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Die ANB het vanjaar weer Republiekfees met oorgawe gevier. Die
fees is aangebied in die vorm van 'n koffiehuiskonsert, wat deur
die Jaap Marais tak van die ANB in Verwoerdburg gereël is.

Verskeie jongmense het verskillende items gelewer, wat sang-
solo's, instrumentale nommers en voordragte ingesluit het. Die
gaste by die konsert het ook geleentheid gekry om heerlik saam te
sing. Mnr. Mornay Jansen, gewese penningmeester van die ANB,
het die samesang gelei, nadat hy ook vroeër die gaste getrakteer
het op sangsolo's met sy besondere bas sangstem.

Mnr. Johann Grobler, ondervoorsitter van die ANB, het as sere-
moniemeester opgetree. 

Hoewel dit 'n aand vir kuier en ontspanning was, het mnr. Koos
Venter, voorsitter van die ANB, tog in 'n kort toespraak die belangrik-
heid van Republiekdag op ons volkskalender uitgelig. Hy het gaste
daarop gewys dat 31 Mei 1961 altyd sal uitstaan as een van die groot-
ste oorwinnings van Afrikanernasionalisme in ons geskiedenis.

Mev. Sonja Venter en haar span, wat dames van al die Pretoria
takke van die ANB ingesluit het, het gesorg vir heerlike eetgoed
om die aand af te rond.                                                           n

(Sien nog foto’s op bl. 3)

ANB VIER WEER REPUBLIEKFEES

Oud en jonk het die ANB se Republiekfees vanjaar geniet.
Dié fees is op 30 Mei in Verwoerdburg in die vorm van ’n

koffiehuiskonsert aangebied.

Johann Grobler praat oor ANB in Letaba
Die Letaba tak van die ANB het in Mei vanjaar 'n funksie aange-
bied by die huis van Dirk en Adelle Joubert. Die bestuur het die
ondervoorsitter van die ANB, mnr. Johann Grobler, genooi om die
geleentheid by te woon en die gaste toe te spreek.

Mnr. Carel van der Grijp voorsitter van die Letaba tak en dagbe-
stuurslid van die ANB, het as voorsitter by die vergadering opgetree.

Mnr. Grobler het gaste weer daarop gewys dat die Afrikanervolk
het in sy betreklik kort bestaan in Afrika deur geweldige beproe-
wings gegaan het. Telkens het ons volk op die rand van die afgrond
beweeg as gevolg van aanslae op ons bestaan, maar dit is 'n opval-
lende feit van die geskiedenis dat die Afrikanervolk, selfs in sy vroeë
wordingsjare, die vermoë gehad het om by die eise van die stryd aan
te pas en sy nederlae in oorwinnings te omskep.
Uit die smart en wanhoop van angsvolle tye in die historiese ont-

wikkeling van Suid-Afrika, het die wordende Afrikanervolk met
geloof en geroepenheid verrys om hierdie land te bewoon, te be-

werk en as Vaderland te bewaak.
In die onderdrukte posisie waarin die Afrikanervolk weer in ge-

dwing is deur politieke verraad van leiers en misleiers, sal die stryd
gaandeweg met middels gevoer moet word wat aangepas is by die
eise van die tyd, en besinning daaroor is dringend nodig.
Mnr. Grobler het gesê dat die verlede bewys dat hulle wat weier om

te berus en teenstand bied, die geskiedenis sal skryf. Dit is deur hulle
denke en dade dat hulle name op die galery van helde verewig word.
Hy het ook verwys na die nuutste verraad onder Afrikaners, waar-

deur dr Pieter Mulder homself verbind het om die ANC beleid on-
derdanig te wees toe hy homself laat insweer het as adjunk-minis-
ter in Zuma se kommunistiese kabinet.

Mulder moes in die proses weer onder eed verklaar dat hy die
huidige bestel trou sal dien en die regime sal gehoorsaam. 

Mnr. Grobler het Afrikanernasionalisme as die alternatief vir
Afrikaners verduidelik. Hy het gesê nasionalisme bind ons onlos-
maaklik aan ons geskiedenis. Vanuit die verslaentheid en verneder-
ing van ons tyd, moet ons ook die stryd opneem rondom ons Afri-
kaanse taal om weer die Afrikaner se selfrespek te herwin.
Hy het beklemtoon dat ons by die herdenking van ons geskiedkun-
dige dae en ander byeenkomste weer Afrikaanse liedjies moet sing.
Ons moet die FAK-sangbundel oopslaan en uit volle bors saam-
sing. Dit sal ons Afrikaanse gees ontwaak en binne ons begin bor-
rel en 'n gevoel van nasionale herlewing in ons ontbrand.
Mnr. Grobler het die grondslag van die ANB breedvoerig behan-

del en beklemtoon dat die heil van die volk buite die bestel lê en dat
die enigste uitweg vir die volk is om onder die vaandel van Afrika-
ner Nasionalisme te verenig, omdat die ANB die enigste orga-
nisasie is wat op die suiwer beginsel staan. 
Die vergadering is afgesluit met samesang en daarna het die gaste

vleis gebraai en saam gekuier tot laat.                                   n

Mnr. Johann Grobler, ondervoorsitter van die ANB saam
met mnr. Carel van der Grijp (ANB Dagbestuurslid) en 

Mare-Lee Cheney, sekretaresse van die ANB se Letaba
Tak, by die onlangse funksie van dié tak.



Die VVK en Afrikaner-selfbeskikking
Die ANB het kennis geneem van pogings deur die sogenaamde
Volksraad Verkiesings Kommissie (VVK) om Afrikaners op te roep
om hulself op 'n alternatiewe kieserslys te laat registreer, wat dan
gebruik sal word om 'n alternatiewe Afrikaner volksraad te verkies. 

Hierdie "Volksraad" sal dan skynbaar eerstens probeer om ná
onderhandeling met die ANC/SAKP-regime deur middel van se-
sessie los te breek van die huidige regering van die land en op 'n
aangewese gedeelte van Suid-Afrika se grondgebied 'n nuwe Afri-
kanerland te vestig, waar die Afrikanervolk dan deur die aangewese
volksraad regeer sal word. Hulle eerste taak sal dus wees om "self-
beskikking in 'n eie gebied vir die Afrikanervolk op te eis".

Die VVK beroep hom op die volgende punte, om die vryheid
van die volk te bewerkstellig:
l Eerstens moet daar 'n alternatiewe volksraad verkies word, wat
losweg op dieselfde wyse as 'n kerkraad tot stand sal kom. Met
ander woorde, elke Afrikaner wat sy naam op die VVK se kiesers-
lys plaas, sal die reg hê om 'n ander Afrikaner (wat natuurlik ook
'n geregistreerde kieser moet wees) te nomineer om tot die volks-
raad verkies te word. Op 'n gegewe datum (waaroor tans nog geen
aanduidings bestaan nie -- dit mag dalk nog maande of selfs jare
neem om by dié stadium te kom) sal daar 'n verkiesing plaasvind,
waar VVK-kiesers 'n "Volksraad" sal verkies om namens geregis-
treerde lede, wat hulself  dan skynbaar as "die Afrikanervolk" sal
beskou, volksake te hanteer.
l Die "Volksraad" se eerste taak sal wees om hulself namens "die
volk" op Artikel 235 van die huidige Suid-Afrikaanse grondwet te
beroep en dan met die huidige ANC/SAKP-regime te begin onder-
handel om, in ooreenkoms met hul interpretasie van hierdie grond-
wetartikel, aan te dring op "selfbeskikking" vir die "Afrikanervolk"
op 'n aangewese gedeelte van Suid-Afrikaanse grondgebied.
l As die huidige regime nie hiertoe wil instem nie, sal die VVK
die hulp van die "internasionale gemeenskap" inroep deur op te
ruk na die internasionale raadsale van die Verenigde Nasies (VN)
en daar te gaan smeek vir hulp teen die halsstarrige ANC/SAKP-
regime. Die aanklag teen dié regime by die VN sal dan wees dat
hulle nie bereid is om in gevolge sekere beginsels van die inter-
nasionale reg én 'n paragraaf van hul eie grondwet, selfbeskikking
aan die Afrikanervolk, soos verteenwoordig deur die verkose
VVK, wil gee nie.
l As die poging om bemiddeling van die VN te verkry ook nie
suksesvol is nie, sal die VVK dan terugdraai na die "Afrikaner-
volk", wat hulle verkies het, en dié volk sal dan maar self moet
besluit watter "alternatiewe uitweë" daar in die situasie is.

Die ANB verwerp hierdie nuutste poging om Afrikaners met 'n
derderangse foefie 'n rat voor die oë te draai. 
Die ANB wil Afrikanernasionaliste daarop wys dat hierdie jong-

ste foefie niks nuuts is nie. Soortgelyke pogings om Afrikaners
opgewonde te maak oor "selfbeskikking" het reeds verskeie kere
sedert 1993 voorgekom. 
- In 1993 het die destydse KP onder leiding van dr. Ferdi Hart-
zenberg met groot fanfare hul "volkstaat" oor dele van Pretoria uit-
geroep. Dr. Hartzenberg is selfs as "president" van die "Volkstaat"
ingehuldig en hy het 'n lywige volksraad gehad, kompleet met 'n
kabinet met ministers in verskillende portefeuljes.
- Rondom 1995, kort na die oorname van die ANC/SAKP-re-
gime, het daar ook 'n "volkseie" verkiesingskommissie ontstaan
onder leiding van wyle mnr. Fritz Meyer. Hulle het hulself die

"Boere Verkiesings Kommissie" (BVK) genoem en hulle sou ook
'n onafhanklike verkiesing hou om leiers vir die "Boervolk" te
kies. Niks het uiteindelik daarvan gekom nie.
- Ander groepe soos die sogenaamde Sekretariaat vir Volksbou,
waarby mnre. Blokkies de Beer en Chris Wagner betrokke was,
asook die Afrikaner Alliansie van die predikant, dr. Willie Marais,
in samewerking met mense soos dr. Christo Landman en ds. Isak
de Villiers, het ook al pogings gehad om 'n verteenwoordigende
raad op die been te bring, wat kwansuis namens Afrikaners sou
optree. Hulle het hulself weer grotendeels op Artikel 185 en 186
van die ANC/SAKP-regime se grondwet beroep, waarvolgens
kultuurgemeenskappe sekere federale magte sal ontvang om na-
mens hul kultuurgroep oor sekere sake (soos onderwys) besluite
te neem. Ook hiervan het niks gekom nie.
- Enkele jare gelede was dit die beurt van dr. Dan Roodt en sy
organisasie, Praag, wat die voortou geneem het om ook op grond
van Artikel 185 en 186 van die ANC/SAKP-regime se grondwet
'n volksverteenwoordigende raad op die been te bring. Hul po-
gings het egter nie veel verder gekom as die sinlose debatte en
kafpraatjies van verskillende organisasies by die Konfederale
Afrikaner Forum (KAF) nie.

Die ANB verwerp die nuutste poging van die VVK om Afrika-
ners se tyd te mors met 'n foefie wat reeds holrug gery is oor die
afgelope 16 jaar. Die ANB het die volgende beginselbesware teen
hierdie soort aksie:
1)  Die ANB kan vanuit sy Afrikanernasionalistiese beginselbasis
nooit enige onderhandeling met die ANC/SAKPregime steun nie.
Die ANB beskou die ANC/SAKP-regime as 'n regime wat met
bedrog en verraad op ons volk af geforseer is en daarom nie kan
aanspraak maak om wettig oor die Afrikanervolk te regeer nie.
2)  Die ANB verwerp die ANC/SAKP-regime se grondwet en kan
uit beginsel nie saamstem dat daar met die Afrikanervolk se
toekoms gedobbel word deur ons op hierdie heidense grondwet te
beroep nie.
3)  Die ANB beskou die Verenigde Nasies (VN) as 'n instelling
wat op die been gebring is juis om nasionalisme wêreldwyd te
onderdruk. Die geskiedenis en doelstellings van die VN is in pas
met, en deel van, die doelstellings van die magte wat hulself be-
ywer vir 'n sataniese nuwe wêreldorde. Nasionalisme is die groot-
ste vyand van hierdie nuwe orde. Daarom kan die ANB uit begin-
sel nooit goedkeuring verleen aan onderhandelings met, of
beroepe op, die VN nie.
4)  Die ANB beskou aksies soos hierdie as demoraliserend, omdat
dit uit die staanspoor duidelik is dat daar gewoonlik bybedoelings en
verskuilde agendas daaragter is, hetsy vir die organiseerders se eie
gewin of andersins om die planne van geheime magte uit te voer.
Die ANB sal die stryd van Afrikanernasionalisme voortsit op die

suiwer beginsels wat ons van ons volksleiers soos pres. Paul Kru-
ger, dr. DF Malan, adv. JG Strijdom, dr. HF Verwoerd en mnr.
Jaap Marais geërf het.

Die ANB glo dat hierdie stryd in geloof aan ons Skepper, die
God van die Bybel, standvastig gestry moet word. Die ANB weet
dat die huidige bestel in Suid-Afrika nie sal hou nie en dat dit wel-
dra ineen sal stort. Daarom glo die ANB dat Afrikaners in hierdie
tyd hul energie moet bestee aan die konsolidasie van Afrikaner-
nasionaliste in voorbereiding vir die geleenthede wat vir ons voor-
lê. Dit is die ANB se erns om die beginsels van nasionalisme le-
wend en sterk te hou en om in die huidige fase van ons volkstryd
ons volk te help om weer sy volkstrots en selfrespek te herwin, na
al die skade wat deur verraad en die daaropvolgende onderdruk-
king gedoen is. 
Ons kan en mag nie onrealistiese beloftes oor sake soos vryheid

of selfbeskikking maak nie, omdat ons nooit die geloofwaardig-
heid van ons eerbare stryd in gedrang mag bring nie. Ons moet
mekaar eerder bemoedig om vas te hou aan ons geloof en aan die
beginsels van nasionalisme.                                                     n
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Die ANB se Republiekfees, wat met ’n koffiehuiskonsert in Verwoerdburg gevier is, het aan die gaste teenwoordig ook

weer geleentheid gegee om as deel van die program heerlik saam te sing. 

Ockert Olivier van Verwoerdburg
se voordrag van ’n bekende dra-
matiese Afrikaanse gedig het die

gehoor meëgevoer.

Mnr. Mornay Jansen, voormalige penning-
meester van die ANB, het gaste op die

koffiehuiskonsert weer getrakteer met sy
besondere sangstem.

Jacomien Bester van Lydenburg

was een van die verskeie jong-

mense wat deel was van die pro-

gram. Sy het ’n voordrag gelewer.

Mnr. Johann Grobler, voorsitter van
die ANB, het as seremoniemeester

by die konsert opgetree.

Jean-Marié Swart het gaste ook met
haar solosang van verskeie Afrikaanse

liedere getrakteer.

Mnr. Koos Venter, voorsitter van die
ANB, het gaste kortliks aan die belang-

rikheid van Republiekdag herinner.



Vryheid word ten ene male duur gekoop en het vele fasette. As ge-
volg van die haglike materiële en -geestelike toestand waarin die
Afrikaner hom bevind, moet elke faset van Afrikanerwees aange-
spreek word op die pad na vryheid. Strooihalms en kitsoplossings
met net 'n politieke-, materiële- of godsdienstige strekking, sal geen
blywende vryheid bewerkstellig nie. Een keer per jaar Amajuba- en
Bloedrivier gedenk, groot gebed- en verootmoedigingsbyeenkomste,
vryheidsmanifeste, volksfronte en volksvryheidsverkiesings (VVK's),
met verskuilde morele reg-geweldopsies indien die ANC/SAKP/
Cosatu-regering en die Verenigde Nasies (VN) nie bes gee met Afri-
kanereise nie, sal nie die gewenste uitwerking hê nie. Die Afrika-
nervolk het sedert die verraad in 1994 teen hom voltrek is, die more-
le reg tot verset, daar is op geen stadium van dié reg afstand gedoen
nie. Die morele reg tot verset word versterk deur elke nuwe stuk
wetgewing wat daarop gemik is om die Afrikaner van sy geboorte-
reg te vervreem. Die gebrek aan geestelike weerbaarheid by die Afri-
kaners is egter die groot struikelblok in die uitoefening van hierdie
morele reg. Afrikaners smag weer na apartheid maar het doodge-
woon nie die innerlike oortuiging om dit in die openbaar te verdedig
nie, nie as 'n praktiese oplossing nie en nog minder as 'n Bybels-ver-
antwoordbare beleid. Na alles, is Loftus net te sentraal in die psige
van die meerderheid Afrikaners. Die een Saterdag is dit die gekleur-
de rugbyhelde en die volgende, Angus Buchan se 'losie'. 
Na vyftien jaar van kommunistiese bewind, is die gemiddelde Afrika-

nerman geestelik minder weerbaar as 'n negejarige penkop op Ceylon.
Dan praat mens nie eens van jong Afrikaners wat nog nooit 'n wapen
hanteer het, of sal droom om 'n wapen te rig op een van hul gekleurde
rugbyhelde, gunsteling Sewendelaan-akteurs of selfs skoolmaats nie.
Die geskiedenis van ongeveer 1935–1958 en die sukses van dr. HF

Verwoerd se bewind daarna, is 'n sprekende voorbeeld van 'n omvat-
tende beskouing op Afrikanerwees. Dit was 'n beskouing wat deeg-
lik bewus was van die Nuwe Wêreldorde-aanslag op elke faset van
Afrikanerwees en die daarstelling van bolwerke om as kleinood te
bewaar. Verwoerd se toesprake is deurspek met argumente ter ver-
sterking van geestelike weerbaarheid, waarsonder geen verset suk-
sesvol kan wees nie. 

Om te vermaan en kritiek te lewer oor die wel en weë van Afri-
kanerwees is dus nie "niks doen" nie en ook nie net negatief nie. Dit
is ten minste nie verkeerd doen nie en in lyn met die ANB-doel-
stellings én Protestantse Bybel-tradisie van vermaning. Só staan daar
in Jesaja oor die valse en ware godsdiens "Roep uit die keel, hou nie
terug nie, verhef jou stem soos 'n basuin! En verkondig aan my volk
hulle oortreding en aan die huis van Jakob hulle sondes". 
Die ANB se vyfde en sesde doelstellings lees as volg: 5. "Om Afri-

kaners voortdurend op te roep om terug te keer na God en die geloof
van hul Protestantse voorgeslagte, hul volk, kultuur en tradisies." 6.
"Om Afrikaners se geestelike weerbaarheid te versterk, deur hulle in
te lig oor die rol wat magte in die verlede gespeel het en tans speel,
om die volk te vernietig."
Hierdie is dus 'n beskeie poging om te wys dat dieselfde Nuwe/Een

Wêreldmagte wat ons polities- en ekonomies/materieel ontman het,

ook besig is om ons, van ons laaste vesting, naamlik ons Protes-
tantse geloof en -tradisies te vervreem. Dié geloof waaruit die reg-
verdiging vir apartheid gespruit het.
Die Nuwe/Een Wêreldmagte verkies geen godsdiens nie, maar weet

uit ondervinding dat die mensdom nie totaal gestroop kan word van
dié drang nie, allermins met geweld. Die oplossing lê dus in 'n uni-
verseel aanvaarbare godsdiens, 'n godsdiens gelykvormig aan die
wêreld. 'n Godsdiens daarop gemik om alle godsdiensgeoriënteerde-
landsburgers saam te voeg onder 'n soort sambreelgodsdiens-verse-
kering. Net soos versekering egter fynskrif het wat weinig versekerdes
lees voor die skade gedaan is, het hierdie soort godsdiens ook fyn-
skrif. Die pad vir die Nuwe/Een Wêreldgodsdiens is voorberei deur
die Wêreldraad van Kerke, die Wêreldbond van Gereformeerde
Kerke en die Suid-Afrikaanse raad van Kerke en hul binneagente,
wat die drie Susterskerke se 'grondslag' en daarmee saam die Afrika-
ners se geestelike weerbaarheid verinneweer het. Die Afrikaner kan
homself huidig nie beroep op 'n tradisionele geestelike bakermat nie,
almal is in 'n mindere of meerdere mate besmet met Nuwe/Een
Wêreldgodsdiens, dus is ons die prooi van Nuwe/Een Wêreldgods-
diens-versekeringsagente. Dié agente is die spreekwoordelike Rakas
van N P van Wyk Louw -- hoe vreemder die dier en hoe wilder hy
daarbuite dans, hoe groter is sy aantrekkingskrag. 
Só kom die Engelssprekende Skotse charismatiese evangelis, Angus

Buchan, van Faith Like Potatoes-faam, met sy opstote en manewales
op die verhoog, in die prentjie. Charismaties beteken "buitengewone
geestelike gawe of krag deur God geskenk" en word Buchan beskou
as 'n soort Messias, die dertiende Apostel, sommer net oom Angus en
DE KAT se Man van die Jaar 2008.

Die Eenwêreldbewerkers en -godsdiens

Die VN is die sentrum vanwaar Eenwêreldpolitiek openlik bedryf
word en is gevestig op die grond wat deur die Rockefeller-Vrymesse-
laarfamilie geskenk is. In David Rockefeller se memoires skryf hy:
"Some even believe we are part of a secret cabal working against
the best interests of the United States, characterizing my family and
me as 'internationalists' and of conspiring with others around the
world to build a more integrated global political and economic
structure -- one world, if you will. If that's the charge, I stand guilty,
and I am proud of it."

Die rol van die Amerikaans/Engels/Joodse-geldmag, die Vrymes-
selary-tentakels en 'n magdom ander in die suksesvolle uitvoering
van die VN-plan vir 'n kommunistiese vryheid, gelykheid en broe-
derskap-politieke bestel in Suid-Afrika, is goed gedokumenteer.

Liberalisme en humanisme was die gereedskap van bogenoemde
rolspelers vir politieke hervorming. Die geldmag se pers is ingespan
en maksimum publisiteit is aan die liberale onderwysers, predikers
en skrywers gegee. 
Dus, vir 'n Eenwêreldgodsdiens word dieselfde suksesvolle gereed-

skap ingespan, naamlik liberale teologie, wat die vervanging van die 
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Angus Buchan & andere –

DIE KOMMERSIALISERING VAN JESUS
VIR 'n NUWE WÊRELDORDE

(Vervolg op bl. 5)
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Die ANB word van tyd tot tyd daarvan beskuldig dat ons niks doen om die Afrikaner se vryheid weer te herstel nie.
Geen vryheid óf vryheidsvlam is  volhoubaar sonder geestelike weerbaarheid nie, dít het die papbroekige FW de
Klerk en elke sogenaamde Afrikanerleier daarna, met die uitsondering van Jaap Marais, bewys. Sou die
Afrikanervolk môre sy vryheid en vaderland op 'n skinkbord terugkry, hoe lank sal dit duur voor dit weer weggegee
word? Te oordeel aan Angus Buchan se 2008/2009 Mighty Men-konferensies van onderskeidelik 60 000 en 150 000
mans, waarvan nagenoeg twee derdes Afrikaners was, is die antwoord spoedig! SUSAN BRINK lewer kom-
mentaar in die lig van die ANB se doelstellings.



ortodokse met vrysinnigheid behels. Liberale teologie verskuif die
fokus van God na die mens (humanisme) en deel hierdie eienskap
met bevrydingsteologie. Vrysinnigheid en die fynskrifte van die
Eenwêreldgodsdiens-versekeringsagente gaan gewoonlik hand aan
hand en verskuif nie net die grense tussen kerk en konsert/wêreld
nie, maar vergestalt al te dikwels bevrydingsteologie. 

Bevrydingsteologie

Die probleem met bevrydingsteologie is dat dit selfs met die waar-
heid bedrieg. Vertroue word gewen deur waarhede te verkondig,
maar sekere waarhede word verswyg. Een van die 2008 Mighty
Men-gangers het sy ondervinding soortgelyk verwoord: "Ek glo
alles wat Angus Buchan sê, ek glo self in Jesus, maar ek gaan nie
weer in 2009 nie, omdat Buchan met 'iets' besig is, hoewel ek nie my
vinger daarop kan lê nie."

Harry Antonides beskryf bevrydingsteologie paslik in Liberation
Theology – A Secular Program for Revolutionary Change. Hierdie
boekie maak ook deel uit van 'n ander publikasie met die gepaste
naam Stones for Bread: The Social Gospel and  Its Contemporary
Legacy. Antonides verduidelik dat die kernverskil tussen bevry-
dingsteologie en ortodokse Christelike-teologie, gesetel is in die de-
finisie van sonde en die oorkoming daarvan. In ortodokse teologie,
word rebellering teen God en ongehoorsaamheid aan Sy Woord as
sonde beskou. Oorkoming van sonde is dan ook slegs deur genade,
die mens is nie deur homself daartoe in staat nie. 

Die bevrydingsteoloë beskou die klem wat in ortodokse teologie
gelê word op aanbidding en die versterking van die geestelike lewe,
as ontvlugting van die werklike lewe en ontsnapping van sosiale- en
maatskaplike verantwoordelikhede.

In Bevrydingsteologie word sonde gesien as selfsugtigheid wat ge-
wortel is in sosiale samelewingstrukture. Die enigste manier om dié
sonde te oorkom, is om die sosiale strukture te verander en meer spe-
sifiek om kapitalistiese samelewings te vervang met sosialisties/kom-
munistiese samelewings. So reken die bevrydingsteoloë dat die kerk
nie meer eksklusief 'n bekeringstaak het nie, maar haarself radikaal in
diens van mense moet stel. Die grense tussen die kerk en die wêreld
moet vervaag. Hieruit vloei baie wanopvattings, onder andere dat
vergiffenis van sonde verkry kan word wanneer die mens sy roeping
aanvaar om te hervorm, slawerny te beëindig, 'n regverdige samele-
wing te skep, ensovoorts. Die bekende Belgiese Rooms Katolieke
teoloog, Edward Schillebeeckx sê, dat wanneer die mens die wêreld
'n beter plek gemaak het, sal die mens die betekenis van God se
Koninkryk ontdek. Verder reken hy dat indien teoloë nie die mens se
eie ervarings asook pogings om 'n regverdige sosiale orde tot stand te
bring in ag neem nie, hul nie effektief sal wees nie. Hierdie Konink-
ryk, skryf die vader van die bevrydingsteologie, Peru se Rooms Ka-
tolieke teoloog Gustavo Gutiérrez, word verwesenlik in 'n samele-
wing van regverdigheid en broederskap, wat op sy beurt die belofte
inhou van volkome gemeenskap van alle mense met God -- die poli-
tieke word geënt op die ewige. Die essensie hiervan is dat die orto-
dokse siening dat daar twee aparte wêrelde bestaan, naamlik een
fisies en tydelik en 'n ander geestelik en ewigdurend, verwerp word.
Schillebeeckx, wat die Goddelikheid van Jesus verdag maak, het 'n

Jesuïtiese hoërskoolopleiding gehad en Gutiérrez, wat glo dat Karl
Marx sy denke vernuwe en verdiep het, is van die Jesuïtiese Orde. Die
Jesuïtiese Orde is die Sosiëteit (klub) van Jesus en bedryf 'n sedeleer,
waarvolgens die doel alle middele heilig. Presies hierdie sedeleer het
die kommunistiese Nuwe Suid-Afrika voorafgegaan. Die teoloog
Allan Boesak, skryf destyds in sy publikasie Black Theology, Black
Power: "What is needed is the divine love expressed by Black Power,
which is the power of Black people to destroy their oppressors, here
and now, by any means at their disposal" en Beyers Naudé sê op 'n
Wêreldraad van Kerke-vergadering in 1985: "This council no longer
condemn those who have decided to enter into the violent struggle."

Vrymesselary 'n sambreelgodsdiens

Vrymesselary word beskryf as die grootste, rykste, mees geheime en
magtigste privaatmag in die wêreld. Vir Vrymesselaars, is universe-
le Broederskap die verwesenliking van God. 
Vrymesselary is 'n universele sambreelgodsdiens, met die fynskrif

vryheid, gelykheid en broederskap. Dié fynskrif wat die Franse
Rewolusie en ook ons kommunistiese oorgawe voorafgegaan het. 'n
Godsdiens gelykvormig aan die wêreld. In The Great Teachings of
Masonry skryf H L Haywood dat Vrymesselaarinisiasie 'n rewolu-
sionêre ondervinding moet wees. Die kandidaat moet 'n nuwe mens
word met nuwe gedagterigtings, nuwe gevoelens oor die mensdom
en 'n nuwe idee oor God. Die Vrymesselaar "worship the all encom-
passing canopy of the Great Architect of the Universe". Vrymes-
selary aanvaar alle gelowe en hul gode, "just so long as they believe
in the universality of the fatherhood of God and the universality of
the brotherhood of man". 'n Vrymesselaar ag hom dus nie gebonde
aan sy eie denominasie se geloofsbelydenis nie en dien twee Here.

Satan/Lucifer is die erkende god van die Vrymesselary en 1 Mei
(werkersdag) is die moderne Vrymesselary se belangrikste datum,
dit is hul handelsmerk. 'n Magdom ander organisasies werk in tan-
dem met die Vrymesselary en ander is as't ware ingemessel. Lid-
maatskap van geheime organisasies oorvleuel dikwels.
Hoe en deur wie word Satan se werk gedoen? "Through world illu-

sions and lies from his elite workers: today known as the Illuminati,
Masonic-Rosicrucians in the world: the Counts, Kings, Dukes, Bis-
hops, Lords, Earls, Kaisers, Tsars, Presidents, Judges, Governors,
Mayors, lawyers, teachers, preachers, comedians, actors, singers, po-
licemen, sheriffs: even your own next door neighbour. Pope and
Catholic Church are in the same evil covenant as all Masonic groups!"
Al Gore jr., so word beweer, is die Vrymesselaars se Nommer Een,

hul Messias en seun van Satan. Gore het tydens die 2000/2001
Amerikaanse Presidentsverkiesingveldtog gesê "I AM WHO I AM"!
Die totstandkoming van Israel in 1948 is glo deel van die Zionistiese
(politieke)/Jesuïtiese Vrymesselaar(godsdienstige)-plan vir Wêreld-
oorheersing, naamlik die vestiging van Satan se koninkryk. Die
Tempel van Salomo wat baie prominent in Vrymesselary is, sal glo
weer in Jerusalem herbou word vanwaar die Antichris sal regeer.

Drie soortgelyke byeenkomste in 2008

In 2008 was daar enkele weke uitmekaar, die Mighty Men-konfe-
rensie van Angus Buchan, die National Initiative for the Reforma-
tion of South Africa saamgeroep deur dr. Michael Cassidy van Afri-
ca Enterprise en die Million Man March van omroeper/komediant
Desmond Dube. Buchan se konferensie het onder andere die mans
aangespreek "Sit jy brood op die tafel, beskerm jy jou vrou en gee jy
haar liefde?" Cassidy het 450 kerkleiers vir dringende gebed en
aksie bymekaargebring en daar is gefokus op armoede, vigs, mis-
daad, korrupsie, familieverbrokkeling en vreemdelingehaat. Dube
se opmars het protesteer teen die hoë misdaad.

Volgens Gospel Defence League, was die gemeenskaplike bood-
skap uitgedra deur die drie byeenkomste, dat sekularisasie nie werk
nie en dat teruggekeer moet word na 'n goddelike en beskaafde
lewe, omdat misdaad feitlik elke gesin in die land affekteer. Met die
nodige Skrifverwysings moet God vertrou word, Sy wet gehoor-
saam word en Jesus gevolg word. 

Die boodskap ís inderdaad duidelik – geen samelewingswanorde,
geen nodigheid vir Jesus, dit is mos die implikasie van bevrydings-
teologie. Mnre. WRK, WGK, SARK, Boesak, Beyers & Kie. se be-
loofde koninkryk blyk toe 'n rowerspelonk te wees. In stede van erken
dat die mens hom in sy grootheidswaan vergis het deur God se Konink-
ryk te probeer na-aap, word net 'n klein verstellinkie voorgestel. Die 1
Mei-handelsmerk van die Jesuïtiese Vrymesselaar, Adam Weishaupt,
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moet bly en die Jesus-handelsmerk word net bygevoeg. Jesus word
voorskriftelik ingebring vir 'n geoormerkte taak, sodat die aardse
koninkryk kan slaag. So verskyn die Jesus-handelsmerk op motor-
buffers, lamppale, T-hemde, pette, oorbrûe, vlae en net waar jy kyk.
Die skreiende is dat net soos Schillebeeckx doen, word die Godde-
likheid van Jesus hier verontagsaam, Jesus word letterlik jou vriend.
Van Jesus word verwag om mensgeskepte samelewingswanorde te
heel onder die gesag van 'n Godlose én goddelose grondwet! 
Dit wil voorkom of Buchan met sy veelrassige Mighty Men-kon-

ferensies waar alle denominasies verteenwoordig word, poog om
die Jesuïtiese Klub van Jesus, wat die grootste mansgeloofsgemeen-
skap in die wêreld is, te oortref. By dié byeenkomste word Jesus dik-
wels nie net gereduseer tot 'n handelsproduk waarmee 'n geldjie
gemaak kan word nie, maar die ooraanbod van mense laat ook mos
die 'prys' van Jesus daal. Indien ons Hom só in getalle-oordaad
'dien', sal Hy tog nie so onredelik wees om van ons te verwag om
Hom alleen te dien en eer en op te hou om saam met die ongelowiges
in dieselfde juk te trek nie, of hoe? Buchan reken ook "dis julle plig as
Christene" om te stem en dat "Jesus sê Hy sal die nasie gesond
maak". Volgens Rapport het elke groot politieke party Buchan vir ver-
kiesingsteun genader, wat bewys dat hy vir die half-Jood, Moslem,
Hindoe, Kommunis, Voorvaderaanbidder en wat nog, aanvaarbaar is.
Dus, Buchan bedryf sambreel/universele/Eenwêreldgodsdiens, al
het hy dalk nog nooit 'n voet in 'n Vrymesselaarslosie gesit nie –
Loftus is naasbeste. Die Mail&Guardian berig dat 70 000 mense op
Loftus gehoor het hoe Buchan dieselfde taal as Madiba (die Kom-
munis) praat en dat Tutu en Buchan Madiba se verjaardaggeskenke
is! 'n Wonderwerk en "historiese"-dag op Loftus, sê Buchan en vra
spesiaal dat veral die ouer mense die verlede moet agterlaat.
"Together as one" was dan ook een van Buchan se vele temas.

Dr. Cassidy, 'n Rotary International (Vrymesselaarfamilie) be-
kroonde, sê ook op die Nasionale Biddag vir die Verkiesing vanjaar,
dat God in 1994 'n wonderwerk laat gebeur het en omdat Jesus altyd
dieselfde is (Heb.13:8), glo Cassidy dat Jesus weer 'n wonderwerk
sal en moet bewerkstellig! So spreek een van díe biddagondersteu-
ners haarself uit "Goeie genade ... dit gaan potent gebed wees, soos
engele wat neerdaal op aarde!!! Groot, groot saam gebed!"
Soos Buchan se Faith Like Potatoes van 'n beroemde Amerikaanse

lektor oorgeneem is, tesame met die teks uit Heb.11:1 waarmee hy so
ploeg, is Dube se Million Man March-idee van die Vrymesselaar en
Nation of Islam-leier, Louis Farrakhan, se 1995 Million Man March
in Amerika oorgeneem. Inderdaad, niks nuut onder die son nie.

Angus Buchan se Shalom Ministries (1980)

Shalom is 'n Hebreeuse woord wat algemeen in die wêreld gebruik
word wanneer mense mekaar groet en daaronder word vrede ver-
staan. Shalom beteken egter veel meer en volgens Strong's Concor-
dance beteken dit "Completeness, wholeness, health, peace, wel-
fare, safety soundness, tranquility, prosperity, perfectness, fullness,
rest, harmony, the absence of agitation or discord". Dít klink mos
hemels, veral "the absence of agitation or discord", tog is dit wat
Buchan se bediening veronderstel is om te bewerkstellig. Deur die
eeue kon niemand, nie eens bevrydingsteoloë met of sonder geweld,
Shalom hier op aarde vestig nie, dit is dus pure bedrog. Buchan het
glo van God sy visie vir Shalom Ministries gekry: 1) The Great
Commission. 2) Taking care of widows and orphans. 3) Equipping
the saints. Kan iets verder verwyderd wees van Afrikaner Protestant-
se-geloof en -tradisie? Net so vreemd is die genesings en wonderwer-
ke tydens byeenkomste, maar Christina Landman sê hy moet dit doen
anders is sy bediening waardeloos, veral vir die Swartes.
As kind het Buchan na 'n Billy Graham-evangelis geluister en was

diep geraak. Billy Graham was die wêreld se mees populêre evange-
lis en 'n 33ste graad Vrymesselaar. Die wêreld se bekendste evange-
liste is Vrymesselaars en verskyn gereeld op tydskrifvoorblaaie,

veral TIME Magazine. Die superryk William R Hearst, Katolieke
Knights of Malta Vrymesselaar, het sy nasionale koerantgroep des-
tyds opdrag gegee, "to puff" Graham en om hom 'n huishoudelike
naam te maak. Buchan is 'n huishoudelike naam, hy is op die voor-
blad en binneblaaie van DE KAT, Rapport, Beeld en vele ander. Is hy
ge-"puff" deur dieselfde Eenwêreldmagte? Die resultate van Buchan
se evangelisering spreek vanself: Ons voel "vry" na Angus se bood-
skap, "Hulle is vanaand een; manne in duur ontwerper-slenterdrag
deel dieselfde wêreld as dié in afgeleefde jeans", "almal is hier in
eenheid", "to pray for a South Africa where all people feel equal"
ensovoorts. Die gemene deler van die magdom persberigte kulmi-
neer in vryheid, gelykheid en broederskap, die teenstrydige begrippe
en fynskrif van die universele- en bevrydingsteologie. 

Die blaas van ramshorings met die notering van Vodacom op die
Johannesburgse Effektebeurs, kort op die hakke van Buchan se
'ramshoringkonferensie', laat mens besef hoe die kerk en wêreld
gelykvormig geraak het. Buchan wil natuurlik alles gelykvormig
maak as hy sê, "my heart's desire is for all races to integrate".

Miskien word die resultate van Buchan se bevrydingsevangelisa-
sie die beste geïllustreer deur die Springbokafrigter Peter de Villiers,
wanneer hy sê, hy sal "altyd vir Jesus stem", pas nadat hy hom by
die ANC/SA Kommunistiese Party en Cosatu geskaar het!

"Klippe vir brood"

Buchan beplan om vanjaar met sy Seed Sower, 'n selfonderhouden-
de twintigtontrok, van die Kaap tot by die poorte van Jerusalem te
evangeliseer. Dié Jerusalem waar almal mekaar met Shalom groet,
maar niks daarvan teregkom nie. Kort na die totstandkoming van
Israel, het 'n ander Skot, die Vrymesselaar dr. Alexander Buchan, die
inseëning van Die Vrymesselaarstempel in die Y.M.C.A.-gebou in
Jerusalem waargeneem – "As the Consecrating Grand Master was
escorted to his throne in the East, one had to use only a little imagi-
nation to picture the inauguration of the old Temple of King Solomon,
built only a few hundred yards to the east of where we stood." Dr.
Buchan het die losie ingeseën met "May the Blessings of the Most
High rest upon and abide for ever with this Grand Lodge and sanc-
tify all its labours". Joseph E A Salem verwoord sy reaksie op die
inseëning as volg "There was a moment of awed silence, and then a
shiver ran through my spine, as the striking sound of the shofar
(ram's horn), blown by Consecrating Grand Chaplain R.W.B. Jacob
Caspi, brought tears to my eyes and those of many of the Brethren
present". 'n Boodskap van gelukwensing van die Arab Brethren van
Lodge Jordan, wat in Oos-Jerusalem vergader het, moes via Skot-
land oorgedra word omdat kommunikasie tussen Oos- en Wes Jeru-
salem versper was – te min Shalom daar! Die Arabiese gelukwen-
sing word deur Salem gesien as "the strength of Masonic principles"
(onder die oppervlak is universele broederskap).
Jack Bernstein skryf in The life of an American Jew in Racist Marxist

Israel: "Just try giving a Bible to a local Jew and you will see how
much religion and religious freedom there is in Israel. If seen by the
police, you will be arrested". So, met alle respek, wat gaan die Seed
Sower in Jerusalem doen – Annuit Coeptisour (onderneming met suk-
ses bekroon)? 
Indien Afrikaners steeds van mening is dat ons 'n Protestantse volk

is wat deur God se Wil in Suid-Afrika gevestig is, wat soek groot
getalle Afrikaners in die Seed Sower en waarom wil ander om
bestaansreg smeek by die onwettige kommunistiese regime en die
Vrymesselaar/Godloënaar 'Grand Lodge'-VN? Is dit in ieder geval
logies om van 'n onwettige regering, 'n wettige bestaansreg af te
smeek, óf het die ANC/SAKP/Cosatu-regime skielik in die oë van
regse Afrikaners, wettig geword? 
Van wanneer af is die Buchans en Al Gores ons Messiase?
Hoekom klippe eet vir 'n aardse koninkryk, terwyl die brood van

die Ewige Koninkryk so oorvloedig is?                                      n
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Ons ken almal die storie oor hoe 'n mens 'n padda lewendig kan
kook, sonder dat hy agterkom hy word gekook. Daar word vertel dat
as 'n mens 'n padda in 'n pot met koue water sit en dit dan op 'n
egalige vlam plaas wat die water stadig sal verhit tot by kookpunt,
die padda later sal kook sonder dat hy werklik iets agterkom. Die
padda sal eers besef dat hy in lewensgevaar verkeer as dit te laat is,
omdat hy geleidelik gewoond sal raak aan die stadig verhittende
water. Eers as die water kook sal die padda begin vrek en dan is hy
nie meer in staat om homself te help nie.

Daar kan nie 'n beter voorbeeld wees om die toestand van die
Afrikanervolk oor die afgelope 20 jaar te beskryf as hierdie padda-
in-die-pot scenario nie. Omdat die Afrikanervolk nog altyd sy kom-
munistiese vyand onderskat het, is die meerderheid van ons volk
binne 20 jaar omgedop van konserwatiewe, beginselvaste en nasio-
nalisties-gesinde mense tot vandag se kwasi-liberale wêreldburgers.
Die meerderheid Afrikaners het die propaganda van die liberalis en
kommunis soos 'n vishoek vol aanloklike aas gesluk en word nou
stadig maar seker ingekatrol om uiteindelik in die verdoemende net
van die vyand te beland.

Een van die beste bewyse vir die ontsporing van die deursnee
Afrikaner se koers vind 'n mens in hedendaagse politiek in die nuwe
Suid-Afrika. Die wyse waarop die Afrikaner-padda reeds gewoond is
aan die water, wat nou al baie naby aan kookpunt is, kan gevind word
in die verstommende manier waarop sogenaamde "Afrikanerleiers"
deesdae wegkom met hul politieke retoriek, wat ironies genoeg eint-
lik veronderstel is om hulle te ontbloot as skaamtelose verraaiers. 
Hier praat 'n mens nie eers meer van die Afrikaner uitskot wat open-

lik by die ANC aangesluit het of die massas wat die aartsliberaliste en
geldmaggesteunde oud-Progge se hande deesdae sterk nie. Nee, dit
kom baie nader. Selfs diegene wat net anderdag nog "volkstaat"
geskree het en wat hulself graag op forums soos Radio Pretoria as
"onse mense" wil voorhou, wys al hoe meer hul ware gesig. Dié gesig
lyk egter alles behalwe na die beeld van 'n beginselvaste Afrikaner-
nasionalis. Die ergste van alles is dat – met die beeld van die padda in
die pot in gedagte – hierdie spul verlooptes deesdae doodluiters wil
voorgee dat die water eintlik maar altyd so warm was!

Mulder die boerevriend?

Die aanwysing van dr. Pieter Mulder as Jacob Zuma se nuwe
adjunk-minister van landbou, bosbou en visserye, het vir baie mense
soos 'n skoot koue water in die gesig gekom. Selfs binne sy eie party
was daar skynbaar mense wat verras is deur dié stap. Maar moes ons
dit nie eintlik verwag het nie? Het Mulder se hele politieke loopbaan
tot nou toe nie maar in elk geval daarop gedui dat hy uiteindelik
knus teen die boesem van die kommuniste sal opeindig nie?

Sedert November 1996 het die groot Afrikanernasionalis, Jaap
Marais, begin om sy laaste groot taak as volksleier deur te voer.
Hierdie taak was sekerlik een van die moeilikste van sy loopbaan,
maar hy het dit, soos altyd, getrou en sonder skroom deurgevoer.  Eers
nou, byna 13 jaar later, besef 'n mens hoe belangrik was dit dat hy wel
hierdie laaste groot guns aan sy volk en sy nageslag moes bewys. Die
feite wat in die proses gedokumenteer is, sal in die toekoms nog van
baie groot waarde wees.
Teen die einde van 1996 het Marais skriftelike bewyse bekom van

'n reuse komplot waarin politieke leiers aan die regterkant van die
politieke spektrum in die vroeë 1990's deel geword het van 'n fyn

uitgewerkte plan om die Afrikanervolk finaal uit te verkoop aan die
kommunistiese ANC, ten einde 'n nuwe bedeling in Suid-Afrika te
kon skep.

Die Idasa-komplot

Marais het sedert November 1996 vir maande lank deur middel van
artikels en briewe aan persone wat by die verraad betrokke was, die
hele verhaal van die Idasa-komplot ontbloot. Dié komplot was 'n
plan waardeur die byna 1 miljoen Afrikaners wat in die referendum
van November 1992 "nee" gestem het, met behulp van "regse"
leiers stelselmatig ingetrek sou word om uiteindelik deel te word
van die nuwe kommunisties-beheerde stelsel in Suid-Afrika. Dit
was 'n blatante, maar baie sluwe komplot, waarin "regse" leiers met
die hulp van ANC-vriende in die liberale Blanke politiek van des-
tyds, betrek is by 'n grootskaalse oëverblindery, sodat Afrikaners
met 'n ompad via politieke foefies uiteindelik oorreed sou word om
hul weerstand teen die nuwe kommunistiese bestel te laat vaar deur
deel te word van die stelsel. Sodra die Afrikaner-padda dan gewoond
geraak het aan die nuwe hitte van die water (die nuwe bestel), sou die
temperatuur opgedraai word, om die dood in die pot vir die naïewe,
misleide konserwatiewe Afrikaner stelselmatig te verseker. 

Toe Marais destyds "regse" leiers in die KP, Vryheidsfront en
Landbou-organisasies met die bewyse van hul verraad gekonfron-
teer het, het hulle almal eenvoudig alle verwysings daaroor ontken.
Baie van hulle het teen die draai van die eeu stelselmatig uit die poli-
tieke sisteem verdwyn, maar sommiges moes aanbly, om as 'n soort
versekeringspolis vir die kommuniste te dien. Hulle moes altyd as
alternatief byderhand bly om Afrikaners te laat glo dat daar iemand
is wat vir hul belange en hul "regte" sal veg in die nuwe bedeling.
Pieter Mulder en sy broer, Corné, is twee van die belangrikste leiers-
figure wat, gemasker as "konserwatiewes", in die stelsel moes aan-
bly om wéér deur die kommuniste gebruik te word. 
Soos gesê, tydens die ontmaskering van die Idasa-komplot in 1996

en 1997 deur Jaap Marais is feite daaroor eenvoudig uit alle oorde
ontken. Maar intussen het die water in die pot behoorlik verhit en die
arme Afrikaner-padda het lankal vergeet van die verlede, toe die
temperatuur nog redelik koel was. Nou kom die verraaiers sommer
vanself met die feite vorendag. Om die waarheid te sê, hulle spog
selfs deesdae met dié verraad. So het daar byvoorbeeld "toevallig"
enkele maande gelede 'n boek deur dr. Pieter Mulder op die rakke
verskyn. Hy noem dit "Kan Afrikaners toyi-toyi?" en daarin vertel
hy "staaltjies" uit sy politieke loopbaan. 

Mulder wy 'n hele hoofstuk in hierdie boek aan wat hy noem
"gesprekke tussen die Afrikaner Volksfront en die ANC", waarin hy
erken dat hulle al in November 1993 met mekaar begin praat het.
Hy vertel selfs van die gesprekke by die Farm Inn in Pretoria tussen
dié twee groepe. Ironies genoeg is dit dieselfde gesprekke waarmee
"regse" leiers in 1996 en 1997 deur Jaap Marais gekonfronteer is.
Dit was gesprekke en onderhandelings waar daar ooreenkomste met
die ANC aangegaan is om Afrikaner opstand teen die nuwe bede-
ling te onderdruk. En 12 jaar gelede, toe Marais hulle hiermee ge-
konfronteer het, het hulle dit alles ontken. Om die waarheid te sê,
hulle het ontken dat hulle ooit met die ANC oor enigiets gepraat het.
Onthou, hulle het in 1993 nog vir die volk vertel dat hulle 'n "volk-
staat" gaan afdwing. En in November 1993 het die Vryheidsfront 
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Die nuutste verwikkelinge in Suid-Afrika ná die verkiesing van Aprilmaand en onlangse tendense in Afrikaner-
geledere spreek boekdele vir die pad van verraad, misleiding en konkelary wat die Afrikanervolk se vyande van
binne en buite sy eie geledere die afgelope 20 jaar met hom geloop het. KOOS VENTER kyk in hierdie artikel
na die werkswyse van die vyand wat die Afrikanervolk se koers die afgelope twee dekades al hoe verder van
die suksesvolle pad van nasionalisme af gedruk het en hoe hulle dit selfs reggekry het om duisende Afrikaners
te laat glo dat kondonering van dié verraad die beste pad is wat ons volk kon loop. Die politieke loopbaan van
dr. Pieter Mulder dien inderwaarheid as beste bewys van dié verraad. 
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van die ANB Dagbestuurslede.

l Koos Venter (Voorsitter)             - Tel 083 465 8300

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

l Emil de Villiers (Penningmeester) -  Tel 082 651 6775

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

- Faks (011) 787-8312

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

Rig alle korrespondensie aan:

Die Sekretaris, Afrikaner Nasionalistiese Beweging
Posbus 293, Ferndale, 2160

e-pos:  Nasionalis@vodamail.co.za

Webwerf: http://anbsa.co.za

DONASIES

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

bankrekening.
Eerste Nasionale Bank 

Rekeningnommer: 6207 397 999 3

Brandwagtak Bloemfontein  (Takkode 23 05 34)

8 ANB NUUSBRIEF

Oom Roelf Martins, stigterslid en beskermheer van die ANB is
op 11 Junie 2009 oorlede. Hy was  instrumenteel in die totstand-
koming van die Afrikaner Nasionalistiese Beweging en het by
die stigtingsvergadering die stigtingsmosie ingedien. Hy was 'n
toegewyde ondersteuner en steunpilaar van die ANB en het lang
afstande afgelê om vergaderings en ander geleenthede in Preto-
ria by te woon. 

Oom Roelf was by uitstek 'n boer en volksman. Hy het saam
met die opbou van 'n vooraanstaande boerdery, saam met sy ga-
de Mariechen, 5 kinders grootgemaak.  Al 5 kinders het univer-
sitêre kwalifikasies behaal. Nieteenstaande sy vol lewe het hy
altyd tyd gemaak om aan die georganiseerde landbou en sy volk
te spandeer.  Hy het vir tientalle jare gedien op landbou-unies en
-komitees. Menige boere het hulle grond behou deur sy toetrede.
Landbou en grond was sy passie. Sy beginsels, veral met betrek-
king tot die Afrikanervolk se Christelike Nasionale-karakter was
onkreukbaar.  Hy het niks ontsien waar dit gegaan het oor die
welstand van die landbou en die Afrikanervolk nie. Hy was
deurentyd besorg oor die toekoms van die Afrikanervolk en dié
se nageslag. Geld het nooit in sy pad gestaan as hy iets wou doen
nie. Hy het dienooreenkomstig reggekry, wat vele van ons nie
eens met geld agter ons sal vermag nie. 

Hy laat sy gade, 5 kinders, 12 kleinkinders en 4 agterklein-
kinders na. Die ANB dra hulle meegevoel oor aan sy familie en
vertrou dat ons hemelse Vader vir hulle vertroosting sal gee.
Hy was voorwaar 'n groot man en -Afrikaner!
Sy besonderse plek in die ANB sal nie vervang kan word nie,

maar ons sal vir baie jare inspirasie put uit sy voorbeeld.       n

ANB strydros oorlede

nog nie bestaan nie. Die KP het toe nog voorgegee dat hulle nie deel
sal word van die nuwe bestel nie en dat hulle 'n verkiesing sal boikot.
Die KP-leier was ook medeleier (saam met Constand Viljoen) van die
Boere Krisis Aksie (BKA), wat op daardie stadium (November 1993)
voorgegee het om gereed te maak vir gewapende verset en oorlog.
Noudat die slag geslaan is en die massas al die detail van die geskie-

denis vergeet het, spog Mulder ewe trots met daardie verraderlike ge-
sprekke en onderhandelings! En hy vertel met smaak hoe sy gemoe-
delike verhouding met Jacob Zuma (op daardie stadium reeds een van
die gevaarlikste kommuniste en terroriste in die ANC) toe reeds begin
het. Hy het glo van die begin af meer van Zuma as van Mbeki gehou.
Ons het 'n baie lang pad gekom sedert die BKA in die vroeë 1990's
op die been gebring is om fisiese weerstand te bied teen die oor-

Van Idasa-verraad tot adjunk-minister (vervolg)
name van die kommuniste, maar kort daarna deur verraad en mis-
leiding soos lammers ter slagting gelei is deur korrupte "regse"
leiers wat lank reeds met die vyand gekonkel het. Destyds was die
landbougemeenskap – wat hoofsaaklik uit Afrikaners bestaan het –
een van die kommuniste se grootste bronne van kommer, omdat
hulle georganiseerd was en die potensiaal gehad het om die kom-
munistiese oorname te ontspoor. Die verraad van die Idasa-komplot
het hulle egter lamgelê en hulle gereduseer tot 'n verwarde en ge-
frustreerde groep wat om bestaansreg in hul vaderland moet veg.
Maar weereens is die kommuniste hulle een voor. Nou kry hulle 'n
"verteenwoordiger" vir hul saak in die ANC-regime se binneste bin-
nekring as adjunk-minister van landbou. En jou werklikwaar, daar is
wéér Afrikaner boere wat, stewels en al, voor hierdie truuk gaan
swig. Hulle glo werklik dat Pieter Mulder, die man wat in 1993
reeds as deel van die Idasa-komplot saam met genl. Constand
Viljoen, dr. Ferdi Hartzenberg en ander met die kommuniste gekon-
kel het, nou dié man sal wees om die oorlewingstryd van die Afri-
kaner-boer te lei.
Ironies genoeg loop hierdie verwikkeling weer saam met 'n nuwe

opvlamming van die ou "volkstaat"-foefie. Die retoriek is nie heel-
temal dieselfde nie, maar die idee is dieselfde. Eerstens word Afri-
kaners uit die staanspoor wysgemaak dat hulle nie meer die reg op
hul vaderland kan hê nie, maar dat hulle iewers binne die grense van
Suid-Afrika in afsondering 'n nessie moet gaan skrop. 

Hierdie keer word daar sommer van die begin af aan die hand
gedoen dat daar maar liewer eers met die kommuniste onderhandel
moet word. As dit nie werk nie, dan maar hoed in die hand by die
Verenigde Nasies gaan aanklop vir hulp. En as dít nie werk nie?
Nee, dan moet die volk glo maar self besluit. Die logiese is natuur-
lik oorlog, maar dit word hierdie keer glad nie so prominent soos 16
jaar gelde gepropageer nie. Dis natuurlik nog gerieflik ver in die toe-
koms en intussen kan nog baie geld uit die volk se beursies gesuig
word om 'n paar politieke soustreintjies aan die gang te hou.

Dit is uit hierdie ontwikkelings baie duidelik dat die stryd van
Afrikanernasionalisme weer duidelik gedefinieer sal moet word.
Daar sal in die proses met erns en insig besin moet word oor die rol
van die ANB in die proses van konsolidering van Afrikanernasio-
naliste en die aard van ons stryd in die huidige toestand. Hiertoe
word elke opregte Afrikanernasionalis opgeroep by die ANB se
Hoofbestuursvergadering van 15 Augustus vanjaar.                  n


