
Anders as so baie ander organisasies wat die afgelope jare gestig
is, is die ANB nié in sonde ontvang en gebore nie. Inteendeel, dit
is juis gestig as alternatief vir elke Afrikanernasionalis wat in hier-
die dae smag na 'n tuiste waar waarheid en werklikheid die koers
aandui. Vir baie lank al is daar 'n versugting om ware Afrikaner-
nasionaliste wat bymekaar hoort, bymekaar te bring in ons uur
van nood. Nou is die ANB daar vir elke Afrikaner wat nog die
moed, durf en wil het om te veg vir wat reg is, teen die aanslag
van die liberalis, humanis en kommunis.
Na ernstige woelinge in die Herstigte Nasionale Party, wat sedert

Mei vanjaar drasties in intensiteit begin toeneem het, het dié party
uiteindelik op 28 Augustus 2004 geskeur. Dit het gebeur ná 'n
vergeefse stryd deur behoudende lede om die party suiwer te hou
en liberale elemente en neigings uit te hou. Hoewel die ANB
egter wel gestig is om die suiwer pad van Afrikanernasionalisme
lewend te hou, ná die struikeling van die HNP-leier en sy mee-
lopers, is dié beweging in die eerste plek nié 'n politieke party nie.
Dit is ook beslis nié eksklusief net vir Afrikaners wat uit die HNP
weggebreek het nie. Nee, soos hierbo genoem, skep die ANB uit-
eindelik weer die geleentheid om alle suiwer Afrikanernasiona-
liste bymekaar te bring, omdat hulle uit innerlike oortuiging by-
mekaar hoort. In die kritieke tye waarin ons tans leef, is dít die
beste nuus wat enige Afrikanernasionalis kan kry.
Na deeglike beplanning en voorbereidings deur 'n loodskomitee,

bestaande uit mnre. Jannie Brink, Hendrik de Wet, Mornay
Jansen en Willie van der Grijp, het die groot dag toe uiteindelik
op 6 November aangebreek. Skuins na nege-uur die oggend het
sowat 200 Afrikaners, wat letterlik vanoor die lengte en breedte
van die land gekom het, hul sitplekke ingeneem in die bekende
SAP-rondawel in Akasia, noord van Pretoria. Ds. Piet Viljoen van
Stella het die geleentheid treffend geopen met sy boodskap, nadat
hy uit die boek Rigters voorgelees het. Ds. Viljoen het die gehoor
herinner aan die lewensloop van die geloofsheld, Gideon. Ons
vergeet soms dat Gideon, ten spyte van sy roem as Godgeroepe
Rigter van Israel, jare later weer die pad byster geraak het en die
volk agter afgode aangelei het. Dít wys ons weer hoe weerloos

die mens teen die aanslae van die boosheid is en hoe selfs mense
wat lank op die pad van die waarheid geloop het, vorentoe die pad
byster kan raak.

Die vergadering, wat onder die voorsitterskap van die gewese
ondervoorsitter van die HNP, mnr. Jannie Brink, gehou is, is hier-
na treffend toegespreek deur mnr. Willie van der Grijp, gewese
onderleier van die HNP. (Sien 'n opsomming van hierdie toespraak
op bl. 2 en 3) Daarna is daar verdaag vir tee en verversings. 

Na die teetyd is daar oorgegaan tot die amptelike stigting van 'n
nuwe organisasie, nadat mnr. Roelf Martins van Hendrik Verwoerd-
dam 'n mosie gestel het waarin hy 'n amptelike voorstel in dié ver-
band gemaak het. Dié mosie is eenparig deur die gehoor aanvaar.
Ook die grondslag en doelstellings van die ANB, wat deur die loods-
komitee saamgestel is, is vroeër aan die vergadering voorgehou. Die
grondslag en doelstellings is saamgestel om alle Afrikanernasiona-
liste te akkommodeer en verdeeldheid in Afrikaner-geledere -- son-
der prysgawe van beginsels -- tot die minimum te beperk.

'n Hoofbestuur van 115 lede, verteenwoordigend van Afrikaner-
nasionaliste vanoor die hele Suid-Afrika, is saamgestel uit die ver-
gadering. Ook 'n Dagbestuur van ses lede is gekies. (Sien bl. 8)
Daar is besluit dat die ANB nie 'n "leier" sal hê nie en dat die
Dagbestuur, onder voorsitterskap van mnr. Willie van der Grijp,
die organisasie sal bestuur. Die beweging stel hom ten doel om die
versamelpunt van alle Christen Afrikanernasionaliste te wees en in
die proses die Afrikaner geestelik-, fisies-, ekonomies- en polities
op te skerp sodat hy paraat sal word om die totale aanslag op sy
voortbestaan teen te staan. Die beweging is nie 'n politieke party
nie, omrede dit nie sinvol is onder die huidige omstandighede waar
daar nie aan die politieke bestel/verkiesings deelgeneem word nie.
Daarom rig die beweging die uitnodiging tot elke volksgenoot om
saam met die ANB dié loopgraaf te gebruik om in lotsverbonden-
heid met mede volksgenote die stryd te stry vir die herwinning van
sy vryheid.  
Die vergadering is afgesluit met 'n besielende boodskap van die

ondervoorsitter, mnr. Hendrik de Wet. Mnr De Wet was ook voor-
heen 'n onderleier van die HNP. (Sien bl. 4 en 5)                    

ANB NUUSBRIEFANB NUUSBRIEF
Desember 2004                                  Nommer 1

DIE ANB IS HIER!
DIE datum 6 November sal vir Afrikanernasionaliste in die toekoms nooit weer dieselfde
wees nie. Voorheen was dit maar net nóg 'n datum. Maar sedert 6 November 2004 sal dit
bekendstaan as die geboortedag van die Afrikaner Nasionalistiese Beweging (ANB).



"Wanneer ons dan na ons verrigtinge hier huiswaarts keer, laat ons
dan hiervandaan vertrek met die doel om te gaan organiseer om
hierdie beweging uit te bou, vasberade om ons volk terug te laat
keer na sy God! Vasberade om ons volk te herinner aan die won-
derbaarlike oorwinnings wat die God van ons vaders hierdie volk
laat behaal het wanneer Sy naam aangeroep word en die roem en
die eer van die oorwinning aan Hom gegee is! Doen ons dít, sal
daar weer ‘n Bloedrivier, 'n Paardekraal of 'n Majuba vir hierdie
volk wees!" Met hierdie treffende woorde het mnr. Willie van der
Grijp, nuutverkose voorsitter van die Afrikaner Nasionalistiese
Beweging (ANB) sy inspirerende toespraak op dié organisasie se
stigtings-vergadering afgesluit.
Mnr. Van der Grijp het aanwesiges op die vergadering op treffende

wyse baie sterk herinner aan die byna bomenslike poging wat dit sal
vereis van die oorblywende suiwer Afrikanernasionaliste om in die
laaste loopgraaf te gaan lê ter wille van die oorlewing en die toe-
koms van ons volk. Hy het egter ook daarop gewys dat teenwoordi-
ge volksgenote deur die bank bewys het dat hulle bereid is om op te
offer te wille van die stryd van die Afrikanervolk. Die meeste mense
het immers na die vergadering gekom omdat hulle bekommerd is
oor die heil van hul volk en omdat hulle by beginsels staan waarson-
der die Afrikanervolk nooit kan oorleef nie. Baie het reeds bewys dat
hulle bereid is om seer te kry ter wille van daardie beginsels.

Reeds so vroeg in die lewe van die ANB soos hierdie stigtings-
vergadering was mnr. Van der Grijp bereid om te verklaar dat
diegene wat van oraloor opgeruk het vir dié vergadering duidelik
die kern van die Afrikanervolk is, by wie die vlam van Afrikanerna-
sionalisme onuitblusbaar hoog brand! Nasionalisme vertraag die
skepping van 'n "Een Wêreldstaat" en juis daarom wil die vyand dit
so graag vernietig. Suiwer beginsels is egter die suurstof wat die
vonk van nasionalisme brandend hou. Hoe sterker die beginsels
hoe warmer brand daardie vlam! 

Ons het uit ondervinding reeds geleer wat die modus-operandi
van die liberalis is. Jonger mense wat gebore en groot geword het
in die afgelope 35 jaar besef nie aldag waarom dit belangrik is om
nasionalisme in 'n volk lewendig te hou nie. Hulle besef ook nie
waarom rassesuiwerheid 'n volk se voortbestaan waarborg nie. En
hulle weet nie dat wanneer 'n volk sy taal, beginsels, land en vry-
heid verloor en dit ter wille van sogenaamde vrede en liefde aan-
vaar, juis dan die vyande van God behaag nie, het mnr. Van der
Grijp verduidelik.  Maar hy het gewaarsku dat ons moet besef dat
die tydsgewrig waarin ons leef, bepalend gaan wees vir die voort-
bestaan van 'n suiwer wit ras. Wanneer dit gesê word, beteken dit
nie net dat dit slegs op Suid-Afrika bedoel word nie! Dit geld vir
die res van die wêreld! Die apartheidsbeginsel is oor die wêreld
heen as 'n sonde teen die mensdom verklaar. Diegene wat dit uitleef
word vervolg. Maar die rasse- en volkereverskeidenheid is 'n Skep-
pingsdaad van God en geen mens het dus die reg om Sy Skepping
doelbewus te skaad nie. 
Mnr Van der Grijp het verwys na die studie wat in 1913 deur die

bekende dr. Tobie Muller geskryf is onder die titel: Die Geloofs-
beleidenis van 'n Nasionalis. Daarin het hy die volgende betekenis-
volle woorde gebesig: "Godsdiens sluit nasionaliteit in. Daarom is
dit reeds hierom ook 'n godsdienstige plig om nasionalis te wees.
Buitendien vir die Christen en Teïs wat geloof dat aparte volke
ontstaan, nie deur blote toeval nie, maar met 'n sekere doel, het elke
bepaalde nasie sy roeping en besondere taak om te vervul in die
wêreld. Uit hierdie oogpunt beskou is papheid op nasionale gebied
'n religieuse oortreding, dit wil sê 'n sonde." Daarom is dit duide-
lik dat die Afrikanervolk se nasionalisme geanker is in sy geloof.
Skei jy dit, sal die Afrikaner soos 'n ankerlose skip tydens 'n storm
wegdryf en in die groot oseaan van integrasie en globalisme ver-
dwyn. Ons het as Afrikanernasionaliste vir 35 jaar 'n stormagtige
stryd gevoer om te keer dat die liberalis daardie ankertou afsny.

Waarom sou ons nou daardie stryd laat vaar? 
Hierop het mnr. Van der Grijp uitgebrei en gesê dat die magte van

die duisternis al eeue besig is om volke te onderdruk en moondhede
te skep om oor die wêreld beheer te kry! Die doelwit van hierdie
duistere mag is om 'n Eenwêreldstaat met 'n Eenwêreldregering en
'n relegie wat 'n universele god aanbid, totstand te bring.  Die po-
ging is om 'n "Wêreldse koninkryk" tot stand bring. Teen daardie
magte van die duisternis, wat vandag as die "Globaliste" --die skep-
pers van 'n nuwe "Wêreldorde" -- bekendstaan, het ons voorvaders
80 jaar lank oorlog gevoer om die vryheid te herwin. Skaars vier jaar
na daardie godsdiensoorlog het Van Riebeeck en sy gevolg by die
Kaap aangekom. Só het God die Afrikanervolk hier aan die Suid-
punt van Afrika in aansyn geroep, wat binne die tydsbestek van 350
jaar ontwikkel het tot 'n volk met 'n beskawingspeil wat gelyk staan
-- en selfs hoër is -- aan beskawings wat duisende jare oud is.
Alhoewel klein in getal, het hier ook vir die Afrikaner 'n taal ont-
staan wat oor die wêreld as die mees modernste taal beskou word.
En die Afrikaner is 'n volk wat vandag nog in hulle dra die geloofs-
oortuigings waarvoor hul voorvaders 80 jaar lank geveg het, terwyl
in daardie lande van sy herkoms -- daar waar die oorlog vir hierdie
geloofsoortuigings en vir die Bybel geveg is -- vandag slegs enke-
linge oor is wat daardie geloofsoortuigings huldig. 

"Ek is nie vandag hier om 'n uitleg van God se raadsplan te pro-
beer gee nie. Ek ag my te gering daartoe. Maar in nederigheid teen-
oor my Skepper wonder ek waarom Hy my en my volksgenote geskei
het van die lande van ons herkoms, en hier 'n volk in aansyn geroep
het. Waarom het Hy aan ons 'n nasionale bewussyn gegee wat weier
om geassimileer te word deur miljoene wat ons omring, by wie die
beskawing net eenvoudig nie wil ontkiem nie" het mnr. Van der Grijp
gesê, voordat hy begin het om die gehoor op 'n insiggewende voël-
vlug te neem oor die geskiedenis van die Afrikanervolk.  Hy het die
vraag gevra of die totale aanslag teen hierdie volk nie juis vanuit
hierdie mamon-dienaars op die Afrikanervolk gerig is, omdat hy
weens sy Christelike-nasionalisme halsstarrig weier om die ideolo-
gie van 'n "Een Wêreldstaat" te aanvaar nie? 
Mnr Van der Grijp het gesê dat dit oor niks anders kan wees waar-

voor die Afrikanervolk wêreldwyd gehaat word nie! Flits ons ge-
skiedenis voor ons oë verby, kan ons sien dat dit nie oor iets anders
is nie. Dan sien ons dat, toe daar by ons voorvaders in die Kaap
'n eie nasionale volksbewussyn ontspring het, hulle deur die geld-
magte onderdruk is. En ons sien dat die ontwikkeling van 'n eie taal
onderdruk is. Dat die markte vir die Boere se produkte toegemaak is. 
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“Daar kan wéér ‘n Bloedrivier of 'n Majuba vir die Afrikanervolk
wees”, sê Willie van der Grijp by ANB Stigtingsvergadering

Mnr. Willie van der Grijp, nuutverkose voorsitter van die 
ANB, spreek belangstellendes toe op dié organisasie se

stigtingsvergadering.

(Vervolg op bl. 3)



Ons sien dat ons vaders vir hulle geloofsoortuigings ondermyn is. En
ons sien dat reeds aan die begin van ons eie geskiedenis, die ower-
hede ons vaders nie teen die barbaredom se rooftogte en moorde-
naars beskerm het nie. Die lewe is vir hulle net eenvoudig onmoont-
lik gemaak, so onmoontlik dat hulle geen ander keuse gelaat is as om
die woeste binneland in te trek nie.

In die binneland, wat niemandsland was, het ons voorvaders on-
beskryflike ontberings oorleef. By Bloedrivier het hulle 'n Gelofte
aan God gemaak en Hy het aan hulle die oorwinning oor die bar-
baredom gegee. Met daardie oorwinning is Sy doel met hierdie klein
volkie bevestig. Dáár is bewys dat duisende nie die mag het om 'n
handjie vol mense wat op Hom vertrou, te oorwin nie. En dáár is
bevestig dat God hierdie volk apart van die barbaredom wil laat
voortbestaan. Dit was duidelik dat ons voorvaders met daardie oor-
winning hierdie boodskap ook so verstaan het. Daarom dat in die
eerste grondwette wat hierdie volk gemaak het, die volgende opge-
neem is: "Het volk wil geen gelijkstelling van gekleurden met blanke
ingezetenen, noch in de kerk noch in de staat."
Voordat die Trekkers ná Bloedrivier hulle behoorlik kon vestig, het

die Britse imperialiste -- aangedryf deur die mamon-dienaars -- hulle
ook daar uitgedryf! Hulle het teruggetrek oor die Vaal en so is die
Transvaalse Republiek in 1852 as onafhanklike staat erken. Hieruit
het die ou ZAR onder presidentskap van MW Pretorius ontstaan.

Maar toe Pretorius deur die liberale predikant, Thomas Burgers,
opgevolg is, het hy in 1877 sonder verset hierdie jong Republiek aan
die Engelse uitgelewer. Die daad wat Burgers in 1877 gepleeg het,
kom ooreen met wat FW De Klerk in 1994 gepleeg het. Burgers was
toe reeds ongetwyfeld 'n lakei van die mamon-dienaars. Weer is
hierdie volkie se nasionalisme onderdruk. God gee die volk egter die
reg om in hierdie land te heers. Hy skei hom van die barbare. Hy gee
vir hom sy eie Republiek. En toe die nasionalisme weer groei, word
hierdie volkie wéér onderdruk. Weer het 'n herhaling plaasgevind van
dit wat hom verplig het om uit die Kaap te trek.

Drie jaar later, in 1880, het hierdie klein volkie by Paardekraal
saamgetrek. Die Gelofte van Bloedrivier is herbevestig en dit is met
'n Belofte teenoor die Almagtige God verseël. Binne ses maande is
die magtige Brittanje by Majuba verslaan. Daarna het die Boervolk
wonderbaarlik herrys. Hierdie oorwinning het, net soos die oorwin-
ning by Bloedrivier, bewys wat deur 'n klein volkie met groot geloof
vermag kan word! 

In 1899 het die vyand weereens 'n aanslag op die ZAR geloods.
Hierdie keer het hulle magte van oor die wêreld gestuur om vir eens
en vir altyd van die Boervolk finaal ontslae te raak. Ten spyte van
daardie oormag opgeleide soldate wat uit al die dele van die wêreld
gekom het én die bewapening van die swart barbare binnelands, kon
die klein wit volkie van Suid-Afrika -- wat nie eens 'n weermag op
daardie stadium gehad het nie -- nié verslaan word nie. Voor die oor-
log in 1902 ten einde geloop het, is begin om die Afrikaner vegtende
burgers se kosvoorrade af te sny, grootskaals diere te dood en
plaashuise af te brand. Die vroue en kinders van die Boervolk is
gevange geneem en in helkampe gestop, waar bykans 30 000 van
hulle van honger en ander ontberings gesterf het! 
Ten spyte daarvan én van al die verraad van hensoppers en joiners,

het ons volkie bittereinders opgelewer wat aanhou veg het totdat die
magtige wêreldmoondheid, groot Brittanje, ekonomies op sy knieë
was en voorwaardelik vrede gesluit kon word. 
Hierna het 'n worstelstryd van 46 jaar vir die Afrikaner gevolg, wat

gepaard gegaan het met 'n rebellie, armoede, verraad, vervolging en
twee wêreldoorloë. En tussendeur moes die volk voortgaan met sy
stryd om die politieke mag te herwin in hierdie land. Die politieke
oorwinning in 1948 het die geldmagte van die Wêreld geskud. 
Dan volg die stelselmatige opgang tot by die ekonomiese bloeityd-

perk. Toe kon die Afrikaner werklik begin bou aan sy toekoms. Uit-
eindelik het dit op die hoogtepunt van die uitroep van die Republiek
van Suid Afrika in 1961 uitgeloop. Dit was weer 'n teken aan die
geldmagte -- na 46 jaar neem hierdie volkie weer die beheer in sy
land oor en 1961 roep hy 'n Republiek uit! 
Hierna het mnr. Van der Grijp daarop gewys dat die Geloftevolk van

Bloedrivier uiteindelik ná Republiekwording in 1961, 'n ernstige
bedreiging vir die Joodse Geldmag geword het. Hulle doelwit om 'n
"Nuwe Wêreldorde" te skep, was in gedrang. Hulle sou dringend aan
'n ander strategie moes dink. Hulle het egter 'n probleem gehad: 'n

Kragdadige Christelike-nasionalistiese leier, dr. Hendrik Verwoerd,
was aan bewind van sake. Hy het 'n beleid van afsonderlike ontwik-
keling volgens geloofsoortuiging begin toepas. 
Dr. Verwoerd se beleid van afsonderlike ontwikkeling was geskoei

op volksnasionalisme. Die vordering van hierdie beleid het daarop
gedui dat hy op die punt gestaan het om hier in Suid-Afrika afson-
derlike state met sterk volksnasionalistiese oortuigings te vestig. 
Binne maande nadat Vorster oorgeneem het, het hy 'n liberale koers

ingeslaan. Daar is nie getalm nie, omdat beginselvaste nasionalistiese
leiers geïdentifiseer moes word sodat hulle uitgedryf kon word. Dr.
Albert Hertzog, mnre. Jaap Marais en Louis Stoffberg is gou as sulke
leiers geïdentifiseer en uitgedryf. Mnr. Willie Marais het later self
bedank. Die HNP is toe op die basis van Afrikanernasionalisme ge-
stig. Die doel vir die stigting was om Vorster te stuit. 

Selfs nadat PW Botha by Vorster oorgeneem het, is die Afrikaner-
volk aanhoudend daarop gewys dat slegs toegewings (die versaking
van beginsels) die onhoudbare toestand sal verlig. Die aandrang uit
alle oorde het gekom om die kommunistiese swart leiers uit die
gevangenisse vry te laat. 

Onder FW de Klerk is die grootste verraad teenoor 'n volk deur
leiers uit sy eie geledere gepleeg. Die duurgekoopte Republiek is na
33 jaar verraderlik oorgegee aan die barbaredom. Met 'n verstandlose
korrupte regering aan bewind lê die pad nou oop vir die wêreldmagte
om Afrika deel te maak van 'n "Een Wêreldstaat" 

Mnr. Van der Grijp het ook 'n kort beskrywing gegee van die ver-
loop van gebeure in die HNP sedert die dood van mnr. Jaap Marais.
Hy het gesê die gebeure in die HNP in 2004 moet toegeskryf word
daaraan dat die HNP na 1994 -- veral met sy nuwe weg van verwer-
ping van die kommunistiese bestel -- die Afrikaner se nasionalisme
aangewakker! Die geestelik en fisiese weerbaarmaking van die
Afrikaner het getoon dat die HNPbesig is om die volk te konsolideer.
Net soos na dr. Verwoerd se dood die behoudendes uit die NP gedryf
is, moes dit na die dood van mnr. Jaap Marais ook in die HNPgedoen
word. Die uitslag van die 2004 verkiesing was die dryfveer om nie
daarmee te wag nie. Die komende munisipale verkiesings is om die
draai en sou daar, in vergelyking met die 2004-verkiesing, nog min-
der Afrikaners in 2005 in die munisipale verkiesings gaan stem, sal
dit motivering wees vir die Afrikaner om te konsolideer en tot verset
oor te gaan. Hierdie groot getal nie-stemmers moet gestuit word.

Mnr. Van der Grijp het verduidelik dat Dan Roodt se voorneme is
om volgende jaar aan die munisipale verkiesing deel te neem. Met
hom in die midde van die HNP sal sy oproep om te gaan stem, gro-
ter gewig dra. Die HNPwas mos altyd reg en as die HNPDan Roodt
teen sy boesem vasdruk, hoekom sal die Afrikaner, so word geglo,
hom dan nie vertrou nie? Hoekom nie stem nie? Die HNP vertrou
dan vir Dan Roodt! As vertroueling van die HNPsal, wanneer hy die
volk oproep om te gaan stem, daaraan gehoor gegee word. Só sal die
konsolidasie van die volk buite die bestel vertraag word.
Na elke neerlaag in die verlede het die Afrikaner opgestaan. Hierdie

keer wil hulle seker maak dat hy nie weer opstaan nie. Kyk ons na
ons volk daar buite voel ons moedeloos en magteloos. Ons vra vir
mekaar of daar ooit weer iets aan ons nood gedoen kan word? Ons
is dan elke keer wat ons iets probeer, deur ons eie mense verraai en
in die rug gesteek. Nou word ons opgeroep om nog 'n beweging te
stig! Daar is reeds so baie en nie een kan vertrou word nie. Mors ons
nie mekaar se tyd nie? Moet ons nie liewer berus in die toestand
waarin ons verkeer nie?
Met hierdie ongemaklike vrae het mnr. Van der Grijp egter tot 'n in-

spirerende gevolgtrekking gekom. "Hoe durf ons hierdie vrae stel!"
was sy kommentaar. En hy het voortgegaan: "Kon enigeen die ge-
beure in die HNP voorsien? Kon enigeen wat vandag hier is, en hier
sit, uit eie wil en mag hierheen optrek? Net so min as wat ons voor-
vaders kon voorsien dat hulle koms na Suid Afrika in 1652 die ge-
boorte van 'n nuwe volk sou wees, weet ons vandag of die stigting van
hierdie nuwe beweging die weereens herrysing van die Afrikanervolk
teweeg gaan bring? Dit weet ons nie!"

Daarmee het mnr. Van der Grip sy volksgenote opgeroep om die
stem van hul nageslag te hoor, die voorbeeld van die voorgeslag te
volg en die stryd voort te sit in geloof. Hoe weet ons watter wonder-
like uitkoms daar kan kom vir hulle wat die Bittereinders van die mo-
derne eeu in die geskiedenis van die Afrikanervolk sal wees? Daar
kán weer 'n Bloedrivier of 'n Majuba in ons toekoms voorlê!      
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DIE stigting van die Afrikaner Nasionalistiese Beweging is baie
meer as net die stigting van nog 'n struktuur waarin 'n sekere groep
mense hulle kan betuig. Dit was 'n noodsaak in die geskiedenis van
die Afrikanervolk. Na maande van verbete, maar ook vergeefse
stryd om reg en geregtigheid te laat seëvier, is die stigting van die
ANB 'n noodsaak, sodat die pad van Afrikanernasionalisme weer
onbeskaamd met trots en selfrespek bewandel kan word.
Só het mnr. Hendrik de Wet, nuutverkose ondervoorsitter van die

ANB, die geboorte van dié beweging opgesom toe hy die stig-
tingsvergadering aan die einde van die verrigtinge op sy kenmerk-
ende intense wyse toegespreek het. Hy het ter aanvang verwys na
die ontstuimige maande wat daar vir sommige Afrikanernasiona-
liste afgeloop het in 2004. Die uiteinde van hierdie stryd was dat die
liberalisme 'n skynbaar onoorkomelike kloof laat ontstaan het
tussen mense wat vir soveel jare dieselfde stryd gestry het. 
Mnr De Wet het duidelik uitgespel dat hy nie daarin belangstel om

agterdog te saai of mense se persoon aan te val nie. As daar dan
individue of groeperinge mag wees wat in stryd verkeer met dit
waarvoor die ANB staan, laat dit dan maar so wees. Maar dan sal
hierdie opponente, soos baie voor hulle, die bitter beker van waar-
heid die een of ander tyd moet ledig, het hy gesê. Wat belangrik is,
is dat daar buite 'n volk in nood verkeer, wat wag op die lig van
Afrikanernasionalisme om weer die pad aan te wys na ons vryheid.
Daarom sal die opponente en vyande van die ANB moet kennis
neem dat hierdie beweging op mars is na 'n eindbestemming van 'n
volkome vry Afrikanervolk.
Die geskiedenis van die Afrikanervolk kan nie in rand en sent ver-

reken word nie, maar ons weet dat die prys vir ons vryheid hoog sal
wees. Die prys sal betaal word in die offers wat elke Afrikaner-
nasionalis bereid sal wees om te maak. Ons trou aan ons bloed en
ons beginsels dryf ons egter om hierdie offers in die geloof te bring. 

Ons moet kennis neem dat die stryd wat vandag gevoer word in
'n ander idioom as baie jare gelede gestry word. Die stryd van ons
tyd het te doen met 'n vyand wat van subtiele en deurdagte metodes
gebruik maak om ons bloedloos te verower. Dis 'n geestelike oor-
log wat poog om die volk los te ruk van sy ankers en te vervreem
van sy beginsels. Mnr De Wet het gesê hierdie stelling kan gestaaf
word deur 'n enkele aanhaling van mnr. Harry Oppenheimer, wat
hy reeds in 1970 gemaak het. Dit was ten tye van 'n gedenklesing
om die 75ste herdenking van die Jameson inval te vier. Oppen-
heimer het gesê Cecil John Rhodes was reg toe hy probeer het om
die Boervolk van Transvaal te vernietig. Rhodes het net te gou en
op die verkeerde manier te werk gegaan deur sy deelname aan die
Jameson inval. Rhodes het sy aanslag met geweld probeer afdwing.
Daarom het hy misluk, aldus Oppenheimer. 

Wat is dan die alternatief? Mnr De Wet het dit uitgespel dat
Oppenheimer baie duidelik laat blyk het wat die strategie teen die
Boervolk inderdaad moet wees. Dit moet 'n geruislose aanslag
wees, wat weggesteek word agter 'n goeie dosis welvaart!
Hierdie aanslag word so subtiel in die volk se gemoed gevestig dat

'n psigose van vrees geskep word wat ons moet laat glo dat ons sal
móét verander om "in pas" te kom met die wêreld daar buite. Ons
word oortuig dat ons eie waardes verouder en uitgedien is. 'n Nuwe
orde word wêreldwyd gevestig en om daarvan deel te wees, moet
jy 'n prys betaal. Só word ons geïndoktrineer om ons geskiedenis te
verag en te verruil vir wat die nuwe meesters ons ookal mag bied.
Afrikaners word oortuig om hul siele te verkoop om deel te word
van 'n Basternasie, waarbinne ons onsself moet uitleef op die voor-
waardes van die nuwe meesters wat alles en almal wil beheer. 

Op hierdie pad vind daar uiteindelik noodgedwonge 'n klemver-
skuiwing vir die Afrikanervolk plaas. Die Afrikaner word weggelei

van die laer by Bloedrivier. En so, vervreem van God en sy gebod,
struikel ons in massas voort na selfvernietiging.
Die ANB is uit nood gebore, omdat hy wil antwoord op die roep-

stem uit ons verlede, wat ons vra om ons onbetwisbare reg op ons
vaderland op te eis. Daarom roep die ANB die Afrikanervolk op
om terug te keer na 'n bestemming waar ons reeds was. Laat ons
die volk versamel rondom die altare soos die groot ou Voortrekker-
monument, die simbool van ons volk se stryd. Dit behoort aan ons
en dit staan daar in afwagting vir die volgende offers wat ons bereid
sal moet wees om te bring. Laat ons dus nou ons kragte saam-
snoer en ons erfenis terugeis.

Mnr. De Wet het gesê dat hy oortuig is dat die uur uiteindelik
aangebreek het vir die Afrikanervolk om te ontwaak en sy eersge-
boortereg in herbesit te neem. Maar dan sal ons nie langer mag toe-
laat dat ons volksgenote mislei word deur die sagte woorde van
hulle wat onherroeplik die pad van verandering betree het nie. Die
bedeling van De Klerk en Mandela se konstitusionele konkelaars
het nêrens in die wêreld geslaag nie. Waarom sou ons dan langer
daaraan verknog bly?

Die oproep is eerder vir die Witman om sy keuses hier aan die
suidpunt van Afrika te maak. Kyk dan na die aanskouingsles van
Afrika. Luister dan na dr. Albert Schweitzer, die wetenskaplike en
sendeling, wat getuig het oor hierdie donker kontinent toe hy soos
volg geskryf het oor die filosofie van Afrika: “Never fraternise with
them as your equals. Never accept them as your social equals, or
they will devour you; they will destroy you!”

Ook AT Culbiek, Engelse navorser in die sosiale en biologiese
wetenskappe, stel dit baie duidelik as hy sê wie oor die beskawing
moet regeer wat die Westerling hier in Suid-Afrika tot stand
gebring het: “Only those who brought these thousand benefits must
themselves maintain and guard them - none other can!” 

Volgens mnr De Wet bied die ANB weer aan elke denkende
Afrikaner en Witman die geleentheid om met trots en in waarheid
deel te word van die vryheidstryd van ons volk. 'n Stryd wat gestry
word sodat hierdie volk weer homself kan wees en homself naas
ander volke kan betuig as Witman en as Christen in sy vaderland
wat sy voorouers aan die wildernis ontworstel het. Die beweging
bied die geleentheid om in lotsverbondenheid ons plig saam met 
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Hendrik de Wet spel keuses vir die volk uit:

Afrikaners is met koms van die
ANB wéér by ‘n kruispad

Mnr. Hendrik de Wet, ondervoorsitter van die ANB, aan die
woord op dié organisasie se stigtingsvergadering.

(Vervolg op bl. 5)



mede Afrikaners te vervul. Dis immers alleen 'n volk wat bereid is
om te staan by dit wat reg is en sy eie te verdedig, wat teen die
Uhuru-gees van Afrika sal bly staan. Dít is die uitdaging wat
Afrika aan die Witman rig: Staan op, verdedig jouself, of word
deel van die Swartman se "democracy" waarin jou Witmanskap en
die welstand van Afrika vir ewig sal verdwyn.

Daar is hiernaas inderdaad geen ander alternatief nie, want dit
gaan lankal nie meer oor hoe vinnig die Afrikaner homself kan
verryk of hoe rats hy sy finansies kan bestuur, sodat hy, as die
oomblik aanbreek, iewers elders sy veiligheid kan gaan koop nie!
Nee, die roepstem wat ons lok moet eerder die een wees wat ons
laat trou sweer aan mekaar en aan ons geloof. Daarom weier die
ANB om te buig en weier ons om weg te vlug na veiligheid, weg
van die graf van ons volk in ons vaderland. Ons maak eerder
gereed om te veg teen die eise van die antichris. 'n Mens kan
immers nooit wegvlug van jou Afrikanergewete nie. En hoewel
die ANB as beweging nou nog klein mag wees, is die ideale gro-
ter as enigiets wat die tydelike genot van die nuwe Suid-Afrika
mag beloof.

Mnr de Wet het die vergadering daaraan herinner dat die
Afrikanervolk offers sal moet bring, sonder ydele grootmoedig-
heid. Die offers sal ook nie van oppervlakkige verbygaande aard
moet wees nie. Nee, dit moet geskied onder die diepe besef van
die erns van die saak en alleen op die Almagtige en Alwyse be-
stier van ons God. Ons sal by die begin van die aanvaarding van
ons taak en verantwoordelikheid in die ANB moet erken dat ons
land 'n markplein van die wêreld geword het. Swartes stroom in
hul honderd-duisende oor ons grense en na die stede, waar hulle
dakloos en werkloos volgepomp word met die verwagtinge van
sosiale gelykstelling. Ja, immigrante van die eertydse sogenaamde
"frontlinie-state" oorstroom ons land. En in die proses word die
sogenaamde "wonderseun" van die ANC se finansies, Trevor
Manuel, se "prestasies" ontbloot vir die bedrog wat dit werklik is.
Aan die einde van Oktober vanjaar moes hy in die media erken dat
die staat miljoene der miljoene sal moet leen om die ANC se wel-
synstaat in stand te hou! En hoe meer honger mae instroom in ons
land, hoe meer kundige en ervare mense verlaat die land, omdat
hulle vlug na veiligheid en voorspoed. Só word hierdie Voortrek-
kerland 'n land van vreemdelinge en ander wat net hul sakke kom
vul en môre weer verdwyn. Dit word 'n land waar rowers en plun-
deraars floreer.

Wanneer 'n volk uitgedaag word soos die Afrikanervolk in ons
tyd uitgedaag word, en wanneer die spotter vir ons lag en vra
"waar is jou God?", het dit juis 'n prioriteit geword vir 'n bewe-
ging soos die ANB om die volk te monster. Dan het dit tyd geword
vir elke gelowige Afrikanernasionalis om soos 'n Dawid sy klip-
pies op te tel en sy slingervel gereed te maak, want elke dag word
ons God en ons volk gehoon en gespot deur die vyand wat ons
land oorstroom het. Dit het tyd geword om ons gereed te maak en
paraat te word. Ons moet weet hoe om die slingervel te hanteer,
maar ons moet ook weet waar ons krag vandaan kom, omdat ons
in die minderheid is en nie op eie kragte sal kan staatmaak nie.

Mnr De Wet het gesê die Afrikanervolk smag vandag na die
Waarheid. Onderhandelings en veranderings het ons vervreem van
ons wortels en van die waarheid. Die stigting van die ANB is die
eerste tree na nuwe hoop vir ons volk. Van hier af kan ons nou in
geloof vorentoe gaan met hierdie nuwe beweging as die ver-
samelpunt vir hulle wat smag na waarheid en vryheid as alternatief
vir die verandering en valse versekerings van die huidige bestel.
Ons leuse moet egter eerder wees om ons te verinnig in daardie
waardes wat die geskiedenis van hierdie volk gemaak het.

Daar moet egter, wanneer al hierdie riglyne uitgespel word en
strewes vasgestel word, nooit vergeet word dat niks werklik van
die grond af sal kom as elke Afrikanernasionalis nie sy verant-
woordelikheid teenoor sy nageslag erken en aanvaar nie. Uitda-
gings bring verantwoordelikheid. En ons sal nie eendag kan
terugkyk op 'n pad van sukses as ons nie nou hierdie basiese
waarheid insien nie. Daar rus 'n groot verantwoordelikheid op ons
skouers. Daar is werklik niemand anders wat hierdie taak kan aan-
pak en suksesvol kan uitvoer nie. Daarom mag ons nooit die voor-

beeld van ons volkshelde miskyk, waar hulle voldoen het aan die
eise van plig en verantwoordelikheid en die trou wat hulle hierdeur
aan hul volk bewys het nie.

Dit is altyd goed om inspirasie en koers te kry uit die geskiede-
nis. Daarom is dit paslik om weer te kyk na die woorde van genl.
Christiaan de Wet, op 5 Junie 1902, nadat die oorlog verby was en
die Boervolk verslae die toekoms moes ingaan. Hy het gesê: "Julle
het uiteindelik julle vryheid en onafhanklikheid verloor. Ek voel
verskriklik jammer vir julle. Nietemin, my liewe vriende, julle hoef
nie grootliks teleurgesteld te voel oor julle verlies nie. Julle het nie
dit verloor wat julle as belangrikste ag nie. Wat julle verloor het,
is julle land, politieke vryheid en onafhanklikheid, julle myne en
plase, en dit behoort alles aan hierdie wêreld. Julle is mos nog
altyd gevoed deur daardie edele Belydenis uit die 17de eeu. Julle
hoop lê nie hier nie, maar daar Bo. Julle Bybel leer julle om jul
hoop te stel op die stad wat fondamente het wat deur God gelê is.
Deur hierdie verlies van grondgebied, vryheid en onafhanklikheid
sal julle nog die belangrikste prediker van die wêreld word. Julle
sal werk ten einde God se boodskap van waarheid en ewige lewe
aan die wêreld te verkondig. Julle het slegs die klein dingetjies
verloor en het die groot dinge ontvang. Julle het verloor in die
hoogtes, maar gewin op die Hoogte. Ek het geen twyfel daaraan
nie dat Suid-Afrika deur die wêreld geken sal word vir sy edele
gedagtes."
Hierdie boodskap van die ou generaal wat te vinde is in die Oor-

logsmuseum in Bloemfontein, verskaf die nodige riglyne vir 'n
volk in nood. Hierdie boodskap omlyn ook die keuses wat gemaak
moet word. Wil die volk hulle gelyk laat vee deur die liberalisme?
Sal hulle kinders eindig as knegte van hulle wat nou oor ons
regeer? Wil ons die dwaalleer wat nou verkondig word aanvaar bo
die waarheid van die Skrif?  As dit so is, moet die ANB die ver-
antwoordelikheid neem om te waarsku dat die Afrikaner uiteinde-
lik saam met die wêreldling uitgewerp sal word op die ashoop van
die wêreld om in skaamte deur die wind verstrooi te word. As dit
ons volk se keuse is om die wêreld ter wille te wees en om daar-
mee saam alle beginsels van fatsoenlikheid en selfrespek oorboord
te gooi, sal die ANB sy plig versuim as ons swyg. In aanbidding
van die wêreld verloor 'n volk sy perspektief. Weldra vervaag die
wete en geloof oor wie jy is en waar jy vandaan kom. Dan moet
verinniging en veredeling van Afrikanerwaardes plek maak en
ruimte skep vir nuwe idees wat vloek teen ons aard en ons ge-
skiedenis.

Mnr De Wet het ten slotte beklemtoon dat ons teen hierdie tyd
moet weet dat daar vir die Afrikaner geen hulp sal wees uit ander
oorde nie. Nie Amerika of Brittanje moet gesien word as bond-
genote wat ons dalk sal help voor die ANC-kommunis ook ons
grond van ons afneem nie. Amerika en Brittanje het 'n rekord van
verwoesting van Blanke beskawings ten gunste van die saak van
die kommunis. Dit is immers juis by die regerings van dié lande
waar die geldmagnaat sy hulp kry om sy planne deur te voer. Nee,
ons pad moet die pad wees wat in Jeremia 6 aanbeveel word. Dit
is die ou paaie, waar die goeie weg te vind is. Soos dr. DF Malan
in sy beroemde Quo Vadis-toespraak die volk voor die keuse
tussen die pad van die liberalis en die pad van die nasionalis ge-
stel het, moet die ANB vandag weer daardie keuses stel en ini-
siatief neem om die volk te lei op die beproefde pad van ware
nasionalisme.

Mnr De Wet het sy strydgenote in die pasgestigte nuwe bewe-
ging ter afsluiting geïnspireer met die woorde van 'n onbekende
digter, waarmee hy die hoop uitgespreek het dat ons volk in die
ANB saam die herrysenis van ons glorie sal ervaar:

"Wie nie deur die gloed getree het
en nie deur die vuur geseën is nie,

Wie nie die stryd ook saamgestry het nie
Het God nie self ontmoet.

"Wie nie geloof gaan oprig het
toe ons deur nag oorval is nie,
kan nie môre as die ligdag kom

leier tot die eindbestemming wees!      
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Die lewe op aarde is 'n pos waar God ons geplaas het, en ons moet
daar bly totdat Hy ons daarvan wegroep! Elkeen van ons is met 'n
spesifieke doel in hierdie pos aangestel, nie net om as indiwidu ons
lewe te rig nie, maar in gemeenskap met ander om in 'n bepaalde
groep die aardse tog te voltooi. As enkelinge sal sommige vryge-
spreek wees, en nie voor Sy Regterstoel verskyn om veroordeel te
word nie, ander sal wel rekenskap moet gee en veroordeel word.
Feit is die beoordeling sal gaan of daardie pos van die lewe op
hierdie aarde met waardigheid beklee is.
Alhoewel die lewe saam gebaan word en as enkelinge baie reeds

van hul pos weggeroep is -- en nog weggeroep gaan word -- stel
ons HEER en MEESTER dit baie duidelik dat die dag gaan aan-
breek waarop Hy op 'n wolk gaan kom om die oorblywendes op
eens saam met die wat Hy vroeër weggeroep het, een vir een te
oordeel of vry van oordeel te stel.

Dit sal nie 'n oordeel wees vir wat ek of jy vir onsself gedoen of
vermag het nie! Wat sou die doel wees om iemand in 'n pos aan te
stel om te werk en te leef slegs vir hom- of haarself. Geen werkge-
wer stel iemand in 'n pos aan as dit nie tot die werkgewer se voor-
deel of wins is nie! Die werkgewer betaal die werknemer vir sy
dienste ja, maar die werknemer moet die opdragte en reëls van die
werkgewer na behore nakom, so nie word die werknemer ontslaan. 

Die pos van lewe op aarde waar God ons geplaas het is nie son-
der voorwaardes en reëls nie! Die beloning wat Hy het vir dié wat
hierdie voorwaardes en reëls nakom, is groter as al die skatte van
die wêreld. Die beloning is die ewige lewe van rus en vrede met
onverpoosde Geluksaligheid. Nooit meer treurigheid nie, nooit
meer pyn nie, nooit meer vrees nie, maar aanmekaar lag van
vreugde en geluk met Sy lieflike teenwoordigheid.
Die feit dat die Afrikaner huidiglik deur die barbaredom oorheers

en onderdruk word, moet nie die indruk wek dat God Hom van
ons volk onttrek het nie! As dit so sou wees, sou ons nie vandag,
na meer as tien jaar uitgelewer aan hierdie moordlustiges, nog hier
gewees het nie! Kyk na die res van Afrika! Waar is en wat het van
die witmense daar geword? Met 'n geskiedenis van 352 jaar van
stryd om voort te bestaan kan dit tog duidelik gesien word dat die
Afrikaner hier in SA in aansyn geroep is om die wêreld te rig op
die Almag van die Enigste Waaragtige God. 

Die Wonderbaarlike voortbestaan van hierdie klein volkie wat
met die grootste "wêreldse magte" nie ten gronde gerig kon word
nie. 'n Volkie wat sedert sy ontstaan onderdruk is, maar altyd in
geloof steeds vorentoe gebeur het. 'n Volkie wat telkemale plat-
geslaan is, wie se vroue en kinders vermoor is, wie se vee vermink
en gedood is, wie se huise en landerye geplunder en afgebrand is!
Dié volkie het elke keer daarna Wonderbaarlik opgestaan. Elke
keer tot die roem en eer van sy Skepper.
Die Afrikanervolk is hier aan die Suidpunt van Afrika in die lewe

geroep, in 'n pos van lewe op aarde hier in SA aangestel, nie elders
nie, maar hier! As enkeling, as gesin, as gemeenskap as volk deur
God in 'n pos van lewe aangestel. Niemand kan die Afrikaner uit
hierdie pos wegroep anders as Hy wat ons hiertoe geroep het nie!
Ons moet daarop let dat God ons beveel om getrou te wees aan ons
roeping. Dus moet ons soos ons voorvaders en moeders, getrou aan
hulle Goddelike roeping, ook alles en almal wat ons daarvan wil

beroof met alle mag tot ons beskikking teen staan. 
Die Gelofte en oorwinning van 16 Desember 1838 is 'n les vir die

wat twyfel, vir die wêreld, vir die heidense barbaredom dat God
die Afrikaner hier in 'n pos van lewe aangestel het omdat Hy dit so
gewil het en daarom nie deur 'n oormag van duisende verslaan kan
word nie! 
Die Gelofte en die oorwinning beteken dat God met daardie oor-

winning ook gekonstateer het dat Hy die Afrikanervolk in Suid-
Afrika aangestel het om nie ondergeskik aan die barbaredom te
wees nie. Die feit dat die rede vir die Groot Trek was om onder
die vreemde juk uit te kom en dit opgevolg is met die slag van
Bloedrivier wat daarna weer na 'n Gelofte en Belofte gelei het tot
die oorwinning by Majuba, dui 'n duidelike koers van vryheidstryd
vir die Afrikaner aan. 'n Vryheidstryd waar die eer en roem van die
oorwinnings ten aanskoue van die wêreld God en God alleen
toekom. Geen sterfling kan betwis dat die Afrikaner se herlewing
en herrysing elke keer na 'n nederlaag bo-menslik van aard is nie,
en dat God se Almag daarmee aan die wêreld betoon is nie.

Die viering van Kersdag, alhoewel nie deur God ingestel nie,
maar 'n dag wat gekies is om Jesus se koms te herdenk! Ook in
hierdie tyd van verdrukking 'n geleentheid vir die gesin, familie en
vriende om saam te kan verkeer! Mag daardie saam verkeer wees
om Hom in dankbaarheid te vereer omdat Hy gekom het om ons,
nie net as enkelinge van die verderf te verlos nie, maar ook as volk.
Mag hierdie dag in hierdie smartvolle tyd vir ons volk saam met
die hartseer vreugdevol wees. Laat ons in hierdie tyd ook dink aan
ons Volksgenote in die gevangenis, aan hulle gesinne! Manne wie
se name by die Afrikaner se heldedom gevoeg moet word. Manne
en gesinne wie se lyde ons elke dag aan die vryheidstryd om Sy
Naam ontwil herinner.
Die nuwe jaar lê nou voor. Daar is niks wat 'n aanduiding gee dat

die Afrikaner in die jaar 2005 beter daar aan toe as in 2004 sal
wees nie. Die ANC regime sal net soos in die afgelope 10 jaar
voortgaan om die Afrikaner van besittings te beroof en ontwapen.
In die nuwe jaar sal dit teen 'n al vinniger tempo geskied. Misdaad
sal toeneem met min of geen beskerming vir die Afrikaner nie.
Soos nou ook met die HNP gebeur het sal 'n toestand van meer
"hendsoppers" en "joiners" aan die orde van die dag wees. Meer
sogenaamde Afrikanerleiers sal met 'n skyn van regsheid op die
voorgrond tree om die Afrikaner tot liberale denke en aanvaarding
van die status quo te oortuig. Al meer sal kerkvaders in naam van
vrede op verdraaide Bybelse gronde by die Afrikaner 'n skuld-
gevoel oor sy verlede probeer wek.

Die aanslag teen die Afrikanerdom sal in 2005 in sy felheid toe-
neem! Donker en duister lyk die toekoms, maar in wanhoop durf
die Afrikaner nie verval nie! In die komende jaar sal die ANB die
Afrikanervolk oproep om hom gereed te maak om betyds laer teen
die finale aanslag te kan trek. In die jaar wat kom moet die Afri-
kaner sy bereidwilligheid toon dat hy die pos waarin God hom
aangestel het sal verdedig al sou dit die hoogste offer verg! In die
Gelofte is vasgelê: Die les! Die Betekenis! Die Koers! vir die Afri-
kanerdom en toon dat die Afrikaner deur Hom waardig geag word
om die stryd tot eer en verheerliking van Sy Heilige Naam as die
enigste Waaragtige God van die wêreld te voer!                    
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Boodskap vir 2005 van Willie van der Grijp, ANB voorsitter:

Die Betekenis en die Koers wat die Gelofte aandui!

Die amptelike geboorte van die ANB
DIE foto hiernaas verteenwoordig ‘n baie geskiedkundige oomblik. Wie sou ooit kon dink dat dit so
beskik sou word dat die stryd van die Afrikanernasionalis hier aan die einde van 2004 wéér gesui-
wer moes word! Na maande van stryd, wat selfs vir harde en ervare manne soms met worsteling, pyn,
bitter teleurstelling en trane gepaard gegaan het, het die oomblik op 6 November 2004 aangebreek
waarop een van die mees deurwinterde Afrikanernasionaliste in hierdie stryd, mnr. Roelf Martins, na
vore getree het en op die ANB se stigtingsvergadering die amptelike voorstel vir die stigting van ‘n
nuwe organisasie met ‘n roerende mosie gemaak het. Hierdie mosie is eenparig aanvaar deur meer
as 200 Afrikanernasionaliste in die saal. So is die ANB gebore. En die stryd duur voort!            



DIE Grondslag van die Afrikaner Nasionalistiese Beweging staan
vas omdat die fondament gelê is op die onfeilbare en ewige Woord
van God. Dit is die beskeie mening van die ANB dat die Christen
Afrikaner, hom kan identifiseer met die grondslag van die ANB.

Hierdie stelling word nie ligtelik gemaak nie, want na vele oor-
weging en intense navorsing was die finale slotsom dat daar alleen
na die Woord van God gegaan kan word as die enigste ware riglyn
om die Afrikanervolk in hierdie krisisuur te bemoedig met geloof en
krag vir die stryd wat wag.
Alleen deur hierdie Grondslag in stand te hou sal die ANB deur die

genade in staat wees om ook ons doelstellings te verwesenlik, en
daardeur die Afrikanervolk weereens tot selfrespek en trots te lei.

Menige Tommie was onbewus van die Boervolk se Volksiel en
geloofskrag. Hoeveel maal het die vyand van die Afrikanervolk nie
voor ware koninginne gestaan nie. Nie koninginne wat adel was
deur geboorte en paleise nie, maar adel deur die grasie van God. Op
hulle hoofde was nie mensgemaakte krone nie, maar selfgemaakte
kappies, daarom het die vyand nie geweet dat hulle eintlik moes sid-
der voor die blik van die Boervrou wat van 'n ander majesteit – die
majesteit deur God aan hulle gegee – gestaan het nie. By daardie
God, die God van die konsentrasiekamp-beproewing, maar ook die
God van die Bloedrivier-redding, staan en buig die ANB. Om te kan
oorwin het ons u, mede volksgenoot, se hulp en steun nodig.
Kom ons probeer om te ywer, te gee en veral te offer vir die doel-

stellings van die ANB, sonder om vir een oomblik te dink watter
voordeel ons persoonlik daaruit kan put.  Indien ons ons persoonlike
godsdiensvoorkeure of enige ander stempel op die ANB probeer
afdruk en die ANB probeer manipuleer om aan ons persoonlike
ambisies en behoeftes te voorsien, sal ons niks bereik nie.  
Laat ons immer waak teen 'n gekibbel oor Skrifuitleg en 'n menigte

ander beuselagtighede waaroor niemand van ons per slot van sake
al die kennis in pag het nie. Die doel om weer vry te wees in ons eie
Suid Afrika oorskadu alle kleinere verskille. Indien ons dié doelwit
najaag met die Woord van God as riglyn, sal niks ons kan keer nie.

Ten slotte moet elkeen homself afvra: Indien ek nie nou aan die
stryd gaan deelneem nie, wanneer? Indien ek nie deel aan die stryd
gaan hê nie, wie anders sal die stryd namens my stry?               
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Afrikanernasionaliste kan verenig
onder die grondslag van die ANB

GGGG RRRR OOOO NNNN DDDD SSSS LLLL AAAA GGGG EEEE NNNN   
DDDD OOOO EEEE LLLL SSSS TTTT EEEE LLLL LLLL IIII NNNN GGGG SSSS   

VVVVAAAA NNNN   DDDD IIII EEEE   AAAA NNNN BBBB
GRONDSLAG

 Die Christelik-nasionale lewens- en wêreldbe-
skouing van die Afrikanervolk, wat sy roeping in die
lig van die Woord van God wil uitleef.  Met die Woord
van God word verwys na die Bybel soos dit in 1933
in Afrikaans vertaal is en in 1953 in kleinere opsigte
hersien is.

DOELSTELLING

 Om op die basis van Christelike Afrikanernasio-
nalisme die Afrikanervolk in te lig, te motiveer en te
versamel met die doelwit dat die Afrikanervolk weer
sy vryheid en sy vaderland sal herwin.

 Om die Afrikaner se taal  Afrikaans, in ere te her-
stel en dit te handhaaf en uit te bou as volkbindings-
faktor.

 Om Afrikaners op te roep tot die herstel van hul
selfrespek, deur die handhawing van 'n hoë sedelike
peil en 'n voortreflike voorbeeld van gedrag op alle
terreine van die lewe.

 Om die Afrikaners se volkstrots te laat herlewe
deur kennis van hul geskiedenis en die helde in hul
voorgeslagte, maar ook die prestasie van volksge-
note in die hede.

 Om Afrikaners voortdurend op te roep om terug
te keer na God en die geloof van hul Protestantse
voorgeslagte, hul volk, kultuur en tradisies.

 Om Afrikaners se geestelike weerbaarheid te ver-
sterk, deur hulle in te lig oor die rol wat magte in die
verlede gespeel het en tans speel, om die volk te
vernietig.

 Om op alle terreine in die bres te tree vir Afrika-
ners en die Afrikanervolk teen aanvalle, beswadde-
ring en leuens van kwaadwilliges en vyande.

 Om rasvermenging op alle terreine en met alle
middele teen te staan.

Deur Hendrik de Wet, ondervoorsitter van die ANB

ANB KONTAK BESONDERHEDE
Indien u enige verdere inligting verlang kontak gerus enige
van die ANB Dagbestuurslede.
 Willie van der Grijp (Voorsitter) -  Tel (015) 307-7795
 Hendrik de Wet (Ondervoorsitter)  - Tel (048) 885-9039
 Mornay Jansen (Penningmeester) - Tel (051) 446-2513
 Jannie Brink (Sekretaris)         - Tel (011) 787-7895

- Faks (011) 787-8312
 Johann Grobler (Addisionele lid) - Tel (014) 763-3920

Rig alle korrespondensie aan:
Die Sekretaris

Afrikaner Nasionalistiese Beweging
Posbus 293, Ferndale, 2160
e-pos:  brintek@hixnet.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)



 Mnr  Frans Bennett van Pretoria

 Mev  Stienie Bosua van Alma

 Mnr Joop en mev  Hettie Brown van Pretoria

 Mnr Johan en mev  Suzette de Ridder van Pretoria

 Mev  Sarie  Els van Pretoria

 Mnr Hans Kumpf van Witrivier

 Mnr Manie en mev  Engela Liebenberg van Pretoria

 Mnr Joppie Marais van Delareyville

 Mnr Roelf en mev  Mariechen Martins van 
Hendrik Verwoerddam

 Mnr Daantjie en mev  Hester Mentz van Wesselsbron

 Mev  Annie Olivier van Pretoria

 Dr Gert en mev Nancy Reinecke van Pretoria

 Drs  Simon Scheepers en Alice Kiessig 
van Bloemfontein

 Mnr Herman en mev Marie Steyn van Witrivier

 Mnr Nick en mev Anna Theunissen van Sentrum

 Mnr Faan en mev Baps Theunissen van Sentrum

 Mnr Piet en mev Petro van den Bergh van Pretoria

 Mnr Manie en mev Alveleen van Heerden 
van Johannesburg
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ANB Nuusbrief!ANB Nuusbrief!
Indien u steeds dié Nuusbrief wil ontvang! Teken asb. daarop in deur hierdie vormpie te
voltooi, uit te knip en aan die ANB, Posbus 293, Ferndale. 2160. te pos. 

Voorletters en van: 

Posadres: 

Poskode:

Tel:    ( ) 

Faks: ( ) 

e-pos adres: 
Handtekening

BESKERMHERE EN -VROUE VAN DIE ANB
Die Afrikaner Nasionalistiese Beweging het van ons mees senior Afrikanernasionaliste wat 'n bewese bydrae
tot die handhawing en uitbouing van Afrikanernasionalisme gelewer het, uitgenooi om as beskermhere en
-vroue van die ANB op te tree.
Die ANB bedank hierdie Afrikanernasionaliste wat dit hul laat welgeval het om in hierdie hoedanigheid op te tree.
Ons bring hulde aan hulle vir die opofferinge en voortreflike voorbeeld van Afrikanernasionalisme.  Ons spreek
die hoop uit dat die ANB hulle in alle opsigte waardig sal wees.
Die ANB stel graag met trots aan u voor:

Só lyk die eerste Dagbestuur van die Afrikaner Nasionalistiese
Beweging (ANB), soos dit op die stigtingsvergadering op 

6 November 2004 in Akasia gekies is. 
Voor, vlnr. sit mnre. Hendrik de Wet (ondervoorsitter), Willie 

van der Grijp (voorsitter) en Mornay Jansen (Penningmeester)
Agter, vlnr. staan mnre. Jannie Brink (Sekretaris) en 

Johann Grobler (Addisionele lid)

En hier is die Dagbestuur:


