle waarvan nie
die moeite doen om die saak intens te bestudeer nie)
haak vas by die USSR en hulle verhouding en steun
aan die ANC. Daai “kite het gevlieg” soos hulle sê,
Kommunisme in Rusland het gesneuwel. Ek het dit
self gesien en hoe hulle gesmag het na vryheid. Dit
het hulle nou onder Poetin. Dat hulle tans nog bande
met die SA-regering van die dag het? Dit het hulle met
feitlik elke Afrikastaat. Rusland tree op ingevolge die
leuse “Rusland eerste”, presies soos wat generaal
Hertzog destyds geredeneer het oor Suid-Afrika. 

Feit is, bekyk die saak intens en besef dan dat ‘n in-
ternasionale magsbalans, waar meer as een staat
sterk is en erkenning gegee word aan die regte van
kleiner volke en state, soos wat Rusland beoog, die
antwoord is. Iets wat die VSA nie wil duld nie.

Die skrif is aan die muur. Maar soos hulle sê, as jy met
jou rug teen daardie muur staan, sal jy dit nie kan
lees nie!

“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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Hermanus van der Schyff

Hier aan die begin van 'n nuwe jaar het ek gedink
om voort te gaan om aanhalings uit toesprake van
wyle mnr. Jaap Marais aan te haal. Ek dink dit is
nodig om ons politieke koers te bepaal tussen al
die verskillende standpunte en propaganda wat
elke dag in ons kele afgedruk word.

Die stuk vir hierdie uitgawe kom uit 'n toespraak met
die opskrif soos heelbo genoem. Dit is op 20 Julie
1996 gelewer.

Mnr. Marais begin om te sê dat die Afrikanervolk
voor sy grootste uitdaging te staan gekom het. Hy
gaan verder:

1. Hy is nou 'n volk wat bloedloos verower is deur
'n Kommunisties-beheerde terroristebende weens
politieke bedrog en verraad deur leiers van die
"Nasionale" Party (NP), die NG Kerk en die
Afrikanerbroederbond (AB).

2. Die vernederende wyse waarop die verowering
plaasgevind het, het die Afrikaners se selfvertroue
en selfrespek baie erg aangetas. Die terroriste-
oorlog is op die voorwaardes van die terroriste
beëindig. Van die kant van die militêre pensioena-
risse wat op die politieke toneel verskyn het, was
daar geen gewapende verset teen die verowering
nie, net politieke geheul met die vyande en eer-
lose, roemlose kapitulasie.

3. In 'n voorspel tot die verowering is Afrikaners
jare lank ekonomies uitgebuit en sosiaal ontwrig
deur inflasie, woekerrentes op skuld, gedurige prys-
stygings en gevolglike bankrotskappe. En om die
Afrikaners te verswak teen die aanslag op hul reg
en vryheid moes die volk verdeel word, eers in 1969
oor sport, daarna in 1974 oor 'n oorlog teen Rho-
desië en Suidwes-Afrika wat nie gewen mog word
nie, toe in 1977 oor die vervanging van die grond-
wet van Blanke Suid-Afrika: en die deurlopende
spanning en verdeeldheid oor verslapping van
wette en standaarde en oor ekonomiese en sosiale
gelykstelling van Wit en Swart wat onverbiddelik
afgestuur het op vredesonderhandelings met 'n
Kommunisties-beheerde terroristebende en eer-
lose oorgawe.

4. Naas die ernstige aantasting van die Afrikaners se
selfrespek as gevolg hiervan kom nog herhalend

die gefabriseerde aanklag van ongeregtigheid en
"sonde" van apartheid. Daardeur moet Afrikan-
ers onder 'n voortdurende skuldbesef gehou word,
sodat die beskuldiging teen Afrikaners voor die so-
genaamde Waarheids- en Versoeningskommissie
onmiddellik geldigheid kry, en "regstellingsaksies"
teen Afrikaners en ander Blankes geregverdig word.

5. Die eerste waarheid wat besef moet word, is dat
die verowering nie plaasgevind het weens verpap-
ping en lafhartigheid van die Afrikanervolk nie. Dit
het geskied deur die verraderlike rol van leiers van
die NP vanaf die sluipmoord op dr. HF Verwoerd,
en deur die ewe verraderlike rol van stigters en
leiers van die Afrikaner-Volksfront sedert 1993.

6. Toe onder andere genl. Constand Viljoen, genl.
Tienie Groenewald, dr. Ferdi Hartzenberg, dr. Wil-
lie Snyman, mnr. Dries Bruwer, mnr. Tom Langley,
prof. Carel Boshoff van AVSTIG, dr. Wally Grant van
Vekom, ds. Mossie van den Berg van die AKB, in
Mei 1993 by die stigting van die Afrikanervolksfront
geweier het om aan te dring op blanke verkiesings
ten einde De Klerk te stuit, was dit feitlik ondersteu-
ning van die De Klerk-Mandela-Slovo-agenda om
alle politieke aktiwiteite te reduseer tot vredeson-
derhandelings, waardeur ook die geweldsopsie te-
gelyk uitgeskakel is. Agter hierdie beknoeide ope-
rasie was kennelik die hand van Militêre Intelligen-
sie en ander werktuie van die regering en die ANC-
SAKP. 

7. Hierdie reeks ongenoeglike werklikhede moet
deur Afrikanernasionaliste erken word as die basis
van waaruit standpunt ingeneem en vooruitskouing
gedoen word.

8. 'n Verowerde volk se leiers kan òf hulle berus in die
verowerdheid, òf hulle daarteen verset. Die Boervolk

(Vervolg op bladsy 13)

Vanaf die lessenaar van die Hoofsekretaris
DIE UITDAGING AAN DIE AFRIKANERVOLK EN DIE ROL VAN 

DIE HNP AS DIE VERTEENWOORDIGER VAN AFRIKANERNSIONALISME

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

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

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

082 338 0934 / admin@werdakamers.co.za
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Hongaarse referendum: 
97% verwerp sanksies teen Rusland

In 'n sogenaamde "nasionale konsultasie" het die
Hongaarse regering Hongare gevra oor die moont-
likheid van sanksies teen Rusland. Sowat 97 per-
sent van die deelnemers het téén die sanksies
gestem. Die regering beskou die uitslag as “aan-
wysend”.

Die Hongaarse premier, Viktor Orbán, is een van
die felste kritici van sanksies teen Rusland. Hy het
dit bevestig deur die mees onlangse opname in
Hongarye. Die Hongaarse regering hou herhaal-
delik "nasionale konsultasies" waarin stemme
gepos of aanlyn gestuur kan word. Die opnames
het egter geen wetlik bindende gevolge nie.

Hierdie keer is Hongare gevra of hulle saamstem
met EU-sanksies teen Rusland op energie, grond-
stowwe en kernbrandstofstawe. Die referendum
het ook gehandel oor die gevolge van die sanksie-
beleid vir toerisme en die styging in voedselpryse
weens die sanksies.

Orbán se opponente het die vrae lank as sugges-
tief, manipulerend en misleidend beskou. Hulle be-
weer dat in die praktyk slegs antwoorde ten gunste
van die regering toegelaat is. Agt miljoen mense is
geregtig om in Hongarye te stem en 1,4 miljoen
burgers het aan die stemming deelgeneem.

Verlede jaar, in Oktober, het die regering 'n veldtog
teen die EU se beleid van stapel gestuur: "Sank-
sies van Brussel vernietig ons!" Hulle het gewaar-
sku teen verskeie maatreëls wat Rusland teiken.

Orbán het skerp kritiek gelewer op die Europese
sanksies: "Die sanksies is nie op 'n demokratiese
wyse besluit nie, maar Brusselse burokrate en Eu-
ropese elite het daaroor besluit."

In 'n onderhoud met Radio Kossuth het Orbán ver-
duidelik: "Hongarye se krag is nie genoeg daarvoor
nie, en so ook myne, per definisie. Een ding wat
ek kan doen, is om te probeer om die skade te
stop, om te sê dat dit 'n probleem gaan wees, waar
ons voel dat die Hongaarse nasionale belang fun-
damenteel benadeel word, ons veto daar, ons staan
op vir Hongarye daar, ons moenie nie toelaat nie,

maar ons weet nie hoe om te verander nie, om die
sanksiebeleid op 'n ander spoor te plaas.”

Hy het gesê dit sal bloot vereis dat 'n politieke
besluit in Brussel geneem moet word. Die moed
om Brussel teë te werk bestaan ook, het hy by-
gevoeg. "Hier is ons byvoorbeeld, of ek persoonlik,
net dit is van geen belang nie, want om dit te ver-
ander, vir hierdie dapper mening om gevolge te hê,
sal dit 'n Duitser of 'n Fransman moet wees wat
sterk genoeg is om die posisie van die hele EU te
kan verander.”

Orbán het beklemtoon dat indien die sanksies
opgehef sou word, “die prys van energie binne ’n
japtrap sou daal en die algemene prysvlak, dit wil
sê inflasie, dadelik daarmee gehalveer sou word –
dus sal die inflasiekoers met ten minste die helfte
verminder word, maar dalk selfs meer”.

Hy het gesê dat die sanksiebeleid ongelukkig in
Brussel sal voortgaan: “Ons sal sanksies instel,
wat sal blyk nie te werk nie. Hieragter skuil nog ’n
kultuurskok wat ons Hongare raak. Dit gaan oor
die Duitsers. Ek het grootgeword en is altyd by die
huis vertel dat die Duitser reg is! Die Duitser is pre-
sies, die ingenieur, hy bereken, hy jaag nie, hy
weet wat hy doen.

"Nou kyk ek na wat hulle doen, die Brusselse komi-
tee het 'n Duitse president, hierdie sanksies word
opgelê, en hulle is nie volledig bereken vanuit 'n
professionele oogpunt nie. Dus, ons geloof in die
krisisbestuursvermoë van die Duitsers, wat voort-
spruit uit Duitse ingenieurspresisie, het die afge-
lope tydperk aansienlik afgeneem.”

Viktor Orbán
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Die Volksdigter G A Watermeyer (6): Taal
Deur Dolf Buitendach

Afrikaans moes in sy relatiewe kort bestaan ver-
skeie aanslae afweer teen Engelse bedreigings.
Sedert die ANC-regime aan bewind gekom het, het
dit ’n nuwe Engelse aanslag teen die moedertaal
van die Afrikaner meegebring.

Die taalbedreiging begin op skoolvlak, word voort-
gesit op tersiêre vlak en dring op in elke ander ge-
bied van dienslewering. Die aanslag op universi-
teitsvlak hou ’n bykomende gevaar in, want dit be-
trek die wetenskap. Om tred te hou met die nuut-
ste tegnologiese ontwikkelings moet daar dikwels
nuwe woorde geskep word en vir ’n taal om by te
hou is dit nodig om deel van die ontwikkeling te bly
en ook nuwe woorde te skep; dus ook om akade-
mies nie agter te raak nie.

Taalvermenging deur volksgenote wat sogenaamd
modern wil wees deur Engelse woorde te besig, is
’n tragiese verskynsel en as volwasse persone so
praat, is dit nog meer tragies. ’n Tipiese misbruik
van Afrikaans wat ingesluip het en deesdae oral
gebruik word is sinne met die woorde “met dit” in
plaas van woorde soos “daarvan en daarmee”.

Die volksdigter, GA Watermeyer, het in sy tyd reeds
gewaarsku teen taalvermenging en taalversaking.
Een gedig word te volle aangehaal met enkele ge-
deeltes uit twee ander gedigte.

TWEE GOLFLENGTES

Die hartklop van ’n volk vibreer
subtiel sy taal se trillingsfeer.

Wie kindklein op twee tale voed
drink rasverdeeldheid in sy bloed;

vibrasies wat een taal omring
word beurtelings in hom gebring

en beurtelings in hom gebreek…

Sy kern kring nooit kernheel,
lê op twee golflengtes verdeel;

in elke volksbewuste stond
staan hy in sy gemoed verwond;

simbool van die gesplete trou
wat hierdie Suidland breekbaar hou.

Enkele verse word aangehaal uit twee ander
gedigte met opskrif “Moedertaal” en “Taal van die
Heerser”.

MOEDERTAAL

Moet ons, wat minder moeders ken
as wat drie eeue wording wen

die kinders wat ons baar in nood 
tweetalig met hul breek tot brood?

En dan die laaste strofes:

Die vitrioel van gister brand
ons rasgeregtig in dié land

om kinders wat ons vroue baar
volksvas in eie taal te laer,

teen elke spies van parallel
die sannas op visier te stel.

TAAL VAN DIE HEERSER

Hy wat die dood oor ander roep
erf  self die skadu oor sy stoep.

HEERSVLEUELS het ons taal geslaan
om steiler teen die son te gaan;

heershoewe het ons woord getrap,
gepars, om helderder te tap;

heerswette het ons stem gebind
om deernisdieper klank te vind …

Die digter sluit die gedig af met die waarskuwing:

Hy wat die dood oor ander vra
word self die donker ingedra.

’n Positiewe taal gebeurtenis is die groot hoeveel-
heid jong Afrikaanse sangers wat in onlangse tye
na vore tree. Selfs waar daar minder talent is bly dit
steeds bemoedigend dat dit bydra om die taal
lewend te hou.
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Noodsaaklike wenke

Op sosiale media het Wessel Basson ‘n belangrike
vraag gestel. Hoekom trap witmense elke keer in
die strik van 'n ras-insident wat dan teen ons gebruik
word, terwyl swartes ons daagliks teister, beroof
en vermoor? Hulle geweld is nooit rassisme nie.

Hy sien die antwoord in afsondering en vryheid,
met ander woorde ons aparte volksbestaan in 'n
eie gebied. Maar dan suggereer hy self georgani-
seerde weerstand en geweld, iets waarvoor nie-

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.)

mand regtig voor gereed is en ook nie gereed
maak nie.

Dit is ons almal se frustrasie. Ontydige gewelds-
aksies eskaleer net die saak tot 'n punt van alge-
hele chaos. Voor die Afrikanervolk nie baie heg
georganiseerd is nie, sal so 'n oproep nie kan werk
nie. Maar min organisasies bou hulself uit as fisiese
weerstandsbewegings, wat eintlik die aangewese
pad sou wees vir ons, reeds vanaf 1994.

Intussen is die volgende raad belangrik:

1. Moenie konflik met swartes dryf tot die punt
waar woede en geweld oorneem nie.
2. Verlaat 'n situasie waar jy ingetrek word in 'n
uitdaging en waar jy getart en uitgelok word. 
3. Tree ferm op en wees gereed om jouself te
beskerm. 
4. Boweal, moenie veelrassige plekke besoek en
dink jy is daar veilig nie. 
5. Beplan jou praktiese lewe rondom jou eie taal,
jou eie kultuur, jou eie geloof en jou witmanskap.
Doen dit so ver as moontlik.

Meinhard Peters
Pretoria

AfriSolar

Supplies
Winkel 1, Bell Geddes Zone, 

Braam Pretoriusstreet 321 (h/v Koraalboom), 
Magalieskruin

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

* Solar-produkte
* Installasie van solar-sisteme

Uitdaging aan die Afrikanervolk
(Van bladsy 10)

het nog telkens na verowering in verset gegaan en
sy vryheid herwin -- in 1881 deur die loop van die
geweer en in 1948 deur die stembus.

8.1 Vir Afrikanernasionaliste is die keuse dus
enkelsinnig: hulle berus nie in die verraderlike en
vernederende wyse waarop die Afrikanervolk uit sy
vryheid bedrieg is nie."

In die volgende uitgawes sal ek verder uit die stuk
aanhaal. Intussen is die boodskap van mnr. Marais

duidelik dat die Afrikanernasionalis buite hierdie
bestel moet bly en nie aan sy verkiesings deel-
neem nie. Mense moet mooi verstaan dat die
blanke stemme nie genoeg is om die ANC uit hul
posisie te stem nie. Om deel te neem aan die
verkiesing gee die stemmer ook geloofwaardigheid
en aanvaarding aan die bestel. So hoe kan hy dan
op 'n ander gebied die politiek wil omdraai en vra
dat die Blanke sy regmatige deel van die land
terugkry en eerlik vra om weer vir 'n eie regering te
stem?

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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Dr. Gideon Grobler

Skrifgedeelte: Heb. 5:14 Maar vaste spys is vir vol-
wassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur
die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onder-
skei. 

Oordenking:

As ‘n wese geskape na die beeld van God, het ek
en jy die opdrag om meningsvormers te wees! Ons
is toegerus met intellek en begrip. Ons het ‘n
honger na kennis (wat in besonder God se opdrag
aan die man is (Gen.2)), ‘n begeerte om sin uit die
lewe te put en ‘n gedetermineerdheid om te ver-
staan. Spreuke 18:15 praat ons ook aan daartoe!

Daar is egter ‘n streep in die sand! Ons as ge-
lowiges is nie ingelaat in die geheimenisse van
God se ewige raadsplan nie! Daar sal dus altyd
areas wees waar ons in die duister is! God gee nie
altyd vir ons antwoorde oor die dag tot dag ge-
beure in ons lewens nie, maar... Hy gee Homself
vir ons, skryf dr. Paul Tripp.

Wat beteken dit in praktyk? Ek moet onthou dat ek
soos Paulus in 1Kor.13 sê: “...Want ons ken ten
dele...” Daar is eenvoudig dié sake wat God nie vir
ons wil inlaat nie. Om daaroor teen die prikkels te
skop, bring nie net spanning in my lewe nie, maar
die geneigdheid tot ongehoorsaamheid!

Hoewel ons teksvers primêr gemik is op die on-

derskeiding tussen goed en kwaad, geld hierdie
oefen ook vir hierdie terrein! Om geoefen te wees,
om te aanvaar dat ek nie weet nie, maar geen
negatiwiteit daarin te beleef nie, inteendeel! Die
wonderlike gerusstelling dat dit in God se volkome
beheer is, al verstaan ek dit nie! Om ook geoefen
te wees om te wag op die Here! Miskien maak Hy
my dit bekend op ‘n ander stadium, maar tot tyd en
wyl, het ek waarlik vrede binne die Wil van God!

Gebed: Hemelse Vader, skenk my asseblief die
gawe van onderskeiding om te weet wat ek moet
weet, wat my opdrag is, maar asseblief ook die
gehoorsaamheid om te berus in wat ek nie veron-
derstel is om te weet 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,

Daar is darem min goed so lek-
ker as om wakker te word met
die geruis van sagte reën op 'n
sinkdak. Net so is daar min goed
so moeilik as om jou op so 'n
snoesige oggend uit die vere te
lig en die dagtaak aan te pak.

Donderdae is dit makliker om op
te staan, want dis ons vrouens
se kekkeloggend en veral na 'n
tyd waar 'n klompie weg was oor
die feesdae, is dit lekker om uit te
sien na wat elkeen te vertelle het.

Hierdie Donderdag was so 'n og-
gend. Ek het sommer gou Ser-
vaas se reënbaadjie gegryp en
die hoenders gaan versorg en
jou waarlik, daar sit twee van my
gespikkelde hennetjies en broei
terwyl die kaalnek-vader in die
reën loop en pronk. Eintlik kan ek
nie wag om te sien wat uit daar-
die eiertjies gaan kom nie... 'n ge-
spikkelde koekoekma en 'n rooi-
bont kaalnekpa...

Ewentwel, na ontbyt het ek som-
mer vinnig en bolangs gewoerts-
woerts deur die huis, my brei-
werk en bordjie vleispasteitjies
gegryp en oorgestap Handels-
pos toe.

Oom Janneman ken ons ook al
goed en het al vroeg vuur ge-
maak in ou Union no.8 en ook 'n
ketel opgesit wat al lekker begin
ronddans. Vanoggend besluit ek
om my te versterk met koffie voor-
dat ek die breiwerk gryp.

Terwyl ek kookwater in my beker
gooi, vang 'n beweging op die
houtkas my oog. Daar sit 'n klein
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seuntjie met sy een arm om Pie-
ternella en in die ander hand 'n dik
sny brood. Klein Sampie Schee-
pers.

"More Sampie, maar jy loop al
vroeg rond in die nat weer!" groet
ek hom. Hy sluk ‘n stuk brood af.
"Môre Tannie, my ma het my ge-
stuur, toe gee tannie Sarie vir my
brood en kaiings maar nou sal
Tannie miskien vir my ook koffie
gee? Asseblief, Tannie?"

Ek kry nog 'n beker en sit lekker
baie suiker en melk in sy koffie.
Die klomp Scheepers-orrelpypies
lyk altyd honger.

"Tannie, my ma vra of Tannie-
hulle weet of iemand hier wat met
varke boer sy wil varkvleis koop
en rook dan verkoop ons ge-
rookte hamme."

"Sampie, nou waar wil jou mam-
ma die hamme rook?"

"Tannie, my pa gaan 'n grashuis
bou dan kom haal hulle die mis
van oom Eerwaarde se koeie,
dan rook ons daarmee. Tannie,
hierdie brood en kaiings is baie
lekker, miskien kan my mamma
kaiings ook maak."

Wag, hier kom my kans. "Sampie,
ek sal gou vir jou nog 'n lekker
broodjie met kaiings maak dan
vertel jy solank vir my wat jou
pappa met die afdak langs die
pad gaan maak?"

"Tannie, weet Tannie nie? Dis mos
ons fabriek." Hap brood, sluk koffie.
"Fabriek? Dit klink interessant,
wat gaan julle daar maak?"

"Tannie, my pa ken 'n man wat 'n

ander man ken en hy kry kontrak-
te by belangrike mense. Nou gaan
my pa 'n gróót kontrak kry!"

Dis bloed uit 'n klip trek, maar ek
volhard. Die ander vrouens kom
een-een in en luister groot oë na
ons.

"Maar Sampie, dis wonderlik! Wat
gaan julle bou?"

"Tannie, ons gaan donkiekarre
bou. Hulle sê met die teerpaaie
wat grondpaaie word en vir die
mense wat van Anderland kom
kuier, is dit die ding van die toe-
koms! En weet Tannie wat sê my
pa nog? Hy sê hy sien hier is klaar
donkies en bokke om te gebruik,
hy gaan bokkarretjies ook bou!"

Dis nou amper een te veel vir
Sienie. Haar pragtige melkbokke!
Sy bedwing haar met ‘n gmfff!  en
gryp haar breiwerk stewiger vas.

Die deur swaai oop en 'n reën-
vlaag waai vir Stoffiena van oor-
kant in. "Sampie! Wat kuier jy
hier tussen die grootmense! Ai,
ek is jammer dames ek het nie be-
doel hy moet kom pla nie."

"Ag nee", sê Sarie. "Maar dis goed,
jy is hier, dan sê ek sommer vir
jou waar die varkboer woon, maak
jou ook warm met bietjie koffie."

Nouja Sus, daar het jy dit. Don-
kiekarre en gerookte hamme. Ver-
velig is ons lewens op Tweede
Wind beslis nie! Om nie te praat
van my nuwe hoenderras nie.

Groete ook aan ou Swaer.

Jou liefhebbende
Sus Lettie.


