
Op dié vergadering is hoofsaaklik tyd spandeer om die beweging
se Grondslag, Doelstellings, Beleid en Grondwet te finaliseer. Daar
was reeds vroeg 'n gevoel van opgewondenheid en afwagting te
bespeur. Vir die eerste keer in jare het die Afrikanervolk weer 'n
nasionalistiese beweging met die potensiaal om Afrikanernasio-
naliste oor 'n baie wye spektrum bymekaar te bring. Inderdaad, hier
is die potensiaal om bymekaar te bring wat uit innerlike oortuiging
bymekaar hoort! En daardie innerlike oortuiging is baie netjies en
volledig deur die opstellers van die ANB se belangrikste beleids-
dokumente saamgevat.

Nadat hierdie geskiedkundige vergadering met Skriflesing en
gebed geopen is deur een van die ANB se mees senior beskerm-
here, mnr. Joop Brown, kon mnr. Willie van der Grijp, voorsitter
van die ANB, amptelik die verwelkoming doen. Mnr. Van der Grijp
het geen doekies omgedraai oor die belangrikheid en wesenlikheid
van die ontstaan en toekoms van die ANB nie. Hy het beklemtoon
dat hierdie beweging nie kwaadwillig, soos beweer word, gestig is
nie! Hierdie beweging is deur Afrikanernasionaliste gestig wat
weier om enige toegewings te maak ter wille van getalle, winste of
lewe of dood, as dit op versaking van beginsels neerkom. "Ja, dan
liewer die dood as tussen of saam met hulle wat 'n bespotting van
God en Sy Gebod maak" het mnr. Van der Grijp gesê.

Met enkele wysigings en aanpassings is die Grondslag, Doel-
stellings, Beleid en Grondwet van die ANB toe bekragtig. Hierdie
dokumente sal nou deur die sekretaris volgens die voorskrif van die
Hoofbestuur gefinaliseer word en dit sal dan beskikbaar gestel
word aan elke lid van die ANB. Ook belangstellende ondersteuners
wat graag deel wil word van die nuwe geesdrif in hierdie stryd van
die ware Bittereinders onder die Afrikanervolk, kan gerus navraag
doen hieroor.
Nog een van die beleidsverklarings wat groot byval gevind het by

Hoofbestuurslede, was die voorlegging oor die ANB se finansiële
beleid en prosedure, soos dit deur die beweging se Penningmeester,
mnr. Mornay Jansen aan die vergadering voorgehou is. (Sien bl. 7)

Mnr. Van der Grijp het ook beklemtoon dat getalle nie die ANB
se eerste prioriteit sal wees in sy aksies vir die jaar vorentoe nie.
Daar moet eerder gewerk word aan organisasie, kommunikasie en
sigbaarheid! Die kommunis spits hom toe op selle van drie aktiewe
lede in 'n woongebied. Daarmee het hulle groot sukses. Hulle
beweeg mense wat hulle nie eens ken nie om vir hulle die stryd te
voer! Laat ons hieruit 'n les leer. Laat ons takke stig al is dit net met
4 aktiewe en positief ingestelde lede! Laat ons die een na die ander
vergadering hou waarheen volksgenote genooi word -- nie nood-
wendig in sale nie, maar in 'n huis, op die voorstoep, in die skuur,
pakhuis of onder die bome! Of daar nou 100 of twee by so 'n ver-
gadering opdaag is nie ter sake nie! Feit is die boodskap word
uitgedra en die een of twee wat die vergadering bygewoon het praat
met ander oor die vergadering. So word die ANB en sy doel-
stellings bekendgestel aan ander wat nie die vergadering bygewoon
het nie.

Die Hoofbestuur het ook die hoop uitgespreek dat daar vanaf
Maart 2005 maandeliks 'n nuusbrief van die ANB uitgegee sal kan
word. Dit sal egter afhang van die fondse wat beskikbaar is. Na

afloop van die vergadering is daar weer beraadslaag oor die nuus-
brief. Daar is besluit dat die nuusbrief in die toekoms uitgebou
moet word. Die publikasie van meer aktuele nuus en agtergrond-
artikels, sowel as rubrieke moet ondersoek word. Daar sal ook binne-
kort aandag gegee word aan 'n briewerubriek, waarin lesers hul
standpunte kan uitspreek. Sorg dus dat u deel word van die ANB se
organisasie, sodat u ook deel kan word van die groei van hierdie
opwindende nuwe publikasie. Met u ondersteuning waarborg die
redaksie u ‘n lesenswaardige, onbesmette en goedversorgde publi-
kasie waarop u trots sal wees. Wie weet, dalk breek ons met hierdie
publikasie uiteindelik deur tot alle Afrikanernasionaliste, veral
weens die broodnodige en lankverwagte relevante, vars en vrees-
lose nuus en inligting wat met u ondersteuning kan realiseer!

Die besondere eerste Hoofbestuursvergadering van die ANB is
afgesluit met 'n treffende toespraak deur mnr. Hendrik de Wet, die
ondervoorsitter van die ANB.  (Sien bl. 4).                               

ANB NUUSBRIEFANB NUUSBRIEF
Maart 2005                                     Nommer 2

DIE ANB KOM OP SPOED
VANOOR die hele land het Hoofbestuurslede van die Afrikanervolk se nuwe en enigste suiwer
nasionalistiese beweging opgeruk vir nog ‘n geskiedkundige deurbraak. Die Afrikaner Nasionalis-
tiese Beweging (ANB) het op Saterdag 19 Februarie vanjaar sy eerste Hoofbestuursvergadering
in Pretoria gehou. 

Een van die argitekte van die ANB se Grondslag, Doelstel-
lings, Beleid en Grondwet, die Beweging se sekretaris, 

mnr. Jannie Brink, aan die woord tydens die bespreking voor
die finalisering van dié belangrike dokumente.

Die ANB se geskiedkundige eerste Hoofbestuur in Pretoria,
met die voorsitter, mnr. Willie van der Grijp aan die woord.



Grondroof gaan
tot opstand lei!

DIE ANC regime het aangekondig dat die eerste fase van hul
kommunistiese "grondhervormings"-program teen die einde van
2005 afgehandel moet wees en dat in 2006 met die 2de fase daar-
van begin gaan word. Eise wat reeds in die Staatskoerant gepu-
bliseer ("ge-Gazette") is en teengestaan word en voor die howe
moet dien, sal nie binne die volgende twee- tot vyf jaar afgehan-
del kan word nie. In die Noord- en Oos-Transvaal is talle eise op
plase wat nog nie eens in die Staatskoerant gepubliseer is nie en
ook teengestaan gaan word. 

Hierdie aankondiging skep egter verwagtings by grondeisers
wat net eenvoudig nie haalbaar is nie en jaag grondeienaars die
harnas in. 

Die mening word deesdae openlik uitgespreek dat die verwag-
tings wat by die grondeisers geskep word op 'n Zimbabwe-situa-
sie in Suid-Afrika kan uitloop. Dít is glad nie vergesog nie. Al sou
die kommunistiese ANC-regime daarin kon slaag om die eerste
fase op papier afgehandel te kry -- wat byna onmoontlik is -- het
hulle steeds nie die geld beskikbaar om die grondeienaars vir hul
eiendomme te vergoed nie. 

Wat nog meer kommer wek is die feit dat die Grondeise-
kommissaris van die ANC se "Mpumalanga" Provinsie kennis
gegee het dat net vir grond betaal gaan word en nie vir enige ver-
beterings daarop nie. Verder is eise iewers uitgekrap wat meebring
dat sowat 98% van alle landbougrond in die ANC se "Limpopo"
Provinsie geëis word! Plase wat reeds sedert voor 1913 in Blanke
besit is, word nou ook geëis. Dít ten spyte van die feit dat som-
mige van hierdie plase se Kaart- en Transportakte tot sover as
1892 terugdateer en nog deur die ZAR uitgereik is! Volgens hul
eie wet kan daar geen eise teen sulke plase wees nie.

In die Magoebaskloof gebied het die Grondeisekommissaris in
die Staatskoerant kennis gegee dat 168 plase opgeëis word, ter-
wyl die grondeisers slegs 8 plase eis. In Tzaneen se munisipale
gebied is sonder vooraf kennisgewing aan grondeienaars eien-
domme van so klein as een hektaar as geëis in die Staatskoerant
gepubliseer. 

Wanneer 'n grondeis in die Staatskoerant gepubliseer is, mag
daar op hierdie eiendomme geen verbeterings aangebring word
nie. Talle eise teen plase is reeds etlike jare gelede in die Staats-
koerant publiseer, maar die eienaars van dié grond het nog geen
duit vir die gronde wat geëis is gekry nie. Plase moet egter in stand
gehou word. Dit kos 'n boer duisende rand, maar hy sal nie daar-
voor vergoed word nie. In sommige gebiede, soos byvoorbeeld in
Levubu in die Noordoos-Transvaal, het boerdery op sekere plase
tot stilstand gekom en gaan die plase agteruit. Daar word geen
inkomste gegenereer nie. Sommige boere het in hierdie onseker-
heid en wanorde reeds hul reserwe fondse vir lewenskoste opge-
bruik en sal waarskynlik hul plase moet verlaat om elders te
probeer om 'n inkomste te verdien.  In die Warmbad-omgewing
plak die grondeisers reeds op van die plase wat opgeëis is en het
van die grondeienaars uit vrees vir die plakkers op die dorp alter-
natiewe blyplek gaan kry. Daar word ook gepraat van die moont-
like uitreiking van staatseffekte as tussentydse maatreël vir grond

wat geeis is. Hierdie toedrag van sake en die feit dat meer grond
as die oorspronklike eise nou skielik ter sprake is kan as niks
anders as 'n bedekte wyse van nasionalisering van plase beskou
word nie. As daar boonop in ag geneem word dat die eisers vol-
gens alle aanduidings nie die wettige eienaars van die Kaart- en
Transportaktes vir gronde gaan word nie, is nasionalisering ‘n
logiese gevolg.
Volgens 'n berig in die Letaba Herald van 18 Februarie 2005 het

David Sello, adjunk direkteur belas met grondeise in die Tzaneen
omgewing, 'n stelling gemaak dat grondeise 'n addisionele drie
jaar gegun is om afgehandel te word. Ook sê hy glo dat eisers wat
beweer dat hulle voor 18 Junie 1930 van hul grond verwyder is,
se eise ongeldig verklaar sal word. Teenstrydige en weerspre-
kende stellings soos hierdie plaas huidige grondeienaars en boere
in 'n onhoudbare situasie. Dit wek ook agressie by die soge-
naamde “grondhongeres”. 

Tipies van die kommunistiese werkwyse  word geen duide-
likheid verkry nie. Aan die een kant word ‘n uitgewyste graf van
‘n voorvader as regverdiging vir 'n eis gestel en maak dit nie saak
in watter jaar die familielid daar begrawe is nie. Aan die ander
kant word 'n eiser of enige familielid wat tussen 18 Junie 1930 tot
nou kwansuis van grond afgesit is, se eis geregverdig. Die logika
hiervan sal net die verstandloses verstaan.  

Boere en ander gronbesitters word gemaan om te alle tye die
grondeise as onwettig te beskou en dit daarom teen te staan.
Vrywillige verkopers wat hulle grond aanbied erken die wet-
tigheid van die grondeise. Dit het ook al gebeur dat juis húlle wat
aanbieders is, tevrede moes wees met die bedrag wat die ANC-
regime vir hulle eiendomme aanbied. Boere moet ook bedag
daarop wees om nie goedsmoeds te aanvaar dat grafte wat deur
grondeisers as dié van hulle voorvaders uitgewys word, wel grafte
van die eisers se voorvaders is nie. In die meeste gevalle weet die
een wat die grafte uitwys nie eens wie werklik daar begrawe is
nie. Wanneer die plaas geïnspekteer word en na grafte gesoek
word, word veral gelet op Sisal plante wat iewers in die veld groei
omdat dit tradisioneel die gebruik was om Sisal by 'n graf te plant.
Ook word na ruïnes van statte en krale gesoek en in die middel
daarvan 'n graf uit te wys omdat dit ook by sommige Swart
stamme 'n tradisionele wyse van begrawe is. Ongeag wie daar
begrawe is of wanneer die grafsteen opgerig is, aanvaar die
Grondeisekommissarisse die eisers se woord en word kennis-
gewing die Staatskoerant gegee dat die grond geëis is. 
'n Groep boere in die Tzaneen omgewing wie se eiendom geëis

word, het 'n vereniging gestig om die eise teen te staan. Wanneer
plase vir grafte geïnspekteer word, word 'n videokamera saamge-
neem en die eisers voor die kamera deur die grondeienaar onder
kruisverhoor geneem om vas te stel of die een wat die grafte aan-
wys weet waarvan hy praat. Die grootste twak word hiertydens
deur die eisers kwytgeraak en in meeste gevalle weerspreek hulle
mekaar. Die opname wat so vasgelê word kan dan later as getuie-
nis in 'n hof aangewend word. Dit word as wenk aanbeveel vir
boere wat in dieselfde dilemma verkeer.

Hoe ookal geredeneer word, die hantering van die sogenaamde
“Grondhervormings-program” het nou 'n plofbare situasie bereik.
Tussen eiser en grondeienaar loop die spanning hoog en indien
die ANC regime die situasie nie met 'n realistiese benadering ont-
lont nie, kan dit tot geweld so gou as in die tweede helfte van
aanstaande jaar lei. Alhoewel die mening gelug word dat plaas-
aanvalle en -moorde afgeneem het, het dit gedurende Desember
2004 en Januarie 2005 in die Noorde van Transvaal toegeneem en
kan dit alleenlik toegeskryf word aan die verwagtings wat vir die
grondeisers geskep is. 

In die lig hiervan word Afrikaners deur die ANB op die nood-
saak van konsolidasie gewys sodat die krisis waarin die volk ver-
keer op georganiseerde wyse die hoof gebied kan word.        
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Deur Willie van der Grijp
Die oorsaak van hierdie toestand is die kommunistiese aanslag op
die Afrikanerdom en ook op al die gelowige volkere en nasies oor
die wêreld heen. Diegene wat vir hierdie toestand verantwoordelik
is, is onder andere die Joodse Geldmag, wat algehele beheer oor die
wêreld se rykdomme wil kry. Om beheer oor die wêreld se skatte
te kan uitoefen moet hulle ook die beheer in al die regerings van
volke oor die wêreld hê. Hulle moet dus 'n "Een Wêreld Regering"
vestig, waaronder die regerings van die wêreld lande dien. Om dit
te bewerkstellig moet hulle die guns en ondersteuning wen van
diegene wat die regerings daarstel. Met ander woorde, hulle moet
die gewone burgerlikes se steun kry wat dan hoofsaaklik ook die
werkersklas is. 

Die Joodse geldmag het met 'n opswepingstrategie begin om 'n
gevoel van onderdrukking en misbruiking by die werkersklas te
kweek, met gevolglike opstand teen die owerheid. Die Franse rewo-
lusie kan as voorbeeld van vroeëre Joodse inmenging genoem word.
So is kommunisme deur die Joodse Geldmag ontwerp en aan-
gewend om die Tsaar in Rusland tot 'n val te bring. Die pyn, lyding
en smart wat onder leiding van die kommunistiese heersers gevolg
het, het by die Westerling weersin gewek wat die Joodse geldmag
tot die besef gebring het dat hulle strategie onder ander dekmantels
voortgesit moet word. Die Berlynse muur is afgebreek, kommu-
nisme is dood verklaar en is kommunisme onder die naam van die
"demokrasie" voortgesit. 

Kommunistiese Partye en bewegings het oor die wêreld dan ook
sogenaamde demokratiese politieke partye geword, en soos in SA
is verbode kommunistiese partye en bewegings ontban en gewet-
tig. Die doelstellings van hierdie kommunistiese partye en bewe-
gings het egter onveranderd gebly. Onder die naam van "demokra-
sie" word die Joodse Geldmag se kommunistiese strategie steeds
voortgesit en word aan die werkersklas steeds die beginsels voor-
gehou van die Kommunistiese Internasionale. Daar moet steeds
gesweer word dat die lewe opgeoffer sal word om die bondgenoot-
skap tussen arbeiders van die wêreld te versterk, om diktature van
die proletariaat wêreldwyd te vestig wat nie sonder rewolusies kan
gebeur nie.

Volksnasionalisme is die grootste struikelblok vir die Joodse
Geldmag in die skepping van hulle "Een Wêreld Regering." In SA
is die werkersklas hoofsaaklik swart, van 'n ander ras en dus nie 'n
volksgenoot van sy werkgewer, die Afrikanervolk nie. Ten spyte
van die feit dat die Afrikanervolk as gevolg van verraad uit eie
geledere onder kommunistiese bewind geplaas is, is nog nie daarin
geslaag om die Afrikaner van sy volkskap te laat afsien nie. By die
Afrikaner heers nog sy volksnasionalisme wat 'n volskaalse rewo-
lusie om 'n opsigtelike diktatuur van die proletariaat te vestig kan
teenstaan. In meeste lande wat onder kommunistiese beheer gekom
het, is dit voorafgegaan met 'n sigbaar gewelddadige rewolusie. In
SAword die rewolusie uitgerek deur dit in 'n vorm van lae intensiteit
te hou om te eskaleer wanneer geglo word die Afrikanervolk nie
meer by magte sal wees om dit teen te staan nie. 

Nasionalisme is ingeweef met die Afrikanervolk se geloof. Ont-
rafel sy geloof en maak hom afvallig daarvan dan vernietig jy ook
die volk se nasionalisme. Dit is waarom van sogenaamde Afrikaner
kerkleiers gebruik gemaak word om met die  interpretering van die
Bybel 'n skuldgevoel by die Afrikaner te wek. Die aanvanklike ge-
loofsoortuigings waaruit die Afrikaner se lewens- en wêreldbe-
skouing gegroei het, word onbybels (sondig) verklaar en die kom-

munistiese gelykheidsdogma word as die Woord van God vertolk
om van die Afrikaner kommunistiese “Christene” te probeer maak.  
Aanvanklik was die demokratiese regeringstelsel, 'n stelsel gewees

wat burgerlikes van 'n land binne volksverband kiesreg gee om uit
eie geledere 'n regering vir sy land te kies. Weens sy hoë ontwikke-
lingspeil, sy behoudendheid en nasionalisme sou die Afrikaner --
ook sy werkersklas wie se beroepe met werk reservering verskans
was teen die swart onderontwikkelde werkersklas -- nooit vrywillig
die kommunistiese gelykheidsdogma aanvaar nie. Die swartes het
geen aanspraak op die gebied wat voorheen as Blank Suid-Afrika
bekend gestaan het nie. Hiervoor is daar onteenseglike bewyse.
Hierdie Swartes woon in Suid-Afrika, omdat hulle trekarbeiders is.
Daarom het hulle onder die regering van ware apartheid ook geen
stemreg of inspraak in die land se regering gehad nie. Hierdie stelsel
is ook op verdraaide gronde van die Bybel deur Afrikanerleiers --
wat lakeie van die Joodse Geldmag was en is -- as ondemokraties
voorgehou om die Afrikaner tot aanvaarding van 'n kommunistiese
"demokrasie" te lei voordat die rewolusie eskaleer. 

'n Regering gegrond op die Bybel, gebou op die beginsels van
Christelike Afrikanernasionalisme wat, onder andere, rassuiwer-
heid-, verskeidenheid van volke en grense tussen volke behels,
moes kwyn totdat dit nie meer 'n faktor was vir konsolidering van
die Afrikaner nie. Toe hulle daarin slaag, kon hulle begin om patrio-
tisme by die Afrikaner af te breek. Gevolglik wou die meerderheid
Afrikaners Suid-Afrika nie meer as hul eiendom verdedig nie.
Sekere vooraanstaande Afrikaners is  uitgesoek om die Afrikaner as
'n "Bastervolk" te beskryf. En Jan Rabie se "Afrikanernasionalisme"
(wat die nasate van die Hottentotte deel van die Afrikanervolk wil
maak) word vandag nog in stryd met Hertzog, Malan, Strijdom,
Verwoerd en Jaap Marais se vertolking van Afrikanernasionalisme
gepropageer! Reënboognasie nasionalisme? Nee, niks anders as 'n
verwarrende kommunistiese “nasionalisme” word aan die Afrikaner
opgedis nie.

Die Kommunistiese "demokrasie" is reeds 10 jaar in SA in wer-
king. Die Swart werkers raak ongeduldig omdat die rewolusie wat
hul bevryding sal bekroon vertraag word. Die verkiesingsuitslag van
2004 het getoon dat die Afrikaner tot groot mate nog nie tot aan-
vaarding van die bestel gelei is nie. Daar word gevrees dat die rewo-
lusie tot uitbarsting sal kom voordat die Afrikaner se mag gebreek
is. Die aanslag op die Afrikaner word op alle terreine verhewig.
Wette wat gemaak is om die Afrikaner te ontmagtig, te verarm en
van eiendom te beroof word in aller yl in werking gestel. Opportu-
nistiese voorstelle word gemaak om die Afrikaner aan die komende
munisipale verkiesings te laat deelneem. 'n Teen rewolusie word
gepropageer en onbereikbare verwagtings word vir die Afrikaner
geskep. Aan die eenkant word die Afrikaner deur skyn regses met
allerlei foefies besig gehou om tyd te wen. En aan die anderkant
moet die werkersklas (swartes) se bevrydings rewolusie vertraag
word.

Intussen versleg toestande in SA teen 'n skrikwekkende tempo en
is dit waarom Afrikaners met die betekenis en bedoelings van hulle
lewens begin worstel. Die ANB draai nie doekies om nie. Dit is
nodig om klipharde waarhede bekend te maak. As gereken word dat
die proletariaat se rewolusie nog vir baie jare van lae intensiteit sal
wees en nie in die nabye toekoms tot 'n volskaalse rewolusie gaan
eskaleer nie, sal dit fataal vir die Afrikanerdom wees. Kommunisme
is nie dood nie, dit lewe sterker as ooit. Dit word onder die dekman-
tel van Christenskap, demokrasie en nasionalisme deur verloopte
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Kommunistiese “Christene”? Kommunistiese “Demokrate”? Kommunistiese “Nasionaliste”?

ANB OPROEP: RUK NOU DIE MASKER AF VAN DIE
AFRIKANERNASIONALIS SE WARE VYAND!

AS gevolg van omstandighede in SA is daar nie net baie jong Afrikaners nie, maar ook die oueres wat
met die betekenis en bedoeling van hul lewe worstel: Waarvoor leef ek, wat is die doel van my lewe, wat
hou die toekoms in?  Dit is vrae wat hulle vir hulself stel en dikwels geen pad vorentoe sien nie. 

(Vervolg op bl. 8)



Mnr. Hendrik de Wet, ondervoorsitter van die ANB,
het die onlangse eerste Hoofbestuursvergadering
van dié organisasie, wat hy self as 'n "geskiedkun-
dige geleentheid" bestempel het, ter afsluiting van
die verrigtinge toegespreek. Op sy kenmerklike
wyse het hy die gehoor tegelyk begeester én oor
die politieke realiteite en aktuele sake ingelig. 
Mnr. De Wet het sommer met die intrapslag klem gelê op die feit dat
die Afrikanervolk op die oomblik die grootste krisis van sy geskiede-
nis beleef. Dit beteken dat die volk sekere keuses sal moet maak. 'n
Keuse van stryd en selfopoffering aan die een kant, of 'n keuse van
aanvaarding en daarmee saam die loon van verraad, naamlik self-
vernietiging! Om hierdie rede het hy besluit om aan die ANB-
Hoofbestuur te wys dat die aanslag wat daar heers, en steeds in fel-
heid toeneem, gemik is op die siel van die Afrikanervolk.
Die mees ontstellende gedagte van hierdie krisis, is die feit dat die

Afrikanervolk totaal onbewus is van waarheen ál hierdie chaos en
wanorde moet lei. Tog is daar op 6 November 'n Beweging gestig
wat te midde van al hierdie rampspoed en skande, weer sin in die
lewens van 'n kerngroep Afrikaners gebring het. Daarom moet ons
ernstig besin oor die toekoms van ons land en volk om onsself
weereens by hernuwing op te skerp.

In Mat. 10:34 sê Jesus Christus: "Moenie dink Ek het gekom om
Vrede op aarde te bring nie, maar die Swaard." Mnr. De Wet het
gesê diegene wat die Bybel ken, sal weet dat hierdie swaard waar-
van die Meester praat, 'n swaard van verdeeldheid is tussen Lig en
Duisternis, tussen Goed en Kwaad. Dit is dan 'n baie gerusstellende
wete dat een van die ANB se doelstellings, naamlik om die Afri-
kanervolk in te lig, te motiveer en te versamel, sal geskied vanuit 'n
Christelike Nasionalistiese basis.  Dit bring ons dan onvermydelik
voor hierdie vyand te staan -- hierdie vyand wat só enorm is, dat
mens alleen deur die genade begrip daarvoor kan hê!

Die gevaar wat dreig om ons volk te vernietig, staan wêreldwyd
bekend as Kommunisme -- 'n Sataniese ideologie wat smag na
Wêreldoorheersing  en in die proses geen land of Volk onaange-
raak sal laat nie. Gedurende September 1999 is daar 'n groot fees
gevier by die Groot Piramide van Giza, waar al die samesweerders
die demoniese droom van 'n Nuwe Wêreld Orde, bekend gestel het.
Dit is 'n Orde wat beloof om die ganse mensdom in een groot
gelukkige familie saam te bind. En om seker te maak dat daar geen
probleme sal wees wat hierdie toestand van "vrede, geluk en voor-
spoed" kan belemmer nie, moet alle verskille uit die weg geruim
word. Om dít te vermag, sal alle ras- en godsdiensverskille ver-
wyder moet word. Géén volkstrots, eie kultuur of 'n moedertaal, sal
uiteindelik meer geduld word nie, want as wêreldburger sal almal
dieselfde identiteitskaart moet dra -- sonder nasionaliteit, sonder
naam -- alleen maar net 'n nommer. Wanneer ons by daardie fase
van die nuwe Orde gekom het, sal jy jou ook soos 'n nommer moet
gedra -- anders sal daar teen daardie nommer opgetree word en
nooit sal daar ooit weer van hom of haar gehoor word nie. Miskien
is daar sommige van ons wat dalk nog mag twyfel. Miskien klink
dit té onwerklik. Daarom sal ons moet bewys wat die vernietigende
krag van die kommunisme werklik is.

"Toegegee, hierdie onderwerp wek 'n gevoel van onwerklikheid,
omdat in die ANB tans nog 'n klein groepie Afrikaners vergader en
luister na 'n boodskap, eintlik 'n waarskuwing oor en teen die kom-
munisme, terwyl daar buite 4 miljoen volksgenote ongestoord met
hulle lewens voortgaan", het mnr. De Wet aan die Hoofbestuurs-
lede gesê. Dan kan die vraag wel deur 'n oningeligte gevra word"
"Maar waar was julle dan die afgelope amper 20 jaar, of het die
lewe by julle verbygegaan? Glo julle ook dat kommunisme geen
faktor meer is nie, want dit bestaan nie meer nie". Die meeste
mense glo dat toe die Berlynse muur in 1989 geval het, die kom-

munisme saam daarmee geval het. Baie ander dink dat toe die Unie
van Sosialistiese Sowjet Republieke, oftewel die USSR gedurende
1991 gedisintegreer het in 15 volkstate, die kommunisme finaal
van die aardbol verdwyn het. Maar helaas, in sy boek New lies for
Old (1984) waarsku die Rus Anatoliel Kolietsen reeds in 1984 dat
kommunisme tot 'n sogenaamde val in 1989 sal kom. Dit is nou
met die afbreek van die Skandmuur in Berlyn. Na die sogenaamde
val van kommunisme, sou Glasnost en Perestroika die drogbeelde
word wat die wêreld moet laat glo dat kommunisme gesterf het.
Kolietsen waarsku dat kommunisme onder 'n nuwe vaandel van
demokrasie, die wêreld weereens gaan verslind en poog om 'n
wêrelddiktatuur te vestig. 

Ons kan miskien argumenteer dat al hierdie dinge waar is en ons
weet daar is baie naslaanmateriaal wat spesifiek oor die kommunis-
me handel, maar hoe raak dit ons eie lewens? Dit klink so ver weg!

Om daardie vraag te kan beantwoord, moet ons die vyand en dit
wat hy voor staan ken, moet daar by ons 'n grondige kennis wees
van wat die kommunisme nou eintlik behels. 'n Baie beknopte
definisie van die kommunisme sal dan wees 'n soort sosialisme,
wat bepaal dat die sosiale- of gemeenskapsbelang belangriker is as
die individuele belang. Kenners van die kommunisme sê dat daar
geen duidelike onderskeid te tref is tussen die sosialisme en die
kommunisme nie. In die boek Marxism and it's leap to Freedom
skryf André Waliki dat die kommunistiese rewolusie gewoonlik in
twee fases plaasvind. Die eerste fase, naamlik sosialisme, word
gekenmerk deur ongelykhede wat nog in die samelewing geld. Die
tweede fase wanneer die rewolusie voltooi is, met ander woorde
alles wat onder was nou bo is, word gekenmerk deur slegs een
enkele slagspreuk: "From each according to his abbility -- to each
according to his needs". Dus, vanaf elkeen volgens dit wat hy het
na elkeen volgens dit wat hy wil hê. Hier by ons sal dit seker wees
dit wat hy "demand"! 

Om hierdie rewolusie te kan voltrek is daar een baie belangrike
voorvereiste volgens die ANC/SAKP. 'n Uittreksel uit 'n toespraak
van Nelson Mandela self laat 'n mens met skok die erns van die
saak besef. Hy stel dit soos volg: "Ons, lede van die kommunistiese
Party, is die mees ontwikkelde rewolusionêre van die moderne
geskiedenis. Die vyand moet eers volkome verpletter en uitgeroei
word van die aardbodem, voordat die kommunistiese wêreld ver-
wesenlik kan word." Wie is dus dié "vyand" van wie Mandela
praat? "Die vyande van die kommunisme is u en ek!", was mnr. De
Wet se gevolgtrekking. 
Die vader van die kommunisme, Karel Marx, het gesê alle mense

is gelyk. Nou hoor ons vandag ons het 'n liberale grondwet met      
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Ons moet gereed wees, want die tweede revolusie is hier!

Leer ken die kommunistiese vyand!

Mnr. Hendrik de Wet, ondervoorsitter van die ANB, spreek
dié organisasie se eerste Hoofbestuursvergadering toe.

(Vervolg op bl. 5)



liberale beginsels. Wat staan in die grondwet? "Almal is gelykwaar-
dig". Marx het gesê almal is gelyk en daar mag geen onderskeid
getref word nie --nie teen enige persoon op watter grond ookal nie.
Wat sê die grondwet van die nuwe Suid-Afrika? "Jy mag geen
onderskeid tref nie". Hierdie grondwet behels al die basiese begin-
sels wat Karel Marx sou voorstaan. Marx sê verder die enigste
werklikheid in hierdie lewe is materie. Daarom is gees en siel
alleen maar 'n vorm van stof. Volgens hulle is daar geen kontin-
uïteit, geen hiernamaals, geen hemel en geen hel nie. Hierdie dui-
welse sisteem moet dit alles vervang. Geen wonder dat een van die
kommunistiese reuse, by name Chroestjof, op sy sterfbed die skok-
kende ontdekking moes maak toe hy verklaar het: "I have tried and
I have failed to understand what communism really was!". As 'n
mens egter kennis neem van wat die bekende Russiese denker
en skrywer, Alexander Solschenizyn -- 'n kenner van die kommu-
nisme -- oor hierdie dogma te sê het, verstaan mens miskien
Chroestjof se ontnugtering. Solschenizyn skryf: "Nooit vantevore
het die wêreld 'n Godloosheid belewe wat só georganiseerd, gemili-
tariseer en deur en deur boosaardig is, soos die Marxisme nie. Binne
die filosofiese sisteem van Marx en Lenin is die haat teen God die
grootste dryfkrag en die middelpunt van sy psigologie. Dít is meer
fundamenteel as alle politieke en ekonomiese voorwendsels. Hier-
die militante ateïsme, sê Solschenizyn, is nie maar net 'n randver-
skynsel van die kommunistiese politiek nie, maar die sentrale kern-
punt. Met ander woorde die kommunisme is in sy wese ateïsties.
Daarteenoor staan die nasionalisme, wat die Skeppingsorde van 'n

Drie-Enige God erken. Marx het gesê om die kommunistiese
Utopia te skep of te bewerkstellig, moet die kapitalistiese bestel
verander word tot 'n plorateristiese diktatuur. Soos reeds gesê, ge-
skied hierdie verandering of rewolusie net deur geweld. Die kom-
munis vra altyd die vraag: hoe kry jy regverdiging vir terreur in 'n
samelewing? Die antwoord? Jy skep 'n vyand. Hoe skep 'n mens 'n
vyand? Baie eenvoudig, deur die maak van wette, want dan word
gewone burgers vyande van die sisteem. Daarom aanvaar ons nie
die grondwet nie. Daarom erken ons nie hierdie kommunistiese
regering nie. Daarom het hierdie bestel van ons die vyand ge-
maak --die vyand wat die kommunis regverdiging gee vir sy rewo-
lusie. En om 'n vyand van die kommunis te wees, maak van jou 'n
krimineel, 'n misdadiger wat deur die staatsmasjinerie fyn gemaal
sal word. Hierdie is die werklikheid. En die ANB moet ernstig ken-
nis daarvan neem in sy toekomsbeplanning!

Mnr. De Wet het gesê dit mag sommige mense skok om te besef
dat ons as Afrikanernasionaliste reeds gebrandmerk is as krimine-
le --vyand van die Staat! Maar hoe het hierdie toestand ontstaan dat
wetsgehoorsame burgers, Christenmense, hulleself plotseling in die
beskuldigdebank bevind? Die kommunis skep 'n vyand: Eers was
apartheid moreel onverdedigbaar volgens Pik Botha. Toe het die
NG Kerk gekom en gesê apartheid is sonde. Toe sê die VVO dit is
'n misdryf. En toe rond die Waarheids- en Versoeningskommissie
(Tutu-kommissie) dit af en sê apartheid is 'n misdaad teen die mens-
dom. Wie is die vyand dus in Suid-Afrika? Die Blanke wat die
Skeppingsorde van God in stand wil hou en bereid is om apartheid
te verdedig -- u is in die beskuldigdebank! Ons is kriminele omdat
ons dit durf waag om teen die wil van die regime te gaan!

Om die erns en skokkende omvang van die kommunistiese
aanslag te beklemtoon het mnr. De Wet gedeeltes van 'n deklarasie
van die NG Kerk aan die vergadering voorgehou. Die betrokkenes
verklaar as volg: "Ons verbind onsself tot die stryd om 'n regverdi-
ge, demokratiese nie-rassige en nie-seksistiese Suid-Afrika daar te
stel, sodat ons getuienis 'n groter geloofwaardigheid sal hê in die
nuwe bedeling. Ons aanvaar die 'Rule of Law' met 'n onafhanklike
regbank. Ons aanvaar die instellings van 'n demokratiese verkie-
singsproses, gebaseer op die beginsel van een mens, een stem op 'n
gemeenskaplike kieserslys in 'n veelparty demokrasie binne 'n
unitêre staat. Die inperking van die veiligheidsapparate van die
staat, insluitende die polisie, dat hierdie instansies alleen aange-
wend sal word ter beskerming van die bevolking. 
Verder beywer ons ons vir die teruggee van alle grond aan die oor-
spronklike eienaars, wat ter wille van hervestiging onteien is. Blan-
ke skole moet oopgestel word aan mense van alle rasse en pro-

gramme van regstellende aksie moet op alle vlakke van Swart
onderwys, ingestel word. Regstellende aksies om die oordrag van
'n deel van die ekonomiese mag, wat nou nog in Blanke hande is,
moontlik te maak, moet ingestel word." Mnr. De Wet het gesê
hoewel hierdie aanhaling eerder klink na iets uit die geledere van
die "Anti Apartheid Movement" of miskien 'n uittreksel uit die
ANC se Freedom Charter, bring dit 'n mens met skok onder die
indruk hoe wyd die verraad strek as jy uitvind dat dit die grootste
Afrikaanse kerk is wat sulke dinge onderskryf! Die essensie van dié
verklaring is 'n aanval op die Afrikanervolk onder die dekmantel
van kerklike oorwegings. Die mees opvallendste van die dekla-
rasie, is dat daar nêrens 'n skewe woord oor die kommunisme en
die ANC se verweefdheid met die kommunisme gesê word nie.

Die kommunisme is nie dood nie. Al probeer die liberale voor-
praters van die kommunisme voortdurend propageer dat dit wel so
is, kan hulle die realiteite en die waarheid dat die liberalisme die
teelaarde van die kommunisme is, nie weg lieg nie! Ons moet in
gedagte hou dat, sedert 1917, het daar in Rooi Sjina 65 miljoen
mense aan die hand van die kommunis gesterf. In Rusland is 20
miljoen dood as gevolg van die kommunisme. Wêreldwyd word
daar beweer, is reeds 100 miljoen mense verslind deur hierdie
gedrog, wat selfs deur predikante ontken word dat dit bestaan! 

Hierna het mnr. De Wet verduidelik hoe sterk die kern-organisa-
sie van die kommuniste steeds wêreldwys is. Hierdie kern-orga-
nisasie kan ook genoem word die kommunistiese uitgesoekte elite,
soos wat ons ook hier in Suid-Afrika het. Hierdie groepie het almal
dieselfde wesenlike belang. Daarom is daar ook 'n byna onbreek-
bare ketting van onderlinge skakeling tussen al die belanghebben-
des. Gedurende 1991 toe die Kommunisme veronderstel was om in
Rusland te val, het hierdie elite groep 750 000 getel. In Suid-Afrika
het ons nie met getalle van daardie omvang te make nie, maar dat
dit relatief gesproke letterlik wemel van die kommuniste in die
bolaag van die regering en ander instansies, is net soos in Rusland
'n voldonge feit.

Toe Stalin die jaar van die "Great Terror" in 1937-1938 in wer-
king gestel het, het die geheime elite nie net spesiale regte geniet
nie, maar ook spesiale behandeling. Stalin het gedurende die jare
1937-1938  sowat 1,5 miljoen mense gearresteer en binne 'n paar
maande 681 000 van hulle doodgeskiet. Een en dieselfde resep geld
wêreldwyd. Ook hier in Afrika gebeur dit. Mangusta van Etiopië
het in 1977 al die "enemies of revolution" (hier moet ons ook die
"enemies of democracy" onthou) voor die voet gearresteer en in
een jaar 10,000 van hulle in Addis Ababa laat doodskiet. 

Wat die beskerming van die burokrasie betref, is daar in die
onlangse verlede 'n paar klassieke voorbeelde wat ons in gedagte
moet hou wanneer dit kom by die spesiale behandeling wat die
bolaag van die kommunistiese elite ontvang. Ons dink hier aan die
presidensiële kwytskelding aan Alan Boesak, nadat hy na hartelus
geld gesteel het. Boesak is deur kameraad Mbeki in ere herstel tot
so 'n mate dat hy terug is in die Bediening en sy lewenstaak nou
klaarblyklik gaan wees die totale integrasie van die kerke. Miskien
dink Boesak dat sy lewensideaal nou verwesenlik sal word, want
voordat hy die onskuldige paar rand geneem het, verklaar hy in
Frankfurt, Duitsland, waar hy uitgenooi was om as eregas die
feesrede op 'n Duitse Kerkdag te lewer, die volgende: "Uit die as
en puin van Pretoria, sal daar verrys 'n Nuwe Jerusalem -- ons eie
sosialistiese Suid-Afrika!" So praat 'n kêrel wat persoonlik deur die
staatspresident vrygestel is. 
Dan sit die ANC-regime se adjunk-president, Jacob Zuma, rustig

terug, want hy weet wat die uitslag van die Sheik-verhoor ookal
mag wees, sy posisie gewaarborg is, want hy geniet beskerming.
Ons hoor van reisskandale en bedrog tot by die hoogste gesagslig-
gaam, maar niemand bedank vrywilliglik en niemand word ampte-
lik gevra om sy pos te ontruim nie, want die bolaag --die elite korps
van die Kommunisme -- geniet beskerming. 

Ons moet ons nie laat mislei deur te dink daar is howe en 'n reg-
stelsel met regters nie. Die ANC/SAKP-koalisie leef in simbiose --
die een kan nie sonder die ander bestaan nie. Daarom is alle orde-
reëlings van so 'n aard, dat dit nie hierdie simbiose sal versteur 
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Ons moet besef dat die verontagsaming van hierdie wet ons mense
in die kommuniste se tronke sal laat land. Dit is beter om buite
daardie tronke te wees wanneer die rewolusie in hewigheid toe-
neem. Die geskiedenis het geleer dat in oorlogstyd die vyand se
wapen afgeneem kan word en teen homself aangewend kan word.
Dit beteken nou nie dat die wapens wat wettiglik behou kan word
aan die kommunistiese regering oorhandig moet word nie. Dit is
noodsaaklik dat solank as moontlik aan die wapens in u besit ge-
klou word. 
Kennis moet geneem word dat hierdie wapenwet ook die wapen-

en ammunisie vervaardigers, asook die wapenhandelaars skaad.
Hierdie gewraakte wet is dus nie net vanuit 'n veiligheids oogpunt
gesien onaanvaarbaar nie, maar skaad ook die land se ekonomie.
Daarom is alle belanghebbendes steeds besig om die wapenwet
teen te staan en wysigings daaraan voor te stel. Wapeneienaars
moet dus nie voortydig aansoek doen vir die hernuwing van
wapenlisensies en of wapens inhandig of daarvan ontslae raak nie.
Doen alles op die laatste datum wat die wet vereis. Ons weet wat
se konsternasie die hernuwing van voertuig bestuurderslisensies
veroorsaak het en die ANC regime verplig het om sperdatums
daarvoor uit te stel.     

Wapeneienaars wat vanaf 1 Januarie tot 31 Maart 2005 verjaar
moet vanjaar aansoek doen om hul vuurwapenlisensies te hernu.
Die jaar eindig op 31 Desember en niks verhoed 'n wapen besitter
om voor genoemde datum aansoek vir die hernuwing van vuur-
wapenlisensies te doen nie. Die volgende verjaardag groepe se jare
van aansoek doen is: Diegene wat vanaf 1 April tot 30 Junie ver-
jaar moet in 2006 aansoek doen. Diegene wat vanaf 1 Julie en 30
September verjaar doen aansoek in 2007. En diegene wat vanaf
1 Oktober tot 31 Desember verjaar hoef eers in 2008 aansoek te
doen. Dit word beklemtoon dat baie tussen 2005 en 2008 kan
gebeur en verander, moet dus nie voortydig optree om later vas te
stel dat weens gebeure en moontlike wysigings aan die wet
voortydige optrede onnodig blyk te gewees het nie.

Die sogenaamde vrywaring of amnestie tot 31 Maart 2005 vir
mense wat hulle wapens sonder lisensies voor dié datum by die
polisie ingee, is absurd! Die krimineel en misdadiger sal dit nie
doen nie, maar die erfstukke van wetsgehoorsames moet ingegee
word, waarna binne 14 dae aansoek vir 'n lisensie gedoen moet
word as die erfstuk behou wil word. Hoekom nie soos altyd aan-
soek vir lisensieëring doen terwyl die erfstuk in besit van die erf-
genaam bly nie? Die erflater se testament en vuurwapenlisensie is
tog die bewys dat die wapen nie onwettig in besit van die erfgenaam
is nie. Hierdie absurde stap bring mens onder die indruk dat rekords
van ou wapenlisensiehouers nie opgespoor kan word nie en die
sogenaamde “vrywaring” ingestel word om hierdie wapens op re-
kord te kry of te vernietig. Indien u in besit is van ‘n erfstuk en u 'n
lisensie daarvoor wil verkry, moet 'n kwitansie of bewysstuk by die
SAPD verkry word. Daarop moet alle besonderhede van die wapen
aangebring wees, asook ‘n aantekening dat die betrokke wapen nie
ingegee is nie, maar in bewaring by die SAPD geplaas is totdat uit-
sluitsel oor die lisensieëring daarvan verkry is. 

Die wapenwet bepaal nou dat slegs dié wat 21 jaar en ouer is 'n

wapenlisensie kan bekom indien die nodige vereistes nagekom is
en geskiktheidsertifikate daarvoor uitgereik is. Die hoeveelheid
wapens wat volgens hierdie absurde wet besit mag word is: In
geval van selfverdediging mag een handwapen of haelgeweer (die
haelgeweer mag nie semi- of vol outomaties wees nie) besit word
met net 200 patrone in voorraad.  Indien bewys kan word waarom
een van die genoemde wapens nie genoeg beskerming kan bied
nie, mag 'n "beperkte" wapen soos 'n semi-outomatiese geweer vir
selfverdediging aangehou word. 
Indien van tyd tot tyd gejag word en of aan sportskiet deelgeneem

word, mag vier wapens besit word waarvan een van die vier ook
die selfverdedigingswapen moet wees. Jagters en sportskuts wat
dit op gereelde basis doen mag soveel wapens as nodig aanhou
mits daar 'n motivering vir die besit van elke wapen is en die
eienaar lid van 'n erkende sportskiet- of jagtersvereniging is. Ver-
samelaars van wapens word slegs erken as bewys word dat die
versameling wapens versamelstukke is en ook tot 'n erkende
vereniging behoort. 

Vir die verkryging van 'n wapenlisensie moet 'n vaardigheid-
sertifikaat by 'n erkende opleidingsinstansie verkry word. Diegene
wat bestaande lisensies hernu, hoef net vir die verkryging van die
sertifikaat 'n teoretiese toets oor sekere dele van die wet af te lê.
Skakel (012) 353 6111 vir meer inligting oor opleidinginstansies
vir die verkryging van vaardigheidsertifikate of kyk op die Internet
by www.saps.gov.za en klik op "Firearms" dan op "Accredited
Institutions" vir 'n lys van sentrums waar die vaardigheidstoetse
afgelê kan word. Sommige van hierdie instansies maak misbruik
van hierdie geleentheid om geld te maak en vra buitensporige
gelde vir vaardigheids opleiding en -sertifikate. Persoonlik wil ek
aanbeveel dat, vir wie dit moontlik is, onverwyld lid van ‘n erken-
de skietklub of skiet- en jagtersverenigings moet word. Baie van
hierdie verenigings is reeds gerat om self die nodige opleiding met
sertifikate te verskaf en sal u sodoende nie uitgebuit word nie. 

Die mees absurde van hierdie wet is dat die SAPD se wapen-
offisiere by polisiekantore 'n sielkundige evaluering van wapen-
lisensie aansoekers moet doen! Die meeste van hulle weet waar-
skynlik nie eens wat die betekenis daarvan is nie, wat staan nog die
nodige kwalifikasies daarvoor te hê.
Voorafgaande is wat die wapenwet in hoofsaak vereis. Alhoewel

hierdie wet ingestel is om in besonder die Afrikaner te ontwapen,
moet nie toegelaat word dat dit tot neerslagtigheid en passiwiteit
lei ten opsgte van die voorbereiding om die fisiese aanslag op die
Afrikaner af te weer nie. Hierdie wet en die afskaffing van die
Kommandostelsel is die getuienis dat die Afrikaner weerloos teen
die fisiese aanslag gemaak moet word. Elke Afrikaner moet nou
besef dat die kommunistiese ANC regime hierdie dinge doen om
die Afrikaner met die minste potensiële weerstand aan die prole-
tariaat uit te lewer. Elke Afrikaner moet nou besluit of hy dit gaan
toelaat, so nie het die tyd nou vir die Afrikaner aangebreek om, ten
spyte van die wapenwet en afskaffing van kommando's, te kyk na
ander alternatiewe om homself te beskerm. 
Skakel in by die ANB sodat elke Afrikaner ook op hierdie gebied,

die koers aangedui kan word.                                               
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Die Kommuniste wil die Afrikaner ontwapen! Hoe nou gemaak?

Deur Willie van der Grijp

SUID-AFRIKA is reeds onder die beheer van die Kommunistiese
Joodse Geldmag en staan op die vooraand van die proletariaat se
rewolusie om hulle “vryheid” bekend te stel. Diegene wat hierdie
rewolusie sal teenstaan moet ontwapen word. Die proletariaat is
met haatspraak teen die Afrikaner as die “onderdrukkers” opge-
sweep en die Afrikanervolk is in Suid-Afrika, deur die toedoen van
die Joods-Kommunistiese Geldmag, die proletariaat se teiken-
groep in die finale “bevrydingsrewolusie”. Die kommuniste besef
dat die Afrikaner homself teen die proletariaat sal verdedig. Daar-
om die veelbesproke Wapenwet in 'n poging om hom te ontwa-
pen. Hoe nou gemaak?



Mnr. Mornay Jansen, penningmeester van die ANB,
het op die eerste Hoofbestuursvergadering 'n uit-
eensetting oor dié organisasie se finansiële beleid
en prosedure gedoen aan lede van die Hoofbestuur
wat groot byval gevind het. Dit was veral opvallend
dat die Dagbestuur met hierdie beleid wil verhoed
dat die ANB in 'n ewige stryd om fondse vasgevang
word, wat die uiteindelike doelwitte en organisasie
van die beweging lamlê.
Mnr. Jansen het gesê dat die meeste ANB-lede in die verlede in
ander organisasies so gewoond was om, wanneer hulle op 'n ver-
gadering kom, daar feitlik altyd 'n finansiële aanslag op hulle
gemaak word. Dít het die effek gehad dat ons almal gewoond was
om al met die aanvang van 'n vergadering sielkundig só onder druk
te wees, dat ons nie kon konsentreer op wat gesê word nie. "U kan
maar ontspan. Ons gaan dit in die ANB nié só doen nie!", het hy
Hoofbestuurslede onmiddellik gerusgestel.

Dit is inderwaarheid so dat geen organisasie sonder geld kan
klaarkom nie. Daarom het die ANB fondse nodig en die fondse
gaan van lede af kom, maar dit moet vrywillig wees, sonder enige
druk. Vir die saak van die Afrikaner het ons dit nog altyd feil gehad
en ons sal dit in die toekoms ook hê.  Dit is immers die enigste
organisasie wat oorgebly het wat die saak van die Afrikaner een-
honderd persent op sy hart het. "Dit is tog waarom u vanoggend
hier is -- u het die saak van die ware opregte Afrikaner, die enigste
Godgeroepe volk in Afrika, op u hart!", het mnr. Jansen gesê. Hy
sê verder ons is weliswaar 'n klein en nietige volkie in 'n groot see
met branders wat om ons dreun en planne om ons uit te wis, maar
vir die klein handjievol uit hierdie nietige volkie, wat die Almagtige
God van Abraham, Isak en Jakob dien en op Hom vertrou, is daar
'n roeping. Dis 'n heilige roeping van die Almagtige God, wat ons
nooit as te nimmer in die steek sal laat nie. Net soos Hy ons by
Bloedrivier nie in die steek gelaat het nie. 
Mnr. Jansen het 'n beroep gedoen op lede van die Hoofbestuur om

nooit mismoedig te raak nie. Hy het gesê daar was 'n tyd toe Elìa
ook moedeloos geraak het. Toe sê God vir hom: Daar is nog sewe-
duisend in Israel, wat nie die knie voor Baäl gebuig het nie!
Die beleid van die ANB ten opsigte van finansies is dat die bank-

rekening te alle tye solvent sal wees en dat geen bankoortrekkings
of lenings aangegaan sal word nie. Dit beteken dat die ANB nie
van plan is dat hy ooit onder so 'n finansiële druk geplaas kan word
dat hy van sy bates moet verkoop om sy skuld te delg nie.

Dit bring ons by die vraag -- hoe gaan die ANB homself finan-
sier? Debietorders is reeds genoem as 'n metode. Die Dagbestuur
is onder leiding van die penningmeester reeds besig om 'n de-
bietorderstelsel in plek te stel. Dit sal waarskynlik teen die begin
van Maartmaand gereed wees om in werking gestel te word. Die
ANB gaan geen lidmaatskapsfooie van enige lid vra nie. Debiet-
orders is dus die vernaamste wyse van die versekering van ‘n sta-
biele inkomste, wat beplanning sal vergemaklik. Enige skenkings
tussendeur sal hoog waardeer word, maar dit is elke lid of onders-
teuner se eie besluit.

Daar sal geen las op enige tak geplaas word om 'n addisionele
bedrag in die vorm van 'n aanslag of hoe ookal, elke jaar te lewer
nie. Daar sal by geen vergadering druk op enige lid geplaas word
om in die openbaar geld te belowe nie. Elkeen se bydrae sal konfi-
densieel wees. "Wees ook verseker dat die spreekwoordelike wedu-
wee se stuiwer net so welkom sal wees soos die groot skenking",
het mnr. Jansen die vergadering ingelig. Omdat dit nie bekend sal
word wie hoeveel gegee het nie, sal daar nie enige groter seggen-
skap wees deur enige persoon, omdat hy dan soveel meer geld
gegee het nie. 

Daar sal slegs 'n kollekte by die deure van ANB-vergaderings
gehou word om elkeen wat voel dat hy deel van die koste van die

huur van die saal of verversings wil betaal, die geleentheid daar-
voor te gee. 
Wat en hoeveel die ANB sal kan vermag, hang dus van elke lid en

ondersteuner af. Wil ons 'n nuusbrief elke drie maande hê, of wil
ons elke maand een hê? Of elke week? Hoeveel openbare ver-
gaderings wil ons hê? Dit hang af van ons finansies en hoeveel
aktiewe deelnemers daar gaan wees. In kort -- dit hang van ons
elkeen persoonlik af.

Die finansiële jaar van die ANB sal strek vanaf 1 Maart tot 28
Februarie van die daaropvolgende jaar en die state sal by die eerste
vergadering van die Hoofbestuur na 28 Februarie voorgelê word.
Daar sal jaarliks finansiële state opgestel word en aan die
Hoofbestuur voorgelê word. Die Hoofbestuur sal dus op hoogte
gehou word van wat met lede en ondersteuners se geld gedoen
word. En op Hoofbestuursvergaderings sal ons almal meedoen met
besluite oor wat ons moet en gaan doen.                               
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ANB FINANSIËLE BELEID EN PROSEDURE

ANB KONTAK BESONDERHEDE
Indien u enige verdere inligting verlang kontak gerus enige
van die ANB Dagbestuurslede.
 Willie van der Grijp (Voorsitter) -  Tel (082) 532 9656
 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. Mornay Jansen, penningmeester van die ANB, spreek
dié beweging se eerste Hoofbestuursvergadering toe
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nie. Hierdie twee vennote se Handves van Menseregte is geskoei op die
model van Karel Marx. Nou sê artikel 25 van dié Handves klaarblyklik almal
het die reg op privaat besit. En dit verskaf al die gemoedsrus wat nodig is vir
ons naïewe ou Volkie. Maar wat sê artikel 25 van die grondwet? Artikel 25
van die grondwet sê eiendomsreg mag nie van jou geneem word nie, tensy
daar 'n wet gemaak word. Nou weet ons mos as daardie wet nie aan sy doel
beantwoord nie, dan maak jy net nog 'n wet. 

Mnr. Duvenhage van die Oos Rand staan met 'n uitsettingsbevel van die
Hooggeregshof in sy hand, maar die Balju wat die 40,000 plakkers van sy
grond moet verwyder, vra aan die eienaar hoe verwyder jy 40,000 plakkers?
Waarheen gaan jy met hulle? Die ANC-regime se Wet op die Versekering van
Verblyfreg, het die Blanke Boer finaal van sy Baasskap gestroop. En as
hierdie wet nie die dakloses sonder heenkome kan akkommodeer nie, dan
maak jy nog 'n wet --hierdie keer die Wet op Munisipale Erfbelasting. Gerief-
likheidshalwe word totale distrikte volgens dié wet geklassifiseer as deel van
die sogenaamde groter munisipale gebied. Nou rapporteer Beeld dat hierdie
wet belasting op eiendom gaan laat verdriedubbel. Die implementering van
hierdie wet gaan tot gevolg hê dat die oorgrote meerderheid Blankes hand-
doek sal moet ingooi. En hier kom ons nou by die slinksheid van die kom-
munis. Omdat die belastingpligtige nie sy verpligtinge kan nakom nie, vat die
regime eenvoudig die grond en gee dit aan Swartes. 
Dr Philip du Toit skryf in sy boek The great SA Land Scandal dat enige uiters

winsgewende boerdery-onderneming binne enkele maande omskep sal word
tot die ellende van 'n plakkerskamp. Op hierdie stadium van die ellende, tree die
staat natuurlik weer na vore om aan die "people" te toon dat die staat hulle
belange op die hart dra. Wat doen die ANC dan? --hy vat die grond terug, want
hulle kan mos in elk geval nie die mas opkom nie en dan het die kommuniste
die sirkel voltooi. Die rewolusie is dan voleindig, want dan nasionaliseer die
kommunis daardie grond, soos wat sy plan reg van die begin af was.
Hierdie stryd, hierdie enorme taak wat die ANB met Afrikanertrots en self-

respek sal moet veg, sal ons móét veg om ons volk weer op te hef. Op te hef
tot daardie groot hoogtes waar die daadkrag en die toewyding van groot leiers
hierdie klein volkie gevoer het. 
Hierdie agtergrond is inderdaad 'n somber prentjie, want die kommunistiese

ideologie is destruktief -- dit verslaaf en verslind totdat selfs die trots en self-
respek van 'n volk vernietig word. Daarom sal die ANB die ANC tot orde
moet roep. Die ANB het die potensiaal om ons volk weer te verenig, omdat
ons staan by die waarheid van Afrikanernasionalisme. Laat ons doen dit wat
plig en eer en trou van ons verwag, dat ons deur verenigde krag sal nee sê om
verswelg te word deur hierdie Swart massas en hulle Blanke meelopers.

Ons sal moet werk, sodat die ANB tot so 'n mate sal groei, dat ons hierdie
Swart kommunistiese bende wat ons wil regeer, so sal frustreer dat hulle sal
moet kennis neem van ons krag. Hulle sal moet kennis neem dat ons as 'n
verenigde Afrikanervolk nee sê. Ons is nie langer bereid om as vreemdelinge
en verstotelinge in ons eie vaderland te leef nie!
Mag Hy in wie se hande die toekoms van alle volke is, ons die geloof en die

krag gee om te doen, dit wat ons moet doen.                                           

Nuwe klein Groblertjie
is eerste ANB-baba!

KLEIN Johannes Hendrik Grobler is waarskynlik die
eerste ANB-baba. Dit wil sê hy is, sover bekend, die
eerste baba wat vir ANB-ouers gebore is ná dié bewe-
ging se stigting op 6 November verlede jaar.

Johann, soos hy (net soos sy pa) genoem sal word,
is op 4 Januarie 2005 gebore. Sy pa is natuurlik Johann
Grobler, die addisionele lid op die ANB se Dagbestuur.
Pa Johann sê hy het nou uiteindelik ‘n bondgenoot in sy
huis, nadat hy soveel jare ‘n alleenstryd teen die drie
Evas moes voer!

Op die foto hierbo staan Johann en sy vrou, Amanda,
met klein Johann en hul twee dogters Nelia (links) en
Petra (regs).

volksleiers op alle terreine bevorder. Hierdie verloopte volksleiers is
materialiste wat vir eie gewin betaalde agente van die Joodse Geld-
mag is. Die wat nie reeds betaalde agente is nie, word beloof of hoop
om op die betaalstate van die kommuniste te kom.

Om nou, terwyl die Afrikanervolk polities verdeeld is, geestelik
nie weerbaar is nie en boonop nie fisies paraat is nie, 'n teen rewo-
lusie te propageer is onverskillig en kan daartoe lei dat nog meer
Afrikaners agter die tralies van die kommuniste se tronke beland.
Die ANB roep die Afrikanervolk egter op om by hom aan te sluit
en te help om die volk te herinner aan waar hy vandaan kom, wie
hy is en waarheen hy op pad is. Die ANB stel die herwinning van
die Afrikanervolk se vryheid duidelik in sy doelstellings, maar
voor daar by die bereiking van hierdie doelwit gekom word sal die
Afrikaner buite hierdie kommunistiese bestel moet konsolideer
en geestelik en fisies weerbaar gemaak moet word. Slegs met 'n
landwye gedissiplineerde organisasie sal die rewolusie van die

gepeupel teengestaan kan word en die Joods-kommunistiese
aanslag afgeweer kan word.    

Die ANB verklaar onomwonde dat die Afrikaner nie vanself in
Afrika ontspring het nie. Die Afrikaner se ontstaan lê by God! Ons
kom as liggaam en siel uit die hand van God. Hy het ons as mens
gemaak en as volk hier aan die suidpunt van Afrika saam gebind.
Ons het nie deur ontwikkeling ontstaan nie en verwerp daarom
ook die evolusioniste wat met die evolusieleer die kommunistiese
ideologie bevorder. Soos in die Bybel aan ons geopenbaar word,
sal weer by die Afrikaner tuisgebring moet word dat God nooit Sy
volk in die steek laat wanneer in geloof en vertroue tot die daad
oorgegaan word nie. Ook die getuienis in ons volk se geskiedenis
by die slag van Bloedrivier en Amajuba is ‘n bewys hiervoor.
Bewys dus u geloof en vertroue in Hom deur hulle te verwerp wat
u mislei met deelname aan die kommunistiese bestel en ook hulle
te verwerp wat in die kringe beweeg van die wat deelname aan die
kommunistiese ANC verkiesings propageer.                         

(Vervolg vanaf bl. 3)
ANB oproep: Ruk nou die masker af van die Afrikanernasionalis se ware vyand!

(Vervolg vanaf bl. 5)
Leer ken die kommunistiese vyand!


