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Die jaar 2009 sal DV die vyfde bestaansjaar van die
Afrikaner Nasionalistiese Beweging wees. Op die laaste
Hoofbestuursvergadering van 2008 op 15 November in
Verwoerdburg, was die boodskap duidelik dat 2009 'n
groot jaar vir die ANB moet wees.
Op hierdie vergadering, waar die Hoofbestuur van die ANB jaar-

liks reorganiseer, het lede van die Hoofbestuur hulself opnuut
verbind tot die stryd van Afrikanernasionalisme. Die ANB se Dag-
bestuur is ook verkies. Die Hoofbestuur het die bestaande Dagbe-
stuur onbestrede herkies vir die volgende jaar. Dit beteken dat mnr.
Koos Venter weer die voorsitter van die ANB sal wees, terwyl mnr.
Johann Grobler herkies is as ondervoorsitter. Mnr. Mornay Jansen
is herkies as die penningmeester en mnr. Jannie Brink sal weer die
sekretaris van die ANB wees. Mnr. Carel van der Grijp is herkies
as die addisionele lid van die Dagbestuur.

Na die verkiesing van die Dagbestuur het mnr Venter weer die
Hoofbestuur herinner aan die verantwoordelikheid wat daar op die
ANB rus om as enigste ware vaandeldraer van die beginsels van
Afrikanernasionalisme leiding en hoop aan die verwarde Afrika-
nervolk te gee.  Mnr. Venter het die Hoofbestuur gevra om in 2009
'n groot poging aan te wend om alles wat die ANB aanpak buiten-
gewoon suksesvol te laat verloop. Hy het verwys na die ANB se
uiters suksesvolle Heldedagdinee op 11 Oktober vanjaar, wat weer-
eens bewys het dat die ANB vertroue inboesem by Afrikaner-
nasionaliste oor 'n wye spektrum. Dié funksie het ook gewys dat
geesdrif en strydvaardigheid aansteeklik kan wees en dat deeglike
beplanning en harde werk altyd met sukses beloon sal word.

Mnr. Venter het 'n spesiale beroep op alle lede van die ANB
gedoen om, ter wille van die ernstige krisis waarin ons volk ver-
keer, in 2009 met nuwe geesdrif deel te word van die stryd van
Afrikanernasionalisme.

Die ANB se jaarvergadering het ook gesorg vir lewendige
bespreking vanuit die vloer oor die toekoms van die ANB, maniere
waarop die ANB uitgebou kan word en ook oor sake van die dag,
wat altyd 'n hoogtepunt op dié vergaderings is. Die verkiesing in
die VSA, die stand van die wêreldekonomie, die woelinge in die
binnekring van die ANC en die situasie in Zimbabwe is alles sake
wat deur lede van die Hoofbestuur bespreek is weens die invloed
wat dit kan hê op die stryd van Afrikanernasionalisme.

Mnr. Johann Grobler, ondervoorsitter van die ANB, het die jaarver-
gadering afgesluit met 'n inspirerende rede, waarin hy lede van die
Hoofbestuur weer aan die ANB se beginselbasis en die geskiedenis
van Afrikanernasionalisme herinner het. "Ons weet waarvandaan
ons kom, dat ons ten doel het om weer ons vryheid te herwin om
weer onsself te regeer en om weer ten volle Witman in Suid-Afrika
te wees. Daarom weet ons dus ook waarheen ons oppad is", het
mnr. Grobler gesê.
Hy het verduidelik dat die fondamente reeds vir ons gelê is en dit

verskaf aan ons begeestering en is 'n rigtinggewende mag en ons
moet met vasberadenheid doelgerig daarop voortbou. "U moet
besef, die stryd van die Afrikaner Nasionalistiese Beweging gaan
nie oor onsself nie. Dit gaan nie oor my eie eer en persoonlike
voordeel nie. Dit gaan om iets veel groters. Dit gaan om die eer en
voortbestaan van die Afrikanervolk. Dit gaan om die voortbestaan
en die reg tot voortbestaan van die Witman in Suid-Afrika. Dit gaan
om ons volk se hoogste waardes en kosbaarste besit --ons taal, ons
Godsdiens, ons geskiedenis en ons heldedom" het hy beklemtoon.

Mnr. Grobler het weer herhaal dat ons 'n plig het teenoor die ge-
skiedenis om ons volk se belangrike historiese dae te herdenk. Dit
moet een van die ANB se prioriteite wees. Hy het weer gewys op
die trotse geskiedenis van die Afrikanervolk, wat die magtige Britse
ryk tweemaal in bloedige oorloë die stryd aangesê het en wat daar-
deur 'n heldedom opgebou het waarmee min ander volke op aarde
kan spog. Ons as Afrikanernasionaliste is dit verskuldig aan ons
helde om die geskiedenis te onthou en te herdenk, het hy gesê.
Die ANB se jaarvergadering is weer afgesluit met 'n smaaklike mid-

dagmaal wat deur die dames van die beweging voorgesit is.       n
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Die ANB se Dagbestuur vir 2009, soos hy gekies is by die
afgelope jaarvergadering van die Hoofbestuur. Voor sit

mnre. Koos Venter (voorsitter) en Johann Grobler (onder-
voorsitter). Agter staan mnre. Jannie Brink (sekretaris) en
Carel van der Grijp (addisionele lid) Mnr. Mornay Jansen,

die ANB se verkose Penningmeester, was afwesig.



Bloedrivier 170
Vanjaar, in 2008, vier ons die 170ste herdenking van die Slag van
Bloedrivier. Dit maak dus sin dat ons as Afrikanervolk, maar in
besonder ons as Afrikanernasionaliste, by hierdie geleentheid stil-
staan en ernstig besin oor ons verlede, hede en toekoms.

Vandag, meer as ooit tevore, kan ons onsself vereenselwig met
ons Voortrekker voorgeslag en hul Groot Trek na die binneland.
Hulle is gedryf deur net een groot begeerte -- vryheid! Hulle wou
vry wees van die onregverdige Britse juk. Hulle wou vry wees van
die misdaad en moord van die Xhosas op die Oosgrens. Hulle wou
vry wees om as Afrikaners en as Christene oor hul eie sake te be-
sluit en hul eie toekoms te verseker. Hulle wou vry wees in hul eie
vaderland, waar hulle in vrede hul eie kultuur kon uitleef en nie
deur enige buitestander oorheers of onderdruk sou word nie.

Vir hierdie ideaal was hulle bereid om letterlik alles op te offer.
Hulle het kans gesien om Afrika se wildernis, gevaarlike roofdiere
en barbaarse massas aan te durf, eerder as om langer onderdruk en
geterroriseer te word.
By Bloedrivier, 170 jaar gelede, het God 'n verbond met die Afri-

kaner gesluit. Nou is die vraag:  Waar staan ons vandag ten opsigte
van hierdie geskiedenis? Dit is tyd dat elke opregte Afrikanernasio-
nalis op 16 Desember sy ereskuld teenoor sy voorgeslag, maar ver-
al teenoor ons God, met dankbaarheid en geloof sal betaal.

Die ekonomiese krisis

Vyftien maande gelede het ons in hierdie nuusbrief 'n artikel gepu-
bliseer waarin die stand van die wêreldekonomie bespreek is. In
daardie artikel is gewaarsku dat verskeie tekens daarop dui dat die
wêreld staan op die vooraand van 'n ekonomiese resessie en uitein-
delike depressie.

Op daardie stadium het sommige mense nog negatief gereageer
op die moontlikheid dat daar 'n globale ekonomiese krisis op hande
kon wees.
Vandag is die tuimeling van wêreldmarkte in 2008 reeds algeme-

ne kennis. En steeds is die einde nie in sig nie. Die wêreld se groot-
ste ekonomieë wankel op die rand van die afgrond. 
Hierdie huidige globale ekonomiese krisis is deur sommige inge-

ligte kenners reeds sedert die begin van die huidige dekade voor-
spel. Daar is ook van die begin af vergelykings gemaak en paral-
lelle getrek om die ooreenkoms van die huidige tendense in die
wêreldekonomie met dié van die tydperk voor 1929 te vergelyk.
Dít was die tydperk voor die groot ineenstorting van aandelebeurse
in 1929, wat die aanbreek van die groot depressie van die vroeë
dertigerjare voorafgegaan het. 

Die uitdrukking "niks in die politiek gebeur toevallig nie -- alles
word deeglik vooraf beplan", is vir ingeligte mense nie onbekend
nie. Die vraag kan egter na dese gevra word of hierdie stelling nie
ook van toepassig kan wees oor ekonomiese sake nie.
As baie kenners op verskillende vlakke van ons samelewing jare

vooraf reeds begin waarsku het dat 'n ekonomiese ineenstorting
dreig, is dit tog logies dat hierdie feite die manne wat werklik hul
vinger op die pols van sake behoort te hê, nie sal verbygaan nie. Is
dit dus werklik moontlik dat die leiers van die meeste van die
wêreld se groot ekonomieë oop oë in hierdie krisis ingestap het?
As dit byvoorbeeld waar is dat Amerika in die moeilikheid beland
het weens skuldprobleme en die feit dat 'n sogenaamde "credit

crunch" openlik gedreig het, waarom is daar nie betyds opgetree
om sake te probeer regstel nie? Waarom het regerings toegelaat dat
hul samelewings vasgevang word in 'n wurggreep van skuld? 
As ons aanvaar dat hierdie huidige ekonomiese krisis ook nie toe-

vallig gekom het nie, is die logiese volgende vraag dus: Waarom?
Waarom is hierdie huidige krisis ooglopend toegelaat om oor 'n
tydperk van byna tien jaar te ontstaan?

Die antwoord hierop lê dalk opgesluit in die konsekwensie van
die sogenaamde "reddingsplan" wat tans in Amerika van stapel ge-
stuur word om die ekonomie te probeer red. Een van die laaste
dinge wat George Bush se administrasie vir hul volk gedoen het,
was om 'n "pakket" deur die senaat te laat goedkeur, waar Ameri-
kaanse banke van ondergang gered word met VS$700miljard.
(Seweduisend-miljoen Amerikaanse dollar!)
Oral in die media is daar gejuig oor hierdie "reddingsplan". En daar

is op die koop toe ook voorgestel dat die wankelende General
Motors, een van die twee grooste motorvervaardigers in Amerika,
met 'n soortgelyke "reddingsplan" van ondergang gered moet word.
Die implikasies van hierdie "reddingsplanne" is egter nie altyd so

openlik aan die gewone man op straat verduidelik nie. Veral nie die
feit dat die VSA-regering na al sy reddingspogings inderdaad nou
die grootste eienaar van private eiendom in die VSA geword het
nie! Of dat groot maatskappye soos General Motors of AIG (Ame-
rika se grootste versekeraar) ook in staatsbesit sal kom as hulle nie
die miljarde sal kan terugbetaal wat hulle by die staat wil leen nie.
Die implikasie van hierdie situasie en die logiese gevolg daarvan
is skrikwekkend. Dit beteken inderdaad dat Amerika baie nader sal
wees aan 'n sosialistiese samelewing as wat die meeste waarne-
mers in hul wildste drome sou kon glo. Ja, die "land of the free" se
inwoners sal -- vasgevang in 'n sosialistiese wurggreep -- slawe
word van hul eie regering, terwyl daar bittermin van die vrye mark
in dié moondheid sal oorbly. 

Die Amerikaanse verkiesing
Tesame met dit wat hierbo gesê is oor die Amerikaanse ekonomie,
kan 'n mens nie anders as om ook die politieke verwikkelinge al-
daar in oënskou te neem nie.

Wêreldwyd word daar gejuig oor die baster, Barak Obama, wat
die eerste nieblanke president in die geskiedenis van Amerika
geword het.
Weereens moet die gesegde herhaal word: "In die politiek gebeur

niks toevallig nie..." Obama, 'n oortuigde Moslem, se verkiesing is
beslis ook nie toevallig nie.

Sy verkiesing het baie implikasies en ook baie betekenis. Die
heel grootste van alles is egter dat hierdie verkiesing bewys het
in watter staat van breinspoeling die gemiddelde Amerikaner
reeds verkeer.
Die stempersentasie in die afgelope presidentsverkiesing in Ame-

rika was die hoogste in jare. Obama se veldtog het die media en die
gewone Amerikaner in ekstase gehad. Maar tog, as sy vermoë en
sy agtergrond ontleed word, is dit duidelik dat hierdie man om die
verkeerde redes gestuur is om juis nou die eerste nieblanke Ameri-
kaanse president te word. 
Daar is geen manier waarop Amerika se ekonomie gou gaan her-

stel nie. Inteendeel, die skuldspiraal waarin dié land vasgevang is,
dui daarop dat die ergste van die huidige ekonomiese krisis nog
oppad is.
Dit is ook 'n feit dat geen regering suksesvol kan wees as hy nie 'n

gesonde ekonomie en respek vir wet en orde in die samelewing kan
verseker nie. Obama sal nie een van hierdie twee vereistes kan haal
nie. Maar wat hy wel sal kan regkry, is om die Amerikaanse volk
aan sy vyande uit te lewer. Obama sal dus uiteindeik nie die
"Mandela" van die VSAwees, soos wat daar in die media bespiegel
is nie. Oor vier jaar van nou af, as sy termyn moet eindig, sal hy
waarskynlik baie beter met FW de Klerk vergelyk kan word.    n
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Hoewel die ANC kaders wat agter Jacob Zuma staan in die party
selfs nou nog voorgee dat die nuwe groep wat uit die party wegge-
breek het eintlik net 'n paar verbitterde individue is, blyk dit al hoe
duideliker dat daar ná volgende jaar se verkiesing inderdaad groot
veranderings in die parlement kan wees. 
Die oomblik as ons aanvaar dat die nuwe groepering onder leiding

van Terror Lekota en Sam Shilowa gekom het om te bly en dat hulle
'n beduidende hoeveelheid steun by die ANC kan afneem, moet 'n
mens dringend vrae begin vra. Wat presies is hier aan die gang? 

Uit die besonder baie (en gunstige) publisiteit wat hierdie nuwe
groep in die hoofstroommedia kry, is dit duidelik dat daar magte aan
die werk is om te verseker dat hulle 'n redelike mate van sukses
bereik. Wat egter verbasend is, is die feit dat daar Blankes -- en selfs
Afrikaners -- is wat lofliedere sing oor die "nuwe" koers wat Lekota
en Shilowa se groep glo wil aandui. 'n Nuwe koers? Werklik? 
Die eerste vraag wat nog nie beantwoord is nie, is hoe en waar die

nuwe groep, genaamd Congress of the People (Cope), hulself gaan
posisioneer in die politieke landskap. En wat gaan hulle beleid
wees? Gaan hulle werklik radikaal van die ANC verskil wat betref
beleid en beginsels? En is daar werklik iewers tussen die ANC en
die DA nog ruimte vir 'n ander groep?

Om perspektief te kry op die nuwe Cope se hart en siel is dit
miskien raadsaam om vlugtig te gaan kyk na die agtergrond van
vier van die mees prominente gewese ANC-lede wat reeds by hulle
betrokke is.
Eerstens is daar Patrick (Terror) Lekota, 'n Sotho. Hy was een van

die ministers in Mbeki se kabinet vir wie die kongres in Pietersburg
verlede jaar 'n groot vernedering was. As voorsitter van die ANC
tot en met die kongres is hy gereeld op dié byeenkoms verneder,
veral deur elemente soos die ANC se jeugliga. Omdat hy een van
die hoë bome in die Mbeki-kamp was, was hy die teiken van die
anti-Mbeki bende. Die drastiese gebeure sedertdien moes vir hom
persoonlik 'n traumatiese ervaring gewees het. Daarom bly die
logiese vraag of Lekota se aksies gedryf word deur sy persoonlike
omstandighede en of hy werklik ideologies van die ANC begin ver-
skil het. Die antwoord hierop het hy self gegee, toe hy in die open-
baar gesê het dat die nuwe groep terug wil keer na die riglyne van
die Vryheidsmanifes.

Hoewel geen bronne beskikbaar is wat Lekota ooit direk met die
SAKP gekoppel het nie, het hy sy politieke loopbaan begin as orga-
niseerder vir Saso, een van die radikale studente-organisasies van die
sewentigerjare. Vanuit Saso het hy byvoorbeeld optogte gereel uit
simpatie met Frelimo se aanslag in Angola. Hy was in die tronk as
veroordeelde terroris en een van sy mentors was Steve Biko, die vader
van die Swart Bewussynsbeweging in Suid-Afrika. In die tagtigerjare,
nadat hy sy eerste vonnis in die gevangenis uitgedien het, is hy weer
skuldig bevind dat hy as UDF-leiersfiguur met die ANC en die SAKP
saamgewerk het in aanslae op die regering. Hy is aan hoogverraad
skuldig bevind en is weer tronk toe. In die negentigerjare was hy ook
hoof van intelligensie van die ANC, 'n aanduiding dat hy instru-
menteel was met die beplanning van binnelandse onrus en geweld.

Lekota se vriend in die nuwe beweging is Sam Shilowa, 'n Venda.
Oor hom kan daar geen twyfel wees nie. Hy is 'n deurtrapte kommu-
nis. Hy was al sedert 1991 deel van die sentrale komitee van die
SAKPen as vakbondleier het hy 'n deurslaggewende rol gespeel in die
skepping van onrus en onstabiliteit in die tagtiger- en negentigerjare.
Hy was by Kodesa een van die SAKP se hoof onderhandelaars. 

Mluleki George, 'n Xhosa, is nog een van die prominente ANC-
leiers wat by Cope betrokke geraak het. Dié gewese adjunk-minister
van Verdediging in Mbeki se kabinet was nooit prominent in die
SAKP self nie, hoewel hy een van die ANC se steunpilare was om
die kommuniste se agenda in georganiseerde sport in Suid-Afrika uit
te voer. As lid van die Olimpiese Komitee en die Sportraad, asook lid
van die Suid-Afrikaanse rugby-unie, het George 'n deurslaggewende
rol gespeel om georganiseerde sport vir die ANC te kaap.

Die vierde prominente ANC-lid wat bekyk kan word om perspek-
tief op Cope se agenda te kry, is Smuts Ngonyama, ook 'n Xhosa. Hy
is nog 'n deurtrapte kommunis, wat in die negentigerjare reeds vise-
voorsitter van die SAKP se Grens-streek was. Saam met Mluleki
George speel hy 'n baie belangrike rol in die vestiging van die nuwe
beweging in die Oos-Kaap, wat tradisioneel die ANC se bakermat is.
Nie een van hierdie vier leiersfigure van Cope sal ooit verdink kan

word dat hulle 'n nuwe groep sou stig om weg te beweeg van die
kernbeginsels en doelwitte van die ANC nie. Hulle is almal deur die
bank ideologies baie sterk gefokus op die doelwitte van die Swart
Bewussynsbeweging en die kommunistiese agenda in Suid-Afrika.
En daar is geen aanduiding dat hulle hierdie koers wil verander nie.
Inteendeel, soos reeds genoem, is dit skynbaar hul erns om terug te
keer na die voorskrifte van die Vryheidsmanifes, wat inderdaad die
bloudruk van die kommuniste se doelwit met Suid-Afrika is.
As die nuwe beweging dus ideologies nie van die ANC verskil nie,

waarom dan daarmee voortgaan? Dit is tog sinloos om twee orga-
nisasies langs mekaar te bedryf met dieselfde doelstellings.

Die antwoord vir hierdie vraag lê waarskynlik by die feit dat die
nuwe beweging sonder twyfel die breinkind van 'n invloedryke mag
agter die skerms is. Die koers wat die ANC onder 'n Zuma-president-
skap kan inslaan hou groot gevaar in vir die geldmag, omdat hulle
maklik buite beheer kan raak met al die radikale invloede onder
hulle.  Dit maak dus sin om 'n alternatief te skep vir die nuwe Swart
middelklas en veral vir die Swart groepe wat nie hou van die sterk
Zoeloegeur wat tans in die ANC te bespeur is nie. Sodoende kan
twee vlieë met een klap doodgeslaan word. Eerstens sal die ANC on-
der Zuma waarskynlik verhoed word om weer 'n tweederde meerder-
heid te kry. En tweedens word 'n alternatief geskep wat selfs naïewe
Blankes gerusstel, maar wat terselfdertyd nooit werklik in die pad sal
staan van die kommuniste se uiteindelike doelwitte nie. Cope is dus
'n soort versekeringspolis vir die kommuniste om te verhoed dat Suid-
Afrika nie té vinnig op die Zimbabwe-pad beweeg, net omdat een
party met 'n gevaarlike leier aan bewind te veel mag het nie.
Daar is egter een faktor wat waarskynlik nie baie deeglik in bere-

kening gebring is deur die magte wat die politiek in Suid-Afrika
stuur nie. Dit is die feit dat 'n magstryd in die Afrika-politiek altyd
uiteindelik uitloop op geweldpleging. Boonop blyk dit dat daar tans
'n natuurlike etniese verdeling plaasvind met die verandering in die
politiek. Daar is onder die Swart massas, veral uit die geledere van
die kleiner etniese groepe in die noorde van die land, 'n baie sterk
anti-Zuma gevoel. Dié gevoel het die potensiaal om beslis ook 'n
sterk anti-Zoeloe gevoel te word. Aan die ander kant sien die
Zoeloes, wat nog altyd 'n sterk nasionalistiese gevoel gehad het,  in
Zuma 'n geleentheid om terug te keer na hul wortels. 

Hierdie scenario kan 'n enorme faktor word in die volgende paar
maande tot by die algemene verkiesing, wat waarskynlik in April sal
plaasvind. Grootskaalse etniese geweld voor die verkiesing is glad nie
so vergesog as wat die meeste "kenners" sou wou voorgee nie.      n
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Sedert die ANC se nasionale kongres in Desember 2007 in Pietersburg het die politieke landskap in Suid-Afrika
drasties verander. Na 14 jaar aan bewind het die krake in ANC-geledere openlik begin wys en die koelbloedige

vyandigheid tussen die twee kampe wat in die party rondom Thabo Mbeki en Jacob Zuma gevorm het, was kwalik
verbloem. Intussen het die twis uitgebrei tot so 'n mate dat daar op vernederende wyse van Thabo Mbeki ontslae
geraak is as president van die land. Hierna was 'n skeuring onafwendbaar. KOOS VENTER kyk na moontlike
belangrike verwikkelinge in die aanloop van die algemene verkiesing volgende jaar.



Die ganse mensdom se lot word bepaal deur hierdie twee pole. Die
leuen het ook 'n soort voorsprong, omdat die mens die leuen dik-
wels in 'n ander gewaad vermom.

Die voortbestaan en gedy van volke se gevestigde kultuurgoe-
dere, is afhanklik van die handhawing van die waarheid. Omdat
die Afrikanervolk homself tipeer as Christenvolk, het leuens des te
meer 'n verlammende en uiteindelik vernietigende effek op ons
voortbestaan. 

Die Bybel, is die versinnebeelding van die waarheid in sy tota-
liteit. Salomo verwys in Spreuke talle kere na die waarheid as die
rigsnoer van hoe die mens as gelowige moet leef. Tog het die
waarheid 'n prys. Ons leer uit die geskiedenis dat duisende Chris-
tene deur die Rooms Katolieke Kerk gemartel en vermoor is om-
dat hul geloofsoortuigings die waarheid vergestalt het. Ons Protes-
tantse voorgeslagte het die waarheidsprys namens ons betaal en in
die proses vryheid en vaderland verloor.
Dit is dus 'n hartseer waarheid dat die grootste gros van die Afri-

kanervolk nie meer die vryheid liefhet nie -- dat hul versoen met
die konsep van veelvolkigheid, veeltaligheid en veelgodery in een
bestel, 'n bewese onwerkbare leuen.

Die eerste en belangrikste grondbeginsel van die lewe van 'n
ANB, asook van elke regdenkende Afrikaner moet wees, die
strewe na die waarheid. Net soos die waarheid vir die Protestante
belangriker as hul lewens was, was dit ook vir dr. HF Verwoerd
belangriker. Is die waarheid vir ons ook so belangrik? Dit staan
soos 'n paal bo water dat selfbehoud by die mens ingebore is, maar
dieselfde selfbehoud ten opsigte van 'n volk (nasionalisme) moet
gekweek word. Die waarheid ten opsigte van Afrikanernasiona-
lisme sal by die Afrikaners ingeskerp moet word, as voorwaarde
vir self- en behoud as volk. Die waarheid en werklikheid is dat ons
vrywillig self moet stry en indien nodig ly vir die behoud van die
Afrikanervolk, of slegs ly in die reënboogdemokrasie sonder enige
vryheid of waarborg vir selfbehoud. 

Andries Alberts skryf in Die Afrikaanse Wêreldbeskouing, dat
"Die liefde vir die waarheid is die edelste uitingsvorm van die
lewe, die toppunt van geestelike ontwikkeling". Vir die Afrikaner
is die Christelike nasionalisme die raamwerk waarbinne die waar-
heid uitgeleef kan word en daarom is dit 'n grootste deug om te
beskerm.
Ons moet ons ook nie laat afskrik deur die wêreldwye propagan-

da dat nasionalisme 'n onding is nie. Nasionalisme is 'wenbaar'
omdat dit op werklikhede gegrond is en nie 'n stryd tussen min-
derheid en meerderheid verteenwoordig nie --dit is in wese 'n stryd
van die waarheid van die Skeppingsorde versus die leuen van die
gelykheidsdogma.

Die Joods-Engelse leuen

Die mens se eerste kennismaking met die leuen was natuurlik Eva
wat die slang geglo het --onnodig om te sê watter enorme gevolge
daardie leuen op die ganse mensdom gehad het.
Miskien het die Jodedom die mag van die leuen van die begin af

beter verstaan as alle ander rasse en daarom gedy hulle op onreg,
bedrog en misleiding tot verryking van hulself. Deur die eeue heen
het hulle in so 'n mate gelieg en bedrieg, dat hulle deur verskeie
volke verban was, om maar net weer in te sypel en die Christene
te onderploeg. Dit is interessant om daarop te let dat die leuens en
vermomde leuens wat deur die Jodedom losgelaat is, daarin ge-

slaag het om veral die Duitsers en Afrikaners as verdrukkers voor
te stel.

Die leuen van die Holocaust, wat deur die Jode gefabriseer is,
verarm vandag na 60 jaar steeds die Duitsers. Om die Holocaust
in Duitsland te bevraagteken, is 'n misdaad wat met tronkstraf
gepaard gaan. Die vermoë van Duitsers om hul selfrespek te her-
win, word deur hierdie drakoniese leuenwette verbied. In die sta-
dium toe president Rooseveldt teen Duitsland oorlog verklaar het,
het hy 72 raadgewers gehad, waarvan 52 Jode was, wat nie in
Amerika gebore was nie.

Wanneer die Jode en die Engelse egter saamspan teen die Afri-
kaner, kan 'n gedugter vyand kwalik gevind word. Twee keer in
die geskiedenis het hierdie spul leuenaars daarin geslaag om ons
land en vryheid te steel en beide kere met dieselfde leuen -- stem-
reg vir die Uitlanders in 1899 en stemreg vir die Swartes in 1994.
Wie kan dan vir Paul Kruger kwalik neem wanneer hy in 1880 'n
vergadering in Johannesburg open met "Burgers, vriende, moor-
denaars, diewe en rowers ... "

Die leuen omarm deur die filantropisme, het Engeland deur-
lopend laat glo dat die Afrikaner die verdrukker is, die uitbuiter
van die Swarte. Die geskiedenis dui daarop dat die onversetlikheid
van Engeland om die waarheid te glo, tot die Groot Trek gelei het. 
Na die vestiging van die Boererepublieke kom die Joods-Engelse
vermomde leuen na vore. Barney Barnato se goudgierigheid word
vermom in sy versugting van 1888 "I think you will all agree with
me that Johannesburg is the most unique city in South Africa."
Hieraan voeg Cecil John Rhodes in 1894 toe "If only one had a
Johannesburg ..." Wat wou hierdie "diewe" regtig gehad het?
Johannesburg of goud? 
Dit is algemeen bekend dat Paul Kruger net voor die uitbreek van

die Tweede Vryheidsoorlog gesê het dat die stemreg vir die Uit-
landers bloot 'n rookskerm (leuen) vir die Joods-Engelse grypsug
was. Wat minder bekend is, is Kruger se uitspraak in Februarie
1899 "As dit moontlik was om die Jode van ons nekke en ons ryk-
domme af te kry deur hulle uit ons land te verban sonder om in 'n
oorlog met Groot Brittanje te beland, dan sou daar 'n ewige vrede
in ons land wees."
Indien hierdie uitspraak van Kruger en die gerugte oor die verwy-

dering van sy standbeeld op Kerkplein in Pretoria inaggeneem
word, kan self geoordeel word oor die bitter ironie (leuen) van die
gedenkteken in die tuin van Reinet-huis op Graaff-Reinet ('n Anton
Rupert-erfenis). Dit lees as volg: "HIERDIE GEDENKTEKEN IS
OPGERIG TER ERE VAN JOODSE SMOUSE - Ter ere van die
baanbrekende Joodse bondeldraers, bekend as smouse, wat in
afgeleë gebiede handel gedryf het. Hulle het hul klante met menige
lewensmiddele voorsien. In die loop van hulle handeldrywe het
hulle 'n bydrae tot ons land se ekonomiese ontwikkeling gemaak."

Maar nog is het einde niet! So onlangs as 1988 verskyn daar 'n
boek Illustrated History of SA -- The Real Story met uitgewer die
Reader's Digest. In hierdie boek blom die leuen oor die ontstaan
en die doen en late van die Afrikanerdom in so 'n mate, dat dit
Namakwaland in sy blomglorie na 'n agterplaas laat lyk. Dit is ver-
stommend dat die Engelse nog steeds hul haatspraak teen die
Afrikaner uitbasuin as voortsetting van Lord Milner se 1902 uit-
spraak "It is no longer war with bullets, but it is war still." Oorlog
met onder andere woorde, soos dié van ene Luke Watson.
Wat het die leuen en kwaadwilligheid van die Engelse teenoor die 
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Afrikaners en Duitsers hulle gebaat? Buiten vir die elite Joods-
Engelse geldmag, is die Engelse kiesers meesal patete wat net soos
die Amerikaners afstuur op 'n heidens-georiënteerde anders-
kleurige regering.

Die Afrikanerleuen ter wille van die 

Joods-Engelse geldmag

Die blankes in Suid-Afrika dig meesal die totale verval in die land
toe aan die sigbare Swart kommunistiese regering. Is dit die volle-
of 'n halwe waarheid? Dit is sekerlik 'n baie gerieflike afleiding,
maar hierdeur word die geskiedenis en die leuens wat die Swart
oorname voorafgegaan het verdoesel. 

Nadat die Joods-Engelse geldmag die moord op Verwoerd en
daarmee saam die vernietiging van die Nasionale Party van 1914
bewerkstellig het, tree die eerste leuen van adv. B J Vorster in wer-
king. Vorster sou glo die pad van Verwoerd loop!

Die leuens tel momentum op tydens die Inligtingskandaal waar-
by Connie Mulder en John Vorster betrokke was en lei uiteindelik
tot Mulder se afdanking en later Vorster se ondergang. Mulder het
gepleit dat Vorster hom gedwing het om te lieg en Vorster het som-
mer self oor sy gesondheidstoestand gelieg. Dis toe dat die twee
here eerstehands uitvind dat al is die leuen hoe snel, die waarheid
agterhaal hom wel. Die Afrikanervolk was destyds in sy totaliteit
tot stilstand geruk deur hierdie grootse leuen en bedrog, wat maar
net die voorloper vir verdere leuens was. Die VVO het intussen
verneem dat apartheid nie moreel regverdigbaar is nie --Pik Botha
se leuen. PW Botha moes toe met dié leuen as basis voortploeter,
tot sy gesondheid ook in gedrang gekom het. Dis toe dat die hang-
man FW de Klerk en sy bende met die Ja-Nee stemmery links en
regs begin lieg en bedrieg. Die eie skole en -woonbuurtes wat hy
beloof het, was later volgens sy eie erkenning, slegs politieke reto-
riek. Die Swart kommuniste kon nie die witskole en -woonbuur-
tes op hul eie verwoes nie, dis De Klerk die groot leuenaar wat hul
in staat gestel het om dit te doen.

Die Joods-Engels finansierde De Klerk-veldtog van oorgawe,
kon natuurlik nie sonder die hupstoot van 'n paar ander Afrikaner-
leuenaarverraaiers bewerkstellig word nie. Die IDASA-komplot
met die Afrikaner-'selfhater', Frederick van Zyl Slabbert aan die
stuur, het die deurslag gegee. Wie was sy agterbakse leuenaar-
handlangers? Die nageslag van Connie Mulder, Corné en Pieter
Mulder, die landbouleiers Piet Gous en Dries Bruwer, die broers
Constand en Braam Viljoen, Ferdi Hartzenberg, Tienie Groene-
wald, dr. Willie Snyman en 'n paar randeier leuenaars.
Terloops, dit sal natuurlik 'n growwe onreg teenoor die Afrikaan-

se kerke wees, om nie hul reuse bydrae tot die leuens oor apartheid
te erken nie. So is die Afrikaner sedert Verwoerd se moord stelsel-
matig belieg in 'n bestel in wat glo net melk en heuning sou ople-
wer. Dat dit melk en heuning vir die Swart kommunistiese- en
Joods-Engelse geldmag sou wees, is gerieflikheidshalwe verswyg.
Die vry en regverdig-verklaarde verkiesing van 1994 blyk toe later
ook 'n leuen te wees. Regter Kriegler het later laat blyk dat daar
oor die uitslag onderhandel moes word en die leuen van 'n demo-
kratiese verkiesing bevestig met sy bekende uitlating, dat jy nie
kan verwag om kuis te bly as jy in 'n bordeel werk nie. Miskien is
dit steeds die beste tipering van die nuwe Suid-Afrika -- 'n bordeel
waarvan elke aspek onkuis is. 

Die versoeking van die leuen

Die Afrikanervolk is sekerlik die eerste volk in die geskiedenis van
die wêreld, wat vrywillig sy eersgeboortereg, sy land, met 'n pot-
lood weggeteken het. Selfs ou robber Mugabe doen beter. 'n Land

waarvan die grond bevlek is met die bloed van die Voortrekkers,
'n land besaai met Boerekrygshelde se grafte, 'n land besaai met
Konsentrasiekampgrafte en deur die blanke beskawing se offers in
'n Eerste Wêreldland ontwikkel is.

Gerieflikheidshalwe kan die leuens van die gestorwe NP en al
bogenoemde handlangers, saam met die onvermoë van die Swart
kommuniste, die skuld gegee word vir die ellende in die nuwe
Suid-Afrika. Is dít die volle waarheid? 

Die waarheid is egter dat die meeste Blankes waaronder Afrika-
ners, nie die prys wat waarheid eis, wou betaal nie. In 1517-taal, sou
hulle nie saam met Luther Hervorm het na die eise van Gods Woord
nie -- hulle sou veiligheidshalwe Rooms bly. Ironies genoeg, is her-
vorming toe die leen- en leuenwoord waarmee die nuwe Suid-
Afrika verkoop is. Hervorming weg van die eise van Gods Woord.
'n Nuwe grondwet sonder Gods Woord, wat melk en heuning beloof
het vir die nagenoeg 70% selfverklaarde Christene in die land!

So asof die 70% Christene niks geleer het van versoeking en
leuens nie. Die Evangelies beskryf die versoeking van Jesus so tref-
fend dat daaroor geen misverstand kan wees nie. Satan het ook vir
Jesus "al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid" aan-
gebied, waarop Jesus antwoord "Die Here jou God moet jy aanbid
en Hom alleen dien."

Die liefde vir die waarheid

Gaan die Christelike Afrikanernasionalis soos 'n Genl. Hertzog, die
vryheidsgedagte sy troue gids maak? Indien ja, sal ons nie net die
Christelike nasionalisme moet koester nie, ons sal dit moet verkon-
dig en uitdra na die uithoeke van Suid-Afrika. Die waarheid oor
volkereverskeidenheid en die eerbare doelstellings van apartheid
kan nie weerlê word nie. Om na 'n ander Westerse land te vlug, is
slegs 'n tydelike oplossing gesien hierdie lande ook toenemend die
ongewenstheid van reënboogbevolkings ervaar. Die blankes sal
oral met die waarheid versus die leuen gekonfronteer word.

Ds. Jan Jooste skryf  "Ons staan teen 'n geweldige oormag... 'n
Oormag van die leuen --ook in die vorm van die halwe en die ver-
draaide waarheid. Dit duur lank en die koste loop hoog. Dit is
frustrerend en ons word moeg. En mense stel die vraag: moet ons
nie maar moed opgee nie? En ons vyande verlang juis net dit: dat
ons moet moed opgee."
Kom, laat ons liewer soos ons volkshelde die waarheid ons skild

maak en ons oë na Bo rig, want soos geskryf staan -- elke dag van
môre sal soos gister kom en gaan, maar die waarheid bly vir ewig
staan.                                                                                     n
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Geestelike weerbaarheid
deur

Mev. N. Reinecke, 2007

Hierdie uiters aktuele brosjure werp lig op die geestelike

aanslae wat soos vloedgolwe oor die skynbaar weerlose

mensdom spoel.

Reinecke aan die woord: "'n Godgesentreerde mens, sal
probeer om dit wat die lewe onderhou te verleng, beskerm,
veredel, 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



Die nuus het onlangs bekend geword dat Suid-Afrika vanjaar, vir
die eerste keer in meer as 'n dekade, 'n netto invoerder van voedsel
geword het. Hierdie nuus moet veral gesien word teen die agter-
grond dat daar oor die afgelope dekade nie grootskaalse droogtes in
saaigebiede in die land voorgekom het nie. Hoewel ongustige kli-
maatstoestande wel in enkele seisoene in sommige streke voorge-
kom het, geniet Suid-Afrika inderdaad relatief gunstige omstan-
dighede sedert die oorname van die ANC in 1994.

Swart ekonomiese bemagtiging

'n Landbou-onvriendelike regering, onsekerhede oor grondhervor-
ming, Swart Ekonomiese Bemagtiging (SEB) en die negatiewe
houding jeens plaaslike produsente ry egter planne vir voedselse-
kerheid in die toekoms in Suid-Afrika in die wiele. Suid-Afrika voer
tans R21-miljard se voedselprodukte in, het prof. Johan Willemse,
landbou-ekonoom aan die Universiteit van die Vrystaat, vroeër van-
jaar tydens 'n slypskool oor SEB op Stellenbosch gesê. Geel mielies
en koring maak meer as R7-miljard hiervan uit.

Om by die voorwaardes van die kommuniste se Vryheidsmanifes
te hou, is daar riglyne vasgestel waarvolgens sekere doelwitte ten
opsigte van grondhervorming voor 2014 (vyf jaar van nou af) be-
haal moet word. Hiervolgens, byvoorbeeld, moet 30 persent van die
landbougrond (sowat 24 miljoen hektaar) in Suid-Afrika teen 2014
in Swart hande wees.
Verskeie getuienis is egter al aangehoor dat die regime se planne

drasties misluk, omdat grond wat aan Swartes oorhandig word, vir
alle praktiese doeleindes verlore gaan vir landbou. Gereeld hoor ons
van gewese spogplase wat verwoes word en verlate gelaat word bin-
ne enkele jare nadat dit met groot fanfare aan groepe Swart "boere"
oorhandig is.
Daar is natuurlik baie verskonings vir hierdie tendens. Feit bly egter

staan dat die regime se planne openlik misluk en dat hulle blykbaar
nie in staat is om die tendens om te keer nie. Intussen maak die
regime se Minister van Landbou en Grondsake, Lulu Xingwana, ge-
reeld 'n openbare gek van haarself met haar uitsprake in haar open-
like stryd teen Blanke boere, soos byvoorbeeld met haar onlangse
tirade teen gholfbaanontwikkelings en wildplase. Dié twee "sonde-
bokke" moet skynbaar stopgesit of getransformeer word, sodat kos
daarop verbou kan word, aldus Xingwana!

Afname in landbouproduksie

Daar is statisties reeds bewys dat landbouproduksie in die Mbeki-
era stelselmatig afgeneem het. Dit beteken dus dat Suid-Afrika oor
die afgelope 10 jaar eenvoudig al hoe minder kos geproduseer het,
terwyl die monde wat graag gevoed wil word in die land -- of dit
wettige burgers is of nie -- drasties vermeerder het.
Dit bly 'n eenvoudige ekonomiese feit dat 'n land wat nie die poten-

siaal benut om sy bevolking te voed nie, deur groot sosio-ekono-
miese probleme in die gesig gestaar sal word. Onder die Mbeki-
bewind het hierdie tendens begin kop uitsteek en aan die einde van
sy era het die nuus nou bekend geword dat Suid-Afrika nie meer
genoeg stapelvoedsel-gewasse produseer om aan binnelandse ver-
bruik te voldoen nie. Nou moet groot hoeveelhede koring en mielies
ingevoer word.

Een van die belangrikste redes vir hierdie afname in produksie is
natuurlik die negatiewe invloed van sekere regeringsbeleid en -wette
wat deur die ANC/SAKP-regime gemaak is om hul politieke wil ten

alle koste op die landbou af te dwing. Dink hier byvoorbeeld maar
aan die nuwe wet wat die regime in staat stel om na willekeur land-
bougrond te onteien, sonder dat hulle met die grondeienaar hoef te
onderhandel vir 'n billike prys op die grond. Watter kommersiële
landbousektor kan groei onder sulke omstandighede?

Kleiner graanboere gooi tou op

Een van die interessantste tendense in Suid-Afrika se landbousektor
is dat die totale aantal hektaar grond wat met stapelvoedsel-gewasse
beplant word, oor die afgelope 20 jaar gedaal het. Opbrengste het
egter nie tot dieselfde mate verklein nie. Die rede hiervoor is volgens
landbouwetenskaplikes skynbaar die feit dat, juis weens die invloed
van die wetenskap, opbrengste per hektaar in baie gevalle drasties
verhoog het.
'n Afleiding wat egter wel uit hierdie feite gemaak kan word, is dat

al hoe meer boere wat vroeër op kleiner skaal met belangrike graan-
gewasse geboer het, tou opgegooi het. Hulle het òf oorgeskakel na
ander kontantgewasse, òf hulle het eerder met lewende hawe begin
boer, waardeur hulle groter finansiële sekuriteit sou geniet.
'n Ander faktor wat veral kleiner graanboere uit die bedryf gedwing

het, is insetkoste en onstabiele markte, wat gekom het weens die
afskaffing van vasgestelde pryse. 'n Boer wat nie genoeg graan pro-
duseer om sy hele oes vooraf aan graanhandelaars teen 'n gunstige
vasgestelde prys te verkoop nie, loop vandag meer as ooit die risiko
om uiteindelik 'n verlies te ly. So 'n boer kan dus groot skuld opbou,
al het hy nie eens 'n misoes gehad nie!
Hierdie tendense beteken dus dat die landbousektor in die moeilike

ekonomiese klimaat waarin ons land tans verkeer, baie dieselfde pad
loop as die sakesektor. Uiteindelik sluk die grotes die kleintjies in en
daar is vir die kleiner graanboer nie werklik meer 'n bestaansreg in
die mark nie. 

Hierdie agtergrond bring perspektief op die futiele beleid van die
ANC/SAKP-regime om "kleinboere" en "bestaansboere" te vestig
op grond wat hulle onteien. As ervare graanboere met jare se onder-
vinding nie meer winsgewend op kleiner skaal kan boer nie, watter
kans sal die "regstellende" kandidate dan hê? Geen wonder dat die
getuienis byna daagliks instroom oor die een na die ander mislukte
poging om "agtergeblewe boere" op onteiende grond te vestig en
dan te glo dat hulle lewensvatbaat sal kan boer nie.
Uiteindelik getuig die syfers dat die hele bedryf daaronder ly en dat

Suid-Afrika, selfs in baie gunstige klimaatsomstandighede, nie meer
genoeg kos kan produseer om aan die land se binnelandse behoeftes
te voorsien nie.

Landbank is geruïneer

Behalwe vir die feit dat die regime se grondhervormingsplan besig
is om skouspelagtig te misluk, het hulle boonop die bank wat in die
vorige bedeling geskep is om die landbousektor te help, stelselmatig
vernietig deur korrupsie en blote patetiese bestuur.
In Julie vanjaar het dit so sleg gegaan, dat die ministerie van Finan-

sies genoodsaak was om die bestuur van die Landbank uit die hande
van die Departement van Landbou en Grondsake te neem.

Baie is al gesê oor die korrupsie en probleme by die Landbank.
Maar die een vraag wat nog nie werklik beantwoord is nie, is waar
al die geld heen is wat uitgeleen is om "landbousake" te bedryf! Dit
blyk dat die bestuur van die Landbank, sedert die oorname van die 
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Die afgelope agt jaar, sedert Robert Mugabe Blanke boere op groot skaal van hul grond begin verdryf het,
het die wêreld aanskou hoe Zimbabwe --wat op 'n tyd die "broodmandjie van Afrika" genoem is --stelselmatig
verrinneweer is. Vandag is dit 'n land waar mense letterlik sterf van honger, sonder dat daar enige groot natuur-

ramp hulle sedert 2000 getref het. KOOS VENTER vergelyk die kanse dat Suid-Afrika dieselfde pad kan stap

weens die ANC/SAKP-regime se rampspoedige hantering van landbou, grondsake en waterwese.
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ANC, presies dieselfde pad geloop het as SEB in die landbou en
grondhervorming. Iewers is daar 'n paar mense wat hope geld
gemaak het, maar die doelwit, om massas produktiewe Swart boere
te vestig, is beslis nie bereik nie. 
Die ANC het die Landbank in 1994 as 'n gesonde en doeltreffende

organisasie geërf. Op 1 Oktober vanjaar skryf Beeld soos volg oor
dié bank: "Growwe nalatigheid, swak interne beheerstelsels en
bedrog deur amptenare van die Landbank is vir die eerste keer
amptelik swart op wit erken. Dít is in die Landbank se jongste
jaarverslag en gepaardgaande ouditverslag deur die ouditeur-ge-
neraal (OG) wat vandag in die parlement ter tafel gelê word." Twee
dae later, op 3 Oktober, skryf Beeld weer oor dié bank: "Die situasie
by die Landbank is desperaat… Intussen het die regering die ver-
lenging van die kapitaalwaarborg van R1,5 miljard tot einde
Desember goedgekeur sodat die bank se kapitaaltoereikendheid
verbeter kan word."
Dus, weens growwe nalatigheid, swak beheer en bedrog moet die

belastingbetaler nou weer R1500-miljoen opdok om die Landbank
op koers te probeer kry! 

Waterbronne

Een van die kommerwekkendste aspekte van landbou in Suid-
Afrika is die bestuur van waterbronne. In ons land word water be-
skou as 'n skaars hulpbron. 
Daarbenewens is dit nie net in die landbousektor waar daar kommer

heers oor die ANC/SAKP-regime se swak bestuur van Suid-Afrika
se water nie. Ernstige kommer heers oor die wanbestuur van alle
waterbronne --ook dié wat in stedelike huishoudings opeindig -- wat
dus die gesondheid van alle landsburgers direk raak.
Deesdae lees 'n mens byna daagliks in koerante nuwe nuus oor die

skokkende wyse waarop die regime se swak bestuur en gebrek aan
verantwoordelikheidsin Suid-Afrika se waterbronne negatief beïn-
vloed. Dit is lankal 'n feit dat damme en riviere só erg besoedel word
deur plakkers rondom die stede, dat 'n groot dam soos die Vaaldam
al 'n gesondheidsgevaar vir mens, dier en visse inhou. 
Maar as daar verantwoordelike wetenskaplikes is wat die rooi ligte

oor hierdie toedrag van sake wil laat flikker, word hulle gemuilband
of selfs uit hul verantwoordelike poste verwyder deur die ANC-
lakeie. Dink maar aan die geval van dr. Anthony Turton van die
WNNR, wat onlangs deur sy polities-geïnspireerde base "gedissi-
plineer" is, omdat hy die land wou waarsku teen 'n dreigende ramp
ten opsigte van ons waterbronne.

Een van dr. Turton se belangrikste waarskuwings was dat, as 'n
droogte ons land binnekort sou tref, ons 'n baie ernstige ekologiese
krisis in die gesig sal staar. 
Behalwe vir die ooglopende dreigende krisis wat skuil in die land

se opgaardamme en riviere, is daar natuurlik ook die feit dat ander
bronne, soos ondergrondse water, ernstig bedreig word weens die
onverantwoordelike bestuur en beheer van die regime, wat veral nie
in staat is om myne en ander nywerhede se besoedeling van belang-
rike waterbronne te stuit nie. Die gevaar wat die vergiftiging van
hierdie belangrike waterbron vir die landbou inhou, is ooglopend.

Die voorbeeld van Zimbabwe

Soos hierbo genoem, was Zimbabwe jare gelede beskou as Afrika
se broodmandjie. Na die oorname van Zanu-PF in 1980, het die land
se ekonomie stadig maar seker begin agteruitgaan, maar die land-
bousektor het tog voortgegaan om die land se ekonomie te dra. Dít
het gebeur hoofsaaklik weens die feit dat 'n aansienlike hoeveelheid
Blanke boere nie die land verlaat het na Mugabe en sy makkers se
oorname 28 jaar gelede nie.
Hoe meer Mugabe en sy korrupte regime hul land geruïneer het, hoe

meer radikaal moes hulle raak om die Swart massas aan hulle kant te
hou. Uiteindelik het hulle rondom 2000 in die situasie beland waar

hulle ou beloftes van "grond aan die mense" gestand moes doen. Toe
begin hulle die gans wat die laaste paar goue eier gelê het, keelafsny!

Suid-Afrika is baie duidelik op dieselfde pad. In die regime se
eerste drie termyne het hulle alle noodsaaklike wetgewing in plek
gekry om die Vryheidsmanifes sonder veel probleme te kan uitvoer.
Met die vooruitsig van 'n Zuma-regime wat in 2009 in Suid-Afrika
aan bewind gaan kom, vereis dit nie veel moeite om die logiese vol-
gende aanslag te voorspel nie. Met al die sosialistiese magte agter
Zuma behoort hy nie baie lank te sloer voor hy die "people" se
"grondhonger" op 'n baie groter skaal sal begin aanspreek nie. 

Is daar 'n oplossing?

'n Mens mag nie hierdie kommerwekkende situasie aanspreek son-
der om ook nugter na moontlikhede te kyk waarop die Blanke boer
kan probeer om terug te veg teen die aanslag op hom nie. Hieroor kan
'n boek geskryf word. Sekere aspekte, soos die situasie rondom
waterwese, is vir die boer byna 'n onmoontlike saak om aan te spreek,
behalwe om vanuit landbouorganisasies druk op die regime toe te pas
en selfs aan te dring op insae in die bestuur van hierdie bronne. 

Om egter te hou by 'n raamwerk vir praktiese oplossings in die
landbou, is daar drie baie belangrike aspekte wat Blanke boere so
gou as moontlik op georganiseerde wyse sal moet ondersoek. 

Eerstens, ontskulding. Raak ontslae van skuld! Daar is 'n ou ge-
segde wat sê dat as jy 'n man geld skuld, is jy sy slaaf. Dit is natuur-
lik nie ver van die waarheid af nie. En dit is ook van toepassing op
die boer wat geld aan finansiële instansies skuld met sy plaas as
sekuriteit vir dié skuld. Die Blanke boer wat dus ernstig is oor sy
toekoms, sal moet besef dat hy maniere sal moet vind om skuldvry
te raak. Dit mag dalk beteken dat hy 'n seisoen of wat langer met 'n
ou trekker sal moet klaarkom. Maar uiteindelik sal dit beteken dat
die hef in die hande van die boer sal wees as hy in 'n posisie kom
waar hy met kontant kan boer.
Die tweede aspek, wat saamloop met die aspek van ontskulding, is

dat boere weer sal moet kyk na metodes om die middelman uit te
skakel. In die landbou is die middelman inderdaad telkens 'n para-
siet, waaraan die boer heeltemal te veel van sy wins afstaan. Daarom
sal landbou-organisasies wat dit erns het met die saak van die
Blanke boer, weer moet gaan kyk na die oorspronklike koöperasie-
stelsel. Dit moet insluit die vestiging van 'n stelsel waar die boer
kollektief  beheer moet kan uitoefen oor die bemarking van sy pro-
duk tot by die eindverbruiker. Fondse wat op hierdie manier via 'n
koöperasiestelsel direk onder die boer se beheer sal kom, kan die
boer in staat stel om homself te verskans teen risiko's soos insetkoste
en onstabiele pryse op die markte.

Die laaste aspek waaraan aandag gegee sal moet word is arbeid.
Weens die regime se arbeidswette het hierdie aspek 'n wesenlike
gevaarsone vir elke boer geword. Daarby is daar bewyse dat die
huidige situasie ten opsigte van arbeid 'n groot faktor is in die ver-
slegtende situasie ten opsigte van sekuriteit op plase. Hier kan land-
bouorganisasies of selfs die terugkeer na die koöperasiestelsel ook
'n positiewe rol speel. In Amerika, byvoorbeeld, word daar miljoene
hektaar graan geplant én geoes met die hulp van Blanke arbeid (wat
soms nog uit Suid-Afrika gewerf word), wat in georganiseerde ver-
band as kontrakteurs aangewend word. 'n Span van so min as 10
opgeleide en hardwerkende Blanke mans, hanteer soms die hele
proses, van die omploeg van lande tot by die aflewering van die oes
by die silo, namens die boere van 'n hele streek. Dit verteenwoordig
soms derduisende hektaar wat met een span behartig word.
Waar daar 'n wil is, is daar 'n weg. Die Blanke boer in Suid-Afrika

sal so gou moontlik moet bewys dat hy wel die wil het om sy situ-
asie aan te spreek. Eintlik het hy nie 'n keuse nie. Op die langtermyn
hang die oorlewing van die volk van die boer af.  Die alternatief is
dít wat die afgelope agt jaar voor die oë van die hele wêreld in
Zimbabwe gebeur het.                                                              n
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ANB KONTAK BESONDERHEDE
Indien u enige verdere inligting verlang kontak gerus enige

van die ANB Dagbestuurslede.

l Koos Venter (Voorsitter)             - Tel 083 465 8300

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

l Mornay Jansen (Penningmeester) - Tel (051) 446-2513

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

- Faks (011) 787-8312

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

Rig alle korrespondensie aan:

Die Sekretaris
Afrikaner Nasionalistiese Beweging

Posbus 293, Ferndale, 2160

e-pos:  Nasionalis@vodamail.co.za

Webwerf: http://anbsa.co.za

DONASIES

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

bankrekening.
Eerste Nasionale Bank 

Rekeningnommer: 6207 397 999 3
Brandwagtak Bloemfontein  (Takkode 23 05 34)

ANB VIER HELDEDAG MET

SPOGDINEE IN PRETORIA
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GELOFTEFEES KENNISGEWINGS

BERGRUS GELOFTEKOMITEE

DATUM: 16 Desember 2008

TYD: 10:00 vm

GELOFTEDIENS: Mnr. Alfons Jonker

GELOFTEREDE: Mnr. Johannes van den Berg

PLEK: Edenkamp - 31km vanaf Zambezirylaan 
op die Molotopad.

Navrae: Piet of Petro vd Bergh - 073 377 9668

Bring u eie piekniekmandjie en kom geniet die dag.

* * * * * * * * * * * * * * *
LETABA GELOFTEFEES

DATUM: 16 Desember 2008

PLEK: Fonteinplaas - (Op die Gravelotte pad)

TYD: 9:30

GELOFTEDIENS: Ds. Venter (Geref. Kerk Dendron)

GELOFTEREDE: Mnr. Gansie van Deventer

Vir nadere besonderhede en rigtingaanwysing

skakel Carel van der Grijp by 072 593-0491

* * * * * * * * * * * * * * *
GELOFTEFEES SWARTKOP

DATUM: 16 Desember 2008

TYD: 9:00

PLEK: Klubsaal by “Chromite Village” Swartkop.
Aanwysings:  Vanaf Thabazimbi, ry ongeveer 25 km van

Thabazimbi net voor brug oor pad kies afdraai na regs na

Swartkop. Vanaf Rustenburg ry na Northam. Ongeveer 25 km

na Northam neem afdraai na Swartkop net na brug oor pad.

GELOFTEDIENS: Ds. J Rossouw van Potchefstroom.

Vir nadere besonderhede en rigtingaanwysing

skakel Mnr Louis Schutte by 082 924 0327

* * * * * * * * * * * * * * *
STELLA GELOFTEFEES

DATUM: 16 Desember 2008

PLEK: APK Stella

TYD: 9:00 (GELOFTEDIENS)

GELOFTEREDE: Mnr. Koos Venter

Vir nadere besonderhede en rigtingaanwysing

skakel Neels Scholtz by 083 356 9225

Die Akasia-tak van die ANB was op 11 Oktober vanjaar die gashere
vir 'n treffende Heldedag-dinee in Pretoria.

Sowat 130 gaste het in Eldoraigne opgedaag by hierdie spog-
dinee. ’n Vol program het gaste by die dinee van sesuur die aand tot
laataand vermaak, terwyl ’n driegang maaltyd uit die boonste rakke
voorgesit is. 

Met items soos twee puik sangers, 'n tablo en 'n geleentheidsrede
kon die gaste hulself vir een aand wegskeur van die probleme van
die land, terwyl hulle tussen geesgenote weer die gees van Afrika-
nernasionalisme kon beleef.

Mnr. Carel van der Grijp en sy seun, Willie, het die gaste eerste
vermaak met 'n tablo, waarin die belangrikheid van ’n volk se helde-
dom beklemtoon is.

Hierna het mnr. Koos Venter, voorsitter van die ANB, die gaste
toegespreek oor die betekenis van Heldedag en oor die lewe van
pres. Paul Kruger. Mnr. Venter het beklemtoon dat ’n Afrikaner-
nasionalis se definisie van helde heelwat verskil van die definisie
van die sekulêre samelewing. Hy het gesê dat sport- en filmsterre
deur die media aan ons voorgehou word as “helde”, maar dat hulle
inderdaad eerder “sterre” is, wat soos sterre aan die hemelruim een
dag helder kan skyn, maar die volgende dag kan verskiet en uit-
brand. Mnr. Venter het ook met vertellinge uit Paul Kruger se lewe
voor hy president van die ZAR geword het, aan die gaste bewys dat
hy inderdaad oor al die karaktereienskappe van ’n ware held beskik
het en dat hy daarom met reg as ’n held deur Afrikanernasionaliste
vereer kan word.
Twee sangers het ook opgetree. Eers het mnr. Mornay Jansen gaste

vermaak met sy basstem, waarin hy verskeie klassieke nommers en
ook ligte Afrikaanse liedere gesing het. Daarna het mnr. Johan du Toit
weer die gaste in vervoering gehad het met sy talent as tenoor. Hy het
verskeie treffers van die eertydse Afrikaanse sanger, Gé Korsten,
asook ander klassieke nommers gesing.

Mnr. Johann Grobler, ondervoorsitter van die ANB, het as sere-
moniemeester opgetree. Hierdie funksie het 'n standaard gestel vir
die toekoms waarop die ANB met reg trots kan wees.               n


