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ANB STIGTERSLID, FRIK HERMAN, WREED VERMOOR
Mnr. Frik Herman, 78-jarige skrywer, digter en Afri-

kanernasionalis in murg en been, is wreed vermoor

op sy plaas, Die Laaste Watergat, naby Alma in die

Noord-Transvaalse Waterberge, waar hy alleen

gewoon het.
Mnr. Herman was jare lank 'n bekende persoonlikheid in nasio-

nalistiese volkskringe. Hy was ook 'n stigterslid van die ANB.  

Na sy aftrede het hy hom op sy plaas afgesonder, waar hy sy tyd

verwyl het deur te skryf en deur sy plaaswerf eiehandig te omskep

in 'n merkwaardige volksmuseum. Beelde van volkshelde en ge-

denkplate was oral te sien. Mnr. Herman het hierdie kunswerke en

gedenkplate met boodskappe met 'n sterk Afrikanernasionalistiese

inslag alles eiehandig gemaak en onderhou.

Hy was nie 'n bona fide boer nie en was eerstens bekend as skry-

wer en digter. Hy het ook nooit van enige vreemde arbeid op sy

plaas gebruik gemaak nie. Inteendeel, geen vreemdelinge is daar

toegelaat nie. Hy het basies as kluisenaar op die plaas gewoon en

het selfs nie enige telefoon of ander tegnologiese hulp- of kommu-

nikasiemiddels besit nie.

Mnr. Herman was bekend as 'n besonder beginselvaste en diep

gelowige man, wat baie erns gehad het met die wel en wee van sy

volk. In sy skryfwerk het hy ook sy volk probeer oortuig om die pad

van die liberalisme en humanisme te vermy en eerder die beproefde

weë van Bybelgelowiges en Afrikanernasionalisme te bewandel.

Ernstige vrae word deur vriende na aan mnr. Herman gevra oor

die motief vir die moord op hom. Dit lyk of hy gemartel is en dat

hy waarskynlik 'n langsame en pynlike dood gesterf het. Hy was

reeds etlike dae dood toe sy liggaam deur 'n buurman ontdek is. Sy

hande was vasgebind en dit wil voorkom of hy homself dus nie

teen sy aanvallers kon verdedig nie.

Mnr. Herman se plaas, Die Laaste Watergat, wat hy so ongerep as

moontlik gehou het, was baie gesog. Dit is ook bekend dat hy aan-

biedinge vir die plaas ontvang het, maar dat hy geweier het om sy

grond te verkoop. “Oor my dooie liggaam”, was glo sy ironiese

woorde aan die buitelandse magnaat wat sy grond wou koop.     n

Hierdie twee foto’s, wat op die webwerf 

www.boerevryheid.co.za gepubliseer is, is geneem op wyle

mnr. Frik Herman van Alma se plaas. Hy het dié plaas

eiehandig ontwikkel en ’n indrukwekkende geskiedenis- en

kultuurmuseum daar gevestig. Mnr. Herman het al die werk

self gedoen sonder die hulp van enige vreemde arbeid.

ANB moet organiseer om die volk te bereik
Kom ons maak 2011 die jaar van organisasie en
uitbouing van die ANB. Dít was die kern van die
boodskap wat mnr. Carel van der Grijp, onder-
voorsitter van die ANB, aan Hoofbestuurslede ge-
had het by dié beweging se eerste Hoofbestuurs-
vergadering van 2011 in Verwoerdburg.
Mnr. Van der Grijp het beklemtoon dat enige plan-

ne wat gemaak word ten opsigte van byeenkomste
òf ten opsigte van aksies vanuit die ANB geen sin
sal maak as die beweging nie uitgebou word nie.

Hy het teenwoordiges op die vergaderig weer
herinner aan die ANB se enorme verantwoordelik-

heid om as beskermers en bewaarders van Afrika-
nernasionalisme op te tree. Hy het daarop gewys
dat ons al die kennis en argumente aan ons kant
het, maar dat dit ons niks gaan baat as ons nie tot
ons mede volksgenote deurdring nie.
Mnr. Van der Grijp het gesê as ons nie drasties iets

doen om namens die Afrikanervolk op te tree, die
volk wakker te maak en om die volk se selfrespek te
herwin nie, sal ons deur die vyand verswelg word.

Die vergadering is oudergewoonte gekenmerk
deur aktiewe en sinvolle bydraes van Hoofbestuurs-
lede van die vloer af. nMnr. Carel van der Grijp



Die tollenaars en die volk se beginselbasis
Een van die ernstigste probleme wat die moderne Afrikaner onder-
vind is dat hy heeltemal verleer het om vanuit 'n beginselbasis te
dink en te redeneer.

Ons volk is reeds so diep ingetrek by die sekulêre humanistiese
stelsel wat in ons land en in ons samelewing gevestig is, dat ons keer
op keer ore aangesit word deur ons vyand, juis omdat die grootste
meerderheid glad nie meer verstaan wat dit beteken om volgens
bepaalde beginsels te leef en op te tree nie.
Een van die beste voorbeelde om hierdie standpunt te bewys, is die

hele sage rondom die nuutste tolstelsel wat op hoofweë in die PWV-
gebied (die regime se Gauteng-provinsie) ingestel is.
Só werk die kommuniste: Vooraf het niemand van niks geweet nie.

Die besluit is iewers in 'n raadsaal geneem, maar dit is nie aan die
publiek bekendgemaak nie. Die eerste kennis wat die publiek daar-
oor gekry het, was toe die moderne oorhoofse tolpunte op die hoof-
weë gebou is. Toe skielik het die media daaroor begin rapporteer.

Uiteraard was die publiek besorg en veral ongelukkig daaroor.
Omdat die publiek egter nie vooraf daaroor in kennis gestel is nie,
was dit ook nie moontlik om die hele aksie in die kiem te smoor nie.
Toe tree die regime se sielkundige speletjie in werking.

Skielik, nadat byna al die tolpunte reeds geïnstalleer is, was daar
weerstand van die publiek. Dié weerstand is 'n direkte gevolg van
die media se beriggewing oor die saak, wat veral klem daarop gelê
het om aan motoriste te vertel presies hoe erg hierdie nuwe stelsel
hul sakke sou ruk.  En toe, as 'n politieke meesterskuif, tree die
Premier van "Gauteng" tussenbeide en vat die nasionale regering se
vervoerdepartement vas. Sy is glo nie in die hele saak geken nie en
sy vries die hele aksie tot die saak uitgesorteer is.
Die media sing juigkrete oor die Premier se edel optrede en die feit

dat sy die proses drie maande voor die inwerkingstelling kon "vries",
word as 'n groot oorwinning vir Jan Publiek voorgehou.  
Nou is die vraag: Gaan hierdie hele skelmstreek gestop en gekan-

selleer word? Natuurlik nie! Wat wel gaan gebeur is dat daar, na
lang vergaderings en uitgerekte onderhandelings, 'n aankondiging
gaan kom dat die tariewe van die tolpunte drasties verlaag gaan
word. Sekere groepe (soos Swart taxi's en lokasiebusse) gaan ook
drastiese kortings op die tariewe kry. En siedaar, probleem opgelos.
Almal dink hulle het gewen en die stelsel word geïmplementeer. Só
word nog 'n nuwe geldkraantjie oopgedraai en die geld rol in vir die
ANC regime om te kan verkwis.

Die probleem is dat die publiek natuurlik nie volgens beginsel
opgetree het nie. Die beginsel in hierdie geval is dat die regime moet
verduidelik watter reg hulle het om die publiek met nóg 'n belasting
te teister, terwyl die Departement van Vervoer reeds verskeie ander
belastingbronne het wat spesifiek ingestel is om paaie in stand te
hou? Die saak word so gemanipuleer, met die hulp van die media
natuurlik, dat die publiek uiteindelik nie die beginsel bevraagteken
oor die regime se reg om tolgeld te hef nie, maar wel aanvaar dat
dit mag gebeur, solank dit darem net nie te duur is nie.
Die kommunis is natuurlik 'n geduldige wese. So, hulle gee die een

tree terug, wat beteken hulle sal ingee oor die tarief en dit goedkoper
maak. Maar 'n jaar later word die tarief net eenvoudig verhoog, son-
der enige verdere argument. En so sal dit elke jaar gaan. Jan Publiek
sal maar net sug en dan betaal, want dit is mos maar hoe dit gaan.
In beginsel het hy van die begin af aanvaar dat die regime wel die
reg het om tol te hef. Met verloop van tyd sal hy aan die idee ge-
woond raak en elke keer die verhoogde tarief betaal.
Wat is die teendeel? As die meerderheid natuurlik uit beginsel kon

dink en optree, sou die meerderheid eenvoudig geweier het om die
nuwe tolheffings te betaal. As 'n paar honderdduisend padgebruik-
ers in die provinsie eenvoudig weier om te betaal, skep hulle totale
administratiewe chaos. As dié meerderheid boonop georganiseerd
is en uit een mond praat, sou hulle vanuit 'n magsposisie die regime
kon dwing om die hele plan te laat vaar.

Verkiesing
Suid-Afrika staan weer op die vooraand van derdevlak regerings-
verkiesings. Daar word verwag dat die verkiesing iewers in Mei of
Junie vanjaar sal plaasvind.

Met hierdie verkiesing op hande is dit verstommend om te sien
hoeveel Afrikaners hulself op sleeptou laat neem deur die retoriek
van die beroepspolitici wat hul kruisies nodig het om op die sous-
trein te kom.
In 'n stad soos Pretoria het die DA selfs al begin om Afrikaners te

oortuig dat hulle die stadsregering kan oorneem, as elke anti-ANC
siel maar net sy kruisie wil gaan trek. 
Dan kom hulle natuurlik weer met die ou holruggeryde storie dat

'n apatiese burger van die land wat nie aan verkiesings deel neem
nie, geen reg het om die regime te kritiseer nie. Só word gewone
Afrikaners gebreinspoel om deel te word van die stelsel en die
ironie is dat laasgenoemde argument eintlik net die teenoorgestelde
van die waarheid is.
Dit is natuurlik weer 'n saak van beginsel en miskien is dít juis die

rede waarom die verdwaalde massas dit nie verstaan nie.
Die waarheid lyk soos volg: Daar word beweer dat Suid-Afrika se

politiese stelsel "demokraties" is. In 'n "demokrasie" werk dit so dat
die wil van die meerderheid gehandhaaf sal word. Met ander
woorde, as die meerderheid vir die ANC stem, sal die ANC se wil
afgeforseer word.
As jy dus in beginsel die stelsel aanvaar, het jy juis geen reg om

agterna te kla nie, want die meerderheid se wil is wet! Deur deel te
neem, aanvaar jy die uitslag van die verkiesing. Dis is so eenvoudig
soos dit is. Die DA mag dalk mooi beloftes maak, maar die feit is
dat die Blankes eenvoudig nie die getalle het om die ANC te wen
nie. Al wen hulle net met 'n paar persent, bly die beginsel staan dat
jy die uitslag moet aanvaar, omdat jy deelgeneem het aan die soge-
naamde "demokratiese" proses!
Dit is juis die apatiese burger, wat nié sy hande bevuil met die stel-

sel nie, wat die reg het om te kla en te kritiseer. Daarom kan geen
Afrikanernasionalis met selfrespek deel word van hierdie stelsel nie.
Kies reg, bly weg van die kommunis se gevegsterrein wat uitgekies
en ontwerp is om jou te verslaaf.

Nelson Mandela
Die onlangse gebeure rondom Nelson Mandela se gesondheids-
probleme het opnuut vrae laat ontstaan oor die ware toedrag van
sake in ons land.

Dit is bekend dat daar propagandagroepe was wat mense op hol
gehad het met voorspellings oor dinge wat sou gebeur as Mandela
sou sterf.  Dit is ook baie duidelik dat Mandela werklik baie erg ver-
swak is en waarskynlik enige dag sy einde tegemoet kan gaan.

Die belangrike vraag wat gevra sal moet word is waarom die
media en die regime so bekommerd was oor die groot belangstel-
ling en reaksie wat rondom die jongste gebeure gerealiseer het?
Waarom het top ANC-woordvoerders en ander kommentators elke
keer in die openbaar gewaarsku dat mense wat beweer dié ou terro-
ris is reeds dood, of dat hy op sterwe lê, besig is "om paniek te saai".
Waarom sal daar paniek wees as daar geen rede is vir onrus of
rassekonflik as Mandela wel tot sterwe sou kom nie?
Enigiemand wat die situasie in Suid-Afrika dophou behoort te weet

dat die "vrede" en "orde" in ons samelewing baie broos is. Daarom
sal dit onverskillig wees om nié deeglik kennis te neem van die uit-
sprake en optrede van die vyand rondom die welstand van Nelson
Mandela nie.                                                                               n
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Geloftedag op Stella is op 16 Desember 2010  herdenk met 'n kerk-
diens wat waargeneem is deur Ds. Japie du Plessis.

Die Gelofte van 1838 is aan die feesgangers voorgehou ter ere aan
God en aan hulle wat die Afrikanervolk onlosmaaklik daaraan ver-
bind het tot hernuwing daarvan op ons en die geslagte wat kom.

Die feesrede is daarna gehou deur die voorsitter van die ANB,
mnr. Johann Grobler, wat daarop gewys het hoe belangrik die
Gelofte en die nakoming daarvan deur die Afrikanervolk vandag is.
In sy toespraak het hy gesê dat Geloftedag onlosmaaklik verbind

is aan die roemryke geskiedenis van die Afrikanervolk.
Met verwysing na die woorde "wij die dag en datum elk jaar als

een dankdag, zoo als een Sabbat, tot Zijn eer zullen vieren",
beteken dit dat die Afrikanervolk op Geloftedag bymekaar moet
kom om die gebeure van 16 Desember 1838 te gedenk. 

Dat dit gedoen word, hang ook saam met die inhoud van die ge-
lofte met die onderneming "dat wij het aan onze kinderin zullen
zeggen dat zij met ons er in moeten deelen, tot gedachtenis ook
voor onze opkomende geslachten".
So het Geloftedag 'n besondere dag in die geskiedenis en lewe van

die Afrikanervolk geword. Dit het een van die primêre fondament-
stene geword waarop die Afrikanervolk sy geskiedenis en sy volk-
wees bou.
Die Gelofte van 1838 het 'n baie belangrike, ja selfs 'n beslissende

bydrae gelewer  om die Afrikanervolk in 'n bepaalde vorm te giet
en hom op 'n bepaalde koers te hou. Geloftedag roep ons op om
met dankbaarheid teenoor God terug te kyk, en met die oog na Bo
die toekoms met geloof en krag in te gaan.

'n Kort oorsig oor die geskiedenis vanaf die begin van die Groot
Trek tot met die aflegging van die gelofte en die oorwinning by
Bloedrivier is voorgehou. 

Mnr. Grobler het gesê om 'n gelofte te doen is 'n saak van groot-
ste erns. As jy 'n gelofte aan God maak, moet jy nie uitstel om dit
te betaal nie. Met 'n gelofte bind die mens hom aan God tot 'n
buitegewone handeling.

Wanneer ons die woorde van die Gelofte lees, hoor ons duidelik
die nood van 'n volk. 'n Volk wat met die rug teen die muur staan
maar wat die hoof opgerig en die oë onwrikbaar op God Almagtig
gevestig het.
Eers toe van menslike kant alles gedoen was om oorlog te maak,

toe eers is die Gelofte aan God gemaak.
Met verwysing na die woorde "dat ons ook aan ons kinders sal sê

dat hulle met ons daarin moet deel", is die nageslag ook betrek.
Dit was nie net 'n gelofte vir 'n bepaalde omstandigheid, 'n be-

paalde tyd of deel van die volk nie, maar 'n Gelofte wat in die toe-
koms in strek en die nageslagte van die Afrikanervolk betrek. 

Ons vadere het ons verbind om die wonderdade van God te ge-
denk. Elke Afrikaner moet Geloftefees tegemoet gaan met dank-
baarheid en toewyding aan Hom wat volke roep. 

Om ons pak die wolke van onheil vandag weer saam. Van alle
kante hoor ons die geskreeu teen ons. Ons vyande hou raad teen
ons. Ons is nou weer waar ons vaders in die vorige eeu was.
Dit is duidelik dat 16 Desember by uitstek die dag en geleentheid

is om te besin oor die betekenis van God se handele in die geskie-
denis van die Afrikanervolk.

Daar is vir die Afrikanervolk net een pad wat hy kan gaan as hy
as volk behoue wil bly, en dit is om as Blanke volk sonder baster-
geslag, terug te keer na die diens van God, terug te keer na die fon-
damentstene van die volksbestaan.

Die toespraak is afgesluit met die woorde "Geloftefees leer ons:
God is nie dood nie, en een met God is 'n meerderheid."

'n Smaaklike ete is na die verrigtinge aangebied waar die fees-
gangers nog lank saam gekuier het.                                           n
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Mnr. Johann

Grobler, voorsitter

van die ANB, het

op 16 Desember

verlede jaar die

Geloftefees op

Stella toegespreek.

Onder leiding van die Letaba tak van die Afrikaner Nasionalistiese
Beweging, het dié gemeenskap weer verlede jaar die Gelofte van
Bloedrivier onderhou.
Vir Letaba Gelofte Feeskomitee was die geleentheid ook sy 15de

bestaansjaar. Dié komitee is in 1995 deur die ANB se eerste voor-
sitter, mnr. Willie van der Grijp, op die been gebring om die Gelofte
ook in die gebied in stand te hou, nadat daar druk uitgeoefen is om
die dag as versoeningsdag te omvorm.

Mnr. Dirk Joubert het voor die erediens werke van Totuis op 'n
besondere wyse voorgedra. Dié voordragte is met die sing van
Psalms afgewissel. 
Ds. Danie Booyens van die Gereformeerde Kerk op Dendron het

die diens waargeneem. Sy boodskap het gekom uit Joshua 4. Die
gedeelte handel oor die deurtog deur die Jordaan, waar God vir
Joshua beveel om die volk opdrag te gee om 'n klipstapel op te rig.
Volgens vers 21 het God aan Joshua gesê "Wanneer julle kinders

later hul vaders vra en sê; Wat beteken hierdie klippe? Dan moet

julle dit aan julle kinders bekend maak... dat al die volke van die

aarde kan weet dat die hand van die HERE sterk is, sodat julle die

Here jul God altyd mag vrees."

Ds. Booyens het veral klem gelê op die verantwoordelik wat die Afri-

kaner teenoor die handhawing en nakoming van die Gelofte het.
Mnr. Carel van der Grijp, ondervoorsitter van die Afrikaner Nasio-

nalistiese Beweging en voorsitter van die Letaba Feeskomitee het
die feesrede waargeneem. Ook hy het feesgangers op 'n vlugtige
reis deur die geskiedenis geneem.
Mnr. van der Grijp het gesê dat geskiedenis nie net gebeure is wat

vergete in die verlede lê nie, maar dat dit die geneigdheid het om
homself te herhaal. Hy het gesê 'n volk wat sy geskiedenis vergeet
of versaak kan vergelyk word met 'n persoon wat aan geheuever-
lies ly. So 'n persoon kan dus nie enige leuen oor sy verlede wat
hom voorgehou word weerlê nie.
Hy het gesê dat geskiedenis niks anders is as die pad wat God met 'n

volk geloop het nie. Ons geskiedenis is die bewys daarvan. Vervreem
'n volk dus van sy geskiedenis, dan vervreem hy van sy taal, kultuur
en tradisies en met tyd vervreem hy van sy God, het hy verduidelik. 
Mnr. Van der Grijp het verder verduidelik dat hierdie feite ook die

rede is agter die aanslag op ons volksgeskiedenis in die skole.
Daarna het hy 'n oproep gemaak op ouers om hul kinders die ware
volksgeskiedenis te leer.

Daar is ook verskeie Volksliedere gesing, wat bygedra het tot 'n
gemoedelike stemming.                                                          n

Letaba Geloftefeeskomitee vier hul 15de bestaansjaar



Honderde Afrikaners gaan vanjaar weer opruk na die gedenkterrein
van die Slag van Amajuba (Berg van die Duiwe) naby Volksrust op
die grens tussen Noord-Natal en Transvaal. Soos elke jaar, sal baie
Afrikaners, oud en jonk, 'n emosionele ervaring hê wanneer hulle die
berg bestyg en die geskiedenis herleef van die veldslag wat die Eerste
Vryheidsoorlog beëindig het en onsterflike roem vir die Boerevolk
gebring het. Ja, dié klein volkie is totaal onderskat deur die magtige
wêreldmoondheid van daardie tyd en Groot Brittanje, soos dié klein
eilandjie se verwaande inwoners na hul land verwys, het 'n enorme
bloedneus gekry wat hulle vandag nog nie kan verwerk nie.
Maar om die betekenis van daardie oorwinning te verstaan en om

ook die ooreenkomste met vandag se situasie te vergelyk, moet 'n
mens die hele situasie rondom die Eerste Vryheidsoorlog in per-
spektief stel.
Om te begin kan 'n mens nie anders as om die vraag te vra waarom

die Britte in die eerste plek die Boere se land op 12 April 1877
geannekseer het nie. Brittanje het immers met die ondertekening
van die Sandrivier konvensie in 1852 erken dat Transvaal 'n vrye
en onafhanklike land is. Dít was immers die Boerevolk se strewe
en doel met die Groot Trek – om weg te kom van Britse oorheer-
sing en om as vrye en onafhanklike volk in hul eie land te woon.

Die amptelike redes wat deur die Britte gegee is vir die besetting
was, soos so baie ander kere tydens hul inmenging in ander volke se
huishoudelike sake, net 'n rookskerm om die waarheid te verbloem.
Lord Carnarvon, wat op daardie stadium die Britse Minister van
Kolonies was, het begeer om die hele Suid-Afrika in een federasie
onder die Britse vlag te kry. Vir die bereiking van sy doel het Carnar-
von vir Theophilus Shepstone, die destydse Natalse Sekretaris van
Naturellesake, opdrag gegee om die ZAR (Transvaal) te annekseer.

Shepstone se redes vir anneksasie

Daar is 'n paar redes aangegee vir hierdie drastiese stap. Onder andere
is gesê dat die regering van Transvaal te swak was om die land na
behore te bestuur en dat die land basies bankrot was as gevolg hier-
van. Die skynheilige Britte het ook die rassekwessie gebruik om hul
doel te bereik, want hulle het beweer dat die Boere Swartes onder-
druk en mishandel en hulle as slawe aanhou. Die Boere sou glo die
Swartes van hul grond beroof – 'n beskuldiging wat natuurlik baie
beter teen hulself gemaak kon word. Maar Carnavon en sy propa-
gandamasjien, wat verskeie Engelse koerante ingesluit het, het
beweer dat die situasie in Transvaal en die optrede van die Boere die
vrede in die Britse kolonies van die Kaap en Natal bedreig.

Behalwe vir Carnavon se drang om die hele Suid-Afrika vir die
Britte in te palm moet 'n mens ook nie vergeet dat goud teen die
1870's reeds in die Transvaalse Laeveld gedelf is nie. Een van die
Engelse koerante wat 'n groot bondgenoot van Carnavon en Shep-
stone was, is The Goldfields Mercury wat in Lydenburg gesetel was.  

Dit was natuurlik wel waar dat Transvaal op daardie stadium nie
goed regeer is nie. Die regering van pres. Thomas Burgers was on-
effektief en volgens sommige bronne selfs willoos om werklik die
kernprobleme van die land aan te spreek en reg te stel, byna soos
die NP-regerings van John Vorster, PW Botha en FW de Klerk. Ons
onthou mos nog goed hoe die wêreld in ons huishoudelike sake
ingemeng het in die sewentiger- en tagtigerjare van die vorige eeu

en hoe die NP-regerings net al hoe verder agteroorgebuig het met
"hervormings"-planne in plaas daarvan om die teuels vas te vat en
die land op koers te hou met die beproefde beleid van die 1960's.

Was president Burgers 'n verraaier?  

Die uiteindelike anneksasie van Pretoria, wat op 12 April 1877
plaasgevind het, is reeds deur baie historici geïnterpreteer. Daar is
meningsverskille of pres. Burgers met die Engelse saamgewerk het
en of hy wel 'n verraaier was. As sy optrede en sy leierskap in daar-
die kritieke tyd egter in die lig van die gebeure beoordeel word, kan
daar oor hom die opmerking gemaak word wat mnr. Jaap Marais
op 'n stadium oor dr. Ferdi Hartzenberg gemaak het – as hy nie 'n
verraaier was nie, het die Britte in elk geval nie een nodig gehad
nie, want hy het daardie rol perfek vervul.
Daar was natuurlik, soos telkemale tydens ander eras in ons volk

se geskiedenis, ook baie ander verraaiers onder die Boere doening.
Dit het op verskillende maniere gebeur, maar almal van hulle se
doelwit was waarskynlik eie gewin.

Dit bly egter ook 'n feit dat die Boerevolk van Transvaal nie heel-
temal vrygespreek kan word van die gebeure rondom die anneksasie
van Transvaal nie. Hoewel daardie tydperk minder as 40 jaar na die
Groot Trek (en veral die Slag van Bloedrivier) plaasgevind het, het
die Boerevolk se karakter begin lostorring. Verdeeldheid, apatie en
ongedissiplineerde lewenswyses was aan die orde van die dag.  

Liberaliste onder die volk het selfs samewerking of samesmelting
met die Engelse kolonies voorgestaan. 'n Baie groot deel van die res
van die volk was net eenvoudig te ruggraatloos om gereed te kon
wees om op daardie stadium op te tree teen Shepstone se planne.
Hulle het teruggedeins van konflik en het ongelukkig die wel en wee
van hul land en volk oorgelaat aan onbevoegde leiers soos Burgers.
Na die anneksasie het dinge egter vinnig begin verander. Kort voor

lank het die nuwe Engelse bedeling die meeste Boere verkeerd begin
opvryf, wat uiteraard eerstens konflik gebring het en tweedens die
belangeloosheid onder die volk omgeswaai het. Mettertyd het gewo-
ne burgers se politieke bewussyn in rat geskop. Waar hulle voor die
anneksasie hul duurgekoopte vryheid as vanselfsprekend aanvaar
het, het hulle nou besef wat dit beteken om dit te verloor. 
Om alles te kroon het dit ná die anneksasie slegter gegaan met

Transvaal se mense as vooraf. Hier is natuurlik weer 'n ooreenkoms
met die hedendaagse Afrikaner. Ons geslag is ook met die hulp van
verraaiers uitgelewer aan 'n vreemde owerheid onder die waan van
'n beter toekoms. Vandag gaan dit slegter as op enige stadium in die
gewraakte "apartheidstyd" en al hoe meer Afrikaners kom tot die
besef dat hulle die slagoffers van leuens en bedrog en die gekonkel
van hul vyande met verraaiers uit eie geledere was.

Stelselmatig het die Boere van Transvaal tot verhaal gekom en
begin besef dat hulle sal moet saamstaan en as eenheid sal moet
optree om die juk van die Engelse oorheersing af te skud. 

Betroubare leierskap

Een van die groot faktore wat reg deur die geskiedenis voorgekom
het elke keer as die Afrikaner uit die stof van onderdrukking en ver-
raad moes opstaan om homself te laat geld, was ook teenwoordig 

ANB NUUSBRIEF

LESSE VIR VANDAG UIT DIE AANLOOP

TOT DIE SLAG VAN MAJUBA

FEBRUARIE 20114

Die drie roemrykste militêre oorwinnings in die ganse geskiedenis van die Afrikanervolk is sekerlik die
veldslae van Vegkop, Bloedrivier en Amajuba. Vanjaar sal ons die 130ste verjaardag van die Slag van
Amajuba vier. KOOS VENTER wys egter in hierdie artikel dat dié beroemde oorwinning op die slag-
veld die klimaks van 'n reeks gebeure was waarmee ons vandag kan assosieer én waaruit ons kosbare
lesse kan leer.

(Vervolg op bl. 5)



by die herontwaking van die Boere in die aanloop tot die Eerste
Vryheidsoorlog. Dít is die kwaliteit en betroubaarheid van leierskap. 

Dit was in hierdie era dat Paul Kruger waarlik as groot leier na
vore begin tree het. Met Kruger as die vernaamste leier het die
Transvalers stelselmatig met hul weerstand begin. Eers was dit net
'n geval van protes teen die diskriminerende wyse waarop Shep-
stone se selfaangestelde nuwe regering sake in die land hanteer het.
Kruger, wat kort voor die anneksasie van Transvaal as die ZAR se
vise-president gekies is, is saam met die staatsprokureur na Enge-
land om sy mense se saak te stel en die regering in Engeland te oor-
tuig van die onreg agter die anneksasie.
Carnavon wou natuurlik nie hieraan gehoor gee nie, omdat hy sy

eie planne gehad het ten opsigte van die skepping van 'n Suid-
Afrikaanse federasie. Met hul terugkeer na Suid-Afrika het Kruger
gesien dat die burgers van Transvaal se weerstand gevaarlik begin
raak. Hy het hulle egter omgepraat om die regte pad te volg met hul
weerstand en eers die diplomatieke weg te volg, sodat Engeland nie
agterna kon verklaar dat die Boere se opstand onregmatig was nie.

Die lydelike verset begin

'n Volkskomitee is op die been gebring met die taak om so veel as
moontlik handtekeninge in te samel teen die anneksasie, sodat Shep-
stone se bedrog ontmasker kon word. Hy het immers deur middel
van sy propaganda instrumente die persepsie gevestig dat die meer-
derheid Boere positief was oor die anneksasie en dat hulle dit verkies
het dat Engeland sou ingryp in die huishoudelike sake van die ZAR.
Sowat 92 persent (6591) van die meer as 7000 burgers wat aan die

veldtog deelgeneem het om 'n versoekskrif aan Carnavon te teken,
was teen die anneksasie gekant. Daarteenoor was slegs 587 bur-
gers positief daaroor.
Weer is 'n afvaardiging na Engeland gestuur om die Engelse rege-

ring met die nuuste verwikkeling te konfronteer. Hierdie keer is
Paul Kruger vergesel deur genl. Piet Joubert, die kommandant-ge-
neraal van die ZAR. Hulle het in Junie 1878 met die nuwe Britse
minister van Kolonies, Michael Hicks-Beach, oor die saak gepraat.
Heel voorspelbaar het hy egter geweier om die anneksasie te kan-
selleer en Kruger-hulle moes die burgers in die ZAR kom inlig dat
die vreemde regering in hul land gekom het om te bly.

Reeds by die eerste verslag-vergadering in Januarie 1879, waar
3000 burgers by Wonderfontein (naby die hedendaagse Carleton-
ville) bymekaar gekom het, was dit duidelik dat gemoedere begin
oorkook. Die Boere se geduld met die onregmatige Britse regering,
wat hul land sonder slag of stoot met bedrog en met die hulp van
verraad oorgeneem het, het begin opraak.

Die tweede groot byeenkoms was by Kleinfontein in die omge-
wing van die huidige Oos-Rand. Die eerste burgers het reeds vanaf
18 Maart 1879 daar saamgetrek.  Bartle Frere, wat intussen as die
nuwe Britse Hoër Kommissaris vir Suid-Afrika en Kaapse Goe-
werneur aangestel is, sou die vergadering bywoon. Dit was egter te
betwyfel of hy die burgers van Transvaal se standpunt sou insien,
want hy is deur Carnavon die pos van goewerneur-generaal (met 'n
reuse salaris) belowe as hy die plan vir die skepping van 'n Suid-
Afrikaanse federasie sou laat slaag. Dié byeenkoms, waar meer as
5000 burgers saamgetrek het, het op 'n antiklimaks uitgeloop om-
dat Frere eers op 10 April daar opgedaag het. Die Zoeloe-oorlog in
Natal was glo vir sy vertraging verantwoordelik en hy is later deur
die Britse regering gedemoveer weens sy skynbare swak hantering
van dié oorlog.

Frere het egter besef dat hy moeilikheid op hande het toe hy die
groot klomp boere bymekaar sien. Daarom het hy vir tyd probeer
speel deur te belowe dat hy verder met hulle oor hul probleme sou
onderhandel.
Hierna is Garnet Wolseley as nuwe Britse Hoër kommissaris aan-

gestel. Hy was egter ook 'n tipiese arrogante Engelsman en dit was
hy wat die ironiese opmerking gemaak het dat Transvaal net so min

sy onafhanklikheid sou terugkry as wat die Vaalrivier sou kon
terugvloei na sy oorsprong.

Boere se gemoed is reg vir oorlog

Intussen is Shepstone deur Owen Lanyon vervang as die nuwe
Administrateur van Transvaal. Hy het die Boere probeer verbied om
weer saamtrekke te reël, maar in Desember 1879 het sowat 6000
Boere weer by Wonderfontein in die Wes-Transvaal bymekaarge-
kom. Teen hierdie tyd was die Boere se gemoedstoestand totaal ver-
skillend van wat dit was sowat 32 maande tevore, toe Shepstone met
sy klein groepie soldate eenvoudig Pretoria ingemarsjeer het en die
Boere se land oorgeneem het. Dit was duidelik dat die meerderheid
Boere eensgesindheid en samehorigheid bereik het en hulle was
gereed om hul land met geweld terug te neem, want dit het duidelik
begin word dat die Britte op geen manier op diplomatiese wyse oor-
tuig sou word om Transvaal se onafhanklikheid terug te gee nie. 
Dáár by Wonderfontein is besluit dat die ZAR se volksraad byeen-

geroep moet word en dat die land se onafhanklikheid ten alle koste
herstel moes word. 

Hierdie besluit sou skriftelik aan die Britte oorgedra word en in-
tussen sou die burgers geen belasting betaal nie. Hulle sou ook die
onregmatige regering in Transvaal op elke moontlike wyse boikot.

Sir Garnet Wolseley se reaksie op hierdie gebeure was om MW
Pretorius, voorsitter van die Volkskomitee, en sy sekretaris, dr. WE
Bok, in hegternis te laat neem vir hoogverraad, toe hulle die besluite
van die Volkskomitee aan die kantoor van die Britse Hoër kommis-
saris wou aflewer. Hulle is egter gou vrygelaat toe Wolseley agter-
kom dat die Boere se gemoedere by kookpunt is.

Hierna het die Transvalers se strategie van lydelike verset stelsel-
matig begin toeneem. Intussen het Kruger en Joubert se kragdadige
optrede in die Kaapse parlement Carnavon se federasieplanne veron-
geluk toe dié planne afgestem is. Nou was dit egter 'n stryd tussen die
Boere se verset en vryheidsdrang teen die Engelse leiers se trots en
hoogmoed, want Engeland het steeds geweier om aandag te gee aan
die Boere se eis vir die herstel van hul onafhanklikheid.

Bezuidenhout se wa

Dit was egter die Boere se verset teen belasting aan 'n vreemde ower-
heid en hul boikotaksies wat die finale vonk in die kruitvat veroor-
saak het en tot die uitbreek van die Eerste Vryheidsoorlog aanleiding
gegee het. Drie en 'n halwe jaar se lydelike verset het tot 'n logiese
klimaks gekom toe 'n groep Boere in Potchefstroom openlik geweld
gebruik het om hul weerstand teen die Britse regering te toon. 'n Se-
kere Piet Bezuidenhout het in opstand gekom teen die buitensporige
hoë belasting waarvoor hy aangeslaan is deur die Britse regering. Hy
is hof toe, waar hy sy saak gewen het. Die hof het egter bepaal dat hy
die hofkostes moes  betaal en toe hy dit ook weier, is 'n wa van hom
gekonfiskeer om dit te laat opveil vir die dekking van die koste. 
Ongeveer 100 burgers, onder leiding van Piet Cronjé, het egter in

November 1879 opgeruk en die veiling verhoed deur die wa met
geweld terug te neem. 
Nou was die vet in die vuur en alle tekens het daarop gedui dat oor-

log onafwendbaar geword het. Paul Kruger het die burgers van
Transvaal opgeroep na Paardekraal, naby Krugersdorp. Daar het die
Volksraad drie leiers aangewys, naamlik Kruger, MW Pretorius en
Piet Joubert, wat later as "Die Driemanskap" bekend gestaan het.
Hulle het Heidelberg as tydelike hoofstad van die ZAR aangewys,

die Vierkleur gehys en 'n proklamasie uitgevaardig waarin krygs-
wet aangekondig is.

Gelofte by Paardekraal

Die belangrikste gebeurtenis van Paardekraal, wat later die meeste
betekenis in die geskiedenis sou kry, was egter die klipstapeling en
die gelofte wat afgelê is. Kruger het voorgestel dat 'n klipstapeling 
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John Vorster wat dr. HF Verwoerd as Eerste Minister opgevolg het,
kan gereken word as een van die grootste verraaiers in die Afrikaner-
volk se geskiedenis. Dit was Vorster wat die pad van oorgawe geopen
het. In 1974 se verkiesing het Vorster gesê: "Toets my aan my dade".
Vandag, 37 jaar later, getoets aan hul dade, is dit duidelik dat Vorster
en na hom PW Botha en FW de Klerk, sowel as elke minister en top
leier in die Suid-Afrikaanse Polisie, Weermag en sekere volksorga-
nisasies soos die Broederbond, Rapportryers en landbou-organisas-
ies die handperd van die kommunis was en in beginsel die Freedom
Charter onderskryf het of nog steeds onderskryf.

Laat ons die NP leiers ná 1966 aan hul dade én aan die hand van
die Freedom Charter toets. Die eerste ses punte van belang in die
Freedom Charter lees soos volg:

We, the People of South Africa, declare for all our country and the
world to know:
1.)  that South Africa belongs to all who live in it, black and white,
and that no government can justly claim authority unless it is based
on the will of all the people;
2) that our people have been robbed of their birthright to land, liber-
ty and peace by a form of government founded on injustice and
inequality;
3) that our country will never be prosperous or free until all our peo-
ple live in brotherhood, enjoying equal rights and opportunities;
4) that only a democratic state, based on the will of all the people,
can secure to all their birthright without distinction of colour, race,
sex or belief;
5) And therefore, we, the people of South Africa, black and white
together equals, countrymen and brothers adopt this Freedom
Charter;
6) And we pledge ourselves to strive together, sparing neither
strength nor courage, until the democratic changes here set out
have been won.

Uit  bogenoemde uittreksel van die Freedom Charter word die
indruk geskep, dat al die mense Wit en Swart (punt 5) die Freedom
Charter in 1955 aanvaar het. Dit is natuurlik 'n leuen. Die Blankes
was verenig agter die NP, wat in 1961 onder leiding van dr. Henrik
Verwoerd 'n republiek uitgeroep het. Dít was direk in teenstelling
met die doelwitte van die Freedom Charter.

Na die moord op dr. Verwoerd was dit hoofsaaklik die doel van
John Vorster en PW Botha om die meerderheid Blankes tot aan-
vaarding van die bogenoemde ses punte van die Freedom Charter
te oortuig. Eerstens moes alle Blanke buurstate – Mosambiek, Rho-
desië, Angola en later ook Suidwes-Afrika – aan 'n Swart meerder-
heidsregering onderwerp word, om die indruk te skep dat veran-
dering 'n noodsaaklikheid sou wees op oorlewing.
John Vorster, PW Botha en Pik Botha was die rigtinggewende per-

sone in die 1970's wat bogenoemde punte van die Freedom
Charter begin toepas het. 
Pik Botha het so vroeg as Oktober 1974 reeds gesê "diskriminasie

op grond van 'n mens se velkleur is onverdedigbaar. My regering
glo in gelykheid." (Freedom Charter, punt 3).
John Vorster en Henry Kissinger stel in 1974 'n plan op om Rho-

desië binne vyf jaar onder 'n Swart regering te plaas. Daarna ont-
trek hy die polisie en militêre hulp aan Rhodesië en sluit die grense
na dié buurstaat. 

Henry Kissinger en Vorster eis die vrylating van terroristeleiers,
waarvan een Mugabe was en in dieselfde jaar (1974) laat Vorster
toe dat Mosambiek in die hande van die kommunis val. Hy stel
selfs Suid-Afrika se senders beskikbaar aan die kommunis, gene-

raal Spinola, om die staatsgreep in Lissabon uit te saai en om die
Swart kommuniste in Mosambiek op te roep tot geweld teen die
Blanke regering. Na baie gepleit om hulp deur die Portugese van
Mosambiek, wat op daardie stadium in hul massas uitgemoor is
deur Samora Machel se moordbendes, het PW Botha, Minister van
Verdedigings, gesê hy glo nie aan inmenging in ander lande se
huishoudelike sake nie. Daarna het hy en die regering Suid-Afrika-
ners verbied om te gaan help.

Tog het die Suid-Afrikaanse regering in dieselfde jaar ingemeng
in Rhodesië en Angola se huishoudelike sake. 

In 1975 het John Vorster en PW Botha toegelaat dat Blankes deur
moordbendes uit Angola verdryf en vermoor word. Eers later het Suid-
Afrika saam met Savimbi geveg om te poog om hom aan  bewind te
stel. Toe steek hulle Savimbi in die rug. Sowat 30km van Luanda ont-
trek die Suid-Afrikaanse Weermag en PW Botha verklaar: "Ons het
geen antwoord gehad op sommige van die Russiese wapens nie".
In die 1990s het FW de Klerk alle hulp aan Savimbi onttrek en hom

aan sy eie genade oorgelaat. (Sien Freedom Charter, punt 6 hierbo). 
John Vorster en sy regering het in 1975 ook begin met die voorbe-

reiding om Suidwes Afrika (SWA) aan 'n Swart meerderheidsre-
gering te onderwerp. 

Swart president vir SA reeds in 1970’s voorsien

Dis interessant dat al die gebeure hierbo kort na mekaar gevolg het.
Vandag is dit duidelik dat daar 'n voorafopgestelde plan was. Henry
Kissinger van Amerika en die Amerikaanse Neger, Don McHenry,
was hoofsaaklik die onderhandelaars namens die internasionale
wêreld waaraan Vorster en Botha toegegee het.

Reeds in 1977 word  daar in SWA 'n referendum gehou om 'n
grondwet met 'n veelrassige tussentydse regering daar te stel. Die
"onafhanklikheid" van SWAis egter vertraag, omdat die Blankes in
SWA en Suid-Afrika nog nie gereed was vir so 'n stap nie. 
Daar moes egter 'n manier gevind word om die Blanke mettertyd

tot aanvaarding te dwing. In die 1977 verkiesing in Suid-Afrika
word veranderings aan die Grondwet van ons land voorgestel, waar
die Kleurlinge, Indiërs en Blankes in 'n kabinetsraad sal dien en
waar die staatspresident die uitvoerende mag sal kry. 

Deur sielkunde en deur leuens en propaganda (veral via TV, wat
in 1976 in Suid-Afrika ingestel is) het hul die volk tot aanvaarding
van die nuwe grondwet oortuig.
PW Botha verklaar in 1977 dat daar "in die huidige grondwet niks

is wat bepaal dat die Suid-Afrikaanse president van 'n bepaalde ras
moet wees nie. Die nuwe grondwet sal ook nie so 'n bepaling hê nie."  

In 1979 erken PW Botha dat dit sy regering se beleid is "om met
die militêre stryd tyd te wen, sodat op diplomatieke, ekonomiese en
politieke gebied oplossings gevind kan word vir die land se prob-
leme." Die NP-regering het dus nié die doel gehad om die oorlog
op die Angola-grens te wen nie, maar om dit so lank as moontlik
uit te rek om die Blankes in Suid-Afrika te bearbei om toe te gee.

Teen die einde van die 1970s was Suid Afrika se regering reeds
reg om die Blanke uit te lewer. Die probleem was egter mnr. Jaap
Marais en sy party, die HNP, wat Blankes se steun begin kry het en
dat weerstand dus opgebou het teen die NP-regering. 
Toe gryp die magte agter die skerms in en met die ou taktiek van

"verdeel en heers" word die nasionalistiese stryd teen die NPse ver-
raad verswak. 
Na 1979 het PW Botha as Eerste Minester en later as President 
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voortgegaan op die pad van oorgawe. Die militêre stryd is steeds as
20% van hul strategie voortgesit, terwyl hulle 80% van hul aanslag
op die politieke terrein voortgesit het.
Daar is deurentyd aan die Blanke voorgehou dat onderhandeling die

enigste weg tot vrede is. PW Botha het begin om met Mandela te
onderhandel. Alles is in plek gekry vir finale oorgawe. 'n Uitgewerkte
plan wat reeds in 1966 inwerking gestel is, het begin momentum kry.

Toe kom FW de Klerk. Hy verwyder PW Botha en versnel die
oorgawe. Hy laat Mandela en ander "politieke" gevangenes vry en
ontban alle kommunistiese organisasies. 
Die weermag word in 1990 uit SWAonttrek en dié land word oor-

gegee op die voorwaardes van 1977 en resolusie 435.  
De Klerk roep in Suid-Afrika 'n referendum uit en vra toestem-

ming om te gaan onderhandel vir 'n "beter bestel en beter toekoms
vir al die inwoners van Suid-Afrika".
Die onderhandelings by Kemptonpark volg, 'n tussentydse grond-

wet word aanvaar en regse leiers en afgetrede generaals, sowel as
landbouleiers word ingespan om opstand onder die Blankes te ont-
lont. Met die mislukte vooraf beplande Bophuthatswana inval
word die volk  wys gemaak dat die wapengeweld opsie misluk het,
met die belofte van selfbeskikking. 

In Desember 1993 bedank die laaste Blank-verkose volksraad en 'n
tussentydse regering word saamgestel. Op 27 April 1994 word die
eerste veelrassige verkiesing in Suid-Afrika gehou, en word die
Afrikaner onderwerp aan 'n onchristelike grondwet met die Freedom
Charter as vertrekpunt.
Die NPLeiers het vanaf einde 1966, ten koste van hulle eie mense,

eerder hul kragte saamgesnoer met die kommunis en Antichris en
trou gesweer aan die Freedom Charter (Punt 6 van die aangehaalde
deel hierbo sê immers: "...and we pledge ourselves to strive togeth-
er, sparing neither strength nor courage, until the democratic
changes here set out have been won."

* The People Shall Share in the Country's Wealth!

7) The national wealth of our country, the heritage of South Africans,

shall be restored to the people;

8) The mineral wealth beneath the soil, the Banks and monopoly

industry shall be transferred to the ownership of the people as a

whole;

9) All other industry and trade shall be controlled to assist the well-

being of the people;

Tydens die onderhandelings is daar die versekering deur die NP-
onderhandelaars gegee dat daar "wigte en teenwigte" in die nuwe
grondwet ingewerk is wat almal se belange sal beskerm. 
Die grondwet maak egter voorsiening vir die herstel van "onregte"

van die verlede. In punt 7 hierbo word die indruk geskep dat die
bestaande rykdom en alle hulpbronne voorheen aan die "people"
behoort het, dat dit hul erfdeel is en terugbesorg sal word aan hulle.

Die welvaart en vooruitgang is egter deur die Afrikaner daarges-
tel. Hulpbronne is ontgin en ontwikkel, dus word die Afrikaner van
sy erfenis beroof.
As die ANC praat van die herverdeling van rykdom  moet mens

besef dat dit ook persoonlike bates, sowel as kapitaal, pensioen-
fondse en enige ander beleggings behels. Daar word geredeneer dat
dié bates ten koste van die Nie-Blanke bekom is. Tans word die
bates deur middel van die instel van belasting herverdeel. 

Die oordrag van minerale rykdom

Banke en alle monopolistiese industrieë na die "people" (punt 8
hierbo) beteken niks anders as die nasionalisering daarvan nie.
Daar is niks in die huidige grondwet wat die nasionalisering daar-
van verbied nie. Die minerale van die land is reeds onteien en
behoort aan die staat. Hierby kan water ook gevoeg word.

Rapport berig in November 2010 oor "Skokkende waarheid oor
ANC's prospekteerregte". In die berig word dit duidelik dat die ANC

homself as die staat ag.  (In kommunistiese terme beteken people die
regeerder, en peasants die bevolking of gepeupel).  
Die ANC se belegging en geldwerwingfonds, Chancellor House,

het op 560 plekke in die land reeds prospekteerregte bekom. Dan
is daar nog 400 wat deur die departement oorweeg word. Hoog-
geplaastes in die ANC en in dié party se Nasionale Uitvoerende
Komitee (NUK) het Mynbelange. Individue wat betrokke is en ook
prospekteerregte bekom het, is terroriste soos Tony Yengeni, Then-
jiwe Mtintso, Mathews Phosa, Max Sisulu en Cyril Ramaphosa,
om maar net 'n paar te noem.

Die prospekteerregte is reeds toegeken oor 'n tydperk van ses jaar,
sonder dat grondeienaars en geaffekteerde partye in kennis gestel of
geraadpleeg is soos die wet vereis. Hieruit kan mens aflei dat daar nog
nie begin is met die prospektering nie. Die vraag wat hier opduik is
waarom daar in die afgelope paar jaar aan die onteieningwet verande-
rings aangebring moes word? Kan dit een van die redes wees waarom
hulle grondeienaars geïgnoreer het in die eersgenoemde proses?

Jeugliga word gebruik om agenda te bepaal

Julias Malema en die ANC se Jeugliga het begin met 'n veldtog om
die ANC te "dwing" om die nasionalisering van myne op die tafel te
plaas. As mens die metodes van die kommunis bestudeer, besef jy
gou dat dit 'n uitgewerkte plan is. Malema en Zuma is albei ten guns-
te daarvan. Die indruk moet egter geskep word dat daar druk op die
ANC uitgeoefen word. Daar word dan 'n stemming binne die ANC
gehou en demokrasie seëvier weer. 'n Komitee word saamgestel wat
die saak sal ondersoek. Voorstelle word dan voor die kabinet gebring
en wetgewing word voorberei wat voor die parlement dien.  

'n Stemming sal natuurlik in die parlament gehou word om die
proses "demokraties" te maak. Maar só sal die regime enige groot
industrie kan inpalm.
Die Poskantoor word blykbaar reeds geoogmerk om omgeskakel

te word na 'n Staatsbank. ANC minister, Nzimande, het reeds die
sluier gelig en gesê 'n Staatsbank sal nuttig wees om Swart ekono-
miese bemagtiging te finansier. Waar sal dié bank se fondse egter
vandaan kom? Die Freedom Charter gee tog hierop die antwoord...
Die Mynbouhandves eis reeds dat 26 persent van die mynbou-bates

tans deur Swart Ekonomiese Bemagtiging (SEB) in besit van die
"voorheen benadeeldes" moet wees.
In punt 9 hierbo word duidelik gesê, dat alle industrieë en handel

deur die staat beheer en gekontroleer sal word, tot voordeel van die
"people". Hierdeur word dit duidelik dat die vryemarkstelsel soos
ons hom ken, totaal vervang sal word met 'n sosialistiese stelsel,
waar die staat die sakewêreld sal bedryf.

Die vooruitsigte lyk donker. Met  die plaaslike verkiesings om die
draai, sal liberale politieke partye soos die DAen skynregses soos die
VF Plus sekere van die punte gebruik om stemme te wen, deur voor
te gee dat hulle daarteen veg. Die ANC sal egter die Freedom Char-
ter propageer en wéér maklik wen in die grootste deel van die land.

Die ANC verklaar hul doelwitte

Die ANC sal in 2012 hul eeufees vier. Reeds in 2005 het hulle die
volgende doelwitte gestel vir dié groot jaar op hul kalender: 
“As we have done work, we have not lost sight of the heavy respon-
sibility that falls on the shoulders of our movement to lead our coun-
try and all our people towards the creation of the society visualised
by the masses of our people when they adopted the Freedom
Charter. 
“This will give us a much-needed road map, dealing with all aspects
of our national and international life, as we advance to the Year
2012. We must look forward to the tasks we have to accomplish
during the critical decade.”

Op 8 Januarie 2011 vanjaar verbind die ANC hom weer aan die
doelstellings van die Freedom Charter asook aan die sogenaamde 
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gemaak sou word en dat die burgers 'n gelofte moes aflê om trou
aan God, aan hul geskiedenis en aan mekaar te sweer. Elkeen het
beloof om met die hulp van God mee te werk tot 'n kragtige rege-
ring, eerbied vir die wet, ontwikkeling en vooruitgang van die land,
en om hulle regering tot die dood toe te verdedig.

In reaksie op hierdie gebeure het Owen Lanyon die Boere se
optrede as rebellie verklaar. Die eerste skoot van die oorlog is op
16 Desember 1880 in Potchefstroom gevuur, toe 'n Boerepatrollie
met 'n paar Britse soldate slaags geraak het. Piet Cronje het hierna
Potchefstroom ingeneem. Die Eerste Vryheidsoorlog was vol-
stoom aan die gang.

Die groot veldslae

Die Eerste Vryheidsoorlog het vier belangrike veldslae opgelewer,
wat almal oortuigend deur die Boere gewen is. Die eerste was op
20 Desember 1880 by Bronkhorstspruit. Generaal Frans Joubert en
sy 150 man het minder as 'n halfuur nodig gehad om Kolonel
Anstruther se opmars van Lydenburg na Pretoria te stuit. Daar is
uiteindelik 57 Britte dood, terwyl die Boere slegs twee sterfgevalle
gehad het. Meer as 100 Britte is gewond en Anstruther het self ook
die hoogste prys betaal toe hy een van die sterfgevalle was.

'n Bietjie meer as 'n maand later, op 28 Januarie 1881, vind die
slag van Laingsnek plaas. Generaal-majoor sir George Pomeroy
Colley, wat intussen as nuwe hoë kommissaris vir Suidoos-Afrika
in die plek van Wolseley aangestel is, en sy mag van 1000 soldate
word hier deur die Boere verslaan. Altesaam 83 Engelse word dood-
geskiet, terwyl 111 gewond is. Aan Boerekant was daar 14 sterf-
gevalle en 27 gewondes.
Daarna volg die slag van Skuinshoogte (Ingogo, naby Newcastle)

op 8 Februarie 1881. Hier verslaan generaal Niklaas Smit en sy
manne Colley se sogenaamde "bangmaakmag"  en laat 76 dooies
en 63 gewondes agter. Net agt Boere is dood en ses is gewond.

Die slag van Majuba

Die oorlog, wat effektief slegs twee en 'n half maande geduur het,
is op 27 Februarie 1881 beëindig met die roemryke Slag van
Majuba. In terme van slagoffers was dié slag nie werklik soveel
groter as enige van die ander drie groot veldslae van die oorlog nie.
Uiteindelik is 92 Britte gedood en 135 is gewond. Aan Boerekant
was daar egter slegs een ongeval en vyf gewondes.   

Die Slag van Amajuba was egter in terme van militêre strategie
sowel as die geestelike en politieke oorwinning enorm. Strategies
het die Britse mag alles aan hulle kant gehad. Hulle het die berg
met 660 man beset en hulle het gedink dat hulle die Boere vanuit
hul strategiese posisie met gemak sou kon afmaai. Toe gebeur net
die teenoorgestelde. Die Boere het met 'n kombinasie van goeie
militêre strategie, vreeslose dapperheid en dodelike akkurate skiet-
werk die Britse mag verras en uiteindelik tot oorgawe gedwing.  

Colley, wat nie net die Britse mag se aanvoerder was nie, maar
ook die hoë kommissaris vir Suidoos-Afrika, is met 'n kopskoot
bo-op die berg doodgeskiet. Ook sy tweede-in-bevel, kommandeur
Romilly, is doodgeskiet. Brittanje het dus binne twee en 'n halwe
maande meer as 300 soldate verloor en hul gewondes wat versor-
ging moes kry het op meer as 400 te staan gekom. Die magtige
"Groot Brittanje" se militêre mag is vernederend verslaan deur 'n
klein volkie wat in die oorlog hoofsaaklik verteenwoordig is deur
boere sonder enige militêre opleiding. 

Die les wat ons vandag uit die gebeure rondom die Eerste Vry-
heidsoorlog kan leer is veral die feit dat die Boere eers in die regte
geestestoestand moes kom voor hulle hul vyand in 'n militêre stryd
kon aanvat. Die feit dat hulle by verre in die minderheid was het
nie werklik saakgemaak nie.  Daar was 'n paar basiese faktore wat
die Boerevolk stelselmatig tot by Majuba gelei het. Eerstens moes
die verdeelde en ongedissiplineerde volk hul selfrespek herwin en
losbreek uit 'n greep wat veroorsaak is deur persepsies wat deur die

vyand se propagandamasjien gevestig is. Daarna moes hulle be-
paal wie hulle kon vertrou. Die opregte, vryheidsliewende Boere
moes dus by mekaar uitkom en hulself distansieer van die jabroers
en die verraaiers onder hulle.  Daar moes beginselvaste, koersvaste
en betroubare leierskap onder hulle wees. Dit het hulle veral in die
persoon van Paul Kruger gekry en dit is opmerklik dat hy daarna
vir meer as twintig jaar sy volk met groot sukses gelei het.
Toe al hierdie dinge in plek val en die Boere se lydelike verset opge-

bou het tot en met die voorval met Bezuidenhout se wa, waar hulle
vir die eerste keer bereid was om fisiese weerstand te bied teen die
Britse magte, was die koeël deur die kerk. Toe het die arrogante kolo-
niale mag van "Groot Brittanje" hom vasgeloop teen die klein Boere-
volk wat verenig in doel en beginsel, onstuitbaar geword het.
Die resultaat was in pas met die goue draad wat al vir meer as drie

en 'n halwe eeue deur ons volk se geskiedenis loop – vryheid in 'n
eie vaderland.                                                                          n

Lesse vir vandag uit die aanloop tot die slag van Majuba (vervolg)

“National Democratic Revolution” (NDR) en die "Strategy and
Tactics"-dokument, wat maar net uitvoeringsplanne vir die bereiking
van die Freedom Charter se doelwitte is.  
Wat interessant is van die feit dat die datum 2012 reeds in 2005 vas-

gemaak is, is die besluit dat die komitee oor die nasionalisering van
myne reeds in 2011 klaar moet wees met sy navorsing. Dit is waar-
skynlik so beplan dat die nasionalisering van myne op die ANC se
groot beleidskongres in 2012 gedebatteer (en goedgekeur) kan word. 
Die titel van Fred Schwartz se briljante boek oor kommunisme is:

"Jy kan 'n kommunis vertrou...  (om 'n kommunis te wees!)". As die
Afrikaner die huidige aanslag van die kommunis wil oorleef, sal
ons hierdie woorde nooit moet vergeet nie. Inteendeel, ons sal dit
baie ernstig moet opneem. 
Wat staan ons te doen? Verwerp die bestel, verwerp die grondwet en

die wat jou daaraan wil onderwerp. Verwerp deelname aan verkie-
sings, dit is 'n teken van verset! Dit is 'n teken van selfrespek.
Versamel onder die suiwer beginsel van Afrikanernasionalisme.    
Dan sal die wêreld weer verstom staan oor die mag van Nasiona-

lisme.                            
(Word vervolg)

n
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