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Die afgelope Hoofbestuursvergadering van die ANB
op 15 Augustus was een van die belangrikste verga-
derings sedert die ontstaan van dié beweging byna
vyf jaar gelede.
Die Zuma-era, wat sedert April vanjaar aangebreek het, stuur baie

duidelik daarop af om die era van die tweede kommunistiese revolu-
sie in Suid-Afrika te wees. Ons sien skielik weer tonele wat ons
herinner aan die eerste revolusie van 20-25 jaar gelede -- swart
woongebiede word weer die brandpunt van oproer en onrus en die
massas word gebruik om die revolusie deur te voer. Hierdie keer
kom hulle egter in opstand teen die mislukking van die ANC-regime. 
Daarbenewens word massaprotes en optogte tydens stakings al hoe

meer gewelddadig en dis duidelik dat daar magte aan die werk is om
die Swart massas op te stook vir die finale revolusie in Suid-Afrika.
Vir ons as Afrikaners sal hierdie revolusie 'n kritieke gebeurtenis in

ons volkslewe wees. In hierdie deurslaggewende tydperk druk die las
van verwarring, verdeling en apatie egter baie swaar op die voort-
bestaan van die Afrikanervolk. Selfs die geledere van Afrikaners wat
nog nie opgeslurp is in die stroom van die kommunistiese ANC-be-
stel nie, is verdeeld, verward en moedeloos. Juis daarom was dit be-
langrik dat die ANB kort voor dié beweging se vyfde verjaardag moes
stilstaan by die vraag oor sy rol in die lewe van die Afrikanervolk.
Mnr. Koos Venter, voorsitter van die ANB, het die gesprek oor die

toekoms en die rol van die ANB ingelei. Hy het aan Hoofbestuurs-
lede gesê dat die ANB in sy eerste vyf jaar, deur vas te staan by sy
beginsels, baie geloofwaardigheid onder die Afrikanervolk verwerf
het. Verskeie organisasies en individue het die afgelope jaar met
die ANB kontak gemaak om raad of hulp te vra òf om toe-
nadering te soek.

Die ANB se beleid oor gesprek en samewerking met
ander organisasies is baie duidelik, het mnr. Venter gesê.
Hy het gesê die ANB is bereid om met enige organisasie
te praat wat die belange van die Afrikanervolk op die hart
dra. Die ANB het hieroor egter een groot voorwaarde.
Voordat daar oor enige ander sake gepraat word, sal daar
eers net een punt op die agenda wees in die gesprek: Wat
is die aard en inhoud van Afrikanernasionalisme? As daar oor
hierdie punt saamgestem kan word, kan verdere gesprek en
selfs samewerking moontlik wees. Indien daar nie
hieroor ooreenstemming kan wees nie, is daar
geen sin vir die ANB om verdere bande met 'n
ander organisasie te probeer smee nie.
Mnr. Venter het gesê dat dit sinloos is om op

hierdie stadium van die volk se bestaan leiers
en verteenwoordigende rade te wil verkies.
Die volk is in 'n oorlewingstryd en dit help veel
om volksverteenwoordigers te wil kies om die
volk te lei as daar geen plan op die tafel is om

nie eers die oorlewing van die volk te probeer verseker nie.
Hy het verder daarop klem gelê dat die begrip "oorlewing van die

volk" in twee dele verdeel kan word. Eerstens moet ons fisies die
aanslag van die kommunis en sy barbaarse handlangers oorleef.
Hieroor kan baie planne gemaak word, maar elke Afrikaner en
Blanke in Suid-Afrika is steeds uitgelewer aan die moordbendes,
rowers en kapers van die nuwe Suid-Afrika. Daarom moet ons
hieroor doen wat ons kan. Die belangrikste is dat ons moet leer om
versigtig en waaksaam te leef.
Die geestelike bedreiging teen ons volk is egter 'n saak waaraan ons

beslis iets kan doen. Vir 'n organisasie soos die ANB is hierdie 'n baie
belangrike aspek om op te konsentreer. Mnr. Venter het gesê dit sal
nie help as ons fisies oorleef, maar dat die volk wat anderkant uitkom
geestelik vernietig is nie. Daarom het hy die herwinning van die
Afrikanervolk se selfrespek as die ANB se grootste uitdaging geï-
dentifiseer.

Mnr. Venter het gesê dat die ANB soms beskuldig word dat hy
nie daadwerklik iets vir die volk beteken nie.  Ons voort-

bestaan en die feit dat ons die beginsels van Afrikaner-
nasionalisme lewend en suiwer hou, is reeds 'n enorme
taak. Daarbenewens bied ons aan die volk die geleent-
heid om deur die viering van historiese dae sy trots en
historiese bewussyn te behou. Hierop kan die ANB
nog uitbrei. Dit is veral belangrik dat jongmense ge-
leer moet word dat hulle niks het om oor skaam te
wees nie, maar dat hulle inderwaarheid baie trots kan

wees op die geskiedenis van hul volk en die prestasies
wat vanuit 'n nasionalistiese grondslag geskied het.

Verskeie lede van die ANB se Hoofbe-
stuur het ná mnr. Venter se inleiding deel-
geneem aan die gesprek oor die toekoms
van die ANB. Daar was uiteindelik kon-
sensus dat die ANB alles in die stryd
moet werp om die Afrikanervolk se self-
respek en trots te beskerm en dat enige
aksies of organisasies wat afdwaal van
die beginsels van Afrikanernasionalisme
verwerp en beveg moet word.            n
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Wimpie de Klerk, die "verligte verraaier" 
Met die onlangse dood van dr. Willem de Klerk, ouer broer van
die aarts-volksverraaier, FW de Klerk, is sy lof sonder ophou be-
sing in die liberale media. Die waarheid oor Wimpie, soos hy
beter bekend was, is egter ver verwyder van die heldestatus wat
die verwarde liberaliste nou aan hom wil gee. 
Met die afsterwe van Wimpie de Klerk het die liberale gemeen-

skap in Suid-Afrika ons probeer wysmaak dat hy 'n groot profeet
van sy volk was en dat hy geëer moet word vir sy rol om die nuwe
bedeling tot stand te bring.
Vanuit die oogpunt van die Afrikanernasionalis lyk hierdie saak

natuurlik heel anders. Wimpie de Klerk sal in die anale van die
geskiedenis opgeteken word as 'n gewetenlose verraaier van sy
volk. Hy was inderdaad nie net besmet met 'n liberale brein nie,
maar hy was ook een van die voorste Afrikanerkommuniste, wat
verwoesting gesaai het met sy invloed wat hy uitgeoefen het deur
die Broederbond en ander organisasies.  
Hoewel Wimpie as predikant en akademikus toegang gehad het

tot die binnekring van die Afrikaner huishouding, omdat hy ook
'n leiersfiguur binne die Afrikaner Broederbond was, het hy tog
vroeg in sy openbare lewe reeds begin wegbeweeg van die hoof-
stroom in NP-geledere.
In die tagtigerjare het hy meer tuis gevoel in die geledere van die

liberale "progressiewes". Met die stigting van die DP in die laat
tagtigerjare was hy selfs een van die kandidate om leier te word
van dié nuwe party wat 'n aardige spul liberale groepies in 'n nuwe
party links van die NPsou byeenbring. Hoewel hy homself uitein-
delik nie beskikbaar gestel het vir die leierskap nie, het hy tog die
amptelike beleidstoespraak gelewer op die stigtingskongres.
Voor hierdie gebeure was hy egter reeds diep betrokke by verraad

teen die Afrikanervolk. Nadat hy as redakteur van twee Afrikaanse
koerante, eers Die Transvaler en later ook Rappport, uitgebak ge-
raak het in die dampkring van die PW Botha vertrouelinge, het hy
in die middel tagtigerjare die akademiese wêreld betree. 
Vanuit hierdie gerieflike skans het hy egter steeds as Broederbon-

der betrokke geraak by die heel eerste gesprekke tussen Afrikaners
en die ANC. Saam met ander Afrikaner akademici soos Sampie
Tereblanche en Willie Esterhuysen was Wimpie de Klerk 'n voor-
loper Afrikanerkommunis, wat die pad voorberei het vir sy broer en
die Nasionale Party om later die finale oorgawe deur te voer. 

Dit is heel ironies dat nog een van Wimpie de Klerk se geesge-
note, die akademikus Charles Malan, in dieselfde tyd van sy afster-
we en die lofliedere oor hom wat daarop gevolg het, 'n artikel vir
Rapport geskryf het waarin hy 'n byna ongelooflike erkenning maak. 
Malan vertel dat hy in 1989 een van die groep skrywers en letter-

kundiges was wat die ANC onder die beskerming van Idasa ont-
moet het vir onderlinge gesprekke. Hy vertel dat hy (Malan) een
van die manne was wat daardie tyd al aangewys is om nuwe
nasionale simbole te bespreek vir die nuwe land wat sou volg ná
die onderhandelingsproses.
Dan gaan Malan voort om sy duidelike afsku te verwoord in die

resultaat van hul verraad en die daaropvolgende onderhandelings,
wat vandag 'n realiteit in Suid-Afrika is. Hy gebruik reguit die
woorde "algemene ontnugtering" om die verraaiers van destyds
se gevoelens te verwoord. En dan kom hy tot hierdie verbasende
gevolgtrekking: "Miskien was ons destydse kritici tog reg en was
ons in party opsigte 'bruikbare idiote'."
Hierdie artikel, wat midde in die tyd van Wimpie de Klerk se af-

sterwe gepubliseer is, maak inderdaad gekke van al die loflied-
sangers oor Wimpie. Hy was immers niks anders as juis een van die
heel grootste "bruikbare idiote" nie.

Miskien is dit nou ook die regte tyd om Wimpie de Klerk se
ander groot "prestasie" in perspektief te stel.
Hy word algemeen beskou as die skepper van die terme "verlig"

en "verkramp", wat sedert die laat sewentigerjare deel geword het
van die Afrikaanse politieke terminologie. "Verligte" mense sou
diegene wees wat insig het, terwyl "verkramptes" weer negatief
was oor vernuwing.
As die term "om verlig te wees" direk na Engels vertaal word, sou

dit beteken "to be illuminated". Dít is natuurlik ook die term wat
gebruik word deur die Vrymesselaars om 'n nuwe lid te beskryf wat
deur hul bose ritueel uit 'n doodskis opgetrek word om as "verligte"
("illuminated") persoon deel te word van die ingeligte broederskap.
Vandaar ook die woord "Ulluminati" (Die Verligtes) -- een van die
gevaarlikste geheime organisasies wat bestaan.

Wimpie de Klerk was dus nie sommer só 'n Afrikanerverraaier
nie. Hy was waarskynlik 'n senior Vrymesselaar en sy konneksies
was klaarblyklik in die heel hoogste geledere van die vyand van
Afrikanernasionalisme.  

Die oorwinning van Jaap Marais se nalatenskap

In direkte teenstelling met die Afrikanerverraaier, Wimpie de Klerk,
staan die nagedagtenis van Jaap Marais, die grootste Afrikanerna-
sionalis van die moderne era.
Hierdie maand, op 8 Augustus, was dit reeds nege jaar gelede dat

hy so skielik van sy volk deur die dood weggeneem is. Hoe verder
die nuwe Suid-Afrika egter onder ANC/SAKP-beheer byna maan-
deliks in die moeras van mislukking verval, hoe helderder skyn die
ster van Jaap Marais se nagedagtenis.
Terwyl die kreupel lofliedere vir Wimpie de Klerk deur die pate-

tiese liberale Afrikaner-uitskot in die media omtrent so geloof-
waardig soos 'n Julius Malema-toespraak vertoon, staan Jaap
Marais se nalatenskap uit soos 'n rots waaraan die Afrikanervolk
kan vasklou te midde van die onstuimige aanslae van ons vyand
wat ons finaal wil verpletter. 
Vir die nugter Afrikaner van 2009 is Jaap Marais se helder denke,

suiwer argumente en logiese oplossings vir die Afrikaner se pro-
bleme soos 'n oase in die woestyn van chaos en onreg wat die ver-
raad van die liberale "verligtes" oor ons gebring het.
Jaap Marais was geen supermens nie. Maar hy het wel 'n geheime

wapen gehad wat hom as reus onder sy volk laat uitstaan en wat
van hom die grootste Afrikaner van sy tyd gemaak het. Hierdie
geheime wapen was die feit dat hy die aard en die inhoud van
Afrikanernasionalisme geken en verstaan het. Dit lê ook in die feit
dat hy daardie beginsels met suiwerheid en oortuiging geleef het,
sonder om een aks af te wyk van sy gekose koers.

In hierdie tyd waarin die werklikheid van die kommunistiese
revolusie op elke vlak van ons samelewing sy tol begin eis, is dit
goed om as Afrikanernasionaliste na die voorbeeld van Jaap Marais
te kan handel, ten einde ons beginselbasis lewend en ongeskonde
te hou. Die dag sal wel kom wanneer die waarheid en werklikheid
van die verraaiers se alternatief ontbloot sal word vir die bedrog
wat dit was. Dan sal die alternatief wat Jaap Marais met sy lewe
beskerm het weer vir ons nageslag herleef, sodat vryheid vir die
Bittereinder-Afrikaner in volheid kan realiseer.
Soos Paul Kruger se gees vir dekades lank 'n doring in die vlees

van die Britse Imperialisme gebly het en soos wat Hendrik Ver-
woerd se gees steeds soos 'n swaard oor die koppe van die Joodse
Geldmag en hul meelopers hang, net so sal die gees van Jaap
Marais in die toekoms 'n al hoe groter pyniging vir die gemoed en
'n uitdager vir die geloofwaardigheid van die Afrikanerverraaiers
van die afgelope 40 jaar bly.                                                   n
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My woordeboek sê: "Musiek is die kuns om aangename verbin-
dings van klanke te maak waardeur in skone vorm aan gevoelens
uiting gegee word".

Met ander woorde, eerstens is dit "aangename" verbindings en
tweedens 'n "skone" vorm. Klanke moet dus mooi en rein wees
om musiek te wees.

Ons lewe vandag in 'n wêreld waar baie ander klanke egter as
musiek deurgaan. Ons dink byvoorbeeld aan die oorverdowende
kabaal wat gespeel word voor 'n sportwedstryd. Die "musiek"
waarna ons luister in die tandartsstoel, die klanke wat oor ons uit-
gegiet word in die supermark, op die skoolkonsert, in die haarsa-
lon, op die TV. Kortom, dis omtrent al "musiek" wat ons hoor. 

Ons noem dié soort musiek by 'n verskeidenheid name: pop,
'rave', 'rap', 'hip-hop', 'punk', 'techno', 'blues', 'songs' en 'Afrikaanse
Rock'.

Ons noem dit ook Afrikaanse Musiek. Nou - ja, hulle sing mis-
kien Afrikaans (as ons sou vergeet van al die Engelse en menig-
maal growwe vloekwoorde tussenin) maar is dit musiek? Vol-
doen dit aan die definisie van musiek? Soms, maar meestal duide-
lik nie. Maar as dit dan nie musiek is nie, wat is hierdie klanke,
waar kom dit vandaan en wat is die doel daarmee? 

Die meeste mense is seker reeds vertroud met Pavlov en sy
eksperimente op honde. Ek herhaal nietemin kortliks die kern-
punte om u geheues te verfris. Hierdie Russiese navorser het in die
tyd van die groot kommunis, Lenin se regering, geëksperimenteer
met die reaksie van honde op die ritmiese getik van 'n metronoom.
Telkens wanneer hulle kos kry het die metronoom 120 slae/minuut
geslaan. Toe hul daaraan gewoond was, is 'n ander metronoom teen
60 slae/min gespeel wanneer hul nie kos kry nie. Hulle is dus ge-
kondisioneer om speeksel af te skei as die metronoom vinnig loop
en kos te weier as hy stadig tik. Pavlov het gemerk dat die honde nou
baie verward raak as hy die metronoom teen 60 slae/min laat tik as
hy hulle kos gee. Hy gaan toe 'n treetjie verder en sit die twee
metronome tegelykertyd aan en die resultaat is stuiptrekkings, oë
wat omdop en algehele waansin. Dit alles net deur middel van ritme. 

Lenin was vreeslik ingenome met hierdie resultaat en het dit
begin toepas op sy slagoffers. Dit is verder ontwikkel en die effek
geweldig versterk deur ligblitse by te voeg, gekorreleer met die
'proefkonyne' se normale polsslag. Absolute hipnose en kunsmati-
ge neurose word so bewerk. Voeg nou hierby woorde waarmee 'n
sekere ideologie oorgedra word en die woorde bly steek by die
luisteraar sonder dat hy/sy eers daarvan bewus is -- dit word
sy/haar 'eie' denke. 
Asof al hierdie gekombineerde tegnologie nie genoeg is nie, kom

daar nog ietsie uit Afrika by. Veral op die platteland hoor mens
gereeld die dromme wat tot laat in die nag geslaan word in die
lokasies. Dromslanery word gebruik tydens spiritualistiese aksies
soos inisiasie-skole en om geeste op te roep. Hier kry mens ook die
aanhoudende herhaling van dieselfde klank of woord wat vir ure
aaneen geskree, gehuil of gegil word. Die deelnemers aan die 'fees'
word deur die dromklanke en ge-"sing" van die vrouens in 'n hip-
notiese toestand gebring wat hulle in staat stel om byvoorbeeld ver-
moeienis of pyn beter te hanteer. Dit word genoem 'Voodoo'.

Voeg nou Pavlov, psigedeliese flitsende ligte, 'Voodoo' en 'n
sanger of twee bymekaar en dié heksebrousel gee ons Popmusiek.
Dis darem om bietjie vinnig gevolgtrekkings te maak, sal som-
mige dalk sê. Kom ons gaan kyk of dit so vergesog is. 

Ons begin maar met Elvis Presley -- die held van miljoene, veral
vroue. Soveel so dat vandag nog jaarliks op sy verjaarsdag spesia-
le optogte gehou en kranse gelê word. Wie was die man? 
Hy is in 1935 gebore, nie so baie lank gelede nie. Sy promotors
noem hom: "White Boy with Black hips, to introduce Black Music
to America's White Youth." Elvis self het gesê: "The colored folks
been singing it and playing it just like I'm doin' now, man, for more
years than I know. I got it from them." 
Die kenmerke van Presley se 'musiek' was:

l Redelike sang met meesleurende liedjies.
l Geweldige volume met flitsende (psigedeliese) ligte.
l Suggestiewe bewegings wat op die verhoog uitgevoer word.
l "Beat", dit wil sê, 'n oorverdowende 'doef-doef'.
Dit was genoeg om enige tiener histeries te laat. Elvis was 'n des-

kundige daarin om die sondige drange na vore te bring en as sui-
wer genot, krag en energie voor te stel. Hy het selfs erken dat hy
die bewegings gaan instudeer het by die neger-kunstenaars: dis be-
wegings wat gebruik is tydens hulle vrugbaarheids-afgodsfeeste!
Wat het sy luisteraars uit sy konserte gekry? -- Histerie en sinlike

genot.
Sy voorkoms? Nie te erg onaardig nie, veral aan die begin van sy

loopbaan. Hy het gehou van stywe, blink klere gesny volgens 'n
prent wat 'n voorstelling van Jesus Christus sou wees.

Wat het hy gekry? -- miljoene der miljoene dollars en hy kon sy
ideologie uitdra.
Wat was sy ideologie? 
l Wanorde en misdaad. 
l Satanisme. Hy verklaar “I always felt an unseen hand behind
me”, en Gary Herman skryf in sy boek Rock and Roll Babylon dat
Elvis "recognise the Devil's part in his success".
l Vrye 'liefde'. 
l Die "New Age"-gedagte. Elvis verklaar: "Someday in the near
future we will see how the so called ministers of God react as they
see their worn out ways and the whole 'old age' start crumbling. I
can't wait till this New Age comes..."
l Vermenging.
Wat is sy uiteinde? Selfvernietiging deur middel van sy eie ideo-

logie en dwelms.
Dan was daar die Beatles en die Rolling Stones -- bekende name.

Minder bekend is die feit dat die Beatles hul ontstaan te danke het aan
'n sekere groep skrywers, die Beatniks, wat ten doel gehad het die
omverwerping van alle orde. Hulle was die destydse “vryheidsakti-
viste”, stryders vir gelykheid oor kleur, ras en geloofsgrense heen. 
Wikipedia beskryf die Beatniks as "the first oppositional culture":

"The counterculture of the 1960s refers to a period between 1960
and 1973 that began in the United States as a reaction against the
conservative social norms…The term "beatnik" was applied to
non-conformists…" 
Hulle sê egter die volgende oor hulself: "We beatniks weren't radi-

cal, we were just aware of the ridiculous standards in society…"
Wat was die kenmerke van die 'musiek' van die Beatles?
l Geweldige volume en psigedeliese ligte.
l 'n "Beat" wat die aarde laat skud (Rock).
l Suggestiewe insinuasies in hul liedjies.
l Godslastering --veral John Lennon was baie uitgesproke oor sy
'geloof'. 
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Musiek is 'n wondergawe deur God aan die mens geskenk. Dit is 'n manier waarop ons ons diepste harts-
gevoelens kan uitbeeld in klank, selfs sonder om 'n woord te sê. Ons kan intense blydskap, bitter woede,
pynlike smart uitbeeld en sommer net prettig wees, 'n klein babatjie aan die slaap sus en bykans elke
moontlike emosie of gedagte uitbeeld deur middel van musiek. RENCIA DE VILLIERS kyk in hierdie
artikel na die gevare van musiek wat aangewend word as rewolusionêre wapen.



Wat het hul daarmee bereik? 
l Hulle dra hul antichristelike, kommunistiese idees oor in die
onderbewussyn van die jongmense en ander, ouer mense. (Een jong
bewonderaar prewel: "As hulle van iets hou, hou jy ook skielik daar-
van; gee hulle nie daarvoor om die, dan verfoei jy dit").    
l Die "New Age" -- "I believe we're moving towards a new age
in ideas and events... There is a young revolution in thought and
manner about to take place." 
l "Vrye liefde": "vryheid" sonder perke in 'n sogenaamde "nuwe
wêreld". Dink maar aan Lennon. Hy sê, na hy en sy vrou Yoko in
die openbaar hul vuil lewe bedryf het: "It will be like the garden of
Eden, a new Paradise for the youth of the Western World,
because..." (en dan haal hy aan uit die Bybel) "En hulle was altwee
naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie geskaam nie." 
In wese verkondig hy dus dat as die mens in wellus en onwelvoeg-

likheid lewe, hy weer sondeloos sal wees. Christus en die sondeval
word dus heeltemal verwerp.    
l Vermenging.
l Propageer revolusie.
l En natuurlik die miljoene wat in hul geldkoffers land. 

Hul voorkoms? Vuil met stinkende, lang hare en stywe sug-
gestiewe klere.
Hulle uiteinde? Selfvernietiging deur middel van dwelms, drank

en selfmoord.
(Eienaardig genoeg kan mens deesdae oor 'n bekende volksge-

rigte radio-stasie gereeld na die Beatles luister. Luister 'n slag na
die wóórde).

Ander popsangers

Kom ons dink aan nog 'n populêre sanger van daardie tyd. Hy lyk
nogal ordentlik, Neil Diamond.
Hy verwerf veral bekendheid met die komponering van die musiek

vir die rolprent Jonathan Livingston Seagull -- 'n subtiele uitbeel-
ding van die Oosterse godsdienste en transendentale meditasie.

Hy laat geen twyfel oor sy beskouing van Christus nie. Op sy
plaat "Top Root Manuscript" vergelyk hy Christus met 'n swart
vrou uit Afrika. Die woorde "When rhythm and blues lost (s)ensua-
lity for me. I fell in love with a woman named gospel. We met
secretly in the churches of harlem, and made love at revival meet-
ings in mississippi. And loving her as I did, I found a great year-
ning to know of her roots, and I found them and they were in
Africa, and they left me breathless."
Neil Diamond was 'n topverkoper in Suid-Afrika. Anton Goosen

was die Huisgenoot se Tienerdebat skrywer in 1976. Hy skryf:
"Dink jy aan die naam Neil Diamond, dink jy aan 'n rits treffer-
deuntjies. Daar is Sweet Caroline, Crack'ling Rosie, Longfellow
Serenade..." (Laasgenoemde handel oor meditasie).

Neil Diamond het onlangs weer op die toneel verskyn. Hy hou
konserte, skryf liedjies en loods liefdadigheidsaksies veral vir die
'minderbevoorregtes'. Tans is daar 'n uitstalling in die Grammy-
museum aan hom gewy.

Madonna het nie veel bekendstelling nodig nie.
l As uitgesproke Satanis en ook as 'vryheids-aktivis' is sy berug. 
l Sy's ook lief daarvoor om uit die Bybel aan te haal. 
l Sy is tans besig met die skryf van 'n reeks kinderboeke, "The
English Roses" -- 'n Boekresensie in die Guardian lees as volg:
"Madonna's kabbala teacher suggested she share her spiritual
wisdom in books for children..."
Michael Jackson was onlangs hoofnuus as gevolg van sy skielike

dood. Hy was 'n Neger wat tog nie "wit" genoeg kon word nie en
vermenging sterk gepropageer het.

'n Beskrywing van 'n Jackson-video lees as volg: "The Jackson
Brothers appear as messianic spirits charged with leading people
over the rainbow, into a better world. Floating above the earth like

seraphs, the Jacksons begin to sing, and as they do all the people
below -- blacks, whites, and asians -- join hands and see a vision
of a peacock in the sky".

Alternatiewe Afrikaanse musiek

Nou moet ons eers 'n oomblik stilstaan. Die doel van hierdie artikel
is nie om uit te wy oor die buitelandse kunstenaars nie, maar om die
lyn deur te trek na eie bodem. 
Is ons plaaslike kunstenaars anders? Het hulle 'n ander doel voor

oë? Gaan dit vir hulle bloot daaroor om musiek te maak?
Kom ons noem 'n paar bekende name: Koos Kombuis, Anton

Goosen, Valiant Swart, Karen Zoid, Steve Hofmeyr, Jackie Louw,
Chris Chameleon... Ons ken hulle. Hulle val nou nie noodwendig
in almal se smaak nie, maar maak tog -- darem -- interessante,
Afrikáánse musiek?
In Suid-Afrika het popmusiek op dieselfde tyd as in die buiteland

sy opwagting gemaak, maar aanvanklik was die kunstenaars hier
net bereid om in Engels te sing. Afrikaans was slegs geskik geag
vir volksliedjies en kerksang. Dit het egter verander in die 1980's.
Ek haal aan uit 'n rubriek geskryf deur Theunis Engelbrecht: "Wat

wel 'n positiewe ontwikkeling in Afrikaanse musiek is, is die ge-
bruik van al hoe meer uiteenlopende musiekstyle -- van punk tot
techno en psigedelies. En ook harde, industriële musiek, soos dié
van Battery 9." Waarop die skrywer hierdie musiek by die naam
noem, naamlik "verstrooiingsmusiek"!
Klink dit nie baie soos Elvis en sy maters nie?
Nog 'n persvrystelling van Dirk Uys op 20 September 2001 na

aanleiding van 'n beoogde Laserplaat naamlik "Vloek van die
Kitaar", lui: "Ek het besluit op die titel ‘Vloek van die Kitaar’
omdat dit die gebeure van die laaste 21 jaar die beste versinne-
beeld. Die skrywer en sanger van hierdie apokaliptiese meester-
stuk, Valiant Swart...." (Terloops: apokalipties dui op totale vernie-
tiging en rewolusie.)

Die kunstenaars wat op Vloek van die Kitaar verskyn is Anton
Goosen, Koos Kombuis, Valiant Swart, Piet Botha, Bernoldus
Niemand, Springbok Nude Girls, Beeskraal, Akkedis, Spinnekop,
Battery 9, Brasse Vannie Kaap, Karen Zoid en Raaskopleef.

Die skrywer en van bogenoemde 'kunstenaars' was lid van die
Voëlvry-beweging, 'n uiters liberale organisasie, ook genoem "die
Alternatiewe Afrikaanse Rockbeweging." waarvan die primêre
doel was "om te help om 'n demokrasie in Suid Afrika te bewerk-
stellig". Hierdie organisasie of groep was dus hoofsaaklik gemoeid
daarmee om op die gebied van musiek in Suid-Afrika rewolusie tot
stand te bring. "Ons het ons doel bereik..." aldus Dirk Uys.

Die Voëlvry beweging het egter nie net uit musikante bestaan nie
maar ook uit skrywers en digters. Herinner dit ons nie sterk aan die
destydse Beatniks nie?
'n Afvaardiging van die groep was nou betrokke by die aanvank-

like samesprekings met die ANC, in Dakar -- die sogenaamde
'watervalberaad'. "Ek is na die Voëlvry toer deur IDASA (Instituut
vir 'n Demokratiese Alternatief vir Suid Afrika) aangestel om 'n
subversiewe Afrikaanse kunstefees te beplan en te organiseer. Die
skielike ontbanning van verbode politieke partye en organisasies
asook die vrylating van Mandela in Februarie 1990 het my projek
oorbodig gemaak en ek kon kies om in die organisasie aan te bly
of om te bedank en aan te gaan met my Rock 'n Roll loopbaan."
Johannes Kerkorrel skryf later: "We are liberating the language.

If you can make a language into rock and roll, it can't be an oppre-
sive language anymore. It's got to be free. It's just an African lan-
guage like any other..."
Hulle is dus "bevryders", "vryheidsvegters", voorstanders van die

New Age. Soos hul openlik erken: "Nie een van ons wil voorskrif-
telik wees nie -- rock 'n roll bots in elk geval direk met enige vorm
van konvensie."
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Oor hulle verbintenis met die ANC spog Koos Kombuis: "...our
contribution to their cause must not be underestimated, because at
a crucial point in history we took from government its greatest
power base, the youth." En verder: "Die belangrike rol wat die
Voëlvry-beweging as 'n protesbeweging gespeel het, kan nie on-
derskat word nie. Dit het vernuwing in die Afrikaanse musiek-
wêreld gebring en baie van vandag se "jong" kunstenaars is in
navolging van die Voëlvry-musikante."

Die nuwe musiekhelde

Teen hierdie agtergrond kan ons nou gaan kyk na die hedendaagse
'helde' op die musiek/rock verhoog. 

Steve Hofmeyr word voorgehou as dié Taalstryder, bevryder, na-
volgenswaardige voorbeeld, Christen ensovoorts. Nietemin is hy
kort-kort in die nuus oor sy onsedelikheid, wandade en perversiteit. 
Reeds in sy vroeë jare as akteur haal hy die nuus met sy betrokken-
heid by "Joseph and his Amazing Technicolor Dreamcoat".
Net so 'n vinnige opmerking oor hierdie produksie. Die musiek is

geskryf deur Andrew Lloyd Webber, wat ook die lirieke vir "Jesus
Christ Superstar" geskryf het. Dit is luide, lawaaierige 'Rock' en
bespot en verdraai die Bybelse geskiedenis van Josef. Sy broers
kom byvoorbeeld by die paleis aan, suip hulself smoordronk en
word getrakteer op skamel geklede danseresse. Jakob self is 'n
popsanger.  Die grootste leuen word verkondig deurdat, volgens
die produksie, Josef swig voor die verleiding van Potifar se vrou.
Hy kruip agter haar aan soos 'n honger hond, en toe hy gevang
word, word hy in die tronk gegooi. Met die uitleg van die droom
aan die koning sê Josef hoekom hy die droom kan uitlê: "Anybody
can make it if they got a lucky break".
Steve se soort kuns?
Hoe klink sy eie musiek?

l Geweldige volume en psigedeliese ligte. 'n "Beat" wat die aarde
laat skud (ROCK).
l Suggestiewe insinuasies in sy liedjies.
l Godslastering -- gaan maak gerus 'n draai op sy webwerf.

Wat bereik hy daarmee? Hy dra die antichristelike, kommunis-
tiese idees oor aan die onderbewussyn van ons Afrikaner jong-
mense. Die New Age -- 'vryheid' sonder perke in 'n sogenaamde
"nuwe wêreld".
Hy propageer rewolusie.
Enige idee hoeveel Steve verdien met sy optredes?
Sy voorkoms? Deurmekaar met hare punt in die wind, stywe on-

welvoeglike klere. Is hy werklik 'n taalstryder en volksheld?

Wie is Steve Hofmeyr se vriende?

Kurt Darren se bekendste liedjie is seker "Loslappie" -- Hy is die
voorbeeld en held van vele, veral vroue.  Chris Chameleon (self 'n
popsanger van formaat en nou ook rubriekskrywer van die by-
voegsel tot Beeld, By) skryf  in Junie 2009: "Kurt Darren... die
maatstaf waaraan enige Afrikaanse aspirant-musiekkunstenaar
met platinum-drome homself kan meet... die koning van Afrikaan-
se pop, die Michael Jackson van Afrikanerklanke... "
Jakkie Louw, Jak de Priester, Amanda Strydom, Bok van Blerk...

Noem maar op, hulle dra almal dieselfde ideologie oor. Wanorde,
wellus, bandeloosheid, rewolusie, New Age.

Ek wil graag u aandag ook vestig op 'n buitelandse kunstenares
wat in Suid-Afrika baie gewild is en ook veral saam met Steve
Hofmeyr sing: Dana Winner. Haar musiek het nogal mooi wysies
en getuig van goeie sang. Baie van ons ouer mense vind haar
musiek aangenaam. 
Maar hoor wat sing sy: Een van die snitte op haar CD: "In love with

you" se woorde is as volg: "I know a grand new age is dawning...
Follow your star till rainbows unfold and we'll (be) one under the
sun, one, till the end of the road. Mother Nature will help us, let

her smile upon us..."
Dieselfde ideologie? Verseker.
Ten slotte kyk ons na wat die 'ouer Afrikaanse sangers' te sê het

oor die 'nuwe generasie' sangers: Ek haal vir Koos Kombuis aan:
"Soos destyds met Voëlvry, het die beweging 'n spokesman; ja, dit
is die ietwat verbaasde, gekneusde, teësinnige gesig van Bok van
Blerk wat nou ons tydskrifvoorblaaie versier. Soos Kerkorrel
destyds... Luister na Bok van Blerk. Luister na die stem van die
jeug. Hier kom iets groter… as die klein groepie drug addicts van
Voëlvry... Ek is bevoorreg om dit te kan sien gebeur. En ek is nog
jonk van gees en kinderlik genoeg om te glo ...dat ons nog op pad
is na die Beloofde land." 
En dan sluit hy af met:  "Amen, ja, kom, Azania."
Ons sien dus dat rock-musiek nie sommer net 'n nuwe, lekker,

loslyf styl is nie maar met 'n doel ontwikkel is, naamlik die verni-
etiging van alle orde om 'n sg. New Age daar te stel. Waar daar
geen  grense, geen bande, geen beperkings is nie. 
Psalm 2 (soos berym deur Totius) sê: 

"Wat dring en dryf die wilde heidendom,
dat volke raas in opgewondenheid?
Gedugte konings staan gereed alom,

en wêreldgrotes raadslaag vir die stryd,
om God almagtig na die kroon te steek
en saam teen sy Gesalfde op te staan.

Hul sê: "Kom nou, laat ons hul bande breek
en van hul juk vir altyd ons ontslaan!"

Eenvoudig gestel is die duiwel se plan dus om juis ons (en veral
die jeug) wat interessante, opwindende nuwe Afrikaanse musiek
soek om na te luister, te gebruik om God subtiel te laster, en die
'bande' te 'breek'. 
Kyk maar net rondom ons: 
l snaakse haarstyle wat punt in die wind te staan (wanorde). 
l te stywe, nousluitende klere (mans en meisies) om immoraliteit
te verkondig as reg en die geslagverskille te laat verdwyn. 
l suiwer taalgebruik is uit die mode en vloekwoorde is nou aan-
vaarbaar as 'beskrywende taal'.

Laat ons hier en nou besluit om ons nie te laat gebruik om die
New Age te propageer nie. Ons sal nie toelaat dat ander mense van
ons swape en harlekyne maak nie, of ons inspan vir hul rewolu-
sionêre doel nie, maar ons lewe rig volgens die Bybelse rigsnoer
van Psalm 119:9: "Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou?
Deur dit te hou na u woord."

Waarna moet ons dus soek?  Na die suiwer en rein verbindings
van klanke, waardeur in skone vorm aan ons gevoelens uiting
gegee kan word.                                                                     n
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In ATKV-bronne lyk die Afrikaans-vertaalde weergawe van Nkosi
sikelel' iAfrika soos volg:

Seën ons, Here God, seën Afrika. 
Laat sy mag tot in die hemel reik.
Hoor ons as ons in gebede vra.

Refrein
Seën ons in Afrika,
Kinders van Afrika,

Daal neer, o Gees, Heilige Gees;
Daal neer, o Gees, Heilige Gees;

Kom woon in ons;
Lei ons, o Heilige Gees.

Hou u hand, o Heer, oor Afrika.
Lei ons tot by eenheid en begrip.
Hoor ons as ons U om vrede vra.

Refrein 
Seën ons, Here God, seën Afrika.

Neem dan nou die boosheid 
van ons weg;

Maak ons van ons sonde ewig vry.  

Refrein:
Seën ons in Afrika,
Kinders van Afrika,

Daal neer, o Gees, Heilige Gees;
Daal neer, o Gees, Heilige Gees;

Kom woon in ons;
Lei ons, o Heilige Gees.

Daar bestaan by ons as Afrikanervolk wanneer dit kom by ons sim-
bole geen twyfel nie:  Nét ons eie simbole is vir ons kosbaar! Ons
simbole (waaronder: die taal waarin ons praat, bid en sing; ons
Boere-volksliedere; ons Republikeinse vlae) vertolk aan ons
allereers wie ons is (dit wil sê wie die HERE ons gemaak het), waar
ons vandaan kom (ons geskiedenis) en waarna ons gesamentlik
streef (ons toekoms).  Soos verwoord in die 2de strofe van Die Stem
van Suid-Afrika: "in ons wil en werk en wandel, van ons wieg tot
aan ons graf --deel geen ander land ons liefde, trek geen ander trou
ons af."
Ons kan vir niks anders as ons eie op aandag staan nie!

Nkosi sikelel' iAfrika 'n gebed vir wie?

Maar, Nkosi sikelel' iAfrika is dan 'n gebed.  Só word ons vertel.
Behoort die gelowige Afrikaner dan nie ook saam tot die "Here
God" en die "Heilige Gees" te bid nie?
Op hierdie vraag moet ons duidelik antwoord.  In die beoordeling

van Nkosi sikelel' iAfrika spits ons onsself eers toe op dié bedes
wat die Aangesprokene(s) bevat, waaronder: "Seën ons, Here God,
seën Afrika", "Daal neer, o Gees, Heilige Gees; Kom woon in ons",
asook "Lei ons, o Heilige Gees."

In die eerste plek moet daarop gewys word dat die refrein die
"Here God" en die "Heilige Gees" aanroep sonder enige onder-
skeiding.  Die bede tot die "Here God" word nie gevolg deur "Stuur
U Heilige Gees" nie, maar wel:  "Daal neer, o Gees, Heilige Gees".

Dit wek die indruk dat die "Here God" en "Heilige Gees" een en
dieselfde Persoon is.  Die ketter Sabellius het al in die vroeg-chris-
telike tyd  geleer dat die HERE nie drie Persone is nie, maar slegs
een persoon wat in opeenvolgende periodes op drie maniere, onder
drie name, verskyn, naamlik: eerstens as "Vader", toe as "Seun"
(Jesus Christus) en uiteindelik as "Heilige Gees".
Hiervolgens is die "Here God" tans die Heilige Gees en nie meer

Vader of Seun nie. Aangesien "Here God" en "Heilige Gees" in
Nkosi sikelel' iAfrika sonder onderskeiding opeenvolgend aange-
roep word, sing (en bid) die loënaars van die drie-eenheid heelhar-
tig saam. (Vergelyk in verband hiermee art. 9 van die Nederlandse
Geloofsbelydenis.)
'n Tweede dwaling in Nkosi sikelel' iAfrika is daarin geleë dat die

bede "Daal neer, o Gees, Heilige Gees" daarvan uitgaan dat die
Heilige Gees op die oomblik wat daar gebid word, nie aanwesig is
nie.  Dit roep om 'n voortdurende herhaling van die ontvangs van
die Heilige Gees in die lewe van die bidders.
Hierdie leer is lynreg in stryd  met die belofte van die Here Jesus

in Joh.14:16: "En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle 'n ander
Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid" Dit is onskriftuur-
lik om te bid "Daal neer o Gees..." of "Kom woon in ons." asof die
Heilige Gees telkens weer van ons wyk.  Wanneer Dawid na sy
sonde berouvol tot die HERE nader, vra hy nie: "Laat u Gees op-
nuut kom" nie.  Hy smeek: "neem u Heilige Gees nie van my weg
nie." (Ps. 51:13)  So bely die gelowiges deur die eeue ook:  "Ek glo
dat die Heilige Gees ook aan my gegee (is) sodat Hy my deur 'n
ware geloof aan Christus en al sy weldade deel laat kry, my troos
en ewig by my bly." Ons kan nie anders as "in die Heilige Gees" wat
aan ons gegee is, gelowig bid nie. (Vergelyk Judas 20)

Hoe lei die Heilige Gees ons?

Sover dit die bede "Lei ons, o Heilige Gees." betref, ontstaan deur
Nkosi sikelel' iAfrika in sy geheel 'n uiters gevaarlike gedagte, deur-
dat daar geen sprake is van binding aan die Woord nie. Die belang-
rike vraag waarop dit hier aankom is: Hoe lei die Heilige Gees ons?
Volgens Nkosi sikelel' iAfrika beslis onwillekeurig.  Dwaalleraars
deur die eeue leer dat die Heilige Gees mense lei onafhanklik of los
van die Woord, die Bybel. Sodoende word enige dwaling onder die
son ingevoer en verkondig, met 'n beroep op "die leiding" van die
Heilige Gees.  Ons Here Jesus Christus bid egter in sy hoëpriester-
like gebed (Joh. 17:20):  "Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook
vir die wat deur hulle woord in My sal glo..." Watter woord? Die
geopenbaarde en geïnspireerde Woord wat God, deur "hulle" (die
Bybelskrywers), vir sy kerk van alle tye laat opteken het, ooreen-
komstig Christus se belofte aan hulle in Joh. 16:13: "Maar wanneer
Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele
waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, Maar alles wat
Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig."
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Die Heilige Gees "spreek nie uit Homself nie", maar spreek tot ons
in en deur Sy geopenbaarde Woord, die Bybel.  Die Heilige Gees
lei ons dus slegs deur die geopenbaarde Woord, dit is: die Woord
wat deur die Gees self tot stand gebring is of geïnspireer is.
(Vergelyk gerus die uitspraak in 2 Pet.1:21)  
Só alleen lei die Heilige Gees ons in die geloof in die enige ware

God.  Die Gees werk nooit los van sy Woord soos dwaalleraars
deur die eeue dit wil hê, of soos Nkosi sikelel' iAfrika duidelik
insinueer nie.
Wanneer in werklik christelike volksliedere die gebondenheid aan

die Here wel digterlik verwoord word, moet ons baie seker maak
dat die enige ware God wat Hom in sy Woord geopenbaar het reg
geken en aangeroep, en dat geen valse leer in die lied voorgedra of
geïmpliseer word nie.  Aan hierdie maatstaf gemeet slaag Nkosi
sikelel' iAfrika beslis nie die toets van die Skrif nie!
Vervolgens moet ons onsself, in ons beoordeling van Nkosi sikelel'

iAfrika, toespits op die kring van bidders.  Wie bid almal saam wan-
neer Nkosi Sikelel 'iAfrika gesing word?

Wie is die bidders van Nkosi Sikelel 'iAfrika?

Ons mag nie vergeet dat Nkosi Sikelel 'iAfrika na sy inhoud en
strekking duidelik die karakter van 'n gebed dra nie.  Die vraag is:
Wie is die bidders wat hierdie gebed saam 'bid'?  Die bidders word
in die lied aangedui deur die woord 'ons' en wie hierdie 'ons' is kry
'n duidelike antwoord:  "ons in Afrika, Kinders van Afrika".  Nkosi
Sikelel 'iAfrika is dus 'n gebed deur die Kinders van Afrika.  Dus:
almal in Afrika.
Die "gebed" wil 'n omvattende gebed wees wat alle Afrikane saam

kan "bid".  En nou weet ons tog almal:  "Afrika" as sodanig aanbid
beslis nie net een god nie en beslis ook nie die enige ware God van
die Bybel nie. Inteendeel, 'n mens sal moet sê dat die meerderheid
Afrikane glo in 'n onbybelse opperwese (nie noodwendig dieselfde
een nie) wat voorspoed en teëspoed oor die mens bring deur bemid-
deling van die voorvadergeeste van die onderskeie Afrika-stamme.
Die kritieke vraag is nou: Mag 'n christen-gelowige wat die ware

God van die Bybel ken en bely hom in gebed vereenselwig (dit wil
sê saam bid) met die 'Kinders van Afrika', wat oor die algemeen nie
die ware God bely en aanbid nie?
Hierdie vraag mag ons slegs uit die Skrif beantwoord:  Nee!  
1 Kor. 10:20b leer: "Ek wil nie hê dat julle met die duiwels ge-

meenskap moet hou nie." Ook 2 Kor 6:14-16: "Moenie in dieselfde
juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het
die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het
die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming het Christus
met Bélial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige?
Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode?
Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek
het: Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek sal hulle
God wees, en hulle sal vir My 'n volk wees."

Vir die gelowige om homself saam met die heidene in dieselfde
gebedskring te stel is 'n gruwel in die oë van die HERE.  Deur die
genade het ons deur die geloof gemeenskap met God in Christus en
daarom ook slegs gemeenskap (ook in die gebed) met mekaar. So
onderrig ook Christus se eie gebed ons:  "Ek bid vir hulle; Ek bid
nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U My gegee het, omdat
hulle aan U behoort." (Joh. 17:9)  

Nkosi Sikelel 'iAfrika is ‘n gruwel voor God

Vanuit bogenoemde Skrif-motiveringe mag ons net tot een slot-
som kom:  Die saamsing van Nkosi Sikelel 'iAfrika deur 'n christen-
gelowige moet beskou word as gruwel in die oë van die HERE.
In die lig hiervan het ons elkeen die besliste verantwoordelikheid

om wyd en syd te verkondig en bekend te maak waarmee mense

besig is.
Aangesien ons nou Nkosi Sikelel 'iAfrika op grond van die ge-

tuienis van die Skrif ten sterkste afgewys het, moet ons as Afrika-
nervolk, ter wille van duidelikheid, ook nog op die volgende vraag
antwoord:  Behoort ons onsself dan van harte te vereenselwig met
die kring Afrikaners wat ook saam die 4de strofe van Die Stem van
Suid-Afrika sing (nee bid)? Almal in die Afrikanervolk is ook nie
ware christene nie. Mag ons dan as volk Die Stem saam bid?
Ons as Afrikanervolk het hier op Afrika-bodem 'n eie afsonderlike

volk geword met eie taal, kultuur en identiteit.  Ons weet vanuit die
Woord dat dit die HERE is wat volkere binne die verloop van tyd
oor die ganse aarde tot stand bring volgens sy ewige Raadsbesluit.
Ons verheug ons oor die genadefeit dat die ontstaan van ons volk
die verhoring was van 'n gebed deur 'n ware gelowige (6 April
1652).  Ons verheug ons ook oor die genadefeit dat ons voorouers
veral op een spesifieke tydstip in ons volksgeskiedenis hulle voor
dié God van hemel en aarde verootmoedig het deur die aflê van 'n
gelofte aan Hom (16 Desember 1838).
Vandag besef ons dat ons alleen die seënende hand van die HERE,

die Almagtige, oor ons en ons nageslag mag verwag as ons Hom
steeds reg en suiwer ken en bely soos Hy Hom in sy Woord aan ons
openbaar en in alles Hom voor oë hou om Hom alleen te dien en te
verheerlik.
Die 4de strofe van Die Stem begin met die woorde: "Op U Almag

vas vertrouend het ons vadere gebou". Wie die "Almag"-tige is
blyk verder as na Hom verwys word as "die Allerhoogste" en
"God".  Hy word aangeroep as "Here"en "Heer".  Dit is 'n gesa-
mentlike gebed ("ons") waarin ons die Almagtige God aanroep en
bepaalde dinge van Hom vir ons volk afbid.

Verder, juis in die saam bid/sing wys ons mekaar op en herinner
ons mekaar aan dié geloof van "ons vadere".  En nou is ons by die
allerkosbaarste besitting van ons volk:  Ons geskiedenis wys duide-
lik op Wie "ons vadere" vertrou het:  Die ware God van die Bybel
was hulle God.  Die Woord van God was in die wakis.  In geloof
in Hom alleen het hulle vir hulle 'n tuiste in Suid-Afrika met hul
bloed gekoop.  By Bloedrivier het hulle aan Hom 'n gelofte gedoen.
By Paardekraal (1880) het hulle dié gelofte herbevestig.  Steeds
vandag  gedenk en oordink gelowige Afrikaners elke jaar (nee elke
dag van die jaar) hul gelofte aan die God van hemel en aarde en bid
hulle steeds singend saam: "soos ons vadere vertrou het, leer ook
ons vertrou, o Heer".  
Die 4de strofe van Die Stem nooi nie almal uit om saam te sing (te

bid ) nie, maar wys op dié geloof van die vadere.  Na regte behoort
slegs diegene Die Stem saam te sing, wat steeds dieselfde as "ons
vadere" glo en bely.  Slegs in dié geloof van "ons vadere" in God
Almagtig mag ook ons die genade ontvang om weer soos "ons
vadere" te offer vir ons nageslag wat kom.                             n
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Wie is die god van die lied “Nkosi sikelel' iAfrika”? (vervolg)
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Die ANB word 5!

Op Vrydag 6 November 2009 sal die ANB

5 jaar oud wees.

Maak nou reeds hierdie datum in u dagboek

vas, want die ANB se 5de verjaardag gaan

DV op die naweek van 6 en 7 November met

’n spogdinee in Pretoria gevier word.

Hou die volgende nuusbrief dop vir meer

besonderhede.
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ANB KONTAK BESONDERHEDE
Indien u enige verdere inligting verlang kontak gerus enige

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  083 417 7311

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)
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Mike du Toit is ’n gesoute historikus wat vir baie

jare reeds bekend is as aktiewe deelnemer in die

stryd van Afrikanernasionalisme.

Mike het onlangs sy bekende artikelreeks, wat
tussen 1996 en 1998 onder die titel “Stryd is lewe,

lewe is stryd” in Die Afrikaner verskyn het, 
bygewerk en uitgebrei en dit is nou in ’n netjiese

boekformaat beskikbaar onder die titel

“Die Strewe en Stryd van ons
volk, 1902 tot 1994”

Bestel hierdie boek van 370 bladsye, met ’n 

wetenskaplik-korrekte geskiedenis-uiteensetting

vanuit ’n nasionalistiese oogpunt vir net R210

(posgeld ingesluit) vanaf:

L.W. Bienedell, Posbus 3095,Pretoria, 0001.
Per e-pos by lw@lwboeke.co.za of telefonies by 

012 329 4083 of 082 663 1881.

Kaartjies moet vooraf gekoop word.
Kontak Gerhard van der Grijp - Sel: 082 463 2125 

Faks: 086 609 9845 E-pos: vandergrijp@webmail.co.za

ANB volksfees:
Die herdenking van ons volkshelde

10 Oktober 2009

Heldedagviering
Program sluit in:

Verskeie stalletjies,
Boeresport, 

musiek en vermaak,
heldedagrede 
en braaivleis.

Kom geniet hierdie spesiale geleentheid saam met ons en wees
deel van ons geskiedkundige reg om Afrikaner te wees!

Kaartjies te koop teen R50 per 

persoon en sluit in braaipakkie, pap

en sous, inskywing vir Boeresport, 

toegang tot saal en stalletjies.

Tyd: 11:30 vir 12:00

Adres:
SAP Rondawel, AKASIA

101 Rooikatstraat, Hesteapark. 

Afdraai is ongeveer 1 km vanaf Hoërskool 

Gerrit Maritz in Daan de Wet Nel rylaan.




