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Terwyl die Kommuniste vroeër
vanjaar die vyftiende herdenking
van hul bose grondwet herdenk
het, gee Augustusmaand en die
herdenking van Jaap Marais se
sterfdag weer aan die Afrikaner-
volk die geleentheid om met die
perspektief van suiwer Afrikaner-
nasionalisme daarna te kyk.

In die verlede het Augustusmaand vir
die Afrikanervolk nog altyd spesiale be-
tekenis gehad vanweë die herdenking
van GRA-dag op die 14de dag van dié
maand.

Dit staan bekend as die geboorte van
die beweging en die amptelike stryd wat
uiteindelik sou lei tot die volwaardige
erkenning van die Afrikaner se eie taal,
Afrikaans.

Taal is immers een van die belangrike
aspekte wat saam met geloof, kultuur en
ras die onderskeidingsfaktore vorm waarop 'n volk hom kan be-
roep om nasionalisme te bou.
Sedert die jaar 2000 het Augustusmaand ook nuwe betekenis gekry

vir die Afrikanervolk, want dit was op 8 Augustus daardie jaar dat die
grootste Afrikanernasionalis van sy tyd, Jaap Marais, gesterf het.
Daarmee het sy lewenslange stryd ten bate van sy volk tot 'n einde

gekom. Gelukkig was die aard van sy stryd sodanig dat hy deur sy
aangetekende ontledings en deur die opnames van sy honderde toe-
sprake steeds vandag leiding en rigting aan die voortgaande stryd
van Afrikanernasionalisme kan verskaf.
Vanjaar herdenk ons nie net die 11de sterfdag van Jaap Marais nie,

maar dit was in Mei vanjaar ook reeds die 15de herdenking van die
bekragtiging van die huidige diaboliese grondwet van die Kommu-
niste in Suid-Afrika, waarmee die oorwinning van die Afrikaner se
grootste vyand verseël is.
Omdat ons volk deesdae so maklik tred verloor met die kern van

die stryd van Afrikanernasionalisme is dit dus goed om weer, by die
herdenking van Jaap Marais se sterfdag, te gaan kyk hoe hy destyds
in 1996 die Kommuniste se nuwe grondwet ontleed het. Hierdeur
sal ons dalk broodnodige perspektief kry om ons eie stryd weer
koers te gee.

Wat hier volg is 'n kort opsomming van Jaap Marais se reaksie op

die instelling van die nuwe grondwet in Mei 1996. Let gerus op sy

raakvat beskrywings en hoe sy standpunte van vyftien jaar gelede,

wat destyds deur die liberale wêreld uitgelag is, vandag weer die

realiteite van ons land onder daardie selfde verdwaalde liberaliste

wat hom destyds uitgelag het, se neuse vryf. Hulle het toe nog in

die waan van die Mandela-"magic" geleef. Vandag, met die reali-

teite van 'n president met vyf vroue, Afrika-korrupsie as alledaagse

nuus en die sosialistiese gevaar wat skuil agter die dreigende

Malema-revolusie, maak Jaap Marais

skielik meer sin as ooit tevore: 
"Weens politieke misleiding en uiteinde-

like volksverraad deur 'Nasionale' Party-
en ander Afrikaanssprekende leiers is die
Afrikanervolk in die naam van 'demo-
krasie' bloedloos onderwerp aan 'n kom-
munisties-beheerde terroriste-organisa-
sie wat nooit die terroriste-oorlog sou
kon wen nie. Die eer en die nasionale sel-
frespek van 'n volk met 'n heroïese ver-
lede , soos die Afrikanervolk, laat nie toe
dat in so 'n onreg berus word nie. Met die
slagkreet: die stryd om vaderland en vry-
heid duur voort, roep dit tot intense ver-
set en tot weiering om op enige wyse in
dié politieke bestel te deel." 

"Die nuwe grondwet rus nie op die
werklikhede van rasse-, kultuur-, taal-
en godsdiensverskille nie, wat die hoof-
kenmerk van die Suid-Afrikaanse bevol-
king is. Dit gaan uit van die politieke

bygeloof dat 'n wet sulke diepliggende hoedanighede laat verdwyn.
Dít is natuurlik 'n primitiewe konstitusionele opvatting...
"Die parlementêre demokrasie het 'n uiters beperkte toleransie vir

rasse-, kultuur en godsdiensverskille, soos die aanskouingsles van
talle Afrikastate, Indië, Ierland, die Sowjet-Unie en state soos
Bosnië, Tsjetnië, Tjeggië en Slowakye telkens geleer het. Gedwonge
samevoeging van sulke uiteenlopende groepe mense in naam van
'demokrasie' geskied gewoonlik met verskuilde imperialistiese
motiewe om nasionalismes te verwar en te versteur. En byna sonder
uitsondering val sulke kunsmatige state gewelddadig uiteen en word
die 'demokrasie' 'n eenpartystaat of diktatuur, veral in Afrika. Die
nuwe grondwet stel Suid-Afrika en sy bevolking bloot aan 'n soort-
gelyke verloop, met allerernstige en rampspoedige gevolge vir die
land en sy bevolking. 
"'Demokrasie' het veelal ontaard tot skuilplek vir politieke misdadig-

heid en roofmotiewe, soos die verarming van die land en sy produktie-
we deel van die bevolking getuig teenoor die verryking van die sous-
treinryers en die klein groepie geldmagnate wat hulself as hernvolkie
gedra teenoor die belange van Suid-Afrika en die Afrikanervolk."

"Die nuwe grondwet sal teen die rotse van lewenswerklikhede
stukkend geslaan word deur die strominge van rasbewustheid en
die golwe van volksnasionalisme. En sy makers sal verwens word
deur 'n geslag wat die smart en ellende sal verduur wanneer die
onvermydelike ineenstorting plaasvind...
"Vir selfrespekterende en volksgetroue Afrikaners om dié grondwet

te eer en te ondersteun, is om, in stryd met die wet van selfbehoud en
die eise van nasionale waardigheid, medewerkers aan hulle eie veront-
regting en onderdrukking te wees. Miskenning van die grondwet deur
Afrikaners sal die prikkeling wees tot volkstrots, durf en geloof in
hulle volk se reg op herwinning van sy vaderland en vryheid."     n

15 jaar ná die nuwe Grondwet en 11 jaar na die dood van Jaap Marais:

DIE AANSKOUINGSLES VAN POST-1994 SUID-AFRIKA

Jaap Marais, die grootste Afrikanernasionalis
van sy tyd – sy waarskuwings van 15 jaar

gelede is nou daaglikse realiteit



Die depressie is op pad
Dis nie meer 'n geheim nie en dit is ook nie meer 'n onderwerp wat
afgemaak kan word as slimpraatjies nie.
Ja, die wêreldekonomie is baie siek. Dis inderwaarheid terminaal

siek en dit raak al hoe moeiliker vir die manipuleerders van die
persepsies van die massas om hierdie feit weg te steek. Die wêreld
se grootste ekonomie, Amerika, was die afgelope maande gereeld
in die nuus, want dit gaan baie sleg met die dollar en met die
staatskas onder Barak Obama se regime.
Amerika moes onlangs wetgewing verander om meer staatskuld

te kan maak, net om te kan oorleef! Dit kan vergelyk word met 'n
persoon wat in 'n laaste wanhopige poging om sy eie boedel te red,
teen alle raad in nog geld gaan leen om voort te kan gaan met sy
lewensstandaard, sonder dat daar werklik hoop is dat die kontant-
inspuiting in sy finansies langtermynoplossings sal bied.
Amerika se toestand is kritiek. Dié wêreldmoondheid se ekono-

miese oorlewing hang aan 'n baie dun draadjie en daar is nie veel
hoop dat dit baie gou beter sal gaan nie. Al hoe meer kenners is dit
eens dat die resessie wat in 2009 sy hoogtepunt bereik het, net nog
een van die tekens in 'n vaste patroon is wat daarop dui dat die
groot krisis eintlik nog op pad is.

Die ooreenkomste tussen die huidige situasie en die aanloop na
die ineenstorting van die Amerikaanse aandelebeurs in Oktober
1929 en die daaropvolgende wêrelddepressie is eintlik skrikwek-
kend. Grafieke van gebeure op die Amerikaanse aandelebeurs in
die maande voor die destydse ineenstorting toon 'n onrusbarende
ooreenkoms met vandag se gebeure. Toe was daar ook 'n wipplank-
tendens waar die grafiek byna soos die grafiek van 'n onreëlmatige
hartklop gelyk het.   

Daar is ook vier ander faktore in die huidige dreigende globale
ekonomiese ramp wat ooreenkom met die vorige krisis van 80 jaar
gelede. 
* Grootskaalse spekulasie: Net soos in die laaste jare van die
1920's is daar nou weer grootskaalse spekulasie. Die resessie van
2009 is veral veroorsaak deur spekulasie in die Amerikaanse eien-
domsmark. Tussen 2003 en 2007 het huispryse in Amerika (en ook
in Suid-Afrika) astronomies gestyg. Sommige eiendom se pryse
het in daardie paar jaar verdubbel en selfs verdriedubbel. Dit het 'n
prysborrel veroorsaak wat net eenvoudig moes bars. 
* Koop aandele op skuld: Mense koop aandele met geleende geld
op 'n mark wat reeds oorgewaardeer is in die hoop om vinnig wins
te neem en dan die geleende geld terug te betaal. Hierdie tendens
van té veel geld in 'n oorgewaardeerde mark skep dan weer 'n
gevaarlike borrel op die markte wat uiteindelik ook met katas-
trofiese gevolge sal bars.  
* Banke vou. Tydens die groot depressie van die 1930's het banke
gevou, omdat mense paniekerig geraak het en byna oornag al hul
geld uit banke onttrek het. Hierdie keer het baie banke reeds gevou
nog voor die grootste krisis aangebreek het. Dit het gebeur omdat
hulle eenvoudig alle standaarde en norme vir die bestuur van kre-
diet verbreek het. In Amerika het die prysborrel in die eiendoms-
mark ook 'n groot rol gespeel in die ondergang van baie banke. Die
banke het eenvoudig miljarde dollars uitgeleen vir eiendomme wat
totaal oorgewaardeer was.
* Hoë werkloosheidsyfers. In die eerste paar jaar van die 1930's
depressie het Amerikaanse werkloosheid tot so hoog as 25% ge-
styg. Die afgelope paar jaar eskaleer hierdie krisis weer en die mees-
te Amerikaanse state se werkloosheidsyfer is reeds by dubbel-syfers.

Hierdie faktor is natuurlik baie groot in Suid-Afrika, waar die amp-
telike (gemanipuleerde) werkloosheidsyfer ver van die werklikheid
is, maar reeds by 25% verby is. Dit beteken dat daar (volgens ampte-
like syfers, wat miljoene onwettige immigrante uitsluit!) sowat vyf
miljoen ekonomies aktiewe Suid-Afrikaners amptelik werkloos is!  
Uiteindelik is dit belangrik om weer die aandag daarop te vestig dat

Amerika uiteindelik losgebreek het van die depressie nie deur eie
toedoen nie, maar deur die feit dat die uitbreek van die Tweede Wê-
reldoorlog hul fabrieke en industrie weer aan die gang gekry het. Stu-
dente, afgetredenes en huisvrouens het in die industrie betrokke ge-
raak en Amerika se BBPhet dramaties begin styg, soos wat uitvoere
na veral Europa toegeneem het. Ons moet onthou dat Amerika in die
eerste twee jaar van die oorlog nie ten volle betrokke was nie en dat
die Amerikaanse volk in daardie tyd eerder, weens die moeilike tye,
hul energie aangewend het om hul land se industrie op te bou.
Die vergelyking tussen die toestand van die wêreld se ekonomie

in ons tyd en dié van die era net voor die groot depressie is merk-
waardig. Veral die gebeure in Amerika is stof tot nadenke. Op hier-
die stadium sal dit onverantwoordelik wees om die duidelike te-
kens te ignoreer dat ons waarskynlik weer op die vooraand van 'n
ernstige globale ekonomiese ramp staan. 

Vir die wat selfs nog dieper in die toekoms in wil spekuleer lyk
dinge nog meer skrikwekkend. As die wêreld se grootste moond-
heid 80 jaar gelede inderdaad ekonomiese voordeel getrek het uit
'n oorlog wat die hele wêreld geraak het, wat verhoed die magte
agter die skerms om weer sulke planne te smee as die lankver-
wagte globale depressie binnekort met ons is?     

Is ANC verdeeldheid ons behoud?
Die vet is behoorlik in die vuur in die binnekringe van die ANC.
Vir baie Afrikaners voorspel dit moeilikheid. As 'n mens egter
daaroor nadink is die huidige kookpot van probleme onder die
ANC-kaders dalk net die beste ding wat op die oomblik in die guns
van die Afrikaner kan gebeur.

Dit is baie duidelik dat daar tans ten minste drie faksies in die
ANC is. Ten eerste is daar die faksie wat rondom Jacob Zuma ge-
skaar is. Dit is hulle wat op die oomblik in beheer is van die Suid-
Afrikaanse staat en hulle klou vir al wat hulle werd is aan die mag.
Hierdie faksie se oorspronklike vyand, die Mbeki-faksie, is steeds

'n groot faktor. Hulle werk egter tans hoofsaaklik agter die skerms.
Mbeki rits rond en gee homself uit as "bemiddelaar" in sommige
Afrika-lande met ernstige konflik. Tog is dit duidelik dat die meer
gesofistikeerde groep leiers in die ANC soms openlik van die hui-
dige regering verskil. Mbeki vertrouelinge soos Trevor Manuel
wat steeds in die binnekring van die regering beweeg word duide-
lik nie vertrou deur die meer radikale groep in die ANC nie. 
Intussen help die huidige regime se maghebbers hulself op groot

skaal aan die land se familiesilwer. Hulle plunder soms openlik en
steur hulle nie regtig meer aan die binnelandse media wat hier en
daar nog probeer walgooi nie. 

Die derde groep is die jeug en 'n paar ander opportuniste wat die
jeug in hul kwaad steun. Die bekkige jeugleier, Julias Malema,  is
egter duidelik 'n marionet van die sosialistiese magte. Hierdie magte
is steeds op koers om uiteindelik die beheer oor die land oor te neem
en dan van Suid-Afrika 'n volwaardige sosialistiese staat te maak.
Feit is dat faktore soos geld, mag én etniese verskille besig is om

die hitte in die huidige ANC-kookpot op te jaag. Dit lyk ook nie of
die verskille "demokraties" besleg gaan word nie. Daarom sal dit
waarskynlik op die Afrika-manier gedoen word, waar die enigste
wet wat tel is dat die sterkste sal oorleef (letterlik). 
Ja, daar kán in ons tyd nog bloed vloei. Maar dit sal natuurlik vir

ons 'n baie goeie ding wees. Dit is dalk net die manier hoe die
Afrikaner die aanslag van die barbaar gespaar sal bly, want op
hierdie stadium is ons inderdaad slegs toeskouers in die opbou na
die groot konflik.                                                                   n
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Die linkses in die samelewing streef na die oppergesag van die
mens, beter bekend as menseregte, terwyl die regse Afrikaners
streef na die handhawing van die oppergesag van God. Daarom is
dit vreemd dat regse groeperings ongemaklik voel en selfs klein-
serig is oor teregwysings van mederegses oor volksake. Teregwy-
sings is so oud soos Adam en Eva, ons kan nie daaraan ontkom nie.

Kritiek word in vandag se samelewing, waar "positiwiteit" 'n
modewoord geword het, as negatief, afbrekend en 'n verdelende
faktor onder volksgenote ervaar. Tog word volwassenes dwarsdeur
die Ou en Nuwe Testament aangespreek. Dink maar aan die Tien
Gebooie se moets en moenies, wat deur ons almal op 'n daaglikse
basis vertrap word en as sodanig rede vir daaglikse verootmoedi-
ging en skuldbelydenis dien. Vermaning is 'n Bybelse opdrag, dit is
ons plig en deel van ons godsdienstige erfenis. 
Indien ons as regses dit eens is, dat verootmoediging in volksver-

band 'n regmatige plek in ons vryheidstryd beklee en dat dit defini-
tief nie oor apartheidsondes gaan nie, laat ons dan met mekaar de-
batteer waaroor verootmoedig en bely moet word.

Verootmoedigingsbyeenkomste en 
skuldbelydenisse vir Afrikanervryheid

Dit is verstommend hoeveel verootmoedigingsbyeenkomste die
afgelope jare gekom en gegaan het. Daar was selfs 'n paar grotes
waar volksgenote in groot getalle met ewe groot verwagtings opge-
daag het. Baie dinge is bepraat en bely, emosies is opgejaag en nou,
'n paar jaar later, is die gebeurtenisse net inskrywings op die inter-
net webblaaie, terwyl die geestelike en stoflike agteruitgang onder
Afrikaners daagliks toeneem en vryheid net 'n hersenskim blyk te
wees. Kenmerkend van die agendas van al die byeenkomste, is die
afwesigheid van Afrikanernasionalisme, soos dit vergestalt het in
dr. HF Verwoerd se apartheidsera. Die era van glorie waarna ons
almal terugverlang, maar nie meer die moed het om te verdedig nie.
Foefies word beplan en bepraat om weer die ou apartheid-'toestand'
terug te kry, sonder dat dit die muishondnaam, apartheid, sal dra.
En dít kan nie!
* Van die groter byeenkomste die afgelope jare was dié van dr. Willie
Marais, 'n oud NG-leraar en leier van die Afrikaner Alliansie (Afrial).
Dr. Marais het beweer dat hy 'n "ervaring" beleef het "asof hy in die
teenwoordigheid van die Here gekom het" en dat die volgende bood-
skap van God tot hom gekom het: "Ek het 'n saak teen die Afrikaner-
volk. Hulle het hul Gelofte teenoor My verwaarloos. Daarom het Ek
vir hulle soos 'n vyand geword... Maar gaan jy en versamel hulle op
een plek, sodat hulle, hulle voor my kan verneder ...".
Om gestalte te gee aan die 'opdrag' het Afrial op 10 Oktober 2003

in die Vrystaatstadion 'n dag van verootmoediging gehou met 'n ge-
raamde opkoms van drieduisend mense. Daar was toe reeds 94
aksiekomitees landwyd gestig. 

Met die vermeende geroepenheid van dr. Marais en die veroot-
moedigingsgedeelte van dié byeenkoms, het Die Kerkpad sommer
korte mette gemaak, bloot deur die uitnodigingsbrief  te lees. Onder
meer skryf Die Kerkpad, dat die Here nie meer met regstreekse

boodskappe verskyn nie en dat dit 'n charismatiese opvatting van
die geloof is. Dat die Here ons tot verootmoediging roep, maar dit
behels bekering in alle opsigte, anders is dit maar net 'n skynver-
toon van vroomheid. Kortom is dit "... maar weer 'n poging om 'n
geestelike herlewing te bewerkstellig en Afrikaners te verenig ron-
dom die tradisionele bestaan van huisgesinne, volk en kerk, sonder
'n dieper betekenis daaraan te heg".
Vanuit nie-kerklike oogpunt was dit net 'n vertraagde voortsetting
van die NG Kerk/Broederbond anti-apartheidsaksies, wat Kommu-
nisme verromantiseer het. Buiten vir 'n samewerkingsooreenkoms
tussen dr. Dan Roodt se PRAAG en Afrial, wat skynbaar skipbreuk
gely het, is daar tans geen inligting oor waar die 94 aksiekomitees
hul bevind en wat hul doen vir Afrikanervryheid nie.
* Die Volksverootmoediging van 24 November 2007 in die Skil-
padsaal in Pretoria, het plaasgevind "nadat samesprekings gevoer
is met van die belangrikste Volks-, Kultuur- en Politieke leiers, so-
wel as leraars uit al ons tradisionele kerke ...". Die byeenkoms het
ook nie daarin geslaag om sy doelwit, naamlik die vereniging van
die Boervolk onder leiding van ons Skepper te bewerkstellig nie, ten
spyte van sterk verteenwoordiging van predikante. Bekendes soos
prof. Pont as voorsitter van Radio Pretoria en wyle mnre. Willie Marais
as HNP-leier en Eugene Terre'Blanche het ook opgetree.
* Dan was daar in 2009 die Boere-Afrikaner-Vryheidsinisiatief
(BVI) geïnisieerde Volksvergadering op die Vegkopterrein, waar
ongeveer 400 mense saamgetrek het. Vyf en dertig organisasies is
uitgenooi, waarvan net 6 teenwoordig was, te wete die AWB, Suid-
landers, BVS, PRAAG, BVI en die VVK. Individuele lede van die
volgende organisasies was ook teenwoordig: HNP, AKB, Majuba
Trust, BCVO, Verkenners, Volksbond, Die Plaaswerf, SEKLOB en
leiers van die TLU. Hieruit is 'n Geloftevolk Koördineringskomitee
(GKK) saamgestel met 'n dagbestuur van ten minste twee BVI-lede. 
Die vergadering het onder andere opdrag gegee "dat die komitee
aandag sal skenk aan volksverootmoediging", dat "Die Geloftevolk  se
vrywordingsproses moet geskoei word op die grondslag van die Volks-
geloftes" en dat die vergadering hul "eenparig gedistansieer" het "van
die gebruik van gewapende geweld in die vrywordingsproses".
Die bitter ironie van hierdie Volksvergadering op Vegkop, het skyn-

baar by almal teenwoordig verbygegaan. By Vegkop in 2009, was
almal dit eens dat die gewapende stryd vir Afrikanervryheid taboe is
– waarop die ANC/SAKP/Cosatu-alliansie natuurlik sê Viva! Mens
wonder maar hoe reken die Volksvergadering het Vegkop en Bloed-
rivier aan hul name gekom. En was daar nie 'n gewapende stryd na
die Gelofte van Paardekraal nie? 

Dié Volksvergadering is toe opgevolg by Nampopark, Bothaville,
op 8-10 Oktober 2010 waar ongeveer 120 mense byeen was en waar
'n volksverootmoedigingsgeleentheid plaasgevind het. Hierdie ver-
gadering waar mnre. Frikkie Strauss (BVI) en Gustav Müller (Suid-
landers) na berig 'n groot rol gespeel het, het weereens meer lawaai as
wol opgelewer. Volgens een van die teenwoordiges, is die feit dat 'n
Jood uitgenooi en toegelaat is om 'n spreukbeurt te hê "verregaande!".
Sommige beweer die belangrikste uitgangspunt van die vergadering 
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Afrikaners aan beide kante van die politieke en kerklike spektrum, spreek van tyd tot tyd die behoefte uit vir ver-
ootmoedigingsbyeenkomste wat gewoonlik uitloop op een of ander skuldbelydenis. Gegewe die Afrikaner se tra-
disioneel godsdienstige inslag, is dit op sigself nie vreemd nie. Dié aan die linkerkant van die spektrum wil hul
persoonlike vryheid en saligheid bewerkstellig deur te bely dat apartheid sonde was. Dié aan die regterkant wil
hul volksvryheid en saligheid bewerkstellig, sonder om te bely dat juis apartheid, die eens Christelike beskawing
in Suid-Afrika gevestig het. SUSAN BRINK bekyk hierdie verskynsel van nader, wat meermale minder met dee-
moed voor die Almagtige God te doen het, as die kitsoplossings wat deur saamgeflantste Afrikanerorganisasies
voorgehou word.



was om "na JHWH terug te keer en Hy sal 'n plan maak".
Onder die amptelike besluite is: 'n Komitee moet "ondersoek instel

na die herkoms van die volk ...", "'n volledige ondersoek geloods
word na die rol van geheime organisasies in ons volkslewe ...", onder-
soek moet "ingestel word na die teenwoordigheid van okkultiese sim-
bole in ons volksmonumente ...", "die vergadering besluit dat daar
met die optekening van die volk se sondes begin sal word sodat volks-
verootmoediging almeer met 'n sondebesef sal kan geskied" en "Die
verlange om die heilige ooreenkomste met ons Vader te eerbiedig,
moet die sentrale motivering vir ons vryheid wees en die primêre
aksie moet gerig wees op geestelike weerbaarheid". 

Nou kan gevra word, wat wil die komitee met inligting rakende
die herkoms van die volk maak? Het dit te doen met een van die
bestuurslede wat aan die buitelandse gas (Jood) verklaar het "dat hy
glad nie belangstel in Suid-Afrika as grondgebied nie, dat hy nie 'n
Boer is nie, maar 'n Israeliet is en dat hy hom in Israel wil gaan
vestig!"? Dit is nogal interessant, siende dat dr. Dan Roodt ook
reken dat die Jode gawe kêrels is. Wat die geheime organisasies en
okkultiese simbole betref, dis fait accompli, die een ís geheim, die
ander ingemessel, wat wil daarmee gemaak word? Die optekening
van die sondes sodat volksverootmoediging al meer met 'n sonde-
besef sal kan geskied, impliseer dat daar tot dusver ook ander motie-
we was. Die sondelys kan sommer by Angus Buchan verkry word,
hy speel nie as dit by skuldbelydenisse kom nie, hy oes ook sommer
in die proses, en dit is nie aartappels nie! Laastens word gepraat van
"die heilige ooreenkomste met ons Vader" wat die "sentrale motive-
ring vir ons vryheid" moet wees. Na watter "ooreenkomste" word
hier verwys? Indien hier verwys word na byvoorbeeld die Geloftes
van Boedrivier en Paardekraal, as sou dit 'n "heilige ooreenkoms"
met ons Vader wees, is dít die toppunt van oneerbiedige verwaand-
heid, waaroor gerus bely kan word. 
* So pas is kennis geneem van die derde Volksvergadering van die
GKK, te Orania in Oktober vanjaar. Die tema bly onveranderd,
"Ons huidige situasie getuig van 'n strafgerig waaronder ons ver-
keer" en bywoning is "ten einde te ywer vir die soewereiniteit van
u Volk op grond van ons Geloftes met ons Hemelse Vader, met me-
kaar en met ons nageslag".

Volksverootmoediging 

Uit bogenoemde is dit duidelik dat dit 'n vergissing is om te dink dat
Afrikanervryheid bloot deur groot volksverootmoedigingsgeleent-
hede en gepaardgaande skuldbelydenisse teweeggebring sal word. 

Daar word dikwels ook 'n soort kultusstatus gegee aan die be-
staande Geloftes, asof daar in die jaarlikse herdenking daarvan een
of ander magiese krag vir volksvryheid opgesluit lê. Ook word daar
subtiel gesuggereer dat die nie-nakoming van die Geloftes, die oor-
saak van die huidige 'onheil' in die vorm van die Kommunistiese
regering is. 

Die Geloftes van Bloedrivier en Paardekraal behels in vandag se
konteks, primêr danksegging vir onverdiende genade. Niks meer
en niks minder nie. Tradisioneel word 'n 'suiwer' dankseggings-
diens gehou, daarná word eers aandag aan die geskiedenis gegee.

Dit is so dat die Gelofte van Bloedrivier aanvanklik verwaarloos
is. Dit is ook so dat tydens die Nasionale Party se bewind tot van-
dag, daar soms misbruik van die feeste gemaak is vir politieke ge-
win. Hoe dit ook al sy, daar is ten minste sedert die apartheidsjare
jaarliks Geloftefeeste gehou tot vandag toe. Daar is ook groot getal-
le Afrikaners wat hulself distansieer van die Geloftes, hulle seseer
hulself as 't ware van die ganse Afrikaner/Boervolk se geskiedenis,
kultuur, taal en tradisies. Dis egter nie te sê dat hul nie-nakoming
van die Geloftes die oorsaak van ons ellende is nie. 
Dit dien ook vermeld te word dat Geloftes aan God nie uniek aan

die Afrikaner/Boervolk is nie. Bekendes is die Passiespele in
Oberammergau, die  IJzerwake, voorheen die IJzerbedevaart, in
Vlaandere en The Alamo (1836) in Texas.

By volksbyeenkomste vir verootmoediging waar groot getalle volks-
genote versamel, tree emosies dikwels as plaasvervanger vir logika en
beginsels na vore, net soos "Gospel"-musiek massale emosie opwek,
wat meermale niks met geloof te doen het nie. Getalle was nog nooit
'n standhoudende plaasvervanger vir eerlikheid, opregtheid en be-
ginsels nie, dit is 'n bitter les uit die geskiedenis.

Sport is steeds die Afrikaner se Achilleshiel

In die dae toe die meerderheid Afrikaners nog vir hulself gedink
het, dié dae voor die groot voorspoed wat apartheid vir al die inwo-
ners van Suid-Afrika gebring het, was die hoofspreker by volksby-
eenkomste die trekpleister. Deesdae is dit sporthelde, sanghelde,
sepiehelde en "ikone". Die Afrikanervolk se "geliefde" Steve Hof-
meyr sou glo by die Volksverootmoediging in die Skilpadsaal, op-
tree. Dat Hofmeyr oor selfliefde én los-liefde beskik is inderdaad
so, maar hoe 'n Godvresende volk hom "gelief" kan noem, gaan
alle verstand te bowe.

Die nuutste Afrikanervryheid-kitsoplossing by name die Volks-
raad Verkiesing Kommissie (VVK), oortref die Hofmeyr-trekpleis-
ter met die uitnodiging aan twee Maori's na Baberspan. Toegegee,
nie in lewende lywe nie, maar wel op TV se "groot skerm"! Dié ge-
leentheid op Baberspan, 'n ou Herstigte Nasionale Party (HNP)-
vesting, was gereël vir 24/25 Junie 2011 sodat HNP's en Wes-
Transvalers kan registreer vir die Volksraadverkiesing in Septem-
ber vanjaar. Ook om die kandidate, waarvan sover bekend sewe
van negentien HNP's is, bekend te stel. Die ideaal vir volksvryheid
sou uitgedra word en daar sou indringend gepraat word oor die
Afrikanervolk se pad vorentoe. "Diegene wat nie hulle rugby wil
misloop nie, kan die kwarteind-wedstryd op die groot skerm kyk",
aangedui op die amptelike program as "17:30 Grootskerm rugby". 
Volgens die Sharksrugby-webtuiste, was dit 'n wedstryd tussen die
Sharks en die Crusaders van Nieu-Seeland. Die Crusaders het twee
Maori's ingesluit, een as reserwe. Die Sharks het drie bontboontjie-
spelers en 'n bontboontjie as reserwe gehad – nie dat die getal bont-
boontjies die kruks van die saak is nie, maar wel die beginsel.
Afrikanerbyeenkomste selfs verootmoedigings, word vandag ge-

reël volgens die rugbykalender, rugby het die laaste sê ten opsigte
van datum en tyd. Twee Maori's het ook in 1969 die laaste sê oor
ons vryheid gehad!

Die Maori-ironie en skuldbelydenis

Benewens die gebrek aan volksverootmoediging, word die verraad
van FW de Klerk, pres. Hartzenberg, gebroeders Mulder, landbou-
leiers, Constand Viljoen et al. in die negentigs, voorgehou as die al-
leen rede vir die Kommunistiese oorname. Dít was egter net rub-
berstempels van verraaiers op 'n alreeds verseëlde pakket.

Feit is dat die Afrikaner/Boervolk se Republiek van Suid-Afrika
weggegee is die dag toe die Nasionale Party ín 1969 geskeur het
oor twee Maori's in 'n besoekende Nieu-Seelandse rugbyspan!
Daarna was dit met bal, tokse en al, onder deur die doelpale. Dit het
niks met 'n gebrek aan volksverootmoediging te doen gehad nie.
Net soos nou, was teregwysings in die wind geslaan. Vir 31 jaar
was mnr. Jaap Marais van die HNP 'n stem in die woestyn. Argu-
mente ten gunste van gemengde sport was die Afrikaner se nuwe
evangelie. Teenstand daarteen is met leuens, laster, bedrog, boe-
wery, skorsings, hoon oor die Kommunis agter elke bos-storie,
meeluistering en eier-en-tamatiegooiery begroet, waaraan die meer-
derheid Afrikaners lustig meegedoen het. Die feit dat dit 'n Kom-
munis was wat dr. H F Verwoerd op 6 September 1966 vermoor
het, het geen klokkie laat lui nie – daarvoor het Radio Pretoria se
held, John Vorster gesorg, die einste persoon wat vir dr. Verwoerd
se veiligheid verantwoordelik was.

In kort, dit was die HNP se argument dat rasgemengde sport op
SA-bodem, die dun punt van die wig is, en uiteindelik sal lei tot 'n 
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rasgemengde samelewing waarin die Afrikaner stelselmatig van sy
geestelike en stoflike erfenis beroof sal word, assimileer sal word
en uiteindelik verdwyn. Klink dit bekend? Indien wel, wat bodder
volksgenote met kantlynoortrappery, terwyl die spel se reëls in to-
taliteit geïgnoreer is en stééds in 2011 op Baberspan ignoreer word? 
Dit is die galbitterste ironie dat die HNP in 1969 die gevaar van
twee Maori's ingesien het, net om in 2011 twee Maori's as trekplei-
ster vir Afrikanervryheid te gebruik! Die HNP/VVK is soos die
kerkvader Augustinus, wat in sy jeugjare tot die Here gebid het vir
kuisheid, maar tog net nie nou nie. Die HNP/VVK wil hulself êrens
in 'n volkstaat afsonder sonder die gebruikmaking van enige
geweld in die proses, maar vir tyd en wyl wil hul nog van die ver-
bode rasgemengde sportvrug eet, nogal terwyl daar volgens hul
"laer getrek" word. Augustinus het darem bely en bekeer. Wat moet
die Afrikanerkind in 'n CVO-skool van dié huigelary dink?
As daar dan by sommige Afrikaners 'n verterende behoefte bestaan

vir volksverootmoediging versus alledaagse verootmoediging ter
verkryging van Afrikanervryheid, kan hierdie jongste hoofstuk van
skandelike skynheiligheid vir skuldbelydenis oorweeg word. 

Die VVK 'n Babelse verwarring vir volksvryheid

Dit sal die moeite loon om die negentien Volksraadkandidate se
"lewensloop" en "persoonlike opvattings en standpunte" op die VVK-
webtuiste te besigtig, alvorens daar soos in die 1992 Ja/Nee-referen-
dum met 'n Ja-stem vir die Volksraadverkiesing, 'n stok in die wiel
van Afrikanervryheid gesteek word. Met 'n tong in die kies is voor-
heen oor die kandidate gerapporteer, maar hoe meer dae, hoe meer
dinge. Intussen het die post-traumatiese stresgeval, 'n professor van
Stellenbosch met geweld bewerk, hoewel die VVK teen geweld is.
'n Regsfonds is vir die stresgeval op die VVK-webtuiste geskep,
die volk moet betaal – het die volk nie ook dubbel en dwars vir
Constand Viljoen se bravades voor 1994 betaal nie? 

Die HNP-leier en VVK-kandidaat, mnr. Andries Breytenbach,
kon kwalik sy ongemaklikheid oor dié geweld verberg en sleep toe
sommer 'n ander kandidaat, se "straatnaambord"-eskapades by.
Jan Beyers, van Huis van Oranje-faam, is nog 'n "straatnaambord"-
makker. Hy moet vyf miljoen rand vir die verkiesing insamel, waar-
van R30 000 per stempunt benodig word. Vir kostebesparing, ge-
sien die eerlikheid en opregtheid van die stemvee, beveel ons som-
mer 'n skoenboks met 'n gleuf aan of as alternatief kan 'n hoed
gebruik word – dit sal 'n goeie oefenlopie vir die hoed in die hand-
kruipery by die Verenigde Nasies (VN) wees.

As gevolg van die afwesigheid van Afrikanernasionalisme by
groot volksbyeenkomste die afgelope jare, heers daar by die VVK-
kandidate 'n Babelse verwarring oor wat reg en verkeerd is. Volks-
helde soos pres. Kruger, Danie Theron en Jopie Fourie, wat almal
by geweld in een of ander vorm betrokke was, word as rolmodelle
deur VVK-kandidate aangehang, terwyl die VVK geweld in begin-
sel afsweer. Dr. Verwoerd word as rolmodel voorgehou en dan,
teenstrydig met sy uitsprake, word apartheid verwerp en word daar
beplan om by die VN te kruip. Jaap Marais word soortgelyk mis-
bruik. Dit is mos bedrog, of  is dit maar net iets wat later met 'n
skuldbelydenis reggestel kan word? 
Ongeag Breytenbach se idee dat die "internasionale gemeenskap"

oortuig moet word dat die volk vry wil wees, gaan die verkose
'Volksraad' nie by die Zuma-regime of die VN hond haaraf maak
nie. Hulle wéét dit, daar is niks van ons wat hul nie weet nie, ons is
al vir meer as 'n eeu die onderwerp van hul grypsug en aggressie.
Juis daarom word die verbete veldtog om dr. Verwoerd se nalaten-
skap en apartheid te verguis, voortgesit. Hulle is ten volle bewus
daarvan dat die Afrikanervolk soos 'n drukkoker is, wat gereeld af-
gekoel moet word en hul slaag tot dusver met die afkoelproses.
Kyk, die HNP/VVK het al apartheid én geweld afgesweer! Dus,
solank Afrikanernasionalisme nie op die 'Volksraad' se agenda is
nie, is die VN & Kie so gelukkig soos varke in Palestina. Hulle

wéét dat Afrikanernasionalisme nie noodwendig geweld insluit nie,
maar ook nie uitsluit nie. Vir die alreeds retirerende Breytenbach se
uit verbandgerukte "volk van orde", sal die VN sê: Lamsak, ou maat,
gee my jou hand, dan maak ons jul burgers van Papbroekland.
Wanneer hierdie 'Volksraad' van lamsakke, stresgevalle, owerspe-

liges, los kanonne en "pop & rock"-aanhangers, onder mekaar in-
klim oor die grense van die volkstaatjie óf "stofkom" soos Jaap
Marais dit genoem het, en hoe dit verkry moet word, sal dit 'n "rock
& roll" afgee, wat aan die VVK-regstellende kandidaat se persoon-
like begeerte daartoe, kan voldoen.

Afrikanernasionalisme die oplossing vir
Afrikaner/Boervolkvryheid

Daar is maar net een manier vir hierdie Afrikaner/Boervolk om
weer sy vryheid te herwin en dit is om te staan en val by die resep
wat ons van ons volkshelde geërf het. Van pres. Kruger se Repu-
bliek tot by dr. Verwoerd se Republiek het Afrikanernasionalisme
die wa deur die drif getrek. Kruger sterf as banneling vir sy Repu-
bliek, Verwoerd betaal met sy bloed vir syne. Daar is gebid, oorlog
gevoer en baie bloed het gevloei vir die behoud van ons erfpag. Al
het ons die politieke mag oor onsself verloor, kan net ons onsself
beroof van Afrikanernasionalisme, niemand anders kan dit van ons
wegneem nie. Christenskap, Witmanskap en Afikanerskap is ons
aard en wese, ons sterkste wapen.

So, laat ons ons suiwer van die HNP/VVK se "love and peace"-
mentaliteit. As tyd en omstandigheid van ons vereis om te veg vir
ons reg, laat ons veg. En, as ons moed ons begewe in die krisisuur,
laat ons bid, want soos George Metcalf geskryf  het "Moed is vrees
wat gebid het". Verder stem ons saam met Jaap Marais en die pa-
triotiese Engelsman, Anthony Jacob, "Dié land is óns land" en "If
we cannot stand on our native soil and call it our own, we shall not
have anywhere to stand at all"!

Laastens, ons staan by dr. Verwoerd se stelling dat ons nie hulp
van die VN nodig het nie en ook nooit hulp van hulle sal aanvaar
nie – want dan buig ons die knie voor die Nuwe Wêreldorde.
Vir hulp sal ons soos Dawid, ons oë opslaan na die berge ... n
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Elke jaar word daar meer tyd en papier aan die verjaarsdag van die
sogenaamde swart ikoon, Nelson Mandela, gespandeer. Skoolkinders
van Afrikaanse afkoms word op 18 Julie byeengeroep om Nelson
Mandela geluk te wens. Hy word aan hulle voorgehou as tragiese
held, iemand wat  "'n martelaar sou word in die apartheidsera van
Suid-Afrika om daarna sy land aan die einde van die twintigste eeu
seëvierend 'n nuwe tydvak binne te lei". Die wat egter weier om hul-
self aan die bedenklike gemoedsrus van geheueverlies oor te gee, ken
'n ander Mandela. Sagmoedige Madiba? Wat jy waaaar kry... 
Mandela was doelbewus gekies vir die rol wat hy in die sestigerjare

speel en hy is steeds vandag die uitverkosene daarvoor, al het die rol
effens van karakter verander. In Africa and Communism staan:
"...one of the few Bantu hard-line Communists who emerged during

and after World War II ...The outside world knew him only as an
‘African nationalist’, never a Communist. But in a 62-page docu-
ment ‘How to be a Good Communist’, Mandela made no bones
about being a Communist and exhorted his comrades to ‘take part in
mass struggles initiated by the South African Communist Party, the
Congress Movement or by other political bodies within the liberation
movement.’"

"The answer was to work trough the Communist stooge states of
Africa. For this purpose, it was necessary to use a Black Communist,
not a White Communist. The man chosen was Mandela, who fitted
the picture perfectly – a dedicated ‘freedom fighter’ who had no
proven Communist record but a very solid ‘African nationalist’
record. 

"Mandela's role in the Communist-inspired violence that struck
South Africa in 1960 was a major one. There were other Bantu
behind the scenes...; there were whites, too, who masterminded the
Communism violence... But to Mandela fell the fate of doing much of
the front-line organizing.
"In 1962, Mandela made an extensive tour of Africa, concentrating

on the Communist stooge states, recruiting aid for armed revolution
in South Africa. He met with considerable success both in respect of
moral and financial backing. He also underwent intensive guerilla
training in Algeria."

Mandela die deeglik opgeleide terroris

In Rivonia, Operation Mayibuye lees mens hoe hy onderrig in ver-
woesting van geboue ontvang het, demonstrasies van mortier-vuur
bygewoon het, ure op die skietbaan deurgebring het, spesifiek
aandag gegee het aan die verskillende aspekte van politiese oorlog-
voering en in die besonder guerilla-oorlogsvoering. Hy het moeite en
tyd spandeer om 'n gedetailleerde studie te maak van die revolusies
van Algerië, Kameroen, Maleisië en Angola. Waar moontlik het hy
gesprekke gevoer met offisiere aktief hierby betrokke. Hy het
reëlings getref vir die opleiding van rekrute in die Noordelike Afrika
State en selfs in Kuba en Oos-Duitsland, met die geldelike bystand
van Rooi Sjina, die Sowjet-Unie en ander kommunistiese lande, en
die wiele aan die rol gesit vir die opleiding van die terroristiese
'Freedom Fighters' wat kort daarna in Suid-Afrika sou begin opereer.
En by sy terugkeer in SAhet hy 'n leidende rol gespeel in die beplan-
ning van die gewelddadige omverwerping van die wettige regering
van hierdie land. 

"In his ‘How to be a Good Communist’, he wrote, inter alia: ‘The
transition...cannot be effected by slow changes or by reforms, as
reactionaries and liberals often advise, but by revolution. One, there-
fore, must be a revolutionary and not a reformist...’"

In die vroeë sestigerjare was Mandela die 'moedige' verset-leier
van verdrukte Afrika. Toe die byl val en die skilpad se kop waai,
word die nuwe "ikoniese" Mandela gebore toe hy en  sy swart mak-
kers die spit moet afbyt. Weereens, die regte man vir die rol: die nuwe
rol van swart martelaar en verdrukte in Afrika. 

Dat hy doelbewus deur sy wit kamerade agtergelaat is om hierdie
rol te vul, is aan min bekend. Daar is egter deur Hlapane, een van
Mandela se swart kamerade, getuig hoedat Lionel (Rusty) Bernstein
aan die Sentral Kommittee gesê het: "Mandela is an ambitious,
undesciplined, reckless young man, who is now in jail and he can rot
in jail..." Vóór Bernstein se woorde, is aan Mandela volle beskerming
verleen deur die Kommunistiese Party. Maar daarna is beskerming
geweier. Aan Mandela is gesê: "If you get into trouble, it is your own
look-out."
Bruno Mtolo, 'n Zoeloe Kommunis, het in die Rivonia-saak getuig

hoe hulle geleer is om die Streeks Bevel onmiddellik te laat weet
sodra hulle vermoed die polisie is op hul spoor, sodat hul vroegtydig
uit die land gestuur kan word. Maar toe die dag aanbreek dat daar
gevlug moet word, is hulle  beveel om ondergronds te gaan, sonder
enige finansïele ondersteuning, terwyl mense soos Goldberg spore
land-uit gemaak het. 

Wit Kommuniste gebruik Mandela

Daar was selfs mense wat bereid was om te getuig dat inligting doel-
bewus gelek is, wat gelei het tot die inhegtenisname van Mandela.
'n Versoek dat 'n kommissie van ondersoek ingestel moet word om
Mandela se verraaiing te ondersoek, is egter deur die Kommu-
nistiese party geïgnoreer. Die rol wat Mandela sou speel het hulle
goed gepas.
Die feit dat hy 'n lid van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party

was, is deur die wêreldpers geïgnoreer. Romantiese terme, soos "the
Black Pimpernel" is aan hom toegedig. Selfs die openbaarmaking
van sy eie stukkie skryfwerk oor die doelwitte van 'n "Good
Communist" is geïgnoreer. Dat Mandela en sy makkers, Sisulu,
Goldberg, Mbeki, Mhlaba, Motsoaledi en Mlangeni skuldig bevind
is van die werwing van rekrute vir opleiding in sabotasie en guerilla
oorlogvoering in SA, van spesifieke dade van sabotasie, en die
bevordering van Kommunisme in SA, is geïgnoreer. 
Selfs Operasie Mayibye, waar Mandela in die rol van  hoofuitvoer-

der gestaan het, is ondanks dr Percy Yutar se pleidooi, deur die hof as
onvoldoende getuienis dat die aangeklaagdes saamgesweer het om
guerilla oorlogvoering in SA te weeg wou bring, verklaar. Dit sou
dan reeds deur die aangeklaagdes as onprakties en onuitvoerbaar laat
vaar gewees het.
Daar is ontken dat deur middel van hierdie fyn oorlegde plan, op 'n

vasgestelde datum, gekonsentreerde geweld op 'n niksvermoedende
Suid-Afrika losgelaat sou word; iets wat die Poqo-moorde van
1962/63 na kinderspeletjies sou laat lyk:
"The following plan envisages a process which will place in the 
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Die hele wêreld vier deesdae “Mandeladag” jaarliks op 18 Julie, die verjaarsdag van Nelson Mandela, voorma-
lige president van die ANC, stigter van dié organisasie se militêre vleuel, MK, en veroordeelde terroris wat
27 jaar in die tronk deurgebring het omdat hy hoogverraad gepleeg het deur onder andere terreurdade (massa-
moorde) te beplan in Suid-Afrika. Hoe op aarde het dit dus gebeur dat hy ewe skielik in ‘n wêreldwye “ikoon”
verander het? STIENIE VORSTER kyk in hierdie artikel na ‘n paar feite oor die ware Mandela en wys dan hoe
die media en die internasionele magte (met die Verenigde Nasies heel vooraan) Mandela met hul oëverblindery
van terroris na “ikoon” verander het.



field, at a date fixed now, simultaneously in pre-selected areas,
armed and trained guerilla bands, who will find ready to join them
local guerilla bands with arms and equipment at their disposal...
with a massive propaganda campaign both inside and outside South
Africa, and a general call for unprecedented mass struggle trough-
out the land, both violent and non-violent... a massive onslaught on
pre-selected targets which will create maximum havoc and confu-
sion in the enemy camp..."

Die skrikwekkende onthulling dat onder Mandela se aanvoering,
vier militante terroriste-groepe van 30 man elk, voorsien van genoeg
wapens, ammunisie en proviand vir 'n maand, gereed staan om Suid-
Afrika op 'n gegewe datum op vier sleutel-posisies binne te sluip en
7000 vooraf-afgerigte freedom fighters daar te ontmoet en 'n ge-
welddadige oorname te 'aktiveer', word vandag nog deur die media
geïgnoreer. 

Inligting word beheer

Op webwerwe waar Afrikaanse skoolkinders inligting vir skooltake
versamel (en let wel, dr. Verwoerd en ander volkshelde word tans
totaal geïgnoreer in die skoolleerplanne, sonder om eers moeite te
doen om hul swart te smeer), word Mandela se beeld as held gebou.
Hy word voorgehou as "...immer teen gewelddadige verset..."
Daar word gestel dat hy en sy volgelinge in 1960 daartoe gedwing

was om oor te gaan tot die roerende besluit om hul "tot gewapende
verset te wend", na die "slagting onder die oproeriges in Sharpeville"
en na "die ANC en anti-apartheidsgroepe verbied" is.

Mandela word voorgehou as 'n man wat "soveel jare verkeerdelik

opgesluit is sonder om daarna bitter te wees", "een van die wêreld se
mees geëerde staatsmanne", iemand wat "aktief betrokke (was) by
vredesonderhandelinge in die Demokratiese Republiek van die Kon-
go, Burundi en ander Afrika-lande" en "boonop pogings tot vrede in
ander wêrelddele ondersteun" het, "vriendelik en waardig soos altyd".
Mandela moes ikoon word. Sommige gaan selfs so ver om op gods-

lasterlike wyse, die woord messias aan sy naam te koppel. Hy is die
draer van die boodskap van sosialistiese bevryding van die verdruk-
te wêreld. Wat hy ookal in die verlede gedoen het, watter moord en
terreur hy in die naam van bevryding en 'struggle' gepleeg het, is hom
vrygeskeld. Hy is bo verdenking, geheilig. Sondelose. Hy is die sim-
bool van die verlosser wie se voete gewas moet word deur die berou-
volle wit sondaar. 

Daarom dat Mandeladay op blanke Afrikaner-kinders in die staat-
skole afgedwing word. En ons sal nog meer daarvan hoor in die toe-
koms. Die kans is inderdaad goed dat ons wetlik verplig gaan word
om dit wat Mandeladay voor staan, nie net op 18 Julie nie, maar op
elke liewe dag, op elke lewensterrein tot uitvoer te bring. 
Daar staan: "Mandela Day on July 18 is an annual international day

adopted by the United Nations. It is more than a celebration of
Nelson Mandela's life and legacy; it is a global movement to take his
life's work into a new century and change our world for the better."
"...take action to help change the world for the better, and in doing so
build a global movement for good. Ultimately it seeks to empower
communities everywhere. Take Action; Inspire Change; Make Every
Day a Mandela Day".
Wat jy waaaar kry?...                                                                  n
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Wat om te doen op Mandeladag (vervolg)

7AUGUSTUS 2011

A
d

v
e

rt
e

n
s
ie



AUGUSTUS 20118 ANB NUUSBRIEF

Die ANB is een van die enigste nasionalistiese organisasies in Afri-
kanergeledere wat oorgebly het om 'n skans te vorm vir die Afrika-
nervolk en teen die vyand wat soek na 'n geleentheid om die dood-
skoot aan dié volk toe te dien.

Om hierdie rede is nie alleen die voortbestaan van die ANB kri-
ties belangrik nie, maar dit is ook belangrik dat die organisasie weer
met nuwe ywer na die Afrikanervolk moet uitreik om vanuit die
kern van Afrikanernasionalisme, die res van die volk aan te trek en te
inspireer om ons verset te begin verskerp teen die huidige regime.

Die ANB sal binnekort reeds sewe jaar besig wees met hierdie
verskerpte stryd om die beginsels van Afrikanernasionalisme
lewend en aktief te hou. In hierdie tyd is die ANC en sy kommu-
nistiese en liberalistiese vennote besig om hulself voor te berei vir
die finale geveg teen alles waarvoor ons as Afrikanernasionaliste
staan. Die vraag is egter of ons van ons kant gereed is om alles in
die stryd te werp in dié geveg? 

Dit was die strekking van die boodskap wat mnr. Carel van der
Grijp, ondervoorsitter van die ANB, by dié beweging se onlangse
derde Hoofbestuursvergadering van die jaar gelewer het aan Hoof-
bestuurslede en ander besoekers.

Mnr. Van der Grijp het daarop gewys dat die ANC-regime besig
is om die skroewe van hul sosialistiese toekomsvisie al stywer vas
te draai. Dinge soos die moontlike nasionalisering van grond, fi-
nansiële instellings en myne word algemeen in die openbaar be-
spreek en dis duidelik dat dit wel op die regime se prioriteitslys is.
Juis hieroor het mnr. Van der Grijp aan die Hoofbestuur verduide-

lik hoekom dit so belangrik is om voort te gaan om op die suiwer
beginselbasis van Afrikanernasionalisme die stryd voort te sit om
uiteindelik weer ons vaderland en ons vryheid terug te kry. 

Nasionalisme staan direk teenoor die Kommunisme en om dié
rede het ons so 'n belangrike taak as Afrikanerorganisasie wat hom

kan beroep op die suiwerheid van denke, dade en beginsels. Dit
plaas die ANB histories in 'n baie belangrike posisie, want sonder
die suiwerheid van ware Afrikanernasionalisme sal ons die stryd
nie wen nie.

Mnr. Van der Grijp het ook gewys op die belangrikheid dat ons
wel in verstet moet gaan teen al die sosiale onheile wat saamgaan
met die optrede van die huidige regime. Hy het egter gesê die begin
van hierdie stryd begin by die ANB se strukture en hy het 'n beroep
gedoen op lede van die ANB om weer met nuwe ywer skouer aan
die wiel te sit.                                                                         n

DIS TYD OM DIE ANB SE LEWENSDOEL DAAGLIKS NA TE STREEF

Mnr. Carel van der Grijp, ondervoorsitter van
die ANB aan die woord op dié organisasie se

Hoobestuursvergadering.

Die Afrikaner Nasionalistiese Beweging

HELDEDHELDEDAAGVIERING 2011GVIERING 2011
U word hartlik uitgenooi om

Heldedag saam met u

Afrikanernasionalistiese volksgenote

te kom vier.

Saterdag 8 Oktober 2011

om 09:30vm 

Gereformeerde Kerkterrein

(Paul Kruger Kerk)

Hoek van Potgieter- en Kerkstrate, Pretoria

Navrae: Gerhard van der Grijp by: 082 463 2125

Epos: vandergrijp@webmail.co.za

Program 

vanaf 09:30:

l Opening en 

verwelkoming

l Kultuuritem

l Gesellige same-

syn, verversings 

in die saal

l Toespraak

l Afsluiting

l Vleisbraai

Bring u vleis

en drinkgoed

saam.

Pap en sous,

asook eetgerei

word voorsien.




