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Vir die Afrikanernasionalis en enige nugter Afrikaner is daar egter

nie veel om oor opgewonde te raak nie. Dis eintlik maar net die

beroepspolitici, met hul selfsugtige agenda onder die dekmantel van

diens aan die publiek, wat in hierdie tyd skarrel om hul inkomste vir

die volgende vyf jaar te probeer verseker.

Die res van die Afrikaners wat in die land oorgebly het kan basies

in vier kampte ingedeel word. Eerstens is daar die humaniste, libe-

raliste en 'n horde naïewe klomp stemvee wat glo dat hul stem vir

die DA 'n verskil sal maak aan die toekoms. Dan is daar die meer

konserwatiewes wat ook nie eintlik as Afrikaners op hul regte as

regmatige eienaars van hierdie land wil aanspraak maak nie, maar

aan die ander kant ook darem nie Helen Zille se kaskenades kan

verteer nie. Hulle gaan vir een van die ander kleiner partye stem,

want hulle wil ook darem glo hulle doen hul plig om in die kommu-

niste se verkiesing op die kommuniste se voorwaardes hul kruisie

te gaan trek.

Die derde groep is maklik al 'n miljoen sterk, maar hulle het nie

eers die moeite gedoen om vir die verkiesing te registreer nie, want

hulle besef dat die stelsel ontwerp is om hulle te laat verloor, maar

om deelnemers aandadig te maak aan die uitslag en die uiteindelike

regime wat daarna sal voortgaan om die land te plunder. Hierdie

groep stel eenvoudig nie genoeg belang om deel te neem nie.

Onder hulle is daar diegene wat in niks anders as geld, genot en hul

eie welstand belangstel nie, maar daar is ook diegene wat diep in

hul binneste weet waaroor dinge eintlik gaan. Hulle ken die

waarheid, maar hulle wil nie regtig betrokke raak nie of daar is vir

hulle geen aanvaarbare groep om wel by betrokke te raak nie.

Laastens is daar die Afrikanernasionaliste wat die waarheid ken en

hulself nie met die stelsel besoedel nie, maar tog weet dat hulle

moet voorberei vir die dag as hierdie stelsel in duie stort.

Teen hierdie agtergrond het die ANB se eerste Hoofbestuursverga-

dering van hierdie besondere jaar vroeg in Februarie vanjaar plaas-

gevind. Daar was 'n algemene gevoel onder lede van die Hoofbe-

stuur dat ons 'n belangrike jaar in ons volk se geskiedenis ingegaan

het en dat omstandighede in die land opregte Afrikaners kan dwing

om binnekort weer na mekaar uit te reik.

Mnr. Johann Grobler, voorsitter van die ANB, het die situasie in

die land in 'n neutedop opgesom en daardeur aan die Hoofbestuur

uitgespel dat die wetteloosheid, wanorde, korrupte regime en die

ontmaskering van politieke partye in die hoofstroom se agendas

alles daartoe bydra dat drastiese nuwe wendings in die land kan

plaasvind na die verkiesing op 7 Mei. 

Grobler het ook weer die Afrikanervolk se drang na betroubare

leierskap in hierdie chaotiese toestand uitgewys. Hy het beklem-

toon dat almal wat op die kommuniste se voorwaardes deel geword

het van die stelsel wat hulle ontwerp het, die afgelope 20 jaar uit-

gewys is as ontmande politici met selfsugtige agendas, maar dat

hulle vir die Afrikanervolk absoluut niks kan beteken nie. Die

stelsel is ontwerp om die Afrikaner te verneder, verarm en uitein-

delik te vernietig en elkeen wat deel is van die stelsel word ook deel

van hierdie proses.

"In die besef van die Afrikanervolk se groot rol in Suid-Afrika se

geskiedenis en die reg wat hy het om trots te staan teen enige ander

groep in hierdie land, is die uitdaging tans om te toon dat ons nie

berus in die onreg wat gepleeg word teen ons en ons land nie. 'n

Gevoel van weerstand wat van hart tot hart oorgedra word en wat

groei tot 'n aansteeklike gees van verset teen die onreg wat die

Afrikanervolk aan die hand van die veroweraars ly, is die oproep

wat kom uit die dood van duisende wat moes sterf om dié land 'n

tuiste vir hul nageslag te maak," het Grobler gesê.

Hy het voortgegaan om die ANB se rol in die herlewing van Afri-

kanernasionalisme te bepleit en die Hoofbestuur verseker dat dit

deel van die menslike aard is om nie vir altyd onderworpe te wees

nie, maar om weer op te staan. Om dit te kan bewerk is daar 'n paar

dringende voorwaardes, waarmee die ANB reeds besig is. Hy het

hierdie voorwaardes soos volg geïdentifiseer: "Om die Afrikaner-

volk se historiese sin skerp te maak, om die gees van verset te ves-

tig en om Afrikanernasionalisme aan te wakker met die slagkreet:

Die stryd om vryheid en vaderland duur voort!" n
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KAN BINNEKORT VERSKERP
Die jaar 2014 is 'n verkiesingsjaar in Suid-Afrika en uiter-
aard is die kollig opnuut op verskeie politieke kwessies
in die land. Na twintig jaar van kommunistiese oorheer-
sing in Suid-Afrika kan omstandighede vir die stryd van
Afrikanernasionalisme binnekort drasties verander.

Mnr. Johann Grobler, voorsitter van die ANB.



Die nasionalistiese
stryd en die toekoms

Die stryd van Afrikanernasionalisme het oor baie dekades heen al

vele aanslae oorleef. Dit is egter nie vergesog om te beweer dat

die nuutste aanslag van die 21ste eeu een van die heel suksesvol-

stes was, gesien vanuit die oogpunt van ons vyande nie.

Die toestand waarin ons volk tans verkeer is uniek. Baie van die

terugslae wat ons in die verlede beleef het, word in ons tyd her-

haal. Die een groot verskil is egter dat ons vandag geestelik baie

meer skade opgedoen het, wat die pad na herstel moeiliker gaan

maak as op enige ander tydstip in die verlede. 

Ons leef in die eeu van tegnologie en Afrikaners het, soos alle

ander Westerlinge, inderdaad nou wêreldburgers geword. Hierdie

feit skep te veel maklike ontsnappingsroetes vir Afrikaners, wat

beteken dat diegene wat uit nood of uit pligsbesef deel gaan wees

van ons komende deurslaggewende stryd, sal aanvanklik baie min

wees. Die geskiedenis het immers bewys dat die meerderheid

eerder die onreg verduur of na groener weivelde vlug as om deel

te word van die stryd. 

Laat ons egter daaroor geen illusies hê nie – die meerderheid

Afrikaners is reeds volkome gebreinspoel deur die propaganda

van die Kommunis en sal nié betrokke raak by die stryd van Afri-

kanernasionalisme nie, omdat hy vas glo dat daardie stryd 'n mis-

daad teen die groter wêreldgemeenskap geword het. Die Nuwe

Orde se humanistiese aanslag, met sy fyn uitgewerkte "godsdiens"

van menseregte, wat die klem van die volk wegneem en na die in-

dividu verskuif, het reeds groot skade aan die psige van ons volk

gedoen en die meerderheid Afrikaners glo inderdaad dat ons geen

reg meer het om aanspraak te maak op die volksregte wat ons van

die res van die inwoners van Suid-Afrika onderskei nie.

Die een ligpunt in ons komende stryd is egter dat hierdie ver-

doemende situasie nie regtig uniek is nie. Ons weet mos dat die

geskiedenis 'n relatiewe, maar ook dinamiese wetenskap is en dat

die geskiedenis wat ons as realistiese nasionaliste ken, ons leer dat

nasionalisme 'n ewe dinamiese krag is. Daar kom tye in elke volk

se lewe wanneer nasionalisme 'n groot rol speel in sy vorming en

vooruitgang, maar dan kom daar ook die tye wanneer 'n klein kern

van beginselvaste volksgenote die beginsels en waardes van

nasionalisme bewaar en lewend hou.

Hierdie laasgenoemde tye is gewoonlik daardie eras wanneer die

vyand dreig om aan die betrokke volk die finale nekslag toe te

dien. In ons tyd het die Swart kommunistiese regime reeds ver

gevorder om die Afrikaner se identiteit te vernietig. Dis geen ge-

heim dat 'n volk sonder 'n geheue 'n baie ernstige siek volk is nie,

want as jy sy geheue kan uitwis, kan jy ook sy toekoms dikteer.

Daardie volk sal niks hê waarop hy hom kan beroep om sy ver-

nietiging te  keer nie. 

As daardie kern egter daarin kan slaag om die beginsels en waar-

des van nasionalisme gesond en lewend te hou, sal die dag ook

weer aanbreek waarop die res van die volk, om verskeie moont-

like redes, sal soek na daardie waardes en dan sal die nasiona-

listiese kern die leiding kan neem om die volk se status te herstel.
Jaap Marais het hierdie saak in 1999 soos volg opgesom: "Dit is
'n merkwaardige feit dat by die groot evenemente van die Afrika-
nervolk dit altyd 'n minderheid – dikwels 'n baie klein minderheid

– is wat reg gekies het en só uitdrukking gee aan die volk se inner-
like oortuigings en verwagtings. By die Afrikanervolk was die
Bittereinders van 1900-1902 moontlik die mees opvallende voor-
beeld van hierdie verskynsel... Die hardnekkige weiering van die
Bittereinders om die stryd te staak, het gesetel in die geloof aan
die reg van hul saak, in die onberedeneerde besef van plig teenoor
hul volk, in die ongevraagde verbintenis tot trou aan hul volk, in
die wil tot handhawing van sy eer, in die moed om te volhard ten
spyte van teenspoed en die durf om te doen wat gewaagd en
gevaarvol was..."
Net soos die vyand die meerderheid Afrikaners van 2014 met hul

humanistiese aanslag en hul menseregtekultuur omvorm het om
liberaliste te word, net so het die vyand ook daarin geslaag om die
Afrikaner se godsdiens om te dop, sodat dit 'n selfsugtige gebruiks-
artikel word vir elke individu om sy of haar eie verwronge geeste-
like behoeftes mee te bevredig. Die Afrikaanse kerke se verval in
die kultuur van humanisme het massas Afrikaners ook verander,
sodat hulle nie meer die verband tussen hulle volkskap en hul
geloof kan of wil raaksien nie. Hul godsdiens word iets wat gedeel
moet word met elke skepsel wat hardop Halleluja kan sê, maar in
die proses staar ons weer die probleem in die oë waarteen die
beroemde nasionalistiese teoloog, dr. Tobie Muller, reeds dekades
gelede gewaarsku het. Hy skryf dat 'n nasie "wat weier om te
onthou hoe God in die verlede sy weë bestier het, kan moeilik
opgevoed word om te sien dat die Here 'n besondere plan en doel
met hom het..."
Met bogenoemde feite in gedagte en met die klem daarop dat die

Afrikanervolk  vanjaar reeds 20 jaar onder die juk van die Swart
Kommunis staan, en dat derduisende Afrikaners ontnugter is met
die pad van die parlementêre partye waarvoor hulle die afgelope
twee dekades gestem het, staan ons nou weer voor die uitdaging
om die boodskap van Afrikanernasionalisme aan so veel as
moontlik Afrikaners oor te dra.

Dit is ook 'n feit dat daar ander Afrikanernasionaliste buite die
ANB is wat die stryd en die belangrikheid van die suiwer bewa-
ring van ons beginsels verstaan. Daar is selfs sommiges wat tien
jaar gelede die fout gemaak het om teen die Bybelse opdrag op
prinse te vertrou, maar wat intussen besef het dat hulle verkeerde
keuses gemaak het, wat die saak en die stryd van Afrikaner-
nasionalisme oneindig baie skade berokken het.
Verder is dit ook 'n feit dat daar onder verskillende groepe Afrika-

nernasionaliste die behoefte bestaan om weer hande te vat in die
stryd, ter wille van ons nageslag.

Die ANB se standpunt in hierdie opsig was nog altyd dat ons dit

sal verwelkom as die kern wat waak oor die beginsels en waardes

van Afrikanernasionalisme drasties vergroot kan word. Daarom is

dit, gesien in die lig van die historiese jaar waarin ons tans leef, 'n

goeie idee dat daar 'n byeenkoms of kongres gereël kan word

waarin die pad vorentoe vir Afrikanernasionaliste bespreek kan

word. Die ANB het nie beswaar om aan so 'n gespreksforum deel

te neem nie, maar die belangrike vereiste oor ons beginselbasis bly

steeds staan: Eers as ons kan saamstem oor die aard en inhoud van

Afrikanernasionalisme, kan ons hande vat op die pad vorentoe.

Dis hoogtyd dat iets drasties gedoen moet word om die ver-

vreemding van ons volk van hul fondament te stuit. Ons is dit ver-

skuldig aan hulle wat hul goed en hul bloed geoffer het in die

verlede om vir ons 'n vaderland na te laat. Ons is dit verskuldig

aan hulle wat nog moet kom, want hulle verdien beter as om aan

die genade van die plunderende Afrikaan oorgelaat te word. Ons

is dit bo alles ook verskuldig aan die God van ons vaders, die God

van Bloedrivier, wie se plan met die Afrikanervolk beslis nie kan

wees dat ons vir meer as 360 jaar gelouter moes word in Afrika,

net om as verdwaalde humaniste deur die stroom van Afrika se

wanorde ingesluk te word, waarna ons net 'n paragraaf iewers in

'n toekomstige geskiedenisboek sal wees nie.                          n
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Teen Januarie 1990 was daar nog duisende Afrikaners in die staats-
diens, uniform-magte en in diens van munisipaliteite wat besig was
om vir hulself 'n loopbaan oop te kerf. Al die ministers, direkteurs-
generaals, hoofdirekteure, generaals en provinsiale administrateurs
was Blank en die meerderheid was Afrikaners. 

Al die burgemeesters en stadsbestuurders met hul rade was ook
Blank en Suid-Afrika kon spog met mooi stede, waar dienste soos
wêreldklas biblioteke, museums, dieretuine en parke in stand ge-
hou is. Ons paaie was wêreldklas, openbare vervoer was redelik
effektief in die groter stede, ons voorstede was skoon, begraafplase
was rustige, veilige en goed versorgde plekke waar enigiemand
enige dag van die week 'n geliefde se graf kon besoek en ons
midde-stede was besigheidsentrums waar duisende Afrikaners ge-
werk het, terwyl ander uit die voorstede daar kom inkopies doen
het of in relatiewe veiligheid 'n restaurant, teater of vermaaksen-
trum kon besoek.

Stedelinge kon redelik goedkoop elektrisiteit van die munisipaliteit
koop en ons dorpe en stede se kraanwater was van die suiwerste in die
wêreld. Ons het dit inderwaarheid vreemd gevind om te hoor dat men-
se in sommige lande oorsee gebottelde water koop om te drink.

Dit was Januarie 1990. Vier en vyftig maande later het alles baie
vinnig begin verander. Witmense en in die besonder Afrikaners is
in hul duisende uit staatsdepartemente en uniformmagte verdryf
deur pakkette of ongure werksomstandighede, want die ANC-
kaders is letterlik oral ontplooi. Dié instellings, sowel as munisipale
kantore het teen 'n duiselingwekkende tempo verswart. Weens mis-
daad en die oorstroming van derduisende Swartes het middestede
gevaarlike plekke geword en sommige areas het werklik in hole
ontaard waar buitelanders soos Nigeriërs krioel en waar dwelm-
sindikate regeer. Die uniformmagte het verswart en in die proses
self vir Blankes 'n gevaar geword, in plaas van 'n mag ter besker-
ming. Infrastruktuur is verwaarloos, munisipale dienste is 'n grap
en terwyl grootskaalse kragonderbrekings byna daagliks oral voor-
kom, koop Suid-Afrikaners nou miljoene liter gebottelde water per
maand, want in sommige dorpe en stede is daar geen verskil tussen
die water van die dorpsdam en die water wat by krane in mense se
huise uitkom nie.
Nou, twintig jaar later, stry niemand meer dat alle openbare diens-

te in 'n ernstige graad van verval verkeer nie. Dis egter veral mu-
nisipale dienste wat dreig om 'n vonk in die kruitvat van die sta-
biliteit in Suid-Afrika te word. Terwyl die regime probeer spog oor
hoe fluks hulle vorder om "die mense" te dien, is daar hordes dorpe
wat soms weke lank sonder water sit. Rou riool besoedel ons rivier
en damme en borrel soms uit mangate of gebreekte pype uit om
daarna in die strate af te loop. Begraafplase word nie in stand gehou
nie en is onveilige plekke, terwyl bittermin ander munisipale diens-
te ooit op enige aanvaarbare standaard gelewer word. Om alles te
kroon is dit 'n bewese feit dat 95% van alle munisipaliteite in die
land se finansiële sake in chaos verkeer.

Ja, Suid-Afrika is 'n land in verval op alle vlakke, net soos dit
gebeur het in elke ander Afrikaland waar die mag uit Blankes se
hande geneem is en aan die Swart hordes oorgegee is onder die
dekmantel van "demokrasie".

In die weke en maande net nadat die ANC-regime ons land oor-
geneem het, was daar baie onsekerheid en vrees onder die grootste
deel van die land se Blanke bevolking. Daar was in daardie dae

veral baie nuwe gesigte by vergaderings wat deur wyle Jaap Marais
toegespreek is, wat 'n aanduiding was dat sy bewese oordeel deur
al hoe meer Afrikaners vertrou is. In daardie onseker tye wou
Afrikaners hoor wat 'n man soos Marais te sê het oor die toekoms,
maar vir diegene wat gehoop het op 'n positiewe boodskap oor die
nuwe bedeling was daar telkens ontnugtering.

Marais het herhaaldelik gewaarsku dat die nuwe bedeling kuns-
matig is en dat dit nie die toets van die tyd sou deurstaan nie. Dit
was ook in daardie tyd dat hy sy reputasie as politieke profeet selfs
vir 'n volgende geslag bevestig het.

Soos hierbo genoem, het die Blanke regering oor dekades heen
baie hoë standaarde in Suid-Afrika gehandhaaf en ons land het soos
'n seer vinger uitgestaan op die Afrika-kontinent, juis omdat 'n
samelewing met Westerse standaarde geskep is. Dienste soos
skoon water, elektrisiteit, versorgde parke en begraafplase, goed
toegeruste biblioteke, en stelsels wat effektief funksioneer is in
daardie bedeling as vanselfsprekend aanvaar. 
Jaap Marais het egter die insig gehad om te besef dat 'n gebrek aan

hierdie dienste, wat deel was van die rugsteun-netwerk van ons
samelewing, die grootste effek op ons daaglikse bestaan sou hê as
dit verwaarloos sou word. Die dienste van staatsdepartemente op
nasionale- en provinsiale vlak is belangrik, maar dit raak nie altyd
elkeen se lewe op 'n daaglikse basis nie. As iemand egter 'n kraan
in sy huis oopdraai en dis leeg of daar kom ooglopend besoedelde
water uit, raak dit hom onmiddelik.

Om hierdie rede het Jaap Marais kort na die oorname van die
ANC-regime herhaaldelik gewaarsku dat die ineenstorting van ons
samelewing eerstens sal begin by derdevlak regering (munisipa-
liteite) en dat dit ons lewens die ergste sal raak – so erg dat die
regime onder druk sou kom.

Marais was natuurlik weer reg en vandag, 20 jaar na die oorname
van die ANC-regime, sien ons hierdie profetiese boodskap van hom
voor ons oë bewaarheid word. Die Swart massas is in opstand en
dit gaan nie oor die dienste van een of ander kabinetsminister se de-
partement wat droogmaak nie, maar wel oor kwessies soos skoon
water, elektrisiteit, sanitasie en ander dienste wat deur die plaaslike
regering verskaf moet word. 

Hierdie situasie is ook besig om 'n ander groot waarheid te ont-
bloot, wat as gevolg van faktore soos die menseregte-akte en wette
oor diskriminasie nie vandag in die openbaar gesê mag word nie.
Dit is dat die Swartman van Afrika inherente tekortkominge het
wat veroorsaak dat hy inderdaad nie werklik die komende krisis
oor munisipale diente kán aanspreek nie. Dit was ook Jaap Marais
wat ons altyd daarop gewys het om na die "aanskouingsles van
Afrika" te kyk as ons die toekoms van ons land onder 'n Swart
kommunistiese regime wil vooruitsien. 

Daardie aanskouingsles is nou ook vir ons 'n realiteit wat ons eie
lewens begin beïnvloed. Dis tydelik 'n ongerief en frustrasie, maar
op die langer duur is dit eintlik 'n wapen in die hand van elke
Afrikanernasionalis. Dit bewys die logika en visioenêre korrekt-
heid van die beleid van apartheid. Voor ons oë speel die waarheid
en werklikheid van Afrika af en net diegene wat reeds baie ernstig
deur die gif van liberalisme en humanisme bedwelm is sal nie kan
insien dat Suid-Afrika se geskiedenis van die afgelope twintig jaar
weer bewys dat die Afrikaan nie die wil, verantwoordelikheidsin of
vermoë het om 'n staat suksesvol te kan bestuur nie.                  n
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Die opstande en geweld wat die afgelope tyd in Suid-Afrika plaasgevind het oor die Swart massas se ontevre-
denheid met die regime se gebrek aan dienslewering op munisipale vlak is baie meer as 'n tweede revolusie of
wakkerskrik-sirenes vir die ANC. Dis ook 'n bevestiging van die waarheid en werklikheid oor die Afrikaan se onver-
moë om 'n land suksesvol te kan bestuur, soos Jaap Marais ons twintig jaar gelede reeds sonder skroom
gewaarsku het. JOHANNES BARNARD gooi die kollig op hierdie belangrike saak, wat nugterheid by elke reg-
denkende Witman behoort te bring.  



Dit is vanjaar 133 jaar gelede wat hierdie roemryke gebeurtenis in
die geskiedenis van die Afrikanervolk plaasgevind het.

Ons moet onthou dat hierdie veldslag plaasgevind het in die tyd
toe Brittanje (Engeland) ons land regeer het ná die anneksasie van
Transvaal in April 1877 en dit maak die gebeurtenis nog meer
betekenisvol.

Dit was vir die Boere van die Transvaalse Republiek die vervul-
ling van 'n heilige Gelofte wat hulle in Desember 1880 by Paarde-
kraal afgelê het en met 'n klipstapeling bevestig het.
Daar het die Boere belowe om getrou aan hulle land en volk te bly,

en tot die dood toe vir vryheid te stry.
Daarom moet ons elke jaar hierdie dag herdenk en dit oorvertel

aan die jonger geslagte en sodoende die geskiedenis herleef van die
veldslag wat die Eerste Vryheidsoorlog beëindig het en onsterflike
roem vir die Boerevolk gebring het.

Slag van Majuba is simbool vir 
ontwakende nasionallisme

Die Slag van Majuba was die laaste van vier militêre botsings tussen
Brittanje (Engeland) en die Boere van Transvaal gedurende die
Eerste Vryheidsoorlog.
Hierdie klinkende en vernederende oorwinning wat die Boere be-

haal het, het die Engelse gedwing om oor te gee en om die Boere
en die Transvaalse Regering weer hul vryheid te gee.

Die Slag van Majuba is dan ook die simbool van die ontwaking
van volksnasionalisme. Die weerstand en die vegvermoë van 'n
klein handjievol Boere wat alles in die stryd gewerp het teen 'n
magtige meerderheid Engelse, om hul eie te beskerm – dit wat vir
hulle belangrik, dierbaar en eerbaar was. Hulle land, hulle volk,
hulle taal, hulle godsdiens en hulle tradisies.

Die Boere wou nie regtig oorlog maak nie, en hulle het baie met
die Engelse onderhandel om op 'n vreedsame wyse weer hulleself
te kan regeer, maar die Engelse wou nie toegee nie. Gevolglik het
die Boere begin protesteer en het die protes groter en groter geword
en het 10 000 Boere op 10 Desember 1880 by Paardekraal (vandag
Krugersdorp) vergader.
Daar het die Boere besluit hulle gaan tot die stryd toetree, want al

die gepraat en onderhandeling met die Engelse help niks. Dit is dan
daar wat die Gelofte gedoen is en enkele dae later het die Eerste
Vryheidsoorlog amptelik begin.

Majuba was die vierde groot veldslag

Daar was vier groot veldslae tydens hierdie oorlog. Die eerste drie
veldslae vind dan kort na mekaar plaas toe Generaal-Majoor
Colley, wat die bevelvoerder van die Engelse soldate was, begin het
met 'n opmars van Natal na Pretoria, om die Boeremagte te stuit.
Hierdie drie veldslae staan bekend as:
* Die slag van Bronkhorstspruit,
* Die slag van Laingsnek,
* Die slag van Ingogo (Skuinshoogte).

In al drie hierdie gevegte word die Engelse vernederend, ja ver-
pletterend, verslaan.

Dit was onaanvaarbaar vir die Engelse dat hulle reeds drie keer
verslaan is, en daarna besluit generaal Colley van die Engelse
magte, hulle moet vir die vierde keer weer die Boeremagte aanval
met 'n beter plan.

Sy plan was om die berg Majuba te beset. Hulle sou dan hoog in-
gestel wees teenoor die Boerestellings vanwaar hy dan kon neer-
kyk op die Boere by Laingsnek.

Hy het gereken van bo die berg sal hy al die beweging van die
Boere kon raaksien en sodoende kan hy dan sy aanvalle beter
beplan en sy strategie verander en aanpas na goeddunke.

Om agtuur Saterdagaand van 26 Februarie 1881 gee generaal
Colley opdrag dat die opmars na die berg moet begin.
Die vierde aanslag op die Boere het begin, en die Boere was onbe-

wus daarvan dat daar reeds weer 'n aanval op hulle beplan word.
Geeneen het ook ooit kon dink dat die aanval van bo die berg op
hulle sou plaasvind nie.

General Colley het dan ook aan sy offisiere gesê hierdie aanval
moet finaal wees. Laingsnek en Igogo moet gewreek word, en ook
Bronkhorstspruit se vernederende neerlaag moet uitgewis word.
General Colley was so oortuig van sy saak dat hierdie aanval vanaf
die berg in hulle guns sou wees, dat hy opdrag gegee het dat sy sol-
date drie dae se kosvoorraad moes saamneem, want dit is wat hy
gereken het hoe lank die geveg teen die Boeremagte sou aanhou.

Die Engelse bestyg die berg

Voor in die donker nag lê die geheimsinnige Majuba berg. Die lang
opmars van 400 Engelse soldate het begin. Aan die voorpunt was
Generaal Colley en Majoor Fraser op hulle perde. Agter hulle volg
die lang ry regimente soldate te voet. Hulle volg 'n ompad van 8km
in die donker nag, sodat die Boeremagte hulle nie moet gewaar nie.

Teen half vier (03:30) die Sondagoggend was die eerste Engelse
soldate op die kruin van die berg en teen half vyf (04:30) was al die
soldate bo, en is hulle rondom die kruin van die berg uitgeplaas.
Generaal Colley was baie tevrede en het gesê niemand sal hulle
daar kan afdryf nie.
In die vroeë oggend skemerdonker van Sondag 27 Februarie 1881

begin die Boere ontwaak en steek hulle hul lanterens aan. Oggend-
godsdiens word gehou. Die Boere lees hulle Bybels en sing hulle
psalms en gesange tot eer van die Here sonder enige besef van 'n
beplande aanval teen hulle. Sonder enige besef dat die Engelse
reeds bo-op Majuba is.

Aan die westekant van die berg was die plaas van die De Jager
familie, met 'n uitsig op die berg. Mev. De Jager het beweging op
die berg gesien met die opkomende son agter die berg. Sy het dade-
lik besef dit moet die Engelse wees wat op die berg is.
Inderhaas gryp sy een van hulle perde en jaag na die Boere en van

ver af roep sy, "Kyk daar, die Engelse is op die berg"
Die hele Boeremag was in rep en roer. Generaal Nicolaas Smit

was in bevel van die Boeremagte onder die opperbevel van gene-
raal Piet Joubert. Vinnig is daar planne gemaak en Generaal Smit
se bevele binne enkele minute was eenvoudig verstommend.

"Ek het 150 manne nodig om die berg te bestorm. Julle wat nie
lafaards is nie, volg my!" het hy geskree.

Drie afdelings is gevorm en het die berg bestorm. In die middel
reg na bo is veldkornet Fanus Roos met sy manne. Regs van hom
was Kommandant Joachim Ferreira met sy manne en links was
Veldkornet Danie Malan met sy manne.

Generaal Smith het opdrag gegee dat die manne ouer as 50 jaar
agter die rotse van die eerste plato teen die steilte stelling moes
inneem en skuil.
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Die Slag van Amajuba, wat op 27 Februarie 1881 plaasgevind het, is een van die mees waardevolle ge-
beurtenisse in die geskiedenis van die Afrikanervolk wat vir ons vandag nog van groot waarde en bete-
kenis is. JOHANN GROBLER gooi die kollig weer op dié merkwaardige gebeurtenis wat nie net die
einde van die Eerste Vryheidsoorlog beteken het nie, maar ook die herwinning van die Boerevolk se
Vryheid en onafhanklikheid.



So beveel Generaal Smit dan aan hierdie manne, "As 'n
Engelsman sy kop uitsteek daar bo-op die berg, dan skiet
julle!"
Hierdie ouer manne was dan ook die meer ervare skuts.

Hierdie strategie het dit ook moontlik gemaak vir die res
van die Boere om onder vuurdekking tot reg onder die
kruin te kom, wat hulle na 'n klim van ses uur bereik het.

Die Boere se taktiek was meesterlik en hulle kruisdek-
king met akkurate vuur was dodelik.

Die bloed loop op die “Berg van die Duiwe”

Die Boere het geveg om te oorleef en onder die regop
kranse van Majuba se kruin, begin die getal Boerekrygers
al meer en meer word. Hulle het oor die kruin begin kruip
en teen ongeveer kwart voor twaalf het die deurbraak
gekom. Die Boere was op die kruin en die Engelse magte
het begin terugval.
General Colley het sy uiterste bes probeer om die Britse

soldate aan te moedig om nie te vlug nie en te bly veg.
Hierna het Majuba, die Berg van die Duiwe, egter in 'n

bloedbad verander. Generaal Colley was steeds moedig
en hy het aanhou veg, maar word noodlottig bokant sy
regteroog in die kop getref deur 'n koeël uit 'n Boer se
geweer.

Hierna het die Engelse soldate vir lewe en dood begin
vlug. Suidwaarts oor die kranse het hulle gevlug. Baie het
sommer van die kranse af gespring en is beseer, geskiet
of gevange geneem deur die Boere.
Aan die Boere se kant is daar slegs een man dood en een

het later aan sy wonde beswyk. Ses ander is gewond.
Aan die Engelse se kant was die verlies veel groter. Saam
met hulle aanvoerder Generaal Colley het 92 gesneuwel,
134 is gewond, 59 is gevange geneem, en slegs 124 het
die veldslag sonder ernstige gevolge oorleef.

Met die hulp van die HERE behaal die Boere die oor-
winning.

Die oorlog was verby

Hierdie veldslag het daartoe gelei dat die Britse bevel-
voerders op 21 Maart 1881 'n vredesooreenkoms geteken
het en die Eerste Vryheidsoorlog beëindig is.
Tydens 'n dankdiens aan die voet van Majuba gedurende

Maart 1881, het ds. NJ van Warmelo na Majuba gewys
en gesê dat dié berg getuie daarvan was en vir ewig daar
sou staan as 'n gedenkteken van die wonderwerke wat
GOD aan hulle bewys het.
So gesien is Majuba 'n deel van ons groot en mooi erfe-

nis wat ons trots kan laat voel om 'n Boer te wees.
As ons terugkyk in die geskiedenis word dit duidelik dat

ons 'n besondere volk is en dat ons volk se pad in Afrika
nog nie doodgeloop het nie.

Majuba wil juis aan ons sê dat geen vreemde besetting van ons
vaderland permanent is as ons, Boere Afrikaners, dit nie wil hê nie.

Onthou Majuba

In die Eerste Vryheidsoorlog het die Boere die Britte 'n vernietigen-
de slag toegedien op Majubaberg op 27 Februarie 1881. Toe was
ons die oorwinnaars.

Tydens die tweede Vryheidsoorlog, van 1899 tot 1902, was die
Boere weer in 'n vryheidstryd teen die Britte gewikkel. Tydens
daardie oorlog het die Britte mekaar gemotiveer met die woorde
"Remember Majuba!" Hulle het geglo 1881 se neerlaag moes her-
stel word. Hoewel daar aan die einde van hierdie oorlog amptelik

vrede gesluit is, was die Boervolk inderdaad dié keer die verloor-
ders weens die onetiese en onmenslike taktiek van die Britte,
waardeur 27 000 Boerevroue- en kinders in konsentrasiekampe
vermoor is en weens Kitchener en Milner se "Verskroeide Aarde"-
beleid, waardeur Boereplase afgebrand is.

Nou beleef ons tans die derde Vryheidsoorlog. Ons is weer in 'n
vryheidstryd. Nou is ons stryd teen kommunisme en wêreldgeld-
magte. Maar ons kan steeds vir mekaar sê: Onthou Majuba, want dit
wys ons dat dapper vegters in geloof enige oormag kan verower.

Laat die Majuba-oorwinning ons volk weer opnuut aanspoor om
die stryd tot vryheid in geloof voort te sit. Laat dit ons, en hulle wat
na ons kom, inspireer om weer die volgende veldslag te oorwin om
weer Afrikaner Witman hiér in ons eie Vaderland te wees.        n
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‘n Kunstenaarsvoorstelling van Sir George Pomeroy Colley, bevel-
voerder van die Britse magte by die Slag van Majuba. Colley het 

uiteindelik met sy lewe betaal vir die fout wat hy gemaak het om die
Boeremagte se vermoë te onderskat.



In die tagtigerjare is een van die onderwerpe wat in Aard-
rykskunde op skool aandag gekry het, die sogenaamde
bevolkingsontploffing. 'n Grafiek met die wêreld se be-
volking wat eksponensieel groei, is aangedui.  Aan ons
is al die gevare en die gevolge van die groot ramp van
oorbevolking waarop die mensdom afstuur, aangedui
en deeglik tuisgebring.  Dit was egter toe reeds duidelik
dat die Westerlinge en Japan se bevolkingsgetalle sta-
biel was, terwyl Afrika, Indië en China se aanwas reeds
buite beheer was.  

Elke skoolgaande kind het geleer 'n huisgesin moet min kinders
hê. Twee is ideaal, miskien drie.  Want waar gaan almal kos kry as
die bevolking te groot word?  Ons het mos net een aarde en hulp-
bronne (grond, water, energie) is nie onbeperk nie.  In elk geval, as
die huisgesin minder kinders het sal jy 'n deftiger huis en duurder
motors en vakansies kan bekostig...

Hoeveel kinders behoort 'n gesin te hê?

Om dié vraag te antwoord, moet ons eers so bietjie na die geskiede-
nis van die verandering in bevolkingsgetalle oor afgelope 80 jaar
kyk en veral sedert 1960, asook hoe bevolkingsgetalle in Suid-Afri-
ka 'n rol speel. Dan kom ons  terug by die vraag oor die gesin.
Vir eers wil ons net die terme wat gebruik word toelig. As 'n mens
na die studie van getalle van volke, rasse of groepe mense kyk dan
is daar 'n paar terme wat algemeen gebruik word. Enige groep men-
se se getalle en samestelling verander deur geboortes, sterftes en
migrasie.  Om net na die rou getalle te kyk, maak dit egter moeilik
om ekonomiese besluite of toekomsvoorspellings te maak. 
Eerstens die vrugbaarheid. Dit is die hoeveelheid kinders wat per

vrou gebore word.  Om net jou eie geslag te kan vervang, impliseer
dat elke vrou twee kinders moet kry. Dan sal daar ongeveer 20 jaar
later weer twee persone wees wat dan die twee se ouers "vervang".
Maar natuurlik het nie almal die voorreg om kinders te kan kry nie.
Party mense sterf ook voor hulle twee kinders kan hê. Daarom is 'n
vrugbaarheid van 2.2 nodig vir 'n volk om oor die lang duur stabiel
te bly.  
Lewensverwagting is die gemiddelde aantal jare wat 'n persoon kan

verwag om te leef.  As die lewensverwagting baie laag is, dan het dit
ook 'n direkte invloed op die volk se vermoë om aan te was. Die groei-
koers of aanwaskoers is die persentasie waarmee 'n getal mense in 'n
gebied of in 'n bevolkingsgroep toeneem of afneem per jaar.  
Dit is nie 'n nuwe gedagte om vooruitskattings van die toekoms te

maak nie. Uit die pen van Totius is 'n artikel geplaas in 'n Kerkblad
van 2 Maart 1932 oor die onderwerp van bevolkingsaanwas. Die
snelle bevolkingsgroei in Indië en in Japan het veral die aandag
getrek. Die Afrikaan se lae lewensverwagting in daardie jare het
ook 'n lae aanwaskoers veroorsaak. Hulle getalle was dus nie as
bedreiging gesien nie.  

Westeling verbeter wêreld se lewensverwagting

Van 1932 tot 1960 het die Westerling se verbeterde higiëne en
gesondheidsorg oor die hele wêreld heen gespoel. Dit het veral die
sterftesyfers by geboorte drasties verminder en ook die lewensver-
wagting in die ontwikkelende lande heelwat verhoog.  Een van die
eienskappe van die rasse in Afrika, die Midde-Ooste, Indië en
Oseanië is 'n uiters hoë geboorte syfer. 
Die gevolg van die drie faktore is dat die bevolking baie snel begin

vermeerder het in die gebiede.   
Nadat Suid-Afrika in 1961 'n Afrikaner republiek geword het, het

die toestande van Swartes in die land ook welliswaar aansienlik
verbeter. Daarmee saam ook hul aanwaskoers. So goed het dit
gegaan dat duisende Swartes uit die res van Afrika na Suid-Afrika

begin stroom het. Sedert 1994 het die verswakking in dienste en die
toename van VIGS egter die lewensverwagting en aanwaskoers
van die Swartes in Suid-Afrika begin inperk. 

In die jare kort na die Tweede Wêreldoorlog het die Westerse
volke, in natuurlike reaksie teen die tragiese menseslagting in die
oorlog, vir 'n dekade of so 'n taamlike hoë vrugbaarheid gehad.
Vanaf die jare 1960 het die Blanke egter regoor die wêreld minder
kinders begin kry. Dit kan direk in verband gebring word met die
koms van geboortebeperkende middels en die verval van die sede-
like norme in die weste. In dieselfde tyd is propaganda oor die
gevare van oorvolking deurlopend op die Westerse wêreld gefokus.
Die getal Blankes en Japanese in die wêreld is dus vir dekades al
stabiel of besig om te daal. 
Die Chinese was onder kommunistiese bewind en het 'n een kind

per gesin beleid afgeforseer. China se minister van nywerheid,
Chen Dening, het onlangs gesê dat China 10 jaar het voor hulle
werksmag sal verswak. Dit is die gevolg van die jarelange "een
kind" beleid. 

Hoe staan die situasie vandag?

'n Engelse dokter, Andrew Pollard, het in Februarie  2013 in 'n
mediese rubriek 'n interresante gevolgtrekking gemaak. Hy sê dat
dit nie die groei in mensegetalle in die wêreld is wat tans die krisis is
nie, maar wel die te lae vrugbaarheid in die helfte van die wêreld se
lande. Vrugbaarheid het in die meeste lande aansienlik gedaal veral
in die laaste jare. In China, die grootste bevolking in die wêreld, is
die koers nou onder vervangingsvlak. In Indië mag dit daardie punt
binne die volgende paar jaar bereik. Reeds is in 20% van die wêreld
se lande die bevolking besig om te daal. Die afname in vrugbaarheid
is hoofsaaklik die gevolg van die toename in voorbehoeding, steri-
lisasie en aborsie.  Dit word gekoppel aan veranderde ekonomiese
en sosiale faktore. In die weste is dit skynbaar hoofsaaklik die
besluite van individue om minder kinders te hê.  Bevolkingsgetalle
in Europa is staties, maar dit is slegs met die hulp van immegrasie.
Die wêreldbevolking as 'n geheel, groei tans teen 1% per jaar. Met
die geleidelike afname in groeikoers sal die wêreldbevolking in
2045 'n draaipunt bereik.  Driekwart van die groei in die bevolking
is gekonsentreer in Sentraal Afrika en vier van die Moslemstate
buite Afrika.  
Dalende vrugbaarheid het alreeds ernstige nagevolge in sommige

lande gehad en die toekoms gaan nie beter wees nie. Waar daar nie
aansienlike immigrasie plaasvind nie, krimp die werksmag. Dit lei
tot 'n nouer belastingbasis. Dit het drastiese gevolge op die land se
ekonomie en die welvaart van sy mense. Die versorging van die
siekes en bejaardes word die meeste geraak. In Engeland is die im-
migrasie hoofsaaklik vanuit Oos-Europese lande om die krimpen-
de werksmag aan te vul.  Die implikasie daarvan is verandering in
die kulturele samestelling van die inwoners van Engeland. In
Londen is dit die merkbaarste. 
Mens kan nie anders as om te dink aan wat die Bybel sê dat in die

laaste dae die Here die moederskoot sal sluit nie...
Vanuit 'n humanisties beperkende wêreldbeskouing is dit slegs die

getal mense wat in 'n gebied bly en die mate van armoede wat van
belang is.  Uit 'n Christelik-nasionale wêreldbeskouing verbind ons
egter landstreek aan 'n volk.  'n Volk kan dan ook nie uit meer as een
ras bestaan nie. Ons glo dat God elke volk 'n landstreek gee waarin
hulle lewe en God dien. 'n Gemengde samelewing is in alle gevalle
'n swak samelewing en gekenmerk deur wrywing, die uitbuiting
van die swakkere of meer toegeeflike volk, en die uiteindelike    
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verdwyning van die swakkere volk. Om die hulpbronne van
ons land te bewaar vir ons eie nageslag, is die beleid van apart-
heid gevolg. Dit was nie uit selfsug nie, maar uit gehoorsaam-
heid volgens die opdrag van God om ons Godgegewe erfenis
te bewerk en te bewaak, sodat ons Hom in veiligheid kan dien.
Nou is die nalatenskap van apartheid afgebreek tot byna niks. 
Onthou, die hele verraad met die oorgawe van 1994 het ge-

kom deur die leuen wat verkondig is dat al die rasse in die
land 'n reg op die land het. Met die oorgawe was die Blankes
as gevolg van die getalle oorwig reeds oorgelewer. Die groot
verskille in vrugbaarheid tussen die verskillende rasse het
die toestand vir die Blanke net verder verswak. Terloops, die
VSA stuur ook vinnig daarop af om nie meer oorheersend
Blank te wees nie. In Suid Afrika het ons lank reeds die punt
verbygegaan waar die Blanke belastingbetaler die breë basis
onproduktiewe Swart massas kan dra. Die welvaart van die
bevolking in die land as 'n geheel is op die afdraende pad.
Die swak vrugbaarheid van Blankes in die land en groot-
skaalse Blanke emigrasie saam met die hoër vrugbaarheid
van die Swartes het die situasie net vererger.  
In City Press in Februarie 2012 word kommentaar gelewer
oor 'n verslag van die SA Instutuut vir rasseverhoudings.
Daarvolgens is die Blanke bevolking in Suid Afrika aan die afneem
teen 0.3% per jaar.  Frans Cronje, die adjunk uitvoerende beampte
van die SA Instutuut vir rasseverhoudings sê dat dit hoofsaaklik is
as gevolg van die min kinders per huisgesin en dat die uittog van
jong Blankes uit die land die situasie nog vererger.  Wat nie genoem
word nie (waar mens maar net jou waarneming kan gebruik) is die
groter wordende hoeveelheid Blankes wat in gemengde huwelike
tree. Die media is daagliks besig om vermenging, op direkte wyse
en via die onderbewussyn te bevorder.  Dan is daar die oorhoofse
effek van verengelsing en verwêreldliking, wat deur die televisie en
musiek, die jongmense losmaak van hulle volk. Asof dit nie genoeg
is nie, word ons ook nog skaam gemaak vir ons geskiedenis, ons
volk, ons taal en ons afkoms. Daarby maak die gehalte van statis-
tiek in die land dit ook moeilik om die werklike effek van moorde
te verstaan. Ons volk het skynbaar beide die nalatenskap en die
nageslag laat vaar. Is dit dan verbasend dat dit vir ons voel asof die
Afrikanervolk baie vinnig aan die uitsterf is?

Wat kan ons daaraan doen?

Vir ten minste nog 'n paar dekades gaan ons 'n groot verskuiwing
in die samestelling van die wêreld se rassesamestelling sien. In

verskeie lande in Europa is daar eger heel onlangs 'n onverwagse
wending. Die Blankes in daardie lande begin nou al meer die bedrei-
ging voel van die toenemende teenwoordigheid en aggressie van die
ander rasse in hul eie lande. Tesame met die onlangse ekonomiese
moeilikhede het dit moontlik nou daartoe bygedra dat Wes- en
Noord Europa se Blankes nou meer kinders begin kry. Daar is 'n
toenemende getal vroue wat kinderloos was en nou in hulle dertigs
begin kinders kry.  In die meeste Oos-Europese lande en Rusland
heers egter nog 'n uiterse lae moraal wat verbind kan word met die
uiters lae vrugbaarheid. Sommige plekke minder as een. In die
VSA glo die meeste Blankes al dit is reg om te vermeng!
Gaan ons die weg volg van die oosblok lande en in alkolisme en de-

pressie verdwyn? Gaan ons ingesluk word deur rassevermenging
soos VSA en Suid-Amerika? Of gaan ons moed skep, vasskop in
ons land, terugkeer na ons Christelik-Nasionale beginsels en weer
ons volk bou? 

Ons moet ons nie laat intimideer deur die groter getalle van die
ander volke of die dreiging van tekort aan hulpbronne nie. Die
geskiedenis het gewys dat die toekoms aan diegene behoort wat
dapper by hulle eie staan. Alhoewel die Swartes in Suid-Afrika baie
meer is as ons en steeds toeneem, is hulle vrugbaarheid vinnig aan
die afneem. Nie lank meer nie, dan sal hulle getalle nie verder toe-
neem nie. Maar saam met die huidige politieke en ekonomiese
situasie stuur die demografie van ons land ongetwyfeld op 'n ramp
af voor die Swartes se aanwas gaan stop.  Ons moet ons daarop
voorberei.
Ons sal binnekort 'n uiters moeilike tyd in die land deurgaan. Die

beskerming van ons Christelike Blanke erfenis gaan nog meer van
ons kinders as van ons verg.  Dit is dus nodig om hulle ook reg op
te voed en in te lig. Ons as volk staar nie 'n oorbevolking in die
gesig nie, maar uitwissing! Die besluit oor hoeveel kinders ons kan
hê, moet nie afhang van hoe gemaklik ons wil lewe of hoe veilig
dit is nie.
Ons het 'n opdrag van die Here ontvang om 'n nageslag te bou wat

Hom dien. Die opdrag moet verantwoordelik uitgevoer word. 
Om te oorleef, moet ons volk die uitsiglose van-dag-tot-dag ple-

siersoekende lewe laat vaar, uit sy geskiedenis begin leer en hom
verdiep in die opbou van sy morele waardes. Elke persoon moet sy
lewe inrig om te werk na 'n ideaal wat verby sy eie lewe strek.
Daaruit moet die besluit kom.
Laat ons die woorde van Paul Kruger voor die Tweede Vryheids-

oorlog onthou. "Laat ons ons voor die Here verneder, ons het
gesondig." n
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Van 1932 tot 1960 het die Westerling se verbeterde
higiëne en gesondheidsorg oor die hele wêreld heen
gespoel. Dit het veral die sterftesyfers by geboorte

drasties verminder en ook die lewensverwagting in die
ontwikkelende lande heelwat verhoog.  

Die SA Instutuut vir rasseverhoudings het in ‘n studie bevind dat die
Blanke bevolking in Suid Afrika is aan die afneem teen 0.3% per
jaar en dit is hoofsaaklik as gevolg van die min kinders per huis-

gesin. Die Afrikanervolk staar uitwissing in die gesig. Die besluit oor
hoeveel kinders ons kan hê, moet nie afhang van hoe gemaklik ons

wil lewe of hoe veilig dit is nie.
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van die ANB Dagbestuurslede.

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

l Carel vd Grijp (Ondervoorsitter)     - Tel  081-501-6696

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)

8 ANB NUUSBRIEF

Besoek gerus die ANB se webwerf by:

www.anbsa.co.za

Huldeblyk aan Tant Stienie Bosua (1920-2013)
Een van die merkwaardigeste vroue in die ANB en 'n
veteraan in die stryd van Afrikanernasionalisme, Tant
Stienie Bosua, is in Desember verlede jaar oorlede. Die
ANB bring graag hulde aan haar as beskermvrou, volks-
moeder en onbaatsugtige stryder in ons stryd.
Christina Jacoba Hendrika Luitingh of te wel Stienie Bosua, vir die
wat haar geken het, is op 4 Januarie 1920 gebore.
Sy was die oudste dogter van Herman en Dollie Luitingh. Sy was

aanvanklik die tweede-oudste van sewe kinders, maar die oudste
het vroeg gesterf weens vergiftiging. 

Die jong Stienie was 'n vlytige en gehoorsame kind met 'n sterk
leergierige en nuuskierige geaardheid. Die wêreld om haar was vol
wonderlike dinge wat net ontdek moes word.

Sy ontvang in standerd ses die Julius Jeppe-beurs en kan verder
studeer tot matriek. In die laaste jaar word sy siek en moet 'n ern-
stige mastoïde operasie ondergaan. Sy gaan na haar tant Anna in
Johannesburg  om aan te sterk en ontmoet Gerrit Bosua met wie sy
nege jaar later getroud is.
In die tyd voor haar troue, kwalifiseer sy as onderwyseres en hou

skool vir vyf jaar. Sy was vurig, patrioties van aard en getrou aan
haar beginsels.
Die paartjie Bosua trou op 6 Julie 1945. Geld is baie skaars en dit

gaan maar moeilik. Hulle gaan bly op Ventersdorp. Drie kinders,
Riekie, Rencia en Arthur word daar gebore. Daarna begin Gerrit
werk vir die Paaie Departement en word in 1949 na Suidwes-
Afrika gestuur.

In Suidwes-Afrika moes Stienie soms vir drie weke sonder haar
man klaarkom. Daar was geen paaie toe hy daar begin het nie en
as padingenieur moes hy nuwe paaie gaan afmeet en toesig hou oor
die bouery.

Die Boshua-gesin vestig hul tydelik in Windhoek. Daar gee
Stienie geboorte aan hulle seuntjie Herman.

In 1955 verhuis die gesin Bosua na Pretoria waar hulle woon tot
in 1997. Kort na hul vestiging in Pretoria skenk sy geboorte aan
nog 'n dogter, Christina, en 'n seuntjie wat sterf by geboorte.
Beide Stienie en haar man was getroue lede van die HNP en
"Uitstappers" met die skeuring in 2004 omdat hulle die waarheid
lief gehad het en onreg gehaat het.
Deur haar hele lewe was haar standvastige en gelowige uitkyk op

die lewe en alles wat sy gedoen het, 'n bron van krag en 'n voor-
beeld vir ander. Vreesloosheid in tyd van krisis was ook een van
haar eienskappe. Onselfsugtig en vrygewigheid, gasvryheid,
lojaliteit en liefdevolheid was by haar tweede natuur.  
In 1997 gaan woon hulle op die plaas Waterval. Gerrit se gesond-

heid gaan agteruit en hy sterf op 7 April 2000. Stienie en haar
kinders verkoop die plaas en koop 'n plaas met die naam
Boekenhoutspoort by Alma, waar sy vir die volgende 14 jaar  by
haar dogter Rencia inwoon. 

Sy was 'n ernstige persoon  wat haar geloof in Christus openlik
bely het en van Hom alleen alles verwag het.
Sy sterf op 21  Desember 2013, na 'n godvrugtige lewe, op die
geseënde ouderdom van 93 jaar  en elf maande na 'n siekbed van 5
weke. 
Vir haar was die lewe Christus en die sterwe wins.                  n

Die nasionalisme is die ongeskrewe,

maar onbreekbare, kontrak tussen die

geslagte wat verby is, dié wat tans leef

en dié wat nog sal kom...”
Jaap Marais


