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Die ANB se 16de Hoofbestuursvergadering het op 18

April, net vier dae voor die kommuniste se vierde Alge-

mene Verkiesing, in Verwoerdburg plaasgevind. 
In 'n inspirerende toespraak het die ondervoorsitter van die ANB,
mnr. Johann Grobler, Hoofbestuurslede toegerus om die nuwe be-
deling onder 'n nuwe ANC-leier tegemoet te gaan.

Mnr. Grobler het Hoofbestuurslede weer daaraan herinner dat
Afrikanernasionaliste se weiering om deel te neem aan verkiesings
in die huidige kommunistiese stelsel in ons land beslis nie onge-
siens verbygaan nie. Hy het gesê dat ons verset teen die stelsel
daagliks ander volksgenote se aandag trek en hulle inspireer om
weer te dink oor die situasie waaronder ons tans as volk moet leef.
Hy het Hoofbestuurslede ook weer daaraan herinner dat daar reeds
in die verlede bewys is dat hulle wat geweier het om onreg en
onderdrukking te aanvaar en daarteen in verset gegaan het, telkens
die mense was wat die geskiedenis gemaak het. Die massas wat
deel geword het van die stelsel, is deur die geskiedenis geignoreer
en hulle was geen blywende faktor  nie.

Mnr. Grobler het weer daarop gewys dat Jacob Zuma 'n aartster-
roris en -kommunis is en dat hy reeds deur sy optrede in die verlede
bewys het dat hy geen simpatie met die saak van die Witman het
nie. Hy is niks anders as 'n uitgesproke vyand van Afrikanernasio-
nalisme nie.

Hy het ook weer daarop gewys dat die geskiedenis reeds 'n oor-
deel oor die ANC-regime gevel het. Nêrens in die verlede het enige
Swart regering nog daarin geslaag om as onafhanklike liggaam 'n
land op te hef tot die standaarde van die Westerse wêreld nie, het
mnr. Grobler gesê. Terselfdertyd is daar ook verskeie voorbeelde
waar Swart regerings in Afrika by Blanke regerings oorgeneem het,
maar die enigste resultaat was deurgaans dat standaarde en infra-
struktuur afgebreek en vernietig is.

Mnr Grobler het die Hoofbestuur gewaarsku dat kommunisme
besig is om in Suid-Afrika te floreer. Juis daarom is die bestaan van
'n organisasie soos die ANB broodnodig. Maar ons moet daarteen
waak om nie net voort te bestaan nie, maar ook aktief te werk na
ons doelwit om uiteindelik weer ons volk vry te kry van kommu-
nistiese oorheersing.

Die onbevoegdheid van die regime kan binnekort tot 'n enorme
krisis lei. Mnr. Grobler het daarop gewys dat ons in die land skaars

'n jaar voor die beoogde sokkerwêreldbekertoernooi staan en dat
daar tans geen teken is dat die land se infrastruktuur só 'n groot
geleentheid sal kan hanteer nie. Hy het daarop gewys dat daar tans
nie aldag genoeg brandstof en elektrisiteit vir normale gebruik in
die land is nie. Wat gaan oor 'n jaar gebeur as derduisende toeriste
op die land toesak en ekstra druk op die logistieke stelsels plaas?

Mnr. Grobler het weer daarop gewys dat ons as Afrikanernasio-
naliste dringend sal moet voorbrei vir die aanslag op ons volk, wat
sal verskerp as die huidige stelsel in duie stort. En dít kan binne-
kort gebeur. Daarom was sy voorstel en oproep dat ons as die ANB
sal moet begin mobiliseer en onder ons volk sal moet werk om voor
te berei vir die stryd wat voorlê, om te behou wat ons eie is. 
Mnr. Mornay Jansen, Penningmeester van die ANB, het vir oulaas

in dié posisie opgetree toe hy die ANB se begroting vir die nuwe
finansiële jaar aan die Hoofbestuur vir goedkeuring voorgehou het. 
Dit was duidelik uit mnr. Jansen se begroting dat die ANB se finan-

sies baie deeglik en verantwoordelik bestuur word. Die realistiese
groei in ANB se inkomste- en uitgawebegrotings is 'n bewys hiervan.
Daarby het die beweging se kontantbates die afgelope jaar ook baie
gesond gegroei. Die begroting is uiteindelik met dank goedgekeur.
Mnr Koos Venter, voorsitter van die ANB, wat ook as die vergade-

ring se voorsitter opgetree het, het mnr. Jansen bedank vir sy jare-
lange onbaatsugtige diens aan die beweging. Hy was van die begin
af deel van die organisasie se dagbestuur en hy kan trots voel
daarop dat hy die ANB se finansies in 'n baie gesonde toestand aan
sy opvolger oorgee.

Mnr. Emil de Villiers, ANB Hoofbestuurslid van Thabazimbi, is
eenparig aangewys as die ANB se nuwe Penningmeester. 

Die dames van die Akasia-tak van die ANB het weer gesorg vir
tee en verversings by die Hoofbestuursvergadering.                 

n
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Mnr. Mornay Jansen (regs) het by die afgelope
Hoofbestuursvergadering van die ANB aangekondig dat hy

ná vier en ’n half jaar as penningmeester van dié 
beweging, die tuig gaan neerlê. nr.  Mnr. Emil de Villiers,
voormalige Dagbestuurslid en ANB Hoofbestuurslid van

Thabazimbi is op die vergadering as die nuwe
Penningmeester aangewys. Hier wens mnr. Jansen sy

opvolger sterkte toe vir die taak wat vir hom voorlê.



Tyd om die ware Jacob Gedleyihlekisa
Zuma te leer ken

In hierdie Nuusbrief is die verloop van die sage rondom die poli-
tieke loopbaan van Jacob Zuma sedert Junie 2005 gereeld bespreek. 
Ons het baie vroeg in die begin van die sage, toe Shabir Shaik
destyds in 2005 skuldig bevind is aan bedrog en korrupsie, reeds
daarop gewys dat Zuma ondersteun word deur die kommunistiese
magte en dat hy nie maklik gekeer sou word om die volgende
staatshoof van Suid-Afrika te word nie.

Nou is dit 'n werklikheid. Die ANC het hul vierde agtereenvol-
gende klinkende oorwinning by die "demokratiese" stembus behaal
en Zuma word eersdaags ingesweer as die land se nuwe president.
Miskien is dit nou die regte tyd om weer die kollig op Zuma self te
laat val, sodat 'n mens kan probeer bepaal met wie ons eintlik hier
te doen het.
Zuma het die openbare lewe betree as 'n ongeletterde met byna geen
skoolopleiding nie. Later, nadat hy in die sestigerjare as terroris en
kommunis op Robbeneiland toegesluit is, het hy weer skooloplei-
ding ontvang. Maar die meeste bronne oor hom is dit eens dat hy
nie baie verder as standerd vier gevorder het nie. Hy het dus eintlik
net geleer om te lees en te skryf en die basiese beginsels van reken-
kunde onder die knie te kry.
Die groot fout wat baie mense - ook Afrikaners - egter maak, is om

Zuma summier as dom af te maak. Jacob Zuma het nie veel ge-
leerdheid nie en hy kan sekerlik ook nie as 'n intellektuele reus be-
skou word nie. Maar daar is sekere aspekte van die politieke- en
openbare lewe waarin hy besonder goed opgelei is en waarin hy
ook baie bedrewe is. As strateeg is hy besonder vaardig. Hy het in
die 1970's deeglike militêre opleiding in Mosambiek van die top
USSR-kommuniste ontvang. En hy het vroeg in sy openbare loop-
baan al uitgeblink as 'n bedrewe insamelaar, hanteerder en ontleder
van inligting. Hy was nie verniet in die laat tagtiger- en vroeë
negentigerjare die ANC se hoof van intelligensie nie.
As strateeg was hy die man wat deur die ANC gebruik is om die

Zoeloekoning in die middel 1990's vir die ANC-saak te wen. Hierin
het hy 'n ou jakkals soos Gatsha Buthelezi soos 'n amateur laat lyk.
As militaris was hy ongenaakbaar. Hy was in beheer van baie ter-
roriste-operasies teen die vorige regering en hy was betrokke by die
opleiding van jong terroriste in militêre kampe in Mosambiek,
Swaziland en Zambië. 
Een van die belangrikste feite oor Zuma is dat hy sedert 1963 reeds

lid was van die SAKP. Hy is deur die USSR opgelei. Hy is dus 'n
harde kommunis. Hoewel hy tans nie openlik dien op enige komi-
tee van die SAKP nie, was hy ná 1994 nog aktief betrokke by die
SAKP. Voor dit was hy tot diep in die 1980's op die SAKPse uitvoe-
rende komitee.

Sedert die begin van Thabo Mbeki se tweede termyn as president
in 2004, was dit duidelik dat daar onmin in die geledere van die ANC
en hul kommunistiese- en sosialistiese bondgenote, die SAKP en
Cosatu was. Van die begin af was dit ook duidelik dat Zuma hul man
was wat hulle sou stoot om die volgende president van die land en
leier van die ANC te word. En in Desember 2007 het hulle die
Mbeki-kamp verpletterend verslaan.

Suid-Afrika se nuwe staatspresident is dus 'n deurtrapte kommu-
nis en hy word deur die kommuniste en sosialiste ondersteun. Hy
skuld hulle dus en die dag van terugbetaling sal nou vinnig nader-
kom. Vir Suid-Afrika beteken dit net een ding - die stempel van die
kommunistiese diktatuur op hierdie land sal dag vir dag van nou af

al hoe duideliker afgedruk word.
Al die ander sake rondom Zuma, soos die korrupsieklagtes teen

hom, was maar net simptome van die siekte waarin ons land vas-
gevang is onder hierdie kommunistiese Swart regime. Zuma is
beslis nie die enigste korrupte leier in die ANC nie. Maar Zuma het
ook ander eienskappe, behalwe vir sy onbeholpe en korrupte aard,
wat reeds met die Shaik-hofsaak duidelik geword het. Dit is juis
hierdie ander eienskappe wat die grootste effek op die lewe van baie
Afrikaners in hierdie land gaan hê in die dae en maande wat kom.

So baie Afrikaners glo dat Zuma inderwaarheid 'n vriend van die
Afrikanervolk sal wees. Daar is selfs groepe wat glo dat hy verbind
is tot nuwe betrekkinge met die Afrikaners, wat ons situasie in die
huidige bedeling sal verbeter. Vir hulle sal dit raadsaam wees om
weer na Zuma se verlede te gaan kyk. Maar dit sal ook raadsaam
wees om weer na hom as persoon te kyk. Jacob Zuma se tweede (tra-
disionele) naam is "Gedleyihlekisa". Hy heet dus Jacob Gedleyihle-
kisa Zuma. 
Afrikaners moet deeglik kennis neem van die betekenis van hierdie

Zoeloenaam van Jacob Zuma. In Afrikaans vertaal beteken die naam
Gedleyihlekisa letterlik die volgende: "Die een wat groot skade
doen, terwyl hy voorgee om jou vriend te wees!"

Bittereinders en opportuniste

Dis altyd lekker om as Afrikanernasionalis ná 'n verkiesing in die
nuwe Suid-Afrika letterlik vlekkeloos tussen ander te kan beweeg.
Terwyl ander soms skaam is vir die verraaiersmerk wat die regime
se ink op hul duime gemaak het, kan Afrikanernasionaliste trots
daarop wys dat ons geen deel het aan hierdie drakoniese kommu-
nistiese stelsel nie.

Dis tog interessant hoe al die opportuniste onder Afrikaners die
afgelope maande met allerlei bogpraatjies gekom het om op Afrika-
ners wat hulle nie met die stelsel wil besmet nie, se gevoel te speel. 
Die mees algemene bogstorie was die aantyging dat 'n persoon wat
nie stem nie, nie agterna mag kla oor dinge wat verkeerd loop nie.
En dan was daar die ander bogstorie dat Afrikaners wat nie stem
nie, hul stem inderwaarheid ten gunste van die ANC mors.

Die eerste redenasie grens aan die debatsvermoeë van 'n laer-
skoolkind. Ons betaal tog almal belasting. En die boikot van die
stembus is dekades lank al oral oor die wêreld 'n aanvaarde wyse
om jou misnoeë met die stelsel te wys.

Die tweede redenasie hoor Afrikanernasionaliste al baie jare lank.
Dis nie iets wat nuut is aan die huidige bestel nie. In die goeie ou dae
toe ons die verraderlike regering van John Vorster beveg het, is daar
ook aan kiesers gesê dat hulle vir Vorster moet stem om die liberale
PFP uit die regering te hou en dat hulle nie hul stem op die "regter-
kant" moet "mors" nie. Later, toe die stemme aan die regterkant
opsetlik verdeel is, is daar ook vir kiesers wat die ware nasionalistie-
se keuse wou maak, gesê dat hulle hul stem sou mors op 'n "klein"
partye en dat die PW Botha regering daarby sou baat!
Die verkiesing is nou verby en ons as Afrikanernasionaliste is trots

daarop dat ons nie deel van die sirkus was nie. Die boodskap moet
nou uitgaan na die opportunistiese bogpraters - hulle wat so graag
die Afrikaner se stem wou inpalm om weer op die soustrein te kon
klim, waar hulle uit die vet vleispotte kan eet, nadat hulle trou ge-
sweer het aan die goddelose grondwet van die kommuniste: Wat het
hulle die afgelope 15 jaar bereik? Kon hulle keer dat die ANC en sy
bondgenote een enkele kommunistiese wet in die parlement goed-
keur?  Kon hulle die onbeholpenheid, onbevoegdheid en agteruit-
gang van openbare dienste stuit? Kon hulle keer dat skole en uni-
versiteite deur massas barbare oorstroom word en oorgeneem
word? Kon hulle die situasie rondom wet en orde verbeter?
Op al hierdie vrae is die antwoord natuurlik "nee". Want die oplos-

sing van ons volk se probleme lê buite die huidige bestel. Daarvoor
veg elke opregte Afrikanernasionalis steeds onverpoos voort.  n
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Die internet bied 'n wye spektrum van kommunikasie met 'n ver-
skeidenheid van mense waarmee daar oor basies enigiets denkbaar
gedebatteer of gesels kan word, afhangende van die tipe gesels-
forum wat jy besoek.
Op die internet is daar verskeie geselsforums beskikbaar waarop daar

verskillende onderwerpe bespreek word. Ook volksgeoriënteerde
onderwerpe word aangespreek. So byvoorbeeld bestaan daar groepe
soos die Volksbrandwag se forum waar daar besprekings oor veilig-
heid, weerbaarheid en geskiedenis plaasvind. Dan is daar ander soos
Stormfront White Nationalists, wat nie altyd bevredigende gesprek-
ke oplewer nie, maar internasionaal vir die witman daargestel is. So
is daar ook nog heelwat ander groepe waar daar veral volksake be-
spreek word. Deelname in hierdie forums is 'n wonderlike manier
om 'n organisasie soos die ANB te promoveer en mense te oorreed
om betrokke te raak by die volksaak. Dit kan dus 'n groot aanwins
wees tot die uitbouing van 'n organisasie en ook volksnasionalisme
as sodanig. 
Geselsforums is een manier om met voortreflikheid 'n organisasie uit

te bou. Daar is wel ook ander maniere wat as 'n groot bate kan dien.
So byvoorbeeld is daar die toegejuigde én betwiste Facebook. Dis 'n
forum waar enigiemand gratis kan aansluit, hul eie profiele en groepe
skep en bespreek wat hul wil, vir die wêreld om te sien. Jy kan groepe
stig wat oor enigiets handel, hetsy jou taal, geloof, politiek, besigheid,
stokperdjie of enige ander spesifieke saak. Ook persoonlike profiele
word so geskep en onderhou. In die groepe self kan daar ook oor ver-
skillende onderwerpe gesels word met mede groepslede.
Alhoewel "enigiets" nie altyd goed is nie, kan jy tog dié middel van

kommunikasie vir 'n goeie doel aanwend, soos baie reeds al besig is
om te doen.
Tot verbasing vind 'n mens gou uit dat daar op Facebook 'n taam-

like groot groep jong Afrikaners is wat dié middel van kommu-
nikasie gebruik om hul gevoelens oor hul land, volk en taal uit te
spreek. Hierdie jong mense toon soms 'n duidelike en onbeskaamde
aanvoeling vir die beginsels van Afrikanernasionalisme. 
Daar is baie Facebook-groepe op die internet wat deur jong Afrika-

ners geskep word en wat konsentreer op hul gevoelens teenoor die
ANC-regime, die woede in hulle teenoor gruwelike gebeure wat die
Afrikaner of witman in Suid-Afrika raak en ook geloofsake. 

Ek het self 'n groep op Facebook begin met die doel om gesprek
oor Afrikanernasionalisme aan te help. Dié groep se naam is "Afri-
kaners verewig! Lewe die Boer!" en dit is net vir Christen Blanke
Afrikaners oopgestel. Die groep het alreeds tot 100 lede in 'n kort
tydjie gegroei en is steeds besig om te groei. Op hierdie forum word
die ANB geadverteer deur die beweging se doelstellings en begin-
sels daar te publiseer en ook kontakbesonderhede vir mense wat
belangstel om aan te sluit by die organisasie. Daar word ook artikels
geplaas wat kom uit die ANB Nuusbriewe vir almal wat aan die
groep behoort om te lees en daar word op 'n gereelde basis 'n "ge-
dagte vir die dag" boodskap uitgestuur vir elke lid van die groep --
'n baie doeltreffende metode van propaganda.
Vanaf die groep se webruimte is daar dan ook skakels wat die besoe-

ker direk na die ANB en die Volksbrandwag se webtuistes stuur. 
Daar is nog verskeie ander groepe wat gerig is op Afrikaners vir

wie volkseie gevoelens belangrik is, wat veral deur jong Afrikaners
gestig is en bedryf word. Daar is die groep "Ons sal lewe ons sal
sterwe, ons vir jou Suid-Afrika" met 'n ledetal van meer as 14 000.
Dan is daar nog "100% Boer" met 70 lede, "Afrikaanse Blanke
Boere Mag (ABBM)" met ongeveer 1500 lede, "Wit Suid-Afrika"
met 375 lede, "Moord dossier en ander misdaad teen ons Blanke
bevolking van Suid-Afrika" met 200 lede, "Die tyd om op te staan is

nou" met 'n ledetal van 570 en "Afrikaanse Kultuur en geskiedenis"
met 410 lede. So kan 'n mens aangaan en nog heelwat soortgelyke
groepe opnoem. Daar is ook 'n paar Engelse groepe wat dieselfde
boodskap uitstuur as die genoemde Afrikaanse groepe.

Die jong mense wat deelneem aan hierdie internetgesprekke het
byna deur die bank 'n vlam van nasionalisme wat in hul harte brand
en hulle is op soek na maniere om uiting te gee aan hul gevoelens.
Deur groepe op Facebook op die internet te skep, beeld hul daardie
brandende wil om vry te wees uit.  

Daar is natuurlik ook die gevare verbonde aan dié fenomeen. Daar
is, soos altyd, die verraderlike invloede van organisasies wat met valse
intensies voorgee dat hul veg vir die vryheid van die Afrikaner volk.
Die VF+ adverteer hulself byvoorbeeld redelik wyd op Facebook met
advertensies wat hul verkiesingspropaganda soos die "Te wit vir 'n
werk?"-plakkaat en ander soortgelyke propaganda bevat. Met hier-
die tipe propaganda word baie jong Afrikaners beïnvloed om die
VF+ te begin ondersteun, want vir 'n jongmens vandag is dit baie
aanloklik as iemand 'n direkte stelling maak waarmee hulle kan
identifiseer. Hulle het natuurlik nie altyd die kennis om deur die
VF+ se politiekery te sien nie.
Hierdie tipe misleiding skep by jongmense die indruk dat die VF+

eksklusief vir hulle regte veg. Maar sodra die party se leiers gekon-
fronteer word, skram hulle weg van eksklusiwiteit, omdat hulle na-
tuurlik bang is vir die "rassisme"-etiket. Baie jong Afrikaners is egter
keelvol vir diskriminasie teen hulle net omdat hulle Blank is en daar-
om soek hulle na 'n organisasie wat hierdie probleem eerlik aan-
spreek. So beland hulle soms in die greep van die VF+ se misleiden-
de propaganda, wat meesterlik op emosionele kwessies konsentreer,
sonder om werklik vir die vryheid van die Afrikanervolk te veg.
Dan is daar natuurlik ook die DA, 'n totale mengelmoes van gelo-

we, rasse en kulture wat 'n wonderlike prentjie skep van hulself in
sommige Facebook groepe.   
Net soos die DAen die VF+ is daar nog ander partye van Suid-Afrika

wat Facebook gebruik om hulself te adverteer om lede te werf. Op
hierdie manier word daar tog 'n groot groep jong blankes, wat totaal
en al oningelig is, ingetrek. Die enigste manier om hierdie jongmense,
wat daagliks ure voor hul rekenaars deurbring, ten goede te beïnvloed,
is deur die regte mense op die internet te plaas wat inligting en feite
oor die stryd van Afrikanernasionalisme kan publiseer, sodat daar ook
'n alternatief beskikbaar is vir die soekende jong Afrikaners. 
Deur mense wat 'n wye algemene kennis het en ingestudeer is in ons

volksgeskiedenis, met die massa via internetkommunikasie te laat
kontak maak, kan daar 'n goeie perspektief geskep word vir hierdie
jongmense en ander wat op soek is na inligting. Dit is van uiterste
belang dat hierdie jong mense deur 'n organisasie of individue soos die
ANB en sy ondersteuners genader word, sodat die veglustigheid en
wil om te volhard wat diep in hul harte brand tot die Afrikaner se stryd
gewend kan word en nie verlore gaan in 'n mengelmoes van die kom-
munistiese lewenswyse en volksverraaiers wat gretig is om jong Afri-
kaners te beïnvloed met hul valse voorwendsels nie.  
Net soos dié middel van kommunikasie ten goede aangewend kan

word is daar natuurlik ook ander wat dit vir hul negatiewe doelein-
des gebruik, nie net ten opsigte van misleidende organisasies nie,
maar ook deur individue. Mense soos die sogenaamde "alternatiewe
Afrikaner" Koos Kombuis en ander sogenaamde "kunstenaars" is
ook aktief op die internet. Hulle trek gereeld te velde teen die soge-
naamde pro ou-Suid-Afrika groepe op dié netwerk en probeer om
hul te laat verwyder deur hul te rapporteer en aan te kla van "ras-
sisme" of iets dergeliks.   
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Die internet is vandag die maklikste en goedkoopste manier om jouself met die wêreld te verbind. Met die

gebruik van 'n rekenaar en die nodige hulpbronne wat daarmee gepaard gaan, kan jy binne minute met 'n

persoon of 'n groot groep mense in verbinding tree. GERHARD VAN DER GRIJP verduidelik in hierdie

artikel hoe internetkommunikasie nuttig gebruik kan word in die stryd van Afrikanernasionalisme.

(Vervolg op bl. 8)



Sedert die sogenaamde "val van kommunisme" in 1989 het die media
aanhoudend probeer om die man op straat te laat verstaan dat die
kommuniste se sogenaamde "rooi gevaar" oor en verby is.  As 'n in-
geligte persoon vandag in die openbaar of in die media waarsku teen
die kommunisme, word daar maklik met so 'n persoon die spot ge-
dryf, asof hy die kat aan die stert beet het. Kommunisme is mos dood
en glad nie meer 'n gevaar nie. Juis daarom steur die man op straat
hom vandag min aan die feit dat die ANC-regime sedert Mandela se
bewind in 1994 al krioel van harde en toegewyde kommuniste, wat
doelgerig werk in hul pogings om ons aan hul stelsel te verslaaf.
Die ANC en hul alliansievennote sit dus in die posisie dat hulle on-

der die dekmantel van "demokrasie" in staat gestel word om in elke
aspek van ons lewe hulself te vestig en voor te berei deur die regte
wette op die wetboek te kry om in staat te wees om uiteindelik as vol-
waardige kommunistiese regime met 'n ysterhand oor ons te regeer.
Omdat daar in die oë van die gebreinspoelde publiek nie meer iets
soos 'n kommunistiese gevaar bestaan nie, word die kern van die pro-
bleem in ons samelewing dus telkens misgekyk en nooit aangespreek
nie. En as daar 'n paar "verdwaalde" stemme na vore kom om teen
die dreigende rooi golf te waarsku, word hulle uitgelag en afgemaak
as verkrampte idiote wat nog nie in die nuwe bedeling kon aanpas of
kan aanvaar dat "vryheid" in Suid-Afrika 'n "werklikheid" is nie.
As 'n mens egter George Orwell se beroemde en opspraakwekken-

de boek, 1984, vandag weer lees, kan jy nie anders as om sekere ten-
dense in dié verhaal raak te sien, wat daarop moet dui dat Suid-Afri-
ka inderdaad reeds ver gevorder het na 'n uiteindelike algeheel tota-
litêre staat waar die kommunistiese elite met algehele diktatoriale
mag en mening in beheer sal wees nie.

Die verhaal van 1984

Orwell se boek is geskryf in 1948, kort na die Tweede Wêreldoorlog.
Dit was aanvanklik waarskynlik bedoel as 'n waarskuwing aan die
wêreld teen die kommunisme, wat toe reeds die grootste deel van
Asië en die hele Oos-Europa ingepalm het. Orwell se verhaal was
futuristies en hy het die boek laat afspeel in 1984, wat dus nog 36
jaar in die toekoms gelê het. Hy het daarin 'n wêreld voorgestel waar
die hele samelewing beheer en gedurig mislei word deur 'n klein
groepie mense, wat hy "Die Party" noem.  Begrippe soos "vryheid"
bestaan nie vir die gewone mens in die staat waarin Orwell se roman
afspeel nie, maar tog word die massas mislei om te glo dat die stelsel
waaronder hulle leef die beste is waarvoor hulle kan vra.

Die boek is 'n roman wat die verhaal vertel van die hoofkarakter,
Winston Smith, 'n amptenaar in diens van "Die Party" wat regeer oor
Oseanië, 'n fiktiewe staat, wat basies Brittanje, Amerika, Australië,
Nieu-Seeland en Afrika suid van die Congo rivier insluit.  Dié staat
is gereeld in konflik en oorlog gewikkel met ander state, wat ook
saamgestel is uit verskillende bekende lande. 
Winston Smith, die hoofkarakter, werk vir "Die Party". Sy werk is

letterlik om die geskiedenis "reg te stel".  Berigte wat in die verlede in
die enigste nasionale koerant gepubliseer is en wat handel oor aktuele
sake, word vir hom deurgestuur. Sy werk is dan om die berigte oor te
skryf sodat dit moet ooreenstem met die huidige beleid of plan van
"Die Party". As die leiers van "Die Party" (veral die top leier, Big
Brother) iets doen of sê in die hede, moet Winston dan die uitgawes
van die koerant in die verlede op datum bring, sodat dit lyk of "Die

Party" konsekwent en betroubaar is in hul optrede. Enige verskille in
hul uitsprake, beloftes of voorspellings van die verlede, moet "regge-
stel" word. Hierna word die "reggestelde" berigte dan weer saam met
die koerant gedruk en in die argief gestoor. Alle vorige kopieë van die
koerant word dan vernietig. Op hierdie manier word die geskiedenis
dus effektief "reggestel" en dit is inderdaad 'n groot hulp in die metode
waarmee "Die Party" die gewone man op straat kan breinspoel.

Orwell slaag daarin om die boodskap oor te dra oor hoe effektief
hierdie taktiek van die klein groepie ingeligte mense in beheer van
die staat is. Selfs die hoofkarakter, wat in wese teen die stelsel rebel-
leer, erken gereeld dat hy soms self nie met sekerheid tussen leuens
en die waarheid oor die verlede en die hede kan onderskei nie.
Hierdie onderwerp van die "regstelling" van die geskiedenis is na-

tuurlik een van die grootste ooreenkomste tussen Suid-Afrika van-
dag en die fiktiewe totalitêre staat van die roman 1984. Dit is inder-
daad ook een van die grootse uitdagings van die stryd van Afrikaner-
nasionalisme vandag. As ons hierdie aspek van die stryd verloor, sal
die res van ons stryd geen sin maak nie. Ons moet eenvoudig werk
aan metodes om te sorg dat die waarheid en die feite oor ons eie ge-
skiedenis en die geskiedenis van Afrikanernasionalisme in Suid-
Afrika, suiwer gehandhaaf en bewaar word. Die grootste gevaar vir
ons stryd is dat die volgende geslagte van ons volk nie die waarheid
oor die geskiedenis sal ken nie. Hulle sal dus effektief onderdruk
kan word omdat hulle permanent aan 'n skuldkompleks sal lei oor
hul eie volk se verlede na aanleiding van leuens en misleidende
propaganda oor dinge wat soms nooit eers plaasgevind het nie. 

Breinspoeling en sielkundige manipulasie

Orwell se boek is legendaries, veral weens sommige terme wat hy
daarin geskep het en wat in enige soortgelyke sosiale stelsel herken
kan word. Sommige van hierdie terme, wat te doen het met die siel-
kundige manipulasie van die massas se denke, was byna profeties.
Hoewel dit in ons tyd nie altyd so kras uitgevoer word soos in die

verhaal nie, is die beginsels van sy konsepte soos "Thought Crime"
en die "Thought Police" byna identies. 

Dit kom daarop neer dat daar sommige denkrigtings in die same-
lewing is wat inderwaarheid verkriminaliseer word. In die roman
mag gewone mense byvoorbeeld nie eintlik vir hulleself dink nie.
Enige persoon wat die stelsel begin bevraagteken of moeilike vrae
vra, se lewe is letterlik in gevaar. Veral sekere onderwerpe is taboe.
In ons tyd vandag het ons basies met dieselfde beginsel te doen. Kyk

maar hoe word enigiemand vandag uit elke moontlike oord aangeval
wat enigsins sou probeer om "apartheid" of "afsonderlike ontwikke-
ling" te verdedig of te regverdig. Ook die kerke doen hieraan mildelik
mee, omdat hulle die beginsel van "apartheid" as sodanig summier as
"sonde" verklaar het. Iemand wat dus probeer om die feite oor ons
verlede in perspektief te stel, worstel onmiddelik met die probleem dat
hy dus "sonde" wil goedpraat. En siedaar, saak afgehandel!

Orwell slaag daarin om hierdie beginsels van die kommunis se
strategie so netjies te ontbloot, dat die leser inderwaarheid ook die
humor daarin raaksien. Hoe verder die leser lees, hoe meer kom hy
inderdaad onder die indruk van die mate waarmee mense verslaaf
kan word in 'n gek stelsel as die totale beheer volkome in die hande
van een party geplaas word.
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ooreenkomste tussen die situasie in Suid-Afrika vandag en die situasie van die stelsel waaronder die karakters in

die bekende skrywer, George Orwell, se opspraakwekkende boek, 1984, geleef het.



Ander kwessies wat hy aanspreek wat "Die Party" help om sielkun-
dig en fisies in beheer te bly is dinge soos totale sensuur en die
beheer oor die opvoeding van kinders.

Laasgenoemde onderwerp word baie deeglik in die roman han-
teer. Hy beskryf hoe die jeug op verskillende wyses van baie vroeg
af geïndoktrineer word om alles wat teen "Die Party" of die stelsel
is te haat. Omdat dit letterlik onwettig is om enige ongesensureerde
kennis of lektuur oor die verlede te besit, word kinders maklik van
kleintyd af gebreinspoel deur middel van propaganda wat oor tele-
visie uitgesaai word. Dis nogal interessant hoedat Orwell in 1948,
toe hy die roman geskryf het, reeds die gevaar van TV so akkuraat
kon voorspel in sy voorstellings as deel van die storielyn. 

In die verhaal praat hy reeds van 'n "telescreen" wat in elke huis
en in elke openbare plek geïnstalleer is, waardeur "Die Party" nie
alleen met die massas kan kommunikeer nie, maar waardeur hulle
ook in staat is om elke mens dop te hou. Vandaar natuurlik die
begrip van "Big Brother" wat jou die hele tyd dophou.

Die lekker lewe van die elite

Die gemiddelde Suid-Afrikaner van vandag weet instinktief dat daar
iets baie groot fout is met die sosiale stelsel in ons land. Maar weens
'n gebrek aan kennis kan die gewone man gewoonlik nie hierdie pro-
bleem opsom en koppel aan die kommunisme in praktyk nie.

Een van die beste metafore waarmee Orwell hierdie probleem in
sy boek illustreer, is die gaping tussen die lewensstandaard van die
gewone mens en die sogenaamde "elite". In die boek realiseer dit
as die verskil tussen die lewenstandaard van die gewone mense en
die leiers van "Die Party". 
Die hoofkarakter en almal in sy stand (asook die massas op straat,

wat inderwaarheid as deel van 'n stand nog laer as die hoofkarakter
leef) het deur die jare gewoond geraak aan swak standaarde. Hulle
glo, as gevolg van die propaganda waaronder hulle leef, dat hulle
inderwaarheid baie gelukkig is om wel sekere voorregte te kan ge-
niet. Maar die skrywer beskryf hoe die hoofkarakter moet klaar-
kom met swak kos, minderwaardige sigarette en tweedeklas drank.
Wanneer hy egter in aanraking kom met een van die leiers van die
binnekring van "Die Party" is hy verstom oor die kwaliteit van die
kos, drank en sigarette wat hulle geniet. Hy word ook vir die eerste
keer in sy lewe bekendgestel aan wyn. Dit is iets wat die laer klasse
nie beskore is nie. Hulle drink swak gehalte bier en Jenewer, maar
hulle glo dis die beste wat daar is.

Ook die omgewing waar die binnekring se mense woon en die
lewenskwaliteit binne hul huis is vir die hoofkarakter 'n openbaring.
Die weelde waarin hulle leef word in skerp kontras gestel met die
verval van die huise en dienste waaraan die laer klasse gewoond is.
Hierdie situasie is vir die nugter waarnemer merkwaardig ooreen-

stemmend met die huidige situasie in Suid-Afrika, na vyftien jaar
van kommunistiese bewind. Ten spyte van al die beloftes wat se-
dert die vroeë negentigerjare aan die Swart massas gemaak is, lewe
die meeste van hulle vandag in swakker toestande as vyftien jaar
gelede. En die "elite" is letterlik blinkvet van die oordaad waarin
hul leef. Oral waar 'n mens te doen kry met die "elite" van ons tyd
val dit jou op hoe lief hulle daarvoor is om uitspattig te leef. Die
meeste van hulle leef inderdaad ver bo hulle vermoeë, maar dit wil
voorkom of hulle obsessioneel is daaroor. Hulle dra die duurste
klere, besit net die beste selfone, ry peperduur motors en die don-
kerbril -- wat dag en nag, binne en buite gedra word -- is gewoon-
lik ook iets met 'n ontwerpersnaam.

Kortom gestel, die "elite" in Suid-Afrika, wat deur die bank in
"belangrike" posisies geplaas is as gevolg van hul status in "Die
Party" (die ANC), floreer in die uitspattige weelde waarin hul ver-
keer. En die grootste ironie daarvan is dat die massas in hul mil-
joene steeds hul stemreg in die "demokrasie" (lees diktatoriale tota-
litêre staat) van die nuwe bedeling gebruik om die "elite" in die be-

herende posisie te behou, al is daar werklik nie vir hulle enige duur-
same voordeel in die bedeling nie.

Afleiding vir die gepeupel

Ook wat betref die wyse waarop die massas se aandag afgelei word
deur die stelsel van "Die Party" in Orwell se boek, toon merkwaar-
dige ooreenkomste met ons eie situasie.  Orwell weef dit netjies by
sy verhaal in. Die hoofkarakter se kontak met die laagste vlak van
die samelewing bring hierdie situasie duidelik uit.
Orwell beskryf die tragedie van 'n bevolking wat soos willose skape

gebreinspoel is om nie die vermoë te hê om iets aan hul eie lot te doen
nie. Net om doodseker te maak dat hulle verslaaf bly aan die stelsel,
word hulle besig gehou met afleiding soos sport en dobbelary --werk-
lik 'n merkwaardige ooreenkoms met ons eie stelsel vandag. 
Ook deur die beskrywing van die hoofkarakter en ander karakters in

die verhaal se lewens- en wêreldbeskouing word die effektiewe strate-
gie van die kommunis om die morele waardes en standaarde in 'n
samelewing te vernietig, baie effektief uitgebeeld. Die situasie waarin
die hoofkarakter leef is die tipiese uiteinde van 'n kommunistiese
samelewing. Mense is liefdeloos, immoreel en bloeddorstig. Alle nor-
male gesagstrukture binne gesinsverband word byvoorbeeld afge-
breek en die gevolg hiervan is dat die gewone man 'n redelose instru-
ment in die hande van die mense in beheer (Die Party) word. Elke
moontlike sosiale orde wat in 'n Christelike samelewing verwag word,
bestaan nie in hierdie totalitêre staat nie. Is dit nie maar ook die stelsel
en situasie waarop Suid-Afrika baie vinnig afstuur nie?

Totale beheer

Die storielyn van die roman, 1984, handel basies oor die gevare as 'n
regime in enige land toegelaat word om totale beheer oor alles en al-
mal uit te oefen. Dus, dit handel oor die effek en praktyk van kommu-
nisme.  Dis die realiteit waarin mense leef wat alle vryheid verloor het. 
Onder die nuwe betuur van die ANC stuur Suid-Afrika al hoe vin-

niger af op 'n soortgelyke totalitêre diktatuur. Dit het oral in Afrika
gebeur waar die kommunisme met die mentaliteit van die Afrikaan
saamgesmelt het en in beheer geplaas is. Daarom is dit onafwend-
baar in Suid-Afrika, net soos ons bure in Zimbabwe ook onlangs
deurgeloop het.

Dis nogal jammer dat hierdie boek van Orwell nie ook, soos sy
ander briljante werk, Animal Farm, in Afrikaans vertaal is nie. Die
lees daarvan kan dalk net vir baie Afrikaners 'n bietjie perspektief
gee op ons eie situasie.                                                             n
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Geestelike weerbaarheid
deur

Mev. N. Reinecke, 2007

Hierdie uiters aktuele brosjure werp lig op die geestelike

aanslae wat soos vloedgolwe oor die skynbaar weerlose

mensdom spoel.

Reinecke aan die woord: "'n Godgesentreerde mens, sal probeer

om dit wat die lewe onderhou te verleng, beskerm, veredel, ver-

sier en verbly na te jaag en sal alles probeer vermy wat dit bena-

deel, verswak, verkort, bevlek, treurig stem of vernietig" -- tot

hierdie ideaal lewer sy haar bydrae.

Hierdie brosjure kan bestel 

word @ R15-00 posgeld ingesluit by:

Die Sekretaris,

Posbus 293, Ferndale, 2160



Na die Tweede Vryheidsoorlog het die Afrikaner hom min of meer
in dieselfde situasie as vandag bevind. Daar was 'n groep Afrikaners
wat na 1902 nie onder die Engelse vlag wou dien nie, en eerder na
die buiteland uitgewyk het. 'n Groot groep van hulle het hulself in
Argentinië gaan vestig met die doel om daar as 'n volk voort te be-
staan. Met die verloop van jare is hulle egter totaal en al opgeneem
in die plaaslike bevolking en het hulle van die aarde verdwyn.
Die tweede groep was die vyand gedienstig en het hulself verryk ten

koste van hul volk, later het baie van hulle verengels en vandag kry 'n
mens heelwat Engelssprekendes met Afrikaner vanne in Suid-Afrika.
Die derde groep Afrikaners het hul egter by hul Volk geskaar. Hulle

was verslaan, maar nie oorwin nie, en sou eerder saam met die volk
op die ashoop sit, alvorens hulle die land sou verlaat of saam met die
vyand sou heul. Aangespoor deur die heldedade en offers wat 27000
vroue en kinders in die Britse konsentrasiekampe gebring het, het
hulle aan die werk gespring, en 'n nuwe stryd begin. Dit was 'n stryd
vir voortbestaan. 'n Stryd vir hul geloof, hul taal en vir vryheid. Daar-
deur het hulle die Volk se moraal en selfrespek herstel en is die Engel-
se juk weer afgeskud. Polities reeds in 1948 met die oorwinning van
dr. DF Malan se HNPoor die Britsgesinde Smutsregering en staatkun-
dig in 1961, toe ons land 'n onafhanklike republiek geword het. 
Die grootste dryfveer van die Bittereinders na die Tweede Vryheids-

oorlog was hul Geloof en dat hul saak reg was voor God. En hulle het
beskik oor 'n heldedom wat hul gewete aangespreek het en hulle tot
verantwoordelikheid geroep het.

Geskiedenis word herhaal

Vandag herhaal die geskiedenis hom, daar is 'n groep wat hul heil in
die buiteland gaan soek, daar is 'n groep wat hul by die vyand - die
liberalis en kommunis - skaar. En dan is daar ook die groep wat
eerder saam met hul Volk op die ashoop sit, wat die volk se moraal
en selfrespek probeer opbou om Afrikanernasionalisme weer te laat
herleef. Dié groep is bereid om die stryd te voer en hulle word ook
aangespoor deur hul Geloof en die stemme van Afrikanerhelde wat
roep uit die verlede.

Die stemme wat vandag roep vir die voortsetting van die Stryd is
die stemme van 'n Willie van der Grijp, van 'n Hendrik de Wet, 'n
Jaap Marais, 'n Hendrik Verwoerd, 'n Hans Strijdom en 'n Daniël
Francois Malan. Selfs verder terug hoor ons die stemme van Paul
Kruger, Martinus Steyn en generaals Christiaan de Wet, Jan Kemp
en baie ander. Dan is daar natuurlik ook die stemme van die gewone
Afrikaners - vrouens en kindertjies, en selfs die van die ongebore
Afrikaner kindertjies wat nooit die lewenslig aanskou het nie.

Daar is die stemme van die tereggestelde Kaapse Rebelle wat hul
volk te hulp gesnel het ten spyte van die swaard van die doodstraf wat
oor hul koppe gehang het. Die Kaapse Rebelle het hulself geoffer vir
hul volksgenote. Hulle was diep gelowige manne wat hul hele le-
wenswandel totaal en al op die Bybel gegrond het. En dít was die
dryfkrag wat hulle aangespoor het om by die Vryheidsoorlog betrokke
te raak. Veral nadat die verskroeide-aarde beleid van Lord Kitchener
toegepas is, het hierdie manne tot die stryd begin toetree. Getuienis
hieroor is telkens tydens die verhore van die Rebelle gehoor. 

Die verhaal van Izak Liebenberg

Die verhaal van die Kaapse Rebelle is nie baie bekend aan ons volk
nie. Maar dit maak hulle aandeel in die stryd nie minder belangrik
nie. Inteendeel. Om die opoffering, heldemoed en toewyding aan

hul volk te illustreer, is dit goed om te kyk na die verhaal van een
van hierdie rebelle. Sy naam is Izak Liebenberg. Hoewel sy verhaal
nie algemeen bekend is nie, was daar ook baie ander soos hy en deur
die kollig op hom te gooi kan 'n mens 'n beter perspektief kry oor die
rol van die Kaapse Rebelle tydens die Tweede Vryheidsoorlog.

Lt. Izak Liebenberg was maar 18 jaar oud toe hy uiteindelik deur
die Britse magte opgehang is in Aliwal-Noord. Ook sy stem is deel
van die Stemme uit die verlede wat na ons roep.
Izak was deel van kommandant Gideon Scheepers se kommando,

wat aangekla is vir die moord op 'n Boere verraaier, Leopold Nieu-
meyer. Laasgenoemde was 'n gebore Vrystater wat later 'n onderne-
ming in Rhodesië bedryf het. Daarna het hy hom in Smithfield in die
Vrystaat gevestig. Na die anneksasie van die Vrystaat het Nieu-
meyer hom by die Engelse polisiemag op Smithfield aangesluit en
sy eie mense begin vervolg. Die Boere het hom as 'n verraaier ge-
brandmerk. Leopold Nieumeyer het hom veral toegespits op die
afbrand van Boerewonings en opruiming van vee, vroue en kinders. 
Kommandant Gideon Scheepers het opdrag gegee dat Nieumeyer

gevang en tereggestel moes word. Die Britte het hom egter as 'n
Engelse soldaat beskou, en hom vereer saam met al die ander wat in
diens van Haar Majesteit geveg het.

Nieumeyer was op pad na Aliwal-Noord se tronk met Boere wat
hy gevange geneem het. By hom was nog 'n verraaier en hendsop-
per, ene Van Aswegen. Toe hulle deur die Boere verras word het Van
Aswegen ontsnap en Leopold Nieumeyer is gevange geneem.
'n Paar myl verder het Nieumeyer probeer ontsnap. Hy het geweet

dat hy vir hoogverraad aangekla en tereggestel sou word. Luitenant
Fanie Swanepoel het aan kommandant Scheepers gerapporteer dat
Nieumeyer tydens die ontsnapping doodgeskiet is. 

Luitenant Izak Liebenberg is op 12 Julie 1901 in die Kamdeboo
gevange geneem, en is op 20 November 1901 van moord en mede-
pligtig aan moord aangekla. Tydens die verhoor van luitenant Izak
Liebenberg het twee ander gevange burgers - Tobias du Plessis en
ene Steenberg - in ruil vir hul vryheid getuig dat luitenant Izak
Liebenberg die eerste skoot op Leopold Nieumeyer geskiet het. Die
doodskoot het egter van luitenant Fanie Swanepoel se geweer ge-
kom. Swanepoel het egter reeds vroeër in 'n geveg gesneuwel en om
dié rede is daar besluit om Izak Liebenberg te vervolg en is hy skul-
dig bevind op die klag van moord op grond van Du Plessis en
Steenberg se getuies.
R.R. Walker, Liebenberg se prokureur, het in sy slotbetoog op talle

teenstrydighede in Tobias du Plessis se getuienis gewys. Hy het ook
gewys op die argument dat Nieumeyer se dood nie beskou kon word
as moord op 'n Britse soldaat nie, aangesien Nieumeyer niks anders
as 'n Vrystaatse burger was, wat sy eie mense en land verraai het nie.
Hy sou in elk geval deur die Boere in 'n krygshof skuldig bevind
geword het en hy sou beslis tereggestel gewees het indien hy nie
probeer ontsnap het nie.
R.R. Walker het ook daarop gewys dat ene Bester, wat uit die Britse

polisie gedros het en by die Boere aangesluit het, deur die Engelse
as 'n skurk en verraaier beskou is en dat hulle hom summier tereg-
gestel het. Maar dit is nie as moord beskou nie.

Van Leopold Nieumeyer, wat ook sy land verraai het, maak die
Engelse egter 'n held en martelaar en vervolg die rebelle wat hom
geskiet het vir moord. Walker wou weet waarom geniet die Boere
nie dieselfde reg om 'n verraaier tereg te stel as die Engelse nie. 
Terloops, gebeur hierdie selfde dinge nie ook vandag in die nuwe 
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Suid-Afrika nie? Ons soldate en offisiere word vervolg vir "wan-
dade teen die mensdom" of iets dergeliks en van hulle sit steeds in
die gevangenis. Maar Mandela, Mbeki, Zuma en baie ander loop
vry rond en word voorgehou as helde en martelare, sonder vervol-
ging vir die moorde op Burgers van Suid-Afrika deur terreurdade
voor 1994.

Izak Liebenberg word gehang

Izak Liebenberg is op 11 Januarie 1902 in die tronk in Aliwal-Noord
opgehang. Wat verbasend is, is die feit dat die verslag van skuldig-
bevinding en teregstelling agterna nêrens opgespoor kon word nie.
Dít ten spyte daarvan dat teregstellings van Rebelle tydens die oor-
log altyd volledig in alle koerante uitgebasuin is en dat die Rebelle
altyd in die openbaar gevonnis is. Die teregstelling het ook gewoon-
lik geskied met familie en Boere-goedgesindes teenwoordig. Maar
Izak Liebenberg is in die geheim in die agterplaas van die tronk
gevonnis en tereggestel.

Om alles te kroon is Liebenberg in werklikheid twee keer opge-
hang. En selfs in hierdie proses is sy geloof en vaste vertroue
geopenbaar. 

Die gebeure van 11 Januarie 1902 is as volg deur 'n penkop, ene
Von Caues, wat ook in die gevangenis was, oorvertel:

"Vroeg die volgende môre het ek wakker geword en twee mans
hoor sing. Hulle het die gesang 'Nader my God by U' gesing. Ek het
aanvaar dat dit Izak Liebenberg en die predikant was wat heelnag
by hom gewaak het.

"Teen nege-uur die oggend het al die krygsgevangenes teen die
muur van die gevangenis gestaan. Die galg was aan die eenkant van
die binnehof opgestel. Dit was doodstil toe Izak die binnehof inkom
en fier en regop met 'n grys pet op sy kop na die galg aangestap
gekom het. Hy het die trappies van die skavot opgeklim, omgedraai
en na ons teen die muur gekyk. En hy het gegroet met 'n knik. Toe
loop hy en gaan staan reg onder die tou. Die tou is om Izak se nek
gesit en die hefboom is getrek. Izak het deur die valdeur geval en 'n
gordyn het gesak om die toneel te verberg. Ná 'n paar oomblikke het
die Kakies die gordyn weggetrek. En daar staan luitenant Izak
Liebenberg ongedeerd! Die stellasie was te laag, want Izak het met
sy voete op die grond gestaan.

"Die kakies het met pikke ingestorm om 'n gat onder die galg te
grawe. Izak het na ons teen die muur gestap, en ons met die hand
gegroet en 'n paar woorde met elkeen gewissel. Die Boere was
stomgeslaan en kon nie 'n woord uitkry nie, maar Izak het elkeen met
'n sterk stem aangespreek en bemoedig. Nadat hy die laaste Boer
gegroet het, het hy weer met vaste tred na die galg gestap, maar toe
hy by die laaste treetjie kom, het sy pet afgeval en teen die trap
afgerol. Hy het vir 'n oomblik geaarsel en dit het gelyk of hy wou
omdraai om sy pet op te tel, maar toe draai hy om en sê: 'Gaan maar,
ou pet, jou baas gaan ook.' Die proses is herhaal en Izak was dood."

Briewe aan sy familie

In Izak se laaste skrywes kom sy karakter sterk na vore. Dit was die
karakter van 'n dapper Afrikaner en gelowige. Ds. J du Plessis, sy
predikant, haal in 'n latere skrywe oor die gebeure aan uit 'n brief van
Izak aan sy moeder, wat tydens die verhoor in die konsentrasiekamp
was. En dan skryf ds. Du Plessis die volgende: "Op die Saterdag-
môre was Izak baie bedaard en stil, meer as ek, want toe ek vir hom
begin bid, en aan sy jeug en fiksheid dink, kon ek my trane nie be-
dwing nie. Geen woord kon oor my lippe kom nie". In sy skrywe
noem Ds. Du Plessis ook die volgende woorde van Izak: "My moe-
der is 'n Christen. Sy weet waar sy haar vertroosting moet soek. God
self sal haar krag gee."

Die aand voor sy teregstelling het Izak die brief aan sy familie
geskryf:

Aliwal Noord
10.1.1902

My Moeder en Broertjie,

Ek weet maar te goed hoe bitter die kelk vir u is om die treurige ty-
ding van my te kry. Maar my geliefde Moeder, u moet tevrede wees
om die doodsberig van u seun te ontvang. U moet reken die wil van
die Here moet geskied, hoe bitter dit ook al vir u mag wees. Moeder,
die Here het al my oortredinge vergewe en ek behoort aan die Here.
Wat Hy doen is welgedaan.

Ek wens u Gods beste seën toe en aan broertjie en vriende die-
selfde.

Vaarwel, Moeder. Nou moet ons skei. So, dierbare Moeder en
vriende, moenie oor my treur nie. Ek is veilig by die Here en wat die
Heer doen, is welgedaan.

Ek het Ds. Du Plessis gevra om al my goed en portrette aan u te
stuur.  Dan kan u daarmee doen soos u goed dink.
As u en broertjie tog maar nou hier by my was. Ag, Vader en twee

broers weet nie eers in watter toestand ek is nie. As u hulle eendag
ontmoet, sê vir hulle, hulle moet hul toevlug tot die Heer neem. Hy
sal hulle red.
Moeder, al my hoop het ek op die Heer gevestig. Wees vir die laaste

keer gegroet.
Van u seun,
Izak Bartholomeus Liebenberg.

Izak het ook aan sy jong broertjie die volgende brief geskryf:

VAARWEL
De laaste brief van eenen Veroordeelde

Liewe Boetie,
Hou dit as 'n gedagtenis van jou veroordeelde broer wat môre opge-
hang sal word. Hy het sy Heer gevind. Wees getrou aan jou Heer en
aan jou land! Ek gaan julle verlaat met 'n verloste hart en wens julle
Gods rykste seën toe.

O, dit is bitter! My ure is getel. Ek sal die Here dank as die tyd
aangebreek het, maar ek moet wag op my Verlosser en Saligmaker.
So, my Boetie, dink aan jou God in jou jong dae met 'n opregte hart.

Jy moet sê: "Van nou af wil ek my God dien en vaarwel sê aan
wêreldse geselskap en ydelhede. Van nou af wil ek 'n Christen wees."
O, Boetie! Glo dit waaragtig en dan hoef jy nooit bang te wees vir

die dood of hel nie.
Vaarwel, my dierbare Boetie! Vaarwel! My Vader roep my: Kom!
Hou hierdie brief as 'n gedagtenis aan jou nooit vergetende broer.
I.B. Liebenberg
Gebore 8 Julie 1883
Tereggestel 11 Januarie 1902 om 4 uur
Vaarwel!

Ons moet onthou dat Izak Liebenberg slegs 18 jaar oud was tydens
sy dood. Dit is weereens 'n bewys watter karaktereienskappe die
jong seuns van ons volk gehad het. Vergelyk dit met ons jong seuns
van vandag en self met die ouer geslagte. Dan is die verval duidelik
sigbaar. Daar lê op ons skouers as ouers en jong mense die groot ver-
antwoordelikheid om weer ons kinders as opregte dapper Boere en
Afrikaner-Nasionaliste groot te maak, sodat daar weer Izak
Liebenbergs in ons volk sal wees. As ons dit nie doen nie, was die
offers van Izak Liebenberg en van 27000 vroue en kinders en baie
ander soos hulle verniet.

Daarom laat ons antwoord op hul stemme wat roep. Daar is 'n
nageslag wat wag. Laat ons die stryd van die Bittereinders stry, tot
die bitter einde!
Met ons land en met ons nasie, sal dit wel wees, God regeer!  

n
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ANB KONTAK BESONDERHEDE
Indien u enige verdere inligting verlang kontak gerus enige

van die ANB Dagbestuurslede.

l Koos Venter (Voorsitter)             - Tel 083 465 8300

l Johann Grobler (Ondervoorsitter)  - Tel (014) 763-3920

l Emil de Villiers (Penningmeester) -  Tel 082 651 6775

l Jannie Brink (Sekretaris)         - Tel (011) 787-7895

- Faks (011) 787-8312

l Carel van der Grijp (Addisionele lid) - Tel 072 593-0491

Rig alle korrespondensie aan:

Die Sekretaris, Afrikaner Nasionalistiese Beweging

Posbus 293, Ferndale, 2160

e-pos:  Nasionalis@vodamail.co.za

Webwerf: http://anbsa.co.za

DONASIES

Donasies is baie welkom en kan inbetaal word in die ANB se

bankrekening.
Eerste Nasionale Bank 

Rekeningnommer: 6207 397 999 3

Brandwagtak Bloemfontein  (Takkode 23 05 34)
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Kaartjies is vooraf beskikbaar.
Kontak Sonja Venter - Sel: 083 245 3592 

Faks: 086 502 3006   E-pos: sonja-venter@lantic.net

ANB Republiekdagviering

30 Mei 2009
Die herdenking van die totstandkoming van ons Republiek word gevier met ’n

Koffiehuiskonsert
Kom geniet en waardeer saam

met ons die talente uit eie geledere

en dié van mense wat soos ons

voel, terwyl ons terselfdertyd die

48ste herdenking van die 

totstandkoming van die Republiek

van Suid-Afrika vier.

Kaartjies te koop teen 

R30 per volwassene en 

R20 per skoolkind onder 13.

Tyd: 18:30 vir 19:00

Adres:
N.G. Kerk Lyttelton Kerksaal 

Hoek van Burger- en

Langebrinkstrate, Lyttelton.

Hierdie individue val elke aspek van Afrikanernasionalisme aan deur
'n prentjie te skep van 'n "wonderlike reënboognasie" in Suid-Afrika. 
Die liberalis en sy leuens is dus ook aktief op die internet. Juis daar-

om moet hierdie kommunikasiemiddel baie meer effektief gebruik
word vir die saak van Afrikanernasionalisme, sodat die gebruiker 'n
alternatief kan hê om van te kies. 
Laat ons dus fokus op die positiewe redes waarvoor kuberkommu-

nikasie aangewend kan word, sodat ons daardeur die jeug van ons
volk en ook die res van ons volk as 'n geheel kan insig gee en kan
positief beïnvloed deur die waarheid vir hulle beskikbaar te stel. Die
internet is immers 'n instrument waar miljoene mense met die druk
van 'n knoppie of twee bereik kan word. 

Hoe om in te skakel op "Facebook".

1) Gaan na die webtuiste: www.facebook.com
2) Op die voorblad: Aan die linkerkant van die skerm kan jy jou
verkose taal kies (Afrikaans is Beskikbaar). Registreer met jou
naam en van of dalk 'n skuilnaam as jy verkies om anoniem te bly.
Kies dan 'n wagwoord en teken in.
3) Op die tuisblad: Soek vriende of groepe waarop jy 'n bydrae wil
lewer of met ander kommunikeer. (Soos byvoorbeeld groepe soos
"Afrikaners verewig! Lewe die Boer!" of "Ons sal lewe ons sal ster-
we ons vir jou Suid-Afrika!")                                                     n

Die voordele van kuberkommunikasie (vervolg)

Verversings sal bedien word en is by die prys ingesluit.


