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ANB KIES NUWE DAGBESTUUR
DIE ANB se derde jaarvergadering in Verwoerdburg was 'n beson-
dere geleentheid. Dit was inderdaad die begin van 'n nuwe era vir
dié beweging.  Vir die eerste keer sedert die stigting van die ANB in
2004 moes daar 'n nuwe voorsitter gekies word, as gevolg van die
afsterwe van mnr. Willie van der Grijp in Augustus vanjaar.

Mnr. Koos Venter van Verwoerdburg is onbestrede verkies as die
nuwe voorsitter van die ANB, nadat hy deur een van die ANB se
mees senior beskermhere, mnr. Joop Brown, voorgestel is. Mnr.
Johann Grobler is ook onbestrede herkies as ondervoorsitter, terwyl
mnre. Mornay Jansen en Jannie Brink in hul onderskeie poste as
penningmeester en sekretaris sonder teenstand herkies is. Vir die pos
van addisionele Dagbestuurslid was daar twee kandidate. Mnr.
Carel van der Grijp is uiteindelik in dié pos verkies.

Na sy verkiesing het mnr. Venter gesê dat hy besonder bevoorreg
voel om die vertroue van die ANB se Hoofbestuur te geniet vir
hierdie belangrike taak wat vir hom voorlê. Hy het  ook gesê dat hy
in die verlede verkies het om in die agtergrond sy deel vir die stryd
te doen, maar dat hy die uitdaging aanvaar om te verseker dat die
goue draad van die suiwer beginsels van Afrikanernasionalisme
ongeskonde aan ons nageslag oorhandig kan word.

Mnr. Carel Van der Grijp het aan die vergadering 'n brief voorge-
hou wat sy vader kort voor sy afsterwe aan die ANB se Hoofbestuur
gerig het. Dit was 'n kort, maar kragtige boodskap van hoop en
vertroue in die stryd van Afrikanernasionalisme, wat aan elke teen-
woordige die nodige inspirasie gegee het om die stryd voort te sit.
Mnr. Grobler het hierna die vergadering toegespreek met 'n besie-

lende boodskap waarin hy hulde aan die Afrikanervolk se helde
gebring het. Mnr. Grobler het beklemtoon dat die Afrikanervolk
se heldegalery nie noodwendig net bestaan uit oorlogshelde en

staatshoofde of hoogwaardigheidsbekleërs nie. 
"Afrikanervolkshelde, is in hierdie geval mense wat met hulle hele

lewe in diens van die Afrikanervolk gestaan het. Dit is mense wat
kenmerkend onkreukbaar, beginselvas en beslissend was. Dit was
Bittereinders wat moed en 'n onverwoesbare geloof in die reg van

hulle saak gehad het. Dit is mense  wat deur hul dade en
hul denke 'n daad tot behoud van ons as blanke volk
gepleeg het. Daar is soveel om op te noem dat heelwat
tyd daaraan bestee sal word en dan sal daar name en
gebeure  wees wat sonder opset uitgelaat kan word", het
mnr. Grobler gesê. 

Hierdie helde se nalatenskap is groot in omvang deur
hulle voortdurende stryd vir beginsels, vir ideale, vir ge-
regtigheid en vir Afrikanernasionalisme. 'n Groot daad
hoef nie begelei te word deur die gebulder van kanonne
nie. Dit kan 'n eenvoudige besluit wees. Daar moes keuses
gemaak word van stryd en opoffering, of aanvaarding en
vernietiging, want die aanslag in die verlede is net soos in
die hede gemik op die siel van die Afrikanervolk.

Deur nee te sê vir toegewings, nee vir onderhandelings
met die vyand, nee vir samewerking met volkversakers
en nee vir die verslapping van beginsels, en besiel met
Afrikanernasionalisme, het hulle die vermoë gehad om
hul volk op te beur, aan te spoor en te motiveer om met
die stryd voort te gaan.

Na 'n heerlke ete wat deur mev. Sonja Venter en haar
medewerkers voorberei is, het die Alma-tak van die
ANB, Hoofbestuurslede vergas met 'n konsert, wat san-
gitems, klavieruitvoerings 'n voorlesing en 'n opvoed-
kundige toneelstuk ingesluit het.                                              

Die nuwe Dagbestuur van die ANB, soos verkies op 
3 November by dié beweging se Jaarvergadering. 

Voor (vlnr) mnre. Mornay Jansen (penningmeester), Koos
Venter (voorsitter), en Johann Grobler (ondervoorsitter).

Agter staan mnre. Carel van der Grijp (addisionele lid) en
Jannie Brink (sekretaris).

Dié drie susters het aan gaste bewys dat drie mense gelyktydig ‘n klavier kan
bespeel. Hier lewer Lydia Zeevaart en Jana en Rentia de Villiers ‘n gesament-

like vertoning op die klavier. Dit was een van die konsert-items wat deur die
Alma-tak van die ANB aangebied is.



Die Gelofte
Ons staan weer op die vooraand van dié belangrikste datum van die
jaar vir die Afrikanervolk. Een van die dae is dit weer Geloftedag.
Ons beleef vandag byna daagliks aanslae op die siel van die Afrika-

nervolk. Ons godsdiens en geloof, kultuur en waardes is aanhoudend
in die spervuur en ons geskiedenis word verkleineer en verdraai. 
Daar is baie Afrikaners wat glo dat ons volk inderwaarheid gebore

is by Bloedrivier op 16 Desember 1838. Miskien is dit juis daarom
dat hierdie deel van ons geskiedenis so vel onder die aanvalle van
ons vyande deurloop. In hierdie Nuusbrief het ons byvoorbeeld
vroeër berig oor die boek Oes die Stormwind, wat 'n skaamtelose en
leuenagtige aanval op die siel van ons volk is. 
In die era waarin ons tans leef, kan twee aspekte van ons volkslewe

sterk vergelyk word met die omstandighede van die Voortrekkers
by Bloedrivier. Dit is die feit dat ons aan die een kant oorgelewer is
aan 'n vyand wat geen genade met ons sal betoon nie. Hulle het net
een doel, en dit is om ons te verdelg. Aan die ander kant is ons situa-
sie dieselfde, omdat ons behoort te besef dat ons op ons eie as
mense nie hierdie situasie sal oorleef nie. Dit is hier waar ons geloof
tot die uiterste getoets en beproef sal word.
Daar is baie getuienis dat daar 'n paar wonderwerke gebeur het in

die 24 uur rondom die slag van Bloedrivier. Dink maar aan die digte
mislaag (ongehoord vir Desembermaand) wat die laer van Andries
Pretorius en sy 460 man op die nag van 15 Desember 1838 oordek
het en wat 'n beplande nagtelike aanval deur die Zoeloemagte
verongeluk het. Dink maar aan die feit dat nie 'n enkele perd of os
in die hewige geveg verbouereerd geraak het en uit die laer probeer
breek het nie! Só kan 'n mens voortgaan. Die feit dat 460 Boere
sowat 3000 Zoeloes uit 'n mag van byna 12 000 in die slag kon
dood, is opsigself 'n wonderwerk. 
Vandag word daardie geskiedenis verdraai. Daar word beweer dat

die boere se wapentuig aan hulle 'n onregverdige voordeel gegee
het en dat dit inderdaad 'n ongebalanseerde stryd was, wat in elk
geval deur die boere gewen sou word.
By al die toetse wat ons volk moet deurmaak in hierdie smeltkroes-

proses waardeur ons geslag na geslag gelouter word, sal ons moet
besef dat ons situasie in nog 'n opsig ooreenstem met dié van die
Voortrekkers in Natal. Dit is dat ons geloof weer tot die uiterste
beproef sal word. Ons is in byna dieselfde oënskynlik hopelose
situasie as wat die Voortrekkers was aan die einde van 1838.  Ons
is ook uitgelewer aan die bloeddorstigheid van die Swart barbaar.
Maar ons as Afrikanernasionaliste hou die laaste fakkel van hoop
vir die oorlewing van ons volk omhoog.
Daarom kan ons nie anders as om ons volk hier kort voor Gelof-

tedag op te roep om ons gelofte aan God te eer en te hou nie. Neem
u kinders en kleinkinders saam. Laat ons dié geleentheid tot ware
verootmoediging gebruik. Laat ons, ons gelofteskuld betaal, sodat
ons weer voor Hom kan buig in ons smeekgebed om redding uit die
haglike situasie waarin die Afrikanervolk hom in 2007 bevind.  

Die ANC
Tot op hede het senior lede uit die binnekring van die ANC aan-
houdend in die media ontken dat die party erg verdeeld is. Hoe
nader ons egter kom aan die ANC se groot partykonferensie in die
eerste week van Desember, hoe duideliker word dit dat daar som-
mer baie ernstige probleme in dié party is. 

Soos voorheen al in hierdie kolom geskryf is, raak dit by die dag
duideliker dat Jacob Zuma steeds in die binnebaan is op pad na 'n
oorwinning in Desembermaand, wat hom die nuwe president van

die ANC sal maak. Dit sal natuurlik ook beteken dat hy die logiese
kandidaat sal wees om uiteindelik in 2009 die nuwe president van
Suid-Afrika te word. 
Ons het ook voorheen in hierdie kolom voorspel dat daar magte

is wat tot op die laaste 'n desperate poging sal aanwend om te ver-
hoed dat Zuma wel president van die ANC en uiteindelik van die
land word. Daardie magte het skynbaar nie hul kaarte reg gespeel
nie. Die tyd is besig om vir hulle uit te loop. Hoewel dit vroeg in
November -- 'n maand voor die ANC se konferensie -- bekend ge-
word het dat die vervolgingsgesag wel vir Zuma kan hof toe sleep
en voortgaan met die saak van bedrog- en korrupsieklagtes teen
hom, lyk dit nie of dié feit enige verskil gaan maak nie. Dit lyk of
hy en sy ondersteuners onverstoord voortgaan met sy aanslag op
die leierskap.
Daar is egter 'n aspek rondom die verwikkelinge in die ANC wat

nie genoeg in die openbare pers bespreek word nie. Dít is die etniese
woelinge wat met die huidige stryd in die ANC gepaard gaan.
Zuma is in die eerste plek 'n Zoeloe, dan 'n kommunis en dan 'n lid
van die ANC. Sedert die ANC die beheer oor die land oorgeneem
het, is daar duidelike tekens van 'n Xhosa-kabaal wat stewig in die
Suid-Afrikaanse samelewing gevestig is. Dit is logies dat hierdie
kabaal bedreig sal word as Zuma die president word. 
Daar kan dus geen twyfel wees nie dat ons vanaf Desember 2007

'n baie opwindende, maar ook 'n baie gevaarlike era in die politiek
van die nuwe Suid-Afrika sal binnegaan. Hierdie era kan die geeste-
like én fisiese oorlewingvermoë van die Afrikanervolk ook tot die
uiterste beproef.  Daarom moet ons nou harder werk as ooit tevore
om bymekaar te bring wat uit innerlike oortuiging bymekaar hoort!

Eenheid en samewerking
onder Afrikaners

Daar is weer roeringe in Afrikanergeledere om Afrikaners in een
front te "verenig". Terselfdertyd word die baie ernstige saak van
volksverootmoediging ook weer gebruik om skynbaar Afrikaners
in beweging te probeer kry.
Die ANB is in die verlede al baie verkwalik as ons skepties staan

teenoor mense wat skynbaar "uit die bloute" op die toneel verskyn
en dan skielik alles en almal wil betrek by hierdie soort aksies. Die
ANB is 'n nasionalistiese organisasie wat baie sterk klem lê op
getrouheid aan vaste beginsels.  Die geskiedenis het bewys dat dít
die enigste manier is om geloofwaardigeheid te verdien en volhou-
baarheid te bewerk.
As daar dan 'n vergadering vir die volk gereël word om die volk

tot verootmoediging op te roep, moet geloofwaardigeheid met sui-
wer beginsels verkry word. As die organiseerders dus 'n man soos
die sanger en akteur, Steve Hofmeyr, as 'n "geliefde" onder die
"volk" voorstel en met trots aankondig dat hy deel sal vorm van hul
program, begin die rooi ligte flikker. Hofmeyr het homself al her-
haaldelik skuldig gemaak aan die pleging van heiligskennis met sy
godsdienstige uitsprake in die openbaar. Uit hierdie uitsprake en
Hofmeyr se betrokkenheid by groepe soos die "nuwe Hervormers"
is dit baie duidelik dat hy homself eerder tuisvoel onder die agnos-
tici en deïste as onder gelowige Protestante Christene en Afrikaner-
nasionaliste. Hoe kan mense wat Afrikaners plegtig oproep tot die
ernstige saak van volksverootmoediging dan van Hofmeyr praat as
"die Afrikanervolk se geliefde Steve Hofmeyr" en hom boonop
nooi om as kunstenaar by die verootmoedigingsgeleentheid op te
tree?  Hoe kan van die ANB as beginselvaste beweging verwag
word om hierdie soort oproep te steun?

Dieselfde geld vir ander aksies tot "eenheid" of pogings om 'n
volksfront te stig, terwyl mense wat gister nog as verraaiers uitge-
kryt is en wat stééds pens en pootjies binne die goddelose stelsel
van die ANC sit, hul goddelose grondwet eerbiedig én saam met
hulle skel teen ons volk se verlede onder leiers soos Malan,
Strijdom en Verwoerd, ook genooi word om deel te vorm van die
nuwe volksfront? 
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Dit het alles begin met die "Maori of twee"… Sedert John Vorster
destyds kort na die dood van dr. HF Verwoerd begin het met toege-
wings aan die druk van die liberale wêreld oor rasvermenging op die
sportveld, het die proses van die uitverkoping van die Afrikanervolk
begin. Regdeur hierdie proses het die Afrikaner se verknogtheid aan
sport 'n besondere belangrike rol gespeel in die verhaal van die ver-
knegting van 'n eens trotse volk.

Sport -- spesifiek internasionale deelname vir Suid-Afrikaanse
sportmanne en -spanne -- was sedert die vroeë 1970's gereeld die
geelwortel wat voor die neus van die Afrikanerpubliek gehang is om
hulle te oortuig om die verloopte NP-regering se uitverkoop-beleid te
steun. Die ironie van hierdie feit is dat sport sedert die oorname van
die ANC meer met politiek deurtrek geraak het as ooit tevore. Die
Afrikanerpubliek het dus in die uitverkoop-proses nie net sy vryheid
en sy eersgeboortereg verloor nie, maar die geelwortel wat voor sy
neus gehang is, was bitter en onverteerbaar toe hy dit uiteindelik in
die hande kon kry!
Kort na die oorname van die ANC is sport weer gebruik in 'n nuwe

politieke klugspeletjie. Daar is vir die Afrikanervolk vertel dat sport
die towerstaf sou wees om die "nuwe nasie", wat kwansuis met die
oorname van die kommuniste gebore is, te verenig en te versoen. 'n
Jaar na die kommunistiese oorname het die oorwinning van die
Springbokrugbyspan in die wêreldbekertoernooi, wat in Suid-Afrika
aangebied is, reg in die hande van die nuwe bewind en hul media-
vennote gespeel. 
Vir maande na daardie oorwinning is daar in die media gespog oor

hoe die land se mense "versoen" is daardeur. Almal het dan in die
strate gedans, al het hulle nie eers geweet hoeveel spelers daar in 'n
rugbyspan is nie...

Die harde realiteit het die klug van die groot versoening egter
stelselmatig ingehaal. Namate die kommuniste hulself al hoe dieper
ingegrawe het in elke moontlike posisie waar hulle oor iets of iemand
in die land beheer kon uitoefen, het die glans van die media se skyn-
versoening begin verdof. Afrikaners is teen 'n reuse tempo uit alle
vlakke van die openbare administrasie van die land gedruk. Dit het
stelselmatig wanorde en onbeholpenheid in die openbare lewe verse-
ker. Ons gesondheidsdienste is verwoes, onderwys het 'n tragedie
geword, die sterkste weermag in Afrika is vernietig en van ons land
se eens trotse en effektiewe polisiemag het net flentertjies oorgebly.
Só kan ons aangaan met nog baie meer.

Intussen het die rand begin devalueer. Mettertyd het misdaad die
heel grootste kenmerk van die samelewing in Suid-Afrika geword.
Binne net een dekade vanaf die oorname van die kommuniste het
Suid-Afrika een van die gevaarlikste plekke op die aardbol geword.
Aan die begin van hierdie proses was dit interessant om te sien hoe

die media -- veral die Afrikaanse media -- geskarrel het om die Afri-
kaanse publiek te oortuig dat dinge eintlik nie so erg is nie en dat dit
alles nog sal regkom. Net sodra dit wou lyk of daar opstand en weer-
stand onder Afrikaners opwel, is daar pogings aangewend in die
media om ons te oortuig dat die alternatief -- volgehoue uitsluiting
van Swartes uit die hoofstroom van Suid-Afrika se regering -- 'n baie
groter ramp sou wees as dit wat ons sedert 1994 gekry het. In die
proses om Blankes te paai is sport gereeld deur die media gebruik as
weerligafleiers. Elke moontlike groot sportgeleentheid is heeltemal
buite verband opgeblaas in die media om die aandag af te lei van die
ernstige probleme in die land.
Hier teen die draai van die eeu was dit egter nie meer moontlik vir

die media en die regime om die skyn so maklik voor te hou nie. Al
hoe meer artikels het in koerante begin verskyn wat erken het dat
Suid-Afrika 'n land is in 'n ernstige krisis. Baie Afrikaners wat die
skyn van die utopie van die nuwe Suid-Afrika 'n dekade vroeër ge-

sluk het, het intussen ook begin besef dat hulle met 'n slapriem
gevang is. Die Afrikanermedia --veral Afrikaanse koerante --het ver-
sigtiger begin raak met hul ondersteuning vir die ANC-regime, wat
tussen 1994 en 1999 in die Mandela-era byna onbeskaamd gebeur
het.  'n Nuwe tendens, wat teen die laat 1990's begin spoed optel het,
het ná 2000 deel van die daaglikse bestaan van die samelewing
geword. Blankes --ook Afrikaners --het in groot getalle begin om die
land te verlaat. Teen daardie tyd het elke Afrikaner in die land  reeds
òf self reeds onder die misdaad epidemie deurgeloop òf hy het 'n
familielid of kennis gehad wat die slagoffer van ernstige misdaad
(moord, verkragting, gewapende roof, motorkaping, ens.) was. Net
so het elke Blanke Suid-Afrikaner 'n kennis of familielid gehad wat
die land verlaat het deur na lande soos Amerika, Engeland, Kanada,
Australië of Nieu-Seeland te immigreer.

Vir diegene (veral Afrikaners) wat in die land agtergebly het, het
daar nie veel meer oorgebly om oor opgewonde te raak nie. Die enig-
ste afleiding was natuurlik die goeie ou afgod wat alles begin het --
sport. Veral rugby, by name. Ander sportsoorte het interessant genoeg
baie aansien verloor oor die afgelope sewe jaar of wat. Sedert die
Hansie Cronjé-skandaal is dit 'n ope geheim dat krieket in Suid-
Afrika in 'n krisis gedompel is. Dié sport het ongelooflik baie van sy
status én sy geloofwaardigheid verloor. Toeskouergetalle by plaaslike
krieketwedstryde het so erg begin daal, dat die krieketowerhede
ander planne moes begin beraam om die publiek weer geïnteresseerd
te probeer kry. Maar vir twee wêreldbekertoernooie agtereenvolgens
(2003 en 2007) het politiek die nasionale krieketspan gepootjie.
Deesdae moet hulle al hulself adverteer as die "nasie se span", maar
niemand neem hulle meer ernstig op nie. Van "versoening" vir die
nasie deur dié sportsoort het daar minder as niks oorgebly nie. 

Al wat inderdaad oorgebly het om veral die Afrikaners se aandag
van die chaos en kritieke toestande in die land af te hou, is rugby. En
toe gebeur die "wonderwerk" vir die regime en die media verlede
maand. Ten spyte van al die politieke inmenging, kwotas en media-
manipulasie gebeur die onwaarskynlike -- al die topspanne in die
rugby wêreldbekertoernooi verloor teen die verwagting in teen swak-
ker spanne voor hulle met die Springbokke kon swaarde kruis. Só
beland die Springbokke in die eindstryd teen 'n ondergemiddelde
Engelse span en hulle word weer as wêreldkampioene gekroon!
Die media, die politici en al hul makkers het hul bes probeer om die

euforie van 1995, toe baie naïewe misleide Blankes in Suid-Afrika
nog die sopstorie van "versoening" en 'n "reënboognasie" geglo het,
te herhaal. Maar hul beste poging was net nie goed genoeg nie. Die
oorwinningsoptogte deur die strate was vals en ongeloofwaardig. En
in plaas van juigende Suid-Afrikaners wat hul helde op die hande dra,
was daar hierdie keer 'n horde openbare uitsprake en briewe in koe-
rante se briewekolomme wat onmiddellik, en half verbitterd, die-
selfde deuntjie gesing het -- geluk Bokke, net jammer dis die einde
van 'n era! Ja, die besef is daar dat die einde ook vir die Afrikaner se
gunstelingafgod in sig is. Die kommuniste sal nie langer hul hande
van dié goue gans afhou nie. 
Vergeet van versoening en eenheid. Ná dertien jaar van ANC bewind

is rassepolarisasie, rassehaat en verbittering in die "nuwe" Suid-Afrika
duideliker en groter as ooit in die geskiedenis!  Vir die media en die
ander marionettemeesters van ons samelewing is daar uit hierdie ver-
haal een baie beproefde ou les te leer. Soos die vermaarde Ameri-
kaanse president, Abraham Lincoln meer as 'n honderd jaar gelede al
gewaarsku het: "Jy kan party mense soms mislei en ander kan jy altyd
mislei... maar jy kan nie al die tyd alle mense mislei nie."   
Die een of ander tyd sal waarheid en werklikheid oor leuen en mis-

leiding seëvier. Dít maak ons stryd die moeite werd.                   
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Wat het geword van vrede en voersoening in die nuwe Suid-Afrika? Wat het geword van die "reënboognasie"?
Met sport as agtergrond en deur te gaan kyk na die scenario's rondom die twee rugby wêreldbekers wat
Suid-Afrika twaalf jaar uit mekaar verower het, word die bedrog en die klug rondom hierdie saak baie duidelik,
soos KOOS  VENTER in hierdie artikel verduidelik.



DIE ANB het kennis geneem van die debat wat ontstaan het oor
Deon Maas se eerste rubriek in die Sondagblad, Rapport.

Hierdie debat het vir die ANB egter twee duidelik onderskeibare
aspekte. Eerstens verafsku die ANB die hele sage rondom Maas se
betrokkenheid by die media en veral die rol wat hy probeer speel in
die pers. In die tweede plek vind die ANB egter die histeriese
optrede van die Herstigte Nasionale Party (HNP) in hierdie sage
baie vreemd. Het die HNP dubbele standaarde? Of is hulle geheue
dalk net gerieflik baie kort? Hoe ookal, die HNP het hulself in
hierdie saak bewys as skaamtelose huigelaars.

Die ANB verwerp die wyse waarop 'n man soos Deon Maas in
die media gebruik word om kommersiële waarde tot koerante en 'n
radiostasie soos RSG te probeer toevoeg. Maas het onder die pu-
bliek se aandag gekom as 'n beoordelaar in 'n verspotte realiteits-
televisieprogram wat deur M-Net vanaf 'n Amerikaanse model
nageaap word. Daarna het hy vir Beeld se naweek-bylaag By begin
rubrieke skryf met die oënskynlike doel om die publiek kwaad te
maak deur sogenaamde "heilige koeie" te slag in sy skrywes. Hier-
in het Maas geen respek teenoor enigiemand betoon nie.
Maas het egter 'n paar weke gelede sy hand oorspeel in sy rubriek

in By. Daarna is hy deur 'n student van Stellenbosch ordentlik pak-
slae gegee, wat met 'n netjiese ontleding van Maas se psige na aan-
leiding van een van sy smerige skrywes vorendag gekom het.
Hierna het Maas en Beeld se By-redaksie skynbaar kwade gevoe-
lens teen mekaar ontwikkel. Maas het waarskynlik gevoel dat By
hom moes beskerm het teen die briljante ontleding van die student.
Vir Maas was sy eie medisyne skynbaar een te veel en hy het 'n pa-
tetiese poging aangewend om homself te probeer verdedig. Hy het
skynbaar steeds 'n wrok teen By gekoester oor sy ego wat deur
'n relatief onbekende jongman so deeglik en onseremonieel afge-
blaas is.

Maas se reaksie was skynbaar om sy dienste eers aan die Afri-
kaanse radiostasie RSG en daarna aan Rapport aan te bied. Beide
hierdie instellings het blykbaar geval vir die truuk in 'n poging om
self 'n bietjie kommersiële voordeel uit die Maas-fenomeen te
probeer trek. 

Maas se "debatsprogram" op RSG is volgens alle aanduidings 'n
reuse mislukking.  In sy poging om so omstrede as moontlik te
probeer wees, het hy sommer in die eerste paar weke reeds baie
luisteraars vervreem. Sy program het, as gevolg van die amateur-
agtigheid van Maas se styl, sommer baie gou sy geloofwaardigheid
verloor. Maas het in sy verwaandheid oor sy skielike "roem"
(eerder berugtheid) skynbaar die beginsel van debat vergeet. Hy
kraak inbellers af oor hul menings en in 'n poging om die heeltyd
al die aandag op homself te vestig, kry inbellers byna geen kans om
hul saak te stel nie. In 'n onlangse program, wat baie negatiewe
reaksie in die pers ontlok het, het Maas byvoorbeeld die saak van
"transformasie" in rugby as onderwerp aangedui. Hy het egter so
erg begin skel teen al die Blankes wat betrokke is in rugby en wat
kwansuis uit rassistiese oorwegings geen transformasie in rugby
wil toelaat nie, dat hy sommer in die eerste paar minute al besluit
het wat die uitslag van die "debat" moes wees. Die enkele inbellers
wat wel toegelaat is om hul sê te sê, is eenvoudig afgejak as hulle
Maas se selfvoldane gevolgtrekking verkeerd probeer bewys het.
Daarby is Maas se verkragting van die Afrikaanse taal so erg op dié
radioprogram, dat hy daarmee alleen ook duisende potensiële luis-
teraars wegjaag. Ook hier het Maas sy hand reeds oorspeel en kan
aanvaar word dat die radioprogram nie 'n baie lang lewe sal hê nie.
Die opportunistiese skuif van RSG om munt uit die Maas-feno-
meen te slaan, kan nog baie erg in hul gesigte ontplof.
Die volgende stap in Maas se soeke na aandag het gekom met sy

skuif van Beeld (By) na Rapport. In die heel eerste uitgawe het hy

egter sy hand totaal oorspeel, toe hy alle Christene kwaadgemaak
het met uittartende pro-satanistiese stellings. Sy skrywe was duide-
lik daarop gemik om sy oënskynlike onversadigbare drang na
aandag en publisiteit 'n groot hupstoot te gee, asook om Beeld te
probeer seermaak deur met 'n knal sy nuwe rubriek by Rapport te
begin. Hierdie poging het egter gou geboemerang en dit het ge-
lyk of Rapport vir die gelag sou moes betaal. Die grootskaalse
petisie-, sms- en e-pos veldtog wat aan die gang gesit is om
Afrikaners op te roep om Rapport te boikot, kon Rapport onmeet-
bare skade aandoen. Binne enkele dae nadat hierdie veldtog begin
is, het die redakteur van Rapport, Tim du Plessis, aangekondig dat
Maas afgedank is as rubriekskrywer by Rapport en dat geen ver-
dere bydraes van hom gepubliseer sal word nie.

Dit is juis die bogenoemde veldtog wat die volgende punt op die
agenda van hierdie sage na vore bring. Die veldtog is skynbaar op
inisiatief van die HNP, met die samewerking van Radio Pretoria en
die HNPse vele vriendskaplike organisasies, waarmee hulle hulself
deesdae assosieer, van stapel gestuur. Dit is begin deur 'n verkla-
ring van mev. Jeanette Koekemoer, 'n Dagbestuurslid en woord-
voerder van die HNP, wat opgevolg is deur 'n onderhoud van haar
met Radio Pretoria.
Mev. Koekemoer word in die HNP se spreekbuis, Die Afrikaner,

van 9 November 2007 aangehaal waar sy Afrikaners oproep om
Rapport 'n les te leer, omdat hulle Afrikaners se Christelike begin-
sels beledig het met Maas se rubriek. Sy beskuldig Rapport daar-
van dat hulle Maas se anti-Christelike stellings willens en wetens
gepubliseer het. Mev. Koekemoer skryf verder dat Rapport geen
verskoning het met hul houding dat die siening van 'n rubriekskry-
wer sy eie is en dat die koerant nie noodwendig dié siening deel nie.
Sy gaan selfs nog verder en verklaar terstond dat die HNP Rapport
sou verban het as hulle die regering van die land was, omdat skry-
wes soos dié van Maas daarop uit is om die Christendom te ver-
nietig. Daarom roep die HNP die Afrikaners op om nie weer
Rapport te koop nie.
Mev. Koekemoer praat namens die HNP en daarom praat sy seker

uit ondervinding. Die HNP besef immers hoeveel skade 'n onchris-
telike opportunis wat 'n rubriek in 'n koerant skryf wat vir Christene
nie aanvaarbaar is nie, aan die koerant kan doen. Drie jaar gelede
het die HNP geskeur en sowat die helfte van hul aktiewe lede én
van die lesers van hul koerant verloor oor presies dieselfde begin-
sel! In die proses het die HNP getroue Christen-nasionaliste be-
swadder, verneder en uitgedryf uit hul geledere, toe dié mense dit
durf waag het om in opstand te kom teen die party se leier en sy
groepie ondersteuners se ondeurdagte besluit om die agnostiese
pornograaf, dr. Dan Roodt, by die HNP se koerant te betrek!
Roodt is intussen herhaaldelik op die debatsforum van sy eie web-

blad uitgedaag om sy godsdienstige oortuiging bekend te maak. Hy
weier steeds. Tog het hy vroeër al sy hand gewys deur verskeie
artikels en toesprake waarin hy die Afrikanervolk se Christelike
karakter en hul godsdienssin beledig of afgekraak het. In een geskrif
spot hy met dr. DF Malan se diep gelowige Christelike lewens- en
wêreldbeskouing en verklaar terstond dat die Afrikanervolk geen
Christelike roeping in Suid-Afrika het nie. In 'n voordrag voor die
Bond van Oud-Jeugbonders in Oktober 2002 herhaal hy hierdie
stelling met 'n verwysing na die wonderbaarlike gebeure by die Slag
van Bloedrivier. Roodt sê by hierdie geleentheid dat "...die roeping
van die Afrikaner is 'n fiksie... as ek by Bloedrivier was sou ek ook
graag wou glo dat God aan my kant was, maar ek is bevrees dit is
vandag so uitgedien soos die ossewa of die voorlaaier."

Roodt se voorliefde en bewondering vir verskeie filosowe uit
die geskiedenis, wat deur belydende Christene as niks anders as
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Godloënaars beskou kan word nie, is algemeen bekend. So byvoor-
beeld is Roodt 'n selfverklaarde aanhanger van Nietzsche, die
filosoof uit die 19 de eeu wat verklaar het dat die mens geen God
nodig het nie. Hy het homself gesien as die Profeet van die Toekoms
wat eendag meer aanhang as Christus sal geniet! Oor Nietzsche sê
Roodt die volgende in 'n onderhoud met Beeld Kalender op 25 Julie
1996: "Verder het ek ook 'n estetiese belang by die oorlewing van die
taal. Ek is 'n groot bewonderaar van Nietzsche. Die estetiese is eint-
lik die enigste element wat oorbly as jy die Christelik-godsdienstige
paradigma verwerp. Die estetiese kwaliteite van Afrikaans en die
Afrikaanse kultuur is vir my baie waardevol."
Roodt is ook 'n bewonderaar van Markies de Sade, die vader van

die sadisme en 'n satansprofeet vermom as humanis en filosoof. De
Sade het Roodt blykbaar geïnspireer met die skryf van sy roman,
Moltrein, wat deur verskeie kritici beskryf is as niks anders as
pornografie nie. In dieselfde onderhoud met Beeld Kalender op 25
Julie 1996 word Roodt soos volg aangehaal oor Markies De Sade:
"Daar kan byvoorbeeld in die uitgewerswese gekyk word na
moontlikhede om belangrike filosofiese werke uit Europese tale in
Afrikaans te vertaal, en byvoorbeeld die boeke van die Markies de
Sade. Die erotiek kan in Afrikaans beter ontgin word; ons het geen
erotiese tradisie nie."
Roodt se poging om 'n "erotiese tradisie" in Afrikaans te vestig het

toe gestalte gekry in onder andere twee romans wat sy uitgewers-
maatskappy, Praag, die lig laat sien het. Die eerste was die boek
Kontrei deur Kleinboer, 'n smerige outobiografiese geskrif waarin
die Blanke, Afrikaanse skrywer in detail vertel van sy eskapades
met Swart hoere, waarvoor hy glo by uitstek 'n voorkeur het. Die
ander geskrif was Roodt se eie Moltrein, waaroor die teoloog
Christina Landman in 'n resensie in Die Kerkbode gesê het dat dit
"oorhoops met seks" is en dat 'n vriend van haar dit blatant porno-
grafie genoem het. Landman beskryf die inhoud van die boek ook
as negatief teenoor die Christengodsdiens en die Calvinisme.

Seker die heel grootste ironie in hierdie nuutste sage oor Deon
Maas is die feit dat Maas se skielike val begin het as gevolg van sy
gebruik van 'n enkele platvloerse woord, waarmee hy beskryf het
hoe hy as jongman wraak geneem het op sy vyande deur hul
vriendinne te verlei. Die woord waarmee hy die daad beskryf het
wat hy met die meisies sou gedoen het, het gelei tot die ontleding
van sy psige waarmee die student van Stellenbosch hom ontmasker
het. Een van die verdoemendste getuienisse wat in 2004 deur die
anti-Roodt groep in die HNP gebruik is om mnr. Willie Marais en
sy ondersteuners tot orde te probeer roep, was 'n walglike "gedig"
van Roodt, genaamd Volksvreemd. Dié "gedig" is seker een van die
mees vulgêre geskrifte wat ooit in Afrikaans verskyn het. Dit spot
in die kruuste taal denkbaar met die behoudende Afrikanervrou. In
die slotfase van die geskrif, waarin daar in detail beskryf word hoe
die behoudende Afrikanervrou onteer word, word presies dieselfde
woord gebruik wat tot Maas se val gelei het! Dit word egter in baie
meer vulgêre en platvloerse styl saam met 'n horde ander soortge-
lyke woorde gebruik. 

Dit moet ook gemeld word dat die HNP-leier as voorbok, sterk
ondersteun deur die groep in die party wat destyds saam met hom
gestaan het, aanhoudend Roodt se sedelike-, morele- en godsdiens-
tige waardes geignoreer het in die debatte wat daar in die party oor
sy betrokkenheid by Die Afrikaner ontstaan het. Die anti-Roodt
groep het herhaaldelik daarop gewys dat dit juis hierdie ernstige
beginselverskille tussen Roodt en Afrikanernasionaliste se lewens-
en wêreldbeskouing was wat hulle weerstand teen Roodt genood-
saak het. Marais en sy ondersteuners het egter verkies om met 'n
smeerveldtog teen wyle mnr. Willie van der Grijp, 'n gewese onder-
leier van die HNP te begin, waarin hulle hom beskuldig het van
leierskapaspirasies. Hulle het enige beginselprobleme met Roodt se
betrokkenheid by die HNP se blad ontken. In die proses het mnr.
Willie Marais en sy ondersteuners nie geskroom om mense te be-
laster en selfs 'n personeellid onregmatig af te dank, omdat daar van
hulle verskil is nie. Hierdie aksies het hulle later duur te staan ge-

kom in die Hooggeregshof en by die CCMA (Arbeidshof).
Nog 'n ironiese aspek van die huidige Maas-debakel, wat sterk

herinner aan die destydse Roodt-debakel in die HNP, is die feit dat
mnr. Willie Marais en sy ondersteuners aanhoudend beweer het dat
hulle Roodt probeer betrek by Die Afrikaner om "debat aan die
gang te sit" om sodoende meer lesers vir Die Afrikaner te probeer
lok. In 'n notule van 'n vergadering van die Hoofbestuur van die
HNP, gehou op 19 Junie 2004, word dit soos volg uitgespel: "Daar
word te min in die HNP gedebatteer. Net dalk kan Dan Roodt die
debat aan die gang sit. Roodt moet lesers prikkel om die koerant te
lees. Indien die plan nie werk nie, sal mnr. Marais die eerste wees
om dit te erken. Hy vra dat die plan 'n kans gegee moet word om te
wys of dit kan werk." 
Die ironie hiervan is inderdaad bitter. Tot vandag het mnr. Marais

nog nooit erken dat hy verkeerd was of dat sy plan misluk het en sy
party laat skeur het en Die Afrikaner onberekenbare skade aangerig
het nie. Sy mistasting het hom intussen 'n paar honderdduisend
rand aan regskoste gekos in die sake wat hulle verloor het, maar hy
swyg steeds soos die graf. 

Rapport het ook Maas se betrokkenheid by dié koerant gekon-
doneer deur die verskoning dat dit lewendige debat sou stimuleer.
Tim du Plessis, redakteur van Rapport, het ten minste die moed
gehad om binne twee weke te erken dit was 'n fout om Maas by
Rapport te betrek en sy moedswillige uitlatings te publiseer. Al het
dit vir hom meer oor die finansiële skade aan sy koerant gegaan as
oor enige beginselsaak, was hy ten minste mans genoeg om daardie
spit af te byt!  

Roodt is na 'n jaar of wat sonder enige seremonie weg by Die
Afrikaner. Hoewel die HNP dit seker nie maklik sal erken nie, is dit
duidelik dat Die Afrikaner baie groot skade gely het in die proses.
Dié koerant was nooit weer dieselfde nie. Die huidige produk wat
uitgegee word, is 'n skadu van dit wat Die Afrikaner 'n paar jaar
gelede vóór die Roodt-debakel was.
Die laaste ironie in hierdie saak wat vermelding verdien, is die feit

dat dit juis mev. Jeanette Koekemoer was wat die aksie namens die
HNP teen Rapport begin het. Mev. Koekemoer het destyds in 2004
tydens die Roodt-debat in die HNP na vore getree as een van Roodt
se groot bewonderaars. Later het sy ook so bevriend geraak met
Roodt dat 'n rubriek van haar deesdae steeds op Praag se webwerf
gepubliseer word. Miskien moet mev. Koekemoer 'n slag een van
haar rubrieke daaraan wy om haar huigelary aan haar lesers te ver-
duidelik. Sy kan gerus aan hulle verduidelik wat nou eintlik die ver-
skil is tussen Dan Roodt en Deon Maas? Waarom was sy in 2004
bereid om deel te neem aan die heksejag teen partygenote ten gun-
ste van 'n agnostiese pornograaf soos Roodt, maar nou skree sy
voor in die koor oor die "onchristelike" aard van Maas se denke?    
'n Mens kan seker bladsye oor hierdie saak volskryf. Die kern van

die saak is egter dat die aangeleentheid waarin die HNP nou heel
voor in die koor skree teen Rapport en Deon Maas, onmiskenbare
en byna lagwekkende ooreenkomste met die hele sage rondom die
skeuring van die HNP in 2004 het, toe dr. Dan Roodt as rubriek-
skrywer by Die Afrikaner betrek is "om die koerant se omset te ver-
groot", soos dit destyds deur die HNP-leier, mnr Willie Marais
verklaar is. 
Die ANB is dit eens met duisende Christen Afrikaners dat ons nie

onsmaaklike karakters, opportuniste en publisiteitsvrate soos Deon
Maas in ons samelewing nodig het nie. Inteendeel, ons het drin-
gend mense nodig wat konstruktiewe debat in die openbaar kan
aanvoer, sonder om ons volk van hul wortels te probeer losskeur
met die verskoning dat hul eindelose vryheid geniet in die nuwe
Suid-Afrika! Maar ons het ook nie huigelaars nodig wat op morele
troontjies probeer spring, terwyl hul eie morele onderrok wie weet
hoe ver uithang nie!

Die ANB is 'n nasionalistiese beweging wat streef daarna om die
Afrikanervolk weer rondom volkswaardes soos konsekwente en vas-
te Christelik-nasionale beginsels bymekaar te bring, sonder om aller-
lei opportunistiese truuks te gebruik om raakgesien te word.        
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Dit is waar dat die geboorte van die Protestantisme beslis 'n geskied-
kundige klimaks in die 16e eeu was toe ons voorouers teen die groot
en magtige Rooms-Katolieke kerk (RKK) se vergrype en Skrif-ver-
draaiings heftig geprotesteer het en gedwing was om los te skeur. 
Hul verskille met die RKK kan saamgevat word in die 5 Latynse
uitsprake wat vir die Hervormers ononderhandelbaar was , naamlik: 

Solus Christus: Alleen Christus Jesus. Net Hy kan verlos en net
Hy mag as Verlosser aanbid word. 

Sola Scriptura:Alleen die Skrif. Die Heilige Gees geïnspireerde
Woord van God is die Enigste Bron van ons Geloof. 

Sola Fide: Alleen deur die Geloof in Jesus Christus is redding. 
Sola Gratia: Alleen deur die Genade van God is verlossing

moontlik. Geen eie verdienstes nie. 
Soli Deo Gloria: Alleen aan God die eer. Geen "heiliges",

byvoorbeeld Maria en andere nie! Net God alleen. 
Onder die Protestante is daar vandag 'n groot verskeidenheid kerke

en groepe. Om egter vir ons doel hier 'n hele relaas te gee oor die ge-
skiedenis en ontstaan van Protestantisme en al die kerke en groepe
wat dit vandag verteenwoordig, is te veel om selfs op te som. Bui-
tendien is dit redelik alombekend. Dis Geskiedenis.
Maar die brandende vraag vandag is: Wat doen ons as Protestante

ten opsigte van ons kosbare en bloedgekoopte erfenis? Het dinge en
sake in ons dag sodanig verbeter dat geen protes van ons kant meer
nodig is nie?  Of, erger gestel, het die meerderheid onder ons so
passief en vas aan die slaap, so snoesig in ons gemaksone geraak,
dat ons die chaotiese warboel in die omstandighede rondom ons as
normaal aanvaar? Is dit slegtigheid, luiheid, slapheid of sommer
blote traak-my-nie-agtigheid? Die meerderheid wil nie betrokke
raak nie! Eintlik poog die meerderheid om 'n stille angs en vrees vir
vervolging, intimidasie, vyandiggesindheid of selfs om eenvoudig
doodgemaak te word, te verberg en dit weg te probeer redeneer. 
Ons behoort diep bekommerd te vra: Te midde van al hierdie chaos

van ons dag, wat het geword van ons eie volk se vurige, ononder-
handelbare Protestantse gees? Daardie gees wat, ten spyte van alle
gevare -- selfs doodsgevaar -- steeds geprotesteer het? 

Is ons volk só vasgevang in die spinnerakke van Satan? Is ons só
bang gemaak, dat ons liewer niks wil waag nie? Boonop is ons deur
dieselfde Satan en sy magte so verdeeld en deurmekaargeskommel
dat ons as volk om die dood nie kan saamstaan nie! 

Die eintlike rede vir ons verdeeltheid gaan by ons verby, naamlik
ons gebrek aan kommunikasie met die Heilige Gees wat as 'n
"vreemde" wese ver op die agtergrond weggeskuif is deur ons eie
toedoen. Dit het die deur oopgelaat vir volksverraad en die "nuwe
Godsdiens" van die wêreld om in ons midde in te sluip. Juis daarom
is "menseregte" vandag belangriker as enige van die vyf Latynse uit-
sprake hierbo.

Dis natuurlik presies wat by Rome gebeur het. Ook daar is Jesus
en die Heilige Gees so ver weggedruk dat iets anders tussenin moes
kom staan om as middelaar te dien. 
Al die "bose geeste in die lug" van Efésiërs 6 het sommige onder

ons so bevrees gemaak, dat hulle maar liewer boedel oorgegee het.
Dis makliker om saam die stroom af te dryf. Dis te moeilik om soos
'n lewendige vis teen die stroom te swem.  Sommige onder ons trek
net skouers op en sê "wat kan ons in elk geval daaraan doen?"
Wat is die hoofrede vir hierdie verdelende en twistende mentaliteit

wat onder die Afrikanervolk bespeur word? Is dit nie 'n gebrek aan
die Heilige Gees as ons Enigste Opperbevelhebber, soos dit te vinde
was by ons Protestantse voorouers nie? Die Woord van God as ons

ononderhandelbare en onvervreembare Goddelike Erfenis, soos dit
by die Hervormers gebruik is, is in ons dae vervang met slim-
praatjies oor demokrasie en menseregte! 

Besef ons dat Satan ons presies het waar hy en sy magte ons wil
hê? Ons het 'n volk geword wat met mekaar twis. Waar tweedrag,
rusies, openlike haat en partyskappe aan die orde van die dag is. Dít
is die resultaat van die leiers wat verleiers geword het en die weë van
die wêreld begin volg het.

Dit het tyd geword om te begin besef dat ons totale Protestantse
erfenis geheel onder ons voete uitgepluk is. Wat het geword van ons
stoere voorgeslagte wat ter wille van die Waarheid selfs bereid was
om te sterf? Baie van hulle en inderdaad met hul lewens geboet vir
hul Geloof!  Bogenoemde 5 beginselsake was vir hierdie manne en
vroue ononderhandelbaar ! 

Waarom vergelyk ons volk vandag so pateties -- om dit sagkens te
stel --met ons voorgangers? Is dit nie omdat ons ons eie Identiteit ver-
loor het nie? Die stelsel waarin ons gedompel is as gevolg van verraad
teen ons volk en ons geloof, maak ons identiteitloos en Godloos --
sonder die invloed van die Heilige Gees. Wat verwag ons anders? 
Met die "eie-ek" sindroom van menseregte op die troon van hierdie

wêreld vandag is Christus Jesus, soos by Rome, ver weg in die
agtergrond. Meer nog, ons Verlosser word deur die stelsel bespot. 

Sonder die Woord van God as kompas en die Heilige Gees as
Stuurman, soos wat ons Protestante voorouers dit gebruik het, vaar
ons volk nou op die ruwe see. Daar kan tog net een uiteinde aan
hierdie roekelose situasie wees...

Kan dit waar wees dat ons mense dinge hoor sê soos “waarteen
moet ons nou kamma protesteer?” As ons volksgenote so verblind
is deur die skynglans van hierdie wêreld rondom ons dat hulle die
chaos rondom hulle as normaal beleef, dan het dit nag geword! 

Kan ons 'n beter voorbeeld van Goddelike Protes kry as Jesus in
Matthéüs 21 verse 12-17 en Lukas 19 verse 45-46 waar Hy 'n
sweep gevleg en die handelaars uit die Huis van Sy Vader gedryf
het? Dit gaan altyd om die Eer van God, ons Vader . 

As beelddraers van ons Almagtige God en Vader, het ons 'n
Godgegewe taak, naamlik om Sy Koninkryk te dien. Ons is soldate
van God. Ons is in 'n oorlog met Satan en sy magte betrokke. Ons
moet dag en nag veg teen die bose magte van die duisternis! As
iemand dit nie raaksien en intens ervaar nie is so 'n persoon geeste-
lik verblind deur Satan. Dan het hy dringend die Krag van God -- die
Heilige Gees -- nodig. 

Die Heilige Gees wil dat ons by Eségiël 37 in rooi letters sal
skryf -- "Die Afrikanervolk"!  Lees dit biddende en onder leiding
van die Heilige Gees deur om te besef dat dit net die Heilige Gees
is wat werklik 'n verskil aan hierdie dorre doodsbeendere kan maak.
Maar besef dan dat 'n profesie soos hierdie ook 'n belofte is. Dit sál
in vervulling gaan. 
Die tyd het aangebreek dat Protestante gelowiges besef dis later as

wat ons soms dink! Ons staan voor 'n besonder belangrike tyd in die
geskiedenis. Ons, die gelowige Afrikaners van vandag, staan weer
voor dieselfde uitdaging as wat ons voorvaders daar in die sestiende
eeu gestaan het. Nou is die tyd om te toets of ons steeds die naam
"Protestante" werd is!

Kom laat ons in ons stryd ook elke dag hierdie boodskap uitdra:
Word wakker Afrikanervolk! Keer terug na jou God en die waarheid
van Sy Woord! Keer terug na jou Verlosser Jesus Christus! Keer
terug na die Heilige Gees!

Laat ons weer saam met die Hervormers bely: Soli Deo Gloria --
alleen aan God die Eer!                                                             
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Eerbied vir ander se werk
Hobson, SB: Broers. Pretoria, 1947 ('n Outobiografie)

Twee van die Hobson broers, Sam en George, het eendag op 'n
dooie perd in die veld afgekom. Die jakkalse het ook al die karkas
ontdek en daaraan begin vreet. Terstond het hulle besluit om die
jakkalse te probeer vang.
Met groot moeite het hulle twee slagysters die veld in gedra (hulle

was nog maar klein). Daar by die karkas is die posisie van die slag-
ysters sorgvuldig uitgekies. Met moeite is dit gestel en met behulp
van stukke koerant is die slagysters bedek en toe verder met grond
toegegooi.  Van die perd se mis is daar rondgestrooi om die mens-
reuk te verdoesel.  Spore is doodgevee en toe staan hulle opsy om
hul werk te aanskou.
Dit is toe dat Sam sê dat hulle nou eintlik 'n groot fout begaan het.

George kon eers nie begryp wat dan nou verkeerd is nie, maar toe
verduidelik sy broer.
Hy sê dat die koerant wat hulle geskeur het, is gemaak deur die slim

mense op die dorp en wat sal hulle nou daarvan sê dat hulle han-
dewerk so misbruik word?

Wanneer ons, ons taal verwaarloos, ons geloofsgrondslag afwa-
ter, ons kinders se opvoeding onderwerp aan volksvreemde leer-
planne, ons tyd spandeer aan sportbedrywighede wat nie volkseie is
nie, die geluksgod dien met dobbelary en ons erfgrond aanbied aan
vreemdes in ruil vir twintig silwerstukke, moet ons nie dan gaan stil
staan en dink wat ons Hemelse Vader sal sê oor wat ons met Sy han-
dewerk, naamlik met ons volk, gedoen het nie?

**************

Eerbied vir gesag.
Spoelstra, B: Ons Volkslewe. Pretoria, 1924

In die beginjare van Transvaal was daar nog nie konstabels of tronk-
bewaarders nie.  Die landdros moes maar al hierdie take self vervul.
Ook die tronke was maar eenvoudige kleihuisies met 'n grasdak.  In
reëntye  het die dak soms gelek.
Een geval word beskryf waar die landdros een aand laat 'n klop aan

sy deur gehoor het.  Toe hy die deur oopmaak, staan daar 'n man wat
in die gevangenis moes wees voor hom.  Die man was baie veront-
waardig en sê, "Meneer, as u nie nou reël dat daar iets aan die
lekkende dak van die tronk gedoen word nie, sal ek huis toe stap en
daar gaan slaap". Nadat die landdros beloof het om die volgende
dag aandag aan die probleem te gee, het die gevangene tevrede
teruggestap na die tronk.
Alhoewel hy maklik kon weggeloop het, het so 'n gedagte nie eens

by hom opgekom nie.
Die byna kinderlike respek vir gesag, is gegrond in ons voorouers

se ontsag vir, en gebruik van Die Woord. Laat ons liewer dié gebruik
terugbring in ons huise as om ons tyd  voor die Een-Oog-Monster
te verwyl.

**************
In 'n ander geval het 'n klompie Swart bandiete herstelwerk aan 'n
straat in 'n dorp gedoen.  Daar was geen toesighouding oor hulle nie.

Toe dit uitvaltyd word, het hulle begin terugstap na die tronk. 'n
Hewige donderstorm het egter skielik losgebars. Dit het hulle ge-
noop om eers skuiling te soek teen die reën.  Toe die reën opklaar
het hulle weer verder gestap.
Teen die tyd dat hulle by die tronk aankom, was dit reeds heelwat

later as hulle normale tyd vir terugkeer.  Die landdros het hulle ge-
staan en inwag. 
Op sy kwaai vraag hoekom hulle so laat is, het hulle aan hom ver-

duidelik van die reën.  Hierop was sy reaksie dat as dit ooit weer
gebeur, sal hy die tronkdeur toesluit en dan kan hulle maar self sien
waar gaan hulle heen vir die nag.
Reën of nie reën nie, die bandiete was daarna nooit weer laat nie.

Lei ons vandag nog altyd so 'n voorbeeldige lewe voor die
Swartes, dat hierdie soort respek vir gesag natuurlik ontstaan, of is
ons te dikwels op die voorpunt wanneer dit by onsedelikheid of
onchristelikheid kom, sodat daarmee saam dan ook alle respek en
ontsag vir ons waardestelsels verdwyn?

**************

Uithou en aanhou
Van der Merwe, Dr. PJ: Pioniers van die Dorsland. 

Kaapstad, 1949  
Die pioniers lewe van die Noordweste se Boesmanland en Nama-
kwaland, lewer ongelooflike verhale van ons voorouers se deurset-
tingsvermoë op.
Een so 'n verhaal is dié van 'n mnr. Visser.  Hy het in die Boesman-

land groot geword.  Nadat hy eers met sy vader se vee rondgetrek
het, is hy later getroud en het toe met sy eie vee begin rondtrek.
Later het hy sy eie plaas gekoop waar hy vier putte in twee jaar
gegrawe het, voordat hy water gekry het.  Die plaas het hom egter
nie geval nie en hy het dit weer verkoop en 'n ander plaas gekoop.
Daar het hy sewe putte gegrawe en drie boorgate laat sink, voordat

hy voldoende water gekry het.  Toe eers kon hy daaraan dink om vir
sy vrou 'n permanente huis te bou in plaas van die sinkhuisie van 3
x 3m met 'n aparte kookskerm waarin hulle tot op daardie stadium
gewoon het.
Hy was toe reeds 63 jaar oud.
As ons vandag ook al ons middele en kragte vir die opbou van die

fondamente van ons volk se voortbestaan sal inspan, in stede daar-
van om dit op ons eie gerief te bestee, sal ons op die lang termyn
sekerlik die vrugte as volk daarvan pluk.                                    
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BROKKIES UIT ONS VOLK SE VERLEDE
Neem uit die verlede dit wat goed is en bou daarop die toekoms -- Paul Kruger.
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Deur Gansie van Deventer
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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
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ANB KONTAK BESONDERHEDE
Indien u enige verdere inligting verlang kontak gerus enige
van die ANB Dagbestuurslede.
 Koos Venter (Voorsitter)             - Tel 083 465 8300
 Johann Grobler (Ondervoorsitter)  - Tel (014) 763-3920
 Mornay Jansen (Penningmeester) - Tel (051) 446-2513
 Jannie Brink (Sekretaris)         - Tel (011) 787-7895

- Faks (011) 787-8312
Carel van der Grijp (Addisionele lid) - Tel 072 593-0491

Rig alle korrespondensie aan:
Die Sekretaris

Afrikaner Nasionalistiese Beweging
Posbus 293, Ferndale, 2160

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

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

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

Geagte Voorsitter, mnre. Jansen, Brink en Meiring, Beskermhere
en - vroue, ander lede en vriende.

Ek wil vandag my dank aan u betuig vir die gebede wat vir my
welstand opgegaan het. Ek bedank u vir die 100de "SMS" bood-
skappe en telefoonoproepe om my moed in te praat.

Daar was tye wat ek gevoel het dat die lewe vir my niks meer
inhou nie... Veral wanneer ek so gevoel het, het u boodskappe my

WILLIE VAN DER GRIJP SE LAASTE BOODSKAP AAN SY STRYDGENOTE
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GELOFTEFEES KENNISGEWINGS
BERGRUS GELOFTEKOMITEE

DATUM: 16 Desember 2007

TYD: 9:00 vm

GELOFTEDIENS: Prediker sal aangekondig word

GELOFTEREDE: Mnr. Koos Venter

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

Navrae: Piet of Petro vd Bergh (012) 735 1731
Bring u eie piekniekmandjie en kom geniet die dag.

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

DATUM: 16 Desember 2007

PLEK: Fonteinplaas - NG Kerkkampterrein

TYD: 9:30

GELOFTEDIENS: Ds. Boeta Erasmus

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

opgebeur en my laat vasklou aan die lewe. Baie dankie daarvoor.
Ek kan my Skepper net dank dat Hy u en die baie wat nie vandag

hier kan wees nie, in my lewe gebring het. Dit is 'n voorreg om u te
ken.  Ek wil u ook bedank dat my siek wees, u nie gestuit het om
met die stryd voort te gaan nie.
As daar miskien geglo is dat my siekte wat plus minus 'n jaar na

Hendrik de Wet se dood gevolg het, die einde van die ANB voor-
spel het, het u die afgelope maande ook getoon dat die room van die
Afrikanervolk in die ANB gesetel is, almal leiers, bittereinders, wat
nie die stryd gewonne sal gee nie.
Die ANB is die draer van Afrikanernasionalisme, en moet die ver-

dwaalde volk daarmee begeester, u is besig om daarmee te slaag.
Hou vol met dit waarmee u besig is, en wees verseker dat as u
daarmee volhou, dit ook ons Skepper sal behaag en Hy die oorwin-
ning sal bring op 'n tyd wat ons die minste sal verwag.               

Die kis met die oorskot
van mnr. Willie van der

Grijp, eertydse voorsitter
van die ANB word op sy
plaas in die Letaba-distrik

na sy laaste rusplek in
die familiekerkhof gedra

deur lede van die ANB en
die Volksbrandwag, te

midde van ‘n erewag van
volksvlae.

Wyle mnr. Van der Grijp
se seun, Carel, wat links
agter (derde van regs op
die foto) as draer optree,
het sy pa se laaste brief
op 3 November aan die
ANB se Jaarvergadering

voorgelees.

DIE volgende brief wat Mnr. Willie van der Grijp, kort voor sy dood geskryf het, is deur sy seun Carel
van der Grijp aan die Hoofbestuur van die Afrikaner Nasionalistiese Beweging (ANB) voorgelees by die
jaarvergadering op 3 November:


