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Die ANB het die 51ste herdenking van die totstandkoming van die
Republiek van Suid-Afrika op Saterdag 2 Junie in Verwoerdburg
onder die gewapper van verskeie republiekvlae gevier.

Terwyl verskeie kunstenaars deelgeneem het aan die verskeiden-
heidskonsert, waar volks- en ligter liedjies gesing is, was daar ook
voordragte en musiekuitvoerings uit die boonste rakke.

Mnr. Johann Grobler, voorsitter van die ANB, het in sy openings-
rede weer die klem geplaas op die belangrikheid van die datum 31
Mei as baken regdeur die geskiedenis van die Afrikanervolk. Op
byna ironiese wyse het die Afrikaner besondere hoogtepunte soos die
totstandkoming van die Republiek van Suid-Afrika op dié dag sien
gebeur, maar terselfdertyd was daar ook laagtepunte wat met die-
selfde datum geassosieer word.

Grobler het feesgangers weer daarop gewys dat die ANB Repu-
bliekdag as een van die twee belangrikste datums in die geskiedenis
van ons volk beskou en dat hierdie datum om dié rede jaarliks uit-
staan op die kalender van dié beweging.
In sy feesrede het mnr. Koos Venter, voorsitter van die Jaap Marais-

tak van die ANB, gesê dat daar verskillende maniere is waarop die
totstandkoming van die republiek en die prestasies wat daarna gevolg
het, benader kan word.
Hy het gesê dis goed om vandag met trots terug te kyk na alles wat

die Afrikaner bereik het in die tyd wat ons hierdie land regeer het,
maar dat ons ook nie sekere belangrike aspekte mis moet kyk nie.
Volgens Venter is die Republiek van Suid-Afrika en alles wat onder
die leiding van die Afrikaner in hierdie land opgebou en bereik is, die

getuienis van ons volk se voortreflikheid, ons vermoë om hard te
werk en ons verantwoordelikheidsin teenoor dit wat deur God aan
ons toevertrou is.
Hy het verder die klem gelê op die feit dat Suid-Afrika se agteruit-

gang en verval sedert 1994 heeltemal in lyn is met dit wat in die res
van Afrika gebeur het sedert die sogenaamde post-koloniale era. Om
hierdie rede kan ons met reg daarop aanspraak maak dat die
prestasies van die Republiek van Suid-Afrika ook die getuienis is van
die Blankes se uitstaande vermoë om op te bou.

Hierdie feit is een van die hoofredes waarom apartheid die enigste
uitweg was as beleid in die Republiek van Suid-Afrika. Venter het
gewys op die ironie dat Suid-Afrika gegroei en presteer het in die tyd
van apartheid onder Blanke bewind. Ten spyte van die feit dat die
deure van die wêreld oopgegooi is ná 1994 en almal dié land op die
hande wou dra, is die Swart Kommuniste egter steeds besig om die
land ten gronde te rig.  
Venter het beklemtoon dat die geskiedenis bewys dat die stryd van

Afrikanernasionalisme nie net oor taal, kultuur en godsdiens gaan
nie, maar dat die aspek van ras nooit daarvan losgemaak kan word
nie. Hierdie feit maak volgens hom die stryd van die ANB uniek en
ook deurslaggewend.
Behalwe vir die sang-, musiek- en voordrag-items tydens die ver-

skeidenheidskonsert op die Republiekfees was daar ook heerlike
samesang deur feesgangers. Die winterkoue is agterna verdryf deur
'n ete van heerlike sop en vetkoek, wat deur die Jaap Marais-tak van
die ANB in samewerking met die Ellisras-tak voorberei is.           n

Die ANB vier Republiekdag in Pretoria:

DIE PRESTASIES VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA IS DIE
GETUIENIS VAN DIE BLANKE SE UITSTAANDE VERMOËNS

Feesgangers op die ANB se Republiekfees in Verwoerdburg neem deel aan die samesang, wat as afwisseling gedien
het vir die verskeidenheidskonsert waarin voortreflike sang- en muskiekuitvoerings, asook ander voordragte gehoor is.



Die Zuma-faktor
Vier jaar gelede, kort voor die ANC se groot leierskap-konferen-

sie in Pietersburg, was die land in rep en roer oor wat die toekoms

sou inhou.

Destyds het ons in hierdie nuusbrief volgehou dat Jacob Zuma

die nuwe president van die ANC sou word en dat hy uiteindelik

ook later die land se president sou word.

Hoewel daar baie debat oor die saak was, het dit uiteindelik net

so gebeur. Die belangrike aspek daarvan was egter dat Zuma met

die radikale groepe in die Swart politiek se steun aan bewind van

die party en die land gekom het.

Sedertdien het baie water in die see geloop. Baie waarnemers wil

ons laat glo dat die politieke speelveld in ons land drasties ver-

ander het oor die afgelope vier jaar. Eintlik het dit glad nie gebeur

nie. Wat wel gebeur het, is dat die skeidslyne duideliker geword

het, soos dit hoort.

Met 'n "versoeningsfiguur" soos Nelson Mandela aan bewind in

die ANC en in die land, het die propagandamasjiene van die

samelewing dit reggekry om derduisende Suid-Afrikaners te laat

glo dat skeidslyne tussen volke, rasse en gelowe afgebreek word

in Suid-Afrika en dat ons werklik 'n reënboognasie oppad na

vrede en grootsheid is.

Onder Mandela se opvolger, Thabo Mbeki, was daar steeds die

element wat probeer het om die groot gaping tussen die lewens-

en wêreldbeskouing van die Westerling en die Afrikaan op die

agtergrond te skuif. Mbeki self was net te veel van 'n introvert en

hy het nie met dieselfde oorgawe as Mandela die leuen van ver-

soening verkoop nie. Mbeki het ook die probleem gehad dat hy

nie dieselfde "ikoon"-status as Mandela gehad het nie en omdat

hy vir die grootste deel van sy lewe aan die Engelse kultuur bloot-

gestel is, was daar tussen hom en die Swart massas 'n onoorkom-

bare kloof. Mbeki het nie met dieselfde gemak as Mandela die rol

van internasionale staatsman gespeel, wat terselfdertyd steeds op

sy eie mense se golflengte kon kommunikeer nie.

Hierdie probleem het Jacob Zuma natuurlik gladnie. Omdat

Zuma ook uit die binnekring van die radikale Swart politiek kom,

kry hy dit net so maklik soos Mandela reg om tegelyk die presi-

dent van die land as die populistiese Afrikaan te wees.

Baie Afrikaners het die afgelope paar jaar belangstelling begin

verloor in die wel en wee van die Swart politiek. Onder Zuma se

leiding en met die radikale groepe wat die naald oppad na die vol-

gende "revolusie" soms in die rooi gedruk het, het die hele reën-

boognasie-idee en die versoeningspraatjies inderwaarheid soos

mis voor die son verdwyn en in Suid-Afrika word rasse-polarise-

ring weer 'n alledaagse verskynsel. Hierdie situasie word aange-

help deur die feit dat die Zuma-regime, ná byna 20 jaar van beheer

in die land, só mak geraak het in hul korrupte aanslag, dat die

media se pogings tot verdoeseling van skeidslyne deesdae byna

nie meer bestaan nie. Die persepsie en realiteit het een geword –

almal weet nou dat Afrika oral dieselfde is en dat onbevoegdheid

en korrupsie wel skynbaar deel van die Afrikaan se psige is. 

Die plofbaarheid van hierdie situasie in ons samelewing word

duideliker as dieselfde ou agente van die magte agter die skerms

weer gebruik word om Afrikaners te probeer paai, sonder dat daar

regtig in die openbaar tekens was dat Afrikaners die gevaar besef

en hulle daarop voorberei. Skielik kruip verraaiers en gediskredi-

teerde profete van die reënboognasie soos prof. Willie Esterhui-

zen en Max du Preez weer uit hul gate en probeer via die hoof-

stroom media om Afrikaners te laat glo dat dinge nie regtig so sleg

gaan as wat dit op die oog af mag lyk nie.  

Dit is in hierdie omstandighede dat die verdeelde en ernstig on-

dermynde ANC aan die einde van die jaar weer hul leiers vir die

volgende vyf jaar moet kies. Gebeure by die onlangse ANC be-

leidsindaba in Midrand het weer gewys dat die spanning in die

groter ANC-familie reeds baie hoog oploop. Ook by 'n onlangse

Nelson Mandela-gedenklesing in Venda, waar die vuiste behoor-

lik geklap het tussen Zuma-ondersteuners en ander faksies, was

dit duidelik dat dinge lelik kan raak in daardie geledere. 

Hulle sal dit ontken, maar dis 'n feit dat etniese spanning deel is

van die groeiende probleme in die ANC sedert die tweestryd

tussen Mbeki en Zuma op so 'n dramatiese wyse deur Zuma

gewen is. Daar is natuurlik ook ander faktore wat die wedywer-

ing en vyandskap tussen die faksies versterk. 

Ironies genoeg is dit steeds baie maklik om die koers van die

ANC te bepaal. Hulle sal rondpraat en allerlei eierdanse uitvoer

om verwarring te saai, maar hulle sal altyd op koers bly met hul

kommunistiese agenda.

Vraag is nou: waarop stuur al hierdie woelinge af? Waar gaan dit

eindig? Ons lewe in Afrika. In Afrika geld die reël dat die sterkste

sal oorleef. In Afrika word daar baie maklik "tot die dood" baklei

as dinge warm raak. Daarom is dit ook nie onmoontlik dat die

huidige stryd tussen die faksies in die ANC-familie bloedig kan

raak nie.

Die Hervormers

Buitestaanders het die stryd in die Hervormde Kerk die afgelope

paar jaar met belangstelling en soms ook kopskuddende verba-

sing dopgehou.

Dié kerk was natuurlik nog altyd bekend as die "volkskerk",

waar Afrikaners eksklusief kon aanbid en hulself in hul geloofs-

oortuiging kon uitleef.

Die huidige aanslag kom egter 'n lang pad, maar dit was ook baie

voorspelbaar. Die aanslag gaan daaroor om die kerk se hele iden-

titeit te verander, sodat die eksklusiwiteit daarvan moet verdwyn.

In die proses is daar egter een interessante aspek wat ook by ander

kerke voorgekom het wat deur die liberale humanistiese aanslag

getref is. Die profete van verandering het skielik ontdek dat die

verlede verkeerd en sondig was teenoor die "medemens". Nou

moet alles verander.

Daarenteen is daar 'n groep standvastiges wat die nuwe liberale

neigings verwerp. Hulle glo aan die Woord wat sê dat God en sy

gebod gister en vandag dieselfde is en môre ook so sal bly. 

Die ironie van hierdie situasie is eerstens die feit dat so baie

Afrikaners hulle daarmee op sleeptou laat neem. Dit bewys die

sukses van die vyand se breinspoelmetodes en hoe Afrikaners nie

meer vir hulself kan dink nie.

Tweedens is dit net so ironies dat daar verwag word dat diegene

wat standvastig bly, die kerk moet verlaat om opnuut hul eie heil

te vind. Waarom moet dit elke keer só gebeur? Waarom kan die

profete van verandering nie die strukture verlaat en dan weer op

'n ander plek nuut begin nie?                                                     n
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DIE ANB SE REPUBLIEKFEES IN BEELD

Mnr. Koos Venter, voorsitter van die ANB se Jaap
Marais-tak, in aksie tydens sy feesrede.

Die ANB se voorsitter, mnr. Johann Grobler, aan die woord.

Petrea Zeevaart (regs) het ’n puik solovertoning op
die viool gelewer en ook saam met haar ma, Lydia
(klavier) opgetree. Hier is ma en dogter kort na een

van hul uitvoerings.

Jofranie Venter, bekende sangeres en
liedjieskrywer, was een van die kunste-

naars wat by die ANB se Republiekfees in
Verwoerdburg opgetree het.

Met die ANB-vlag langs haar, lewer Nelia Grobler haar voordrag
tydens die verskeidenheidskonsert.

Johann Grobler jr. het die feesgangers
op die ANB se Republiekfees vermaak

met ’n voortreflike voordrag.

Hansie Malherbe was ook een
van die dapper jongmanne wat
’n voordrag gelewer het op die

ANB se Republiekfees. 



l "En toe ook daardie hele geslag by hulle vaders versamel is,
staan daar 'n ander geslag ná hulle op wat die HERE en ook die
werk wat Hy vir Israel gedoen het, nie geken het nie. 
En die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van
die HERE: hulle het die Baäls gedien"

-Rigters 2:10 - 11

Die res van hierdie hoofstuk in Rigters vertel baie duidelik aan ons
wat die gevolge van daardie onkunde van God se volk was! Ons
het 'n Godgegewe opdrag om ons kinders op te voed in Sy Wysheid
soos aan ons geopenbaar word deur Sy onfeilbare Woord! Vandag
sit ons met talle voorbeelde wêreldwyd van wat gebeur wanneer
ons hierdie opdrag versaak. Om die omvang van die probleem van
die leer van evolusie in die samelewing te begryp moet ons na die
wêreldverhoog kyk. Evolusie is daar begin leer lank voor dit in
Suid-Afrika prominent geword het. Vandag sien ons hoe baie intel-
ligente mense agter hierdie filosofiese teorie, (dit is 'n filosofiese
teorie) aanloop, wat rampspoedige gevolge inhou vir ons samele-
wing sowel as vir ons siele in die ewigheid wat kom! Hierdie is
geensins 'n volledige beredenering van die evolusieleer nie aange-
sien volumes op volumes geskryf kan word, en oor die onderwerp
al geskryf is. Die doel van hierdie skrywe is om die gevare daarvan
uit te wys sodat ons nie ons kinders en onsself  skaad deur ons
onkunde nie.
l "Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet
wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasdheid
van hulle gemoed nie - mense wat verduisterd is in die verstand en
vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is
vanweë die verharding van hulle hart;"

- Efe 4:17 - 18

Hoekom evolusie?

Wat is die doel van die leer van evolusie? Waarom word dit so sterk
bevorder en beklemtoon in ons skole en universiteite? Waarom
word wetenskaplikes wat dit nie onderskryf nie gediskrediteer?
Wat word bereik deur die skeppingsverhaal van Genesis en die
daaropvolgende hoofstukke, spesifiek Genesis 1 tot 11, te ontken?

As jy wil weet wat die waarheid van die Bybel is, gaan na jou
vyand, hulle weet presies! Kom ons kyk na die woorde van 'n paar
wetenskaplikes en aanhangers van die evolusieleer: 
l ".....belief in modern evolution makes atheists of people. One can
have a religious view that is compatible with evolution only if the
religious view is indistinguishable from atheism... Let me summa-
rise my views on what modern evolutionary biology tells us loud
and clear... there are no gods, no purposes, no goal directed forces
of any kind. There is no life after death..."

- William B Provine, professor in Biologiese Wetenskappe,
Cornell Universiteit, 1994.

l "The most devastating thing though that biology did to
Christianity was the discovery of biological evolution. Now that we
know that Adam and Eve never were real people, the central myth
of Christianity is destroyed. If there never was an Adam and Eve,
there never was an original sin. If there never was an original sin,
there is no need of salvation. If there is no need of salvation, there
is no need of the saviour. And I submit, that puts Jesus, historical
or otherwise, into the ranks of the unemployed. I think that evolu-
tion is absolutely the death knell of Christianity." 

- Frank Zindler, American Atheist, 1996.

l "It becomes clear now that the whole justification of Jesus' life
and death is predicated on the existence of Adam and the forbidden
fruit that he and Eve ate. Without the original sin, who needs to be
redeemed? Without Adam's fall into a life of constant sin, terminat-
ed by death, what purpose is there to Christianity? None."

- Madilyn M O'Hare, American Atheist Association. 

Hier wys die draak vir ons sy gesig! Hierdie woorde spreek vanself.
Die groot dryfveer agter evolusie is die aanslag op Jesus Christus en
niks meer nie. Daar is  geen plek vir God in die evolusieleer nie!
Dit is wat die sogenaamde "teïstiese evolusie" van vandag so ge-
vaarlik maak! Daar is talle teoloë wat die leer van die evolusie met
die skeppingsverhaal in Genesis  probeer versoen met rampspoedi-
ge gevolge. Hierdie twee leringe is onversoenbaar en deur hulle on-
kunde of onvermoë om standpunt in te neem oor die Bybelse waar-
heid, speel hulle reg in die hand van die vyand. Dit kan duidelik ge-
sien word uit die volgende stelling:

l "I guess my religious background is liberal Protestant. Current-
ly, I would describe myself as a humanist or a nontheist. I have
found that the most effective allies for evolution are people of the
faith community. One clergyman with a backward collar is worth
two biologists at a school board meeting any day! …What we [such
clergy and atheists] have in common is that we want to see evolu-
tion taught in the public schools …" 

- Dr Eugenie Scott, 
National Centre for Science Education, Amerika.

Christene moet staan by die onfeilbare waarheid van die Woord.
God verander nie, Sy waarheid bly dieselfde van die begin van die
skepping af tot in ewigheid en Hy gaan geen kompromieë aan nie.
Die uiteinde van geloof in evolusie is ateïsme en uiteindelik verdor-
wenheid. As ons nie die begin van die Bybel  as gesaghebbend aan-
vaar nie, hoe kan ons dan die verlossingsboodskap aanvaar soos
alreeds uitgewys? Jesus se koms, kruisiging en opstanding is juis
die gevolg van Adam en Eva se sondeval! 

Die impak op ons kinders

In 'n studie onderneem in 2003 deur die Dartmouth Medical School
in Australië is bevind dat kinders se breine ontwerp is om verbonde
te wees aan gesaghebbende gemeenskappe. Hulle soek antwoorde
op die betekenis van lewe en hulle lewensdoel. Kerkbywoning,
m.a.w die beoefening van hulle Christelike geloof bied 'n groot
mate van beskerming teen geestesongesteldheid. Dit gee standvas-
tigheid in 'n anders stormagtige wêreld. In November 2003 is die
volgende deur die Sydney Sun Herold gepubliseer rakende kinders
in Australië:
l "As churchgoing slumped, so did children's emotional well being...
a staggering 20% have mental health problems... has developed
since WWII"
l "Suicide by males aged 15 - 19 has quadrupled in the past 30
years."
Die tendens word ook in ander wêrelddele weerspieël tesame met

die totale minagting van ander, die afbreek van gesinswaardes as-
ook 'n totale verval in morele waardes. Ons is wel bekend met die
gebeure wat afgespeel het tydens die "Columbine massacre" in
Amerika waar twee seuns wapens gevat het en hul mede skoliere
afgemaai het. In 'n dagboek van een van die leerlinge het die motief
vir die optrede duidelik 'n evolusionistiese ontstaan: "...we're going 
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hierdie ideologiese teorie te ontbloot. Hierdie artikel wys hoe die teorie van evolusie gebruik word om die

fondament van die Christendom op baie slinkse wyse te probeer afbreek.



to kick natural selection up a notch..." Sien die proses van evolusie

was volgens hulle effe stadig en hulle wou dit aanhelp! 

l "What is the meaning of life? Simply to ensure the continuity of

the DNA.." - Prof John Carmody, 

Universiteit van New South Wales, 2002

Bogenoemde stelling is die logiese gevolgtrekking van die leer van

evolusie. Wat het dan na die tweede wêreldoorlog gebeur wat mee-

bring dat die wêreld, en veral ons kinders, in so krisis is. Evolusie

is eers in die vyftigerjare sterk in wêreldse opvoedingsisteme inge-

voer en het werklik momentum gekry vanaf die laat vyftigs en ses-

tigs. Sommige lande soos Suid Afrika is veel later eers daarmee

gekonfronteer. 

Wat leer dit ons kinders? Daar is nie so iets soos 'n God nie. Ek

besluit self wat reg en verkeerd is. Niemand kan my voorskryf wat

is moreel aanvaarbaar en wat nie. Die sg. "survival of the fittest", as

ek jou kan onderkry, hoekom nie? Die belangrikste is egter dat daar

geen verantwoordbaarheid is nie! Nie teenoor God nie en ook nie

teenoor my medemens nie! 

Terloops, dit was 'n groot dryfveer agter die reeksmoordenaar, Jeff

Dahmer, wie sy slagoffers geëet het se optrede, soos blyk uit die

volgende:

l "If a person doesn't think there is a God to be accountable to

then what's the point of trying to modify your behaviour to keep it

within acceptable ranges? That's how I thought anyway. I always

believed the theory of evolution is the truth, that we all came from

slime...."

Ons vat hierdie kinders met hul ingeboude soeke na ankers en ver-

tel hulle daar is nie. Vertel hulle daar is geen doel of betekenis aan

die lewe nie en dan staan ons grootoog en tongklik oor die verval

van ons jeug. Dit terwyl ons self verantwoordelik is daarvoor om-

dat ons, ons Godgegewe opdrag versaak! 

Die wetenskap

Om Goddelike skepping te onderskryf beteken geensins dat mens

anti-wetenskap is nie. Van die baanbrekers op die gebied van die

wetenskap het die skeppingsverhaal onderskryf en God geëer oor

hulle ontdekkings rondom die skepping! Grootliks dieselfde be-

wyse word deur beide kante gebruik! Dit is 'n geval van die inter-

pretasie daarvan. Daarom dat aan die begin verwys is na evolusie

as 'n filosofiese teorie of alternatiewe "geloof".

Ons lewe in 'n sekulêre wêreld, een wat al hoe meer die Almagtige

God ontken deur sg. bewyse. Ons lewe ook in 'n tyd waar integriteit

aan die verdwyn is en die wetenskappe is nie hiervan gevrywaar

nie! Oneerlikheid in die wetenskap is lankal 'n bekommernis in die

veld. Daar is talle voorbeelde wêreldwyd van onetiese optrede.

In 'n opname  rakende die integriteit van wetenskaplikes gedoen

deur die Wetenskapjoernaal, Nature is die volgende bevind:

l Meer as 5% wetenskaplikes het data uitgegooi omdat dit vorige

navorsing weerspreek het.

l Meer as 15% het erken dat hulle navorsingsresultate verander of

geïgnoreer het om borge tevrede te stel.

'n Verdere probleem van die wetenskap is dat die mens feilbaar is.

Kyk maar net hoeveel keer deur die geskiedenis heen het weten-

skaplike bevindings oor 'n onderwerp al verander soos wat ons

meer leer. Die sg. "junk DNA" is 'n goeie voorbeeld van hoe ge-

vaarlik dit is om met oogklappe aan te loop! Vir jare is hierdie DNA

afgemaak as oorblyfsels van die proses van evolusie met geen doel

meer nie en grootliks geïgnoreer. Later word toe uitgevind dat hier-

die DNA krities belangrike inligting bevat oor 'n groot aantal siek-

tes wat ondermeer kanker en Alzheimers insluit! Wat het dit die

mediese wetenskap en die mensdom nie gekos nie!? 

Dit is nie alleen die wetenskap wat deurloop onder oneerlike mens-

like optrede nie. Vandag is daar baie wat ook die Bybel so selektief

hanteer en aanpas om hulle standpunte te regverdig ook met ramp-

spoedige gevolge. Dit het tyd geword dat ons ophou rebelleer en

terugkeer na die waarheid van God se Woord deur Hom aan ons

geopenbaar sodat ons nie self, of ander laat struikel nie! 

l "Voorwaar Ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie

soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie."                    

- Markus 10:15

Tekens van die tye

l "Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat ver-

lore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God;"

- 1 Kor 1:18

Die Woord van God het dwaasheid geword in die oë van vandag se

wêreld. Ons het egter nie nodig om ons te laat vang deur hierdie

strik wat die Satan vir ons gestel het nie. As ons, ons harte oopmaak

in alle eerlikheid en opregtheid sal ons die waarheid weet. Sal u ook

weet of hierdie artikel leuen of waarheid is! God het aan ons elkeen

'n verstand gegee om te kan dink. Om dit egter volkome in Sy diens

te kan aanwend moet ons eerstens ons harte aan Hom gee.

Dan volg die brein en verstaan ons eers werklik en dan maak dit

vir ons sin!

Die wêreldverhoog is vir ons 'n aanduiding van wat aan die kom

is in Suid Afrika vir die toekoms. Drie generasies van die leer van

evolusie en dis chaos! Laat ons nie dieselfde fout begaan en oor

twintig jaar ook daar wees nie! Ons kinders is kosbaar vir God,

moenie hul laat struikel nie! Ouers, raak betrokke by julle kinders!

Kyk na wat hulle op skool leer en sorg dat hulle die waarheid het!

Laat jou kinders in 'n skool met Christelike waardes skoolgaan,

daar is skole waar die mite van evolusie nie as wet geleer word nie!  

Die belangrikste, wees 'n voorbeeld vir hulle van hoe 'n persoon-

like verhouding met Jesus Christus lyk!

l "En elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in My glo, laat

struikel, dit is beter vir hom as 'n meulsteen om sy nek gehang en

hy in die see gegooi word."
- Mar 9:42
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Mnr. Van der Grijp het in sy toesprake dit benadruk dat die ANB
nie 'n politieke party is nie, maar dat dit ten doel het om die stryd
van Afrikanernasionalisme te laat herleef  en weer rondom hierdie
beginsels te versamel. Dit is egter nie moontlik om politiek te ver-
my nie. Die aanslag op die volk word immers deur politieke beslui-
te geloods.
Die Afrikanervolk is nou meer as ooit verdeeld en ons volk staan

op die punt van totale uitwissing.  
Die taak van die ANB is om die volk daarbuite in te lig en te waar-

sku teen dié wat die volk wil weglei van die ware stryd. 
Hoe is dit moontlik dat 'n volk wie se geskiedenis getuig van

heldemoed en stryd, vandag in hierdie toestand verkeer? 'n Volk
wat bereid was om alles op te offer vir die behoud van sy vaderland
en vryheid. 'n Volk wat die respek van sy vyande afgedwing het
met sy beginselvastheid, sy geloof in God en die heldemoed van
man, vrou en kind, om vry te wees en om 'n volk te wees. 

Was ons stryd tot hier dan verkeerd?

Wat het dan verkeerd gegaan dat hierdie volk sy vaderland verloor
het? Of het hierdie volk werklik tot die besef gekom dat sy geloofs-
oortuiging en lewensbeskouing verkeerd was? Dat dit verkeerd
was om nie toe te gee aan die Engelse juk nie? Moes ons dan eerder
verengels? Was ons verkeerd om nie toe te gee aan die oproep van
Brittanje om Suid-Afrika in 1960 aan die Swartes te oorhandig nie?
Was ons verkeerd om eerder 'n Republiek uit te roep? Was ons ver-
keerd om nie te verbaster nie?

Ons moet dit vir mekaar duidelik stel dat dit nie die geval is nie.
Ons moet mekaar daarop wys dat dié deel van ons volk wat vasge-
hou het aan die beginsels van nasionalisme, net soos ons voorge-
slagte, bereid was om sy duurgekoopte vryheid en vaderland tot die
dood te verdedig. 
Getuienis hiervoor is die bos-oorlog tot kort voor 1994. Ons moet

onthou dat, terwyl hierdie jong seuns geveg het op die grense vir
die behoud van ons vryheid en vir die behoud van Blank Suid-
Afrika, het die verkose leiers oor dieselfde grense met die Kommu-
nis onderhandel en oorgawe praatjies gevoer. 'n Beleid van 80%
polities en 20% militêr is gevolg en die oorlog is doelbewus vir jare
uitgerek om die volk tot uiteindelike oorgawe van mag en onder-
handelings te dwing.
Dit bly ’n feit dat die Afrikanervolk 'n gelowige volk is wat hul op

God beroep. Hiervan is daar baie bewyse in die geskiedenis. Juis
hierom mag ons nie eenvoudig die stryd laat vaar en aanvaar dat
die antichris ons uitoorlê het nie. 

Verraad in die 1992-referendum

Ons mag nooit vergeet nie dat ons volk uitgelewer is deur verraad.
Onthou ons nog die 1992 referendum? Die vraag om te gaan onder-
handel vir ’n beter bestel, maar ook die versekerings dat daar weer
teruggekom sal word na die volk vir ons goedkeuring by die stem-
bus voordat die finale stappe tot die onderhandelings gedoen sal
word. Hiervan het eenvoudig niks gekom nie!
.  Daarna het al die ander verraad gevolg – die Volksfront, die Boere
Krisisaksie en ander strukture wat die oorgawe moes stuit, maar
wat onder beheer van die vyand was. 
Onthou ons die oproep van Constand Viljoen om deel te neem aan

die 1994 verkiesing en dan na die oorgawe te onderhandel vir self-

beskikking en 'n Volkstaat?  Onthou ons die BKA? Dit was goeie
manne wat bereid was om die oorgawe met geweld teen te staan.
Hulle is in Maart 1994 opgeroep na Bophuthatswana om 'n ANC
oorname te stuit. maar toe word hulle in 'n lokval gelei.
Die teregstelling-moorde van mnre. Wolfaart, Fourie en Uys daar

in Bophutatswana, wat wêreldwyd en ook hier in Suid Afrika uit-
gesaai is, is deeglik beplan deur die vyand, sodat Afrikaners oor-
tuig moes word om eerder te onderhandel met die Kommuniste.

Afrikaners moet ten alle koste deelneem aan bestel

Vanaf 1994 word daar gepoog om die Afrikanervolk by die stem-
bus te kry, om die volk te oortuig om hierdie grondwet te aanvaar,
om die Afrikaners te kondisioneer om die sogenaamde konstitusio-
nele weg te volg. Hiermee saam word die Volkstaatgedagte gepro-
pageer as die enigste uitweg, die konstitusionele weg. Daardeur
word hierdie verradelike bestel nie verwerp nie, maar word jy deel
daarvan. Daarmee vereenselwig jy jou met die bepalings van die
grondwet en alles wat daaruit mag voortvloei.

Die Volkstaatgedagte is niks anders as 'n kommunistiese set wat
soos ’n strik vir die Afrikaner gestel is. Die Volkstaatgedagte is
propaganda wat vir die volk voorgehou word as die oplossing vir
al ons probleme.

Hoeveel Afrikanerorganisasies is onwetend deur die Kommunis
geïnisieer en watter invloede het hulle op dié organisasies en op die
volk se denke gehad? Hierdie vraag raak nou weer relevant, want
daar is deesdae weer organisasies wat die geskiedenis van die vroeë
negentigerjare wil herhaal.
In teenstelling hiermee was Christelike Afrikanernasionalisme nog

altyd die anker vir die Afrikanervolk en hierdie lewensbeskouing
loop soos ’n goue draad deur elke suksesverhaal van ons volk.

Die hedendaagse alternatief

Wat is dus die alternatief vir die Afrikanervolk van vandag?
Die Afrikaner Nasionalistiese Beweging roep hierdie volk op tot

stryd. Die ANB roep die volk op om te verenig op die beginsels van
Afrikanernasionalisme. 

Die voorkeur van die eie, die liefde vir die eie. Dít is een van die
innerlike oortuigings waaroor ons moet saamstem. Dan kan ons
begin om diegene wat uit innerlike oortuiging bymekaar hoort,
bymekaar te bring. 

Die dapperes is die Bittereinders van ons tyd –  die wat die stryd
voortsit in die geloof.  Dié wat trots is op hul Witmanskap, hul volk,
hul taal, tradisie en kultuur. Met eenhoeid onder ons ten opsigte van
hierdie kernbelangrike sake sal ons weer kan verenig onder die
leuse van “Eendragt maak mag!” 
Die ANB weet watter eise die stryd stel aan elke volksgenoot. Die

ANB deins nie terug vir die eise van die stryd nie. 
Dit is egter belangrik dat ons weet dat hierdie bestel in duie gaan
stort en dat so ’n gebeurtenis met geweld gepaard sal gaan. Geweld
en anargie sal heers en ons sal uitgelewer wees aan die genade van
die Swart barbaar, moord en doodslag sal heers. As dit gebeur staar
ons selfs totale uitwissing in die gesig.

Die ANB moedig Volksgenote aan om volksgerigte selfbesker-
mingstrukture op die been te bring of om by reeds bestaande struk-
ture in te skakel soos byvoorbeeld die Volksbrandwag, of self by 

ANB NUUSBRIEF

DIS TYD VIR DIE HERLEWING VAN AFRIKANERNASIONALISME
6 JULIE 2012

(Vervolg op bl. 7)

TYDENS vergaderings wat gehou is op Ellisras en Thabazimbi, het MNR. CAREL VAN DER GRIJP

(ONDERVOORSITTER VAN DIE ANB) gesê dat die tyd vir die herlewing van Christelike Afrikaner-

nasionalisme, as enigste uitweg om weer 'n vrye volk in ons vaderland te kan wees, nou ryp is. Hierdie

artikel is ‘n opsomming van sy toesprake by dié geleenthede.



u plaaslike buurtwag of plaaswag. 
Die ANB is nie onrealisties oor die pad vorentoe nie. Die helde in

ons verlede het nooit gedink dat hul optrede tot aansporing sal dien
vir die nageslag nie. President Paul Kruger was in 'n oorlog teen
Brittanje en 27 000 vroue en kinders het in die konsentrasiekampe
gesterf.  Nooit het hul besef dat hul vernedering en leiding die volk
sou besiel om die stryd voort te sit, wat weer sou lei tot die totstand-
koming van die Republiek van Suid-Afrika in 1961 nie.

Ons sal weer Godvresend en eensgesind moet word.  Daar sal 'n
tyd aanbreek wanneer die laer gesluit sal moet word om reg te
maak vir die finale aanslag. Die wat dit ignoreer sal buite alleen die
woede en wreedheid van die barbaar ervaar!

Ons sal ons weer tot ons Skepper moet wend. Weer die Gelofte
bevestig, weer in die geloof die stryd stry.  Die grense sal waarskyn-
lik met bloed getrek word. Daar sal waarskynlik nooit weer met 'n
kruisie of deur onderhandeling vryheid vir hierdie volk wees nie.
Nie in 'n Volkstaat of in geheel Suid-Afrika nie.

Daarom moet ons sorg dat ons dade en vernedering vandag, tot
aansporing vir die nageslag sal dien. Om die stryd voort te sit moet
ons nie toegee nie, nie van die stryd onttrek nie!  Ons teenspoed kan
dalk die nageslag se voorspoed verseker.
Vandag lyk die toekoms donker. Laat ons stryd vandag vir dié wat

na ons kom begeester en aanspoor tot nog groter dade! 
Daar kan dalk mense wees wat bespiegel dat in hierdie laat sta-

dium van ons volk se nood, daar nie meer tyd oor is om die herle-
wing van nasionalisme by ons volk te bewerkstellig nie. Feit is eg-
ter dat alle ander pogings om ons volk van ondergang te red, nie
kan en sal slaag nie, indien Afrikanernasionalisme nie herleef nie, 
Die Afrikaner sal nie vir sy regte opstaan en eis wat hom toekom,

voordat die vlam van nasionalisme hom nie daartoe dryf nie. 
Die ANB wil hê dat die Afrikaner sy vryheid met trots moet her-

win. Ons wil nie met verwarrende en misleidende planne voren-
dag kom of deelneem aan aksies wat meer verwarring skep en uit-
eindelik die volk so  verstrengel dat daar geen uitkom kans meer
oor is nie.
Die ANB doen 'n beroep op hierdie volk om dié wat jou wil onder-

werp aan hierdie grondwet of wat jou deel van hierdie bestel wil
maak, wat jou op die konstitusionele weg wil plaas, te verwerp. 

Die  Afrikaner Nasionalistiese Beweging is gestig om die stryd
wat ons vaders begin het, voort te sit.  Om ons selfrespek te herwin,
om terug te keer na ons God, om terug te keer na hoë sedelike waar-
des, terug te keer na Christelike Afrikanernasionalisme.
Om hierdie grondslag en doelstellings uit te leef bring jou tot ver-

set, daardie doelstellings vereis van jou om NEE te sê!  Om nee te
sê, is verset. Nee vir hierdie Goddelose bestel! Nee vir rassever-
menging! Nee te sê vir verbastering.

Ons moet nee sê vir hierdie onderwysstelsel waar u kind van sy
geloof en sy volk vervreem word. 
Ons moet ook nee sê vir regstellende aksie en grondhervorming.

Les bes, ons moet ook nee kan sê vir die valse leraars en teoloë  wat
hierdie volk en sy geloofsoortuigings tot sondaars van die mens-
dom verklaar. Om nee te sê vir sogenaamde volksorganisasies wat
die pad van Christelike Afrikanernasionalisme verlaat het, is ons
plig en ook ons roeping as nasionaliste. 
Die ANB roep ons op om terug te keer na die stryd van die Chris-

ten Afrikanernasionalis en nie te berus in die onreg wat teen ons
gepleeg is nie. Om terug te eis dit wat van ons ontneem is en in ver-
troue in ons God, met ons oë op Hom gerig, die stryd op te neem.

Raak betrokke by die stryd

Deur betrokke te raak, sal die eerste tree gegee word op die pad na
vryheid. Feit bly staan dat dit die enigste weg tot vryheid is. Die
weg wat 'n Kruger, 'n Steyn, 'n De Wet, 'n Hertzog, 'n Malan, 'n

Strijdom, 'n Verwoerd en 'n Jaap Marais gevolg het. Dit is op die-
selfde pad waarop die ANB gevind word. Hy roep almal op om
saam te loop op hierdie pad. 
Om mnr. Jaap Marais aan te haal wat hy by geleentheid gesê het.

"Daar is 'n vrede wat die dood is, en daar is 'n oorlog wat die lewe
is. Die volk wat nie waardes het nie, wat nie geloof het nie; so 'n
volk gee oor, want hy het niks om voor te veg nie; en niks om te
verdedig nie, so 'n volk word met oneer van die aarde weggevee...”
Die Afrikanervolk het die waardes, die geloof, die wil en die deur-

settingsvermoë. Die bloed van ons voorgeslagte vloei in ons are.
Hulle het stryd gekies om te kan lewe en hierdie land ongeskonde
aan ons na te laat. Daarom moet ons hulle voorbeeld volg, sodat
ons kan lewe, om ook hierdie land van ons ongeskonde na te laat
aan hulle wat na ons sal kom.

Dié land is óns land

Die Republiek van 1961 is óns, die Afrikaners, se land. Ons het
hom wettig bekom. Ons het hierdie land verdedig teen die Britse
magte, teen Swart barbaar, teen die kommunistiese wêreldmagte.
Ons het oorloë geveg vir die behoud van hierdie land.  Die land wat
bekend gestaan het as Blank Suid-Afrika. Die grondgebied in
Blanke besit, soos op 31 Mei 1961.

Nou is die vraag: Is ons nog bereid om die offers te bring?
Die Afrikaner bevind hom op die ashoop van die wêreld, alles wat

vir hom heilig is, is hom ontneem.  Die tyd sal kom, en moet kom,
wanneer die vlam van Afrikanernasionalisme weer sal opvlam.
Die ANB doen 'n oproep op die Afrikanervolk dat ons weer begin

om ons helde te vereer en ons geskiedkundige dae te herdenk. Om
weer 16 Desember te herdenk.

Ons moet ons selfrespek herwin. Dit is wat ons begeester. Ons
moet God eer. God die eer gee vir al die groot dade wat Hy hierdie
Volk aangedoen het.
Hoor u die geruis van stemme wat vra? Waar is jou land Suid-Afrika?
Hoor u die roepstem van Afrikanerkind, in die plakkerskamp?
Hoor U die roepstem van Verwoerd? Die uitroep van "Bly Blank

my volk!"
Die roepstem van 'n Strijdom en Malan. "Keer terug my volk!"
Die van 'n Paul Kruger, 'n Marthinus Steyn, "Wees getrou my volk!"
Die roepstem van die Voortrekkervrou en kind, by ossewa wiel,

deur bloed aanmekaar gekleef? 
Daar is die roepstem uit konsentrasiekampe wat sê, "Veg Voort"

anders was hul leiding verniet.
“Dit is die stem van ons geliefd Suid Afrika!” Hul het geantwoord

op die roepstem en gesterwe vir hul geliefd Suid-Afrika.
Laat ons antwoord,  "Altyd ja. Ons vir Jou Suid-Afrika. Altyd ja!"

Dan sal ons weer vry wees!

LEWE DIE BOER!                                                                n
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Die vyande van die Afrikanervolk en die Kommunistiese regering in
die besonder, is baie suksesvol in hul strategies beplande aanslag om
die Afrikanervolk te verneder en te vernietig. Deur die minagting en
onderdrukking van Afrikaans op alle vlakke van die samelewing,
word die volk se waardes en selfstandige voortbestaan ondermyn.
Hierin word die regering bygestaan deur die televisie, die musiek-
bedryf, die sakewêreld en les bes onsself.
Die kwessie het alreeds sover gevorder, dat daar nou deur die ANC

geluide gemaak word, dat die Afrikaanse taal nie as 'n inheemse taal
van Suid-Afrika aanvaar of beskou kan word nie. Die Afrikaner se
moedertaal, duidelik erkenbare suiwer pragtaal wat sy oorsprong
juis hier aan die Suidpunt van Afrika het, word as nie-inheems ver-
klaar. Die absurditeit van so 'n stelling weerklank die onnoselheid
waarteen die  Afrikanervolk opgestel is. Afrikaans het deur stryd ont-
staan. Ons voorsate is deur innige geloof hier in Afrika saamgesnoer
om 'n roemryke volk te word. Ongebind, onbeskaamd, teen die hele
wêreld vry, tot eer van die Allerhoogste. Afrikaans is die taal waarop
hierdie land se fondament gebou is, die taal wat hierdie volk gevorm
het en die saambindende faktor wat 'n nasionalistiese gevoel onder
volksgenote kweek.

Televisie

Die televisie word as die perfekte middel aangewend om die aanslag
op die Afrikaanse taal te loods. Die aftakeling van Afrikaans deur dit
te vermeng met Engels gedurende spitstyd-uitsendings dien as voor-
beeld. Swak regie en liberale programme is aan die orde van die dag.
Sogenaamde Afrikaanse programme word ook gebruik om hierdie
swak taalgebruik te bevorder. Afrikaanse akteurs neem beginsellose
karakterrolle aan en sodoende word die trots en respek van die
Afrikaanse taal en Afrikanervolk afgetakel en verneder. 

Musiek

Afrikaanse musiek word ook skandelik bedryf.  In die meerderheid
van liedere het dit nou al modieus geword om 'plat' Afrikaans te
gebruik wat ook dikwels met Engels verbaster word. Dit het so 'n
ergerlike gewoonte geraak, dat meeste jongmense wat die musiek
aanhang, nie eens meer suiwer Afrikaans kan praat nie. Hul praat 'n
kombuistaal met swak grammatika, vermeng Afrikaans met Engels
en gebruik selfs woorde wat nie eens in Afrikaans bestaan nie.

Die sakewêreld

As 'n mens na die sakewêreld kyk, dan kan 'n mens niks anders doen
as om jou kop in skaamte te laat sak vir ons volk nie. Dit het 'n ge-
woonte geraak vir Afrikaners om al hul sake-bedrywighede in En-
gels te doen. Vanaf advertensie tot en met fakture uitreik, word als in
Engels gedoen. Dit het al so algemeen geword om op Engels te
adverteer, dat as 'n mens 'n Afrikaanse advertensiebord sien of 'n be-
sigheid sien met 'n Afrikaanse naam, dan is jy so bietjie aangeraak
in jou binneste. Dit laat jou goed voel oor daardie instansie, maar in
werklikheid is dit veronderstel om 'n algemene verskynsel te wees. 

Die groot ironie van die saak is dat die Afrikaner se koopkrag ten
spyte van sy verarming as gevolg van die kommunistiese oorheer-
sing, steeds 'n groot faktor in die land is. Die hoofstroom besighede
wat al hul advertensie-veldtogte en bedrywighede op Engels voer,
het in werklikheid alles te danke aan die Afrikaner wat die stryd ge-
voer het (ook teen hul hebsugtige voorgeslagte), om hierdie land aan
die wildernis en barbaredom te ontworstel, sodat hul op die 'vet' kan
lewe en handel dryf.

Die gevoel onder meeste Afrikaanse mense is dat ons maar moet

aanvaar dat die brandstof-joggie  by die vulstasie en die kasregister-
beampte by die winkelsentrum, jou op Engles gaan aanspreek. 
Ons moet dit maar aanvaar omrede hul nie meer Afrikaans verstaan

nie en dit ook nie meer kan praat nie. Wel, as die woord "aanvaar" en
"nuwe" uit ons woordeskat kon verwyder word, sou dit sekerlik al
klaar beter met ons volk gegaan het. Die woord "aanvaar" en die stel-
ling "nuwe Suid-Afrika" som die totale afbreking en onderdrukking
van ons taal en volk op. Die aanvaarding van iets wat doelbewus inge-
stel is om jou taal en volk te ondermyn is in werklikheid verraad teen
jou eie. Moord op jou taal is moord op jou volk. As jy die taal vermoor
dan is dit soos om die hart van 'n mens met 'n dolk te deurboor.

Engelse onderrig

Feit is, dat ons volk in die "nuwe Suid-Afrika", so maklik deur die
Engelse en volksvreemdes met 'n lepel gevoer word, dat ons onsself
dikwels skuldig maak aan ons eie verval op vele terreine. Daar is
selfs Afrikanerouers wat hul kinders na Engelse skole stuur en En-
gels as huistaal besig, omrede dit volgens hul die internasionale taal
van die besigheidswêreld is. Siende Engels deur alle lande gebruik
word, wil ouers sorg dat hul kinders nie eendag sal sukkel nie.

Hierdie papbroekige houding en denkwyse is onnatuurlik. Enige
volk of nasie in sy bepaalde grondgebied, het die reg om sy taal te be-
oefen, te bevorder en op alle terreine van die samelewing te gebruik.
Indien 'n persoon uit sy eie daardie reg van homself en sy kinders
ontneem, is dit inderdaad verraad teen Afrikanernasionalisme.  

Franse voorbeeld

'n Goeie voorbeeld van 'n liefde vir die eie taal, is die Franse. Die
meerderheid Fransmanne wat in hul eie land op Engels bedien of
aangespreek word, skop 'n groot bohaai op. Soms so groot dat dit inter-
nasionale nuusdekking geniet. Ongeveer 'n jaar gelede, het 'n Engels-
man 'n winkel kompleet met Engelse naam in 'n Franse dorpie ge-
open en sy klante terstond op Engels bedien. Die teenstand wat die
winkeleienaar vanaf die direkte gemeenskap gekry het, was indruk-
wekkend. Deur eenparig saam te staan, is sy winkel geboikot en die
internasionale media is by hierdie omstrede kwessie betrek. Deur
standvastig te wees het 'n klein groepie mense van 'n klein dorpie
baie bereik. Dit behoort vir elke volk van kardinale belang te wees
om in jou eie land jou eie taal te mag praat en in jou eie taal bedien
te word. Jou geld moet ook Afrikaans praat. Dring 'n volk nie daarop
aan nie, dwing die Nuwe Wêreldorde Engels op jou af. 
Ten slotte net die volgende gedagtes: 
l Ons volk het 'n punt bereik, waar daar besef moet word dat daar
ernstig aksie geneem moet word teen die aanslag wat die Kommunis
teen ons taal en ook ons totale menswees voer. Ons moet besef dat as
ons hieroor nie erns het nie en ons onsself nie in ons daaglikse handel
en wandel gaan opskerp en standpunt inneem oor ons taal nie, dan
maak ons onsself stelselmatig skuldig aan moord op ons volkseie. Ons
eie toekoms sal verduister en ons kinders se toekoms in hierdie God-
gegewe land, sal op die weegskaal te lig gevind word.
l Dit het tyd geword om weer trots Afrikaner en Afrikaans te wees.
Ons moet die liefde vir die eie taal weer in ons eie harte en dié van
ons kinders kweek. Dit is ons plig om suiwer Afrikaans te praat en
aan te dring om in ons moedertaal bedien te word. Kom Afrikaners,
landgenote, moenie dat hierdie aanslag op ons taal, nog 'n oorwin-
ning vir ons vyande wees nie.
l Staan op, staan jou man en praat jou taal! Sodat dit vir ons nage-
slag verseker kan word. Lank lewe die Afrikanervolk se moedertaal,
sy soetste taal Afrikaans!                                                             n

O MOEDERTAAL, O SOETSTE TAAL, MY EIE TAAL!
Tesame met godsdiens, is taal die kern van 'n volk. Taal is een van die uitnemende kenmerke wat 'n volk
in volle reg, 'n volk maak. Ontneem dit van 'n volk en jy ontneem sy totale volkskap. Só 'n volk, word oor-
nag ingetrek in 'n internasionale bevolkings-ideologie van een-wêreld-ordeskap, met een taal, een tradisie
en een geloof wat inderdaad géén geloof is. Soos die vervloë betoë van Guido Gezelle,  Langenhoven en
vele ander, lewer GERHARD VAN DER GRIJP 'n pleidooi vir ons eie soetste taal, Afrikaans.




