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ANB MOET DIE STRYD PRAKTIES EN EENVOUDIG HOU
Die jaar 2010, 'n jaar wat baie lank voor
die aanbreek daarvan met groot afwag-
ting bejeën was, lê op sy rug.
Ook in die lewe van die Afrikanervolk en in die

stryd van Afrikanernasionalisme het die afgelope
jaar groot betekenis gehad. Ontwikkelings oor die
hele spektrum van die Afrikaner se volkslewe,
asook ontwikkelings in die binnelandse politieke
situasie in Suid-Afrika dui daarop dat die Afri-
kanervolk binnekort sal uitreik na sterk leierskap
wat die waardes van nasionalisme ken en ver-
staan.  
Te midde van hierdie situasie staan die Afrikaner

Nasionalistiese Beweging uit bo alle ander orga-
nisasies wat daarop aanspraak maak om namens
die Afrikanervolk in sy stryd om vryheid te vol-
hard. Die ANB beskerm steeds die suiwer begin-
sels van nasionalisme en sal hierdie stryd ten alle
koste lewend hou.

Teen hierdie agtergrond het die ANB se laaste
Hoofbestuursvergadering van 2010 op dié bewe-
ging se sesde verjaardag op 6 November vanjaar
in Verwoerdburg plaasgevind.

Volgens tradisie is die ANB se Hoofbestuur op
die vooraand van die vergadering gereorganiseer
en twintig addisionele lede van die Hoofbestuur is
verkies, net voordat die Dagbestuur vir 2011 ook
aangewys is.
Die ANB se Dagbestuur is onbestrede herkies met

mnr. Johann Grobler, sakeman van Ellisras as
voorsitter, mnr. Carel van der Grijp, boer en sakeman van Tzaneen as
ondervoorsitter, mnr. Emil de Villiers, ingenieur van Thabazimbi as
penningmeester, mnr. Jannie Brink, ingenieur van Randburg as sek-
retaris en mnr. Gerhard van der Grijp, sakeman van Pretoria as addi-
sionele lid.
Mnr. Brink het op die vergadering hulde gebring aan almal in die

ANB wat bygedra het tot die suksesse van 2010. Dit was 'n moei-
like en baie besige jaar, maar die ANB het daarin geslaag om weer
uit te staan met volksfeeste wat aan Afrikanernasionaliste die ge-
leentheid gegee het om nie net die Afrikanerkultuur uit te leef nie,
maar om ook ons volk se geskiedenis te herdenk en ons helde van
die verlede te eer. 

Daarby speel die ANB steeds 'n leidende rol in die koers van die
stryd met die wyse waarop dié beweging die inhoud van die stryd
van Afrikanernasionalisme beskerm. 
In sy toespraak as hoogtepunt van die vergadering het mnr. Johann

Grobler weer die praktiese realiteite van ons stryd aan Hoofbestuurs-
lede uitgelig. Mnr. Grobler het daarop klem gelê dat ons nie moet pro-
beer om vir onsself swaar laste te skep deur onnodige doelwitte te stel
in ons stryd nie. Ons hoef maar net getrou te bly aan ons basiese be-
ginselbasis en dan in die praktyk ons doelstellings en die grondslag
van ons beweging uit te leef, om ons stryd suksesvol lewend te hou.

Mnr. Grobler het klem gelê op die ANB se basiese doelstellings.

As ons die stryd eenvoudig hou en hierdie doelstellings najaag, kan
ons nie anders as om suksesvol te wees in ons stryd nie, het hy gesê.
Hierdie doelstellings behels aspekte soos die beskerming van ons
geloofsbasis as Christen nasionaliste, ons strewe na vryheid en on-
afhanklikheid, ons taalstryd en die handhawing van ons taal, die
herstel van ons volk se selfrespek deur die handhawing van 'n hoë
sedelike peil, die uitbouing van ons volkstrots deur veral die ver-
spreiding van kennis oor ons geskiedenis en die huldiging van ons
heldedom, die versterking van die geestelike weerbaarheid van ons
volk en, les bes, die beskerming van ons ras deur die weerhouding
van rasvermenging op alle terreine. 
Afrikanernasionaliste mag in ons huidige situasie nooit ophou om

in die bres te tree vir ons volk en ons verlede nie. Ons het niks om
voor skaam te wees nie en dit is alleen deur breinspoeling en mislei-
ding dat opkomende geslagte skaam gemaak word vir ons verlede.

As ons egter begin deur as organisasie hierdie basiese beginsels
van ons volk te beskerm en kennis oor die waarheid te versprei, sal
ons stuk vir stuk weer deur die muur van leuens en verraad kan
breek, om uiteindelik weer ons volk se plek in ons vaderland in ere
te kan herstel, het mnr. Grobler gesê.
Hoofbestuurslede is na afloop van die vergadering getrakteer deur

'n heerlike ete wat deur die eggenotes van die Dagbestuur moont-
lik gemaak is.                                                                          n

Die ANB se Dagbestuur is onbestrede herkies vir nog ’n termyn van een

jaar. Voor sit mnre. Carel van der Grijp (ondervoorsitter), Johann Grobler

(voorsitter) en Emil de Villiers (penningmeester). Agter staan mnre. Jannie

Brink (sekretaris) en Gerhard van der Grijp (addisionele lid).



Minerale regte en grondsake
Toe die ANC/SAKP-regime ons land met die hulp van Afrika-
nerverraad oorgeneem het in die vroeë 1990's, het hulle nie op hulle
laat wag met hul gulsigheid om ook fisies die land in te palm nie.
Van die heel eerste wette wat onder Nelson Mandela se bewind op
die wetboeke geplaas is, het baie te doen gehad met die voorberei-
ding om die Afrikaner fisies van sy landbougrond te verdryf deur
frustrerende wette wat sy lewe moes vergal.

Baie boere het egter vasgebyt en steeds daarin geslaag om, ten
spyte van euwels soos die wet op die sekerheid van verblyfreg en
drakoniese arbeidswette, steeds met sukses voedsel te produseer in
Suid-Afrika.
Die jongste aanslag op boere kan egter eerstens fisies inmeng met

die landbouer se werksaamhede en tweedens ook 'n baie emosionele
kwessie met gevaarlike gevolge word. Ons praat hier natuurlik van
die nuwe verwikkelinge rondom minerale regte, wat deesdae in die
praktyk begin realiseer en 'n groot invloed op die landbou kan hê.
Dit is reeds bekend dat die kommunistiese regime vir alle praktiese

doeleindes alle minerale regte in Suid-Afrika genasionaliseer het.
Deesdae begin die praktiese gevolge van die nuwe wette rondom
minerale regte egter realiseer. Dit beteken dat elke tweede Sipho en
Vusi die wet as "voorheen benadeelde" gebruik om aansoek te doen
vir prospekteerregte op plekke in Suid-Afrika wat tot nou toe be-
kend was as landbougrond.  In die praktyk beteken dit dat Sipho en
Vusi met die hulp van die regime toestemming kry om boere se
grond te betree en daarop te prospekteer. 

Die gevolge van hierdie euwel is verreikend. Dit is juis die teen-
oorgestelde van dit wat nodig is vir die oorlewing van ons volk. Ons
sal hierdie saak dringend moet bekyk, want dit kan die finale strooi
wees wat die kameel se rug knak ten opsigte van Blanke boere se
volhoubare betrokkenheid in hul bedryf. 
Dit is lewensbelangrik dat so veel as moontlik Afrikaners en Blan-

kes landbougrond moet bly besit en beset. Die oorlewing van ons
volk én ons vryheidstryd hang daarvan af.

Wanbestuur van hulpbronne

Sestien jaar gelede, met die oorname van die kommunistiese be-
wind van Nelson Mandela, was daar nog duisende Afrikaners wat
bereid was om aktief deel te wees van die Afrikanernasionalis se
stryd om ons volk se vryheid te probeer verseker.

Deesdae is daar 'n groot klemverskuiwing. Vir die meerderheid
Afrikaners is nasionale volkskwessies soos vryheid en onafhank-
likheid vandag nie meer belangrik nie. Die meeste Afrikaners skaar
hulle al hoe meer agter burgerlike organisasies wat skynbaar eerder
daarop konsentreer om die individu se burgerregte binne die chao-
tiese Swart kommunistiese stelsel te probeer handhaaf.

In die proses waardeur die huidige onbeholpe en onbevoegde
Swart kommunistiese regime besig is om ons land te ruïneer, kom
baie interessante tendense na vore wat 'n invloed het op die vorming
van mense se politieke denke. Besprekings oor misdaad en korrup-
sie is byvoorbeeld al so holrug gery dat baie Witmense en Afrika-
ners begin vergeet dat daar 'n tyd bestaan het in Suid-Afrika toe dié
tipe onderwerpe baie laag op die prioriteitslys van politieke en
sosiale aktiviste geleë was.
In hierdie genoemde proses word ander aspekte weer na vore ge-
stoot as politieke kwessies, wat in 'n ander bedeling in Suid-Afrika
nooit eers politieke kwessies was nie. Neem byvoorbeeld alles wat

kan resorteer onder die bestuur van ons land se hulpbronne. Onder
hierdie onderwerp kom die beskikbaarheid van skoon drinkwater
sommer gou na vore. Dít was nooit werklik 'n politieke kwessie in
Suid-Afrika nie. Vir dekades lank was die deeglike en verantwoor-
delike bestuur van water in 'n waterarm land soos Suid-Afrika eint-
lik 'n vanselfsprekende kwessie. 
Onder die Afrikanerbeheerde NPregerings sedert 1948 is 'n lewens-

belangrike kwessie soos die bestuur van waterbronne so deeglik en
verantwoordelik gedoen dat dit eintlik net die koerante gehaal het in
tye van groot droogtes, wanneer waterbeperkings van toepassing
was. Soos dit 'n regering met 'n eerstewêreldse beskawingspeil be-
taam, is daar deeglike planne beraam én uitgevoer om waterhulp-
bronne te bestuur. Opgaardamme is gebou en waterherwinnings-
aanlegte is met groot verantwoordelikheid en deeglikheid beplan,
gebou en bestuur. Só het dit gekom dat die man op straat nooit eers
aan hierdie kwessie sou dink in terme van 'n regeringsverantwoorde-
likheid nie. Jy kon maar net in enige dorp of stad in die land 'n huis-
houdelike kraan oopdraai en gesonde drinkwater was beskikbaar.

Na sestien jaar van onverantwoordelike en onbevoegde Swart
kommunistiese bewind is skoon drinkwater skielik een van die poli-
tieke kwessies wat daagliks bespreek word. Skielik is skoon water
in elke huis nie meer 'n vanselfsprekendheid nie. Damme en riviere
word besoedel weens 'n totale gebrek aan verantwoordelikheid. En
elke nou en dan lees ons van 'n nuwe dorp wat òf vuil en ondrink-
bare water in hul huishoudelike krane kry òf selfs vir 'n tyd lank
heeltemal sonder water sit.
Die wanbestuur van waterbronne is maar 'n enkele voorbeeld van

die huidige regime se onvermoë om hulpbronne in ons land behoor-
lik te bestuur. En dit is een van die voorbeelde van politieke kwes-
sies wat help om die ANC/SAKP-regime se onbevoegdheid te ont-
bloot, terwyl dit in die verlede eintlik geen invloed op die politiek
gehad het nie.  Dit is een van die sekerste bewyse dat die Afrikaan
eenvoudig nie oor die vermoë beskik om 'n moderne staat vooruit-
strewend te bestuur nie. 
Ons het dekades lank net die stories van verval en agteruitgang in

Afrika gehoor. Nou sien en beleef ons dit voor ons oë in ons eie
dorpe en stede.  Stadig maar seker sal gewone lewenskwessie soos
die wanbestuur van hulpbronne bydra tot die ontwaking van 'n
gebreinspoelde en misleide Blankedom in Suid-Afrika. 

Onderwys en die toekoms
Een van die beste bewyse van die ANC/SAKP-regime se onbe-
voegdheid is die wyse waarop onderwys in Suid-Afrika bestuur is
sedert hulle aan bewind gekom het.
Die matriekuitslae van 2010 beloof om geen uitsondering te wees

teenoor die skandes van die afgelope sestien jaar nie. Daar was van-
jaar selfs uit die geledere van Swart kommunistiese onderwysgroe-
pe blatante eise dat Swart matrieks se vraestelle minder streng ge-
merk moet word as dié van Blankes! 
Daar kan sekerlik nie 'n meer openlike erkenning wees dat onder-

wys in Suid-Afrika 'n totale mislukkig is nie. Maar die tendense om
leerlinge op skool en "studente" op universiteit weens politieke
redes kunsmatig te promoveer, sonder dat hulle in staat was om
enige eksamens te slaag, bewys dat onderwys in Suid-Afrika 'n klug
geword het. 

Hierdie feit kan reeds aan die hele samelewing gesien en ervaar
word, want in beginsel is dit nie vreemd om mense wat nie bevoeg
is om 'n posisie te beklee nie, wel met daardie verantwoordelikheid
te vertrou nie.

Elke Afrikanerouer sal mooi moet dink oor sy verantwoordelik-
heid in hierdie verband. Daar is net een manier om ons volk teen die
verval in die land te beskerm én te verseker dat ons op aanvaarbare
standaarde kan opereer as ons die dag die geleentheid kry om weer
ons eie sake te bestuur. 
Bly weg van staatskole en doen moeite om jou kind se opvoeding

op die hoogste moontlike standaard te laat geskied.                   n
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Die algemene mensdom onthou Abraham Lincoln net as bevryder
van die slawe.  Sy stryd was egter terwille van reg en regverdigheid
en nie omdat hy swart en wit wou gelykstel nie.  Hy het die handel
in slawe afgeskaf met die uitsluitlike doel om die Amerikaanse bur-
geroorlog te beëindig en die eenheid in die Vereningde State te her-
stel. Wat meeste mense toe en vandag nie besef nie is dat die vry-
heid van die Westerling inderdaad in gedrang gekom het. Hy wou
die vryheid verseker. Om dit te kon doen moes hulle ekonomies vry
wees.  
In die boek Lincoln, Money Martyred word die agtergrond van die

tyd waarin Lincoln regeer soos volg geskets:  Deur baie eeue al het
die Joodse volk die gebruik gehad om geld te leen aan wie ook al
en dan deur die invordering van rente op die ou einde hele volke in
hulle mag te kry. (In die moderne tyd setel die mag onder andere in
die bankwese, wat natuurlik geheel onder Joodse beheer is.)  Hulle
algemene werkswyse was nog altyd om beheer oor die beskikbaar-
heid van krediet en die land se betaalmiddel te verkry en daardeur
dan ekonomiese en ook politieke mag te verkry. Dit het gewoonlik
op die ou end tot 'n opstand gelei teen die heerser of regeerders van
die gebied wat deur die geldmag toegelaat was om uit die situasie
voordeel te trek.  Waar die geldskieters nie geheimsinnig genoeg te
werk gegaan het nie, was die opstand teen hulle gerig.

Lincoln omseil die geldmag-banke

Gedurende die burgeroorlog in Amerika het Lincoln op 'n stadium
fondse kortgekom om die oorlog verder te kon finansier. Hy het toe
eers na die bankiers gegaan wat hom tot 30% rente wou hef op so
'n lening.  Hy het daarna volgens die raad van 'n goeie vriend van
hom besluit om self "geld" te laat druk as betaling vir sy soldate.
Die sogenaamde "greenback" was wettig  verklaar om enige skulde
mee te vereffen, gerugsteun deur die regering.  Lincoln het op hier-
die wyse 'n betaalmiddel in omloop geplaas wat rentevry en onaf-
hanklik van die banke was!

Die ware rede hoekom hy vermoor was word steeds vandag
verbloem en ontken. 
In 1934 het Gerald G McGreer, 'n Vancouver advokaat en proku-

reur, 'n vyf ure lange betoog teen die destydse finansiële stelsel voor
die sogenaamde House of Commons in die VSA gelewer. Hy het 'n
deeglike studie van die bewysstukke by Booth se verhoor gemaak.
Hy het toe openbaar gemaak dat Lincoln omgebring is deur 'n
sameswering van die internasionale bankiers. Hy verklaar dat die
bewyse aantoon dat John Wilkes Booth (die sluipmoordenaar) nie
'n patriot was nie maar 'n huurling van die internasionale geldmag.   
Volgens McGreer het die Suidelike faksie  opgesien na Lincoln as

die enigste persoon wat aan hulle reg sal verskaf in hulle neerlaag.
Volgens die bewysstukke by die verhoor was daar 'n groep wat die
Konfederasie (Suidelike faksie) verteenwoordig het in Kanada. In
die winter van 1864 is hulle genader deur 'n onbekende groep wat
met die voorstel gekom het om van Lincoln ontslae te raak.
Uit die feit dat die verteenwoordigers in Kanada huiwerig was om

die onbekende groep se voorstel te oorweeg voordat hulle nie die
goedkeuring van die suidelike faksie gekry het nie, word afgelei dat
die onbekende groep onafhanklik van die Suidelike faksie gestaan
het. Booth is betrek om die sluipmoord te reël.  Aan die Suidelike
faksie se regering was dit voorgehou as 'n plan om Lincoln gevange
te neem om sodoende dan beter terme in die vredesonderhande-
linge te kan beding.

In ooreenstemming met die plan is 'n versoek gerig dat vergoe-
ding betaal word aan enige een in die Suide se weermag wat be-

trokke sou raak in die gevangeneming van of sluipmoord op Lincoln.
Die mense verantwoordelik vir die aanstigting tot die moord was
nie bekend nie, maar hulle is beskryf as 'n groep vir wie koste geen
faktor was nie.

Booth was nooit in werklikheid 'n patriot vir die Suidelike faksie
nie. Hy was nooit in die Suidelike weermag nie. Een van sy mede-
pligtiges was 'n droster uit die Suidelike weermag. Kort voor Abra-
ham Lincoln vermoor is, het een van Booth se medepligtiges blyk-
baar aan iemand gesê dat hy op 'n besoek weggaan en dat hy sou
terugkom met baie goud... 

Lincoln-beleid het Geldmag bedreig

Lincoln het die mense wat die “greenback”-geldeenheid beleid teë-
gestaan het beskryf as “die geheime vyande van die volk”. Die
stryd tussen Lincoln en die “sound money men” van daardie tyd is
goed bekend.
Abraham Lincoln was die magtigse hervormer van sy tyd. Sou hy

geleef het, kon hy 'n nasionale geldeenheidstelsel vir die Verenigde
State bewerk het wat onafhanklik van die internasionale geldmag
sou wees.

Die internasionale bankiers was die enigste groep wat voordeel
kon trek uit Lincoln se dood en wat die geld gehad het om so 'n plan
te finansier.  Dit was die mense wat hom beveg het in sy “greenback”
beleid dwarsdeur die burgeroorlog. Dit was dieselfde mense wat
verlang het om die goudstandaard te vestig en wat die reg wou besit
om die geldeenheid en skuld van elke nasie in die wereld te beheer.

Met Lincoln uit die pad uit het hulle voortgegaan met hulle plan
in die Verenigde State. Binne agt jaar na die sluipmoord was silwer
gedemoveer as geldeenheid en die goudstandaard gevestig waar-
deur hulle aansienlike beheer verkry het.

Ooreenkomste tussen Lincoln en Verwoerd

Die sluipmoord van Lincoln herinner sterk aan die eerste aanslag
op dr. HF Verwoerd se lewe.  Hy was ook tromp-op geskiet met 'n
handwapen.  Ook het die geldmag 'n verbete stryd aangeknoop teen
Verwoerd.  Dit was glad nie in hulle guns dat Suid-Afrika onder sy
leiding 'n onafhanlike staat geword het nie.  Dit was nie tot hulle
voordeel dat daar vrede tussen die blanke en die Swarte in Suid-
Afrika moet wees nie.  
Net soos Verwoerd het Lincoln ook 'n onkreukbare karakter gehad

en hy het altyd gehandel volgens sy oortuigings en vasgestaan by
die waarheid en 'n vaste geloof in God.                                    n
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Abraham Lincoln was die sestiende president van die VSA en was net soos dr Verwoerd vermoor deur 'n sluip-

moordenaar.  Hoekom was hy vermoor?  In hierdie kort artikel kyk EMIL DE VILLIERS na die geskiedenis rondom

dié Amerikaanse president, waarin hy geglo het en wat destyds die situasie was.

Die beroemde
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merkwaardige
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dr. HF Verwoerd.

Veral die ware rede

waarom beide dié

twee leiers vermoor

is, stem ooreen.



Te midde van geweldige aanslae wêreldwyd teen die instellings
van God – huisgesin, huwelik, volk – moet ons onsself weer ver-
gewis van die geweldige verantwoordelikheid wat op die skouers
van elke vrou lê. Sy is die een wat, deur voorbeeld en opvoeding van
haar kinders, 'n reuse invloed uitoefen op die pad wat haar volk stap.
Of sy nou haar kinders opvoed in Godvrugtige sedelikheid, of hulle
voorgaan in sedeloosheid, die verantwoordelikheid lê vierkant op
haar skouers. Want die vrou is die sede-bepaler van die Volk.

In sy Godgegewe wysheid skets Salomo die twee teenstellings.
Die gelowige Sede-bepaler is soos Lémuël se moeder (Spreuke
31) wat haar seun waarsku teen dronkenskap, hoerery, onreg-
verdigheid. Sy skets skets 'n pragtige beeld van hoe die vrou en
sede-bepaler wat hy moet soek om sy kinders, sy volk op te voed,
moet wees: 'n steunpilaar vir haar man en die hulp wat by hom pas.
Terwyl hy in die Poort belangrike besluite rondom volk en vreem-
deling neem, sal hy kan steun op sy vrou wat – 
l vlytig werk van vroegoggend tot laataand: "sy staan op as dit
nog nag is en gee voedsel aan haar huisgesin".
l verantwoordelik begroot vir inkomstes en uitgawes: "van ver af
bring sy haar brood in". Sy  plant 'n wingerd, spin en weef, naai
hemde en gordels om te verkoop. 
l haar huisgesin versorg en klee: "haar hele huisgesin dra skar-
laken stof". 
l die noodbehoewendes buite die kring van haar eie huisgesin
versorg: sy "brei haar handpalm uit na die ellendige". 
Ons sien haar as 'n reus onder die vroue, 'n prag van 'n mens, fat-

soenlik gekleed in fyn linne en purper, tot eer van die Here. 'n Trots
vir haar man en kinders. Sy lag oor die dag wat kom – "Sterkte en
eer is haar kleed", want sy vertrou nie op eie krag nie. Sy maak
haar mond oop met wysheid en vriendelike onderrigting, want die
Here lê die woorde wat sy spreek, in haar mond. Die geheim van
haar onoortreflike knapheid? Dat sy die HERE vrees. Dáárom
word sy geprys in die poorte. Dáárom noem haar seuns haar geluk-
kig en prys haar man haar: "...jy oortref hulle almal ...vrou wat die
HERE vrees..." Sy is die gelowige sede-bepaler.

Dis sy wat haar dag sò beplan dat sy en haar gesin so veel as
moontlik van mekaar het. Dis sy wat begroot volgens haar man se
inkomste sodat sy nie haar gesin in vreemde hande hoef te laat nie.
Daar is nie geld vir gereelde mode-aanpassings in haar klerekas en
huisversiering nie, en haar vriendekring bly klein, maar sy pluk die
heerlike vrugte van 'n man wat haar vertrou en kinders wat haar
prys. Hulle het 'n huis, en 'n moeder in die huis, wat hul opvoed in
die vrese van die Here. Sy stel die voorbeeld van die vrou wat haar
dogter eendag moet wees, en van die vrou wat haar seun moet soek
om mee te trou – "drink water uit jou eie reënbak" (Spreuke 5:15).

Titus 2 is haar riglyn: Wees versigtig, wees lief vir jou man en
kinders, wees ingetoë, kuis, huislik, goed, aan jou eie man onder-
danig, sodat die Woord van God nie belaster word nie.
Sien daarteenoor die vrou wat haar roeping versaak en verkies om

haar verantwoordelikheid te ontken. Sy is die ongeseënde moeder
van Spreuke 30:11-14 wat 'n geslag grootmaak wat "...sy vader
vervloek en sy moeder nie seën nie, 'n geslag wat rein is in sy eie
oë en tog van sy vuiligheid nie gewas is nie... – hoe trots is sy oë,

en hoe hoog is sy ooglede opgetrek! –  'n geslag waarvan die tande
swaarde is, waarvan die gebit messe is, om die ellendiges uit die
land te verteer en die behoeftiges onder die mensdom uit."
Sy bepaal 'n volks-sede waar daar nooit versadig word aan onge-

regtigheid nie, waar die doderyk, die toegesluite moederskoot, die
aarde en die vuur heers, waar die seuns en dogters van die volk
"met die vader spot en die gehoorsaamheid vir die moeder verag".
Want vir hierdie moeder is haar huis en huisgesin nie eerste belang
nie. Sy werk hard om haar kinders se versorgers te bekostig en ge-
noeg tyd te hê vir die "Bederf jouself"-kultuur en "Sewende Laan"
-genot. Té fyn linne stel haar kurwes ten toon. Dit beledig haar man
en seun en verneder haar dogters. Haar man kan haar nie gelukkig
noem nie, en nie prys nie. Sy bepaal haar kinders, haar man en haar
volk se sede-loosheid. 

Is die vrou wat 'n inkomste genereer dan noodwendig sedeloos?
Nee. Op sigself is daar niks verkeerd daarmee nie. Die vrou van
Spreuke 31 bring dan van ver haar brood in: sy plant 'n wingerd en
maak klere om te verkoop. Maar die verskil lê daarin dat sy haar
bes doen om só te werk dat dit haar nie van haar gesin af wegneem
nie. Sy werk as't ware vanuit haar huis, sy is steeds midde-in haar
gesin. Wees bedag daarop dat regstellende aksie die vrou doelbe-
wus bo die man bevoordeel in aanstellings, juis omdat die vyand sy
hoof-aanslag teen die die gesinstruktuur rig. 

Sodra die vrou haar huisgesin verlaat om te gaan werk, staan haar
huisdeur so goed as oop vir allerhande euwels om binne te sluip. Dan
staan die fondament van die volk, die huisgesin, onbeskermd. Op wie
steun haar man? Wie maak haar kinders groot? Wie voed hulle op?
Die dagmoeders-assistent aan wie hulle naarstigtelik vasklou wan-
neer dit tyd is om huis toe te gaan? Of hul virtuele "Facebook"-maats?
Groei hulle op in die vrese van die Here of in die genietinge van die
wêreld? Wie moet hulle Godsvertroue, geduld, onselfsugtigheid, in-
getoënheid, kuisheid, onderdanigheid, huislikheid, goedheid en lief-
de leer as sy nie daar is om dit te doen nie? Wie sorg, wie onderrig?
Wat word van die die gesin en huwelik as die vrou en moeder van

die huis eers laatmiddag – uitgeput en hoogs gespanne – die huis
binneval en spook om almal betyds te bad en te bed, want môre
moet almal weer vroeg uit die huis? Naweke spandeer die gesin
dalk saam – voor die plasma-skerm. Deesdae word baie gewag ge-
mag van die teenstelling: Kwaliteit-tyd teenoor kwantiteit-tyd. Die
vrou moet "lekker-ma" in die kort tydjies wat haar kinders haar
sien. Dit kan egter nie die groot verlies wat die gesin ly verhaal nie.
Daar staan die tuiste sonder huislikheid, die man sonder huisvrou,
die kinders sonder moeder, en die  moeder sonder gesin... 

Wees bedag daarop, sedebepaler, en herken die werkswyse van
die vyand. Koester jou huisgesin en huislikheid; koester die tyd
saam met jou kinders en jou man. Moenie dat die wêreld dit weg-
steel nie. Dis godgegewe en kosbaar. Gaan nie ligtelik om met die
opvoeding van jou kinders nie, selfs al moet jy jouself volgens
wêreldstandaarde tekort doen. Dra die lig as gelowige vrou en
moeder en laat jou lamp helder skyn in 'n donker wêreld. Ken – en
ag na waarde – die seën van vrou-wees, moeder-wees, tuis-wees. 

"Mag jou fontein geseënd wees...", vrou wat die Here vrees.
(Spreuke 5:18).                                                                        n
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Wanneer 'n volk toelaat dat vreemde owerhede oor hulself aangestel word, word alles in die samelewing maar veral
die rol van die Afrikanervrou en moeder verwring. Benewens die eise wat verstedeliking aan die tradisionele
Afrikanervrou stel, is daar 'n magdom ander faktore waaronder regstellende aksie, onregverdige belastings en
geweldige kostes vir skole wat ook sy tol eis. Min jong vroue is in die bevoorregte posisie om slegs tuisteskeppers
te wees. Tog moet daar 'n strewe, hoe moeilik ookal wees om die Bybelse voorskrifte aangaande die rol van die vrou
te verwesenlik. CHRISTINA VORSTER neem hierdie netelige aangeleentheid in oënskou.



Ná die groot sukses van die
ANB se eerste skryfkompetisie
in 2009 is daar besluit om van-
jaar weer ’n soortgelyke kom-
peisie aan te bied.
Vanjaar se tema was “Enige veldslag
of gebeurtenis in ons geskiedenis
wat rigting gegee het aan die wor-
ding van die Afrikanervolk.”

Die beoordeling van die inskry-

wings is behartig deur prof. GN van

den Berg. 

'n Inskrywing moes meer as 60 %

behaal om in aanmerking te kom vir

'n prys.

Die wenners in die onderskeie ka-

tegorieë was soos volg:

1) Gr. 4 en 5 vir die skryf van 'n
opstel:
l Eerste prys:  Johanna Buys van

die CVO Skool Potgietersrus.

l Tweede prys:  Carla van Wyk van

die CVO Skool Potgietersrus.

l Derde Prys:  Elizmay le Grange

van die CVO Skool Potgietersrus.

2) Gr. 6 en 7 vir die skryf van 'n
opstel: 
l Eerste prys:  Lilly Labuschagne

van die CVO Skool Potgietersrus.

l Tweede prys: Ilze-Mari van Schalk-

wyk van die CVO Skool Potgietersrus.

3) Gr. 8, 9 en 10 vir die skryf van
'n feitlike kortverhaal, skets of
drama: 
l Eerste prys:  Adrika Oberholzer

van die CVO Skool Potgietersrus.

l Tweede prys: Charissa Jansen

van Rensburg van die CVO Skool

Potgietersrus.

l Derde Prys: Cobus Jonker van

die CVO Skool Potgietersrus.

4) Gr 11 en 12 vir die skryf van 'n
feitlike kortverhaal, skets of
drama. 
l Eerste prys: Léona Venter van

die CVO Zoutpansberg.

l Tweede prys: Jolene Human  van

die CVO Kalahari Neylan.

Die eerste prys in elke kategorie

bedra R 1 000, die tweede prys R 500

en die derde prys R 250.

Die ANB dra hul gelukwense oor

aan die prys-wenners en bedank al

die leerlinge vir hul deelname aan

die kompetisie.                           n
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(Links) Mnr. Carel van

der Grijp, onder-

voorsitter van die ANB,

by Adrika Oberholzer

van die CVO Skool

Potgietersrus, wat die

eerste prys in die 

kategorie Gr. 8 - 10 vir

'n feitlike kortverhaal,

skets of drama 

behaal het.

(Links) Terwyl die 
skoolhoof van die

CVO Skool
Potgietersrus en

sommige van haar
maats toekyk, 

ontvang Ilze-Marie
van Schalkwyk
haar prys van 

mev. Rentia de
Villiers, sameroep-
ster van die ANB

se skryfkompetisie-
komitee.

Mnr.Van der Grijp saam met sommige van die CVO Skool
Potgietsersrus se pryswenners. Voor, van links, is Ilze-Marie
van Schalkwyk, Lilly Labuschagne, Carla van Wyk, Johanna

Buys,en Elizmay le Grange. Agter, langs mnr. Van der Grijp, is
Charissa Janse van Rensburg.



’n Warm somersdag op die plaas, Jannie de Lange loop moedver-
lore oor die sand; hy tob oor die geskiedenis wat hulle vandag in
die klas moes leer: "Die Apartheidswette was erg diskriminerend!"
onthou hy sy onderwyser se woorde.  Hy voel so leeg! Hy mis iets,
want iewers in sy gedagtes flikker 'n dowwe beeld.

"Eina, vervlaks!" stamp hy sy toon teen 'n klip.  Hy kyk af iets
blink in die sand langs die klip... en 'n druppel bloed sprei stadig
daaroor. Hy tel die skerfie porselein op en vryf dit skoon.
"Oupa, wat kan hierdie ding wees wat ek op pad huis toe opgetel

het?"
"Seun, ek glo dit nie! Dit is 'n stukkie porselein reg uit die

Voortrekkers se wakiste.  Moontlik is dit 'n stukkie van een van jou
voorouers; Hans Dons de Lange se papborde." 
"Nou wie was hy Oupa?"
"Ai, Boeta! Hoe is dit dat jy nie eens sy geskiedenis ken nie? Hy

is die rede dat die Slag van Bloedrivier 'n sukses was en dat ek en
jy as Afrikaners vandag nog kan leef in hierdie mooi land van ons." 

"Oupa, dit is eintlik so jammer!  Die  geskiedenis wat ons dees-
dae in die skool leer, bestaan net uit die geskiedenis van die Nuwe
Suid-Afrika."

"In daardie geval, laat ek jou dan mooi inlig wat het tydens
daardie merkwaardige dag gebeur soos dit opgeteken staan in die
boek DIE WIT KRAAI, 'n verhaal oor Hans Dons de Lange soos
geskryf deur Anna de Villiers.  Sy het die boek in 1938 geskryf.
"Hans Dons de Lange was 'n baie dapper verspieder vir die Boere

wat destyds baie gehelp het met die strategiese beplanning wat 'n
sukses gemaak het van die Slag van Bloedrivier. Hy was getroud
met Petronella en 'n dogter van hulle, Elsie, was getroud met een
van Gerrit Maritz se seuns, Izak. Gerrit Maritz was een van die be-
langrike Boereleiers wat betrokke was by die Slag van Bloedrivier." 

Verwonderd staar klein Jannie na sy Oupa, hy hang letterlik aan
sy Oupa se lippe. "Oupa, hoekom praat Oupa so baie van Bloed-
rivier? Was dit 'n rivier wat vol bloed was?"

“Jannie, Oupa sal nog daarby kom om dit vir jou duidelik te
maak. Ek gaan eers vir jou verduidelik watter rol Hans Dons de

Lange tydens hierdie slag gespeel het.
"Hans Dons de Lange was 'n man wat nooit sy mense teleurge-

stel het nie. Hy was 'n baie oplettende en 'n goeie strategiese be-
planner, soos ons kon agterkom uit sy waarneming dat 'n ander,
nader gevaar, buite rekening gelaat was. Die gevaar was die kap-
tein, Joob, 'n man wat boesemvriende met Dingaan was. Hans
Dons het dit geweet, omdat Joob Hans se eie laer aangeval het.
Danksy Hans se ingryping, het hulle die kaptein se kraal aangeval
en ekstra vee gebuit om te gebruik in hulle aanval teen die Zoeloes.
'n Ander eienskap van hierdie interessante man wat beslis tot die
Voortrekkers se oorwinning bygedra het, was Hans se kennis oor
die swart kulture.  Hy het geweet hoe bygelowig hulle was en het
vir Andries Pretorius die idee gegee om lanterns aan sweepstokke
vas te bind en dit aan die waens vas te bind sodat dit in die rigting
van die Zoeloes skyn.  Dit het uitstekend gewerk, omdat dit daardie
aand donker maan was en daar het ook 'n dik laag mis oor die
Voortrekkers se laer uitgesak.  Die laer het verskriklik spookagtig
gelyk en die Zoeloes het nie kans gesien vir 'n aanval teen die
Voortrekkers in die aand nie.  Daardeur was hulle beskerm omdat
'n aanval in die donker hulle baie weerloos sou gelaat het." 
"Hy was omtrent 'n interessante man!  Ek is so bevoorreg om hom

as een van my voorgeslagte te kan hê. Ek wil nie haastig klink nie
Oupa, maar vertel my asseblief van Bloedrivier, ek brand om meer
uit te vind…"  
"Goed, goed Boeta! Ek verstaan, maar waar sal ek begin?
"Die Voortrekkers was baie gelowige mense en het niks gedoen

sonder om dit aan God voor te lê nie.  Hulle het elke aand uit die
Hollandse Bybel huisgodsdiens gehou en dan het die hele gesin
saam gebid. So het die Afrikanervolk tydens die dreigende aanval
deur die Zoeloes, vir Sarel Cilliers nader geroep om hulle te help
om te bid. Saam het hulle gebid vir God se beskerming tydens
hierdie groot gevaar wat dreig om die ou klein Boere-volkie uit te
wis.  Dit was nou maar slegs 'n paar dae voor die eintlike slag sou
plaasvind.  Die datum was 9 Desember 1838.  Dit was toe dat die 
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Hierdie kortverhaal

oor Bloedrivier is

geskryf deur 

LÉONA

VENTER
van die CVO Skool

Zoutpansberg. Sy

het vir die tweede

agtereenvolgende

jaar die eerste plek

behaal in die ANB

se skryfkompeti-

sie in die kategorie

vir graad 11 en 12

leerlinge.

(Vervolg op bl. 7)



Boeregeneraals en die Boereleiers, die bekende Gelofte gefor-
muleer het en dit vir die eerste keer aan God afgelê is:

"HIER STAAN WIJ VOOR EEN HEILIGE GOD VAN HEMEL EN AARDE, OM

EEN BELOFTE AAN HEM TE BELOVEN, ALS HIJ MET ZIJNE BESCHER-
MING MET ONS ZAL WEZEN, EN ONZE VIJAND IN ONZE HAND ZAL GEVEN

DAT WIJ DIE DAG EN DATUM ELK JAAR ALS EEN DANKDAG, ZOOALS EEN

SABBAT, ZAL DOORBRENGEN EN DAT WIJ EEN TEMPEL TOT ZIJN EER

ZAL STICHTEN, WAAR HET HEM ZOU BEHAGEN EN DAT WIJ HET OOK

AAN ONZE KINDEREN ZAL ZEGGEN DAT ZIJ MET ONS ERIN MOETEN

DELEN, TOT GEDACHTENIS OOK VOOR ONZE OPKOMENDE GESLACHTEN,
WANT DE EER VAN ZIJN NAAM ZAL DAARDOOR VERHEERLIJKT WOR-
DEN DAT DE ROEM EN DE EER VAN OVERWINNING AAN HEM ZAL WOR-
DEN GEGEVEN."
"Oupa! Watter taal praat Oupa dan nou? Dit klink so mooi vir my,

ek verstaan hier en daar 'n paar woorde nie so lekker nie, maar ek
kan tog hoor wat Oupa sê."  
“Boeta, toe jou Oupa 'n klein tjokker so groot soos jy was, het ek

nog in die aande huisgodsdiens aangehoor in daardie taal, ons
noem dit Hollands.  Dit is die taal waarin ons Bybel geskryf was.
Afrikaans is afgelei uit Hollands en ook saamgestel uit ander
Dietse tale. Julle jongmense moet trots wees op julle Moedertaal en
altyd probeer om dit suiwer te praat.  Dit is glad nie vir Oupa mooi
om te hoor hoe jong Afrikaners hulle taal meng met Engels nie.
Maar om terug te kom na my storie van Bloedrivier…
"In 'n beskermende kring, staan vier- en- sestig Voortrekkerwaens

opgeslaan. Strategies so beplan deur Hans Dons en die ander Boere-
leiers, sodat die Buffelsrivier aan die een kant die laer sou beskerm
en 'n diep donga aan die ander kant.  Daar sou dus slegs van voor
af 'n aanval deur die Zoeloes verwag kon word.  Daar was vier
honderd agt en sestig Trekkers in die laer tydens die aanval.  Dit
was die dag van 16 Desember 1838, 'n Sondag.  'n Gewyde stilte lê
oor die slapende vlakte. Die Voortrekkers kniel voor hul God en
Koning. Saam hef hul hulle stemme op na God Drie-Enig:
'HEMELSE VADER, RED ONS UIT HIERDIE OORMAG, ONS BELOOF OM U
VOLK TE HERINNER AAN U WONDERDADE EN ONS SAL VIR U 'N KERK

OPRIG, WAT DIE HELE VOLK SAL HERINNER AAN HIERDIE DAG WAAROP U
ONS AS VOLK GERED HET. ONS BELOOF OM HIERDIE DAG VIR ALTYD AS 'N
SPESIALE BIDDAG AF TE SONDER VIR U SODAT ONS, ONS NAGESLAGTE SAL

HERINNER AAN U WONDERDAAD WAARMEE U ONS GERED TEEN 'N OOR-
MAG.  HERE, HELP ONS NET TEEN HIERDIE DREIGENDE GEVAAR…'
Met hierdie stille gebed, brandend  in elke Boer se hart, is die klein

kommando gereed, gespanne en vol van afwagting.
"'n Donderende brulkreet weergalm vanaf sowat tien duisend

Zoeloekrygers onder aanvoering van Dingaan se vernaamste in-
doenas, Ndlela en Dambuza, deur die helderblou lug en dit is die
teken dat die oorlog nou lank genoeg uitgestel was.  Die eerste
swart bank beur met alle mag vorentoe met krygsliedere in hul
harte en op hulle lippe, skop hulle stof op, slaan op hul skilde en
maak gereed om alles uit te wis voor hulle.  Hulle teiken: hierdie
dreigende 'wit, snaakse towenaars'.  Voor hulle eintlik heeltemal op
dreef was, trek die Voortrekkers los met hul Sannas en maai onder
die swart golf.  Dit het egter nie 'n impak op die massiewe Zoeloe-
leër gehad nie, maar die Voortrekkers gee nie moed op nie.

"Later val die Zoeloes terug en dit gee die Voortrekkers kans om
hul gewere te laai.  Vrouens en jong kinders, almal help met die her-
laai van die Boere-sannas. Oral om die laer lê honderde Zoeloe-
liggame, soos 'n see van die dood.  Net onderkant die laer het die
Buffelsrivier se water helderrooi verander van al die Zoeloebloed.
Daar het omtrent 'n uur verloop toe die aanval weer opnuut begin
het deur met 'n soort rietbeuel 'n teken van die aanval te gee.  Soos
swartmiere op 'n heuningkoek. Dan begin die geweervuur weer
opnuut en die kanonne saai verwoesting onder die swart massa.  
“Onderwyl die geveg aan die gang is, kyk Andries Gouws in die rig-

ting van die Tellisi-koppe en pluk meteens aan Hans Dons se arm. Hy

kyk verstar om. Daar kom nog vyf regimente van die Zoeloeleer aan.
Toe vermaan Hans Dons hom om nie mismoedigend te wees nie.  Hy
het hom verseker dat die Boere sommer gou met hulle gaan afreken.
Hans Dons se positiewe veggees was 'n inspirasie vir sy makkers. 

“Die Zoeloes het vir 'n oomblik weer hulle aanval gestaak in
afwagting op hulle versterkings.  Pretorius het aan sy broer Bart 'n
bevel gegee om 'n paar Boere saam te neem en die Zoeloes uit te
tart en 'n hinderlaag vir hulle te stel.  Hans Dons en Daniël het
gegaan.  Hulle het verby die gewondes gejaag en binne hooraf-
stand van die Zoeloes begin skreeu op die naderende Impi’s.  

"Daniël het getolk vir Bart: 'Vandag het julle nie met vroue en
kinders te doen nie, vandag is dit man teen man.  Waarom sit julle
soos 'n swerm bye daar?  Maar julle is waaragtig slegter as bye,
want die gebruik hulle angels om mee te steek.  Toe kom nou!  Of
is julle bang?'  Hy swaai toe 'n rooi vlag as teken dat die stryd van
nuuts af 'n aanvang gaan neem.  

“Daarop volg 'n aanval deur Boereruiters vanuit die Laer, en dit
breek die swartskilde se moed totaal.  'n Klomp vlug in die donga
en word uit die Laer doodgeskiet.

"Toe Pretorius terugkeer, het hy 'n lelike wond aan sy linkerhand
gehad toe hy 'n Zoeloe wou skiet en sy geweer gestaak het.  Een van
die ander Boere het dit gesien en betyds die Zoeloe doodgeskiet.
Toe almal in die laer terug was, het hulle 'n dankdiens gehou omdat
daar nie een man in die geveg geval het nie, maar sowat drie
duisend Zoeloeliggame is getel."  
Groot-oog en snakkend na sy asem.  "Sjoe, Oupa!  So baie dooie

Zoeloe krygers!  Dit was omtrent 'n wonderwerk,  Oupa!"    
"Ja Boeta, die Boerevolk het 'n onwrikbare geloof gehad in hulle

God. Maar nietemin, om my storie af te sluit:  Die Sondagslag is
verby en die oorwinning is behaal!  Die mag van die Zoeloes is vir
altyd gebreek, en dit het die Boerevolk in staat gestel om hulle in
Natal te kon vestig.  Die naam van die rivier het van daardie dag
af as Bloedrivier bekend gestaan.  Geen rasegte Zoeloe drink tot
vandag toe nog, van sy water nie…" 
"Ai, Oupa!  Ek wens Oupa was my geskiedenisonderwyser.  Oupa

kan so mooi vertel en ons hoor nooit meer hierdie ware gebeure
soos wat dit regtig gebeur het nie.  
“Dit staan nie so in ons handboeke opgeskryf nie.  Hierdie stukkie

porseleinskerf wat ek vandag opgetel het, gaan ek vir altyd bewaar
sodat ek ook eendag vir my kinders dieselfde storie kan vertel.  My
bloed op die skerf...  hulle bloed vir ons vryheid...  en die fyn porse-
lein wat ons altyd aan ons verlede sal bind, ongeag die Apartheids-
wette wat ons vandag geleer word." 

Bronnelys:

1.  Argief materiaal vanaf Voortrekker Monument (DVD formaat)
2.  Die Wit Kraai, deur Anna de Villiers  (1938, p126 - 135)
3.  Wêreld Spektrum, Ensiklopedie Afrikana Edms, 1983 (Boek III
p110 -112).
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LETABA GELOFTEFEES

DATUM: 16 Desember 2010

PLEK: Fonteinplaas - NG Kerkkampterrein

TYD: 10:00

GELOFTEDIENS: Ds. Danie Booyens

GELOFTEREDE: Mnr. Carel van der Grijp

Kort oorsig van geskiedenis, en die huidige stand van die volk,
en samesang.

Vir nadere besonderhede en rigtingaanwysing

skakel Dirk Joubert by 073 377 4622.
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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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Besoek gerus die ANB se webwerf by: www.anbsa.co.za

BLOEDRIVIER
9-16 Desember 1838

Andries Pretorius trek met 470 man en 64 waens saam op die wes-

oewer van die nGome-rivier, vandag bekend as Bloedrivier.

Sondag-oggend, 9 Desember, lê die Voortrekkers die gelofte af en

sing Psalm 130. Die gelofte en Psalm 130 word elke aand herhaal

tot Saterdag-aand, 15 Desember. Sarel Cilliers lei die verrigtinge.

Kort na ligdag op Sondag-oggend, 16 Desember, storm sowat

10,000 Zoeloes op die laer van die Voortrekkers af onder leiding

van Dambuza en Mhlela. Aan die einde van die geveg was daar

slegs drie gewondes aan die Boere se kant – onder andere het

Andries Pretorius self 'n assegaaiwond aan sy linkerhand opge-

doen. 3,000 Zoeloelyke het die rivier en die veld rooi gekleur met

hulle bloed.

BLOEDRIVIER-GELOFTE
16 Desember 1838

Opgestel deur Sarel Cilliers

Hier staan ons voor die Heilige God 

van hemel en aarde om 'n gelofte aan 

Hom te doen, dat as Hy ons sal beskerm 

en ons vyand in ons hand sal gee, ons 
die dag en datum elke jaar as 'n dankdag 

soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons

'n huis tot sy eer sal oprig waar dit Hom 
behaag, en dat ons ook aan ons kinders 

sal sê dat hulle met ons daarin 

moet deel tot nagedagtenis 
ook vir die opkomende geslagte. 

Want die eer van sy Naam sal verheelik 

word deur die roem en die eer van die oorwinning 
aan Hom te gee.

****************************

1880 - DESEMBER 

PAARDEKRAAL-VOLKSVERGADERING

8-16 Desember 1880

Tussen vyf- en sesduisend burgers trek saam op die vergaderplek.

Op 10 Desember vergader die Vokskomitee en word die versoek

van die volk, “dat terstond gevolg gegee word aan die besluit van

16 Desember 1879, en dat die regering sy werksaamhede moet

hervat,” in oorweging geneem. 

Met algemene stemme word daartoe besluit, en op die 13de word

'n buitengewone sitting van die Volksraad gehou met Paul Kruger

as visiepresident. 'n Proklamasie aan die volk word uitgevaardig

waarin bekendgemaak word dat die wettige regering van die land

sy taak weer opneem. Paul Kruger, Piet Joubert en MW Pretorius

word gekies en beëdig om die verdere leiding van sake waar te

neem. Op 16 Desember 1880 word die Vierkleur by die landdros-

kantoor op Heidelberg gehys.

PAARDEKRAAL-GELOFTE

11 Desember 1880

In de tegenwoordigheid van den Almachtigen God, den kenner
aller harten, onder biddend opzien om Zijn genadige hulp en

ontferming, zijn wij, Burgers der Zuid-Afrikaansche Republiek,

voor ons en onze kinderen een heilig verbond op te rigten, het
welk wij met plegtigen eed besweren.

Ruim veertig jaren is het geleden dat onze vaderen de Kaapkolonie

ontvlugt zijn, om een vrij en onafhanklijke volk te worden. 
Deze veertig jaren waren veertig jaren van smart en lijden.

Wij heben Natal, den Oranje Vrijstaat en de Zuid-Afrikaansche

Republiek gesticht, en driemalen heeft de Engelsche Regering
onze vrijheid vertrapt.

En onze vlag, die onze vaderen met hun bloed en tranen

gedoopt hebben, van den grond neergehaald.
Als door een dief in den nacht is onze vrije Republiek

weggestoten. Wij kunnen en wij mogen dat niet dragen.

God wil, dat de eerbied onzer vaderen en de liefde jegens onze
kinderen ons voorschrijft, het erfpand der vaderen ongeschon-

den aan onzen kinderen over te leveren.

Daarom is het dat wij hier byeentreden en dat wij elkander de
hand geven, als mannen, broeders, plegtig belovende, trouw te

houden aan ons land en volk met het oog op God zamen te

werken, tot den dood toe, voor de herstelling van de vrijheid
onzer Republiek.

Zoo waarlik helpe onse God Almagtig.

DIE GELOFTES VAN BLOEDRIVIER EN PAARDEKRAAL
Desembermaand is, histories gesproke, een van die belangrikste maande op die Afrikaner se volkskalender. Die
Afrikanervolk het tweemaal in sy geskiedenis as volk voor sy God verootmoedig deur 'n gesamentlike gelofte af te
lê. Die eerste keer was in Desember 1838, in die dae voor die Slag van Bloedrivier. Die tweede keer was in Desember
1880, toe die burgers bymekaargekom het ná byna vier jaar van Britse besetting in Transvaal en besluit het om hul-
self eers voor God te verootmoedig en dán hul reg tot selfregering in hul vaderland weer op te eis. Twee en 'n half
maande later het die Slag van Amajuba plaasgevind.  Dit is goed om vandag, in 'n tyd waarin die Afrikanervolk deur
beide die inheemse Swart gevaar (soos in 1838) én die buitelandse vyandige volkere (soos in 1880) bedreig word,
weer hierdie twee geloftes te bestudeer en inspirasie daaruit te put. 


