
In die afwesigheid van die ANB se voorsitter, mnr. Willie van der
Grijp, wat steeds aansterk na 'n ernstige siekbed, was mnr. Johann
Grobler weer die voorsitter van die vergadering. Nadat sake soos die
organisasie en finansies van die ANB afgehandel is, het Hoofbestuurs-
lede oudergewoonte deelgeneem aan lewendige debat en besprekings
vanuit die vloer oor aktuele sake. Tydens die bespreking van die
finansies het dit ook aan die lig gekom dat daar steeds 'n dringende
behoefte aan meer debietorders ten gunste van die ANB is. Dit sal
veral die meer periodieke verskyning van die ANB Nuusbrief moont-
lik kan maak. Daar is ook aandag gegee aan die beweging se pro-
gram vir die res van die jaar.

Na afloop van die amptelike Hoofbestuursvergadering het die
ANB-dames onder leiding van mev. Sonja Venter 'n heerlike fees-
maal voorgesit aan Hoofbestuurslede en belangstellendes wat ge-
kom het vir die Republiekdagvieringe.

Hierna het mnr. Koos Venter teenwoordiges toegespreek oor die
besondere betekenis wat Republiekdag vandag steeds vir die Afrika-
nervolk inhou. Mnr. Venter het die toehoorders op 'n voëlvlug deur
die Afrikanervolk se geskiedenis geneem, nadat hy die vraag gevra
het of daar nog enige sin is in die viering van Republiekfees. 

Die Afrikaner se geskiedenis toon 'n goue draad van 'n strewe na
onafhanklikheid en vryheid. Dit loop deur vanaf die heel eerste voor-
sate van ons volk wat die bekende omgewing van Europa verlaat het
om die woeste en wilde nuwe land aan die Suidpunt van Afrika hul
nuwe tuiste te maak. Die immigrante uit Holland, Frankryk en
Duitsland het 'n beginselbesluit geneem wat vir hulle baie opoffering
en pyn sou beteken, maar hulle het dit verkies bo die alternatief om
hul geloof en beginsels te versaak.

Ook die trekboere uit die Kaap en die Voortrekkers uit die Oos-
Kaap het, soos hul voorvaders uit Europa, verkies om die gevaar van
die onbekende te trotseer, eerder as om onder die juk van onregver-
dige onderdrukking te leef. Daarna het twee vryheidsoorloë gevolg,

ANB NUUSBRIEFANB NUUSBRIEF
Junie 2007 Amptelike spreekbuis van die Afrikaner Nasionalistiese Beweging Nommer 16

AFRIKANERNASIONALISTE AAN HUL
PLIG HERINNER OP REPUBLIEKFEES

waarin die nuwe Boervolk die magtige Britte aangevat het om te veg
vir hul vryheid en onafhanklikheid.

Regdeur die eerste helfte van die twintigste eeu is die goue draad
van Afrikanernasionalisme  deurgetrek deur hulle wat nooit berus het
by die onreg van die Britte se gesag wat na die Tweede Vryheidsoor-
log gevolg het nie. Uiteindelik was dit deur die daadkrag en begin-
seldade van manne soos genl. Hertzog, dr. Malan, adv. Strijdom en
dr. Verwoerd moontlik om die einddoel te bereik deur die verkryging
van 'n vrye en onafhanklike Afrikanerrepubliek in 1961.

Uit ons geskiedenis leer ons dus dat daar vandag op die klein
groepie Afrikanernasionaliste in die ANB 'n enorme plig en verant-
woordelikheid rus om die goue draad van die geskiedenis op te tel en
deur te trek. Ons mag nooit aan hierdie verantwoordelikheid en plig
twyfel nie, want ons het 'n bloedskuld om te betaal aan die volgende
geslag wat na ons kom, het mnr. Venter gesê.
Die laaste item op die program was 'n kooruitvoering van die CVO

skool Verwoerdburg. Mev. Rozelda Nel en haar koor het die gaste
getrakteer met 'n besondere uitvoering van ligte volksmusiek, sowel
as 'n paar ernstiger nommers.                                                      

Mev. Rozelda Nel van die CVO-skool (links) en haar koor uit dié skool, wat gaste op die ANB se Republiekfees 
vermaak het met hul program van gepaste sang en voordrag.

Mnr. Koos Venter,
wat feesgangers
op die ANB se

Republiekfees in
Pretoria toege-

spreek het.

Vir die tweede jaar na mekaar het die ANB vanjaar Repu-
bliekdag in Pretoria gevier. Dit het saamgeval met die tweede
Hoofbestuursvergadering van dié beweging vir 2007. 



Stakings 'n bewys van kommuniste
se Tweede Revolusie

SUID-AFRIKAhet in Mei en Junie vanjaar weer te doen gekry met
die effek van 'n groot staking. Hierdie keer was dit die staats-
amptenare wat gestaak het. Dit was egter veral die wyse waarop
staatsamptenare deelgeneem het aan hierdie staking, wat hewige
debat uitgelok het.

Om te begin, kan 'n mens eerstens daarop wys dat die ANC/-
SAKP-regime se bedrog met statistiek en die grootskaalse wyse
waarop die ekonomiese syfers in die land gemanipuleer word, met
hierdie nuutste staking lelik in hul gesigte ontplof het. Tog is dit een
van die aspekte rondom die staking wat nêrens deur al die slim
ekonome, wat so mildelik deur die media gebruik word om persep-
sies te skep, uitgewys is nie. 

Die staat se aanvanklike aanbod van 'n verhoging van 6 persent
was, in vergelyking met die algemene inflasiesyfer, heeltemal
realisties. Die amptelike inflasiekoers, gebaseer op verbruikers-
pryse, was teen die begin van 2007 nog minder as 6 persent!
Daarteenoor was die vakbonde se eis van 12 persent buitensporig
as dit teen die amptelike inflasiekoers gemeet word. Maar dis net
hier waar die bedrog ontbloot word. Selfs die grootste leek in
ekonomiese terme sal met 'n paar eenvoudige sommetjies ten op-
sigte van sy eie lewenskoste kan bewys dat die inflasiekoers nooit
so laag as die amptelike syfer kan wees nie! Nee, die styging in
lewenskoste bewys eerder dat die stakers se eise van 12 persent
inderdaad meer in pas met die werklikheid is. 

'n Volgende aspek wat die nuutste staking onderstreep het, is dat
die politiek van Suid-Afrika oornag drasties kan verander. Kom-
mentators in die media is gewoonlik redelik stellig in hul oortui-
ging dat die ANC nog lank die regerende party van die land gaan
wees. As 'n mens tendense in die nuutste staking en gebeure binne
die ANC/SAKP/Cosatu-alliansie dophou, blyk dit egter nie so on-
moontlik te wees dat 'n groot klomp vet katte in die ANC oor 'n paar
jaar skielik werkloos kan wees nie!  

Dit bring 'n mens onvermydelik weer by die realiteit van die
tweede kommunistiese revolusie, wat ongetwyfeld besig is om in
Suid-Afrika te realiseer. Die geskiedenis het bewys dat 'n kommu-
nistiese oorname in 'n land., soos wat in 1994 in Suid-Afrika plaas-
gevind het, altyd opgevolg word met 'n Tweede Revolusie. Na die
eerste oorname volg daar 'n fase waartydens die harde kommuniste
agter die skerms die toutjies trek om deur middel van die populiste
al die nodige wetgewing in plek te kry én hul agente in die regte
strategiese poste aangestel te kry vir die finale kommunistiese oor-
name. Dit is presies wat ook in Suid-Afrika gebeur het. As daar 'n
ontleding gedoen word oor al die nuwe wette wat sedert 1994
aangeneem is, blyk dit duidelik dat die tafel gedek is vir die oor-
name deur die harde kommuniste. Deur wetgewing sal hulle na
hul oorname in staat wees om enige "demokratiese" aanslag teen
die stelselmatige nasionalisering van alle noemenswaardige bates
in die land af te weer. Só sal die kommunis uiteindelik hierdie land
plunder.

Deeglike waarneming oor die gebeure tydens die nuutste staking
van die regime se eie staatsdiensamptenare bewys baie duidelik dat
die kommuniste in Suid-Afrika se fut nog lank nie uit is nie. Deur
die vakbonde het hulle direkte kontak met die massas, dié stemvee
wat uiteindelik in 2009 'n nuwe regime sal verkies! Die politieke
"kenner" wat dus beweer dat die ANC stewig in die saal is en nie

deur 'n werkersalliansie links van hulle uit die kussings gelig kan
word nie, moet òf sy skoolgeld gaan terugvra òf hy is deel van 'n
groter agenda.    

'n Laaste aspek van die staking is die skokkende standpunt van
sommige ontleders wat hulself as "Afrikanernasionaliste" wil ver-
koop. Laat ons dit hiermee duidelik stel vanuit die basis van ware
Afrikanernasionalisme: 'n Afrikanernasionalis staak nie! 'n Afrika-
nernasionalis kan ook nie enige staking goedpraat nie. Om te staak
is 'n anti-nasionalistiese handeling wat deur die kommuniste en
sosialiste uitgedink is en gebruik word. Dis 'n beginselsaak. Mis-
kien is dit juis daarom dat almal dit nie aldag verstaan nie!

Disinformasie oor anargie
en rassegeweld

Wat sit agter die tendens wat deesdae al hoe meer onder Afrikaners
uitslaan, waarin vrees en spanning geskep word deur verskeie dis-
informasie-veldtogte oor beweerde komende anargie en gewaande
aanvalle op Blankes?

In die eerste ses maande van hierdie jaar het ons nou reeds twee
voorbeelde van hierdie veldtogte beleef. Eers was daar die berugte
DVD's wat deur 'n organisasie met die naam "Suidlanders" versprei
is. Hierdie DVD's was opnames van voordragte wat op verskillende
plekke gelewer is deur ene mnr. Gustav Muller, wat blykbaar 'n
leiersfiguur van die "Suidlanders" sou wees. 
In beginsel kan 'n mens seker nie 'n probleem hê met die idee om

mense te waarsku as daar werklik gevaar dreig nie. Daar was egter
ooglopende probleme met die voorleggings, soos opgeneem op die
genoemde DVD's, wat ernstige gevolge vir die oningeligte Afrika-
nernasionalis kan inhou. So byvoorbeeld was die inligting oor die
stand van Nelson Mandela se gesondheid ooglopend misplaas. Ook
die strategie, om oop en bloot bekend te maak dat daar in geval van
'n krisis op 'n spesifieke plek bymekaargekom moet word, was òf
baie dom òf erg verdag. Gesien in die lig van die spreker op die
DVD's se eie getuienis dat hy 'n ervare intelligensie-soldaat by die
Militêre Intelligensiediens was, sou die logiese gevolgtrekking wees
dat hy die dom kan wees nie. Daarom is daar rede tot kommer dat
so baie mense hierdie voorleggings so ernstig opgeneem het. 
'n Meer deeglike ontleding van die voorleggings sal ook uitwys dat

die grootste deel daarvan baie realisties en geloofwaardig is. Dit is
bekend dat geoefende spesialiste in disinformasie juis op dié manier
te werk gaan om realistiese aspekte en geloofwaardige inligting met
gevaarlike misleiding te vermeng. Op hierdie manier word die
grootste deel van die teikengehoor maklik om die bos gelei. 

Die tweede voorval van disinformasie met die oog daarop om
vrees en paniek onder Afrikaners te saai, was so onlangs soos mid-
del Junie vanjaar. Deur middel van 'n sms- en e-pos veldtog is daar
verwagtinge geskep oor grootskaalse Swart-op-Blanke geweld en
aanvalle op openbare paaie, wat glo op 16 Junie ter herdenking van
die onluste van 1976 sou plaasvind. Weereens is die realiteit van die
dreigende rassekonflik in Suid-Afrika uitgebuit. 
Daar kan geen twyfel wees dat anargie en geweld een of ander tyd

in Suid-Afrika gaan uitbreek nie. Ons weet dat hierdie stelsel op
wankelende bene staan en dat dit 'n kwessie van tyd is voor dit ineen
gaan stort. Ons moet egter versigtig wees vir veldtogte wat juis deur
die breintrust van verraaiers en hul kommunistiese handlangers
uitgedink word om die ou taktiek van "wolf-wolf skree" teen ons te
gebruik. Ons ken mos die verhaal van die seuntjie wat so gereeld
gewaarsku het teen 'n dreigende wolf, maar elke keer was dit 'n vals
alarm. Toe die wolf die dag regtig kom, het niemand hulle meer aan
hom gesteur nie.

Laat ons eerder ons kragte saamsnoer om gereed te wees om
onsself te verdedig én te versorg die dag as die anargie en chaos
regtig kom.                                                                             
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The Shorter Oxford Dictionary -- 1973 verskaf die Latynse oor-
sprong van die woord revisionisme. Die "re-" voor die werkwoord
videre (om te sien) dui op "back", "again" of "repeatedly". Tom
Marcellus reken dat 'n revisionistiese benadering volgens die
Latynse oorsprong behels: "To look back, sometimes very far back
indeed, even into ancient times -- to look again, not accepting the
first offered explanation and to look repeatedly, in that it engages
in a very serious and onerous and rigorous study of its materials"
(Nigel Jackson, The case for David Irving -- The selective censor-
ship of history and free speech).
Die eerste verwysing na die woord revisie was in 1611 en in 1865

het die woord revisionis vir die eerste keer verskyn. Die jaar 1881
word aangestip as die eerste verwysing na revisioniste, synde
diegene wat die hersiene uitgawe van Die Bybel (1870 -- 1884) die
lig laat sien het. Dit is dan ook net hier, op die vlak van woorde-
boeke en meer spesifiek HAT (Verklarende Handwoordeboek van
die Afrikaanse Taal -- 2000) waar ons eerste taak van revisionisme
lê. HAT se enigste verklaring van revisionisme is: "Sosialistiese rig-
ting wat sy ideaal van verandering langs wetlike weg wil bereik" en
revisionis(-te) as "Aanhanger van die revisionisme". Die ooreen-
koms tussen bogenoemde verklaring en die in die Chambers Family
Dictionary --1981 is onmiskenbaar. 'n Revisionis volgens Chambers
is: "A communist favouring modification of stricter orthodox Com-
munism, and evolution, rather than revolution, as a means of achie-
ving world domination". Dít vloek teen die aard van kommunisme
en Marx se stelling: "Tussen die kapitalistiese- en kommunistiese
samelewing 1ê  die periode van revolusionêre verandering". Bo-
wendien, waar in die wêreld is kommunisme gevestig of pogings
tot wêreldoorheersing langs wetlike evolusionêre/geleidelike ont-
wikkeling of vreedsame prosesse bereik? Wanneer Kommuniste
ontevrede is met neigings om kapitalistiese gebruike in kommu-
nistiese state in te voer, word daar dikwels na die 'invoerders' ver-
wys as revisioniste. So skryf prof. Hekuran Mara in die Socialist
Albania van Maart 1979 dat: "The Soviet revisionists dress them-
selves in the cloak of Marxism-Leninism precisely to cover up their
betrayal of Marxism-Leninism, socialism and the proletarian revo-
lution ...". Verder dat: "Marxism-Leninism sees Soviet and other
revisionists as temporary passing phenomenon, which will be
wiped from the face of the earth with violence, by means of the pro-
letarian revolution".
Hierdie stelling van Mara en die wêreldwye vervolging van revi-

sioniste wat juis kommunisme ontbloot het, maak die HAT-profes-
sore se gebrekkige verklaring verdag. Die eensydige verklarings
van HAT en Chambers is vandag teenstrydig met die wêreldwye,
algemene gebruik en toepaslikheid van revisionisme.
Die revisionis Ernst Zündel definieer revisionisme as volg: "Revi-

sionism is the vital life- force of the planet. No man-made paper
law, regulation or policy can prevail against nature's  permanent,
all-permeating need and desire to re-think, re-examine and revise
everything. And I  mean everything!"

Ene Jaco Kirsten se revisionistiese oefenlopie van 2002 in Die
Burger is nogal komies. Hy skryf dat hy nie eintlik aan revisionis-
tiese 'geskiedenisperspektief' glo nie, maar na 57 jaar hond se
gedagte gekry het oor wie nou eintlik die Tweede Wêreldoorlog
gewen het --die rede daarvoor is dat die vervaardiging van verskeie

tradisionele Britse fabrikate soos Bentley, Rolls Royce en die Mini,
nou in Duitse besit is! 

Kenmerke van revisionisme en revisioniste

Revisioniste word ook genoem "dissidents" (afwykendes) en dié
term word veral deur die Zioniste gebruik, wanneer hul verwys na
Joodse revisioniste. Revisioniste wat die 'Holocaust' bevraagteken
is glo anti-Semiete en rassiste.  

Nie alle revisioniste is sogenaamde Holocaust deniers nie, hoe-
wel diesulkes onder die mees bekende tel, weens uitlewering, ver-
volging en gevangenisstraf. 

Revisioniste is nie noodwendig nasionalisties ingestel, gods-
dienstig of polities regsgesind nie. 

Vryheid van spraak is onderliggend aan revisionisme. Die revi-
sionis David Irving sê dat vryheid van spraak soos 'n ou reg van
vervloë dae is -- indien dit nie gebruik word nie, sal dit in onbruik
raak en verval. 

Daar is geen beperking op die terreine waarop revisioniste ope-
reer nie. So het sterrekundiges verlede jaar besluit om die planeet
Pluto van sy eertydse status te ontneem.  

Ongeag die terrein waarop hul opereer, is revisioniste bereid om
in hul soeke na die waarheid/korrekte die smaad en hoon van rege-
rings, die openbare/hoofstroommedia en gevestigde belange en
-idees te trotseer. Revisioniste word deur die wêreldlinge gehaat.

Volgens Marcellus in sy pamflet The Tradition of Historical Re-
visionism, is revisionisme in teenstelling met a1 die geskel oor
ekstremisme, rassisme, neo-nazisme, fasisme, ultraregses en
pseudo-akademici in wese 'n versoenende aksie, deurdat die ont-
leding van die geskiedenis soos dit werklik verloop het, inderdaad
toekomstige konflikte kan afweer. Verder dat revisionisme 'n
lewenshouding is, wat deur elke geslag opnuut beoefen moet word.
Indien dit nie beoefen word nie, sal almal soos dié wat apaties,
onverskillig, opportunisties, lui of gewoon lafhartig is, uitgelewer
word aan die wense en grille van magtige klieke. 

Onder die meer bekende revisioniste tel historici, skrywers, uitge-
wers, joernaliste, filmvervaardigers, politici, nasionaliste, bedienaars
van Die Woord en sielkundiges. 

Revisionisme is geensins tyd gebonde nie en elke dag in die aan-
loop tot die Nuwe Wêreldorde is 'n geleentheid vir revisionisme.

Wie is die revisioniste?
Die histories belangrikste, mees treffende en ewigdurende revisio-
nistiese frase, was die van Jesus self, naamlik dat Ek die Waarheid,
die Weg en die Lewe is. Die Hervorming beginnende in 1517 was
'n revisionistiese stryd -- 'n terugkeer na die eise van Gods Woord.
Die mees onlangse martelaar-revisionis eerwaarde Richard Wurm-
brand, was vir 14 jaar in Roemenië in die tronk omdat hy die kom-
munisme ontbloot het. In ons eie tyd was daar ds. Jan Jooste. Vir
hom was die beloning van revisionisme in die wete "dat ons by die
waarheid gestaan het en nog gaan staan. Om te weet dat ons, ons
vader en moeder nie verloën en ons kinders nie verraai het nie...".
Die revisioniste wat die meeste krediet verdien is die sogenaamde
Holocaust deniers. Onder hulle tel nie net Duitsers nie, maar per-
sone van alle nasionaliteite waaronder heelwat Jode. Weens be-
perkte ruimte word slegs Suid-Afrikaanse revisioniste genoem, te
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Na die totstandkoming van die sogenaamde demokrasie in 1994, het regstellende geskiedskry-
wing onder Afrikaanse professore posgevat. Hierdie "hofbediende historici" asook "hofbediende
akademici" en politieke werfbobbejane, het revisionistiese geskiedskrywing en die propagering
daarvan, gebiedend noodsaaklik gemaak. Teen die agtergrond van die hernieude aanslag op
apartheid en 'n vermomde aanslag op Die Woord vanuit die Nederduitsch Hervormde Kerk, wys
SUSAN BRINK op die revisionistiese uitdagings waarvoor die Afrikaners te staan kom.



wete: Jaap Marais, SED Brown, Wendy Brown, Ivor Benson, Aida
Parker en Tony Norton. Hierdie persone het hul beroepe en lewens
op die spel geplaas en deel moed, deursettingsvermoë en die besef
dat George Orwell die waarheid beet gehad het met sy stelling:
"Who controls the past controls the future; who controls the pres-
ent controls the past".

Revisioniste loop onder politieke sensuur deur, vermom as anti-
rassisme wetgewing. Daar is ook wêreldwyd 'n arsenaal van Joodse
organisasies wat waghond speel sedert die Holocaust industry vol-
gens Finkelstein, in Junie 1967 tot stand gekom het. Waghond Elie
Wiesel beweer dat: "The Holocaust stands outside history and ratio-
nal discussion". Na die Eerste Wêreldoorlog het die revisionis
prof. Harry Barnes die term 'revisionis historikus' begin gebruik.

Hofbediende historici, -akademici en 
politieke werfbobbejane

Dié benamings is onderskeidelik deur Marcellus en Jaap Marais ge-
bruik. Onder die hofbediende historici en -akademici tel die proff.
Fransjohan Pretoriusse, die Andries van Aardes, dr. C van der Mer-
wes en andere. Dié geleerdes het na 1994 onderskeidelik betoog
vir onder andere "'n nuwe interpretasie van die verlede,'n demo-
kratiese interpretasie wat die ervarings van die verskillende groepe
belig, as't ware 'n regstellende aksie geskiedskrywing. Ter wille
van versoening…" én die Effatha ('oopmaak') van die Hervormde
Kerk, om sektestatus te vermy. Apartheid is dus onaanvaarbaar. Die
verskil tussen die revisioniste se werkwyse wat werklikheid en feite
behels, teenoor die hofbediende mentaliteit wat vanuit gediens-
tigheid op 'n gegewe tydstip geskiedenis 'regstel', kom hier duide-
lik na vore.

Onder die werfbobbejane tel die Vryheidsfront Plus, Agri-SA,
Solidariteit, AfriForum, vermaaklikheidsterre en andere. Dié werf-
bobbejane aan kettings met weinig vryheid, is die sogenaamde sig-
bare verteenwoordigers van die Afrikaners wat legitimiteit verleen
aan die ANC/SAKP/Cosatu-bestel en self apartheid verwerp -- nie
uit beginsel nie, maar omdat dit hul sakke pas. Hierdie groep mense
is die laksmanne van die Afrikanervolk, omdat hul almal onge-
definieerde skuld oor apartheid beken, wat ongedefinieerde straf op
die hals haal.

Die ooreenkoms tussen die lot van die
Duitsers en dié van die Afrikaners

Die Verenigde Nasies (VN) het in November 2005 'n resolusie
aangeneem "Condemning, without resolution, any denial of the
Holocaust" en "To deny the Holocaust was tantamount to approval
of genocide in all its forms". Ten opsigte van apartheid die vol-
gende "Strongly condemns the evil policy of apartheid as a crime
against the conscience and dignity of mankind", dat apartheid
"oppressive policies" behels en dat alle godsdienstige organi-
sasies versoek word "to continue and intensify their efforts for the
elimination of apartheid and racial discrimination" (Resolusie
2627XXV-1970). Koppel 'n mens hierdie resolusies aan die wêreld-
wye rassisme en misdaad teen die mensdom aanklagte teen die
Duitsers, 'Holocaust' revisioniste en apartheidvoorstanders, soos
verwoord by die World Conference against Racial discrimination,
Zenophobia and related Intolerance in Durban in 2001, word die
patroon van voorgenome vervolging van Afrikaners duidelik. Die
sogenaamde Holocaust was glo as gevolg van rassisme, net soos
apartheid glo rassisme is. Dus, apartheid en die 'Holocaust' is sino-
niem -- 6 miljoen Jode is glo vergas en derduisende Swartes ver-
moor. So is daar 'n Apartheid Museum in Johannesburg en 'n Holo-
caust Centre in Kaapstad "... to stand as warning to all people of
the dangers of hatred, bigotry, racism and prejudice".
Weens beperkte ruimte is dit nie moontlik om al die vergeldings-

aksies teen die Duitsers, 'Holocaust' revisioniste en dié wat Afrika-

ners tydens die Tutu-Waarheid en Versoeningskommissie beleef
het en wat in die vooruitsig gestel word, te bespreek nie en slegs
twee aspekte word genoem. Die Neurenberg-verhore van Duitse
leiers word ook vir Afrikaners in die vooruitsig gestel. Volgens
David Styles in Understanding the Freedom Charter, kan apart-
heid ongeag tydsverloop bereg word. Die definisie van apartheid
sluit in "Die misdaad van volksmoord" en natuurlik alle voortset-
tings van apartheidstrukture soos die ANB, CVO-skole en volks-
kerke. Verder skryf eerwaarde Robert Slimp in The Edgefield Ad-
vertiser (30/5/1990) dat "The ANC has a hidden agenda... This is
the complete destruction of the Afrikaner race, language, culture
and even religion ... From 1960 the Communist radio transmis-
sions beamed at South Africa... Continuously emphasized that the
Boer government and their racist Afrikaans language are the sup-
pressors of the black majority and must be destroyed". Dus "Kill a
Boer, kill a farmer" en "one settler, one bullet" en aansluitend hier-
by die OAE, nou die Afrika Unie se "... we are determined to destroy
all traces of white civilisation. The rivers of the South are to run red
with the blood of the White tyrants and of their children".
Die ironie is dat die Zioniste wat agter die vervolging van die revi-

sionis historici is, ook die marionetmeesters van die ANC-kommu-
niste is, beginnende by die Rivonia-verhoor in die Sestigs. Dié Zio-
niste hou die onwettige staat Israel in stand en bou 'n muur soos dié
in Berlyn destyds, omrede "We don't believe in multinational states.
It didn't work in Yugoslavia, and history is full of horrifying exam-
ples of what happens in multinational states. Separation is the only
way to build a reasonable co-existence here. I don't care if separa-
tion is not in keeping with the taste of Western liberals"! (Ephraim
Sneh, Israel se Minister van Gesondheid 1996)
Dit is dan ook die Zioniste en hul meelopers wat die pers, boeke,

musiek, televisie, rolprente, museums, institute, onderwysinstel-
lings, kerke, simposiums, seminare, stigtings, bondgenootskappe
en wat nog, gebruik om die Duitsers en Afrikaners as die misdaad
teen die mensdom skurke voor te stel -- waarmee die hofbediendes
en werfbobbejane in wisselende mate saamstem.

Dit het die revisioniste waarby die Joodse revisioniste ingesluit
word, bykans 60 jaar van ongelooflike deursettingsvermoë geneem
om die feite te boekstaaf wat veroorsaak het dat "The myth of the
'Holocaust' may well be aglow with a thousand lights; in reality it
is burning itself out". 

Apartheid en die Volkskerk in die spervuur
Ongeag lidmaatskap van die Hervormde Kerk, is die aanslag in die
volkskerk vir die Afrikaners van belang. Artikel 3-'apartheid' is
reeds afgeskaf, maar nog nie amptelik deur die kerk as sonde/ket-
tery bely nie. Indien die kerk inval by die kettery, rassisme en die
misdaad teen die mensdom veroordeling, sal apartheid soos die
'Holocaust', buitekant "history and rational discussion" staan en
kan vervolging sonder teëspraak begin. Ook sal alle vorige Hervor-
mers buitekant "rational discussion" as ketters gesterf het! Dr. H
van Deventer sê dat daar nie te veel oor die oorsake van die onmin
in die kerk geworstel moet word nie, want dit bevorder nie die
debat nie. Die revisionis neem veral die oorsprong in ag.
Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering (AKV) het in

opdrag van die 2004 AKV, onder andere by die World Alliance of
Reformed Churches (WARC) en Reformed Ecumenical Council
(REC), aansoek gedoen om herstel van lidmaatskap. Die WARC is
die organisasie wat in 1982 apartheid tot kettery verklaar het en die
Staatspresident-kwytgeskelde bedrieër, Allan Boesak tot president
verkies het. Waarnemerstatus van die Suid-Afrikaanse Raad van
Kerke (SARK) is ook aangevra. Desmond Tutu was vanaf 1978-
1985 die sekretaris van die SARK en het die hoof prioriteite van die
raad, naamlik "justice and reconciliation" met soveel ywer aan-
gepak, dat die Nobelprys vir Vrede in 1984 aan hom toegeken is.
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Verder het hy die raad omvorm "... as an effective machinery in
providing assistance to the victims of apartheid...". Tutu onderskryf
ook die VN se intergeloofaktiwiteite. Nege en dertig van Tutu se
mede-Anglikaanse ampsdraers, was in 1954 al lede van die ANC.
Die SARK is 'n dogter van die Wêreldraad van Kerke en word deur
onder andere "Global partners" finansier. Michael Lapsley sê op 'n
SARK Konferensie in 1995 dat indien die SARK en die Angli-
kaanse kerk beoordeel word volgens hul resolusies, beide anti-
apartheid instellings is! 
Dié ekumeniese liggame is gelaai met persone met linkse politieke

affiniteite, maar met Christelike mombakkies op. Die VN se Reso-
lusie wat vra dat alle godsdienstige organisasies versoek word "to
continue and intensify their efforts for the elimination of apartheid
and racial discrimination", word volledig onderskryf deur dié eku-
meniese liggame. Die VN, 'n Nuwe Wêreldliggaam, versoek eku-
meniese liggame om humanistiese doelstellings, na te streef. Wat
gebeur in Suid-Afrika nadat hierdie ekumeniese liggame hul deel in
die sogenaamde bevrydingstryd gedoen het? Die kommunis Nelson
Mandela kom met die bedrogvolle bordeelverkiesing van regter
Kriegler aan bewind en die Christelike grondwet word met 'n seku-
lêre grondwet vervang. Indien hierdie ekumeniese liggame bona
fides evangelisasie doelstellings gehad het, sou die sekulêre grond-
wet nie net 'n bewys wees van hul misplaaste ondersteuning van die
"victims of apartheid" nie, maar tot groot ontsteltenis gelei het --daar
was en is egter geen ontsteltenis te bespeur nie. Die afleiding is tog
glashelder -- die VN se Nuwe Wêreldorde vereis sekulêre ekume-
niese liggame, -grondwette, -kerke, en -mense vir sy godlose pro-
gramme. Soos daar in kommunistiese state slegs 'staatskerke' is wat
regeringsgoedgekeurde 'evangelie' verkondig, is dieselfde proses in
Suid-Afrika besig om te ontplooi, met die hulp van die ekumeniese
liggame. Sodra almal onder dieselfde ekumeniese sambreel is, sal
die regering slegs met die SARK praat as verteenwoordigend van
die 'gelowiges' in die land. Die SARK sal ook die enigste liggaam
wees wat die kerk se getuienis teenoor die regering kan bring --
sekulêre getuienis aan 'n sekulêre owerheid in 'n sekulêre “Global
Village”! 
Die WARC eis dat die Volkskerk nie net die Bybelse regverdiging

van apartheid as kettery moet veroordeel nie, maar ook die Volks-
kerk benaming laat vaar. Indien aan hierdie eis voldoen word, doen
die kerk nie net afstand van die reg van die Afrikaners om 'n volk te
wees nie, maar is die implikasie duidelik -- kettery en die Afrikaner-
volk is sinoniem. Oral waar die Afrikanervolk hom afsonder en Bybel-
onderrig beoefen soos in CVO-skole, is hul dus met kettery besig.
Ds. Jooste verduidelik die reg op jou eie as volg: "Naas die eerste

en groot gebod" is "die tweede wat hieraan gelykstaan" die naaste-
liefde. Dit dra dieselfde gesag, want dit kom van dieselfde God af
en bring twee partye wat op dieselfde vlak staan, in die prent. Dit
geld vir my naaste net soos dit vir my geld. Hy moet ook vir my
liefhê soos hy homself liefhet. "Liefhê soos jouself", beteken dat ek
ook myself moet liefhê -- 'n Godgewilde selfliefde. Ek moet dank-
baar wees vir wat God aan my toevertrou het en Hy eis dat ek dit
moet oppas en ek sal daarvoor rekenskap moet gee. Dit geld my
vrou, kind, kultuurinstellings en so meer. Ek mag nie my naaste s'n
begeer nie en hy ook nie myne nie. "Enigiets" wat van my naaste
is. Dié gebod vat dus wyd. Dit gaan om die naaste se stoflike en
geestelike besittings. In wyer verband geld dieselfde beginsel. Ek
gun hom sy land, skool en kerk, nie myne nie -- want ek moet hom
liefhê soos ek myself liefhet. "En hy moet vir my myne gun". 

Jesus vanuit die Hervormde Kerk in die spervuur
Omdat God drie-Enig nie "man made" is soos Zündel en Marcellus
dit stel, kan die 'ondersoek' na Jesus se Godheid nie as revisionisme
deurgaan nie. Die Christelike geloof gestroop van Jesus se opstan-
ding is niks werd nie, slegs geskiedenis na aan die Joodse geloof.

Net soos die ANC-bestel kommuniste as marionetmeesters het, het
die Hervormde Kerk sedert die vroeë Negentigs ook 'n marionet-
meester, genaamd die hofbediende akademikus prof. Andries van
Aarde. Hoewel afgetree, het hierdie skerpste mes in die Hervormde
'laai', dié kerk stelselmatig kondisioneer tot die punt waar daar nou
voor humanistiesgesinde ekumeniese liggame skuldbelydenis ge-
doen moet word. Die ANC-bestel se marionetmeesters het 'n be-
lang by die minimalisering van Jesus en is so in hul skik met Van
Aarde se wetenskaplike navorsing, dat hul hom betrek het by hul
National Research Foundation se programme. Op grond van sy pu-
blikasies en dies meer, kry Van Aarde baie gunstige publisiteit oor-
see, in die pers sowel as radio- en televisieonderhoude, insluitend
die BBC. Die Hervormer berig in 2000 dat Van Aarde sonder vrees
vir teenspraak, nie werklik sy gelyke het op die spesialisvelde
waar hy werk nie. Te oordeel aan die artikel oor hom in die HTS
48/1&2(1992), wat kopkrap verg van 'n leek, blyk dit ongelukkig
nie waar te wees nie. Daar was/is ten minste nog 200 ander akade-
mici van gelykwaardige kaliber, almal "fellows" van hom in die
Westar Institute. Van dié akademici se werke is deurspek met die-
selfde denkpatrone en uiteraard terminologie. Al ooit gewonder
waarom daar in Die Hervormer begin is met 'ongewone' verwy-
sings na Jesus, soos die 'historiese Jesus', die 'Jesus van Nasaret',
postmodernisme en vele ander 'vreemde' frases -- die vrug van die
Jesus Seminaar!

Die Westar Institute is in 1985 deur Robert Funk gestig, met die
Jesus Seminaar as een van sy 'suksesvolste' skeppinge. Eerwaarde
dr. Mark Roberts skryf in 2005 oor die Westar Institute: "This insti-
tute, though seemingly an academic think-tank, was in fact an agen-
da-driven effort to undermine orthodox Christianity. Funk was quite
clear about his anti-Christian agenda ... a group of scholars and
others took it upon themselves to decide what Jesus really said and
did. They made presentations and voted by use of different coloured
beads (in secret). This enterprise, though apparently objective, was
in fact a stacked deck from the beginning. After all, Funk himself
determined who was in the Seminar and who wasn't. If you knew
anything about New Testament scholarship, you could see from the
configuration of Jesus Seminar fellows that they were going to end
up with a very minimal Jesus at best. (In fact seven of the fellows
were colleagues of mine in grad school at Harvard). In 1998 Funk
wrote a short paper entitled 'The Coming Radical Reformation".
Roberts sê dat 'n vriend van hom wat eens 'n lid van die Seminaar
was, deur Funk weggejaag is omdat hy beweer het dat die Seminaar
'n "intellectual sham" is.

Met sy openingstoespraak by die eerste Jesus Seminaar vergader-
ing, het Funk gesê dat: "... to put the matter bluntly, we are having
as much trouble with the middle -- the messiah -- as we are having
with the terminal points. In sum, we need a new narrative of Jesus,
a new gospel, if you will, that places Jesus differently in the grand
scheme, the epic story". Ander uitsprake van hom is: "We should
give Jesus a demotion. We must find a new plot for a more credible
Jesus. The God of the metaphysical age is dead. Prayer is mean-
ingless when understood as requests addressed to an external God
for favour or forgiveness... Jesus did not rise from the dead, except
perhaps in some metaphorical sense. The Bible does not contain
fixed, objective standards of behaviour that should govern human
behaviour for all time. This includes the ten commandments as well
as the admonitions of Jesus. Jesus was very demanding! He made
up new stories, laughed at human foibles ...". In Funk se 2005
doodsberig in die Los Angeles Times word berig dat "... liberal
Christians applauded (the Seminar) scholarship for making
Christianity believable and relevant in the postmodern world ... The
Jesus Seminar concluded in 1995 that Jesus did not rise bodily
from the dead ...".
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Die tydskrif Insig het hierdie maand die laaste keer verskyn. Op die
oog af lyk dit na 'n suiwer besigheidsbesluit deur die grootbase van
Naspers (deesdae Media 24). Insig het immers nog nooit werklik 'n
groot wins gemaak nie. By nader ondersoek blyk dit egter dat die
redaksie van Insig met 'n ernstige ideologiese krisis gesit het. 

Insig is twintig jaar gelede deur Naspers gestig met 'n baie spesi-
fieke doelwit in gedagte. Dié tydskrif moes dien as 'n medium
waardeur die sogenaamde "intelligentsia" onder die Afrikaners poli-
ties beinvloed kon word en voorberei kon word vir die drastiese
veranderinge wat in Suid-Afrika aan die kom was. In die daaropvol-
gende jare is die tydskrif gebruik om die persepsie staande te hou dat
"denkende" Afrikaners liberaal of "verlig" moet wees en dat nasiona-
lisme geassosieer word met "verkrampte dom boere" met boepense
en 'n voorliefde vir goedkoop brandewyn en Coke.
Toe kom die nuwe Suid-Afrika. Aanvanklik het die Afrikaanse pers

oor hul voete geval om die ANC ter wille te wees. Namate die
Afrika-kommuniste van die nuwe regime al hoe meer uit die kas ge-
klim het en hul ware kleure begin wys het, het die Afrikaanse media
begin besef dat hulle met 'n slapriem gevang is. Hul nuwe vriende
se onbeholpenheid, onbevoegdheid en tipiese Afrika-mentaliteit het
vinnig vir hulle 'n verleentheid geword. In hierdie proses het veral
die nuwe regime se onvermoë om die man op straat se veiligheid te
waarborg, asook blatante ruïnering van openbare dienslewering, wat
gekoppel kan word aan beleidsaspekte soos Swart bevoordeling op
alle terreine,  'n besliste rol gespeel. Na mate die kunsmatige opge-
wondenheid oor die nuwe Suid-Afrika by die gewone Afrikaner --
wat graag die bedrog van die media wou glo -- stelselmatig vervang
is met ontnugtering en later woede, het 'n tydskrif soos Insig voor die
keuse te staan gekom om òf aan te pas en die nuwe regime trompop
te loop òf hul geloofwaardigheid te verloor. Die derde keuse sou wees
om die tydskrif te vernietig, omdat hy nie meer 'n doel het nie.
Twee maande voor Insig dus hul laaste uitgawe op straat laat ver-

skyn het, het hierdie tydskrif die sirkel voltooi en gewys waarom
hulle nie langer 'n bestaansreg het nie. In die uitgawe van April van-
jaar het 'n artikel verskyn wat -- met Insig se agtergrond in gedagte
-- die skrif aan die muur gewys het.
Rian Malan was in die verlede bekend as 'n baie liberale joernalis.

Só liberaal was hy, dat hy vroeër geweier het om in Afrikaans te
werk en al sy skryfwerk is in Engelse koerante en tydskrifte gepub-
liseer. Juis daarom was die simboliese waarde van Malan se artikel,
getiteld "Die beroerde staat", so belangrik. Op die voorblad van die
tydskrif word Malan se artikel geadverteer met die woorde "Rian
Malan sê hoekom lefties regs draai". Met die lees van hierdie artikel
kan 'n mens nie anders nie as om tot die besef te kom dat die inhoud
daarvan -- met die uitsondering van die vuil taal wat soms gebruik
word --net sowel in 'n "regse" publikasie oor die afgelope dekade kon
verskyn het. Vir die eerste keer ooit het 'n artikel in 'n liberale pub-
likasie verskyn waarin die skrywer dit waag om heeltemal eerlik en
in pas met die realiteit van die nuwe Suid-Afrika te wees. Dis 'n arti-
kel met geen politiek-korrekte retoriek, geen liberale slimpraatjies en
geen verskonings of ompaaie oor die rassekwessie in die land nie.
Die woede, ontnugtering en verontwaardiging van die gewone Blan-
ke Suid-Afrikaner word egter sonder omhaal van woorde uitgespel.

Só erg het Malan teen die toestand in die land, die magsvergrype
van die regime en die versmorende effek van misdaad uitgevaar, dat
Insig dit raadsaam gevind het om die artikel aan 'n "geloofwaardi-
ge" verteenwoordiger van die ANC te gee vir reaksie. Toe gee hulle
dit vir ds. Cassie Aucamp se eks-skoondogter, Carol Johnson, om te
reageer. Sy het egter so 'n groot gemors daarvan gemaak dat sy in
die proses haar eie geloofwaardigheid vernietig het en boonop die
intellektuele- en morele bankrotskap van die ANC-gesinde Wit libe-
raliste oopgevlek het. 

Realiteit haal ook joernaliste in
Hierdie merkwaardige artikel deur Rian Malan is inderdaad iets wat
onvermydelik was, as die denke van Afrikaanse joernaliste oor die
afgelope vyf jaar fyn dopgehou is. Die realiteit het die meeste libe-
rale Afrikaners ingehaal in die nuwe Suid-Afrika. Vyftien jaar gele-
de was dit vir hulle skynbaar lekker om deel te wees van die Afrika-
ner-"bashers", wat die pad vir die kommuniste moes oopmaak om
in beheer van sake te kom. Toe die Nelson Mandela-era aanbreek,
was die meeste van hierdie joernaliste só hoog op die "vrede en ver-
soening"-dwelm, dat hulle daagliks lugkastele aan hul lesers probeer
verkoop het en enige waarskuwing teen die wolf voor die deur met
die anti-rassisme teerkwas bygekom het.   

Soos die kommuniste hulle ingegrawe het op elke moontlike ter-
rein, het hulle ook al hoe meer hul hand begin wys. In die proses het
dit ook duidelik geword dat goeie landsbestuur en gesag vir wet en
orde nie deel van hul staatsleerhandboeke was nie. Hoe dieper die
Swart kommuniste hulself ingegrawe het, hoe meer het hul arrogan-
sie ook toegeneem. Dít was vir die arme liberale drommels in die tra-
disionele "Blanke" media natuurlik 'n bitter pil om te verwerk. Dit was
boonop onvermydelik dat hulle ook die realiteit van die  nuwe bede-
ling persoonlik sal begin ondervind. Dinge soos die trauma van mis-
daad en die frustrasie van swak diens tref almal, nie net die "verkramp-
tes" nie. Die ontnugtering met hierdie toedrag van sake kan deesdae
byna daagliks in Afrikaanse koerante en tydskrifte gesien word.
Sport het natuurlik 'n baie groot rol gespeel in die totstandkoming

van die nuwe Suid-Afrika. Daarom is dit ironies dat sport juis een
van die groot politieke twispunte bly in die nuwe Suid-Afrika. Dit is
ook die realiteit van die kommuniste se beheptheid om ten alle koste
alle sport in Suid-Afrika in te palm en te beheer, wat nogal 'n amu-
sante ontnugtering vir baie joernaliste is. Lees maar gerus die heden-
daagse sportverslae in Afrikaanse koerante. Dit is baie duidelik dat
die meeste sportverslaggewers tot by breekpunt gefrustreer word
deur die kommuniste se obsessie met sport. Maar hierdie joernaliste
moet hulself in toom hou, ter wille van streng politiek-korrekte reëls
wat skynbaar nagekom moet word. 

Dit moet sekerlik 'n enorme frustrasie wees vir 'n intelligente
Blanke joernalis wat met 'n bietjie gesonde verstand kan sien dat die
kommuniste se greep op sport in die land op 'n ramp afstuur, maar
hulle kan dit nie skryf nie. Daar word ewe saaklik verslag gedoen
oor skool-atletiekbyeenkomste wat in chaos eindig weens onbe-
voegde "regstellende" bestuur daarvan. Oor die belaglike kwotas en
onophoudelike druk vir meer "transformasie" in krieket en rugby 
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word daar soms 'n moedswillige opmerking gemaak. Maar geen
joernalis kan werklik eerlik wees en hierdie tendense uitwys vir die
belaglikheid wat dit is nie, want dit sal hulself, hul koerante en Blan-
ke sportmanne in 'n ideologiese krisis dompel. Nouja, eerder dan
ongeloofwaardig as om dalk as 'n rassis gebrandmerk te word!

Nuwe publikasies vir die "denkers" 
Een van die redes wat amptelik aangevoer is vir die vernietiging van
Insig, was dat dit nie langer bestaansreg gehad het nie. Gespreks-
groepe en ander internetpublikasies, asook koerantbylaes soos
Rapport se "Perspektief" en Beeld en Die Burger se "By" op Sater-
dae is uitgewys as mediums wat besig is om die lewensvatbaarheid
van 'n tydskrif soos Insig onmoontlik te maak. Hierdie verskonings
maak egter geen sin nie. In 'n tyd soos die era waarin ons tans leef
sou 'n mens dink dat daar juis soveel as moontlik voorsiening moet
wees om die geleentheid te bied om in Afrikaans te debatteer oor al
die belangrike kwessies wat vir Afrikaners belangrik is in ons snel-
veranderende samelewing. Boonop is daar in die genoemde bylaes
van Afrikaanse koerante bittermin werklik sinvolle bydraes tot
openbare debat te lees. Dié publikasies word oorheers deur ligsin-
nige bydraes en vele pogings om Afrikaners te beinvloed om hulle
te dwing om die humanistiese voorskrifte van die nuwe orde te
omarm. Die ou resep, waardeur die persepsie geskep is dat "verlig-
te" Afrikaners ook denkers is, word met 'n nuwe suikerlagie as 'n
vars versnapering aangebied. Deesdae het die breinspoeling egter
nog 'n bietjie in progressie toegeneem. Dis nie meer goed genoeg
om net nié 'n rassis te wees en menseregte te omarm nie. Nee, dees-
dae is daar 'n duidelike poging om die "denkers" te laat glo dat hulle
ook Godloënaars moet wees, wat so ver in die humanisme verstren-
gel moet wees dat hulle alle ou grense moet oorsteek. Dit sluit in 'n
pro-homoseksuele standpunt en 'n verwerping van alle ander voor-
skrifte oor geslagsverhoudings soos dit in God se orde ingestel is.  

Opkoms van Afrikaanse Geelpers
Die alternatiewe publikasies wat deesdae aan die "denkers" opgedis
word is, in terme van finansiële uitleg, maar 'n druppel in die emmer
as dit vergelyk word met die geld wat bestee word aan nuwe pub-
likasies wat met die breë massas as teikengroep bekendgestel word.
Naspers het 'n paar jaar gelede toegetree tot die Geelpers-mark en
dit wil voorkom of hulle 'n reuse sukses daarvan maak. 'n Tweede
Geelpers-koerant in Afrikaans is onlangs bekendgestel. Dié Sondag-
blad (genaamd Sondag) volg op die hakke van die Son, wat reeds
skynbaar groot sukses behaal. Die feit dat hierdie publikasies suk-
sesvol is, sê natuurlik baie oor die stand van die Afrikanermassas
wat nie kan of wil kwalifiseer as die "denkers" nie. 

Ook in die tydskrifmark floreer Afrikaanse publikasies wat hoof-
saaklik seks, sport of die wel en wee van rolprent- en TV sterre en
ander kunstenaars as inhoud aan die leser opdis. Dit is opmerklik dat
tydskrifte in hierdie segment van die mark al hoe meer ook vir die
Afrikaanse leser voorsiening maak.

Ideologiese agente steeds bedrywig
Mnr. Jaap Marais het altyd gesê dat dit as 'n gegewe aanvaar kan
word dat elke groot Afrikaanse koerante of tydskrif geïnfiltreer is
deur kommunistiese agente wat in strategiese poste sit om seker te
maak dat die regte ideologiese boodskap altyd oorheers in die ko-
lomme van groot publikasies. Die ou taktiek word gevolg dat daar
hier en daar 'n veldslag verloor kan word, maar daar moet altyd
seker gemaak word dat die oorlog uiteindelik gewen word.  
'n Mens kan aanvaar dat hierdie strategiese agente deesdae 'n baie

moeilike taak het. Maar hulle is tog daar. Deesdae stel hulle hulself
egter al hoe meer bloot, want die realiteit van die toestand in die land
kan nie meer vir die massas weggesteek word nie. 
Sommige publikasies loop egter enorme risiko's om aan die strate-

giese eise van die kommuniste te voldoen. 'n Proefneming wat die
dagblad, Beeld, 'n paar maande gelede gedoen het in hierdie ver-
band, het byna in hul gesigte ontplof. Dit was toe Beeld die storie
van die ontvoering en moord op 'n sewejarige Blanke dogtertjie in
Pretoria-Wes heeltemal buite verband opgeblaas het. Terwyl daar
byna weekliks soortgelyke voorvalle in Suid-Afrika voorkom, was
dit baie duidelik dat Beeld hierdie voorval geteiken het om opge-
boude emosie van hul leserstal te kanaliseer en 'n uitlaatklep daar-
voor te bewerk. Later het hulle egter hul hand oorspeel en hulle is
ontbloot toe daar in dieselfde tyd 'n soortgelyke voorval met 'n Bruin
dogtertjie gebeur het, waaroor hulle nie naastenby dieselfde bohaai
gemaak het nie. 

'n Deeglike ontleding van Beeld se hantering van die Sheldean
Human-geval sal bewys dat hierdie storie uitgekies is om buite ver-
band op te blaas, spesifiek omdat die verdagte misdadiger in die
saak 'n Blanke man was! Beeld se bestuur het ongetwyfeld uit die
reaksie van hul lesers besef dat daar 'n ongekende woede onder die
massas opbou oor die effek van misdaad. Hulle kon dit egter nie
waag om so 'n groot storie te maak van 'n geval waar die misda-
diger/s Swart is nie. Dít sou ongetwyfeld die risiko van rassewoede
by die massas inhou. Toe gebruik hulle hierdie voorval, waar die
vermeende misdadiger Blank is, om die massas te mobiliseer. In die
proses het Beeld egter bewys dat hul agenda steeds nie eerlik is nie.
Die vraag is of hulle weet dat hulle met sulke optrede letterlik met
vuur speel. Die grootste deel van die publiek word nie so maklik om
die bos gelei nie.

Tyd vir alternatiewe

Dit is ironies dat die Afrikaanse mediamark, ten spyte van gebeure
soos die sluiting van Insig, oor die afgelope dekade byna astrono-
mies gegroei het. Nog nooit in die geskiedenis was daar so baie
Afrikaanse publikasies op die rakke beskikbaar soos vandag nie! In
hierdie opsig is Naspers egter besig om sy monopolie byna daagliks
te versterk. Oor byna elke aktuele onderwerp is daar deesdae 'n
Afrikaanse publikasie beskikbaar - van "doen-dit-self" tydskrifte, tot
babasorg publiksasies en 'n horde kwasi-Christelike tydskrifte en
ander periodieke publikasies.
Tog is die mark steeds nie versadig nie. Ten spyte van die feit dat

baie van Naspers se publikasies deesdae nie meer openlik pro-
regering ingesteld is nie, ontbreek die realiteit van derduisende
Afrikaners se behoeftes steeds. Daar is inderwaarheid 'n dringende
behoefte aan 'n publikasie wat waarlik geloofwaardig sal wees vir
Afrikaners wat leef saam met die realiteite van die nuwe Suid-
Afrika, 13 jaar na die kommunistiese oorname.                          
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Mev. N. Reinecke, 2007

Hierdie uiters aktuele brosjure werp lig op die geeste-
like aanslae wat soos vloedgolwe oor die skynbaar
weerlose mensdom spoel.
Reinecke aan die woord: "'n Godgesentreerde mens,
sal probeer om dit wat die lewe onderhou te verleng,
beskerm, veredel, versier en verbly na te jaag en sal
alles probeer vermy wat dit benadeel, verswak, ver-
kort, bevlek, treurig stem of vernietig " -- tot hierdie
ideaal lewer sy haar bydrae.

Hierdie brosjure kan bestel 
word @ R15-00 posgeld ingesluit by:

Die Sekretaris, Posbus 293, Ferndale, 2160



JUNIE 2007

ANB KONTAK BESONDERHEDE
Indien u enige verdere inligting verlang kontak gerus enige
van die ANB Dagbestuurslede.
 Willie van der Grijp (Voorsitter) -  Tel (082) 532 9656
 Johann Grobler (Ondervoorsitter)  - Tel (014) 763-3920
 Mornay Jansen (Penningmeester) - Tel (051) 446-2513
 Jannie Brink (Sekretaris)         - Tel (011) 787-7895

- Faks (011) 787-8312
 Tonie Meiring (Addisionele lid) -  Tel (072) 057 3470

Rig alle korrespondensie aan:
Die Sekretaris

Afrikaner Nasionalistiese Beweging
Posbus 293, Ferndale, 2160

e-pos:  Nasionalis@vodamail.co.za

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

Eerste Nasionale Bank 
Rekeningnommer: 6207 397 999 3

Brandwagtak Bloemfontein  (Takkode 23 05 34)

Dié instituut wat die "liefling van die media" is, word deur ledegeld
sowel as geheime donateurs finansier. Die fellows word handuitge-
soek en onder hulle tel Biskop Spong, een van die "mees radikale
kerkmanne lewendig vandag". Hy bedryf 'n webtuiste met die titel
"A New Christianity for a New World: Bishop John Shelby Spong
on the News and Christian Faith". Dan is daar Marcus Borg ('n
goeie kennis van Van Aarde), wie ook deur Suid-Afrika getoer het
om die Seminaar se werk te bevorder. Borg sê dat sy geloof van
"closet agnostic" gegroei het tot "closet atheist", hoewel hy dit aan-
vanklik stil gehou het. Verder dat "I do not believe that Christianity
is the only way of salvation, or that the Bible is the revealed will of
God, or that Jesus was the  unique Son of God. Rather, I now see
that the Christian tradition -- including its claim about Jesus -- is not
something to be believed, but something to be lived in". So is daar
baie ander met dieselfde idees.

Van Aarde se naam is nie net heel bo aan die lys van fellows nie,
maar hy is ook een van slegs drie wie prominent op 'n foto van die
Westar-webtuiste verskyn. Indien Van Aarde se uitsprake sedert die
Negentigs nageslaan word, stem dit vir 'n leek in die algemeen
ooreen met dit waarvoor die Jesus Seminaar hom beywer. Pat Ro-
binson wys daarop dat die "Quest for the Historical Jesus" van die
Jesus Seminaar, niks nuut is nie, net maar 'n ou produk van die
Europese Verligting (aanvang van humanisme) -- "... a quest to
remove the supernatural from God's Word". Robinson wys op die
tragiek hiervan en skryf : "They never learn. I was just reminded of
the Bible verse about such, '... ever learning and never able to come
to a knowledge of the Truth'".
Vanuit bogenoemde perspektief is dit duidelik waarom Van Aarde

deel wil wees van die humanistiese doelstellings van die WARC
en SARK. Ironies is dat die humanistiese REC waarvoor ook aan-
soek gedoen is en beweer dat hul eie "Assemblies became places of
celebration and education as well as business", hul kommer uit-
spreek oor die WARC se definisie van ekumene "that compromis-
es the uniqueness of Christ" en dat van die WARC lede se "view
of the uniqueness of Christ may even be viewed as syncretistic".

Indien die AKV voldoen aan die eise van die WARC en lidmaat-
skap bekom, sal dié kerk soos die United Protestant Church of Bel-
gium word, wat as WARC gevallestudie van Effatha: Open your
church to overcome division, voorgehou word. Die Hervormde
Kerk sal --"'n herberg word vir onder andere onwettige immigrante
-- 'n laboratorium word vir 'n nuwe tipe gemengde Christendom --
multikulturele verryking en bemagtiging beleef -- nie 'n hoogs litur-
giese kerk wees nie -- 'n warm, lewendige, menslike en Bybelse kerk
wees wat aan die mens se behoeftes voorsien en geloof verkondig
op 'n manier wat die mens behaag -- 'oopmaak' om ander instru-
mente, liedere, rituele en tale te gebruik, hoewel Die Bybel dieselfde
bly, maar verskillend interpreteer word -- bevrydingsevangelie ver-
kondig --wegbeweeg van klassieke reformatoriese liturgie -- liturgie
beoefen in samelewingsverband -- gesprekforumdienste hou waar
Die Bybel op nuwe maniere interpreteer word en meer ontdek word
oor die rykheid van Effatha-mense wees" (vry vertaal). Laastens dié
kerk se leraar aan die woord: "There is another critical aspect to be
mentioned: the ubuntu-community aspect of our congregation. We
are becoming more and more an eating and drinking community"!

Revisionistiese uitdagings
Ongeag die pleidooi vir "hartsverandering" by die sogenaamde
"hardnekkiges", "regse vleuel" en "mense met onbekeerde, ver-
harde harte", is revisionisme noodsaaklik in die lig van die aanslag
op die Afrikaners deur die hofbediende laksmanne uit eie geledere.
Die onderstaande verg dringend revisionisme, alvorens daar soos
met die 'Holocaust' 'n verbod geplaas word op die regverdiging van
apartheid:

Verwoerd se apartheidsbeleid -- geen misdade deur die Tutu-
WVK uitgewys.

Revisionisme (vervolg)
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Apartheid is nié 'n ideologie, óf rassisme nie en het nié misluk nie.
Apartheid is beëindig nadat dr. H F Verwoerd op 6 September

1966 deur 'n kommunis vermoor is. Die periode daarna, was die
periode van aftakeling van apartheid.

Wie word bevoordeel deur die Hervormers se deelname aan eku-
meniese liggame?

Is daar 'n verband tussen prof. A S Geyser se voordrag voor die
Jode in die Sestigerjare, waar hy by implikasie ook "die Persoon van
Jesus net as volkome mens beskou" het en Van Aarde se verbonden-
heid aan die Jesus Seminaar -- is hier Joodse belange betrokke?

Gesien in die lig van die Kommissie van die AKV se begeerte
om te voldoen aan die eise van die WARC, wat humanisties/politie-
se eise is, wat geensins van dié van die VN en die ANC-bestel se
Freedom Charter verskil nie -- is die Hervormde Kerk onder beleg?

Wie van die Hervormde Kerk se nagraadse akademici het tydens
hul studieverblyf in Amerika gebruik gemaak van gratis voertuie en
wie het hierdie voertuie voorsien?

Steek daar enige waarheid in die gerugte dat die biljoenêr Marc
Rich, van die nagraadse akademici in Amerika finansier het?

Die Hervormer se Nuusbrief nr. 247 van 15/9/1987, dra 'n berig
onder redakteurskap van Van Aarde en Estelle Dannhauser, getiteld
"Ons het nou genoeg verwonding verduur". Hierin betuig hul/Die
Hervormer steun aan PW Botha ten opsigte van sy afkeur teenoor
diegene wat die Dakarberaad met die ANC meegemaak het. "Wat
die Afrikaner veral seergemaak het, was die feit dat dit sy eie leiers
is, in Kerk en politiek, wat hom wond na wond toegedien het. Dat dit
alles ingeklee is onder die eise tot skuldbelydenis en hervorming, het
die verwonding eerder vererger as versag" --"Ons politici het toege-
laat dat hulle deur geestelikes mislei word om te glo dat alles wat in
die naam van die regte en vryhede van die mens geskied, Bybelse
eise is. Van deugde soos volkstrots en liefde vir die eie is ondeugde
gemaak" -- "Ons moet voor die wêreld en ons landgenote kruip. In
ons Kerke het ons die ekumeniese teologie begin napraat totdat
sieninge wat in 1960 verwerp is, aanvaarde praktyk geword het.
Bybelse uitsprake oor die eenheid van die Kerk kan deur baie Afrika-
nerteoloë nie meer onderskei word van die filosofiese, holistiese sis-
teem van die Wêreldraad van Kerke nie" en so aan ensovoorts! Wat
het Van Aarde van standpunt laat verander? Het sy studieverlof
in Amerika in 1992 hom tot ander insigte laat kom? Wanneer het
hy die waarheid beet gehad, in 1987 of 2007?                          


