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NOTULE VAN DIE 33STE LEDEVERGADERING VAN DIE ORANIA BEWEGING  
OP 20 NOVEMBER 2021 OM 08:00 IN DIE ORANIA GEMEENSKAPSAAL 

 

1. Opening 
 
Ds. Ronald Bain open met ‘n voorlesing uit Hagai 2. Die tema is “Die Here sê skep moed en werk 
voort. Ek is met julle” 
 

2. Inleiding deur die Voorsitter van die Orania Beweging  

Mnr John Strydom lei die vergadering in. Mnr Strydom sê dat ontwikkeling nie aangejaag kan word 
nie, maar dat daar in die laaste twee jaar is iets aan die gebeur is; ‘Orania se tyd het gekom’.  

Hy bedank die personeel van die kantoor en wens hulle geluk met die reelings en aanbied van die 
naweek. Hy bedank ook die lede teenwoordig en Orania Beweging lede vir hulle bydraes.  

3. Konstituering 
 
‘n Kworum is teenwoordig. 
 

4. Goedkeuring van die notule van 15 November 2020 

Geleentheid word gegee aan die teenwoordiges om die notule van 2020 deur te lees. Daar is geen 
vrae nie. Mnr Carel Boshoff IV stel voor dat die notule aanvaar word en Prof Matie Hofmann 
sekondeer die voorstel. 

5. Sake voortspruitend uit die vorige notule 

Daar is geen sake voortspruitend uit die vorige notule nie. 

6. Verslag van werksaamhede 2021 

Die Uitvoerende Hoof, mnr Joost Strydom hou die werksaamhede van die Orania Beweging  voor. 

 Hy bedank al die Orania Beweging  lede wat die geleentheid bywoon. Hy sê die bestaansreg van 
die Orania Beweging  is  uniek. Dit sou nie maklik deur Vluytjeskraal Aandeleblok Beperk of die 
Orania Verteenwoordigende Raad behartig kon word nie.  

Die Orania Beweging kantoor het gedurende 2020 ‘n baie onseker tyd beleef. Probleme wat 
oorkom moes word tydens die Covid pandemie was onder andere die Orania Beweging filiale wat 
ontbondel moes word, aanpassings in die kantoor gemaak word,  finansieële probleme herstel 
word en skade aangerig deur kuber krakers moes herstel word. Des nieteenstaande hierdie 
aanpassings moes nuwe werwingstrategieë ontwerp en aangewend word en ten spyte van ‘n 
moeilike jaar het die Orania Beweging se ledetal met 33.57% gegroei. 

Orania Beweging het volgens Mnr Strydom ‘n baie interessante media jaar beleef. Elke 
geleentheid om met media te skakel word gesien as ‘n positiewe geleentheid maar soms het ‘n 
negatiewe gesindheid soos met die BBC geval veroorsaak dat ‘n versoek afgewys is. Media berigte 
in 2020 en 2021 word uitgewys. 

Van die besoeke wat gedurende 2019/2020 ontvang is. 
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1.  In 2019 het dit 2 keer gebeur dat 5 verskillende internasionale media spanne binne een week 
besoek afgele het in Orania, sommiges tegelyktydig. 

2. In 2020/2021 het die volle Indonisiese Konsulaat besoek afgelê na drie vooraf besoeke deur 
verskeie lede. Gedurende die volle konsulaat se besoek is ‘n kultuurdag saam met die Orania 
Beweging aangebied op Orania. Baie waardevolle verhoudings gesmee.  

3. Die VF Plus se Stadsraad-, Wetgewer- en Parlementslede. 
4. ‘n Studiegroep uit die Tseggiese Republiek. 

Konfrontasie en negatiewe publisiteit soos deur die Minister van Onderwys, Mnr Lesufi, wat ‘n 
hewige landswye debat oor Orania ontlok het, het ‘n baie positiewe reaksie by die 
verteenwoordigers van die Khoisan gemeenskap ontlok. Hulle het berig dat hulle hulself 
vereenselwig met Orania as ‘n kultuurgemeenskap. 

Die Uitvoerende Hoof verduidelik die konsep van gedesentraliseerde propaganda en sê dat hierdie 
benadering in die toekoms beproef en ontgin sal word.  

Hy vra verder die vraag of Orania ‘n bestaansreg het in isolasie? Hy sê Orania is nie ‘n plek 
waarheen die Afrikaner net vlug, die laaste bastion waar daar vasgehou word aan die laaste bietjie 
taal, laaste bietjie kultuur en laaste bietjie identiteit nie. Hy sê dat Orania in teendeel daarvan nie 
‘n muur om homself moet bou nie, maar dat dit ‘n plek moet wees waar elke Afrikaner deel van 
die ideemuur is. ‘n Plek om aan te meld en waar die vlam van idees aangesteek en uitgedra moet 
word. 

Die jaarverslag word afgelsuit met die vertoon van ‘n kort treffende video wat opgestel is deur die 
Orania Beweging se kantoor. Hierdie video is gemaak mbv buitelandse ondersteuners se insette 
en het reeds wêreldwyd baie steun ontlok. 

Kommentaar 

Die Voorsitter bedank die Uitvoerende Hoof vir die afgelope jaar wat hy betrokke was by die 
Orania Beweging en vir die ongelooflike bydrae wat hy gemaak het gedurende hierdie tyd.  

Die Voorsitter meld dat die afgelope jaar ‘n traumatiese jaar was vir almal en so ook met die 
afsterwe van lede van die Orania Beweging . ‘n Mosie van rou word uitgespreek teenoor geliefdes 
wat gedurende hierdie jaar gesterf het, soos Prof Jaap Steyn, Mnr Koos van Antwerpen, Mev 
Adelaide Boshoff, Dr Chris Jooste, Mev Naomi Kriel en Mnr Jan Joubert. 

7. Finansiële State 2020 

Die finansiesle state van 2020 word voorgehou deur Mnr Frans de Klerk. Hy dui aan dat die  finale 
state die vorige dag vanaf die ouditeure ontvang is en dat daar kwalifikasies deur die ouditeure 
gemaak is wat nog deurgewerk moet word. 

Mnr de Klerk verduidelik dat die fondse van die Orania Beweging deur ledebydraes verkry word 
en aangewend word om die boodskap van selfbeskikking so uit te dra dat die ledetal jaarliks voorts 
sal bly groei. Fondse word ook aangewend om hulp te verleen aan die onderwys, bejaardes en 
hulpbehoewendes. ‘n Belegging van R500,000 is gemaak in die Orasol Beleggingsfonds. Daar word 
ook reeds R1 miljoen rand met goeie rente geleen aan die Orania Stadsboufonds vir die uitbou 
van infrstruktuur binne Orania. 

Mnr de Klerk wys op die werk wat deur Senbel gedoen word en vra dat die Orania Beweging lede 
name en kontakbesonderhede van familie en vriende aan die Orania Beweging kantoor sal 
deurstuur. 
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8. Aanstelling van ouditeure 

‘n Voorstel word gemaak om Logista aan te stel as ouditeure vir 2021. Die voorstel word deur Mnr 
Carel Boshoff IV aanvaar en deur verskeie lede gesekondeer. 

9. Verkiesing van Raadslede 

Met die aanvaarding van die nuwe grondwet in 2019 is daar ‘n voorskrif dat die Orania Beweging  
Raad slegs uit 30 lede sal bestaan. Vanaf die vorige bestel na die nuwe bestel moes ses oudste 
lede uittree sodat  30 lede sou oorbly. 6 Stigterslede is in 2020 geko-opteer om weer te dien. In 
die huidige jaar is die 10 lede wat reeds langste lidmaatskap beklee, genomineer en weer 
aangestel. Tien Orania Beweging lede moet dus in 2022 voor die vergadering deur ander lede van 
die Beweging genomineer word om as die nuwe raadslede te dien. 

Die Voorsitter lees daarna die name van die 10 lede wat in 2022 sal uittree. Mnr Hendrik le Roux 
stel voor dat dit so aanvaar word en Mnr Sam de Klerk sekondeer die voorstel. 

10. Mosies 

Geen mosies is ontvang nie. 

11. Terugvoer Orania Beweging  Internskapsprojek 

Mej Cara Tomlinson doen ‘n voorlegging van haar ervaringe tydens internskap by die Orania 
Beweging . Sy bedank die Beweging vir die tyd wat sy daar spandeer het en sê dat sy meer daar 
geleer het as by enige van haar dosente. Sy lewer ‘n roerende toespraak oor die geleenthede wat 
Orania aan die jeug bied om te leer oor vryheid en dit te ervaar. Sy sê ook dat die belangrikste wat 
sy geleer het was dat Christen Afrikaners in Orania vry is om hulleself uit te leef. Sy sluit af met 
Heb 11:1, ‘En die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge 
wat ons nie sien nie’. 

12. Orania van stad na streek 

Mnr Frans de Klerk lewer ‘n voorlegging oor ‘Orania van dorp na stad na streek na staat’. Hy 
verduidelik dat die pad na vryheid die staat as uiteindelike doelwit insluit, maar dat die stad 
eerstens ‘n kritiese vereiste vir vryheid is. Die voorlegging wat hy daarna voorhou is gedoen aan 
die hand van data wat verkry is uit navorsing wat gedoen is deur ‘n Nederlandse stad-en-
streeksbeplanner, Bart Boumann, wat tydens ‘n drie-maande besoek aan Orania en die 
omliggende omgewing navorsing gedoen het en ‘n omvattende verslag daaroor opgestel het. 
Syfers toon die aantal inwoners van verskeie dorpe aan en die verhouding tussen Orania en die 
omliggende dorpe. Dorpe in die streek word ook met mekaar vergelyk. ‘n Hipotese is opgestel wat 
die verband aandui tussen Orania en die omliggende streek indien Orania sou groei om ‘n volle 
streek te beinvloed. Die verslag is beskikbaar vir insae by mnr Frans de Klerk. 
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13. Besprekings 

Hierna volg verskeie besprekings deur die lede van die Beweging. Die eerste vraag het heelwat 
bespreking uitgelok en is gevra deur Mev Annelie de Villiers wat gevra het; ‘Wat doen Orania vir 
kultuur-arm Afrikaners ? Hoe gaan die Orania Beweging die leemte van inwoners wat nie volgens 
die Afrikaner kultuur grootgeword het nie, aanspreek? ’ 

Die Uitvoerende Hoof het aangedui dat mense mekaar opgewonde moet maak oor kultuur. Mev 
Renska Deetlefs sê dat kultuur eerstens by die gesin aangeleer word. Mnr Frans de Klerk sê dat 
elke geslag verantwoordelikheid vir sy eie geslag moet neem.  

Die Voorsitter waarsku dat Orania nie in dieselfde gat moet val soos die res van die wêreld waar 
27 miljoen vlugtelinge as migrante sommer net opdaag nie. Die Afrikaner indentiteit sal uitgeleef 
en beskerm moet word. 

Mnr Albert van Zyl vergelyk wat buite vir die Afrikaner kind geleer word en sê Orania het iets 
kosbaars wat beskerm moet word. Mnr Sam de Klerk sê dat Orania die sout en die lig van die 
wêreld moet wees. Dr Kuit vra; ‘wat as die getalle buite toeneem?’ Mnr Hendrik Bischoff sê Orania 
moet nie gewoond raak aan dit wat Orania besit wat spesiaal is nie, maar dit moet jaloers opgepas 
en uitgebrei word.  

Mnr Johan Odendaal sê dis strategies belangrik dat Orania ook tot oorkant die rivier moet uitbrei. 
Mnr Carel Boshoff IV verwys na Mnr Bart Boumann se studie en sê dat ander demografiese gate 
ook gevul moet word. Dr Pieter Mulder verwys daarna dat die ANC nog steeds die meerderheid in 
die Noord-Kaap het omdat die Nasionale party vroeër jare mense na die Kuruman distrik verplaas 
het. Hy sê ook dat die kern van ‘n volk gesond kan bly indien die kern bewaar kan word. Mnr 
Christiaan van Zyl maak die voorstel dat Afrikaner kinders kultuur ryke items vir Kerskgeskenke 
moet ontvang.  

14. Bedankings 

Mnr Pieter Bischoff  bedank die kantoor personeel vir al die reelings van die naweek wat met 
professionaliteit aangebied is.  Hy bedank al die kundige sprekers en Orania Beweging lede wat 
van ver gekom het en die betrokkenheid van elke lid.  

Mnr Bischoff groet: ‘Tot ons mekaar weer sien. Elke dag is ‘n dag nader aan Vryheid.’ 

 

 

 

 

            

FD JOUBERT:  VOORSITTER    DATUM 


