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Die ANB se agtste jaarvergadering op 10 November vanjaar in Ver-
woerdburg was vir elke lid wat dit bygewoon het 'n geleentheid om
moed te skep vir die toekoms, te midde van die moeilike tye waarin
die Afrikanervolk tans leef.
Dis altyd goed om tussen eendersdenkende volksgenote te verkeer

en elke Hoof- en Dagbestuurslid, asook gewone lede en besoekers,
wat die vergadering bygewoon het, het vir oulaas in 2012 die ge-
leentheid gehad om mekaar se geselskap te geniet en mekaar met
geloof te onderskraag met die oog op die toekoms. 
Die ANB se standvastigheid en die Hoofbestuur se vertroue in die

leiers van die ANB is bevestig, toe die Dagbestuur na afloop van die
finalisering van die Hoofbestuur vir die vierde keer agtereenvolgens
vir nog 'n jaar herkies is.
Tydens sy toespraak ter afsluiting van die jaarvergadering het mnr.

Carel van der Grijp daarop gewys dat in die agt jaar van die bestaan
van die ANB daar baie saam gely is, maar ook vreugdevolle tye
beleef is.

In 'n huldeblyk aan vele strydgenote wat ons oor die afgelope agt
jaar ontval het, het Van der Grijp gesê dat ons vandag krag, moed en
inspirasie kan put uit die voorbeeld van daardie manne en vroue wat
hul lewe gewy het aan ons stryd en vir mense tot voorbeeld was.
Hy het verder ook hulde gebring aan hulle wat steeds in ons midde

is en wat nou reeds 'n rekord het van baie dekades in diens van hul
volk en die stryd van Afrikanernasionalisme. 
Mnr. van der Grijp het daarop gewys dat die Afrikanervolk op die

punt van uitwissing staan en dat volksgenote self aktief aan dié pro-
ses deelneem. "Waar is die Afrikanervolk wat wêreldwyd bewonder
is vir hul heldemoed vandag?", het hy gevra. Sy gevolgtrekking was
dat, as hierdie volk nie ontwaak uit die diepe slaap van onbetrok-
kenheid en individualisme nie, sal hy van die toneel verdwyn.

Van der Grijp het daarop gewys dat die ANC regime nie doekies
omdraai nie en duidelik sê wat hul plan met die Witman, maar in be-
sonder met die Afrikaner is. Ten spyte van hierdie bedreiging en al
die waarskuwings bly die groot meerderheid Afrikaners onbetrokke.

Een van die duidelikste aanvalle op die Afrikanervolk gebeur deur
middel van onderwys.  Van der Grijp het genoem dat die regime se
Minister van onderwys tydens 'n SABC onderhoud openlik gesê het
dat, deur sinkretisme en die evolusieleer in die leerplan op skole in
te bou, word alle grense afgebreek. Volgens haar streef hulle open-
lik daarna om 'n nuwe geloof daardeur tot stand te bring, wat die
jeug van vandag sal voorberei om gedienstige burgers in die nuwe
orde te word.

Hy het beklemtoon dat dit byna onverklaarbaar is dat Afrikaners
wat hulself gelowige Christene noem, steeds hul kinders aan hierdie
stelsel se propagandamasjinerie in die staatskole blootstel.

Ook die misdaadsituasie in die land bied aan die Afrikaner se
vyand die geleentheid om te besef dat sy wil tot weerstand gebreek
is, was Van der Grijp se boodskap toe hy misdaad en die aanslag
teen boere bespreek het. Hy het die gebrek aan optrede en verset
toegeskryf aan die gebrek aan selfrespek wat onder die Afrikaner-
volk heers.
Hierdie gebrek aan selfrespek kan steeds teruggevoer word na die

skandalige oorgawe van 1994, net soos die eerste besetting van die
ZAR deur die Engelse in 1877 wat ook 'n bloedlose oorgawe was.

Juis daarom moet ons, volgens Van der Grijp, weer inspirasie put
as ons kyk na die verloop van daardie oorlog en hoe die volk ont-
waak het nadat Kruger, Pretorius en Joubert hulle toegespreek het
tydens vergaderings en huisbesoek. Die opwelling van verset het
uiteindelik tot uitbarsting gekom met die geweldadige terugneming
van Bezuidenhout se wa. Dit het die vuur van nasionalisme aange-
blaas, wat uiteindelik by die Slag van Majuba en die herwinning van
hul vryheid geëindig het.
Van der Grijp het klem daarop gelê dat die ANB homself die taak

moet oplê om die Afrikanervolk se selfrespek te herstel om hierdie
volk weer te rig op die pad na vryheid. Met die herwinning van die
selfrespek sal Afrikanernasionalisme herleef en weer 'n onstuitbare
mag word waarmee ons vyand verslaan en ons vryheid herwin kan
word.                                                                                         n
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Die ANB se Dagbestuur is op die onlangse reorganisasie-vergadering van die Hoofbestuur verkies. Die vorige Dagbestuur 
is herkies. Van links is mnre. Johann Grobler (voorsitter), Carel van der Grijp (ondervoorsitter), Jannie Brink (sekretaris), 

Emil de Villiers (penningmeester) en Gerhard van der Grijp (addisionele Dagbestuurslid). 



Wie sit agter Solidariteit 
en Afriforum?

Sowat agt jaar gelede, kort voor die verraad teen Afrikanernasio-
nalisme deur 'n groep lede van die Herstigte Nasionale Party
(HNP) wat hul dwalende leier, Willie Marais, blindelings gevolg
het, is daar 'n reeks opspraakwekkende artikels gepubliseer in dié
party se koerant, Die Afrikaner.

Dié artikelreeks, waarop besonder baie reaksie ontvang is, was
'n bespreking van 'n aantal praktiese metodes wat die Afrikaner-
volk kan gebruik om die pad na vryheid en onafhanklikheid in die
toekoms voor te berei. Dit het veral gekonsentreer op aksies waar-
mee die Afrikaner homself van die huidige bedeling in Suid-Afri-
ka kan bevry, sonder om gewelddadig teen die regime in opstand
te kom.
'n Groot deel van die aantreklikheid van die idees wat in die arti-

kelreeks genoem is, het daarop berus dat dit gebaseer was op
voorbeelde uit die geskiedenis en dat dit dus bewysbaar kon werk,
omdat dit in die verlede reeds gedoen is.

Organisasies soos die Helpmekaarbeweging vanaf 1914 (rond-
om die Eerste Wêreldoorlog) en die Reddingsdaadbond van die
laat dertiger- en veertigerjare van die vorige eeu (rondom die
Tweede Wêreldoorlog) se doen en late is in die artikelreeks ont-
leed en aangepas met voorstelle om soortgelyke aksies vir die mo-
derne Afrikaner van stapel te stuur.

Dit is immers deur middel van hierdie twee aksies dat die Afri-
kaner homself telkens opgehef het en deur harde werk en same-
werking homself op vele wyses in staat gestel het om onafhank-
lik van die vyandige wêreld 'n toekoms in Suid-Afrika te bou.
Voorstelle in die destydse artikelreeks het ingesluit dat die Afrika-
ner, as hy dit kan regkry om in die huidige bedeling saam te werk
om vry te kom van die kommunistiese Swart regime wat hom be-
dreig, weer organisasies soos eie finansiële instellings, skole, uni-
versiteite, media en ander belangrike organisasies moet skep. Net
soos in die tyd van die Helpmekaarbeweging en die Reddings-
daadbond, toe organisasies met die volk se kleingeld en spaargeld
op die been gebring is – en wat vandag reuse instansies in ons
samelewing is – was die gedagte dat die Afrikanervolk homself
mettertyd los kan maak van die bestel in Suid-Afrika, wat in elk
geval met sy kennis en geld in stand gehou word.

Baie water het intussen in die see geloop sedert 2004. Met die
morele oorwinning wat Afrikanernasionalisme behaal het in daar-
die jaar se algemene verkiesing, toe dit bewys is dat meer as een
miljoen Afrikaners die verkiesing geboikot het, was die stryd van
Afrikanernasionalisme op die punt om nuwe momentum te kry.

Ongelukkig is dié momentum nie net gestuit deur 'n plan soort-
gelyk aan die Conservative Dialogue Programme van die IDASA-
komplot nie, maar met die hulp van die Dan Roodt-skandaal het die
stryd van Afrikanernasionalisme enorme skade gely wat dit baie
ernstig geknou het.

Dit is egter opvallend dat ander groepe, wat met baie slim taktiek

en ongehoorde media-aandag voorgee om ook vir die Afrikaner en

sy regte te veg, sedert daardie tyd met rasse skrede vooruitgeboer

het. Solidariteit en Afriforum, twee organisasies teen wie die groot-

ste Afrikanernasionalis van die moderne era, Jaap Marais, ons kort

voor sy dood openlik gewaarsku het, het oor die afgelope dekade

enorm gegroei en daar kan geen twyfel wees dat hulle vandag 'n

baie groot invloed op Afrikaners se denke en dade uitoefen nie.

Dit is ook opvallend dat hierdie twee organisasies sedert die pla-

sing van die genoemde artikelreeks in Die Afrikaner van Maart

2004 byna geheel die inisiatief oorgeneem het om wel die meeste

van daardie voorstelle uit te voer. Afriforum het 'n netwerk van

bekende Afrikaners bymekaargemaak wat hulle nie net openlik

steun nie, maar wat ook dien as lokaas vir die massas om betrokke

te raak by dié organisasie wat glo veg vir "burgerregte".

Tussen Solidariteit en Afriforum word daar deesdae 'n soge-

naamde "Helpende Hand" inisiatief bedryf. Studiefondse vir jong

Afrikaners (a la die Helpmekaarbeweging!) is gestig en 'n eie unieke

korttermyn versekeringsproduk is reeds met hul hulp op die mark.

Dié twee organisasies is ook besig om hulself in die mediabedryf

te vestig met 'n mediamaatskappy/nuusdiens en die stelselmatige

kaping/oorname van Radio Pretoria en, les bes, 'n eie universiteit/-

opleidingsinstituut van miljoene rand word beplan.

Intussen het die twee organisasies landwyd uitgebrei en ten min-

ste twee groot geboue van Yskor in Verwoerdburg oorgeneem,

waar hul nuwe hoofkantoor gesetel is. 

Op die oog af is hierdie verwikkelinge wonderlike nuus vir die

Afrikaner. Dis immers namens die Afrikaner wat Solidariteit en

Afriforum in die stryd staan. 

Of is dit?

Daar is 'n paar ernstige probleme met die aanslag van hierdie

twee organisasies, gesien uit die hoek van die stryd van Afrikaner-

nasionalisme. Eerstens maak hulle geen geheim daarvan dat hulle

die huidige bestel aanvaar en selfs ondersteun nie! 'n Man soos

Kallie Kriel, groot indoena van Afriforum, het homself baie on-

langs nog gedistansieer van Afrikaners wat die Transvaalse Vier-

kleur by openbare geleenthede vertoon.  Flip Buys en sy makkers

by Solidariteit verkondig openlik dat een van hul grootste presta-

sies was dat hulle dié organisasie kon bevry van sy "verregse"

beeld! Dus, enige verbintenis met Afrikanernasionalisme is taboe.

Hierdie twee organisasies gee inderdaad voor om vir die "regte"

van "minderhede" te veg, maar in die proses word die regte van

volke nooit behandel nie. Hulle is vasgevang in die humanistiese

menseregtekultuur van die moderne wêreld, wat nooit met die

beginsels van nasionalisme versoen kan word nie. 

Solidariteit en Afriforum is vergelykbaar met die volkstaat-foefie.

Dis 'n fopspeen waaraan die Afrikaners moet suig, sodat hulle nie

by die realiteit van hul situasie moet uitkom nie. Met al die media-

dekking en hul propagandatruuks, skep hulle die illusie dat daar vir

die regte van Afrikaners geveg word. Van die stryd om vryheid en

bevryding van die versmorende bestel waarin ons deur verraad ge-

dompel is, is daar by dié twee organisasies egter geen sprake nie.

Daar is geen verskil tussen die stryd van Solidariteit en Afriforum en

dié van politieke partye soos die VF Plus en die DAnie. Uiteindelik

is hulle daar om die Afrikaner verslaaf te hou en om ware verset op

die beginsels van Afrikanernasionalisme in die kiem te smoor.

Nou is die vraag: Wie sit agter Solidariteit en Afriforum? En ver-

der, met ledetalle van ongeveer 150 000 en 20 000 onderskeide-

lik, wat elk minimale ledegeld betaal, waar kom hierdie organisa-

sies se geld vandaan waarmee hulle die afgelope dekade soveel

vordering gemaak het? Dit moes miljoene beloop het. Wie is hul

donateurs as hulle begin praat van 'n kampus van R250-miljoen

vir hul eie universiteit?

Is dit vergesog om te vermoed dat dieselfde magte dalk die afge-

lope dekade agter hierdie twee organisasies sit as wat drie dekades

gelede agter die stigting van die KP gesit het? Of wat twee deka-

des gelede agter die IDASA-komplot was?  Of wat aan die begin

van die huidige eeu ook die dryfkrag en beplanners agter die Dan

Roodt fenomeen was?                                                              n

LW: Sien ook die artikel oor Solidariteit se bondgenote in Ameri-

ka in die ANB Nuusbrief van Februarie 2008 (nommer 19).
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Inleidend het doktor Verwoerd die gebeure tydens die
Slag van Bloedrivier ontleed en veral gewys waar-
toe 'n eensgesinde groepie manne in staat was.
Daardie oorwinning het die binneland oopgestel en
ontwikkeling moontlik gemaak. Die geskiedenis
bevestig dat ons as volk groot rede tot dankbaarheid
het en ook deur die dade van die voorgeslagte ver-
plig word tot toewyding. Bowe-al loop die besker-
mende Hand van God soos 'n goue draad deur ons
geskiedenis, waardeur die godsdienstige karakter
van ons volksfeeste beklemtoon word.   

Ná hierdie inleidende opmerinks het doktor Ver-
woerd soos volg verder gegaan:

“Liewe vriende, ek wil praat van toe en van nou.
As ons die gees van die wêreld van die tydsgewrig
van die Voortrekkers nagaan, dan vind ons dat dit 'n
periode van beroering was in die gemoedere van
mense. Daar het destyds 'n geestestroom oor die
wêreld beweeg wat 'n nuwe atmosfeer geskep het,
wat sy invloed gehad het tot so ver as hier in die
suide van Afrika. Ons weet almal hoe tydens die
Franse Rewolusie 'n gees van bevryding onder die
mensdom ontstaan het; 'n gees van vryheid en
broederskap en gelykheid van alle mense.  Dit was
gebore uit die omstandighede van die Europa van
daardie tyd en is toe verkeerd toegepas op die wê-
reld daarbuite wat anders was.  

“Die toepassing van die idee van vryheid en ge-
lykheid en die broederskap van alle mense het aan-
leiding gegee tot geweldige geskille en twiste en
die wanbegrip openbaar van die lewe van mense in
ander lande en in ander omstandighede.  In Europa
is geskryf van die edele barbaar, terwyl die mens
rondom hulle, die blanke in sy beskawing van daar-
die tyd, nie geag is nie. In daardie gees is die blankes wat besig was
om lande te beskaaf en om die barbaar van homself en van sy ver-
drukker uit eie geledere te red, as verdrukkers beskryf.  

“Dieselfde het met ons eie nasie en die Voortrekkers gebeur. Ge-
weldige wanvoorstellings het in Europa geheers oor ons mense en
die dade wat hier verrig is. Uit daardie lande het vreemde predi-
kante, die Philipse en die Van der Kemps, besiel met die gees wat
oor Europa versprei het, gekom na 'n gebied wat hulle nie geken het
nie.  Hulle het nie net die Evangelie gebring nie, maar ook die steur-
nis van die misverstand.  Hulle het 'n ondiens bewys, nie net aan
die blanke wat destyds met die Bybel in die hand die binneland
ingedring het nie, maar ook aan die heidendom deur hom aan te hits
teen die blanke met al sy goeie wil en sy kennis van die toestande
hier. Hulle het die weg beswaar en heelwat van die bloed wat vergiet
is en die stryd wat veroorsaak is, was die gevolg van die goedbe-
doelde maar misplaaste oordra van 'n gees wat in die omstandig-
hede van daardie tyd hier nie gepas het nie.  
“Daardie gees was nie gerig teen die Afrikanervoorsate alleen nie,

maar teen alle blankes. Ook die Engelssprekendes het besef dat die

kersteningsproses vir Afrika nodig is en dat die heerskappy van die
blanke nodig was om hier in Suid-Afrika die beskawing en die
Christendom te bring en uit te bou.  
“Te midde van dit alles word die optrede van die Voortrekkers deur

drie duidelike gesindhede gekenmerk.  Die een word gesimboliseer
deur die gereedheid van Piet Retief om, waar hulle oop gebied hier
gevind het, dit tog nog deur behoorlike onderhandelings as besit te
verkry.  Piet Retief was gereed om 'n ooreenkoms met Dingaan aan
te gaan. Hy was gereed om te vertrou en saam te werk. Hy het in
die hande van die barbaar die lewens van sy klein groepie metge-
selle geplaas. Die vertroue van die blanke, die eerlike opregtheid
van die blanke, die onderhandelingsgereedheid van die blanke, die
bereidheid om regte toe te ken soos dit pas, elkeen na sy soort en
op sy plek, is gesimboliseer met daardie daad van Piet Retief.  
“Verder voortvloeiend uit die gebeure te Moordkoppie, sien ons dat

die mense daar vergader nie gereed was om deel te hê aan die self-
moord van 'n nasie nie. Hulle was nie bereid om pad te gee of om te
vermeng nie. Hulle was gereed om te bly of om te trek as dit nodig 
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Op 16 Desember 1958 was dr. HF Verwoerd die feesredenaar tydens die Geloftedagviering by
Bloedrivier.  Dit was die eerste keer dat 'n Eerste Minister daar opgetree het. Hierdie artikel is ‘n
verbatim weergawe van Verwoerd se toespraak op daardie dag.

(Vervolg op bl. 4)

Dr. Hendrik Frensch Verwoerd aan die woord, soos sy volk hom telke-
male in die openbaar sien optree het. In sy toespraak op Geloftedag 1958

het hy klem daarop gelê dat die res van die wêreld die beleid van
apartheid nie verstaan nie, omdat hulle die verskille tussen sekere groepe

mense en tussen verskillende rasse nie verstaan nie.



was na Transvaal. Maar waar hulle ook al sou
gaan, was hulle gereed om te stry tot die oor-
winning toe, te stry om 'n nasie te help bou. Of
die Voortrekker getrek het, of hy geveg het en
of hy die hand aan die ploeg geslaan het wan-
neer hy in vrede gelaat is, was hy altyd besig
om te bou aan sy nasie.  Nooit was hy gereed
om te verbreek, te vernietig of te verloor nie.

Belangrikheid van die gesin

Kenmerkend van daardie stryd was dat die
Voortrekker altyd sy kind en sy vrou by hom
gehad het.  Dit was nie 'n stryd van mans alleen
nie.  Dit was nie 'n stryd net met die wapen in
die hand nie. Dit was 'n stryd van die hele ge-
sin – man, vrou en kind – sy aan sy om die toe-
koms vir hulle nageslag te beveilig en die sui-
werheid van die bloed van die volk te bewaar.
Was dit mans alleen wat 'n land so binnege-
stroom het, was daar vandag miskien nie 'n
blanke nasie nie.  Omdat dit 'n gesinstrek was
en omdat die eenheid van die familie die basie-
se band was van die demokratiese bestuur van
die state wat toe gestig is, kon orde en vrede so
gou daar gevind word.  Dit was die gesin wat
getrek het, die gesin wat gestry het, die gesin
wat gebou het.  
“Dit is wat toe gebeur het.  Wat is die posisie

vandag? (1958 - Red)
“Daar bestaan 'n merkwaardige ooreenkoms.

“Is dit nie so dat 'n liberalistiese stroom weer
vandag besig is om oor die wêreld te beweeg,
baie soortgelyk aan 120 jaar gelede nie? 'n Gees
wat in die Tweede Wêreldoorlog, miskien al-
reeds in die Eerste Wêreldoorlog, sy oorsprong het; 'n Gees wat
gebore is uit die ervaring van die mense elders en hulle belange
alleen; 'n Gees van liberalisme wat veroorsaak het dat die blanke
state so onder mekaar verdeel geraak het dat elkeen vir die welslae
van sy oogmerke die steun van die nie-blanke wêreld – hetsy in
Asië, hetsy in Afrika – probeer soek het; 'n Gees nie gebore soos dit
dikwels voorgestel word uit die hoogste morele oorwegings nie,
want dan sou dit nie so verdoemend neersien op die eie blanke in
ander dele van die wêreld nie, maar teenoor hom ewe begrypend
kon staan as teenoor die swarte.

Die wêreld se stryd teen die Witman

“Dit is eienaardig dat die wêreldgees, net soos destyds, nie gerig is
teen die Afrikaner nie, maar teen alle blankes.  Daardie gees is deur-
dring van verheerliking vir die edele barbaar. Alles wat die nie-
blanke sê of doen, is goed of word goedgepraat. As hy ru of dwaas
optree, word dit beskryf as maar net kenmerkend van die oor-
gangsperiode.  Maar as die blanke deur vas te staan, moet sorg dat
die beskawing behoue bly, dan is dit verdrukking en word hy ge-
smaad. Die wêreldgees is ook gerig teen al die koloniale moond-
hede in Afrika, of dit nou die Portugese of Engelse of Belge of Franse
is, en of dit die Suid-Afrikaners is – wie ook al die beskawing hier
gebring het, wie ook al die mense gered het van onderlinge uitdel-
gery, wie ook al dak en voedsel besorg het vir groter massas as wat
die land eers kon dra – aan hulle word nie dankie gesê vir lewe, vir
voorspoed, vir kennis, vir die Godsverryking van hul gemoed nie.  
“Dit is ook eienaardig dat juis nou weer predikante uit die vreemde

moes kom wat die wanbegrippe verder dra – die Huddlestons, die
Collinse, die Scotts, die De Blanks – mense miskien met goeie be-

doelings, mense besiel deur die gees wat in Europa deur hulle inge-
drink is, sommige selfs besiel met 'n gees wat uit die verwerplike
Kommunisme afkomstig is.
“In hierdie land waar ons as 'n Christelike volk met kennis van ons

geskiedenis en van die natuur van die Bantoevolkere en die peil van
hulle ontwikkeling, probeer om te doen wat reg en wat goed is en
Christelik is, word ons verdoem uit monde wat eers moes kom leer
voor hulle praat. Hulle sien nie raak dat net soos 120 jaar gelede,
daar die duidelikste bewyse bestaan van ons gereedheid om bil-
likheid en reg te laat geskied. Ek het verwys hoe Piet Retief gereed
was om 'n ooreenkoms aan te gaan. Ek voeg daarby dat na daardie
Moordkoppie gebeurtenis Andries Pretorius wat gekom het om straf
uit te deel vir die wandaad, onderweg nog 'n boodskap na Dingaan
gestuur het, dat as hy berou sou openbaar, die Voortrekkers nog ver-
gewensgesind sou wees en die stryd nie tot die uiterste voer nie.
Omdat die boodskap met minagting bejeën is, moes Bloedrivier-
slag plaasvind.
“Net so is die blanke vandag op allerlei wyse gereed om geregtig-

heid aan die Bantoe te laat geskied.  Die beleid van Suid-Afrika is
om regte aan die nie-blanke in sy eie gemeenskap en in sy eie
gebied te gee waar dit pas.

“Weer is dit die blanke volk van Suid-Afrika wat die toestande
ken, wat die enigste metode ontwerp het en volg wat vrede kan
bring en geregtigheid aan almal bewys.  Maar daarin word hy nie
gesteun deur diegene wat van buite kom en hom nie begryp nie.  

“Hulle het die verdwyning van die blankedom reeds aanvaar as
onvermydelik. Wanneer gepraat word soos in Europa en ook deur
sommige in ons eie land, dat die oplossing van hierdie stryd geleë
is in die samevoeging van alle mense – sogenaamde integrasie –  
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Trevor Huddleston (links) en Joost de Blank (regs), die twee Anglikaanse

biskoppe wat as sommige van die voorste “anti-apartheidsvegters” ontpop het.

Verwoerd het hulle en ander kerklui uitgesonder vir die liberale gif wat hulle

met Bybel in die hand uitgestrooi het om die beskawing in Suid-Afrika te

ondermyn en die Kommuniste ter wille te wees en hy het die ooreenkoms uit-

gewys tussen hulle en geestelikes soos Philips en Van der Kemp uit die vorige

eeu, wat die Voortrekkers ook vyandig gesind was.



begryp hulle nie dat dit nie eenwording is nie. Al wat sal gebeur, is
die vernietiging van die blankedom. Nie integrasie nie, maar disin-
tegrasie – disintegrasie van die blankedom, van die beskawing en
van die godsdiens wat ons geërf het, is die enigste gevolg.

“Daarom, al kan ons nie meer trek nie, sê ons net soos die Voor-
trekker van ouds: ‘Ons kan nog stry’. En ons sal veg, al sou ons moet
ondergaan, maar ons sal vegtend bly vir die voortbestaan van die
blanke aan die suidpunt van Afrika en die godsdiens wat aan hom
gegee is om hier te versprei. En ons sal dit doen net soos hulle – man,
vrou en kind. Ons sal veg vir ons bestaan en die wêreld moet dit weet.
Ons kan nie anders nie. Ons staan soos 'n Luther met die Hervor-
ming, met die rug teen die muur. Ons veg nie om geld of goed nie.
Ons veg om die lewe van ons volk.
“Maar ons veg nie net vir ons volk nie.  Ek is diep sielsoortuig dat

ons veg vir die voortbestaan van die blanke beskawing.  As ooit 'n
stryd tussen Oos en Wes moet kom, as Afrika ooit êrens sy gewig
moet ingooi en dit 'n beslissende gewig sal wees, dan sal Afrika se
gewig aan die kant van die blanke en die Westerse nasies wees
alleen as die idee waarvoor ons as 'n volk staan, kan bly seëvier.
Die blanke is aan die suidpunt van Afrika 'n voorpos van die blanke
beskawing en as sodanig die krag van die vegtende massa, vooruit
geskuif daar waar die eerste aanvalle moet kom.  Ons weet ons is
'n klein nasie, maar ons weet ook dat ons in ons het die staal en die
krag wat die Bloedrivier-triomf teweeg gebring het.  

“Wanneer jy in 'n voorpos is en die gevaar sien wat kom, het jy
die reg om boodskappe agtertoe te stuur na die leërs wat nog agter
jou skuil.  Daarom stuur ons die boodskap aan die wêreld daarbuite
en sê ons vir hulle weereens daar is net een redding vir die blanke-
dom van die wêreld.  Dit is dat blank en nie-blank in Afrika elkeen
sy regte beoefen binne sy eie gebiede.

“Ons veg met alles wat in ons is want ons weet ons is 'n nasie in
wording.  Ons weet ons is nog nie die mas halfpad op nie. Ons weet
ons is nog maar fondamentleêrs net soos die helde van Bloedrivier
was. Ons weet ook ons is gewone mense met baie swakhede.  Maar
ons weet dat diegene wat geskiedenis maak soos hulle, en soos ons
nou, geskiedenis maak van 'n jong volk wat nog in die lente van sy
lewe staan.  As die fondamente reg gelê word, kan die mure sterk

gebou word. En die fondamente wat ons lê probeer ons heg en se-
kuur lê.  Ons probeer deur die klei grawe tot op die gruis en die rots,
want die nasie van Suid-Afrika moet bestaan tot in verre tye voren-
toe. Daarom laat ons ons ook nie tot oorhaastigheid of tot paniek
drywe nie. Daarom bou ons op die enigste rots van nasies, naamlik
die geloof en dieselfde reddende Hand wat Bloedrivier aan ons
voorvaders besorg het.  Ons bou in geloof, ons bou met krag want
ons weet ons is nie doelloos hier geplant nie.  

Wat is die Afrikaner se doel in Afrika?

“Waarom sou driehonderd jaar gelede blankes na die suidpunt van
Afrika gelei gewees het? Waarom was die helfte van die land onbe-
set, waarom kon klein getalle mense so vermeerder en versprei raak
oor die hele land? Waarom kon hulle, nieteenstaande hulle Moord-
krans en Italeni, ook hulle Bloedrivier verkry?  Waarom kon hulle
hul vryheidsoorloë deurmaak en wen of verloor, tog as 'n nasie bly
voortbestaan?
“Waarom is dit alles aan ons gegee as daar nie 'n doel is nie?
“En ek glo dit is die doel dat ons hier vir die Westerse beskawing

en die Christelike godsdiens 'n anker en 'n stutpunt moet wees.  Die
Westerse beskawing en die blankedom deurloop ook 'n krisis, al
sien hulle dit nie raak nie.  Nog nooit in die geskiedenis, in elk geval
die geskiedenis van die afgelope tweeduisend jaar, was die blanke-
dom se posisie so in gevaar soos nou nie. Nie in gevaar weens sy
gebrek aan kennis of mag nie, maar in gevaar vanweë dit wat in sy
eie gees omgaan: sy innerlike verswakking en verkeerde begrip
van wat sy taak op aarde is.  En daar moet soms klein groepe wees
wat teenstand bied, wat uitgebou word totdat dit die hele volkere-
dom omgryp.
“Miskien is dit die doel met ons dat ons hier aan die suidpunt ge-

plant is, binne-in die plek van krisis, om van hierdie weerstands-
groep uit weer die oorwinning te laat uitbou waardeur alles wat
opgebou is sedert die dae van Christus, sal staande bly tot heil van
die ganse mensdom.
“Mag u krag hê, volk van Suid-Afrika, om die doel te dien waar-

voor u hier gestel is!”                                                               n
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Dr. HF Verwoerd het dit duidelik gemaak dat die Slag van Bloedrivier een van die duidelikste bewyse is dat die
Afrikanervolk met ’n doel hier aan die suidpunt van Afrika geplant is.



Omdat hierdie verskynsel reeds in 1981 deur die bekende skrywer
en teoloog Rev. RJ Rushdoony in sy artikel The Great Fear and the
Great Faith uitgewys is, het skrywer dit goed gedink om hierdie
attikel onder u aandag te bring en bietjie daarop uit te brei. 

In sy artikel meld Rushdoony hoe Otto J Scott, in Robespierre,
The Voice of Virtue, vir die eerste keer gewag gemaak het van La
Grande Peur. Ons sou dit kan noem: Die Groot Vrees. Die Groot
Vrees is daardie toestand van verlammende angs en onsekerheid
wat 'n volk oorweldig wanneer hy die skrif teen die muur sien en
aan homself erken dat hy totale uitwissing in die gesig staar.
In sy artikel skryf Rushdoony hoe die Groot Vrees homself mani-

festeer net voor 'n groot oorlog of 'n bloedige rewolusie soos gebeur
het net voor die koppe letterlik in die Franse Rewolusie begin rol
het. Mense het in ’n toestand van naamlose angs verval, vrees son-
der oorsaak. 
'n Sekere man,  Adrien Duport van die Club Breton het, in 'n doel-

bewuste poging om die Franse burgery te demoraliseer, wilde ge-
rugte versprei. Mense het oor die skouer geloer en gejaagd aanme-
kaar vertel hoe Oostenrykse en Engelse magte gereed staan om elke
Fransman oornag om die lewe te bring.

Wet en orde word vernietig

Die uiteindelike gevolg, vertel Rushdoony, was die totale afbreek
van alle wet en orde. Omdat niemand meer geweet het wat om te
glo nie, was hulle gereed om alles en enigiets te glo. Sowel die
Rooms Katolieke Priesters as die predikante van die Potestantse
Kerk, was asof geslaan met lamheid, onstandvastig en rigtingloos.
So besig om relevant te probeer wees, dat hulle net so geloofloos
en beginselloos soos die algemene publiek geword het, nie in staat
om rigting te gee in tyd van groot nood en verwarring nie. 

Soos ons vandag te duidelik ervaar. Blaai maar deur een kerkpu-
blikasie (Die Kerkblad van Maart 2005). Op bl.10 van dié betrokke
blad, breek prof. Koos Vorster van die Gereformeerde Teologiese
Skool in Potchefstroom in ’n artikel lansies vir "menseregte" en sê
dan: "Ons lewe in 'n veranderende samelewing en ons kan ons nie
aanmekaar besig hou met die vrae van gister nie". en ook "...ons
moet verandering in die kerk bestuur."

Op bl.23 van dieselfde uitgawe van Die Kerkblad word boere ge-
maan om die uitdaging van grondhervorming met albei hande aan te
gryp en 'n sukses daarvan te maak. In Perspektiewe oor Misdaad, op
bl.26, preek ds. Francois Muller: "Bid dan ook vir die owerhede".
Hoef ons verder te blaai?
Terug na Rushdoony. Dit was noodwendig dat ineenstorting sou

plaasvind, sê hy. "Had Adrien Duport never existed, the Great Fear
would have still occurred: it was the product of the break-up of the
inner man; his world was collapsing, and he too had collapsed."

Hul het die geloof lank reeds nie meer gehad nie. Die innerlike
verval het al 'n ver pad gekom. As't ware uitgehol van binne af, was
daar nou net 'n hol dop van orde. Die inhoud was weg. Niemand
het meer vas en seker geweet waarom hulle moet doen soos vroeër
nie. Enige morele reëls en etiese beginsels het skielik sinloos voor-
gekom. Enige teëspraak of aanklag sou genoeg wees om hul van
rigting te laat verander na enige ander rigting. 

Dit is die logiese resultaat van jarelange afbraak van innerlike

standvastigheid en beginsels tot waar niemand meer weet waaraan
om vas te hou nie. Sy verlede vergete, sy toekoms verlore.
Verkeer ons volk in so 'n toestand? Ten spyte van die haglike poli-

tieke, ekonomiese en sosiale omstandighede – nog nie. Maar alles
dui daarop dat ons, volgens Rushdoony, wel deeglik oppad is daar-
heen. Hierdie vreemde toestand van willoosheid, belangloosheid,
onbetrokkenheid en 'n wilde gejaag na sinnelose genot en wellus-
tige plesiertjies waarin ons mense tans verkeer, is maar alte duide-
lik kenmerke van die voorafgaande stadium van die Groot Vrees. 

Dis waar, dringende ketting-eposse en kort boodskappe per sel-
foon, oor die beplande “Nag van Lang Messe” is reeds verskeie
male versprei en sommige mense het histeries daarop gereageer.
Maar ons is nog nié by die Groot Vrees nie. Wat sal die sneller wees
wat "... mense se harte (sal laat) beswyk van vrees en verwagting
van die dinge wat oor die wêreld kom..."? (Luk 21:26) 
Mens kan maar net wonder wat die mense van Suid-Afrika in daar-

die toestand sal plaas. Want dit kan wel enige oomblik gebeur. Om-
dat ons mense hul verlede vergeet het, het reeds lankal nie meer
houvas op die werklikheid nie. 

Nee, dis waar wat Rushdoony sê. Op die oomblik soek hulle net
verligting in die najaag van korttermyn projekte en tydelike ple-
sier. "Eet en drink en wees vrolik", het die Romeine gejuig, wynbe-
kers omhoog, "want môre sterf ons... Ha-Ha!" Dit moes dié tyd
gewees het wat Aristoteles baie wyslik opgemerk het: "Toleransie
en apatie is die laaste deugde van 'n sterwende samelewing."
Hoe dikwels hoor ons nie die woorde "Vergeet julle verskille, moe-

nie alles so ernstig opneem nie. Vergeet van gister"? 
Verlede vergete, toekoms verlore. 

Die geheim van die Tavistock
Navorsingsentrum

Rushdoony haal die Britse popsanger, Johnny Rotten van The Sex
Pistols aan: "We are the future: no future". Regdenkendes verstaan
dat die mag van musiek nie te onderskat is nie. Wat by Johnny
Rotten en die Beatles begin het, was nie sommer so nie. Dit was die
prakiese toepassing van baie dekades se navorsing by die  Tavistock
Navorsingsentrum, in Brittanje. Hul groot projek was om die doel-
treffendste wyse te bepaal om die mense-massas te manipuleer. Een
van die beste metodes wat hulle uitgebring het was: Rockmusiek,
aan die hand van (u weet dit reeds): Pavlov se Beat. 

Aan die hand van 'n artikel deur Dr. Byron T. Weeks (Tavistock,
the Best Kept Secret in America) 'n paar baie insiggewende feite: 
l Dis aanvanklik in 1921 gestig deur die Markies van Tavistock,
vir die prysenswaardige doel om die effek van bomskok op soldate
van die Eerste Wêreldoorlog te bestudeer.
l Daarna het dit vinnig ontaard in onmenslike navorsing op mens-
like "Guinea-pigs" oor: 

* "...pioneer work in behavioral science along Freudian lines of
‘controlling’humans...", 
* "mass brain-washing techniques... experiments in crowd control

methods...", en
* "Its purpose... to establish the ‘breaking point’ of men under

stress..."
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Dis opvallend hoe skrikwekkend verlam en onbetrokke die mense om ons is. Te midde van toenemende
landswye anargie hou mense gesellig braaivleis, laai hul kinders by die skool af en gaan speel gholf. Dis
asof hulle hul eenvoudig nie meer wil bemoei met gebeurtenisse wat hul eie voortbestaan in hierdie land
ten nouste raak nie. Hulle sluit hulself eenvoudig af. CHRISTINA VORSTER kyk in hierdie artikel na die
psigiese toestand van Afrikaners en die ontleding wat ’n bekende teoloog in Amerika jare gelede reeds
oor hierdie toestand gemaak het.



Anders gestel: watter soort omstandighede is nodig om die mense
in 'n toestand van Groot Vrees te bring? Speel Tavistock, deur mid-
del van sy groot (bedekte) invloed, die rol van Adrien Duport? 

Daar kan nie veel twyfel oor bestaan nie. Byron skryf: "All
Tavistock and American foundation techniques have a single goal
– to break down the psychological strength of the individual and
render him helpless to oppose the dictators of the World Order. Any
technique which helps to break down the family unit, and family in-
culcated principles of religion, honor, patriotism and sexual behav-
ior, is used by the Tavistock scientists as weapons of crowd control."
"The methods of Freudian psychotherapy induce permanent men-

tal illness in those who undergo this treatment by destabilizing their
character. The victim is then advised to "establish new rituals of
personal interaction", that is, to indulge in brief sexual encounters
which actually set the participants adrift with no stable personal
relationships in their lives, destroying their ability to establish or
maintain a family..."

Op die Tavistock webwerf onder die opsie “About Us” stel hulle
hulself soos volg bekend: "We bring assumptions to the surface and
work with the unpredictable, including what is hidden, and some-
times, unconscious." (http://www.tavinstitute.org/about/index.php)
Daar is 'n geweldige seekat, 'n kraken, onder die oppervlak. Soos

Byron sê: "The American citizen can now understand why every
agent of the federal government is against him; the alphabet agen-
cies, the FBI, IRS, CIA and BATF must make war on the citizen in
order to carry out the programs of the (Tavistock-related - CV)
foundations."
Dit geld natuurlik vir die Suid-Afrikaanse burger ook. Ons is maar

alte bewus van die suigkrag van versmorende tentakels wat ons al
dieper die troebel waters intrek. 

Die wanhoopsgees word deur musiek versprei

Tavistock se metodes is daarop gemik om die mens sy lus om te
lewe te ontneem. Die lirieke en selfs klankopname van die "liedjie"
waarin Richard Hell (ja, Hell) in 1971 "sing": "I belong to the blank
generation and I can take it or leave it each time..." is steeds popu-
lêr (Google dit maar) en tekenend van die gees wat sedertdien
hand-oor-hand toegeneem het. 
'n Wanhoopsgees is in veral jongmense se harte vasgesement deur

middel van kragtige, hipnotiese ritme. Drie, vier generasies het
reeds verval in hierdie toestand van (lewende) dood en soek daag-
liks alleen die vergetelheid van sinnelike verval. Hulle is geleer om
God te haat en "... almal wat my haat, het die dood lief." (Spr 8:36)
Soos Rushdoony baie waar sê: Deur die bestaan van die God van

die Groot Gerig te ontken probeer hul die dag van vergelding vry-
spring en die ewige dood. En inderdaad, hulle het rede om te vrees. 
Rushdoony skryf (en weereens, u sal die waarheid daarvan in van-

dag se daaglikse omstandighede herken), omdat die ongeloof weier
om te erken dat dit hulle is wat God se orde verbreek, dat hulle die
oorsaak is vir die geweldige sosiale verval, soek hulle om politiese,
ekonomiese of militêre regverdiging vir hul vrese. 

Vernietig mense se geloof en hulle verloor

alle standvastigheid in die lewe

"It is usually true that the political scene is an evil one, the econo-
mic sphere a decaying one, and the military situation deplorable.
To stress these factors can mean covering up the religious break-up
behind them. Evading this religious issue, the collapse of man's
faith for living, leads to quackery: easy solutions which deal with
the surface sores of the deeply-rooted cancer..." 
Hulle vrees die ewige dood, en daar sál dit vir die ongeloof eindig.

"Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God..."
(Hebr.10:31). "Dan sal hulle vir die berge begin sê: Val op ons! en

vir die heuwels: Bedek
ons!" (Lukas 23:30). "En
in dié dae sal die mense
die dood soek en dit nie
vind nie; en hulle sal ver-
lang om te sterwe, en die
dood sal vir hulle weg-
vlug." (Openbaring 9:6)
Gelowiges raak hier weer

so duidelik bewus van die
werking van God se twee-
snydende swaard. 

Al vrees beide die ge-
lowiges en die ongelowi-
ges die gerig van lewende
God, al verkeer beide in
dieselfde "Vrees"-like om-
standighede, ken die een
slegs wanhoop terwyl die
ander een mag hoop; sien
die een slegs die dood --
die ander een die wonder-
like uitkoms van 'n ewige
lewe; bly die een staan in
die eerste Adam by die
dood, terwyl die ander een
reeds vernuwe word in die
tweede Adam, Christus,  en
bly lewe. 
Daar was 'n dag, heel aan

die begin van alles, toe
Adam en Eva beter wou
weet oor lewe en dood.
Was dit nie vir God se groot genade nie, was die ewige dood hul
erfenis. Daar in die Tuin van Eden het hul die eerste Groot Vrees
ervaar. "Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe
nie... en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by
haar, en hy het geëet. Toe gaan altwee se oë oop, en hulle word
gewaar dat hulle naak is... en die mens en sy vrou het hulle verberg
vir die aangesig van die HERE God tussen die bome van die tuin...
Toe roep die HERE God na die mens en sê vir hom: Waar is jy? En
hy antwoord: Ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees..."  (Gen
3:4-10)

Maar die Here het 'n verbond gesluit met sy uitverkorenes: "Ek
neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle; die lewe
en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan
die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, deur die HERE jou
God lief te hê, na sy stem te luister en Hom aan te hang; want dit
is jou lewe en die lengte van jou dae..." (Deut 19:19-20)
Teenoor die Groot Vrees dus (soos Rushdoony dit stel) die Groot

Geloof, die Vlammende Hoop. Die gelowige mag hoop teen alle
wanhoop in, want hy het reeds die ewige lewe beërwe. As gelo-
wiges hoef ons nie te vrees nie, al gaan dit ook hoé sleg. Aan ons is
die wil gegee om vir Hom te kan lewe midde-in die dreiging van
die dood, omdat Hy ons reeds lank te vore uitverkies het. 

"HERE, U het my siel uit die doderyk laat opkom; U het my le-
wend gemaak uit die wat in die kuil neerdaal. Psalmsing tot eer van
die HERE, o sy gunsgenote, en loof sy heilige gedenknaam; want
'n oomblik is daar in sy toorn, 'n lewe in sy goedgunstigheid.."
(Psalms 30:4-6).                                                             

lR.J. Rushdoony (1916-2001), se genoemde artikel uit die geskrif
Roots of Reconstruction, kan op die internet gevind word by die
volgende skakel: http://chalcedon.edu/research/articles/the-great-
fear-and-the-great-faith/                                                            n
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Die bekende Amerikaanse 

skrywer en Protestantse teoloog

Rev. RJ Rushdoony. Hy was die

skrywer van die artikel The Great
Fear and the Great Faith, waarin

hy sy studie behandel het oor 

hoe lede van ’n volk reageer as

hulle geen hoop meer het nie en 

’n toestand van verlammende

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

van die ANB Dagbestuurslede.

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

l Carel vd Grijp (Ondervoorsitter)     - Tel  072 593-0491

l Emil de Villiers (Penningmeester)  - Tel  083 417 7311

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

- Faks (011) 787-8312

l Gerhard vd Grijp (Addisionele lid) - Tel 082 463-2125

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 welkom en kan inbetaal word in die ANB se

bankrekening by Eerste Nasionale Bank. 

Rekeningnommer: 6207 397 999 3

Thabazimbi.  (Takkode 26 03 46)
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Die ANB maak toe weer so en vier Heldedag op Saterdag 6 Okto-
ber op die kleinhoewe van mnr. en mev. Piet en Petro van den Berg.
Dit is 'n jaarlikse instelling van die ANB, wat die naaste Saterdag
aan Pres. Paul Kruger se geboortedag gehou word.
Die verrigtinge is gepas geopen met skriflesing en gebed deur ds.

Jan Walles en die Heldedagrede is deur die ondervoorsitter van die
ANB, mnr. Carel van der Grijp gelewer.
Na die rede is daar braaivleis gehou in die pragtige bosveld om-

gewing. Almal het hulle sorge by die huis gelaat en die dag terdeë
geniet. Namiddag terwyl koek en tee bedien is, het die voorsitter van
die ANB, Johann Grobler, die teenswoordiges vergas met storie ver-
tellings soos net hy dit kan doen. Die gehoor was nie altyd seker of
dit die waarheid en of dit net 'n storie is nie...
Dit was 'n genotvolle dag in die geselskap van mede Afrikanerna-

sionaliste en soos een van die kinders dit gestel het "dit was die
lekkerste vergadering ooit". Almal is met 'n lied in die hart huistoe
en is dit eens dat Afrikanernasionalisme die weg na die Afrikaner-
volk se vryheid is.

Mnr. van der Grijp het in sy rede daarop gewys dat die Afrikaner-
volk gebore is uit die nageslag van die wat bereid was om vir hul
geloof te sterf.

Hy het verwys na die 80 jarige oorlog wat Nederland vir sy
onafhanklikheid vanaf 1568 tot 1648 teen die Roomse Italië gevoer
het. Op 6 April 1652 stap Jan van Riebeeck aan wal. Die vervolging
van die Franse Hugenote het egter tot en met 1787 voortgeduur en
het sommige van hierdie Hugenote gevlug, en hul in 1686 aan die
Kaap gevestig.
Van der Grijp het gesê dat na die Hervorming in Europa die huma-

nisme sy inslag gevind het, en is oorloë  nie meer geveg vir idees of
geloof nie, maar vir die uitbreiding van mag en grondgebied. Hier in
SA het diep gelowige individue wat bereid was om vir hul geloof te
sterf hul toevlug hierheen geneem om vry te wees om hul God te
dien, om hul geloofsoortuiging uit te leef en hul kinders daarin op te
voed. So het God dit gewil dat 'n Volk hier tot stand gekom het.
Hy het kortliks 'n oorsig gegee van die historiese gebeure, die Vry-

burgers, Groot Trek, Bloedrivier en die Eerste- en Tweede Vryheids-
oorloë, en tot die gevolgtrekking gekom dat dit niks anders was as
die voortsetting van 'n Geloofstryd vir ons voorouers nie.
Na die verloop van 200 jaar se geskiedenis betree Paul Kruger die

volkslewe. 'n Enkele man, waarin die hele wese en karakter van die
Afrikanervolk vasgevang sou word, geanker in sy Gereformeerde
Protestantse Geloofsoortuiging, onwrikbaar, standvastig, beginsel-
vas, vurige Vaderlandsliefde, die liefde vir sy taal en kultuur, en die
diep gewortelde liefde vir sy volk en dié se vryheid.
Mnr. Van der Grijp het daarop gewys dat daar vandag ’n doelbe-

wuste poging aangewend word om die volk te vervreem van sy ge-

skiedenis, veral te vervreem van die geskiedenis na Kruger. Die
volk word wysgemaak dat president Paul Kruger nie dieselfde le-
wensbeskouing as die leiers na hom (1948 - 1966) gehuldig het nie.
Mens hoor gereeld: "Paul Kruger het niks met apartheid te doen
nie", en dan word daar selfs die bewering gemaak, dat Paul Kruger
’n Boer was en nie ’n Afrikaner nie.

Mnr. van der Grijp het die beleid wat Kruger gevolg het kortliks
met die beleid van die leiers vanaf 1948-1966 vergelyk en daarop
gewys dat Kruger ten gunste van rasseskeiding was, beide in Kerk
en staat, en lokasies onder die beskerming van die regering voorge-
staan het. Sy immigrasiebeleid  het bepaal dat imigrante Hollanders
moes wees, met dieselfde vlees en bloed as die voorouers van die
Afrikaner. Die onderwysbeleid van Kruger was ook op die beginsel
van Christelike moedertaal onderrig.

Soos Paul Kruger verwyder moes word, so moes die nasionalis-
tiese leiers wat die Volk in 1961 na onafhanklikheid gelei het, ook
verwyder word. Dit was in werklikheid net die voortsetting van die
2de Vryheidsoorlog. Paul Kruger het, net soos dr. DF Malan, adv.
Strijdom en dr. Verwoerd, besef dat as die jeug vervreem word van
hul taal en geloof, dit tot die ondergang van die Volk sal lei.

Kruger en sy volk het die militêre stryd verloor, maar deur sy be-
leid, het hy die jeug van sy tyd op die regte weë gelei, en is dit om
dié rede dat die stryd ná 1902 voortgesit is en die vryheid en
onafhanklikheid van die Afrikanervolk weer in 1961 verkry is.  
Mnr. van der Grijp het daarop gewys dat sedert 1966 van die pad

van Afrikanernasionalisme afgewyk is, en dat die Volk sal moet
terug keer na die beginsels van Christelike Afrikanernasionalisme.
Verwerp jy Verwoerd en  Malan dan verwerp jy Paul Kruger, dan
verwerp jy die totale geskiedenis, dan is jy soos ’n skip op die see
wat ongeanker rond dobber wat deur die golwe verswelg sal word. 
Mnr van der Grijp het afgesluit met die oproep: “Vriende met die

Herlewing van Christelike Afrikanernasionalisme, sal die wêreld
weer verstom staan voor die heldemoed van hierdie volk.

“Laat ons dus ag slaan op die wekroep van n Kruger, Malan,
Strijdom en Verwoerd: Afrikaner staan stil en draai terug! Terug na u
volk se hoogste ideale! Terug na die volksaltaar waarop u, u offers
moet lê. Terug na die heiligheid en onskendbaarheid van die gesins-
lewe. Terug na u Christelike wandel! Terug na u Christelike geloof!
Terug na u God!  Dan sal ons weer 'n vrye volk wees!” n
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Gaste by die ANB se Heldedag op die kleinhoewe van mnr.

Piet van den Berg by Moloto, naby Pretoria, luister na die

gasspreker, ANB ondervoorsitter, mnr. Carel van der Grijp.


