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Die ANB het Heldedag vanjaar weer luisterryk gevier met 'n
kleurvolle fees op die terrein van die Gereformeerde Kerk in
Kerkstraat, Pretoria.

Dié beroemde kerkterrein, wat in die volksmond bekendstaan
as "Oom Paul se kerk", skep die regte atmosfeer om helde soos
Kruger en ander volkshelde te herdenk.
Die fees is afgeskop met 'n kleurvolle tablo, wat onder leiding

van mev. Rentia de Villiers aangebied is. Die tablo het hoofsaak-
lik gehandel oor die lewe en werk van pres. Paul Kruger. Fees-
gangers is weer onder die indruk gebring van sy standvastige en
beginselgedrewe lewens- en wêreldbeskouing, sy dapperheid en
sy besondere staatsmanskap. 
Dié tablo, wat in die vorm van 'n skyfievertoning en voordragte

aangebied is, is afgewissel deur sang- en musiekitems.
Die tweede deel van die fees is gekenmerk deur die insigge-

wende toespraak van mnr. Johann Grobler, voorsitter van die
ANB. 
Mnr. Grobler het beklemtoon dat die prestasies van ons volks-

helde inspirasie moet bied aan die volk in die tyd waarin ons
vandag leef. Hy het ook daarop gewys dat, hoewel ons Helde-
dag vier op pres. Kruger se verjaardag op 10 Oktober, ons volk
'n hele galery van helde het wat ons vandag kan inspireer in
hierdie moeilike fase van ons stryd om Afrikanernasionalisme
lewend en gesond te hou.

Met sy oorsig oor die geskiedenis het mnr. Grobler hulde ge-
bring aan alle volkshelde, van Jan van Riebeeck tot by mense soos
Jaap Marais en selfs die helde wat aan die grensoorlog deelge-
neem het in die sewentiger- en tagtigerjare van die vorige eeu.

Na afloop van mnr. Grobler se toespraak is die braaivleisvure
aangesteek en volksgenote het die geleentheid gekry om heerlik
te kuier, terwyl die vleis op die kole gesis het.
Sien ook fotoblad op bl. 3                                                    n

ANB put weer inspirasie uit
volkshede se nagedagtenis

Mnr. Johann Grobler, ANB-voorsitter aan die woord

op dié beweging se Heldedagvieringe in Pretoria.

Hoewel die ANB vanaf sy geboortedag op 6 November 2004  deur
sy vyande en opponent doodgewens is, was dit dié beweging be-
skore om vanjaar sy sewende verjaarsdag te vier.
Tydens die jaarvergadering, wat 'n dag voor die beweging se ampte-

like sewende verjaardag gehou is, is die ANB se Dagbestuur onbestre-
de herkies. Ook die reorganisasie van die Hoofbestuur is afgehandel.

Die ANB is dus nou gereorganiseer en gereed vir die uitdagings
van 2012. Volgens alle aanduidings gaan 2012 'n waterskeidings-
jaar wees en die gees by die ANB se Hoofbestuur het gewys dat
lede van dié beweging die erns van die Afrikanervolk se situasie
begryp en drasties iets daaraan wil doen.

Mnr. Koos Venter, voorsitter van die Jaap Marais tak van die
ANB, het die vergadering toegespreek, nadat die beweging se
voorsitter, mnr. Johann Grobler, weens dringende familiesake ver-
skoon moes word.
Mnr. Venter het aan die Hoofbestuur die ernstige mespunt-situasie

beskryf waarop sake in Suid-Afrika tans gebalanseer word. Hy het
veral gewys op die groterwordende rassewrywing weens die ANC
se korrupte en onbekwame regime, asook die erns van die ekono-
miese krisis wat wêreldwyd dreig.
Hierna het hy voorgestel dat daar binnekort, verkieslik in die eer-

ste helfte van 2012 reeds, pogings aangewend moet word om na
ander Afrikaners uit te reik en die volk se situasie dringend op 'n
volkskongres te bespreek. Hy het egter gesê voordat die gesprek
oor die toekoms aangepak kan word, sal daar eers konsensus gekry
moet word oor die aard en inhoud van Afrikanernasionalisme. 

Sodoende sal daar op die regte beginsels bymekaar gebring kan
word wat uit innerlike oortuiging by mekaar hoort.                   n

ANB wil eendersdenkende
Afrikaners in 2012 herenig

Die ANB se Dagbestuur is onbestrede herkies vir nog ’n

termyn van een jaar. Op hierdie foto is: Voor, van links,

mnre. Carel van der Grijp (ondervoorsitter), Johann Grobler

(voorsitter) en Jannie Brink (sekretaris).  

Agter staan mnre. Emil de Villiers (penningmeester) en

Gerhard van der Grijp (addisionele lid).



Die Swart politiek in 2012
Dit word daagliks duideliker dat die omstandighede waarin die hui-
dige regime verkeer daartoe bydra dat die spanning in hul binnekring
al groter word.
Eerstens was daar die geval van Julius Malema, die voortvarende

jeugleier wat skynbaar heeltemal buite beheer geraak het. Malema
se magslus en sy natuurlike haat vir die Witman het mettertyd 'n
verleentheid geword vir die Zuma-faksie in die ANC. In beginsel
stem hulle waarskynlik saam met die meeste van sy uitsprake,
maar sy voortvarendheid het blykbaar van hom 'n risiko gemaak.
Die Zuma-faksie weet dat hulle nie nou al openlik hul haat teen-

oor die Witman mag wys nie, want hulle het die Witman se kennis
en vaardighede nog dringend nodig.
Malema, daarenteen, moet weer sorg dat die Swart massas nie afval-

lig raak van die ANC nie. Daarom speel hy die rol van die agitator
wat die gefrustreerde massas laat lekkerkry as hy die Blankes so tart. 
Dit wil egter voorkom of alles nie heeltemal volgens plan verloop

vir die ANC en sy alliansievennote nie, want soos in elke Afrika-
staat noord van die Limpoporivier, begin die strewe na rykdom en
mag onderling in ANC geledere die vonke te laat spat. Daar is dui-
delik reeds drie identifiseerbare faksies in die party en elkeen se
ondersteuners voel baie sterk oor hul saak.
Ons weet reeds hoe dispute in Afrika opgelos word, veral as mag

en groot materiële voordele op die spel is. In Afrika werk dit so dat
die sterkste sal oorleef. Letterlik. Vreemd genoeg aanvaar die Afri-
kaan die uitdaging maklik om met die Witman om 'n tafel te sit om
sake op demokratiese wyse deur middel van debat uit te sorteer.
Maar sodra twee of meer groepe Afrikane koppe stamp, dan is die
onderhandelingstafel vergete. Dan word die wapen opgeneem en
die sterkste sal uiteindelik beheer oorneem. 
Kyk maar gerus na die geskiedenis van die Afrika-state noord van

ons en die wyse waarop regerings die afgelope vyftig jaar daar ver-
ander het. Ironies genoeg hou die "onderhandelde" regerings nooit
langer as 'n paar maande nie, dan hoor ons van rebellegroepe en
wapenkonflik...
Miskien is die verklaring hiervoor die feit dat elkeen van die ver-

skillende Swart groepe wat sogenaamd "deur onderhandeling" rond-
om 'n tafel geskik het, wéét dat dit nie die wyse is waarop dit in Afrika
gedoen word nie. Hulle weet dat die debat rondom die tafel eintlik
maar net daar was om die Westerlinge te bluf, sodat meer geld in
die "herstel" van hul lande ingestoot kan word. 
Dis dalk nog net die liberale Westerse magte wat nie die vermoë

het om agter te kom dat hulle elke keer vir die gek gehou word nie.
Dit lyk egter of daar weer 'n ontnugtering of twee wag vir die arme
liberale Westerling, ook wat die situasie in Suid-Afrika betref.

Daar kan geen twyfel wees dat 2012 'n baie onstuimige jaar in
Suid-Afrika gaan wees nie. Jacob Zuma word deur baie uitgelag
en afgekraak, maar hy bly 'n ou jakkals wat nie sommer só sonder
'n geveg van sy troon gestamp gaan word nie. Dis reeds duidelik
dat hy nou al die een strategiese skuif na die ander maak om hom
voor te berei vir die aanslag op hom. 
Nou bly die vraag staan: As Zuma nie met die hulp van die media

ontsetel kan word nie en as sy ondersteuningstruktuur in die ver-
volgingsgesag, die militêre magte en die ander belangrike staatsde-
partemente nie teen hom gebruik kan word nie, wat bly oor?  
Die Afrika-manier, dalk?
Daar is minder as 12 maande oor tot die groot kongres van die

ANC en daar kan geen twyfel wees dat Suid-Afrika daarna drasties

gaan verander nie.
Sal die laaste Afrikaners wat nog omgee vir volk en vaderland

daarin kan slaag om in hierdie tyd bymekaar te bring wat uit inner-
like oortuiging bymekaar hoort? Hierdie ideaal word by die dag
dringender ter wille van oorlewing.

Die inligtingswet en die liberalis
'n Groot bohaai is teen die einde van November gemaak oor die ANC
se nuwe wet op die Beskerming van Inligting wat reeds deur die par-
lement goedgekeur is.
Dit was veral interessant om die reaksie van die liberale media en

die hele huishouding rondom hulle dop te hou. 
Eintlik was dit 'n tyd vir die Afrikanernasionalis om in sy mou te

lag, al is dit dan net weens die vermaak van die frustrasie en magte-
loosheid van die liberale huishouding in Suid-Afrika. Die bood-
skap is baie duidelik aan hulle en aan elkeen wat nog vasgehou het
aan die leuen van die Nuwe Suid-Afrika as "demokratiese" staat.
Die leiers van die liberale huishouding en hul ondersteuningsbasis
in die media kan eenvoudig nie langer probeer voorgee dat Suid-
Afrika 'n Utopia van vrede en harmonie is nie. Daarvoor sorg die
korrupsie, onbeholpe bestuur en Afrika-arrogansie van die Swart
kommunistiese regime té deeglik.
Nou het die ANC boonop hul siel gewys en hul mag vertoon met

hierdie diaboliese wet. Wat bly oor vir die arme liberale huidhou-
ding? Seker maar meer sport en vermaak om die sluier digter te
trek oor die realiteit in La-La Land...

Die VVK se volksraad is gekies
Ná maande se bespiegeling en propaganda is die selfaangestelde
Volksraad Verkiesings Kommissie (VVK) se verkiesing toe uitein-
delik op 24 September afgehandel. 
Een van die interessante aspekte van hierdie proses is die baie sto-

ries wat daaroor onder volksgenote rondlê. Van die begin af het die
manne wat hulle daarmee besig gehou het geweet hul grootste
probleem sou wees om genoeg stemmers bymekaar te kry om hul
geloofwaardigheid te kan versterk.

Daar word deur amptelike bronne beweer dat daar tans steeds
sowat 4,5 miljoen Blankes in Suid-Afrika woon. Hiervan word ge-
skat sowat 3 miljoen Afrikaners te wees. Hoe akkuraat hierdie sy-
fer is, sal 'n mens waarskynlik nie sommer kan vasstel nie.  Die pas
afgelope sensus sal ook nie werklik 'n akkurate syfer kan gee nie,
want daar is aanduidings dat dié tellery maar gelol het weens die
gebruiklike onbeholpe administrasie van die regime.
As 'n mens egter die enorme stroom Afrikaners wat die afgelope

twee dekades geëmigreer het in gedagte hou, behoort die syfer ten
opsigte van die oorblywende Afrikaners in Suid-Afrika iewers
tussen 2 miljoen en 2,5 miljoen te wees.

Kom ons gee die VVK die voordeel van die twyfel en aanvaar
daar is nader aan 2 miljoen Afrikaners oor in die land. Watter effek
het hul verkiesing dus gehad op die Afrikanervolk? Hoewel onder-
steuners van die VVK soms wilde bewerings gemaak het wat sy-
fers van tot 100 000 stemmers ingesluit het, het dié organisasie se
eie amptelike bronne bevestig dat daar ná al die maande (jare?) se
oproepe en werwingsaksies slegs 34 532 Afrikaners geregistreer
het vir die groot verkiesing. Om alles te kroon het sowat 'n derde
van die geregistreerdes boonop nie die moeite gedoen om na die
groot stemdag op te ruk nie en net 23 678 het hul kruisies vir die
volk se nuwe ringkoppe gaan trek.

Wat nou? Gaan hulle nou die volkstaat afdwing deur die Zuma-
regime met 23 000 Afrikaners (uit meer as 2 miljoen) se steun tot
instemming te dwing? Stem hulle al saam oor waar die volkstaat
gaan wees? Met net 23 000 ondersteuners kan hulle beswaarlik 'n
plattelandse dorp êrens opeis! 
Die foksterriër het die vragmotor op 24 September ingehaal, maar

nou sit hy met die probleem: hoe stop hy die ding?                  
n
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DIE ANB SE HELDEDAG FEES IN BEELD

DIe ANB se Heldedagvieringe is afgesluit met ’n heerlike
braaivleis op die terrein van die Gereformeerde Kerk Pretoria
(“Oom Paul se Kerk”) in Kerkstraat. Op hierdie foto kuier, van

links, mnre. Piet van der Berg, Jannie Brink en Bertus Radford
om die braaivleisvuur.

Die kinderkoor in aksie tydens die tablo oor Paul Kruger op die ANB se Heldedag feesvieringe.

Mevv. Annie Olivier (links) en Stienie Boshua gesels oor
die goeie ou dae op die ANB se Heldedagfees...

As deel van die ANB se Heldedag feesvieringe het
Petrea Zeevaart ’n puik solovertoning op die viool

gelewer. Hier is sy in aksie.

Willie van der Grijp in
aksie tydens die tablo.
Hy was een van die

voordraers.

Mev. Rentia de Villiers het
weer die leiding geneem met
die tablo wat by die ANB se
Heldegadfees opgevoer is.



Elke volk op aarde het sekere keerpunte in hul geskiedenis wat 'n
deurslaggewende uitwerking gehad het op daardie volk se uiteinde-
like bestemming.
Die Afrikanervolk se prestasies is uitsonderlik in die wêreldgeskie-

denis en dié volk is die enigste wat werklik as Blanke nasie hul iden-
titeit kon behou in Afrika. Die Afrikaner se taal is die enigste Wester-
se taal wat ontwikkel het en gevestig is in Afrika, terwyl daar ook
geen twyfel kan wees dat Suid-Afrika se ekonomie nooit tot die
sterkste in Afrika sou kon groei en dat dié land nie naastenby so
goed ontwikkel sou gewees het as dit nie vir die invloed en leierskap
van die Afrikanervolk was nie.
Kyk 'n mens terug op die pad om uit te vind waar dit dan nou eint-

lik alles begin het, is daar enkele bakens wat uitstaan as beslissende
oomblikke in die vorming van hierdie besondere volk.

Van Riebeeck bring die Protestantse geloof

Vir seker is die feit dat dit juis die Nederlanders was wat via Jan van
Riebeeck 'n verversingstasie aan die Kaap begin het een van ons
volk se belangrikste vormingsgebeure. As dit byvoorbeeld die En-
gelse was of dalk die Spanjaarde of die Portugese wat hulself eerste
aan die Kaap gevestig het, sou die Afrikaner se geskiedenis heel
waarskynlik nooit bestaan het nie.

Die betrokkenheid van die Hollanders met hul Protestants-Gere-
formeerde geloof het juis die groot deurslag gegee dat die Duitsers
en Franse later ook Kaap toe gekom het. Dit het alles te doen gehad
met die godsdiensbeskouing. Hoe sou 'n Afrikanervolk byvoorbeeld
kon ontwikkel met 'n kultuur wat verwant is aan die Katolieke of
Anglikaanse lewens- en wêreldbeskouing?

Net soos Van Riebeeck se rol ons geloof- en kultuurbasis as volk
gevestig het, was daar die oorloë en veldslae langs die pad wat nie
net vir die fisiese oorlewing van die jong Afrikanervolk verantwoor-
delik was nie, maar ook in sommige gevalle die Afrikanervolk se
unieke karakter verseker het.
Dink maar wat kon gebeur het as die Engelse die Eerste Vryheids-

oorlog gewen het. As die verdeeldheid en ander probleme van die
Afrikaners tot kort voor daardie oorlog in ag geneem word, sou die
Afrikaner waarskynlik net daar nek-om gedraai gewees het en die
Blanke in Suid-Afrika sou waarskynlik ná 1881 deel van 'n Engelse
kultuur geword het, byna soos die Englesman van Rhodesië. 
Die Slag van Amajuba was dus sonder twyfel deurslaggewend vir

die voortbestaan van die Afrikaner.
Net so kan daar geen twyfel wees nie dat die Slag van Bloedrivier,

om meer as een rede, 'n baken is in die bestaan en vorming van die
Afrikaner se volkslewe. Bloedrivier het die Afrikaners se bestaans-
reg as vrye en onafhanklike volk bevestig, dit het die Zoeloe-vyand
'n onoorkombare nekslag toegedien en dit het die moedelose en
hopelose Voortrekkers in Natal geestelike krag en veral geloofsoor-
tuiging gegee om voort te gaan om as onafhanklike volk voort te
bestaan in hul nuwe land.
Ongelukkig het die Slag van Bloedrivier nie regtig veel beteken as

staatkundige oorwinning nie. Minder as vyf jaar na die Slag van
Bloedrivier, in Mei 1843, het die Engelse Natal geannekseer en die

meerderheid Afrikaners was wéér op trek – hierdie keer na die land
van die ander Voortrekkers, wat weens die derde groot veldslag in
ons geskiedenis vir die Boervolk verower is.
Hierdie derde groot veldslag het inderwaarheid reeds twee jaar voor

die Slag van Bloedrivier plaasgevind. As dit nie vir hierdie veldslag
was nie, sou die Voortrekkers van Natal in 1843 waarskynlik die hele
Groot Trek van vooraf moes deurmaak, en hulle sou hul vasgeloop
het in die Matabeles. Maar danksy die groep Voortrekkers wat die
"ander" opsie gekies het, en veral danksy Hendrik Potgieter, waar-
skynlik die heel grootste leier van al die Voortrekkers (wat weens ver-
skeie redes deur baie geskiedskrywers misken is) kon die Natallers in
1943 'n land binnetrek wat al op groot skaal makgemaak is.
As die Boere egter die Slag van Vegkop in Oktober 1936 verloor

het, sou sake dramaties anders gelyk het en dit kon die geskiedenis
(en bestaan) van die Afrikanervolk beïnvloed het. 

Agtergrond voor Vegkop

Die trek van Andries Hendrik Potgieter het die Oos-Kaap teen die
einde van 1835 verlaat op hul tog na die noorde.
Daarvandaan trek hulle verby die huidige Smithfield, waar 'n ander

groep Trekkers onder leiding van Sarel Celliers by hulle aansluit.  Die
vergrote trekgeselskap is daarna voort tussen die huidige Bloem-
fontein en Thaba Nchu deur. Daar swaai hulle noord-wes op pad na
die Vaalrivier, maar eers vertoef hulle 'n tyd lank in die omgewing
van die huidige Theunissen op die walle van die Vetrivier.
In die tyd wat die Trekgeselskap daar vertoef het, is Potgieter met

elf man te perd op 'n verkenningsekspedisie noordwaarts. Hulle wou
die binneland verken en ook kyk of hulle Louis Trichardt se
Trekkers kon opspoor.
Intussen verdeel die Potgietertrek se mense in kleiner groepies met

die oog op weiding vir hul vee en sommige van hulle trek so ver
noord as die Vaalrivier.
Teen Augustus 1836 het ene Stephanus Erasmus en sy seuns op 'n

dag teruggekeer van 'n jagtog in die noordweste van die gebied. Toe
hulle hul jagkamp bereik kom hulle af op 'n aanval van sowat 600
Matabeles op hul kamp. Sommige burgers in die kamp kon ontsnap,
maar twee van Erasmus se seuns en 'n ander jagter, Carel Kruger,
was reeds vermoor.  

Erasmus en sy ander seun jaag te perd om die Liebenberg familie,
wat hulself tydelik gevestig het naby die huidige Parys, te gaan waar-
sku. Hulle waarsku ook ander groepe Trekkers in die omgewing en
die meeste trek onmiddellik laer, terwyl meer boodskappers uitge-
stuur word om ander groepe Trekkers, wat oor 'n groot gebied ver-
sprei het, te waarsku.

Ongelukkig kon die Liebenbergs nie betyds laer trek nie en hulle
word vroegoggend op 25 Augustus verras deur die Matabeles. Die
familie word byna uitgewis in een van die wreedste aanvalle op
enige Voortrekkergroep. Barend Liebenberg en drie van sy seuns
word saam met groot dele van hul gesinne en ander lede van hul
trekgeselskap uitgemoor. 
Die moord op die Liebenbergs het ook 'n bitter nadraai wat later by 
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Vanjaar is nogal 'n besondere jaar om groot dae uit die Afrikanergeskiedenis te herdenk. Twee van die drie
grootste veldslae in die ganse geskiedenis van ons volk het vanjaar besondere betekenis gehad. Vroeër
vanjaar het ons die 130ste herdenking van die Slag van Amajuba (27 Februarie 1881) gevier en meer onlangs
was dit 175 jaar gelede (16 Oktober 1836) dat die Slag van Vegkop plaasgevind het. KOOS VENTER gooi
in hierdie artikel die kollig op dié veldslag en die enorme betekenis wat dit later in die ontwikkeling van die
Afrikanergeskiedenis gehad het. 



baie Trekkers groot hartseer en twyfel sou bring. Toe die moordaan-
val verby is, het die Matabeles al die diere met hulle saamgeneem,
asook 'n jong seun en twee meisies. Die lot van dié kinders het nooit
bekend geword nie. Selfs later, toe daar ná die slag van Vegkop straf-
ekspedisies uitgevoer is op die Matabeles en sommige van hul statte
verwoes is, het die Voortrekkers altyd gesoek vir tekens van wat van
die Liebenberg-kinders kon geword het, maar geen teken van hulle
is ooit gevind nie. Dit bly een van die raaisels van ons geskiedenis.

Die Vaalrivierslag

Intussen het Johannes Botha en Hermanus Steyn met hul families
haastig laer getrek reg teen die Vaalrivier, nie ver van die plek waar
die Liebenbergs gesetel was nie. Hulle het hulself reggemaak vir 'n
aanval van dieselfde bende van ongeveer 600 Matabeles wat die
Liebenbergs aangeval het.
Teen ongeveer negeuur die oggend van 26 Augustus 1936 val die

Matabeles hul laer die eerste keer aan, maar met die hulp van die
vroue wat help gewere laai, word die aanval afgeweer. 

Die Matabeles kom egter weer met 'n tweede aanval die middag.
Weer word hulle deur hewige geweervuur begroet en na 'n paar
stormlope en sowat 150 dooie makkers wat deur die Boere afgemaai
is, slaan hulle op die vlug.

Die Trekkers sit hulle agterna in die rigting van die verwoeste
Liebenbergkamp en verdryf hulle uiteindelik heeltemal.

Hierna word die dooies in die Liebenbergkamp begrawe en die
waens word saamgeneem.
Net een Trekker sterf in die Vaalrivierslag.

Vegkop

Met Potgieter se terugkeer uit die noorde het die Trekkers dit nodig
geag om noordoos in die rigting van die Renosterrivier te trek. Hulle
het geweet dat die Matabeles sou terugkeer met 'n groter mag en
hulle moes vinnig voorberei vir dit wat sou kom.
Potgieter het verskeie berigte gekry dat die Matabelekoning, Mzili-

kazi, die slag by die Vaalrivier gaan wreek en sommige spioene van
die Barolong stam, wat die Trekkers goedgesind was, het kom rap-
porteer dat 'n groot Matabele mag aan die kom is.

Potgieter kies 'n baie strategiese terrein tussen die Renoster- en
Wilgeriviere sowat twintig kilometer suid van die hedendaagse
Heilbron, nie baie ver van waar die Vaaldam deesdae is nie.

Die laer word deeglik beplan en in sirkelvorm met veertig waens
getrek met 'n kleiner laer van agt waens in die middel, waar perde,
asook sommige vroue en kinders sou skuil. 

Die groot laer se waens word met rieme en kettings geanker aan
pale en staalpenne wat in die grond geslaan of ingeplant is en do-
ringtakke word voor, tussen en onder die waens ingewerk en ook
met rieme vasgemaak, sodat dit so moeilik as moontlik sou wees vir
die vyand om die laer binne te dring.

Net soos by Bloedrivier twee jaar later het Sarel Celliers ook by
Vegkop opgetree as geestelike leier. Hy het herhaaldelik verootmoe-
digingsgebede gedoen en elke keer die Trekkers voorgegaan in hul
godsdiensbeoefening in aanloop tot die slag.
Vroeg die oggend van die slag is die Trekkers bewus gemaak van

die groot menigte Matabeles wat in aankoms was toe hulle sisgelui-
de hoorbaar geword het soos hulle nadergekom het. Die spanning in
die laer was by breekpunt, maar elkeen was gereed vir  dit wat sou
voorlê. Sommige van die vroue en jong seuns het gereedgestaan om
gewere te laai, terwyl die mans hul strategiese plekke ingeneem het
om die Matebele-oormag te begroet met hul voorlaaiers.
Kort na Sarel Celliers se laaste diens en gebed afgesluit is, het Pot-

gieter besluit om die laer met sowat 30 man te verlaat en die Mata-
beles buite die laer te ontmoet.
Sowat vyftig tree van die eerste linie Matabeles begin Potgieter deur

'n tolk die laaste poging tot onderhandeling. Dit word egter begroet
met knopkieries en assegaaie wat in hul rigting gegooi word.

Uiteindelik spring die manne van hul perde af, vuur 'n paar sarsies
op die Matabeles en jaag daarna al skietende terug na die laer. By
die poort van die laer vind daar vir oulaas verraad plaas, toe 'n paar
ruiters se moed hulle begewe en hulle by die poort verbyjaag, net
om dae later eers terug te keer. Hulle moes egter vir die res van hul
lewens daarna die skandvlek van verraad dra.

Intussen het die honger Matabeles begin om van die Trekkers se
vee te slag en die vleis rou te eet. Kort daarna kom die opdrag om te
storm en die assegaaie begin op die laer neer te reën.
Soos afgespreek vuur Potgieter die eerste skoot en daarna moet die

klein groepie van skaars 40 weerbare manne saam met jong seuns
en vroue wat help gewere laai die een stormloop na die ander van
die Matabeles met akkurate geweervuur afmaai. 
Sommige Matabele krygers vorder tot by die laer en enkeles slaag

selfs daarin om dit binne te dring, maar hulle word gou reggesien
deur die seuns en vroue, wat met byle gewapen is. 
Na 'n bloedige geveg van sowat 'n uur val die gefrustreerde Mata-

beles op bevel van hul aanvoerder terug, nadat hulle vir oulaas so
veel moontlik assegaaie bo-oor die laer gegooi het in 'n poging om
skade te berokken.

Die Trekkers sit hulle later te perd agterna, maar kan nie verhoed
dat die Matabeles met sowat 100 perde, 5000 beeste en 50 000 ska-
pe vlug nie. Hierdie rooftog was 'n enorme slag vir die Trekkers wat
in die dae en weke na die slag byna katastrofiese gevolge gehad het.
Hulle kry egter hulp van goedgesinde Swart stamme, asook Gerrit

Maritz se laer uit die omgewing van Thaba Nchu, wat die ellende in
die laer verlig.

Die aand na die Slag van Vegkop het Sarel Cilliers 'n dankdiens
gelei, ten spyte van die pyn van 'n assegaaiwond bokant sy een knie. 
Die Voortrekkers het uiteindelik twee makkers in die slag verloor,

terwyl daar heelwat gewondes was. 
Die Matabeles se verlies was egter sowat 430 dooies en honderde

gewondes.

Strafekspedisies

Ná die Slag van Vegkop het Hendrik Potgieter, Gerrit Maritz en
Sarel Celliers twee groot strafekspedisies op die Matabeles uitge-
voer. Hierdie strafekspedisies is meesterlik deur Potgieter beplan en
uitgevoer en Mzilikazi se magte is elke keer vernietigend verslaan.
Potgieter se mag het telkens toegeslaan voor dagbreek terwyl die
Matabeles nog geslaap het.
Tydens die eerste strafekspedisie in Januarie 1837 op Mzilikazi se

hoofstad, Mosega, is sowat 7000 beeste en heelwat waens terugge-
vind en terwyl die Trekkers geen verliese gely het nie, is meer as 400
Matabeles gedood.
Tydens die tweede strafekspedisie in November 1837 het Potgieter

hoofsaaklik met die hulp van Piet Uys die Militêre stad van Mzili-
kazi, genaamd Mezeg, ingeval. Die aanval het weer voor dagbreek
plaasgevind en chaos het onder die Matabeles uitgebreek. 

Mzilikazi herstel egter en begin weerstand bied, maar sy krygers
word afgemaai in skermutselings wat nege dae lank duur. In die
proses word die Matabeles geheel uit Transvaal verdryf en ná 'n ver-
lies van sowat 3000 manne, vlug Mzilikazi oor die Limpopo waar
hy hom uiteindelik vestig in die suide van die huidige Zimbabwe.
Weereens ly die 330 Trekkers geen verliese nie, maar hul oorwin-

ning oor sowat 15 000 Matabeles was finaal en permanent.
Hierna proklameer Hendrik Potgieter die grootste deel van die

huidige Transvaal as verowerde gebied, terwyl die Trekkers boonop
die hele Transoranje (hoofsaaklik die huidige Vrystaat en dele van
die Noord-Kaap) beheer. 

Die slag is geslaan en die Trekkers kon Transvaal en die Vrystaat
met reg hul eie landsgebied noem, waar hulle hul langverwagte en
hardverdiende vryheid en onafhanklikheid kon uitleef.

Dit het alles begin met die Vegkop. As die Trekkers daar uitgewis is,
het die geskiedenis van Suid-Afrika heeltemal anders verloop.      n
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Daniël Johannes Stephanus Theron is gebore op 9 Mei 1872 in
Tulbagh in die Kaap.
Danie Theron, soos hy later beter bekend was, het in die Kaapkolo-

nie opgegroei, waar hy verplig was om aan Engelse inrigtings sy
skoolopleiding te ontvang. Hierdie sameloop van omstandighede en
die feit dat hy daardeur die Engelse taal baie goed bemeester het, het
hom egter later heel goed te pas gekom.
In 1888 slaag hy sy "School Higher Examination" en weens sy baie

goeie resultate verwerf hy 'n beurs om aan die Normaal Kollege in
Kaapstad in die onderwys te studeer.
Na sy studies was die jong Theron betrokke by die "Goewerments

Rondgaande onderwys". 
In 1891 doen hy egter aansoek vir 'n pos in die ZAR se staatsdiens,

maar sy aansoek is onsuksesvol.
Hierna het hy hom in Noord-Transvaal gevestig. Eers het hy geboer

in die Soutpansberg distrik. Twee jaar later verhuis hy na Pietersburg
en word 'n prokureursklerk.
Op daardie stadium was hy reeds twee jaar woonagtig in die ZAR

en is as burger van die land aanvaar, maar hy kon eers na twaalf jaar
se verblyf in die ZAR deelneem aan verkiesings vir die volksraad en
die president. 
Hierdie feit was later een van die redes wat die Engelse gebruik het

om regverdiging te bekom om tot oorlog oor te gaan teen die ZAR.
In die jaar 1894 neem Theron deel aan die Malaboch-oorlog, Later

het hy ook as lyfwag opgetree vir kommandant-generaal Piet Joubert
tydens die skermutselings by Blouberg.
Theron het ook as Rapportganger vir Joubert opgetree. Hierdeur het

hy homself as getroue dienaar van die ZAR bewys en volle burger-
skap tot dié land is aan hom toegestaan.
In 1897 open Theron 'n prokureurspraktyk op Krugersdorp. Hy was

aanvanklik 'n uitgesproke aanhanger van generaal Piet Joubert se
meer liberale beleid, en hy het saamgestem dat president Kruger
meer toegewings moes maak ten opsigte van die uitlanders en Groot
Brittanje se eise, om sodoende 'n oorlog te vermy. 
Later het Theron egter tot die besef gekom dat geen toegewings aan

Brittanje hul ooit tevrede sou stel nie. Hulle wou ten alle koste die
beheer oor die Zuid Afrikaanse Republiek met al sy ondergrondse
rykdom hê.

Die jingo-redakteur kry pakslae

In die Engelse koerant, The Star, het daar gereeld beledigende berigte
verskyn wat die Boere en die ZAR in 'n slegte lig geplaas het. Op 22
April 1899 het daar weer 'n soortgelyke berig verskyn wat opregte
Boere soos Theron woedend gemaak het. Hy het besluit dat die bele-
digings genoeg is en dat hy iets drasties moes doen om dié Engelse
koerant se personeel 'n les te leer. 

Theron het die redakteur van The Star, ene WF Moneypenny, op
kantoor besoek. Hy het eers met hom in gesprek getree en aange-
dring dat Moneypenny in sy koerant om verskoning vra aan die Boe-
re vir sy beledigings.  Moneypenny het natuurlik geweier. 

Hierop het Theron hom agter sy lessenaar uitgepluk en hom 'n or-
dentlike loesing gegee.

In die daaropvolgende hofsaak het Theron skuld erken en 'n boete
van 20 pond is hom opgelê. Die burgers wat die hofsaak bygewoon
het, het egter 25 pond en ses sjielings ingesamel en die boete betaal.

Die Wielryerskorps

Na die vergadering te Paardekraal het Theron besef die oorlog is on-
afwendbaar en hy besluit om hom na die beste van sy vermoë voor
te berei.

Hy het 'n rapportgangerskorps op fietse ingedagte gehad en sy
vriend Koos Jooste, 'n kampioen fietsryer, gevra om hom te help.
Generaal Joubert het dit sterk betwyfel of 'n man op 'n fiets beter sou
wees as 'n man te perd.  Toe Theron die saak met die generaal gaan
bespreek het Joubert aan Theron gevra om die volgende dag terug te
kom en sy fiets saam te bring.

Theron en Koos Jooste was die volgende dag verras om president
Paul Kruger en die krygsraad daar aan te tref toe hulle generaal
Joubert besoek. President Kruger het 'n resies gereël waar 'n perde-
ruiter ses uur te perd teen Koos Jooste op sy fiets sou kompeteer.
Jooste het dieselfde afstand wat die perderuiter ses ure geneem het in
net drie uur en tien minute voltooi. Net daar is Danie Theron se
Wielryerskorps gestig.
Theron wou voor die uitbreek van die oorlog inligting insamel oor

die Britse troepe en waar hulle oral saamgetrek het. Sodoende sou hy
en sy verkenners ook aan die Boere se leiers raad kon gee oor geskik-
te staanplekke vir die kommando's en die beskikbaarheid van wei-
ding en waterbronne.
Kort voor die amptelike uitbreek van die oorlog het Theron dus per

fiets van Pretoria vertrek en oor Lichtenburg na Mafikeng gereis.
Daar het hy hom voorgedoen as 'n Engelsman en waardevolle inlig-
ting bekom oor die Britse garnisoen. Weens sy akademiese opleiding
in Engelse inrigtings het hy die taal so goed gepraat dat hy maklik die
rol van 'n Engelsman kon speel.

Met sy fiets op 'n trein vertrek hy daarna van Mafikeng na Bula-
wayo. Daar aangekom moes Theron egter inderhaas vertrek, omrede
hy van spioenasie verdink word. Met sy fiets bereik hy die Limpopo,
en op Pietersburg haal hy die trein terug Krugersdorp toe.

Theron se rol in die oorlog

Met die uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog het Danie Theron
se visie en tydige raad oor die vestiging van 'n verkennerskorps
grootliks bygedra tot die oorwinnings wat die Boeremagte in die
begin van die oorlog in talle veldslae behaal het. Hieroor het gene-
raal Louis Botha gesê dat "danksy Theron se optrede was die regering

goed ingelig oor vyandelike beweging, voordat die stryd begin het."

Met die uitbreek van die oorlog is Theron met sy verkenners na Na-
tal. Daar het hulle deelgeneem aan gevegte by Ladysmith, Dundee
en Talana. Theron het ook deelgeneem aan die geveg by Frere, waar
Winston Churchill gevange geneem is. 
By die stigting van die Wielryerskorps het baie gedink dat dié groep

jongmanne nie soos die burgers sou veg nie. Hulle het egter harder
as die gewone burgers gewerk, want nadat hulle  aan gevegte deel-
geneem het, moes hulle nog dadelik die rapporte oor die veldslae
gaan aflewer. Kans vir rus was daar dus bittermin. So het Theron op
een dag drie Boerperde onder hom doodgery om lewensbelangrike
inligting by die kommando's uit te kry.

Weens die sukses van Danie Theron se verkennerskorps is hulle
deur al hoe meer boeregeneraals vir uiters belangrike kommunikasie 
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in die veld gebruik.  Generaal de Wet het Danie Theron byvoorbeeld
laat roep om 'n boodskap aan generaal Piet Cronjé, wat met 4000
troepe deur Lord Roberts en sy 10 000 soldate vasgekeer is, te neem.
Die boodskap was dat generaal Cronje 'n pad oop moes skiet en dat
De Wet ook op 'n sekere punt die Engelse sou aanval.
Theron het dié moeilike opdrag aanvaar. Hy het hande viervoet deur

die Engelse linies en wagte gekruip. Met bloeiende hande en knieë,
en verskeurde klere het hy generaal Cronjé bereik. Cronjé het besluit
om nie generaal De Wet se raad te volg nie en hy het hom en 4000
man op 27 Februarie 1900 aan Lord Roberts oorgegee. 
Die Engelse het hierdie deurbraak so belangrik geag dat hulle geglo

het dat die Slag van Majuba daardeur gewreek is, ook natuurlik van-
weë die datum waarop die oorgawe plaasgevind het. Die Slag van
Majuba het ook op 27 Februarie plaasgevind.

Die Verkenners

Danie Theron se Verkennerskorps was die oë en ore van die vegtende
burgers in die veld. Die gedagte van 'n Verkennerskorps, wat los van
die Wielryerskorps gestaan het, was ook te danke aan hom. Sonder
hom sou die Verkennerskorps nooit tot stand gekom het nie. Vandag
kan 'n mens sonder twyfel sê dat daardie verkenners inderwaarheid
die begin was van die latere Nasionale Intelligensiediens. Sonder die
verkenners sou die verliese aan Boerekant in die Tweede Vryheids-
oorlog veel groter gewees het.

Danie Theron en sy verkenners, waarvan heelwat ander ook soos
hy goed Engels kon praat,  het hulleself gereeld as Engelse voorge-
doen. Dan het hulle die Engelse kampe geïnfiltreer en só waardevolle
inligting bekom.
Hierdie dapper verkenners het die Britse magte groot skade berok-

ken. Hul missie het nie net by die insameling van inligting gestop nie.
Hulle was ook verantwoordelik vir noodsaaklike sabotasie waardeer
spoorlyne en telegraafverbindings vernietig is. Hierdie sabotasie
moes eenvoudig gepleeg word om die lewe vir die Engelse so moei-
lik as moontlik te maak.

Strategies was die Verkennerskorps ook briljant. So het Theron en
50 van sy manne op 'n keer 'n voorraadkolon, vergesel van 400 Britse
soldate met gewere en kanonne, aangeval. Weens hul strategiese pla-
sing en die manier waarop hulle aangeval het was die verwarring so
groot onder die Britse soldate dat hul op die vlug geslaan het, omdat
hulle gedink het hulle is deur 'n groot Boeremag oorval. 

Behalwe vir al die voorraad wat hulle kon buit het die Verkenners
ook nog beslag gelê op 40 beeste en 147 perde. 

Omdat daar ook ander soortgelyke voorvalle was, is die Britte ge-
noodsaak om 'n losprys op Theron se kop te sit. Enigeen wat hom
kon vang en uitlewer sou nie minder nie as 1000 pond ryker wees!
Op 26 Augustus 1900 breek Theron en 'n paar van sy manne 'n tronk

by Van Wyksrust oop waar Boere aangehou is. Op die dag word 70
burgers bevry. Nog vier dae later slaan hy en 40 van sy manne toe by
Kliprivierstasie. Daar ontspoor hulle 'n trein teen drie-uur die oggend
en lê hulle beslag op 'n groot voorraad sjampanje, sigarette, tabak en
sigare.  

By hierdie geleentheid laat Theron die Engelse soldate, wat veron-
derstel was om die stasie op te pas, 'n deel van die buit net daar ge-
niet. Kort voor lank was die spul Tommies smoordronk en onder aan-
sporing van 'n paar Verkenners begin hulle luidkeels uitroep: "God

bless Wilhelmina..." en "Long live De Wet!"

Theron en sy manskappe het egter die trein aan die brand gesteek
en vertrek na hul laer op die plaas Elandsfontein.

Danie Theron se dood

Op die plaas kry Theron 'n boodskap van generaal Liebenberg dat hy
hulp nodig het om die Engelse kolonne wat opruk na Potchefstroom
te help beveg. Onder opdrag van generaal Liebenberg moes Theron
en sy manne die rantjies beset waarvandaan hulle die Engelse moes

aanval sodra hulle binne trefafstand kom.  
Met skok het Theron te laat besef dat generaal Liebenberg en sy bur-

gers nie hul stellings in die Gatsrand gebied, soos ooreengekom is, in-
geneem het nie. 
Theron het besluit om ondersoek te gaan instel wat van Liebenberg

geword het. Hy het die rant bestyg en hom vasgeloop in drie Engelse
soldate, maar hy slaag daarin om al drie plat te skiet. Die skote het
die aandag van die kolonne getrek en die Engelse het begin om met
hul kanonne op die koppie los te brand. Theron het terug geskiet met
sy Mauser. 

'n Bom het egter naby Theron 'n rots getref en van die skerwe het
hom in die bors, skouer en kakebeen getref.  

So gebeur dit toe dat die dapper verkenningsoldaat en uitstaande
jong Boereleier, Danie Theron 111 jaar gelede op 5 September 1900,
in diens van sy volk sterf. Hy het die hoogste prys betaal vir die vry-
heid van sy volk.

Is Danie Theron dood weens verraad?

Danie Theron het altyd die lewens van sy makkers bo die van sy eie
gestel, en altyd die gevaarlike take self uitgevoer.

Die Verkennerskorps en van die burgers het generaal Liebenberg
van verraad beskuldig en selfs vermoed dat Liebenberg vir Danie
Theron in 'n lokval gelei het. Hy het immers nie eers opgedaag tydens
die bombardering van die koppie nie. Vandag nog word die vraag
gevra: Het generaal Liebenberg dalk die 1000 pond ontvang wat die
Britte as losprys op Theron se kop geplaas het?
Nietemin bly dit 'n feit dat Danie Theron se bydrae in die eerste jaar

van die oorlog van onskatbare waarde en onmeetbare belang vir die
Boere se stryd was. Hierdie feit word ook onderstreep deur 'n spesiale
verslag van Reuters wat na sy dood die wêreld ingestuur is. Hy het
dus, net soos generaals De Wet en De la Rey, wêreldwyd bekendheid
verwerf vir sy rol om die Engelse magte ore aan te sit in daardie eer-
ste fase van die oorlog.

Danie Theron het hom onverskrokke gedra tydens sy laaste sker-
mutseling en selfs Reuters het aanbeveel dat hy ná sy dood met 'n
spesiale toekenning beloon moes word.

Generaal Botha het later in 'n verslag oor Theron en sy Korps se
ondersteuning en diens aan hom en sy kommando's gesê dat Theron
al die tyd onder sy bevel gehoorsaam en getrou was en as offisier on-
verskrokke en bekwaam en as krygsman 'n held was. Botha het ook
gesê: "Nooit het ek iemand ontmoet wat meer deurtastend te werk ge-

gaan het, wat opgewekter 'n moeilike taak volbring het, hetsy as leier,

as spioen of as aanvoerder by 'n aanval nie. Die woord 'nee' het

Theron nooit geken nie. Wat hom opgedra is, dit het hy gedoen.

Transvaal het geen dapperder man opgelewer nie."

President Steyn het later oor hierdie Korps van Theron gesê: "Als er

ooit een korps was dat door liefde aan zijn leider gebonden was, dan

was het Therons Verkennings Korps.  Dit korps was onder zijn leid-

ing een voorbeeld voor de andere kommandoes geworden en heeft

getoond wat discipline kan doen.  Geen wonder dus dat dit korps,

onder zijn aanvoering, zich met roem heeft overladen en dat later

daaruit mannen zijn voortgekomen, die van onze bekwaamste en

dapperste aanvoerders werden."

Danie Theron het die hoogste offer betaal vir Volk en Vaderland. Hy
het gestaan by die altaar van die volk. Die reg om as volk vry te wees
van vreemde oorheersing en die wil om te veg vir die behoud van sy
land, plaas Danie Theron as historiese figuur sentraal in die midde
van die stryd van die Afrikanernasionalis.
Selfs Jesse Lewis, 'n swartman en voormalige verslaggewer van The

Washington Post, beskryf Danie Theron as 'n "vurige Afrikanerna-

sionalis" en vergelyk hom met die Amerikaanse held Davy Crockett.
In 1968 het PW Botha die hoeksteen gelê van die Danie Theron

Krygskool in Kimberley, en John Vorster onthul 'n borsbeeld van
Danie Theron in 1980 in Tulbagh.
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Hendrik Frensch Verwoerd is op 8 September 1901 in Amsterdam,
Nederland gebore en is as baba deur sy ouers na Suid-Afrika ge-
bring toe hu/le hierheen geïmigreer het. 
Hy studeer aan die Universiteit van Stellenbosch en word in 1933

professor in Sosiologie. 
Twee jaar later word hy hoofredakteur van Die Transvaler.

In 1948 word hy 'n senator. 
Aan die einde van Augustus 1958 sterf die Eerste Minister, adv.

JG Strijdom. Adv. Strijdom se groot verdienste was dat hy die repu-
blikeinse ideal hoog gehou het. 
Dr. Verwoerd was in murg en been 'n Republikein en vir hom was

'n Suid-Afrikaanse republiek een van sy grootste ideale. 
Minder as twee jaar nadat hy Eerste Minister geword het, het

dr. Verwoerd die bul by die horings gepak. Op Woensdag 20 Janua-
rie 1960 kondig hy in die parlement aan dat die volk van Suid-Afri-
ka gevra sal word om sy standpunt oor Republiekwording te stel
"Ek kondig dus aan dat die vraag aan die volk gestel sal word by

wyse van 'n volkstemming, 'n referendum” het hy gesê.
Die datum van die referendum is bepaal - 5 Oktober 1960. Die

land was in rep en roer. Die stryd het begin tussen die Republikeine
en die hoofsaaklik Engelsgesindes wat nie die bande met Engeland
wou breek nie. 
Namate 5 Oktober nader gekom het, het die opgewondenheid by

die kiesers toegeneem. Wat gaan die antwoord wees? 
Dr. Verwoerd was deurentyd baie kalm en beheers. Hy het onder

andere 'n persoonlike brief aan al die geregistreerde kiesers in Suid-
Afrika in sy eie handskrif geskryf. Hierdie brief was in Afrikaans,
Engels en Duits. Die reaksie hierop was oorweldigend - vir of teen
'n republiek. 

Nadat dr. Verwoerd en sy vrou, Betsie, vroeg op daardie lente-
more hul kruisies in die kiesafdeling, Pretoria-Rissik uitgebring
het, het hulle per motor na sy kiesafdeling, Heidelberg, vertrek
waar hy die res van die dag tussen sy eie kiesers deurgebring het.
Hy het elke stembus in sy kiesafdeling besoek en het met soveel as
moontlik kiesers gesels. 

Daardie nag is daar, soos met alle verkiesings, nooit geslaap nie.
Die uitslae het een na die ander deurgekom. 
Toe kom die finale uitslag: 850,458 of 52,05% kiesers het ten guns-

te van 'n republiek gestem en 775,878 of 47,49% het daarteen gestem. 

DR. HF VERWOERD, ARGITEK VAN ONS REPUBLIEK

Nooit kon die Eerste Minister 'n groter geskenk ontvang het as
daardie republikeinse meerderheid van 74,580 nie. 
Op 31 Mei 1961 sou die Unie van Suid-Afrika plek maak vir die

Republiek van Suid-Afrika – na meer as sestig jaar sou daar weer
'n president ingesweer word. Die aand van 30 Mei was daar reeds
tienduisende mense langs die strate in Pretoria wat in reën op die
koms van die groot dag gewag het. 
Toe die Uniegebou se horlosie daardie nag om twaalfuur slaan, is

die geboorte van die 22ste onafhanklike republiek van Afrika aan-
gekondig. 
Dr. Verwoerd het al sy kragte en talente wat God hom gegee het,

gewy aan die verwesenliking van hierdie langgekoesterde ideaal.
Geen opoffering was vir hom te groot nie. 

Toe aan hom gevra is waarom hy soveel tyd en energie aan die
verkryging van 'n Republiek bestee, was sy antwoord: " ... omdat

die beveiliging van 'n aparte toekoms vir die Witman, sowel as van

die ander rasgroepe, dit vereis." 

Dr. Verwoerd kan met reg die argitek en bouheer van die RSA
genoem word. 
Nou is dit die jaar 2011. Die Republiek van Suid-Afrika van 1961

het in 1994 die Nuwe Suid-Afrika geword. Ons moet weer van
vooraf begin bou. 
Dr. Verwoerd het by geleentheid gesê ons moet 'n volk wees wat

onbangmaakbaar is. Ons as Afrikanerjeug en volk moet ons nie
laat bangpraat oor die toekoms nie. Met geloof en met innerlike
krag moet ons bly handhaaf en bou. Die vryheidsideaal moet in ons
harte bly leef: 'n vrye volk in eie vaderland.                               n

In 2002 word Nelson Mandela, die grootste vyand van Afrikaner Na-
sionalisme, gevra om die Theron standbeeld te onthul by die Voor-
trekkermonument, en word Danie Theron 102 jaar ná sy dood as 'n
"Suid-Afrikaanse held" voorgehou wat die tradisionele "rasse-fout-

lyne" deurgebreek het.  
Die waarheid is egter natuurlik dat die Engelse nooit hul stryd teen

die Boere laat vaar het nie en dat hulle dit met ander middele en op
ander maniere na die Tweede Vryheidsoorlog voortgesit het. Mandela
en Kie was die moderne handperde van die wêreldmagte.
Danie Theron sou hom beslis vandag by die Afrikanernasionalis ge-

skaar het. Hy sou mense soos PW Botha, John Vorster en Mandela
met hand en tand beveg het. Danie Theron sou vandag gestaan het
by die Afrikanernasionalis wat die huidige bestel verwerp en hom
skaar by die stryd van dr. DF Malan, adv. JG Strydom, dr. HF Ver-
woerd en mnr. Jaap Marais.
Miskien het generaal De Wet die karakter van Danie Theron die bes-

te opgesom toe hy gevra is hoe hy hom sal onthou. De Wet het ge-
praat oor Theron se dienswilligheid en sy reaksie op elke opdrag wat
hy ontvang het: "Die trotse en duidelike antwoord het onmiddelik

gekom, die enigste antwoord wat 'n held soos Danie Theron kon gee:

'Ja Generaal, ek sal gaan!'"                                                         n

Die baasverkenner Danie Theron (vervolg)

Hierdie feite-opstel is geskryf deur ILZE-MARIE VAN
SCHALKWYK 'n graad 7 leerling van die CVO Skool
Potgietersrus. Dit was een van die inskrywings vir die
ANB se skryfkompetisie vanjaar en Ilze-Marie het hier-
mee 'n tweede prys verwerf.


