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DIE ANB het die belangrike jaar, 2010, op 'n hoë noot begin met
die suksesvolle Hoofbestuursvergadering wat op Saterdag 13 Feb-
ruarie in Verwoerdburg gehou is.
Dié goed-bygewoonde vergadering is gehou te midde van groeien-

de spanning in die Suid-Afrikaanse samelewing, wat ook tot baie
verwarring onder Afrikaners lei. Mnr. Johann Grobler, voorsitter
van die ANB wat ook die vergadering gelei het, het die ANB se rol
as bewaker van Afrikanernasionalisme beklemtoon.

Konsensus is bereik onder ANB-hoofbestuurslede dat dié bewe-
ging meer as ooit moet voortgaan om as baken vir die Afrikaner-
volk in die bres te tree om die suiwer beginsels van Afrikanerna-
sionalisme te beskerm en lewend te hou. Met al die aanslae teen die
Afrikanervolk kom daar ook baie opportuniste na vore om die volk
verder te verwar en te mislei. Juis daarom moet die ANB die stryd
voortsit om te sorg dat die suiwer en beproefde opsie vir die volk
beskikbaar is, sodat bymekaar gebring kan word wat uit innerlike
oortuiging bymekaar hoort in hierdie tyd van chaos en verval.
Ná die groot sukses van die ANB se skryfkompetisie wat verlede

jaar aangebied is, is daar besluit om dié projek vanjaar voort te sit.
Die bestaande komitee sal voortgaan met die beplanning vir van-
jaar se kompetisie.

'n Beroep is ook weer deur mnr. Jannie Brink, sekretaris van die
ANB, gedoen dat ANB-takke aktief moet deelneem aan die stryd
en daar is besluit dat twee groot volksfeeste weer vanjaar in
Pretoria aangebied sal word. 'n Republiekfees sal onder leiding van
die Trans Magalies-tak gereël word, terwyl Heldedag weer in
Oktober deur die Akasia-tak aangebied sal word.

Ander takke in ander dele van die land word uitgenooi om ook
soortgelyke feeste aan te bied, ten einde veral die jonger Afrikaners
se historiese geheue op te skerp.

Die vergadering is afgesluit met 'n besielende toespraak van die
ANB se nuwe ondervoorsitter, mnr. Carel van der Grijp. Hy het
hoofbestuurslede daarop gewys dat lede van die ANB bevoorreg is
om deel te wees van 'n volksbeweging wat in die voetspore van
groot volksleiers uit die verlede kan stap.
Hy het daarop gewys dat die ANB kan put uit die kennis en erva-

ring van groot leiers uit die verlede, maar dat die beweging ook in
die posisie is om te put uit die kennis en ervaring van manne en
vroue wat die stryd van Afrikanernasionalisme self meegemaak het
sedert die dae van die oorwinning van dr. DF Malan se HNP in
1948 en wat steeds saam met ons in die stryd staan.
Daardie volksgenote het die verraad van 1969 beleef en die regte

keuse destyds gemaak. Hulle het ook in 1994 geweet dat die sui-
wer beginsels van Afrikanernasionalisme hulle weg van die ver-
raderlike nuwe bedeling sou lei. In 2004, toe die jongste verraad
sou volg, het hulle weer reg gekies. Daarom kan ons met vertroue
put uit die kennis en leiding van baie ANB-lede wat steeds in die
stryd staan na al die jare waarin hulle die saak van Afrikaner-
nasionalisme gedien het.

Met verwysing na 'n slagspreuk wat meer as 15 jaar gelede deur

'n politieke party gebruik is, het mnr. Van der Grijp gesê dat die
ANB homself nou kan roem daarop dat daardie slagspreuk deesdae
dié beweging akkuraat beskryf. Aangepas vir die ANB sou dit lui
dat die ANB so anders is, omdat al die ander so eenders is!
Mnr. Van der Grijp het beklemtoon dat die ANB sal voortgaan om,

los van die goddelose grondwet van die nuwe bedeling, die stryd
voort te sit met geloof en suiwer beginsels as riglyn. Hy het gesê die
ANB se stryd is niks anders as die stryd van DF Malan, JG Strijdom,
HF Verwoerd en Jaap Marais nie.  Dis die stryd om vry te wees en
om 'n volk te wees in ons eie vaderland. Daarom, het mnr. Van der
Grijp gesê, moet ons glo dat God ons uitgekies het om hierdie stryd
tot die bitter einde te voer. Die ANB het in net vyf jaar reeds sy merk
gemaak in Afrikanergeledere en ons het die verantwoordelikheid
om hierdie stryd voort te sit. 
Met belangrike verwikkelinge in die Suid-Afrikaanse samelewing

op die horison en met 'n deurslaggewende tydperk wat voorlê, is
die bestaan en uitbouing van die ANB lewensbelangrik vir die
voortbestaan van die Afrikanervolk. Dis veral belangrik dat daar 'n
organisasie sal wees om Afrikaners te waarsku teen kortpaaie en
foefies wat die volk se einde kan beteken. Daarom móét die ANB
daar wees om in die bres te staan vir die volk en te waarsku teen die
gevaar.
Mnr. Van der Grijp het beklemtoon dat die ANB te midde van die

stryd altyd deur voorbeeld moet lei en dat ons 'n hoë sedelike peil
en hoë morele waardes moet handhaaf. Daarby moet ons trots wees
op die heroïese verlede van ons volk en ons geskiedenis moet
beskerm en aan die nageslag korrek oorgedra word.
Hy het afgesluit deur te vra dat ons in die ANB positief moet word

oor die toekoms. As gelowiges weet ons dat die stryd wat ons voer
nié verloor kan word nie, omdat die oorwinning inderdaad reeds
behaal is.                                                                                   n

“WEES TROTS OP DIE ANB EN

WORD POSITIEF IN ONS STRYD”

Mnr. Carel van der Grijp, nuwe ondervoorsitter van die
ANB, aan die woord op dié beweging se onlangse

Hoofbestuursvergadering in Verwoerdburg.



Is die resessie op 'n einde?
Met 'n groot gejuig is daar einde verlede jaar in die media aange-
kondig dat die resessie, wat regdeur 2009 byna wêreldwyd ge-
heers het, òf reeds op 'n einde is, òf in sommige gevalle einde se
kant toe staan.

Hoe waar is hierdie bevinding van die statistici? Bittermin ge-
wone landsburgers in Suid-Afrika kan in hul daaglikse handel en
wandel agterkom dat dit beter gaan met die ekonomie. Inteendeel,
daar is selfs amptelike syfers wat daarop dui dat die gewone ver-
bruiker in Suid-Afrika se beursie steeds styf toegeknyp is, bloot
omdat hy dit nie kan bekostig om geld uit te gee op enigiets anders
as lewensnoodsaaklike middele nie.
Benewens die normale negatiewe faktore wat tans 'n invloed het

op Suid-Afrika se ekonomie, is daar natuurlik die sokker-faktor
wat hier teen die derde termyn in ons land se ekonomiese syfers
gaan begin realiseer. Daar is reeds baie aanduidings dat die
Sokker Wêreldbekertoernooi, wat tussen 11 Junie en middel Julie
hier aangebied word, nie naastenby so baie geld gaan genereer
soos wat aanvanklik gehoop (en begroot) is nie.

Dit bly egter 'n feit dat miljarde rand op al drie die regerings-
vlakke in Suid-Afrika die afgelope paar jaar uit belastingbetalers
se sakke in die verskillende projekte rondom die komende sokker-
skouspel ingepomp is. Baie van daardie geld moet nog uit die
inkomste van die toernooi verhaal word. Maar dit raak by die dag
duideliker dat daar met die inkomstebegroting (net soos met die
uitgawebegroting) lelik kleigetrap is. 
Aan uitgawekant is daar in sommige gevalle tot R1-miljard oor-

bestee aan die bou van stadions, wat deur munisipale regerings
(met belastinggeld) gesubsidieer is. Aan die inkomstekant lyk dit
deesdae of die aanvanklike drome oor reuse bedrae wat deur
toeriste na Suid-Afrika gebring sou word, ook net lugkastele was.
Die resessie knyp nog reg oor die wêreld en dit gaan beslis 'n effek
hê op die groot sokkertoernooi.
Nou is die vraag, waar gaan die geld vandaan kom om al die kostes

wat aangegaan is om voor te berei vir die sokkertoernooi te delg?
Met Eskom se onmiddellike prysverhogings van byna 25% en
werkloosheid wat verder sal styg wanneer die sokkerskouspel teen
middel Julie skielik oor en verby is, kan Suid-Afrika se ekonomie
'n hou op die neus kry wat hom baie  gevaarlik gaan laat steier. 
Voeg hierby die feit dat groot ekonomiese faktore soos die eien-

domsmark en die voertuigmark in die land steeds sukkel om te
herstel. Die grafieke kan dus vir Suid-Afrika se ekonomie teen die
einde van 2010 begin neig na depressie-status, eerder as wat dit ’n
opwaartse kurwe na voorspoed en groei sal toon.      

Só koop hulle stemme!
Jacob Zuma se regime het tot aan die begin van hierdie jaar nog
wittebrood gehou. Nadat die Zuma-faksie met die Mbeki-faksie
in die ANC se binnekring afgereken het, het die Zuma-agente en
al die ander opportuniste wat die "nuwe Keiser" maande al op die
hande dra, hulself begin posisioneer om op elke moontlike wyse
uit die soustrein voordeel te kan trek.

Maar die tyd van wittebrood hou ná die oorwinning van die
"nuwe" ANC het nou uitgeloop. Al is die Zuma-administrasie nog
nie eers 'n jaar lank aan bewind nie, word daar reeds openlik – selfs
in die liberale media – bespiegel dat Suid-Afrika met dié nuwe
bedeling vinniger as ooit op pad na totale ineenstorting is.

As 'n mens daagliks in die koerante getuienisse lees oor wanbe-
stuur en onbevoegdheid, kan jy nie anders as om dit te vergelyk
met die eerste begroting wat die Zuma-regime onlangs bekend-
gemaak het nie. Waarop spandeer die regime hul geld, want vir
instandhouding van ons infrastruktuur en vir die bestryding van
misdaad blyk daar nie genoeg fondse te wees nie. Of beland dié
geld dan alles in korrupte amptenare en hul makkers wat staats-
tenders kry – maar geen teenprestasie lewer nie – se sakke? 

Daar is egter 'n groot slang in die gras as staatsuitgawes ontleed
word. Die een punt op die Zuma-regime se begroting waaroor die
politiek-korrekte ontleders die minste gesê het, maar waaroor inder-
daad die meeste vrae gevra moet word, is hul uitgawes aan sosiale
toelaes. Dít verteenwoordig die derde grootste punt op Pravin Gord-
han se totale begroting – R128,4 miljard! Met ander woorde, Zuma
se regime gaan R128 400 000 000 van die paar miljoen getroue
belastingbetalers se geld vat, om in die volgende boekjaar miljoene
"armstes van die armes" elke maand aan die lewe te hou.
Die vraag is of dit regtig mense is wat nie ekonomies aktief kán

wees nie, wat dié geld kry? Wat dan van al die tieners en vrouens
(veral op die platteland) wat opsetlik swanger raak om staatstoe-
laes vir elke kind te eis en daarmee die familie aan die lewe hou?
'n Mens hoor gereeld dat dít 'n baie gerieflike manier geword het
om te oorleef, veral op die platteland. Geen werk, 'n HOP-huis om
in te bly en staatstoelae om van te lewe – wat meer wil hulle dan
hê? Wie sal dan nou nié vir die ANC stem as jy op hierdie manier
kan oorleef nie? Dis byna dieselfde truuk as die gewoonte om in
verkiesingstyd pap, vleis en T-hemde by ANC-saamtrekke uit te
deel. Met hierdie soort taktiek – en ook doodgewone intimidasie
dáár waar die geld, kos en klere nie werk nie – kan die ANC-
regime nog baie lank miljoene stemme versamel.

Sosialisme
In hierdie nuusbrief is daar maande (selfs jare) gelede al gewaar-
sku dat die era van Jacob Zuma as die staatshoof van die nuwe
Suid-Afrika ook die era van die sosialiste gaan wees.
Deesdae word dit al hoe duideliker dat die stryd in die binnekring

van die regerende alliansie nog lank nie verby is nie. Die onlangse
verwikkelinge rondom die status van die georganiseerde arbeids-
mark binne die regerende alliansie is baie interessant.
Cosatu en die SAKP is besig om 'n baie goed uitgewerkte agenda

uit te voer. Veral die vakbonde is deesdae weer baie aktief. Maar
daar is duidelik ook georganiseerde aksies aan die gang binne die
lokasies, waar Swart massas al hoe rumoeriger word in aanloop tot
volgende jaar se beplande derdevlak (munisipale) verkiesings.

Die ANC as politieke party lyk verward en verdeeld en op die
oog af is daar baie woelinge net onder die oppervlak aan die gang.
Dit lyk al hoe meer of Jacob Zuma dalk as nuttige handperd ge-
bruik is om tyd te wen vir die saak van die kommunis en die sosia-
lis. Wat egter wel baie duidelik is, is dat die sosialiste tans in 'n
baie sterk posisie is en presies weet waarheen hulle op pad is. 
Die plaaslike verkiesings van 2011 kan beslis 'n waterskeidings-

gebeurtenis in die geskiedenis van Suid-Afrika word.  Wat gebeur
as die Sokker Wêreldbeker verby is en veral as dit nie werklik 'n
groot sukses gaan wees nie, soos aanduidings daagliks sterker
word? Iemand sal die skuld moet dra. En ons weet teen hierdie tyd
dat die ANC en sy alliansievennote nie maklik skuld vir enige
mislukkings of probleme aanvaar nie. 

Daar is twee feite wat duidelik uitstaan. Feit een is dat Suid-
Afrika se samelewing afstuur op ineenstorting. Feit nommer twee
is dat die sosialiste en kommuniste gereedmaak vir 'n geveg om
totale beheer oor te neem. Dan is daar nog al die ander faktore,
soos die verbitterde Mbeki-faksie, die broeiende etniese wrywing
en die Xenofobie-kookpot wat bydra tot die spanning wat oplaai.

Nou die belangrikste vraag: Is die Afrikanervolk gereed vir 'n
bloedige en gewelddadige revolusie?                                     n
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Op 12 April 1877 lees Shepstone die proklamasie op die Kerkplein
voor, waarmee Carnavon Transvaal tot Britse gebied verklaar. Die
rede wat hy aanvoer, is die Transvaalse regering se onmag om die
republiek teen die Swartes te beskerm.
Ons voorouers het hierdie anneksasie nie gelate aanvaar nie. Hulle

het ook nie gaan onderhandel oor hul vryheid nie. Dis duidelik aan
die Britse regering gestel dat die Boere met niks minder as onaf-
hanklikheid tevrede sou wees nie.

Vereers is gepoog om vryheid op 'n vreedsame wyse te herwin.
President Burgers het op dieselfde dag 'n skriftelike protes uitge-
vaardig en daarmee 'n protesbeweging begin, wat drie jaar geduur
het en deputasies na London ingesluit het met 'n versoekskrif van
6 591 handtekeninge, wat aan die Britse regering voorgelê is en 'n
memorie aan die Britse koningin. Alles tevergeefs.

Oorlog breek amptelik uit

Op 11 Desember 1880 is aan Paul Kruger die taak opgedra om die
nodige stappe te neem om die Transvaalse Republiek te herstel. Die
Republiek is onafhanklik verklaar en krygswet afgekondig. Toe
Lanyon – toe in beheer van Transvaal – weier om die sleutel van
die staatskantore te oorhandig het die eerste Vryheidsoorlog op 18
Desember 1880 uitgebreek. 
Die Boere het oor min ammunisie en kanonne beskik en die bur-

gers was nie gewoond aan militere dissipline nie. Aan die ander
kant, was hulle uitstekende ruiters en baie handig met 'n geweer.
Hulle kon vir hulself dink en sou nie totaal hulpeloos wees as hul
offisier in die geveg sou sneuwel nie. Telkens as die Britte neerlaag
ly met swaar verliese, het hulle dit beskou as 'n krenking van hul
eer en wou hulle die neerlaag wreek.
Na die slag van Laingsnek en Schuinshoogte is 'n wapenstilstand

gereël deur president Brand van die Vrystaat, waar Paul Kruger dit
duidelik aan die Britte gestel het dat hulle nie daarop uit is om 'n
stryd teen Engeland aan te knoop nie, maar net wil veg vir onaf-
hanklikheid. Hy pleit dat hy selfs bereid is om 'n ondersoek deur 'n
koninklike kommissie te aanvaar, omdat hy oortuig voel dat die Brit-
se volk die reg van sy mense sal insien. Indien nie, sal die Boere,
met die hulp van God, tot die laaste manskap veg.  Hierdie bood-
skap word aan die Britse regering gestuur, waarop hulle teen 14
Februarie positief reageer.

Colley beset Majuba

Colley het egter nie daarvan gehou nie. Hy het die antwoord
teruggehou tot die 24ste om homself die geleentheid te gee om vir
sy verlies aan prestige op te maak. Hy het besef dat hy met 'n
frontaanval net weer swaar verliese sou ly. Sy plan was om Majuba
te beset vir beheer oor die Boerelinie.

Tydens die nag van 26 Februarie 1881 het Colley en sy man-
skappe Majuba beset, maar kommandant-generaal Piet Joubert het
dit eers met daglig Sondag 27 Februarie besef. Die Boere was
verontwaardig omdat die Britte 'n wapenstilstand geignoreer het en
die Sabbat ontheilig het. Generaal Smit het opdrag gekry om die
Britte van Majuba af te haal. Vrywilligers is aangevra. Die jonger
mans moes die berg bestyg terwyl die ouer mans van onder af dek-
king moes verskaf. Die 150 jonger mans is in drie groepe verdeel,
onder bevel van kommandant Ferreira, veldkornet Malan en assis-
tent-veldkornet Roos. Kommandant Ferreira het die westelike
hang, veldkornet Malan die suidoostelike hang en assistent-veld-
kornet Roos die noordelike hang bestyg. Generaal Smit het met 'n
kommando die verbinding met Colley se kamp bewaak om te keer

dat hy versterkings kry. 
Die Britte was heeltemal op hul gemak en onbekommerd. Van die

berg af kon die Britte sien wat die Boere doen, maar Colley het
gedink die Boere verskaf dekking sodat die Boere-stellings ont-
ruim kan word. Die troepe is wel beveel om hulself in te grawe,
maar dit is baie halfhartig gedoen. Daar is op die Boere onder die
berg gevuur, asook diegene wat teen die hange opgemerk is. Teen
11:00 is Colley se tweede in bevel, Romilly, dodelik gewond deur
'n burger wat 900 - 1000 m weg is. Luitenant Hamilton en later lui-
tenant Wright het vir Colley gaan sê dat die boere besig is om aan
die noordekant van die kruin bymekaar te kom, maar Colley het nie
na hulle geluister nie.

Skotse linie word platgeskiet

Ferreira  en Roos het eers op Gordon's Knoll gekonsentreer, want
hulle het besef dat dit 'n belangrike posisie op die noordelike kruin
is. Die Skotte daar en die res van die noordelike gevegslinie moes
opstaan om Roos se burgers te kan sien. Telkens het hulle op bevel
opgespring, gevuur, platgeval en herlaai. Ferreira, wat met sy bur-
gers heeltemal buite die Skotte se gesigslyn was, het egter hierdie
taktiek raakgesien en met die volgende opspringslag feitlik al die
Skotte platgeskiet. Teen 12:30 was ongeveer 60 burgers in beheer
van die koppie. Die noordelike linie van die Britte moes padgee
voor die Boere.
Al hoe meer Boere het die kruin van die berg bereik en die aanslag

teen die Britte het hewiger geword. Die soldate moes wyk voor die
Boere. Die soldate het 'n nuwe linie gevorm tussen Macdonald-
koppie en Ooskoppie, agter 'n rotsrif. Voor die rotsrif is 'n leegte
waar die gebukkende Boere onsigbaar sou wees vir die Britte. Roos
en sy manne het tot in die leegte beweeg terwyl Ferreira en sy kom-
mando die troepe op MacDonaldkoppie besig gehou het. Die Britte
se koeëls het bo-oor die Boere getrek, omdat hulle gewere se
visiere op 500m gestel was. Verder het die Britte se regterflank op
Haykoppie padgegee, wat veroorsaak het dat die troepe in die sen-
trum ook begin vlug het. Daarna het die linkerflank ook ingegee en
die Britse soldate het paniekbevange van die berg af probeer vlug.
Binne 'n halfuur is die slag van Majuba beslis.
Colley het ook teen die einde van die slag gesneuwel. Hierna het

'n groep vrywilligers die tussenposte oppad na die Britse kamp
gaan aanval. Juis toe het 'n digte mis  opgekom, en dit was vir hulle
'n teken van die Here om daar te stop. 

Britte gestraf omdat hulle op Sondag veg

Die Boere het ook geglo dat hierdie dag se oorwinning uit die hand
van die Here kom. Kommandant Ferreira stel dit so: "Ek erken dat
dit nie ons was wat hulle verslaan het nie, maar die Here onse God.
Dit was totaal onmoontlik vir mense alleen en om te dink dat ons
net een man verloor het. Dus geen eer aan mense. Alle eer aan ons
Groot Generaal".
Vir die Boere was die oorwinning eenvoudig om te verklaar: Dat

die Britte verloor het, is die straf van God omdat hulle op 'n Sondag
teen die Boere geveg het. 

Ons sien dat die Boere baie sterk gestaan het deur hul op God te
beroep en deurentyd te bly staan op die beginsel dat die Britte hulle
onafhanklikheid onregmatig van hulle beroof het. Dit het dan daar-
toe gelei dat hul, hul vryheid herwin het.  Deur die geskiedenis leer
ons dat ons vandag steeds op God moet vertrou waar ons vryheid
deur onreg van ons ontneem is.  Ons moet bly staan by die saak om
nie die onwettige bestel te erken nie.                                       n
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Die doel van die Nasionale Raad teen Kommunisme se simposium
was om die werkwyse van die kommunis te ontleed en sodoende 'n
strategie daar te stel om kommunisme te beveg. Die Raad teen
Kommunisme het bestaan uit die volgende persone: Dr. JD (Koot)
Vorster, die broer van adv. John Vorster as nasionale voorsitter, mnr.
Gert H Beetge as hoofsekretaris, mnr. Schalk J Botha, voorsitter
van die Dagbestuur, mnr. Jaap Marais, genl. maj. HJ van den Berg,
hoof van die Veiligheidspolisie, dr. AP Treurnicht, dr. Piet Koorn-
hof en dr. AD Pont.

Sprekers van regoor die wêreld, selfs uit kommunistiese lande, het
aan die besprekings en referate deelgeneem. Die kommunis, sowel as
sy frontorganisasies en sy werkwyses, is tot op die been oopgevlek.
Die persone op die Nasionale Raad teen Kommunisme en die wat

die simposium teen kommunisme bygewoon het, was dus deeglik in-
gelig oor wie en wat die kommunis is en wat hul werkwyse wêreld-
wyd is. Hulle was verder ook deeglik ingelig oor watter planne die
kommunis vir Suid-Afrika in die mou gevoer het.   
Wat egter skokkend is, is dat persone wat op die Nasionale Raad

teen Kommunisme gedien het en die simposium gereël het, die
aanvoor- en stootskraperwerk vir die kommunistiese oorname in
Suid-Afrika bewerkstellig het. Wat verder skokkend is, is die feit
dat dié persone die kommunistiese strategie soos bespreek op die
simposium direk toegepas het en tot op die letter uitgevoer het, of
laat uitvoer het, om sodoende uiteindelik hul eie volk onder die
kommunistiese juk te plaas.

Die lede wat hul hieraan skuldig gemaak het en wat deur die
geskiedenis uitgewys is, is dr. JD Vorster, genl. maj. HJ van den
Bergh en dr. Piet Koornhof. 
Mens kan selfs dr. AP Treurnicht by die lys voeg. Hy het in 1969

geweier  om hom saam met dr. Albert Hertzog en mnr. Jaap Marais
uit te spreek teen die veranderde beleid van die Nasionale Party. Hy
het verkies om eerder betrokke te raak by die verdagmaking van
mense soos mnre. Jaap Marais en Gert Beetge, dr. AD Pont, dr. Albert
Hertzog en andere, wat die stryd teen die kommunisme vir die
behoud van Suid-Afrika gestry het. Hierdeur het Treurnicht in die
hande van die kommunistiese vyand gespeel.

Koot Vorster

Dr. JD Vorster het die simposium geopen en in sy openingsrede ver-
wys na die gevaar van die kommunis. Hy het hul beskryf as bose
samesweerders wat die wêreld bedreig. Dit was duidelik dat dr. Vor-
ster goeie insig gehad het oor wie en wat die kommunis was.  Hy het
selfs gewaarsku dat mense soos die skrywers André P Brink en Jan
Rabie, wat deur die African Communist van Oktober 1964 geprys
word, gebruik kan word om kommunisme in Suid-Afrika te bevorder.
Verder het hy ook gemaan dat dit dwaas sou wees om 'n kommu-

nis agter elke gordyn te soek.  Dit is egter interessant dat 'n paar jaar
later die aanhaling telkens teen die HNP gebruik sou word: "Julle
soek 'n kommunis agter elke bos."  
Verder sê dr. Vorster die Raad se doel is nie om te bepaal wat die

kommunis is nie –  elke meelewende intelligente Afrikaner weet dit
al. Ten slotte het hy gesê dat daar deur die simposium na kontakte,
weë en middele gesoek word om idees en inligting oor die kom-
munisme met ander lande uit te ruil. Hy sluit sy betoog soos volg
af: "Dit is nou die tyd dat ons met lewensoorgawe moet opkyk na

God.  'n Man wat sy hoof voor die lewende God buig, sal nooit sy
nek na die vyand keer."  
Vandag kan 'n mens dalk vra of Koot Vorster werklik deel was van

die meelewende, intelligente Afrikaner? Het hulle die hoof voor
God gebuig, of voor die kommunis?

Lang Hendrik van den Berg

Na die openingsrede het genl. maj. HJ van den Berg die sabotasie
en terreur-aanvalle vanaf 1961-1966 bespreek. Hy het onder andere
ook Operation  Mayibuje, wat deel was van die Rivonia-komplot,
breedvoerig bespreek en hy het die simposium ingelig dat lede van
die Suid-Afrikaanse veiligheidspolisie op 11 Julie 1963 toegeslaan
het op Lilliesleaf, 'n plasie in Rivonia, noord van Johannesburg,
waar die opperbevel van die kommuniste se weerstandsbeweging
in hegtenis geneem is.
Operation Mayibuje, 'n getikte dokument van ses bladsye, is oop

op 'n tafel in die huis op Lilliesleaf gevind.  Die dokument was 'n
deeglik uitgewerkte plan vir die magsoorname in Suid-Afrika deur
die kommunis en sy frontorganisasies. Hieruit is dit weereens dui-
delik dat die regering van die dag in besit was van kommunistiese
inligting om Suid-Afrika te omvorm tot 'n kommunistiese staat.

Rivonia-hofsaak tot kommunis se voordeel?

By nadere ondersoek oor die gebeure in aanloop tot die sukses van
die Veiligheidspolisie by Rivonia ontstaan sekere vrae. Die vraag
wat egter vandag beantwoord moet word, is of daar 'n moontlikheid
bestaan dat Walter Sisulu, Nelson Mandela en die res van die "high
command" deur hul eie mense verraai is?  Indien so, wat sou die
rede daartoe wees.
Om die vraag te beantwoord sal ons moet kyk wat beplan was vir

Operation Mayibuje, sowel as na die kommunistiese werkswyses
regoor die wêreld. Daarom sal ons verder in die artikel na die
Rivonia-komplot verwys.
Die Rivonia dokument het twee strategieë ten doel gehad.  Die een

om beheer oor te neem deur gewelddadige optrede en sabotasie en
die ander, die daarstelling van 'n politieke liggaam om simpatie bin-
nelands sowel as regoor die wêreld te bewerkstellig.
Die doel van die liggaam was onder andere om die kommunistiese

aanslag te verbloem en frontorganisasies te gebruik, onder andere
die ANC, met die doel om die wêreld wys te maak dat die stryd
teen die onderdrukking van die Swartes was en nie 'n kommu-
nistiese aanslag teen die Westerling nie.
Die opstellers verwys in die Rivonia-dokument, na Suid-Afrika as

'n moderne, goedbewapende staat met geweldige nywerheidbronne
en invloedryke buitelandse belange, wie sal poog om Blank Suid-
Afrika te help. 
Indien doeltreffende werk gedoen word, kan die beleggers geneu-

traliseer word en sal die RSAverplig wees om alleen teen die kom-
munis en hul buitelandse handlangers te veg, aldus die dokument.

Die opstellers van die dokument (blanke kommuniste) het besef
dat die wêreld se simpatie eers in hul guns moes draai voordat 'n
gewapende oorname sou slaag. Deel III van die dokument beves-
tig die bogenoemde:
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posium en die verloop van die geskiedenis ná die moord op Verwoerd.



“6) Before these operations take place, political authority will have
been set up in secrecy in a friendly territory with a view to super-
vising the struggle both in its internal and external aspects.  It is
visualised that this authority will in due course of time develop into
a Provisional Revolutionary Government.

“7) This Political Authority should trim its machinery so that
simultaneously with the commencement of operations, it will throw
out massive propaganda to win world support for our struggle,
more particularly:

a. A complete enforcement of boycott;
b. Enlisting the support of the international trade union
movement to refuse handling war materials and other
goods intended for the South-African Government;
c. Raising a storm at the United Nations, which should be
urged to intervene military in South West Africa;
d. Raising large scale credits for the prosecution of the
struggle;
e. Arranging for radio facilities for daily transmissions to
the world and the people of South Africa."

Hieruit is dit duidelik dat Suid-Afrika volkome geisoleer en afge-
sny moes wees van alle moontlike hulp van die buiteland. Die poli-
tieke gesag of liggaam (ANC) moes in die geheim 'n goedgesinde
gebied tot stand bring vanwaar die wêreld met propaganda
oorstroom moes word ten gunste van 'n opstand en dat wêreldwye
sanksies teen Suid-Afrika ingestel moes word.

Twee kampe in kommunistiese binnekring?

Die swart kommuniste was oorhaastig en hulle kon die kommunis-
tiese oorgawe in SA verongeluk voordat alles in die buiteland in
plek was. Daar word ook genoem in die dokument dat die meerder-
heid Swart state in Afrika nog nie ten gunste was vir die kommu-
nisme nie. 

Dit het ook na vore gekom tydens die Rivonia-verhoor dat min-
der as 1% van die Swartes die kommunistiese ideologie onder-
steun het.  Hieruit is dit duidelik dat die gewone Swarte nie gereed
was om betrokke te raak in 'n gewapende stryd of opstand nie.
Dr. HF Verwoerd was 'n sterk leier en vasberade om enige gewel-

dadige opstand met geweld te onderdruk. Die ANC se gewapende
vleuel, Umkonto We Sizwe, verklaar soos gerapporteer in die Julie
1963-uitgawe van The African Communist die volgende: "We are

fully capable of dealing with Verwoerd and his South African

Supporters. We want the world to know that we are at war, and we

warn that those who aid the enemy will not escape justice."

Sulke uitlatings, voordat Suid-Afrika geïsoleerd was, het gedreig
om die hele Rivonia komplot te verongeluk.  Die veiligste vir die
kommuniste sou wees om 'n ruk nie op die voorgrond te wees nie.
Die probleem was egter dat hulle met radikale Swart kommuniste
te doen gehad het, wat voortydig tot geweld wou oorgaan. Ons
moet onthou Umkonto We Sizwe was die ANC se militêre vleuel.

Dit is interessant dat die veiligheidspolisie op 11 Julie 1963 op
Lilliesleaf in Rivonia toegeslaan het, kort na bogenoemde uitlating
van Umkonto We Sizwe. In die proses het die Veiligheidspolisie
byna die hele opperbevel van die kommunistiese terreurbeweging
in hegtenis geneem, wat die vermoede versterk dat Mandela en sy
bende deur sy eie mense verraai is.
Genl. maj. Hendrik van den Bergh verklaar na die gebeurtenis die

volgende: "Die kommuniste se planne vir 'n geweldadige opstand

in SA is daardeur 'n nekslag toegedien."
Die siening van die hoof van die veiligheidspolisie het die kom-

munis gepas en hulle kon voortgaan om die buiteland, die Swartes,
die liberale Blankes, teoloë en ook studente in universiteite te be-
arbei om die bevrydingstryd van die onderdrukte Swartman goed-
gesind te wees.

Waarom het Mandela-hulle nie doodstraf gekry?

Die vonnis vir hoogverraad is die doodstraf. Jopie Fourie het byvoor-
beeld die hoogste offer betaal en hy is deur sy eie regering teregge-
stel.  Mandela en sy bende kry egter lewenslange tronkstraf en daar
word tot vandag toe bespiegel dat die regter beïnvloed was om nie
die doodstraf op te lê nie.  

Indien die bespiegelinge
waar is, word die vermoede
daardeur versterk dat Nel-
son Mandela en sy makkers
deur die kommuniste self
uitgelewer is.

Die doodstraf was dus nie
'n opsie nie. Hulle moes le-
wendig gehou word om die
wêreld se aandag te vestig
op die "vryheidstryd" van die
Swartman en die "onreg" in
Suid-Afrika. Vir die Swart-
man in Suid-Afrika moes
hulle as martelaars voorge-
hou word om sodoende sim-
patie vir hul saak te kry.

Uit die volgende aanha-
lings word dit net nog dui-
deliker en moet mens oplet
na die datums van hierdie verklarings. 
Opmerklik is dat die verklaring kort na Mandela se inhegtenisne-

ming uitgereik is.
l Die International Communist Movement, 6 Desember 1963:
"Om tot oorlog oor te gaan wanneer dit klaarblyklik vir die vyand
voordelig is, en nie vir ons (kommuniste) nie, is 'n misdaad. En
daardie ‘politieke leier’van  die rewolusionêre klas wat nie in staat
is om rigting te gee, te maneuvreer en te kompromitteer om 'n
onvoordelige geveg te vermy nie, is niks werd nie."
l Mnr. Luis V Manrara, voorsitter van The Truth About Cuba
Commitee, beklemtoon dit verder: "Die kommunis veg terwyl hy
wen, staak die geveg indien hul dink dat hulle dalk kan verloor."
l Hierdie uitlatings is gemaak slegs vyf maande na die arrestasie
van die samesweerders. Voeg daarby Lenin se verklaring dat "sover
dit ons (kommuniste) se opbouingswerk betref, baie daarvan af-
hang of ons (kommuniste) daarin slaag om oorlog met die kapita-
listiese wêreld, wat onvermydelik is, uit te stel.”
lDie volgende aanhaling kom uit Facts on Communism vol 1, bl.
122: "Totale oorlog tussen kommunisme en kapitalisme is
onvermydelik. Vandag is ons nie sterk genoeg om aan te val nie.
Ons kans sal aanbreek oor 20 tot 30 jaar."
lLuis V. Manrara wys daarop dat "die Kremlin stilletjies die drade
trek, en het hul die (kommuniste) sover gegaan om hulle lede tronk
toe te laat gaan."
Uit bostaande is dit duidelik dat die kommunis bereid is om sy eie

mense tronk toe te stuur en dat hulle selfs sover sal gaan om moord
te pleeg om hul doel te bereik.
Kan dit dalk wees dat Mandela en Kie wel deur hul eie mense uit-

gelewer is om die aanvoorwerk tot 'n kommunistiese oorgawe te
voltooi? Ander vrae wat nog beantwoord moet word is of die
Rivonia-komplot wel afgeweer is, of is die Rivonia-komplot dalk
op die kommunis se terme tot op die letter deurgevoer. Indien wel,
deur wie? Dalk die Suid-Afrikaanse regering wat vanaf die dood
van dr. Verwoerd in 1966 aan bewind gekom het?
Het die Rivonia Operation Mayibuje ten einde geloop of word dit

dalk vandag nog nagevolg? Is die gewapende rewolusie voltooi? In
deel twee van hierdie artikel sal ons daarna kyk.                     n
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Sou die kommunis se planne in
Suid-Afrika steeds uitgewerk het
as die jong Nelson Mandela in
1963 ter dood veroordeel is?



Op 2 Februarie 1990, vanjaar twintig jaar gelede, het die aartsver-
raaier, Frederick Willem de Klerk die podium in die nasionale par-
lement bestyg om sy eerste staatsrede as president van Suid-Afrika
te lewer.

Daar was weke lank al gespanne afwagting en die NP-gesinde
Afrikaanse media het vooraf bespiegel dat radikale veranderinge
verwag kon word. Maar die omvang van die verraderlike koers wat
De Klerk ingeslaan het op daardie dag, het selfs geharde politieke
kommentators onkant betrap. 
Die oomblik toe De Klerk van daardie podium afstap, het 'n pro-

ses begin waarmee daar nie net 'n dolk in die hart van die Afrikaner-
volk gesteek is nie. Daardie dolksteek was ook die eerste aksie in
'n finale verraderlike proses waarmee die Afrikanervolk uiteindelik
fisies en geestelik vermoor moes word, sonder dat hy weer 'n kans
kon kry om homself te verdedig.

Selfs die laaste bietjie weerstand wat van Afrikanerkant sou kom
in die vorm van protes binne die destydse parlementêre stelsel, is
verduur, maar vernuftig en listig bekook, sodat die oorname van die
kommunistiese magte verhaas kon word. Ná 'n loesing wat die NP
in Potchefstroom in 'n tussenverkiesing teen die KPgely het kort na
De Klerk se toespraak, het De Klerk die berugte referendum van
1992 uitgeroep. Dié bekookte referendumuitslag het hom die kans
gegee om sy verraad in snelrat te sit, sodat alles binne minder as 18
maande daarna verby was vir die Afrikaner. Op 27 April 1994 het
Mandela, wat skaars vier jaar gelede 'n bandiet in die tronk was en
lewenslank moes sit vir hoogverraad en die beplanning van bloedi-
ge terreur teen die wettige regering van Suid-Afrika, De Klerk
opgevolg as staatspresident van ons land.

Niemand praat oor verraad

Met die groot media-aandag wat daar die afgelope maand gegee is
aan die gebeure van twintig jaar gelede, was daar een tema wat baie
duidelik deur liberale kommentators vermy is. Dit is die tema van
verraad. Dié woord is in die hoofstroom media so uit soos die
spreekwoordelike koekies in 'n weeshuis! Daar word allerhande
lang relase gepubliseer van die een na die ander gladdebek kom-
mentator of oud NP-minister of deur De Klerk self. Uit die duide-
like stroom van briewe deur verbitterde en ontnugterde Afrikaners
aan koerante word 'n paar netjies uitgesoek en subtiel geplaas sodat
dit altyd deur een of ander liberale dwaas weerspreek of afgewater
word. Hulle kan nie werklik die negatiewe trant van Afrikaners se
opinie oor die saak wegsteek nie, maar 'n goed ingeligte mens soek
verniet na kommentaar wat die hart van die kwessie aanspreek. 
As hierdie saak ontleed word, is daar drie aspekte wat gedurig aan-

geroer is en kommentaar benodig. Eerstens word daar beweer dat
De  Klerk geen ander keuse gehad het as om die pad te loop wat hy
wel geloop het nie. Internasionale sanksies en binnelandse onsta-
biliteit word hiervoor as die hoofredes voorgehou. Tweedens word
ons deur byna elke kommentator verseker dat ons vandag – ten
spyte van die bestaande probleme – steeds baie beter daaraan toe is
as wat ons sou gewees het as De Klerk nie die NP se verraad op 2
Februarie 1990 in snelrat gesit het nie. Derdens is daar die "gema-
tigdes" en ontnugterde volgers van die NP wat redeneer dat hulle
nie teen verandering was nie, maar dat hulle verraai voel deur die
feit dat De Klerk se onderhandelaars Afrikaners in die steek gelaat

het en dat hulle ten minste beter magte vir "minderheidsgroepe"
moes beding het.

Ongelukkig is dit altyd waar dat die wenner in enige oorlog die
hef in die hand kry om die geskiedenis te skryf. In baie gevalle,
veral waar die kommunis 'n bestel oorneem, word die geskiedenis
sommer dekades terug herskryf. Gelukkig is ons nou, twintig jaar
na die Rooivrydag toespraak, nog nie in die situasie waar alle
bronne oor daardie geskiedenis reeds vernietig is nie. Ons beweeg
egter wel baie vinnig in die rigting waar ons 'n situasie sal bereik
soos wat daar in Duitsland bestaan oor die sogenaamde 6-miljoen
Jode wat kwansuis gesterf het aan die hand van Hitler se Nazi's in
die Tweede Wêreldoorlog.  In Duitsland is dit vandag teen die wet
om enigsins in die openbaar twyfel uit te spreek of daar wel 'n
Holocaust was en of 6-miljoen wel doodgemaak is. 
Met verloop van tyd – en soos die kommunis hier by ons die skroe-

we van onderdrukking stywer vasdraai – sal dit seker ook nog on-
wettig word om apartheid te verdedig of selfs te ontken dat De Klerk
se oorgawebeleid die enigste opsie was. Die kommuniste het immers
die afgelope weke reeds laat blyk dat FW nie eintlik die groot held
was nie, maar dat hy net besef het dat hy en sy volk verdelg sou
word as hy nie aan die ANC-bende oorgegee het nie.

So, is dit waar dat De Klerk en sy NP-regering geen ander keuse
gehad het nie? Natuurlik is dit twak. Daar is veral twee bangmaak-
stories wat gereeld gebruik word om ons vandag te probeer oor-
tuig dat "onderhandeling" (wat inderdaad oorgawe beteken het) die
enigste vreedsame en langdurige oplossing was. Daar word gesê
dat die buitewêreld ons ekonomies dood sou wurg met sanksies. Of
dat binnelandse onluste die land onregeerbaar sou maak.
Wat as die koers anders was? As De Klerk vasgeskop het of selfs

– soos PW Botha agterna beweer het sy beleid sou wees – apartheid
tot ’n “sagter” federale stelsel hervorm het, maar steeds die mag in
Suid-Afrika in Afrikanerhande behou het? 

Die resultaat van oorgawe aan die kommunis

Om die antwoord op hierdie vraag in perspektief te stel, moet 'n mens
sekerlik eers gaan kyk waar ons beland het met die alternatief wat De
Klerk wel gekies het. Dit spreek ook terselfdertyd die tweede kwes-
sie aan – die bewering dat ons inderdaad deesdae beter daaraan toe is
in Suid-Afrika, ten spyte van die probleme wat wel bestaan.
Ironies genoeg het die antwoord op hierdie vraag baie onlangs ver-

skyn in die vorm van 'n lywige artikel in dagblaaie van die Indepen-
dent-groep deur ene dr. David Klatzow. Hy is 'n gerespekteerde
forensiese konsultant, wat gereeld gebruik word om oplossings vir
probleme in die huidige staatsbestel te probeer vind. 
Dié Jood se samevatting van die toestand in Suid-Afrika, wat ge-

publiseer is in groot geldmag-koerante, spreek boekdele. Hy skeur
die ANC-regime letterlik uitmekaar. Hy noem die logiese gevolg
van die huidige situasie by die naam – hy voorspel openlik 'n alge-
hele ineenstorting, net soos ons in Afrikanernasionalistiese kringe
dit sedert 1994 al doen.
Klatzow noem harde feite wat hy in sy ondersoeke teëgekom het

oor die stand van die onderwys, gesondheidsorg, die instroming
van immigrante uit Afrika, omgewingsake (veral die ernstige krisis
wat ons in die gesig staar ten opsigte van die beskikbaarheid van 
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onbesoedelde drinkwater), die verval van munisipale dienste, mis-
daad en korrupsie ensovoorts,  ensovoorts. Die interessante aspek
van sy artikel is dat hy gereeld tot die gevolgtrekking kom dat álmal
in die land beter af was onder die vorige NP-bedeling!
Gewone Afrikaners het natuurlik nie die bevindinge van 'n weten-

skaplik-deskundige nodig om, met al hierdie feite in gedagte, die
gevolgtrekking te maak dat totale ineenstorting ons voorland is nie.
Vir elke mens wat nog nugter kan dink en wat 'n volwasse brein
gehad het voor 1994 is die verval en mislukkig glashelder. 

Maar daar word in die lofsange vir FW de Klerk te gou vergeet
dat hy juis in sy destydse toespraak "vrede", "ekonomiese voor-
spoed" en die "einde van die era van geweld" belowe het. Intussen
is meer mense vermoor in Suid-Afrika as in enige oorlog sedert die
ontstaan van ons geskiedenis! Boereplase het oorlogsones geword.
Ons stede is deurtrek van misdadigers en dwelmsmouse uit elke
obskure land in Afrika en Asië. Rassehaat en rassespanning is erger
as ooit tevore en ons werkloosheidsyfer staan volgens kenners by
meer as 40% van die ekonomies aktiewe bevolking.

Voorspoed en vrede? Miskien vir De Klerk en die Griekse vrou
wat hy deur egbreek van 'n ander man afgeneem het, daar waar
hulle onder beskerming van lyfwagte op hul luukste wynlandgoed
woon. Maar vir die man op straat is Suid-Afrika deesdae een van
die gevaarlikste lande op aarde – net nog 'n tragiese verhaal in die
galery van Afrika-mislukkings.    

Kon De Klerk anders kies?

Nou weer die vraag: Het De Klerk en sy regime 'n alternatief ge-
had? Natuurlik het hulle. Jaap Marais, die grootste Afrikanernasio-
nalis van sy tyd, het gesê 'n suksesvolle staat word gebou op twee
belangrike pilare – respek vir wet en orde en 'n gesonde ekonomie. 
Suid-Afrika het, selfs onder die verraderlike NP-regerings van
Vorster, PW Botha en FW de Klerk, van die beste gesondheid- en
onderwysstelsels in die wêreld gehad. Die landbou en nywerheid is
goed bestuur en die land het boonop van die rykste hulpbronne in
die vorm van minerale in die wêreld. Die res van die wêreld het
eintlik nie 'n keuse gehad nie – hulle moes eenvoudig met ons sake
doen. Watter tekortkominge het Suid-Afrika nou eintlik in die soge-
naamde "geïsoleerde" jare gehad wat ons vandag kan geniet? Inter-
nasionale sport? McDonald's restaurante en 'n groter verskeiden-
heid motorfabrikate om van te kies? Maak hierdie dinge regtig so
'n groot verskil dat dit die moeite werd was om ons volk se toekoms
op die altaar te plaas daarvoor?  
Neewat, die res van die wêreld sou ons meer gemis het as ons vir

hulle. Hoe sou die honger massas van Afrika oorleef het sonder al
die miljoene ton mielies wat hulle van ons gekoop het met die geld
wat hulle van ryk lande in die noordelike halfrond as skenkings
ontvang het? Intussen sou ons Swartes steeds die voorreg gehad het
om 'n lewensstandaard te handhaaf wat hul rasgenote reg oor die
res van ons kontinent net van kon droom.
Die probleem was nie dat die Swart massas ons sou verswelg met

hul onluste nie. Nee, die probleem was dat Vorster, Botha en De
Klerk se regerings nie (soos Verwoerd) die politieke wil gehad het
om die kommuniste, terroriste en opstokers onder hulle uit te snuf-
fel en te elimineer nie. Die kommunis en terroris is inteendeel ge-
durig bevoordeel deur wetgewing – soos sosialisties-vriendelike
arbeidswetgewing – wat hul lewe al hoe makliker gemaak het!
Die hele Afrika was 'n aanskouingsles van mislukkig, die oomblik

as die Swartman op sy eie gelaat is om oor homself te regeer. Sedert
die eerste Afrika-staat onafhanklikheid gekry het in die laat vyfti-
gerjare is die koloniale magte in ons kontinent die een na die ander
vervang deur Afrika-regerings. Vandag, na dekades van "uhuru" en
"bevryding" en wat nog alles, kan Afrika nie van die realiteit van sy
situasie ontsnap nie. Dis 'n hopelose, korrupte en bedelende konti-
nent, ten spyte van al die rykdom in minerale en die vrugbare aarde,
veral suid van die ewenaar. Oral in Afrika is daar van die beskawing

en vooruitgang wat kolonialisme gebring het, net ruïnes oor!  
In terme van verval sedert die oorname van die Afrikaan is Suid-

Afrika geen uitsondering nie. Net 'n dwaas sal ontken dat ons land
op presies dieselfde pad is as al die ander Afrika-lande waar Blanke
beheer deur Swart oorheersing vervang is.

Die onderhandelaars – verraad was hul opdrag!

Die stroom van artikels en media-onderhoude wat verskyn het rond-
om die twintigste herdenking van FW de Klerk se Rooivrydag toe-
spraak het almal die een kenmerk in gemeen – hulle verswyg almal
die realiteit dat daar wel 'n alternatief was vir die NP in 1990. Hulle
verswyg dit hoofsaaklik omdat hulle nie die spook van blatante ver-
raad van die NP uit die kas wil laat kom om verbitterde en ontnug-
terde Afrikaners se gees van verset wakker te maak nie.

Ons as Afrikanernasionaliste weet dat die verraad reeds in 1966
met die dolksteek in dr. HF Verwoerd se hart begin het. Maar daar
was in daardie laaste tydperk, kort voordat De Klerk alles omgedop
het, besonder baie verraad en misleiding, wat nou ten alle koste uit
die debat gehou moet word.
Feit bly staan dat die NP teen 2 Februarie 1990 nog in beheer was

van die regering en dat De Klerk die grootste en sterkste militêre
mag in Afrika agter hom gehad het om die belange van sy party en
sy volk te beskerm. Maar teen daardie tyd het die NP al so 'n lang
pad geloop om sy eie beleid te verraai, dat hulle vandag nie kan
bekostig om weer daardie debat oop te krap nie. 
Hulle het die tuislande met opset laat misluk. Daarby het hulle, in

teenstelling met Verwoerd se duidelike beleid, toegelaat dat die
Swart massas onbeheers na die stede stroom. Hulle het boonop
arbeidswette ingestel om die kommunis en sosialis se hand te sterk.
Laastens het hulle toegelaat dat die onluste en intimidasie deur die
kommunistiese magte in Swart gebiede jare lank sluimer en voort-
sleep, in plaas daarvan om, soos Verwoerd in die vroeë sestigerjare,
die kommunistiese belhamels kort te vat en uit te skud en daadwerk-
lik op te tree om stabiliteit en orde in die lokasies te kry. 
Hulle het boonop langer as sestien jaar 'n oorlog teen die terroriste-

bende van die ANC en sy SWAPO-vennote geveg sonder om ern-
stig te probeer om die vyand uit te wis en die oorlog te wen. PW
Botha het inteendeel erken dat daar met die militêre stryd tyd ge-
wen word vir politieke oplossings!
Intussen het die NP van Botha en De Klerk met blatante leuens en

misleiding Afrikanerkiesers verneuk. Enkele maande voor De Klerk
se Rooivrydag toespraak het sy party nog plakkate op straat gehad
waarmee hulle in die algemene verkiesing van 1989 "eie woonbuur-
te" en "eie skole" belowe het. Maar toe die Kodesa berade daarna
volg, was dié leuens vergete saam met al die beloftes van "wigte en
teenwigte". Toe het De Klerk, Roelf Meyer, Pik Botha en al hul
makkers die nuwe godsdiens van "menseregte" omhels en 'n reën-
boognasie begin predik. 

Geen kommunistiese gevaar?

Soos FW destyds in sy toespraak genoem het, word die verskoning
vandag ook deur homself en sy destydse makkers gebruik om te be-
weer dat die tyd in 1990 reg was vir onderhandeling en drastiese
stappe, omdat kommunisme glo nie meer 'n gevaar was nie. Was
dit net 'n mistasting of gebruik hulle dit steeds as misleiding?

Feit bly staan dat daar oorgenoeg bronne bestaan waardeur De
Klerk en sy verraderlike bende gewaarsku is dat die skyn van ster-
wende kommunisme 'n fyn uitgewerkte truuk is en dat die val van
die Berlynse muur en die verbrokkeling van die Sowjetunie nie
sommer goedsmoeds gebruik kan word as verskoning om Afrika
ook nou vry van kommunisme te verklaar nie.
Dit bring ons by Mandela. Die een aspek van sy era as staatspres-

ident wat klokslag deur die arme ploeterende massamedia vermy
word as hulle lostrek met hul lofsange oor hom, is om te verwys na 
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sy vriende. Waar het Mandela gaan kuier die oomblik toe De Klerk
hom vrylaat? Was dit dan nie in kommunistiese China, by Fidel
Castro in Kuba en in Libië by Ghaddafi nie? Die een na die ander
het kommunistiese diktators hom reg oor die wêreld onthaal. Saam
met wie het hy hier plaaslik opgetree? Kan ons ooit die foto vergeet
waar hy kort na sy vrylating een van sy grootste partytjies gehou
het om sy vryheid te vier terwyl Joe Slovo, KGB-kolonel en deur-
trapte kommunis, sy hande omhoog hou? 

Gaan kyk maar na Mandela se eerste kabinet destyds in 1994.
Deurspek van die harde kommuniste – tot 70% van hulle! Maar De
Klerk word gehuldig vir die "demokrasie" wat hy gebring het.

Deesdae tart Jacob Zuma se nommer-een lofsanger en agterryer,
Julius Malema, die liberaliste en geldmag openlik uit met sy uit-
sprake dat die ANC by die myne gaan begin en by die banke gaan
stop met hul planne van nasionalisering. Hoe die media ook al
kerm en kla en Malema probeer sink, feit bly staan dat hy deur die
beherende sosialistiese magte ondersteun word. Die ANC met hul
meerderheid in die parlement, maak in elk geval net soos hulle wil.
Is 'n sosialistiese toekoms vir Suid-Afrika werklik vergesog? Vyftien
jaar gelede het die sakemanne in Zimbabwe ook so gedink...

Vandag se realiteite is vir die verneukte Blanke kieser die bewys
dat hy uit sy erfdeel verraai is deur die De Klerk-gespuis. Die hart-
seer ironie van die huidige situasie is dat dieselfde verraaiers en hul
handlangers steeds in beheer is van die media wat die Afrikaner-
volk se menings vorm. Daarom is die kans skraal dat die waarheid
oor die verlede, oor apartheid en oor die verraad veral by die soek-
ende jong Afrikaners tuisgebring sal word. Of sal ons tog 'n manier
kan bedink om hierdie boodskap tuis te bring?                         n

FW de Klerk se Rooivrydag toespraak en Mandela
se vrylating - 20 jaar later (vervolg)

Warm dae soos min laat nie die lede van Tzaneen se Letaba-tak
afsien van 'n dag vol pret en plesier met boeresport, waatlemoen eet
en 'n heerlike kuier daarna nie.
Warm was dit inderdaad op die dag van die 28ste November

verlede jaar, nadat die dag amper afgestel was weens die moont-
likheid van reën vroeër die oggend. Maar die ANB se Letaba-tak
het met hul suksesvolle sosiale dag 'n voorbeeld gestel aan elke
ander ANB-tak in die land. 

Met die opening van die dag met skriflesing en gebed, het Dirk
Joubert daarop gewys dat ons die brandwagte is van die volk en
moet ons die volk lei op die regte spoor en wys op die gevare van
die tyd. As brandwagte het ons dan begin om ons kultuur weer op
dreef te kry.
Daarna is daar oorgegaan tot die pret-gedeelte van die program en

die tradisionele sakresies was eerste aan die beurt. Oud en jonk het
hieraan deelgeneem.
Die eierloop het vir baie pret én bespreking gesorg, toe een skul-

dige uitgevang is dat hy die eier as inderdaad geplak het in die
lepel. Carel van der Grijp is later die dag toe bekroon met 'n serti-
fikaat vir die verneuker van die dag!

Met die hitte van die dag en al die aktiwiteite is daar besluit om
bietjie af te koel met appels wat in dromme vol water gegooi is. Die
span wat dan die meeste appels met die mond kon uithaal (sonder
om hande te gebruik) en dra na die ander punt was die wenners.

Na al die geskater was dit tyd vir die sterkes om te wys waartoe
hul in staat is met die toutrek. Die mans het mekaar goed opge-
dreun, maar moet ook nie ons boervrouens weggooi nie. Hul het
die mans goed opdraande gegee. 

Hierna het "rustyd" gevolg, waartydens al die deelnemers die
heerlike koue waatlemoen geniet het.
Die boeresport is afgesluit met perdehoefystergooi, 'n tradisionele

boeresport wat baie makliker lyk van die kantlyn af as wat dit is om
self te doen.

Na donker is die braaivleisvure aangesteek en terwyl die manne
gebraai het, het almal gedeel in die samesang om die vuur.
Daar is besluit om dié suksesvolle dag op te volg in Maart vanjaar,

met jukskei wat ook sal bykom op die boeresport spyskaart.       n

ANB se Letaba-tak neem voortou met sosiale dag

Die eierloop het vir baie pret gesorg, en selfs die dames
het deelgeneem aan dié moeilike item.

Tradisionele sakresies lyk beslis makliker as wat dit is.


