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Die Afrikaner Nasionalistiese Beweging (ANB) was op 6 Novem-
ber vanjaar vyf jaar oud. Dié geleentheid is deeglik gevier met 'n
spogdinee op 7 November wat deur die takke van Pretoria onder
leiding van mev. Nancy Reinecke aangebied is.
Vroeër dié dag het die ANB se jaarvergadering ook in Verwoerd-

burg plaasgevind. Die reorganisasie van die Hoofbestuur is tydens
die vergadering afgehandel, waarna die nuwe Dagbestuur vir 2010
verkies is. Die ANB se nuwe voorsitter is mnr. Johann Grobler,
sakeman van Ellisras en voormalige ondervoorsitter van die bewe-
ging. Hy sal bygestaan word deur mnre. Carel van der Grijp
(ondervoorsitter), Emil de Villiers (penningmeester), Jannie Brink
(sekretaris) en Gerhard van der Grijp (addisionele lid). Mnr.
Gerhard van der Grijp is die eerste keer tot die Dagbestuur verkies.

Ná interessante insette van hoofbestuurslede tydens besprekings
van sake van die dag, het mnr. Johann Grobler die jaarvergadering
toegespreek. Mnr. Grobler het hoofbestuurslede bedank vir die
vertroue wat in hom gestel is met sy verkiesing as die derde voor-
sitter van die ANB. Hy het onmiddellik 'n beroep gedoen op die
hulp en deelname van elke lid van die beweging om
die ANB uit te bou ter wille van die stryd van
Afrikanernasionalisme. 

Mnr. Grobler het gesê dat die ANB eerstens dank-
baar moet wees teenoor God vir die genade wat dié be-
weging ervaar het in sy eerste vyf jaar. Ten spyte van
die teenspoed van die afsterwe van twee belangrike
leiersfigure het die beweging oorleef en gegroei en kon
ons daarin slaag om ons beginselbasis suiwer te hou.

Hy het gesê ons moet uit ons geskiedenis bemoedi-
ging kry en ons moet mekaar motiveer en inspireer
met die feit dat ons deur alle teëspoed nooit koers ver-
loor het in die stryd nie. Ons fondamente is reeds gelê
deur ons stryd van vyf jaar wat met moed en volhar-
ding gepaard gegaan het. Dit verskaf begeestering en
ons moet doelgerig daarop voortbou, het hy gesê. Hy
het ook weer beklemtoon dat ons nooit ons finale
doelwit van vryheid in ons eie vaderland uit die oog
mag verloor nie.
Tydens die spogdinee wat die aand van 7 November

in Eloffsdal in Pretoria aangebied is, is gaste onthaal
met 'n keurig voorbereide driegang maaltyd. Behalwe
vir die feesmaal, was daar ook 'n kort verjaardagrede
deur mnr. Jannie Brink, waardeur hy gaste op die dinee

herinner het aan die ontstaansgeskiedenis en doelstellings van die
ANB. Hy het ook 'n heildronk ingestel op die ANB.
Vermaak is aan die gaste gebied in die vorm van 'n sangvertoning

deur die sangeres, Rencia de Villiers. Sy het die gaste vermaak met
verskeie klassieke Afrikaanse liedere in haar suiwer sopraanstem,
terwyl sy deur haar suster, Lydia Zeevaart, begelei is. 

Tydens die geleentheid is die wenners van die ANB se eerste
skryfkompetisie ook bekendgemaak. Dié kompetisie is deur die
ANB uitgeskryf om aan skoolkinders die geleentheid te bied om 'n
opstel, kortverhaal, verhaal of skets te skryf oor enige held uit die
geskiedenis van die Afrikanervolk. 
Volgens die komitee is daar letterlik uit elke provinsie in die land,

behalwe uit Natal, inskrywings ontvang. Sewe van die twaalf skool-
kinders wat kontantpryse in dié kompetisie gewen het, was teen-
woordig by die dinee om hul pryse te ontvang. Een van die wenners
se puik opstel is voorgelees deur mev. Rencia de Villiers (sr.), wat die
sameroepster van die komitee was wat verantwoordelik was vir die
skryfkompetisie.                                                                     n

Die ANB se
5de verjaardag
is feestelik
gevier in
Pretoria. 
Sien bl. 2 en 3.

JOHANN GROBLER IS ANB SE NUWE VOORSITTER

Die ANB se nuwe Dagbestuur vir 2010, soos verkies op die beweging se
jaarvergadering op 7 November. Voor sit mnre. Carel van der Grijp

(ondervoorsitter), Johann Grobler (voorsitter) en Jannie Brink (sekretaris).
Agter staan mnre. Emil de Villiers (penningmeester) en 

Gerhard van der Grijp (addisionele lid).
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Rencia de Villiers (jr.) het die gaste vermaak met haar sopraanstem,
toe sy verskeie klassieke Afrikaanse treffers gesing het by die ANB
se verjaardagdinee. Sy is begelei deur haar suster, Lydia Zeevaart.

Mnr.Jannie Brink, sekretaris van die ANB, het die
verjaardagrede gehou waarin hy ’n oorsig oor die
ANB se geskiedenis en doelstellings gegee het.
Hierna het hy ’n heildronk ingestel op die ANB.

Mev. Annatjie van der Grijp, weduwee van
die ANB se eerste voorsitter, wyle mnr.
Willie van der Grijp, in ’n gesellige luim.

Mnr. Hans Malherbe van Randburg en sy
vrou, Michie, kuier gesellig saam by die

ANB se vyfde verjaardagdinee.

(Regs bo) Mej.
Darell Gerber en

mnr. Jaco Pieterse.  

(Links) Gaste by die
spogdinee om die
ANB se vyfde 
verjaardag te vier,
drink ’n heildronk op
dié beweging. Die
heildronk is ingestel
deur mnr. Jannie
Brink, sekretaris van
die ANB. 

(Regs onder) Mnr.
Manie van Heerden
van Roodepoort en

sy vrou, Alveleen.

Mev. Stienie Boshua, een van
die ANB se Beskermvroue,

was ook by die dinee.
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Sowat 140 gaste het die spogdinee in Pretoria bygewoon waartydens die ANB se vyfde
verjaardag luisterryk gevier is. Die dinee is aangebied in die kerksaal van die

Gereformeerde Kerk in Eloffsdal, Pretoria.

Dr. Gert Reinecke het 
opgetree as 

seremoniemeester by die
ANB se 5de verjaardagdinee.

Die komitee wat verantwoordelik was vir die beplanning, administrasie en
beoordeling van die ANB se skryfkompetisie, poseer vir die kamera. 

Voor staan mevv. Suzette de Ridder (inisieerder van die projek), Nancy
Reinecke en Rencia de Villiers (sr.), asook mnr Du Preez Martins en 

mev. Ottelina Martins. Agter staan mnre. Emil de Villiers en Piet Grové.

Mnr. Emil de Villiers, penningmeester van
die ANB en lid van die komitee wat die

ANB se skryfkompetisie aangebied het, het
ook die oorhandiging van die pryse aan die

wenners hanteer.

Mev. Rencia de Villiers (sr.) het
een van die wen opstelle aan die

gaste op die ANB se vyfde 
verjaardagdinee voorgelees. 

Christo van der Grijp het namens die ANB ’n geskenk aan dr. Gert Reinecke en sy
vrou, Nancy, oorhandig om hulle te bedank vir hul leiding met die aanbied van die

dinee om die ANB se vyfde verjaardag te vier. Sy pa, Carel, kyk toe.



Wanneer is die gelofte afgelê en deur wie?

Met die verskrikkinge van Hlomo Amabutu, Bloukrans, Wenen en
Italeni, nog geensins verby nie, wis die Voortrekkers dat hul enig-
ste kans op verlossing lê by die Here. Bang en bitterlik beproef bid
hul om leiding en uitkoms, en besluit om die dapper veldkornet uit
Graaff-Reinet-omgewing, Andries Pretorius, wat die trekkerlaers
omstreeks 'n jaar vantevore kom besoek het, as nuwe militêre aan-
voerder te beroep.  

Andries Pretorius glo aan die ou Voortrekker-spreukwoord: Ver-
trou op die Here, en hou jou kruit droog. Reeds 'n maand voor sy
koms, stuur hy sy bevele vooruit: die burgers moet solank veg-
hekke maak, die hooflaer met 'n sooi-muur versterk, die waens
nagaan, en uitrus vir die dag van vergelding. Ook moet bomme van
skrootyster, harde vet en vel, vervaardig word. 

Toe hy op 22 November 1838, onder groot vreugdebetuiging in
die laer van sy perd klim, "'n weltoegeruste, gesabelde en gepis-
toolde dragonder" (aldus eerw. Smit), is alles feitlik gereed. On-
middellik na sy formele inswering as hoofkommandant op die
25ste, word krygsraad gehou, en twee dae later uitgetrek. Onder-
weg sluit Karel Landman met sy burgers by die kommando aan,
asook drie Port Natalse Engelse en hul 60 swart helpers.  
Pretorius neem elk burger met hom saam in die neem van besluite,

en vereis nougesette gehoorsaamheid daaraan. So lees hy byvoor-
beeld op die oggend van die 5de Desember, die instruksies van die
Volksraad voor, en vermaan daarop almal tot manmoedigheid en
versigtigheid. "'n Saak sonder God begonne," sê hy, "sal misluk".
Daarom mag niemand sy hande aan onskuldige vroue en kinders
slaan nie, en hoogsbelangrik: niemand mag die naam van God
ydellik gebruik nie. 

Hy is dankbaar, sê die kommandant, om die gehoorsaamheid en
eensgesindheid te sien, maar elkeen moet ook broederlike gesind-
heid bewaar, want "eendrag maak mag". Hul buig die hoofde in
gebed. Op hierdie wyse word voortgegaan: elke dag word die
manne vermaan en word daar gebid en gewaak.  Opgedeel in drie
gemeentegroepe – onder Sarel Cilliers, Pieter Joubert en Karel
Landman – met oggend en aanddienste, is die laer voorwaar 'n
"voortrekkende bidstond".
Elke dag word daar geoefen om vinnig laer te trek, veghekke vas

te maak, met altyd genoeg ammunisie byderhand; spioen-patrollies
word uitgestuur, wagte uitgesit, afgelos en geïnspekteer. Die waens
trek in twee of vier parallelle rye sodat laertrek, in geval van nood,
vinnig kan geskied. Orals heers orde en dissipline. Gustav Preller
skryf: "Die Wenkommando is die merkwaardigste voorbeeld wat
ons geskiedenis oplewer van die afrigting van 'n geheel ongedissi-
plineerde mag, waarvan die moraal deur teenslag en mislukking
reeds laaggedaal was, tot 'n byna volmaakte krygs-eenheid, gereed
om wonders te verrig." 

Maar tog voel die kommandant dat daar nog iets skort. Sarel
Cilliers skryf dertig jaar later: "De Heer Pretorius sprak met my,
ook ik met hem over de belofte die de Bybelheiligen gedaan

hebben, dat ook wij de Heer 'n belofte moeten doen... toen kwamen
wij tot het besluit dat wij de Heere onze God 'n belofte plechtig
zouden doen als de Heer met ons zal gaan, en dat Hij onze vijand
in onze hand zouden geven, dat wij de dag elke jaar zouden heili-
gen, en so deurbrengen als 'n Sabbat."

Cilliers voel aanvanklik bekommerd oor die onbetroubaarheid
van die menslike natuur. Sal die volk hul gelofte kan nakom? Maar
die kommandant lê tog die gedagte aan die burgers voor, met dien
verstande dat hul vry is om hul daarvan te onthou. Twee man gaan
opsy. Almal verder is egter 'opgewek' met die gedagte (Bantjes se
woorde), en gee die voormanne toestemming om daarmee voort te
gaan. 

Op die 9de Desember, terwyl die laer by Wasbank staan, klim
Sarel Cilliers op 'n kanonwa en spreek die burgers toe: "Ons is hier
vanmôre vir een plegtige doel, naamlik om een verbond met die
Here te maak..." Almal sing Psalm 38, die 12de en 16de verse. Na
'n voorgebed praat Cilliers na aanleiding van Rigters 6 verse 1 tot
24. Dan strek hy sy hande plegtig na die hemel uit: "Myn broeders
en medelandgenote, hier staan ons tans op een ogenblik voor een
heilige God van Hemel en aarde om een belofte aan Hem te
beloven, als Hij met Zijn bescherming met ons zal wezen... dat de
roem en eer van de overwinning aan Hem zal worden gegeven."
Daarna word weer gesing, Psalm 38, verse 12 en 21, en afgesluit
met 'n vers uit Psalm 134. Die burgers gaan stil uiteen, diep getref
deur die grootsheid van die oomblik.
Tot en met die 15de, die dag voor die Slag van Bloedrivier, is hier-

die Gelofte elke dag plegtig, deur die optrekkende Wenkommando,
hernuwe.

Vandag word gevra: Wie word gebind 

deur die gelofte?

In sy Journaal, wat hy tydens die optrede van die kommando van
Andries Pretorius gehou het, skryf Jan Bantjes dat, in die gelofte,
belowe is: "...dat wy den dag der oorwinning, in een boek zullen
aanteekenen, om dezelve bekend te maken, zelfs aan onze laatste
nageslachten..." En op 23 Desember 1838 skryf Andries Pretorius:
"...om den dag onzer overwinning... onder onse gansche geslacht
te doen bekend worden..." 

Wie was "wy"? En wie was "ons"?

Mnr. Jaap Marais antwoord dat: "...na die wrede moord op Retief
en sy manne, die nog wreder moorde op die slapende vroue en kin-
ders by Blaauwkrans, Weenen en Moordspruit, die bedroewende
dood van Piet Uys by Italeni en die slag van Maritz se afsterwe,
daar 'n spontane gevoel van eenheid in smart was wat volksgenote
bo-oor grense gebind het ...omspan het, sodat ‘ons’ waarvan die
Gelofte gewag maak, die onbewuste verteenwoordigers van 'n volk
was. In die geskiedenis gebeur dit meermale dat deur goddelike 
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"...Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer..." (Ps. 50:15)
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Geloftedag kom nader en daarmee saam verskyn, soos tans elke jaar gebeur, die twyfelvrae in die open-
bare media: Wie word gebind aan die gelofte? Wie moet dit vandag nog hou? Hoe moet dit gehou word?
CHRISTINA VORSTER se doel met hierdie artikel is egter nie om elke afwykende stelling te bespreek
nie, maar alleenlik 'n suiwer, reguit antwoord te gee, sodat ook ons wat nié twyfel nie, weer sterk leiding
aan verwarde volksgenote kan gee.

(Vervolg op bl. 5)



beskikking 'n persoon of 'n groep in 'n brandpunt geplaas word
waar hy of hulle namens ’n hele volk moet doen. Dit is wat gebeur
het by Danskraal op 9 Desember 1838. Pretorius en Cilliers en die
volk was onbewus van die ingrypende betekenis van die daad. Die
ontvouing van die geskiedenis het dit eers later geopenbaar. Die
Trekkers van die Gelofte – die ‘ons’ – was in daardie historiese
ruimte die Afrikanervolk." 
En Prof. Pont skryf: "As die Voortrekkers se opvattings nagegaan

word, is dit duidelik dat Pretorius die “gansche geslacht” van
Voortrekkers baie wyer gesien het as nét die Natalse Voortrekkers.
Immers ná die vestiging in Natal, is die nodige stappe gedoen om
die hele Voortrekkergemeenskap in één staat te verenig. Die Trek-
kers in die Oorvaalse en Trans-
gariepse deel van die Voortrek-
kerrepubliek is baie beslis betrek
by die gelofte omdat die kom-
mando, wat die gelofte afgelê
het, geweet het dat hulle deel
van 'n veel groter geheel is." 
Daarom ook het 10 000 burg-

ers by Paardekraal in 1880, die
gelofte van 1838 herhaal en
bevestig. Soos sedertdien op
elke Geloftedagviering gebeur.
Waar ookal Afrikaners byeen-
kom, word die Bloedrivier-ge-
lofte herhaal, opnuut toegeeien,
opnuut geldig gemaak vir dié
wat dit hoor en bevestig. En belangrik om te onthou: op 16
Desember 1838 is aan almal geleentheid gegee om te sê of hulle
wil deelneem of nie.

Die drie Engelse, sestig swartes en 'n aantal kleurling-agterryers
teenwoordig daardie dag, het hul daarbuite gehou. Dit was 'n saak
tussen 468 Afrikaners en die Here hul God. 

Soos onlangs verwoord deur 'n briefskrywer, in Beeld: "Ons as
Boere is die volk wat dié dag, 16 Desember, in herinnering roep om
die eer en die roem aan God te bewys vir die oorwinning wat hy
besorg het. Sou jy jou uitsluit daarvan, is jy nie deel van hierdie
volk nie. Dit is so eenvoudig." 

In vereenselwiging met die gelofte en die geloftevolk is dit ons
vaste plig om die gelofte te hou en te 'betaal'. Maar hoe?

Hoe is Geloftedag in die verlede gevier?

Dis bekend dat die burgers van die vroeë Boere-Republieke in
daardie onsekere jare na 1838, Geloftedag skromelik verwaarloos
het. Hulle het 'n Klipkerkie opgerig en daarby het dit gebly.
Sommige, soos Erasmus Smit, en Sarel Cilliers het wel jaarliks tuis
'n dank- en biddag gehou op Geloftedag. Maar dis maar deur 'n
groepie vriende en familie bygewoon. Cilliers moes selfs vir Pre-
torius daaromtrent vermaan. Ook uit briewe van Paul Kruger en
Andries Potgieter, leiersfigure, is dit duidelik dat daardie jare ver-
suim is om die 16de as Sabbat te hou.

Tye was onseker, armoede het geheers, baie Trekkers was steeds
aan die rondswerwe. Eers toe daar na 1864 einde kom aan die
regeringsverwarring, is weer aan die herdenking van Geloftedag
aandag geskenk. Namate families gevestig geraak het, het die
gevoel van volks-samehorigheid gegroei. Tog is eers in 1865 deur
die Transvaalse regering stappe geneem om die dag van die 16de
Desember tot openbare vakansiedag te verklaar, om as Dankdag of
Biddag, stemmig en met 'n godsdiens-oefening en geskiedenis-ver-
telling, deurgebring te word.

So 'n Dank-en-Biddag was geen vreemde of nuwe instelling nie.
Reeds vanaf die 16de eeu was dit 'n vaste Nederlandse gebruik: op
'n Biddag, deur die owerheid uitgeskryf, is alle openbare arbeid ver-

bied en  openbare vermaaklikheid opgeskort, sodat die hele ge-
meenskap kerk toe kan gaan. In geval van Geloftedag is die inhoud
van die Biddag die herdenking van die Bloedrivier-gelofte. 

Op welke wyse moet ons dus vandag 

Geloftedag deurbring?

Ook vandag nog moet Geloftedag deurgebring word soos 'n Son-
dag, met Skriflesing en Gebed en Psalmgesang, dit wil sê met 'n
volwaardige erediens. Maar daarmee saam, hoogsbelangrik, mag
nooit die vertelling van die geskiedenis agterweë gelaat word nie,
veral ter wille van ons kinders. 

Soos ons ook sien uit Sarel
Cilliers se weergawe van die
gelofte, waar duidelik staan dat
"wy het aan onze kinderen zal
vertellen", is dit duidelik dat die
geskiedenistoespraak onmis-
baar deel is van elke Gelofte-
dagviering. As volk deur God
in hierdie land geplaas, moet
ons juis uit ons geskiedenis
daaraan herinner: "o God, met
ons ore het ons dit gehoor, ons
vaders het ons dit vertel: 'n
werk het U gedoen in hulle dae,
in die dae van die voortyd."
(Psalm 44 vers 2)
Eens, tydens die groot viering

op 16 Desember 1896, Paardekraal, het Pres. Paul Kruger gesê: 
"U sal sê: 'Ek het gekom om my beloftes te betaal, om sy verloss-

ingswerk te gedenk.' ...Laat eens alle menslike roem opsy sit. As ons
reg wil feesvier, moet ons ons voor Gods aangesig verneder en tot
Hom kom... Elkeen het met homself te doen en ek sê aan u, ...let op
u eie hart en keer tot uself in, my broers en susters ...sodat hierdie
plek nie teen ons getuig nie, want as hierdie fees 'n wêreldse fees
word, sal God nie meer by ons woon nie.... 

"U het gevra: '...maak mij uwe wegen door Uw Woord en Geest
bekend;' so laat ons terug gaan in die verlede en let op Gods weë
en sy Almagtige hand, wat so duidelik en sigbaar was in die
geskiedenis van sy volk, aangesien Hy hulle vrygemaak het. Laat
ons daarby stilstaan en daaraan vashou dat God ons vrygemaak
het, sodat ons ons geloftes kan betaal en sodat ons getrou bly."
Hierop het hy die geskiedenis van die Groot Trek (soos hy dit self
beleef het) in herinnering geroep en afgesluit: 

"Laat ons derhalwe God se weë in die oog hou en sien wat Hy
gedoen het en Hom weer verheerlik, siende wat sy dade is... nie met
ons lippe nie, maar met die hart, en dat ons goed verstaan waarom
ons ons geloftes moet aflê.... Wanneer ons van Sy bevele afwyk, sal
Hy ons met bittere teënhede slaan. En wanneer ons teruggaan, laat
ons nie teen sy slaande hand murmureer nie... Laat ons ons voor
God neerbuig en wees verseker, Sy Hand is nie te kort nie en Hy
kan Sy slaande hand dadelik stop, hoe ver ons afgedwaal mag
wees. Immers, Hy sê: 'Kom weer, julle afkerige kinders en Ek sal
julle afkering genees...."
Kom, laat ons in nederige erkentlikheid, nie maar een maal 'n jaar

by die Bloedrivier-Gelofte stilstaan nie, maar elke dag van ons lewe
daarvolgens inrig. In Psalm 50:15 staan: "Offer dank aan God, en
betaal jou geloftes aan die Allerhoogste; en roep My aan in die dag
van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer."

Laat ons dan tot ons Almagtige God en Vader bid en glo dat Hy
ons uitred in tye van benoudheid, en Hom dank vir die uitkomste
wat Hy skenk. Laat ons hele lewe een groot eer- en dankbewys
wees, nie net "in die dag van (Bloedrivier-)benoudheid" nie, maar
élke dag.                                                                                  n
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Hansie Smal se vader, Abraham Smal, wou 'n eland gaan jag.
Hansie is saam. Hansie ry op sy perd Vossie. Hansie se vader ry op
die groot bruin hings met die bles op sy voorkop, wat pronk met die
wind wat deur sy maanhare waai, sy naam is Kolbooi.

Hansie se trots is sy geweertjie. Sy pa het hom by een van die
trekkers geruil. Die geweer is Hansie se trots. Dit laat hom nes 'n
man voel, hy voel hy kan ook nou 'n verskil maak. Hulle staan op
die uitgestrekte vlaktes wat lyk of dit nooit gaan ophou nie. Nie
baie ver van die staanplek nie, skiet Hansie se vader, Abrabam, 'n
eland. Hulle klim van hul perde af om die karkas met doringtakke
toe te pak om die roofvoëls weg te hou van die enorme karkas, toe
ry hul verder. Duisende wild paradeer die veld vol om hulle: bles-
bokke, rooibokke, springbokke, sebra's en blouwildebeeste.
Maar eland is so skaars soos hoendertande en die bietjie wat hulle

teekom ontwyk hulle. Hulle ry 'n uur of twee verder met 'n ompad
tussen die rante deur. "Nee nou sal ons moet terug draai," sê
Abraham "anders kom ons te laat by die kamp, en dan is ons die
ander eland dalk ook nog kwyt." Hansie is diep teleurgesteld en
hartseer omdat hy nie 'n skoot kon skiet nie, maar hy sê niks. Hulle
begin maar stadig aan, terug ry.
"En dit" mompel Hansie se vader toe hy ewe sklelik digte donker

blou rookdampe agter die koppie skuins voor hom sien uitborrel.
Hy bestudeer die wêreld noukeurig. "Dis mos waar die Lieben-
bergs se trek staan. Ek wonder wat hulle aanvang." Maar Hansie
se aandag is nie by wat sy pa sê nie, iets anders trek sy aandag. "Pa"
roep hy verbouereerd en deurmekaar. "Kyk die snaakse swart
skaduwee op die vlakte, en daar is dan geen wolk aan die hemel
nie". Abraham en Hansie hou hul perde met krag en moeite in.
Stadig maar seker maak hulle oë beelde uit. Skildvelle! Dit is 'n
swart leermag. Abraham dink dadelik aan die Matebeles van wie
hulle al so baie gehoor het, maar gelukkig nog nie teegekom het
nie, maar dit is besig om vinnig te verander. Wat soek hulle hier?
Waar kom hierdie swart leermag van dood vandaan? Is hulle die
oorsaak van. die rook? "Kom!" sê Abraham Smal, en hulle jaag die
koppie uit, soos blits is hulle bo. Onseker betrag hulle die toneel in
die vlaktes. Hulle betrag die Liebenbergs se trek. Tot hulle verba-
sing is daar geen beweging nie, net stil liggame wat oral rond lê. Dit
is meubels en tente wat daar brand. Hulle is uitgemoor, die
Liebenbergs is uitgedelg. 

Hansie en sy vader Abraham se enigste kans om deur te kom na
hul mense is om die punt van die taamlike groot bergie. Hulle kanse
vir oorlewing is skraal want die Matebeles beweeg aan die voet van
die opgeskote bergie. Abraham dink aan die gevaar, maar besef dit
is 'n kans wat hulle sal moet waag. Hy hoop hulle sal ongemerk
verby kan glip. Hansie lees sy pa se gedagtes en besef die gevaar.
Hansie se vader besef hulle kan nie te vinnig ry nie want Vossie is
maar baie lomp. Abraham en Hansie is nog so paar 100 voet van
die berg af toe hulle tien Matebeles van die hoofmag af sien skei en
op hulle afgestorm kom. Die perde streep deur die gras en bossies,
oor stompe en gate en om bome. Die Matebeles is nou nie eers 150
voet van hulle af nie. "Ons sal hulle moet terug skiet" sê Hansie se
vader Abraham Smal met vrees in sy stem. Sarsie op sarsie, op sar-
sie. Dapper en vreesloos laai hulle hul gewere en skiet. Die Mate-
beles is nou so naby dat hul assegaaie om die twee ruiters suis.
Maar sarsie op sarsie laai en skiet Hansie saam met sy vader. Van
die tien Matebeles wat op hulle afgestorm het is daar net vyf oor.

Een van die assegaaie tref Vossie dodelik en Vossie vou onder
Hansie in. "My arme dier" skree Hansie en skiet die aanvaller met
wraak dood.
Die vier oorblywende krygers sien nie meer kans nie en val terug

…Maar in die tussentyd is die hele afdeling van die hoofmag oppad
om die vier krygers te kom help, in hulle tyd van nood. "Vat vir
Kolbooi" skree Hansie se vader Abraham, vir hom "dan jaag jy uit ek
sal die Matebeles terughou". Hansie kyk na sy vader met twyfel en
hartseer in sy oë. Hul maak oogkontak: en hy sien die kommer in
sy pa se oë. Hy kyk na sy vader en dan na die swart leërmag wat in
duisende op hulle afgestorm kom – wat lyk soos 'n rivier in vloed.
Net daar besef hy dit is sy plig as boerseun om saam met sy vader
tot die bittereinde te veg. Hy weet buitendien, as hy sy pa agterlaat
sal dit die laaste keer wees wat hy sy pa lewendig sal sien. "Nee pa"
sê hy "ek gaan nie alleen nie". Hansie se vader skud sy kop en toe
kry hy 'n warm gevoel in sy hart, toe hy besef hoeveel sy seun vir
hom omgee. "Spring dan hier agterop dan ry ons met een perd!"
Kolbooi snak na sy asem, sy spiere trek saam en skiet uit en
Kolbooi kwyl skuim. Kolbooi gee alles, dit is asof hy weet dis nou
of nooit. Hulle is net om die punt van die berg en die Matabeles is
slegs 50 tree agter hulle. 
Die swart leer fluit en skree en rumoer hier reg agter hulle en slaan

hul skildvelle met hul assegaaie. Dit is 'n donderende rumoer. Soos
bokke skiet hulle oor die aarde totdat hulle langsaan Hansie en sy
vader hardloop. Die assegaaie en knopkieries reën, maar deur God
se genade word nie vader of seun getref nie. Die jaagtog duur 'n
halfmyl en die krygers gee een vir een op. 'n Assegaai of twee land
in die gras en dan... is dit stil. "Ons is gered" sê Abraham met
vreugde in sy hart en stem. "Ja pa" sê Hansie trots.

Speeldae vir Hansie was nou verby. Hansie se vader was 'n smid
en Hansie was sy blaasbalktrekker. Daar was baie werk om te doen.
Van vroegoggend tot laataand het Hansie sy vader gehelp. 
Die Matebeles het verwoed op die trekkers toegeslaan na die uit-

delging van die Liebenbergs, en Hansie en sy vader se noue
ontkoming. 'n Strafekspedisie is teen die Matebele koning uitge-
stuur. Die trekkers versamel intussen by Thaba Nchu waar die
waens nagesien word vir die langpad vorentoe. Die hele dag is
bedrywig. Abraham Smal se smidswinkel is onder 'n strooidak in
die koelte van 'n jong doringboompie. In die aande is arme Hansie
so moeg dat hy saans op sy slaapplek neerval en sommer binne 'n
japtrap aan die slaap raak. Maar in die oggende is hy vrolik en
lewendig en vol nuwe lus vir alles en sien hy kans vir enige iets.

Een middag sê Hansie se vader: "Hansie, vat vir Kolbooi en ry
dadelik oor na oom Tjaart van Vuuren toe, vra vir hom of hy nie vir
my 'n stuk staal het vir 'n pikpunt nie. Ek het dit more oggend vroeg
nodig".

Daar is donderwolke wat in die lug rondhang, maar Hansie se
vader ken die weer en weet dat dit nie voor die aand sou reën nie.
Dit is net 'n uur tot by die van Vuurens se trek en Abraham weet dat
Hansie voor donker terug kan wees. Hansie se tydsberekening was
uit, ver uit. Toe hy by die van Vuurens se laer aankom is oom Tjaart
nie daar nie. Hansie wag meer as twee ure vir oom Tjaart. Intussen
is die weer besig om donkerder, swaarder en dreigender te word.
"Ja Hansie , ek het so 'n stuk staal" sê oom Tjaart van Vuuren toe
hy eindelik terugkom. Daar word tussen 'n hoop ou ysters gesoek. 
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Die ANB se eerste skryfkompetisie vir skoolkinders (laer- en hoërskool) was ’n reuse sukses. Die tema
was “volkshelde” en die voordeel hiervan is dat deelnemers gedwing is om oor die helde van die Afri-
kanervolk te gaan navorsing doen. Inskrywings het letterlik vanoor die lengte en breedte van die land
gekom. Soos vooraf onderneem, word een van die beste opstelle in hierdie uitgawe van die ANB se
nuusbrief gepubliseer. Dit is geskryf deur ANGELIQUE LE GRANGE van die CVO skool Potgieters-
rus en dit handel oor die kinderheld, Hansie Smal.

(Vervolg op bl. 7)



ANB NUUSBRIEF

WENNERS VAN ANB SKRYFKOMPETISE AANGEKONDIG
7DESEMBER 2009

"Dankie oom" sê Hansie en beweeg in Kolbooi se rigting. "Maar
jy kan nie nou ry nie, Hansie!" roep oom Tjaart verskrik. "Kyk hoe
lyk die weer en dit is al amper nag". "My pa het gesê hy moet die
stuk staal more oggend vroeg hê, oom Tjaart". "Hansie!" Oom
Tjaart gryp na Hansie, maar hy is te lig op sy voete en is onder oom
Tjaart se hande deur en op die saal. "Totsiens oom, en baie dankie!"
roep hy. Toe ry hy soos die wind. 

"Ai tog die kind gaan naderhand 'n ongeluk oorkom" praat oom
Tjaart met homself. "Ek moet hom keer". Oom Tjaart se ryperd het
saam met die bure se trop gewei. Dit het hom 'n kwartuur geneem
om sy perd opgesaal te kry en in die pad te val. Dis 'n donker stor-
magtige aand. Die wind dreun en die reën fluister. 

"Hansie, Hansie! Waar is jy?", roep oom Tjaart. Hy besef dit is
tevergeefs. Hansie sal hom in elk geval nie hoor nie. Hy ry tot by
die Smals, maar Hansie het nog nie gearriveer nie.

"My kind, my arme kind tog" snik Hansie se moeder verdrietig.
"Toemaar vrou ons gaan hom nou haal," probeer Abraham sy vrou
moed inpraat al is hy self sonder hoop. Waar gaan hulle hom in die
weer kry? Dit reën, die wind waai, bliksemstrale slaan. Met vet-
kerse en stormlanterns soek hulle die hele nag lank, tot hulle kerse
klaar gebrand het. Hulle het geen ander keuse as om agter 'n bos te
skuil tot dagbreek nie.
"As die kind maar net die teuels vir Kolbooi gegee het, sou hy hom

veilig tuis gebring het". Kort duskant die Smals se staanplek swaai
die spore heeltemal van die pad af. Hulle vind vir Kolbooi 'n paar
100 tree verder en wei. Hulle kry vir Hansie in 'n lae mik met die
staal steeds stewig in sy hand. "My kind" roep Abraham en tel hom
in sy arms en ry met hom terug laer toe. Hansie se asemhaling is
onreëlmatig en swak – maar hy lewe.

Hy word met die beste boereraat en medisyne gedokter maar
Hansie bly swak. "Nee oom Tjaart" hoor hulle hom nog eenmaal
hard sê, "ek kan nie bly nie, pa het die staal nodig". 
En toe... is hy stil.                                                                 

n

Die verhaal van Hansie Smal (vervolg)

JOHANN GROBLER jr. KRY EIE UNIEKE PRYS

Sewe van die kategoriewenners van die ANB se skryfkompetisie het hul pryse op dié beweging se verjaardagdinee op 

7 November in Pretoria ontvang. Hulle is (voor, van links): Adrika Oberholzer, Hansie Jansen en Viljoen de Jager. 

Agter staan, van links: Leondi Mudge, Yvonne Struwig, Suné Els en Elzaan van der Merwe.

Ander wenners
Ander wenners wat nie teenwoordig was by die prys-

oorhandiging nie is: Le'ona Venter, Jolene Human,

Angelique le Grange, Willie Pienaar en Lilly Labuschagne.

Klein Johann Grobler, vierjarige seun van die ANB se nuwe
voorsitter, mnr. Johann Grobler en sy vrou, Amanda, het op
dié beweging se jaarvergadering ’n spesiale prys ontvang
van Martins Prokureurs in Bloemfontein. Die prys is aan
hom toegeken vir die wyse waarop hy sy patriotisme en
nasionalisme uitgeleef het op die ANB se Heldedagvieringe
op 10 Oktober vanjaar. (Sien nuusbrief no. 28, bl. 3). 

Hier ontvang Johann sy prys van mev. Anita de Wet
namens Martins Prokureurs. n
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ANB KONTAK BESONDERHEDE
Indien u enige verdere inligting verlang kontak gerus enige
van die ANB Dagbestuurslede.

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

l Carel vd Grijp (Ondervoorsitter)     - Tel  072 593-0491

l Emil de Villiers (Penningmeester)  - Tel  083 417 7311

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

- Faks (011) 787-8312

l Gerhard vd Grijp (Addisionele lid) - Tel 082 463-2125

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 welkom en kan inbetaal word in die ANB se

bankrekening by Eerste Nasionale Bank. 

Rekeningnommer: 6207 397 999 3

Thabazimbi.  (Takkode 26 03 46)
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GELOFTEFEES KENNISGEWINGS

BERGRUS GELOFTEKOMITEE

DATUM: 16 Desember 2009

TYD: 9:00 vm

GELOFTEDIENS: Alfons Jonker

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 2009

PLEK: Fonteinplaas - NG Kerkkampterrein

TYD: 9:30

GELOFTEDIENS: Ds. Hans Grobler

GELOFTEREDE: Mnr. Leon du Plessis

Vir nadere besonderhede en rigtingaanwysing
skakel Carel van der Grijp by 072 593-0491.

2010 – die Afrikanervolk se genadejaar?
Sedert die suksesvolle bod vir die aanbieding van die sokker
wêreldbekertoernooi vir 2010 vyf jaar gelede in Mei 2004 aan
Suid-Afrika toegeken is, het dié jaartal 'n magiese syfer in Suid-
Afrika geword.

Dit laat 'n mens byna terugdink aan die groot ophef wat in die
1990's gemaak is oor die koms van die nuwe millennium, wat in
2000 sou aanbreek. Maar hierdie keer is dit selfs erger. Die media
speel natuurlik self 'n groot rol om Suid-Afrikaners se verwag-
tinge op te jaag en so intens te fokus op die jaar 2010, dat die massa-
mens byna nie kans kry om daaraan te dink dat die sokker van 2010
net een maand lank gaan duur nie. Daarna is die lewe veronder-
stel om aan te gaan en die land moet voorberei vir 'n baie onsek-
er dekade wat voorlê.
Ja, ons betree binnekort 'n nuwe dekade – die tweede dekade van

die nuwe millennium wat in die 1990's as 'n magiese era aan ons
voorgehou is. Maar in plaas van vrede, voorspoed en vooruit-
gang, beleef die Afrikanervolk tans dié grootste krisisuur in sy
bestaan. Dít is sekerlik 'n baie groot stelling om te maak. Die Afri-
kanervolk was tog al in die verlede in baie groot bestaanskrisisse.
Korrek, maar hierdie keer is daar een groot verskil – die Afrikaner
se reddingstou hang aan 'n baie dun draadjie. Die volk se suur-
stoftoevoer word geblokkeer en die enigste hoop om daardie
suurstoftoevoer herstel te kry – die herlewing van Afrikaner-
nasionalisme – lyk op die oog af nie baie goed nie. 
'n Deeglike opsomming van ons huidige situasie dui baie duide-

lik daarop dat die Suid-Afrikaanse samelewing se wankelende
bene al só verswak het, dat hy nou deur sommige magte kuns-

matig regop gehou moet word. Dít word gedoen om die sokker-
skouspel oor ses maande te beskerm. Hierdie geleentheid het vir
sekere magte baie meer as net 'n sokkertoernooi geword. Dit het
'n geestelike identiteit gekry om die uitdaging van die Afrikaner-
volk se vyande in hul stryd te versterk. Daarom móét hierdie ge-
leentheid vir hulle ten alle koste 'n sukses wees.

Goed, kom ons aanvaar dit sal uiteindelik, ten spyte van som-

mige terugslae, as 'n sukses verklaar word. Wat dan?

Die realiteit is dat Suid-Afrika teen die einde van Julie volgende

jaar vir die res van die wêreld vergete sal wees. Die toernooi sal

afgehandel wees en die res van die wêreld sal alle belangstelling

in die wel en wee van Suid-Afrikaners verloor. Feit bly egter staan

dat ons wat in die land agterbly dan die werklikheid van ons situa-

sie in die gesig sal moet staar. Kort na die laaste sokkerfluitjie

geblaas het, sal die fokus begin skuif na die plaaslike verkiesings,

wat vyf jaar gelede op goed georkestreerde wyse gemanipuleer is

om eers in 2011 plaas te vind.

As ons in ag neem wat nou reeds in sekere Swart gebiede plaas-

vind en hoe veral die Swart jeug deesdae weer openlik opge-

sweep word om gereed te maak vir revolusie, kan ons teen die

tweede helfte van 2010 ernstige probleme in Suid-Afrika begin

verwag. Dis nie verregaande om te voorspel dat hierdie land teen

2011 in chaos gedompel kan word nie. Die tekens is reeds daar. Die

skrif is aan die muur vir elkeen wat die moeite wil doen om dit te

lees sonder die invloed van die gemanipuleerde massamedia.  

Daarom mag ons nie langer toelaat dat ons volk in 'n sluimeren-

de toestand gerusgestel word nie. Die tyd het gekom dat die

basuin geblaas moet word om die Afrikanervolk wakker te skud.

Ons vyand is slaggereed en ons ploeter nog rond in die verwar-

ring van die leuenagtige, kunsmatige samelewing waarin ons

deur verraad agtergelaat is. 

Laat ons as Afrikanernasionaliste dan, terwyl die wêreld fokus

op 'n sokkerskouspel, die genadetyd van 2010 gebruik om onsself

fisies en geestelik voor te berei vir die revolusie wat daarna sál

volg. n
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KOMMENTKOMMENTAARAAR

Posbus 293, Ferndale, 2160

e-pos:  Nasionalis@vodamail.co.za

Besoek gerus die ANB se webwerf by:

www.anbsa.co.za


