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DIE ANB VOER DIE STRYD MET SUIWER BEGINSELS
Die ANB se tweede Hoofbestuursvergadering vir 2008 is op 18
April in Verwoerdburg gehou.

Dit was ook die geleentheid waarop die ANB se jaarlikse begro-
ting deur die Hoofbestuur bespreek en goedgekeur is. In die  afwe-
sigheid van die beweging se penningmeester, mnr. Mornay Jansen,
wat weens die siekte van sy vrou nie teenwoordig was nie, is die
begroting deur die sekretaris, mnr. Jannie Brink, hanteer. 
Mnr. Brink het aan Hoofbestuurslede 'n gedetaileerde uiteensetting
van die ANB se finansies voorgehou. Hieruit was dit duidelik dat
die beweging se geldsake baie gesond is. Die begroting vir die vol-
gende boekjaar is ook goedgekeur. 

Mnr. Brink het weer daarop klem gelê dat die ANB se werk-
saamhede te veel word om deur deeltydse amptenare hanteer te
word. Daar moet gestreef word na 'n situasie waar die ANB 'n
voltydse amptenaar kan aanstel. Om hierdie situasie egter te ver-
wesenlik, sal daar baie meer debietorders gewerf moet word om die
vaste maandelikse inkomste van die ANB te verbeter.
Daar was soos gewoonlik ook weer baie aktiewe en sinvolle deel-

name van die vloer af tydens die bespreking van aktuele sake. 
Mnr. Carel van der Grijp het die vergadering ingelig dat die ANC-

regime reeds ver gevorder het met hul planne om Blanke boere se
grond te onteien. Mnr. Van der Grijp het gesê dat daar by baie
mense 'n wanpersepsie bestaan dat Suid-Afrikaanse grondeienaars
nog deur die grondwet van die land beskerm word en dat die ANC-
regime soos Mugabe se regime, ongrondwetlik sal moet optree as
hulle Blanke boere se plase hier afneem. Hy het beklemtoon dat die
ANC-regime reeds 'n wet deur die parlement goedgekeur het wat
hulle in staat stel om nie net Blankes se plase af te neem nie, maar
ook om hul hande op ander eiendom te kan lê.
Mnr. Frans Bennett het die vergadering weer daarop gewys dat die
geldmagbeheerde media 'n groot vyand van die Afrikaner is. Hy het
benadruk dat die media maar net een instrument in die hande van
die Witman se vyand is, maar dat hulle deel is van die komplot om
uiteindelik die Witman se ras te vernietig deur verbastering.  

Mnr. Johan de Ridder het aan die vergaderig gesê dat skokkende
syfers oor moord in Suid-Afrika onlangs bekend geword het. Hy
het gesê die belangrikste aspek hiervan is die feit dat dit bewys dat
ons in 'n geruïneerde samelewing woon, waarin daar ernstige
sielkundige komplikasies by die meerderheid mense is. Hy het ver-
duidelik dat vir elke mens wat vermoor word, daar 'n groot
hoeveelheid oorlewendes is wat sielkundige skade in die proses ly.
Dit beteken dat Suid-Afrika 'n kookpot geword het van letterlik
miljoene mense wat geestelik ly onder die effek van die baie bloed
wat in die land vloei weens moord.

Mnr. Johann Grobler, ondervoorsitter van die ANB, het die ver-
gadering afgesluit met 'n begeesterende rede, waarin hy Hoofbe-
stuurslede weer herinner het aan die belangrikheid van ons stryd en
die feit dat ons hierdie stryd voer met die klem op vaste beginsels.
Hy het gesê beginsels is die fondament waarop 'n organisasie soos

die ANB gebou word. Dus kan ons sê dat 'n suksesvolle organisa-
sie 'n stewige fondasie het. 

Wanneer daar egter aan die beginsels getorring word en daarvan
afgewyk word, dan verswak daardie fondasie. Die gevolg is dat
daar krake in die struktuur van die organisasie onstaan. As daar nie

daadwerklik iets gedoen word om die fondasie te herstel deur die
foute te erken en dit aan te spreek nie, sal daardie struktuur ver-
brokkel en later inmekaar tuimel dat net die murasie sal oorbly van
dit wat eens iets groots was.

Hierdie feit is deel van die geskiedenis van die Afrikanervolk.
Telkens waar daar verkeerde besluite geneem is, was die Afrikaner
onderwerp aan 'n vreemde owerheid omdat hy sy politieke mag en
vryheid verloor het en in sy eie vaderland 'n verowerde volk
geword het.
Mnr. Grobler het verder gesê om hierdie rede kan daar vandag met

reg gesê word dat die Afrikaner Nasionalistiese Beweging die basis
van Afrikanernasionalisme beset.
Om daardie basis te behou en gesond te hou is 'n harde stryd, want
dit gaan om 'n volk se hoogste waardes en kosbaarste besit. Dit
gaan om 'n volk se  lewe, sy vryheid en sy eer. Dit gaan om die siel
van die Afrikanervolk. Dit is wat die ANB verteenwoordig en dit is
wat die ANB moet verdedig en beskerm terwyl die Afrikanervolk
se lewe bedreig word.
"Dit gaan nie om leierskap, oor getalle, oor eie aansien en eie eer

nie. Nee, dit gaan om beginsels. Beginsels waarvan die ANB nie wil
afstand doen nie. Dit gaan om die Witman wat die Afrikanervolk
verteenwoordig in Suid-Afrika. Dit gaan om elke Afrikaner wat ons
beginsels deel, want saam met die ANB verteenwoordig hulle die
kern van die  Afrikanervolk" het mnr. Grobler gesê.
Ons moet onthou dat dit in die ANB gaan om die voortbestaan van

die Afrikanervolk. Ons moet ons nie laat mislei of laat bang praat
dat ons te klein in getal is nie. Ons saak moet reg wees. Ons begin-
sels moet suiwer wees. Waar nasionalisme teenwoordig is in 'n
volk, sal sy saak teen die vyand reg wees. As sy saak reg is sal
daardie volk 'n mag wees al is hy ook in die minderheid.

Mnr. Grobler het gesê ons het 'n Godgegewe roeping in hierdie
land omdat God ons na die suidpunt van Afrika laat kom het om
hier vir hom 'n volk te wees, en dit is geen maklike taak nie.

In hierdie tyd waar die voortbestaan van ons volk bedreig word,
is dit in nog 'n groter mate 'n toets wat aan die ANB en sy lede ge-
stel word, het mnr. Grobler beklemtoon.
Na die vergadering is Hoofbestuurslede en besoekers weer getrak-

teer met 'n heerlike ete, wat deur mev. Sonja Venter en haar span
dames voorberei is.                                                                  
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Die les vir Afrikaners uit Zimbabwe-krisis
Die krisis in Zimbabwe oorheers reeds weke lank die nuus in Suid-
Afrika. Die verhale wat vertel word oor die effek van die astro-
nomiese inflasiekoers in dié land is soms duiselingwekkend. 
Sien 'n mens die beelde van 'n moderne stad soos Harare, wat die

erfenis van die Witman se koloniale bewind in dié land is, kan 'n
mens amper nie glo dat soveel ellende in 'n land met soveel poten-
siaal moontlik is nie. 
Sekerlik die heel merkwaardigste aspek van die krisis in Zimbab-

we is dat die massas Swartes in die land toelaat dat hulle op hierdie
manier onderdruk en benadeel word. Toe ons agt jaar gelede die
eerste tekens van hierdie krisis op ons TV-skerms en in ons koer-
ante gesien het, het bittermin nugterdenkende mense gedink dat dit
moontlik sal wees vir Mugabe en sy regime om so lank vas te byt.
Hoe op aarde is dit mootlik dat die massas Swartes, wat in elk
geval niks meer oor het om te verloor nie, steeds toelaat dat hulle
op hierdie manier onderdruk en verniel word?

Hierdie situasie sê beslis iets oor die psige en die vreemde kul-
tuur van die Afrikaan. Hier het ons 'n geval waar gewone burgers
van die land voor hul oë sien hoe 'n diktator en sy regime hul land
vernietig en ruïneer. Tog, as daar 'n verkiesing kom, is daar steeds
derduisende van hulle wat die regime ondersteun! 

Die mees skrikwekkende aspek van die krisis in Zimbabwe is
egter die les wat Suid-Afrika daaruit moet leer. Teen hierdie tyd is
dit duidelik dat daar nie veel verskil is in die basiese regerings-
filosofie van Zanu-PF en die ANC nie. Beide die partye het 'n dik-
tatoriale houding wat geen teenstand duld nie, terwyl dit vir die hele
wêreld duidelik is dat hul onderskeie lande ten gronde gaan onder
hul bewind. Die enigste verskil tussen die twee is dat Mugabe en
Zanu-PF 'n voorsprong van sowat 15 jaar voor die ANC het.

Daar is twee skrikwekkende gevolgtrekkings wat 'n mens moet
maak as jy die bogenoemde feit in die oë staar. Eerstens is die
logiese afleiding dat Suid-Afrika uiteindelik presies dieselfde pad
as Zimbabwe sal loop. Tot op hede het die ANC nog geen begin-
selstandpunt ingeneem oor dit wat in ons buurland aangaan nie.
Dít is nie toevallig nie.

Dit is egter veral die tweede logiese afleiding wat selfs die mees
naïewe Afrikaner behoort wakker te skud. Mugabe en sy regime se
huidige fase van verwoesting van hul land duur reeds 8 jaar. In
hierdie tyd is alle bestaande norme van die sogenaamde "demokra-
sie" reeds herhaaldelik verkrag. Mense se regte word summier
geïgnoreer in die proses van die stroping van die land. Blanke
boere, wat die produsente van kos was in dít wat eens as die brood-
mandjie van Afrika bekend gestaan het, is eenvoudig van hul grond
verjaag, sodat dit deur barbare beset en geplunder kon word. Mense
word doodgemaak en uitgehonger net omdat hulle die regering se
opposisie ondersteun. En die wêreld sit en kyk met gevoude arms!
Ja, dít is die mees skrikwekkende alarm wat in elke Afrikaner se

ore behoort af te gaan as hy die situasie in Zimbabwe in oënskou
neem.  Die logiese vraag om te vra is wat die wêreld se houding
gaan wees as Blankes se grond en ander eiendom hier in Suid-
Afrika geplunder word in die toekoms? Die antwoord op hierdie
vraag is net so logies -- absoluut niks! Waarom sal die wêreld 'n
vinger verroer om die Witman van Suid-Afrika te help, as hulle na
agt jaar steeds geen daadwerklike poging aangewend het om die
Witman van Zimbabwe of die derduisende slagoffers van Mugabe
se skrikbewind in sy land te help nie?
Gaan die Afrikaner met sy broek op die knieë gevang word in so

'n krisis? Of sal ons genoeg solidariteit onder mekaar kan vind om
te kan terugveg teen 'n gesamentlike vyand?  

Die media en die rassekwessie
Die afgelope maande het twee verskillende voorvalle in die media
weer die aandag gevestig op die bisarre situasie waarin die Suid-
Afrikaanse samelewing verkeer weens die feit dat rasseharmonie
saam met apartheid verdwyn het.

Eerstens was daar die hele sage rondom die video wat studente
op die Kovsie kampus gemaak het en waarin hulle poging om teen
rasse-integrasie te protesteer toe uiteindelik 'n nasionale histerie
geword het.

Dit was opmerklik dat dit veral die Afrikaanse media was wat
hierdie storie heeltemal uit verband geruk het. 
Eerstens moet 'n mens opmerk dat die maak van die video 'n baie

dom ding was om te doen. Maar aan die ander kant was dit byna
komies om die histeriese reaksie van die media en veral sekere
kommentators te sien. 
Skielik is dié voorval gebruik om weer die hele Afrikanervolk by

te kom in 'n poging om alle Blankes en Afrikaners te breinspoel oor
die kwessie van rassisme. Dit is baie duidelik dat die hele oefening
in die media net een doel voor oë het -- elke Blanke in hierdie land
moet so bang word om tog net nie as 'n rassis gebrandmerk te word
nie, dat hulle eerder voor die Swartman sal kruip as om vir enige
reg op te staan.
Presies dieselfde het gebeur toe 'n rubriekskrywer uit die hart van

die liberale Engelse establishment die doodsonde begaan het om in
die Sunday Times aan die Swart regime vir 'n slag kaalvuis die
waarheid te vertel. 

David Bullard was nog altyd deel van die liberale establishment.
Hy was 'n tipiese Boerehater wat by al wat Afrikanervyand is
gekruip het in die verlede. Tot op die dag toe hy die nuwe Suid-
Afrika aan sy lyf gevoel het. Hy is sowat 'n jaar gelede tydens 'n
rooftog by sy huis in Johannesburg deur sy Swart aanvallers in die
bors geskiet en hy was gelukkig om met sy lewe daarvan af te kom.
Van daardie dag af kon 'n mens sien hoe Bullard se houding in sy

rubrieke verander. Skielik het hy besef dat die Swart kommunis-
tiese regime besig is om Suid-Afrika in net nog 'n Donker Afrika
hool te omskep. 

'n Paar weke gelede het sy ontwaking 'n hoogtepunt bereik, toe
hy 'n rubriek geskryf het waarin hy uitgewys het dat die Swartman
in Afrika steeds primitiewe barbare sou wees en in primitiewe toe-
stande sou leef as dit nie was vir die koms van die Witman en sy
vooruitgang nie.
Skielik het alle hel om Bullard se kop losgebars. Hy is as 'n kolo-

nialis, rassis en nog 'n horde ander slegsê-woorde uitgekryt. Hy is
boonop deur die Swart redakteur van die Sunday Times afgedank. 

Dit alles, net omdat hy dit durf waag het om in die hoofstroom
media die waarheid te skryf!

Hierdie twee voorvalle het weer bewys in watter groot gekke-
paradys ons deesdae leef. Jy kan godslasterlike dinge in enige pub-
likasie skryf en die profete van "mediavryheid" sal jou ondersteun.
Jy kan haatspraak en laster teen die Witman of die Afrikaner pleeg
so veel as wat jy wil en jy sal steeds ondersteun word. As jy die
geskiedenis verdraai en die Afrikaner of die Witman in die slegste
moontlike manier voorstel, is die kans goed dat jy nog met een of
ander prys beloon sal word. Hoe meer afbrekend jy is teenoor die
waardes en norme van die deursnee Afrikaner, hoe beter. Skrywers
en joernaliste soos Max du Preez, Deon Maas en Christi van der
Westhuizen, wat deur Afrikanernasionaliste as die uitskot van hul
volk verag word, word as geloofwaardige kommentators in die
media opgehemel.
Moet net nie iets negatiefs oor die Swartman of oor die Swart kom-

munistiese regime sê of skryf nie. Moet ook nie te naby aan die his-
toriese werklikhede van Suid-Afrika kom nie. Inteendeel, bly so ver
as moontlik van die waarheid. Anders mag jy dalk die volle geweld
van die geldmagmedia en al hul meelopers op jou sien lostrek.   
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Op 25 Maart 1647, het een van die sterkste skepe van die Verenigde
Oos-Indiese Kompanjie (VOC), die Nieuwe Haerlem in Tafelbaai
anker gegooi. ’n Sterk wind het die skip na Bloubergstrand gedryf
en alhoewel die vrag gered kon word is die bemanning gestrand.
Die onderkoopman, Leendert Janszen, en sy assistent Matthys
Proot het met sestig bemanningslede agtergebly om te wag vir die
volgende vloot van die VOC om te help. ’n Skuiling is gebou,
groente is geplant en vee is geruil by die Hottentotte. Op hierdie
wyse is die belangrikheid van 'n verversingspos aan die suidpunt
van Afrika ingesien en dit lei tot die koms van Jan van Riebeeck en
daarmee saam die koms van die Christendom na Suid-Afrika.

Jan van Riebeeck bring Christelike beskawing na Suid-Afrika

Op Saterdag, 6 April 1652 kom Jan van Riebeeck en sy geselskap
in Tafelbaai hawe aan. Hoewel Van Riebeeck eers op Sondag 7
April self voet aan wal gesit het, het hy 6 April as amptelike
dankdag vir die stigting van die verversingspos ingestel.
Dít was die begin van die geskiedenis van Blank Suid-Afrika. Dit
was ook die begin van die Christendom hier aan die Suidpunt van
Afrika.
Kort nadat hy aan wal gegaan het, doen Jan van Riebeeck die vol-

gende gebed, (soos dit in Afrikaans vertaal is): "Barmhartige,
genadige God en hemelse Vader, volgens u goddelike wil is ons
geroep om die sake van die Verenigde Nederlands Geoktrooieerde
Oos- Indiese Kompanjie hier aan die Kaap die Goeie Hoop te
bestuur. Met hierdie doel voor oë is ons met ons Raad in u heilige
Naam vergader om met die Raad se advies sodanige besluite te
neem waarmee ons die Kompanjie se belange die beste kan
bevorder. Ons is hier om die wet te handhaaf en om, as dit moont-
lik is, onder hierdie wilde en onbeskaafde mense u ware gere-
formeerde Christelike leer voort te plant en bekend te maak tot lof
van u heilige Naam en tot voordeel van die wat oor ons regeer.
Hiertoe is ons sonder u genadige hulp allermins in staat. Daarom
bid ons U, allerhoogste Vader, dat U met u vaderlike wysheid by
ons sal bly. Ons bid dat U self leiding in ons vergadering sal gee en
ons harte so verlig dat alle verkeerde hartstogte, tweedrag en
ander dergelike gebreke van ons geweer sal word sodat ons harte
van alle menslike hartstogte skoon sal wees. Laat ons gemoedere
so ingestem wees dat ons in ons beraadslaging niks anders beplan
of besluit nie as dit wat mag strek tot grootmaking en lof van u
allerheiligste Naam en tot diens van die wat oor ons regeer. Laat
ons nie in watter mate ook al op eie voordeel of winsbejag let nie,
maar net op die uitvoering van ons opdragte en dit wat vir ons
saligheid nodig is. Ons bid en vra dit in die Naam van u geliefde
Seun, ons Heiland en Saligmaker, Jesus Christus ... wat ons leer bid
het: Ons Vader wat in die hemel is, ... Amen."

Van Riebeeck en sy geselskap het hul opdrag baie suksesvol uit-
gevoer. Hulle het die bekende Fort in die hawe gebou, wat huisves-
ting aan sowat 80 mense moes bied. Ook ander geboue is opgerig,
groentetuine en wingerde is aangelê en vee is van die inboorlinge
aangekoop deur ruilhandel.

So het die Blanke, Christelike beskawing onder Van Riebeeck se
leiding tot stand gekom -- 'n beskawing wat later een van die
voortreflikste volke op aarde sou oplewer. 

Uit die klein begin van Jan van Riebeeck en sy geselskap het
Afrika se magtigste volk en voortreflikste republiek gegroei. Dié

volk, die Afrikaner, het later al verder noord getrek en die binneland
van Suid-Afrika gekersten en aan die wildernis ontworstel.

Uiteindelik sou hier 'n land en 'n volk ontstaan wat ver bo enige
van Jan van Riebeeck of sy meesters by die VOC se grootste drome
en verwagtinge sou uitstyg. 
Wat egter nie algemeen bekend is nie, is dat Van Riebeeck presies

twee jaar na sy koms aan die Kaap 'n gelofte aan God gedoen het
om 6 April as dankdag te vier om die vestiging van die Blanke,
Christenbeskawing in Suid-Afrika te herdenk. 

In Afrikaans vertaal lyk Jan van Riebeeck se gelofte van 6 April
1654 soos volg: "Aangesien dit vandag twee jaar gelede is dat ons
met God's hulp en leiding met die skepe Drommedaris, Reiger en
Goede Hoop veilig hier geland het, om hierdie fort en kolonie in
opdrag van ons here en meesters op te bou, en ons gemerk het dat
God die Here al die sake tot vandag toe met baie seëninge, goed en
na wens laat verloop het, het ons besluit, en ook vanjaar daarmee
begin, om hierdie dag, 6 April, tot God's eer met danksegging te
vier, en dit vir altyd as 'n dank- en biddag in te stel, sodat ons
nakomelinge nooit die weldade wat God aan ons bewys het,
vergeet nie, maar dit altyd in gedagte mag hou."
Die Afrikanervolk het dus inderwaarheid meer as net die Gelofte

van 16 Desember 1838 om elke jaar te onderhou. Na die bloedlose
oorgawe van April 1994, presies 342 jaar na die koms van die
beskawing van Jan van Riebeeck, was 6 April een van die eerste
historiese vakansiedae wat deur die kommuniste geskrap is.
Ironies genoeg het hulle, ook in Aprilmaand, die dag waarop hulle

met 'n sogenaamde "demokratiese" verkiesing ons land oorgeneem
het, as nuwe gedenkdag ingestel. Toe noem hulle dit "Vryheids-
dag"! Vandag, net 14 jaar later, is niemand in hierdie land egter
"vry" nie. Almal word gewurg deur die verval en die verwoesting
van dit wat deur die Blanke in die 342 na die koms van Jan van
Riebeeck opgebou is.

Mag die Afrikanervolk in die toekoms die belangrikheid van
6 April herontdek. Mag ons dit aan ons kinders voorhou as 'n dag
waarop ons met trots kan herdenk dat ons voorvaders hierheen
gekom het om 'n nuwe land te bou en die Christelike Blanke
beskawing hierheen te bring. Mag ons met erns in die toekoms
weer Jan van Riebeeck se gelofte aan God herdenk.                 
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Hoeveel Afrikaners weet vandag dat Jan van Riebeeck, die man wat bekendstaan as die volksplanter van
die Afrikanervolk, presies twee jaar na sy koms na die Kaap ook 'n gelofte aan God afgelê het en 6 April
tot dankdag verklaar het? SONJA VENTER kom in hierdie artikel tot die gevolgtrekking dat as ons
daardie gelofte vandag in oënskou neem, kom ons weer onder die indruk van ons verantwoordelikheid
om ons stryd voort te sit ter wille van ons geloof en ter wille van die voortbestaan van ons volk.

Die kunstenaar, Charles Bell se voorstelling van die koms
van Jan van Riebeeck en sy geselskap aan die Kaap op 

6 April 1652.



Die Afrikaner het homself van Afrika-uitwissing probeer bewaar
deur middel van sy apartheidstelsel. Daardeur kon verskillende rasse
in hul eie grondgebied eiesoortig lewe. So beskryf Dr. Verwoerd dié
stelsel op 3 September 1948: "In hul eie gebiede sal die nie-blanke
rassegroepe op elke gebied volle geleentheid van ontwikkeling kry en
sal hulle hul eie inrigtings en maatskaplike dienste kan ontwikkel,
waardeur die kragte van die progressiewe nie-blankes tot eie volks-
opbou ingespan sal word. Daar sal die plek vir sy idealisme wees.
Die naturel wat 'n regsgeleerde word, of wat 'n verpleegster, onder-
wyser of wat ook al word, kan daar in die eerste plek in sy eie ge-
meenskap diens gaan lewer. Sodra die naturel egter binne die
grondgebied van die blanke gemeenskap kom, het hy daar nie poli-
tieke regte nie. Maar die omgekeerde is ook waar. As daar blankes
sou wees wat in die naturellegebiede moet gaan om die naturel te
help, sal hulle daar nie politieke regte hê nie."

'n Verdraaiing daarvan in die koers van "uitmoor van Swartes
omdat hulle swart is", is ongelukkig deur 'n oorlogsugtige kabaal
die wêreld oor versprei, omdat apartheid onversoenbaar is met hul
anti-nasionale agenda. 

Na die omverwerping van apartheid met die moord op dr.
Verwoerd, is dit stelselmatig vervang met die gelykheidsideologie
waarvan HA Lunshof gesê het: 

"Een ding staan vas: vryheid en gelykheid gaan nooit saam nie.
Wanneer jy mense dwing om almal gelyk te wees, dan moet jy hulle
hul vryheid ontneem. Wanneer jy mense ook maar net 'n greintjie
vryheid toelaat, sal hulle altyd na ongelykheid streef, omdat dit die
wese van die mens en die natuur is".

Gelykheid is 'n utopiese onwerklikheid, onversoenbaar met die
skeppingsorde, bedoel om 'n wêreldoorlog teweeg te bring. Dit
vernietig eiesoortigheid. Nietemin is hierdie ideologie tans aller-
heilig, verhewe bo rede, belangriker as lewe of eiendom. 
Die Afrikaner staan nou beskuldig as misdadiger vanwee sy histo-

riese verwerping van hierdie tipe "gelykheid". Maar dit gaan verder
-- hy word ook beskuldig van allerlei wreedhede wat kwansuis sou
voortspruit uit ongelykheid, waarvoor geen bewyse bestaan nie.
Deur konstante indoktrinasie, moet die Afrikanervolk "skuld erken

vir apartheid" sodat: 
1) Fiktiewe "apartheidsmisdade" daardeur geskep kan word. 
2) Hulle aanspreeklik gehou mag word daarvoor.

Joodse model
In die konstante propaganda-veldtog teen die Afrikaner, word hy as
'n tipe Nazi-aggressor, en die Swarte as 'n tipe Joodse "slagoffer" uit-
gebeeld. Apartheid Suid-Afrika word uitgebeeld as 'n Auschwitz-tipe
konsentrasiekamp, om te insinueer dat daar "onskuldige nie-blankes
in groot getalle uitgewis is bloot omdat hulle nie-blankes is". 

Dit is op hierdie valse beskuldiging dat die Afrikaner homself
moet veroordeel. Wat egter afwesig is, is die "gaskamers". In tipie-
se 911-idioom benodig die ANC die "smoking gun", of dan in ons
geval, "apartheidsmisdade." Daar bestaan nie so iets nie.

Die dilemma van die ANC is: Wat het die Afrikaner verkeerd
gedoen, volgens watse getuienis?

Geen bewyse vir "apartheidsmisdade"
Indien "apartheidsmisdade" bewysbaar was, sou dit nie nodig wees
om ons te dwing om onsself daaraan skuldig te bevind nie. Ons

volk kon byvoorbeeld voor die Internasionale Strafhof gebring
word. Die ANC bevestig die leegheid van sy aanklag daarin dat ons
self daardie skuld moet erken.
Die "skole-eed" is 'n voorbeeld hiervan. Kinders moet "apartheids-

misdade" van kleins af as feit aanvaar. Die aanhef tot die Grondwet
sê dieselfde, "Ons erken die ongeregtighede van die verlede…".  Na
watter ongeregtighede verwys julle, en hoe bewys julle dit?

Aanvaarding van die ideologiese weergawe van die geskiedenis
word voorgehou as 'n saak van "moraliteit", verhewe bo objektiewe
ondersoek. "It's not a matter of facts, but of morals", word gesê. 

Blankes moet dus skuld erken, sonder getuienis teen hulle, want
dit is "moreel". Hoewel skuldontkenning tans net "immoreel" is, sal
dit later onwettig word, sodat dit, soos "holocaust denial", gestraf
kan word.

Die ganse eenwêreldplan is gefundeer op hierdie leuens, daarom
moet waarheid strafbaar wees.

Restitusie -- Konsentrasiekampe en
Verskroeide Aarde-beleid

Wat die ware geskiedenis egter uitwys, is dat dit óns volk is wat
bewese onreg gely het.

Ten eerste van die Britte, wat 'n derde van ons volk, vrou en kind
uitgemoor het en met hul georganiseerde Verskroeide Aarde-beleid,
gepoog het om ons hele volk te verdelg. Sal die Britse regering hul
skoolkinders 'n eed oplê om die "onregte van die verlede teen die
Boerevolk" te erken?
Ten tweede van die Joods-geïnspireerde ANC wat ons land gesteel

het en werklike "misdade van apartheid" soos in die 2002 Rome
Statuut "omskryf", voortdurend teen die Afrikanervolk pleeg:
1) Onmenswaardige optrede soortgelyk aan misdade teen die mens-
dom (moord, verkragting sonder doodstraf, regstellende aksie, ont-
eiening)
2) Gepleeg binne 'n "Geïnstitusionaliseerde regime van sistematie-
se onderdrukking en oorheersing" ('n regstelsel wat uitgelê moet
word ten gunste van "histories benadeeldes" (Swartes) beteken
"histories-bevoorregtes" (Blankes) mag verontreg word)
3) Deur een rassegroep teen 'n ander
4) Met die bedoeling om die regime te handhaaf.

Opsommend: Waarop anders is die ANC-regime gebou as ver-
nietiging van die Afrikaner? 
Wat ons volk lasterlik toegedig word, is die ANC en die Britte (et

al) aan skuldig. Hulle is misdadigers teen die skeppingsorde. 

Gelykheidsideologie regverdig die onreg 
teen die blanke

"Gelykheid" soos deesdae uitgebeeld, is die geloof dat daar nie 'n
hiërargiese skeppingsorde ten opsigte van geslagte, rasse, volke, indi-
vidue ens. is nie. "Gelykheid" word as sinoniem uitgebeeld vir "ge-
regtigheid", 'n fundamentele dwaling. Van die "moderne mens" word
verwag om dit as gegewe te aanvaar en het dit 'n verpligte interna-
sionale allerheilige geloof geword wat jou heil hier op aarde bepaal.
Die gelykheidsideologie is egter voortdurend in konflik met hom-

self en kan nie bestaan sonder dubbelstandaarde nie. Soos Orwell
dit beskryf het, "Alle mense is gelyk, maar sommige is meer gelyk
as ander".
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Wat die reg betref, bestaan daar twee klasse mense in Suid-Afrika,
die "histories-benadeeldes" en die "histories bevoordeeldes". Dit sou
wees as gevolg van die mitiese "ongeregtighede/ongelykhede van
die verlede". Die regstelsel moet nou toegepas word ten gunste van
die een groep, om die mitiese "ongeregtighede/ongelykhede van die
verlede" uit te wis, dus "ongeregtigheid/ongelykheid ter wille van
geregtigheid/gelykheid". Met hierdie bedrogspul word die blanke
dan "wettiglik" ondergrawe.

So kan enige blanke verontregting regverdig word en mag
"histories benadeelde" Swartes 'n Black Lawyers' Association en
'n Black Journalist Forum hê, om "ongeregtighede van die ver-
lede" reg te stel, maar die hele wêreld veroordeel 'n Blankes-alleen
koshuis as "rassisme", wat die "ongeregtighede van die verlede"
laat voortleef. 

Geen wetgewing kan egter die genetiese ongelykhede tussen
mense uitwis nie. Wat wel gepoog word, is om die talentvolle te
forseer met wetgewing om gelyk te wees aan die mindere. Hy word
verbied om sy potensiaal te bereik, want dit is "ongelykheid". Soos
Lunshof gesê het, Gelykheid en vryheid kan nie saam bestaan nie.
Daar is geweldige voordeel in vir die ANC-elite om die blankes
"gelyk te maak". Die ANC is immers die "middelman" as dit kom
by "redistribution of wealth" (na homself), en "redistribution of
poverty" (na die Blanke).

Die verskil tussen toe en nou

Tydens apartheid was "verskille" nie met "ongeregtigheid" verwar
nie, was daar ware gelykheid voor die reg en is elkeen toegelaat om
homself te wees, met ander woorde, om vry te wees.

Vandag beteken geregtigheid:
1)  Ongelykheid voor die reg, en 
2)  Geforseerde persoonlike (alle aspekte van menswees, byvoor-
beeld sosiale, genetiese, godsdienstige) gelykheid
Dit elimineer dus kompetisie en sodoende weerstand.

Tydens apartheid beteken geregtigheid: 
1) Eerbiediging van persoonlike ongelykheid (geskape verskille
kan nie ongeregtigheid wees nie), waardeur elkeen toegelaat is om
homself te wees, met ander woorde vry, maar 
2) Gelykheid in die oë van die reg (volgens Bybelse opdrag). 

Dr. Verwoerd het hierdie belangrike beginsel gehuldig: geregtig-
heid teenoor die Swarte moet geskied, maar nie ten koste van die
Blanke nie:
"Dit is baie maklik om jou hele vraagstuk so te beredeneer en dit

net te sien van die kant van die naturel, maar jy moet dit ook besien
van die kant van die blankes vandag. Vir die toekoms is dit inder-
daad nie die naturel wat bedreig word nie; dis die blanke wat
bedreig word. Die blanke is eerder die persoon wat moet sê "my
regte moet verdedig word."
Ongelukkig meet die anti-Afrikaner, geregtigheid aan hoe tevrede

die nie-blanke is. Tot hy nie sy sin gekry het nie, het geregtigheid
nie geskied nie. As die hele Afrikanerdom hiervoor geoffer moet
word, is dit regverdig. 

Ken 'n boom aan sy vrugte

Die waarheid oor wat die Blanke werklik met apartheid beoog en
vermag het word nie deur Swart leiers aan hul mense vertel nie.
Nelson Mandela, Thabo Mbeki, Jacob Zuma ens. is, nes FW de
Klerk, marionette en verraaiers, wat hul eie mense offer aan die
kabaal. Die opgesweepte nie-blanke is ook onwillig om te hoor dat
byvoorbeeld onder dr. Verwoerd nie-blanke inkomste met 5,3% per
jaar gestyg het, teen die 3,9% van Blankes, of dat Blankes verbied
was om in die tuislande besigheid te doen, want voorspoed daar
moes alleen die Swarte toekom. Die gelykheidsideologie is vir
hulle belangriker as feite want dit bevoordeel hulle ten koste van
die Blanke. Dit kan natuurlik net aanhou solank daar nog blankes

hier is om "gelyk te maak". Is dit hoekom Zuma die Blankes so
graag hier wil hou?
'n Boom word aan sy vrugte geken. Douglas Reed beskryf wat hy

noem die "Onaanvaarbare Waarheid" van Suid-Afrika, naamlik dat
met apartheid, daar vrede, voorspoed en geregtigheid was vir al die
rassegroepe. Hy skryf:

"…that the country, with such a conglomerate of diverse racial
groups, has succeeded in enabling them to live alongside each
other in fair harmony, progressively improving their separate lots,
acknowledging and respecting their differentiation, and forging
economically ahead until it has become economically the strongest
and most stable state in Africa, is a considerable achievement by
any standards. This is the Unacceptable Truth about South-Africa…
Apartheid is in fact what all parties concerned desire: the preserva-
tion of national, racial and linguistic identities".
Bogenoemde is onvergelykbaar met die bose vrugte van die Nuwe

Suid-Afrika.

Geen vrede sonder apartheid

Wat die vyande van apartheid wil hê, is wêreldoorlog. Dit is wat
ons wil verhoed, soos dr. Verwoerd in sy toespraak op 3 September
1948 voor die Senaat verduidelik:

"Die vraag van oorlog en van vrede is vir ander lande niks ern-
stiger nie as vir Suid-Afrika die probleem is van 'n oplossing te vind
vir die moontlike botsing van wit en swart. In die ander lande van
die wêreld waar daar ook 'n strewe na apartheid is -- soms net
apartheid tussen wit en wit van verskillende nasies, bv. waar die
huidige Opposisie se vorige bondgenoot Rusland, ontevrede was
met miljoene mense van net 'n ander blanke nasie binne sy grense
-- dan soek hulle na apartheid deur hulle weg te drywe met die
swaard. Dan moet bloed en ellende die weg baan om apartheid te
bereik. In Palestina waar die Jood en Arabier teenoor mekaar
staan, en vir apartheid staan, doen hulle dit hoofsaaklik in die sin
dat elkeen van die twee partye die hele land vir homself wil hê. Ons
daarenteen is bereid dat die nie-blankes in Suid-Afrika ook vir hul-
self ontwikkelingskanse moet kry. Ons gun hulle 'n deel van die
land. Ons wil apartheid nie teweegbring met die swaard nie, maar
met die goedhartige hulp van die blankes wat in die land is. Bring
dan tog nie onder die verdenking, ook nie van die buitewêreld waar
daar reeds soveel moeilikheid is nie, onder die verdenking van
hierdie mense (die naturelle) self, die beleid van apartheid asof dit
een is van verdrukking, terwyl dit 'n beleid is wat soek na reg en
geregtigheid vir almal."
As ons volk sou skuld erken op fiktiewe "apartheidsmisdade", sal

ons toekoms soos die van die Duitse volk na W.O. II lyk. Dit is die
hele plan met ons. 
Die vyande van apartheid wil die hele skeppingsorde omkeer. Ten

diepste is die vader van die leuen, die Satan self, die hoof anti-
apartheid agitator, om daardeur die skeppingsorde om te keer en sy
posisie onder, om te swaai na die bopunt, om dus homself in God
te verander (wat menslike waarneming betref). 
Ons volk weier dus om enige skuld te erken vir kwansuise histo-

riese misdade teen die nie-blankes of enige ander volk.
Waarvoor ons wel skuld bely, is dat ons soos die wêreld wou wees,

en onsself ontheilig het buite die laer van apartheid. Daaroor alleen
sal ons skuld bely, teenoor God wat ons volk in aansyn geroep het,
vir Wie die wêreld nie ken nie, en derhalwe ons ook nie ken nie. 

Maar tans is die volk nog buitekant, beneweld in 'n tipe doodse
slaap. Wat geloof betref, so lou, en daarom stokblind vir die aanslae
teen hom. Mag daar inkeer kom en mag die Here nie laat vaar die
werke van Sy hande hier nie. Mag ons volk, op die regte tyd, ver-
nuwe word, van nuuts af weer sterk word, en van nuuts af weer stry.
Of ons einde dan sal wees soos dié van Gideon teen die Midianiete,
of soos dié van Simson teen die Filistyne, sal die tyd leer.         
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In die verlede is geweld dikwels gebruik om bogenoemde doelstel-
lings te bereik. In Rusland is nagenoeg 16 miljoen Russe vermoor
toe die Bolsjewiste aan bewind gekom het, bloot om 'n ideologie te
vestig. In Suid-Afrika is die beleid van Verengelsing deur die Britte
na die Tweede Vryheidsoorlog toegepas. Buiten Verengelsing van
alle Suid-Afrikaners vandag, voer die ANC/SAKP/Cosatu-regering
'n sielkundige oorlog teen Afrikaners en word blankes deur wat
beskryf kan word as 'n lae intensiteit oorlog, ook fisies uitgewis.
Die sielkundige aanslag op die oorwonne volk het dikwels 'n sterk

emosionele sy, wat gepaard gaan met die kweking van skuldgevoe-
lens --skuldgevoelens oor die verlede wat dan omsit in 'n gevoel van
magteloosheid, swak selfbeeld en 'n gebrek aan selfrespek.

Wanneer 'n volk eers sy selfrespek verloor het en niks het om op
trots te wees nie, dan is die weg gebaan tot selfvernietiging en dan
kan die oorwinnaar die oorwonne volk manipuleer tot sy voordeel.
Die Afrikanervolk het alreeds ver op dié pad gevorder. Baie het reeds
hul selfrespek verloor, is skaam oor hul verlede en die wil tot verset
ontbreek. Die Afrikanervolk staar uitwissing in die gesig, met tekens
van gelate aanvaarding en skulderkenning wat na vore kom en die
gebrek aan samehorigheidsgevoel onder volksgenote. In elke gesprek
waar samehorigheid tuishoort, kom individualisme al meer na vore.

Die Afrikanervolk se Christelik-nasionale lewensuitkyk word tot
misdaad teen die mensdom verklaar. Die volk word uit sy werkplek
gedryf deur regstellende aksie. Die volk word uitgemoor deur poli-
tiek-gedrewe misdaad. Grondhervorming, die herverdeling van ryk-
dom en die instel van al meer belastings, is als deel van die ver-
arming van die volk en die vervreemding van eienaarskap. Die
Afrikaner se geloofsoortuigings kom ook in die spervuur omdat die
kerk en teoloë meer polities korrek wil wees. Met al hierdie maat-
reëls wat teen hom ingestel word, word die Afrikaner se selfrespek
verder vernietig en so ook die wil tot verset.
Met bogenoemde in gedagte, is dit geen wonder dat die volk dees-

dae apaties is nie -- presies wat die ANC/SAKP/Cosatu-alliansie
wil hê!
Die ANC-regering besef dat volwassenes nie so maklik hul innerli-

ke oortuigings prysgee nie, daarom word veral die Afrikanerkind die
teiken van hul dogma. Derhalwe moet aanpassings van jongs af op
die skoolbanke toegepas word, sodat die kind homself daarmee kan
vereenselwig. Die Afrikanervolk, met al die bogenoemde aanslae teen
hom, is in 'n finansiële oorlewingstryd gewikkel om huis en haard
aanmekaar te hou. Terwyl die Afrikanerouer die stryd om oorlewing
voer, is die regering besig om u kind van die volk te beroof en dit is
hier waar die gevaar van uitwissing en volksvervreemding lê.
Vandag is die onderwys 'n dodelike wapen teen die Afrikanerkind.

In die eerste plek word die geloof van die Afrikaner gelyk gestel aan
afgode, die geskiedenis word verdraai en is daar doelbewuste be-
vordering en aanmoediging van rasvermenging in skole. Tog ont-
breek die wil tot optrede en verset by meeste Afrikanerouers.

Die uitgangspunt van die meerderheid ouers is dat hul kinders by
die huis reg opgevoed word en dat dit genoegsame bolwerk teen die
regering se indoktrinasie is. Die ANC-regering weet egter van beter.
'n Metode moes gevind word om die Afrikanerkind moreel verbind
te kry tot die 'ongeregtighede' van die verlede en tot aanvaarding en
instandhouding van die huidige grondwet, om sodoende alle weer-
stand in die toekoms uit te skakel.

Die "skooleed" sal aan hierdie ideaal van 'n "reënboognasie" ge-
stalte gee. 
As 'n mens gaan kyk wat met die sogenaamde regse Vryheidsfront

Plus gebeur het en hoe hul uitsprake verander het nadat hul die eed
van getrouheid in die parlement afgelê het, wat baie ooreenstem met
die skooleed, dan word die doel van die eed vir 'n mens duidelik.
Kortliks lees die parlementêre eed as volg: "…beloof om die
grondwet van Suid-Afrika in stand te hou en te beskerm". Daardeur
word die erkenning gemaak dat die grondwet aanvaarbaar is vir die
Afrikaner met alles wat dit behels. Dus word die Afrikaner se
lewensbeskouing as boos en verkeerd voorgehou en dat die on-
geregtighede herstel moet word ten koste van die Afrikaner.
Daar is weer 'n verkiesing oppad en die sogenaamde regses se ver-

sugting is, dat daar vir hul gestem moet word om sodoende die ANC
te verhoed om die huidige grondwet deur middel van 'n tweederde
meerderheid te verander. Dit is verbasend dat die sogenaamde
regses die huidige grondwet wil beskerm, wat hul vóór 1994 wou
verhoed het! Kan die ommeswaai te doen hê met die aflê van die
eed van getrouheid? As dit wel die geval is, watter vernietigende
invloed gaan die skooleed op u kind hê?

Waarom kan en mag die Afrikanerkind hom nie
met die nuwe skooleed vereenselwig nie?

Kom ons ontleed hierdie eed en probeer verstaan wat daarmee
bedoel word.

"Ons die jeug herken die ongeregtighede van ons verlede."
U sal opmerk dat die woord "herken" in plaas van erken gebruik
word en "ons verlede" in plaas van die verlede. Volgens die HAT
beteken die woord "herken" onder andere die volgende: weer ken,
eien, ding waarmee jy vroeër reeds kennis gemaak het, identifiseer
of uitken. Hieruit is dit tog duidelik dat die mens iets net "herken"
indien jy weer daarmee kennis maak. Hier word dus geïmpliseer dat
die jeug van vandag wel benadeel is deur die beleid van apartheid
en steeds daardeur benadeel word.
Verder word die veronderstelling gemaak dat die leerlinge wel ten

volle vertroud is met die verlede en dus 'n oordeel kan fel. Die vraag
kan gevra word of die leerlinge wel oor die vermoë beskik om te kan
onderskei tussen reg en verkeerd? Verder word die ongeregtighede
ook nie gespesifiseer nie en bly dus argumenteerbaar.

Die woord "ons" is 'n versamelwoord en word gebruik om die
Afrikanerkind as deel van die reënboognasie van verontregtes uit te
beeld. Die Afrikanerkind word dan outomaties 'n stryder teen
apartheid, in effek 'n "comrade"!

"Eer diegene wat gely en opgeoffer vir geregtigheid en vryheid."
Wie het gely, wie het opgeoffer, watter geregtigheid en watter vry-
heid? As ons kyk na die lyding wat tydens die sogenaamde "strug-
gle" ervaar is, moet ons besef dat die Swarte wel gely het, nie onder
die blanke regering nie, maar onder hul eie "comrades". Die offers
wat hier genoem word is ook nie die lewens van die massa Swartes
wat in dié tyd vermoor, gemartel en verbrand is deur die "necklace"-
metode nie, ook nie die Swartes wat in hul strafkampe gemartel en
vermoor is nie. Nog minder die lyding en offers van die blanke SA
Polisiediens en blanke soldate tydens die bosoorlog en onluste nie.
Ook nie die lewensverlies en lyding van die blanke burgers deur 
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middel van landmyne en bomontploffings nie. Die sogenaamde
lyding en opofferings is alleenlik van toepassing op die ANC/-
SAKP-leierskap. Die verbanning en gevangenisstraf van die hoë
profiel kommuniste soos Nelson Mandela & Kie is al wat belang-
rik geag word. 
Daar word vandag deur die ANC/SAKP-leierskap argumenteer dat

terwille van geregtigheid en vrede, moorde geregverdig was. Die
doel heilig dus alle middele. In teenstelling met die Afrikaners wat
moes bieg en vervolg is, is daar in geen stadium gebieg of versko-
ning gevra vir hierdie terreurdade teenoor die slagoffers nie en geen
vervolging is teen die ANC/SAKP-leierskap ingestel nie. Die vraag
word nooit eens gestel, waar hierdie kommunistiese kabaal sedert
die Sestigerjare die mandaat gekry het om met geweld en terreur hul
godlose ideologie op blank, Swart, Indiër en gekleurd in Suid-
Afrika af te dwing nie?

"Opreg verklaar ons, dat ons die regte en waardes van ons
grondwet sal uitvoer en beloof om op te tree in ooreenstemming
met ons pligte en verantwoordelikhede wat voortvloei vanuit hier-
die regte."

Wanneer 'n persoon verklaar dat hy die regte en waardes van die
huidige grondwet sal uitvoer, beteken dit dat hy eerstens gelykheid
op alle vlakke moet aanvaar. Gelykheid tussen reg en verkeerd,
tussen geregtigheid en ongeregtigheid, tussen goed en kwaad, ge-
lykheid tussen God en die bose. Dit is wat ANC/SAKP-godsdiens-
vryheid beteken. Dit is niks anders as godsdiensgelykheid nie. In die
grondwet word alle gode gelyk gestel.
Ons as gelowige volk kan óns God nie gelykstel aan die afgode van

die wêreld nie. In Deuteronomium staan dit tog duidelik "Jy mag
geen ander gode voor My aangesig hê nie; Jy mag jou nie voor
hulle neerbuig en hulle nie dien nie." Dus, as ons die grondwet aan-
vaar, beskerm en volgens die waardes en regte wat daaruit voort-
vloei handel, sal dié leefwyse in stryd met God wees en met alles
wat in Sy Woord aan ons geleer word.

Verder, as die Afrikanerkind wel die eed aflê, erken die kind dat
regstellende aksie in die werkplek geregverdig is, dat sy erfgrond en
eiendomsreg onder die 'voorheen benadeelde' Swartes herverdeel
kan en mag word. Dít is die logiese regte en verantwoordelikhede
wat voortvloei vanuit hierdie grondwet.

Om bogenoemde redes is dit noodsaaklik om hierdie skooleed met
minagting te verwerp. Om te keer dat die Afrikanerkind op slinkse
kommunistiese manier by die ANC/SAKP/Cosatu-revolusionêre
stryd betrek word, te keer dat ons helde en óns vryheidstryd met die
ANC/SAKP/Cosatu-alliansie se revolusionêre stryd vervang word
en die heel belangrikste, om te verhoed dat óns God met hul afgode
vervang word.

Hoe kan ons die aanslag afweer en wat staan ons te doen?

Die antwoord lê in Die Bybel en by die Afrikanervrou -- die moe-
der van ons volk. Lei u kind in Gods Woord, by u leer hy sy God
ken. Leer hom sy liefde vir sy taal, sy afkoms, sy ware geskiedenis.
Kweek Afrikanernasionalisme by u kind! U, moeder, vorm ons
jeug, u gaan bepaal waar ons volk in die toekoms staan. Gee die kind
aan moederskoot die volksmoedersmelk -- dan lê die toekoms vir
ons en wink.
Ter afsluiting 'n aanhaling van dr. D F Malan: "Ek wil vanaand 'n

beroep op die vrou van Suid-Afrika doen: Hoor die stem van u kind
wat vra dat Suid-Afrika vir die blanke man gered word.
“Daar was 'n tyd toe besluit moes word  of Galilea, die beste deel

van die land, aan Israel of aan die Filistyne sou behoort. 'n Vrou het
na vore gekom. Haar naam was Debóra. Sy was nie net 'n Rigter
nie, maar ook 'n vegter. Sy het 'n skitterende oorwinning op die
slagveld behaal. Daarna het sy in 'n loflied dank gebring aan almal
wat aan die stryd deelgeneem het. Elke stam van Israel het sy
genoem, maar daar is net een wat in die lied van Debóra so skerp
soos 'n skeermes veroordeel word, vloek Meros omdat hy nie
opgekom het in die stryd nie.
“Laat ons geen Meros in ons midde hê nie. Ek doen veral 'n beroep

op die moeders en dogters van ons volk, al sou 'n moeder ook hoe
doof wees, is daar één stem vir wie sy nie doof kan wees nie - die
stem van haar kinders.
“Die nageslag, die toekoms, is op die spel, en hulle is net sowel u

kinders as u eie. Ek wil aan die moeders en dogters van Suid-Afrika
sê: Hoor die geroep van die kinders.
“Vir u wat vaandeldraers moet wees, wil ek sê, skryf op u vaandel,

Suid-Afrika moet gered word deur hierdie geslag of hy sal nie gered
word nie. Skryf op u vaandel: NOU OF NOOIT."                     
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Van kleins af is ek daarvan bewus gemaak dat gebeure in volkere
se geskiedenis periodiek herhaal word. Ongeveer 60 jaar gelede
het Hitler tydens die Tweede Wêreldoorlog dieselfde ondervin-
ding as Napoleon opgedoen toe die Duitse weermag by die poorte
van Stalingrad deur die Russiese winter oorval was.

’n Boekie deur ene Lauritz Strydom getiteld Rivonia-Masker Af
wat die verhaal vertel van Nelson Mandela, Walter Sisulu, Harold
Wolpe, Govan Mbeki, Goldberg en ander kommuniste se pogings
om onder die banier van die ANC die ekonomie van die Republiek
van Suid-Afrika in die vroeë 1960`s deur sabotasie lam te lê, is op
my boekrak te vinde.

ESKOM se kragverspreidingsnetwerk was destyds die hoof-
teiken waartydens plofstof gebruik was om die land se kragtoe-
voer te probeer vernietig. Deur die nywerhede en goudmyne tot
stilstand te dwing sou hul grootskaalse werkloosheid veroorsaak
het wat bedoel was om rewolusie aan te wakker.
Ongeveer 45 jaar later speel ESKOM ironies genoeg die rol van

’n saboteur wat besig is om die RSA se ekonomie te kelder! Daar
eindig dit nie!  Mag elke landsburger wat brandstof vir sy voer-
tuig, sy trekker, sy parafienlamp of stofie aankoop daaraan ge-
dagtig wees dat dr. HF Verwoerd, deur langs ons kuslyn vir olie te
laat prospekteer, dit in die vooruitsig gestel het om ons land van
olie-invoere onafhanklik te maak! Groot oliereserwes was des-
tyds in ou mynskagte en in ’n enorme ondergrondse bunker naby
Saldhanabaai vir ’n gebeurlikheid soos wat ons land nou beleef
opgegaar.

Maar nee! Diegene aan die stuur van die ANC/SAKP-alliansie
het nie aan die dag van môre gedink nie. Dit alles moes so spoedig
moontlik van die hand gesit word, sonder om die landsburgers se
mening hieroor te pols! (Op hierdie manier het hulle miljarde rand
in die staatskoffers ingepomp en kon hulle die skyn voorhou van
goedbestuurde staatsfinansies.)
Só het die ANC/SAKP-regime sy neus afgesny in ’n poging om

sy gesig vir rewolusionêres meer aanvaarbaar te maak!           

Só word die geskiedenis herhaal
MNR. JAN ESTERHUYZEN, van Citrusdal in die Wes-Kaap, het die onderstaande brief onlangs aan Die Burger
in die Kaap gestuur. Dié koerant het dit geplaas. Hy het dit daarna ook aan Helen Zille, leier van die DA, gestuur
met die versoek dat sy dit in die parlement sal gebruik as daar oor die kragkrisis in die land gepraat word. Of sy
as voormalige lid van die Black Sash egter die moed sal hê om die ANC oor dáárdie revolusionêre geskiedenis
aan te spreek, is te betwyfel.
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ANB KONTAK BESONDERHEDE
Indien u enige verdere inligting verlang kontak gerus enige
van die ANB Dagbestuurslede.
 Koos Venter (Voorsitter)             - Tel 083 465 8300
 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
Carel van der Grijp (Addisionele lid) - Tel 072 593-0491

Rig alle korrespondensie aan:
Die Sekretaris

Afrikaner Nasionalistiese Beweging
Posbus 293, Ferndale, 2160

e-pos:  Nasionalis@vodamail.co.za
Webwerf: http://anbsa.co.za

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

Rekeningnommer: 6207 397 999 3
Brandwagtak Bloemfontein  (Takkode 23 05 34)
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deur
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, verkort, bevlek, treurig
stem of vernietig " -- tot hierdie ideaal lewer sy haar bydrae.

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

Die Sekretaris,
Posbus 293,

Ferndale, 2160

ANB ANB REPUBLIEKDREPUBLIEKD AA GVIERINGGVIERING
31 MEI 200831 MEI 2008

Soos u reeds weet reël die ANB Pretoria Trans Magaliestak die 
Republiekdagviering op 31 Mei. Dit word aangebied by die 

AAPPKK    MMoooott,,
(Hoek van Ben Swart en Japonikastrate in Môregloed, Pretoria)

Toegang gratis. Voldoende verversings sal deurlopend te koop aangebied word.
Ander stalletjies ook beskikbaar.

Die program behels die volgende:
Aankondigings - Mnr. Carl van der Grijp.
09:45 - 09:50 Verwelkoming en opening - Mnr. Piet Grove.
09:50 - 10:00 Vlagparade - Mej. Rentia de Villiers.
10:00 - 11:00 Ontbyt - Aangebied deur die Trans Magaliestak.
11:00 - 12:00 Kuier by stalletjies.
12:00 - 12:30 Toespraak - Mnr. Johan de Ridder.
13:00 - 14:00 Middagete - Weenseworsbroodjies aangebied deur die ANB Joop Browntak.
14:00 - 16:00 Boeresport - Aangebied deur die ANB Akasiatak.
16:00 - 18:00 Volkspele en kuier by stalletjies
18:00 - 19:00 Koffiehuiskonsert - Aangebied deur die ANB Jaap Maraistak.
19:00 - Afsluiting en sing van die Stem van Suid-Afrika.

Kom en geniet die dag
saam met ons.  Ons maak
staat op u ondersteuning!

Bring asb. u eie
stoele en sambrele!

Vir enige verdere navrae skakel gerus vir mnr. Willem Potgieter by (012) 547 0055 of 072 150 7400


