
ANB NUUSBRIEFANB NUUSBRIEF
Februarie 2009 Amptelike spreekbuis van die Afrikaner Nasionalistiese Beweging Nommer 24

Die ANB het 2009 op 'n hoë noot begin met die
baie suksesvolle Hoofbestuursvergadering wat op
7 Februarie in Verwoerdburg gehou is.

Die vergadering, wat onder voorsitterskap van
mnr. Johann Grobler, die ondervoorsitter van die
ANB, plaasgevind het, het verskeie belangrike
besluite geneem oor die jaar wat voorlê. Daar is
onder andere besluit dat die ANB weer vanjaar
twee groot feeste sal aanbied op twee belangrike
historiese datums. Dié datums is 31 Mei (Repu-
bliekdag) en 10 Oktober (Krugerdag). Hierdie
twee feeste sal onderskeiedelik op 30 Mei en 10
Oktober gevier word en dit sal onder die leiding
van verskillende takke in Pretoria geskied.

Een van die belangrikste take wat ons as Afri-
kanernasionaliste in die huidige bedeling het, is
om te sorg dat die Afrikaner se bewussyn helder
bly en dat die volk gereeld herinner moet word
aan sy trotse verlede. Juis daarom word hierdie
twee strategiese datums gekies. 31 Mei het ver-
skeie belangrike bakens in ons volksgeskiedenis
opgelewer, maar die heel belangrikste was Republiekwording in
1961. Dit was die dag waarop Afrikanernasionalisme se grootste
triomf plaasgevind het, die dag waarop Afrikaners 'n onafhanklike
republiek gekry het.
Krugerdag staan by sommiges ook bekend as Heldedag. Dié datum

is dus geskik vir 'n nasionalistiese fees, waardeur ons die heldedom
van ons volk weer kan herdenk en eer.
Die ANB beplan ook 'n verjaardagfees in November vanjaar, as dié

beweging DV sy vyfde verjaardag sal vier. Nog ander projekte is
ook moontlik in die pyplyn.
Soos altyd was daar weer lewende en baie interessante besprekings

vanuit die vloer op die afgelope Hoofbestuursvergadering. Hoofbe-
stuurslede het verskeie aktuele sake aangespreek wat 'n invoed het
op die daaglikse bestaan van elke Afrikanernasionalis.
Die vergadering is afgesluit met 'n toespraak van mnr. Koos Venter,

voorsitter van die ANB. Mnr. Venter het die Hoofbestuur toege-
spreek teen die agtergrond van die tema: "Waarheen nou met die
stryd van Afrikanernasionalisme?".

Mnr. Venter het gesê dat Afrikanernasionaliste hier, op die voor-
aand van die vierde algemene verkiesing in die kommunistiese be-
windsera, 'n groot stryd voer teen baie misleiding en wanpersepsies.
Een van ons grootste probleme is die feit dat so baie Afrikaners
moedeloos word om te stry teen die onderdrukking van ons volk en
die situasie waarin ons leef onder vreemde oorheersing. 

Mnr. Venter het gesê dat Afrikanernasionalisme inderdaad reeds
die morele oorwinning behaal het oor sy vyande en veral oor vyand
nommer een, die kommunis. Die harde werklikheid van die lewe in
Suid-Afrika vandag, is dat daar baie meer Afrikaners is wat ons sen-
timente begin deel, maar weens verskeie redes kom ons nie altyd by-
mekaar uit nie. Bittermin Afrikaners is nog opgewonde oor die nuwe
Suid-Afrika. Ongelukkig vlug te veel mense landuit om na lande
soos Brittanje, Kanada, Australië en Nieu-Seeland te emigreer. 

Na 'n kort beskrywing van die strekking van die boodskap in
George Orwell se boek, 1984, het mnr. Venter aan Hoofbestuurslede

uitgewys hoeveel ooreenkomste daar is tussen die
situasie waarin die karakters in dié boek leef en
die situasie in Suid-Afrika vandag.
Hy het gesê Suid-Afrikaners leef vandag vir alle

praktiese doeleindes onder die juk van 'n kommu-
nistiese diktatuur. Soos in Orwell se boek, word
ons samelewing vandag ook geïndoktrineer om te
glo dat dit krimineel is om anders te dink as die
ideologiese leuens wat deur die media en die re-
gime aan ons opgedwing word. In 'n groot mate is
ons vasgevang in 'n sielkundige oorlog. Die uitda-
ging vir Afrikanernasionaliste is om ons volk van-
dag los te maak van daardie greep wat deur die
regime en sy meelopers op ons uitgeoefen word.
Mnr. Venter het gesê een van die heel belangrik-

ste ooreenkomste tussen ons huidige toestand en
die agtergrond van Orwell se boek, is die feit dat
ons geskiedenis op 'n daaglikse basis verdraai en
verander word. Die propagandamasjiene van die
kommunistiese regime in Suid-Afrika laat geen
kans verbygaan om Afrikaners te laat glo dat hulle

volk se geskiedenis 'n verhaal van onreg en diskriminasie teen ander
volke was nie. Rondom hierdie saak lê waarskynlik ons grootste
uitdaging. In hierdie verband het mnr. Venter veral senior lede van
die ANB versoek om moeite te doen om hul eie lewensverhale te
dokumenteer. Mense wat oor baie jare by die stryd van Afrikaner-
nasionalisme betrokke is, se lewensverhale is verstrengel met die
geskiedenis van ons volk. Juis daarom is dit belangrik dat soveel as
moontlik feite hieroor gedokumenteer word. Hy het gesê diegene
wat dink dat hulle nie goeie skrywers is nie, of wat nie kans sien vir
die taak om alles op te teken nie, moet hul lewensverhaal dan op
oudio- of videoband vaslê vir bewaring vir die nageslag.

Propaganda is seker een van 'n kommunistiese regime se belang-
rikste wapens, het mnr. Venter gesê. Daarvan sien ons in die nuwe
Suid-Afrika sommer baie. Dit is al wat werklik suksesvol is in die
nuwe Suid-Afrika. Omdat daar egter nie enige groot mediahuis is
wat bereid is om die ANC/SAKP-regime op ideologiese gronde aan
te vat nie, word die kommunistiese propaganda nooit ordentlik ont-
bloot nie.
Ander ooreenkomste met die huidige Suid-Afrika en die voorbeeld

van 'n kommunistiese diktatuur is die gebrek aan morele waardes,
die verval van basiese dienste aan die publiek en die groot gaping
wat ontstaan tussen die elite en die massas in die samelewing.
Mnr. Venter het ter afsluiting gesê die groot vraag onder ons mense

vandag bly egter wat ons moet doen om uit ons huidige knel los te
kom. Sy antwoord hieroor is dat ons nie onrealistiese beloftes oor
sake soos "vryheid" of "selfbeskikking" mag maak nie, omdat ons
nooit die geloofwaardigheid van ons eerbare stryd in gedrang mag
bring nie. Ons moet mekaar eerder bemoedig om vas te hou aan ons
geloof en aan die beginsels van nasionalisme. Beginselbakens soos
ons Christenskap, ons Afrikanerskap en ons Witmanskap mag nooit
versaak word in ons stryd nie. Daarom moet ons streef na suiwer-
heid in ons uitlewing van hierdie beginsels. Die belangrikste vereiste
is dat ons die beginselsbasis van ons stryd lewend en suiwer hou,
totdat die geleentheid weer kom om ons vryheid te herwin.       n
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Die ekonomiese krisis
skep geleenthede

Geld en materiële voorspoed kan ’n groot vyand van nasionalsime
wees. In Suid-Afrika het voorspoed en vooruitgang in die laat ses-
tigerjare ook die Afrikaner se ondergang bewerkstellig. Toe dit met
die Afrikanervolk voorspoedig begin gaan het weens die sukses
van afsonderlike ontwikkeling, het die agterdeur al hoe wyer begin
oopgaan vir die geestelike wolwe om in te sluip.
Vir jare sedert John Vorster die Afrikanervolk en sy nasionalistiese

waardes van koers begin druk het, het die Nasionale Party steeds
aan bewind gebly, omdat die voorspoed wat nasionalisme gebring
het, nog baie momentum gehad het. Die vyande van nasionalisme
in Afrikanergeledere kon Afrikaners dus maklik mislei, omdat hul
aandag van die belangrike sake afgetrek is deur bysake wat verwant
was aan die genot en afleiding wat ekonomiese voorspoed gebring
het. Weens die Afrikaner se gemaklike posisie het hy in elk geval ’n
inherente weerstand gehad teen die gedagte om met moeite veran-
derings te steun, wat in elk geval sekere onsekerhede ingehou het.
Na vyftien jaar onder die juk van ’n onbevoegde en vyandige kom-
munistitiese regime, het hierdie situasie vir baie Afrikaners begin
verander. ’n Baie groot deel van die volk het die punt bereik waar
daar geen gemaksone meer is om aan vas te hou en sodoende apaties
te staan teen aktivisme vir verandering nie. 

In hierdie verband is die huidige swak ekonomiese toestand inder-

waarheid ’n groot bondgenoot van die nasionalisme. Dit skep nuwe

geleenthede vir ons stryd, want iemand wat niks meer oor het om

te verloor nie, is minder beïnvloedbaar deur die misleiding en brein-

spoeling van die vyand.

Politieke foefies en fopspene

Die Afrikanervolk se onlangse verlede is besaai met politieke foe-

fies wat deur veskillende groepe en faksies bedryf is. Hierdie foe-

fies is, vóór én na die kommunistiese oorname van 1994, deur die

bank gebruik om Afrikaners op 'n syspoor te rangeer, sodat hulle

besig gehou kan word, terwyl die kommunistiese vyand in same-

werking met Afrikanerverraaiers rustig kon voortgaan met hul

konkelwerk.

Kort voor die oorname van die kommuniste was daar ’n groep

Afrikaners wat met die foefie van 'n “volkstaat” volksgenote mislei

het en hulle laat glo het dat die Afrikaner nie deel van die nuwe

bedeling sal wees nie, maar sal afskei en iewers in ons vaderland ’n

stukkie grond sal kry waarop hulle onafhanklik sal wees. Dié groep

het selfs so ver gegaan om reeds hul president te kies, wat dan kwan-

suis leier van ’n “onafhanklike” Afrikanervolksraad sou wees. 

Uiteindleik het hierdie groep mense ’n skandvlek oor ons geskie-

denis gebring en later is hulle deur die kommuniste en hul liberale

meelopers bespot.

Kort na die oorname van die kommuniste was daar verskeie splin-

tergroepies wat ook met dieselfde truuks gekom het om te probeer

om politieke munt te slaan uit die Afrikanervolk se moedelooshed

en frustrasie in die nuwe bedeling. 

Nog later het dr. Dan Roodt en sy geesgenote weer dieselfde ou

vermufte truuk gespeel. Eers het hulle voorgegee dat die paar op-

portuniste wat deel was van hul irrelevante gesprekke en kafpraat-

jies by hul “Konfederale Afrikaner Forum” (KAF), by magte was

om oor die volk se toekoms te debateer. Later het hulle selfs so ver

gegaan om te beweer dat hulle ’n verteenwoordigende raad vir

Afrikanerbelange sou verkies deur middel van ’n sms-verkiesing! 

Hierdie foefie het, soos al die ander, uiteindelik nie die toets van

die tyd deurstaan nie. 

Deesdae hoor ons nuwe geluide van dieselfde ou foefie, wat met

’n nuwe suikerlagie aangebied word. Behoudende Afrikaners word

wyd en syd opgeroep om te “registreer” op ’n kieserslys, wat glo

gebruik gaan word om ’n “Afrikaner Volksraad” te kies, wat glo,

nadat dit tot stand gekom het, die taak opgelê sal word om “ons

vaderland op te eis”! 

Hierdie soort foefie stuit, soos altyd, weer by beginselsake. Daar

is ’n paar dringende vrae wat aan hierdie mense gevra moet word. 

Kom ons veronderstel al die logistieke- en koste-implikasies word

oorkom en daar word ’n “Afrikaner Volksraad” gekies. Hoe gaan

“ons vaderland” opgeëis word? By wie gaan “ons” dit eis? Sal

hierdie “eis” deur middel van onderhandeling plaasvind, of sal

daar slegs eise gestel word? As die hele “demokratiese” pad gestap

is en die ANC/SAKP-regime weier om aan die eise te voldoen, wat

dan? Gestel daar word dan na die “internasionale gemeenskap” of

die Verenigde Nasies gegaan en volgens sogenaamde “internasio-

nale regsbeginsels” optrede van hulle gevra, wat maak die nuutver-

kose “Afrikaner Volksraad” as hulle die eis verwerp? 

Sal die “Afrikaner Volksraad” dan oorlog verklaar en oorgaan tot

’n gewapende stryd? 

Afrikanernasionaliste moet sake soos hierdie nugter en logies

benader. Daarmee saam moet ons altyd elke strategie benader son-

der om ons beginselbasis te vergeet. 

Die kommuniste se verkiesing

Dan is daar die kommuniste se verkiesing wat volgens beplanning

op 22 April vanjaar moet plaasvind.

Dit gaan soms enige gesoute Afrikanernasionalis se verstand te

bowe dat daar steeds Afrikaners is wat die leuen glo dat hulle ’n

“verskil kan maak” met hul deelname of dat “elke stem tel”. Dít is

steeds, soos die afgelope 15 jaar die geval was, doodgewoon snert.

Geen Afrikanernasionalis met selfrespek sal ooit deelneem aan

die verkiesings in hierdie bestel nie. Dit is en bly die manier waar-

op die Afrikaner gebruik word om as rubberstempel goedkeuring

en ’n skyn van geloofwaarigheid en wettigheid te gee aan die

huidige, korrupte kommunistiese bestel.

Opportuniste wat in die naam van hul Afrikanerskap in die kom-

muniste se parlement sit en ruim salarisse met baie byvoordele

geniet, kan ná vyftien jaar nie ’n enkele saak uitwys waar hulle eni-

ge voordeel vir die Afrikanervolk in die parlement beding het nie.

Sommige van hulle kom met allerlei mooipraatjies ook “verskans-

ings” en “waarborge” wat in die grondwet of ander wette opge-

neem is. Maar nugter Afrikanernasionaliste weet dit is praatjies vir

die vaak en dat dié “waarborge” nie die papier werd is waarop dit

staan nie. 
Niemand kon die ANC/SAKP-alliansie as regeerders van die land

tot dusver keer om eenvoudig te maak wat hulle wil nie. Suid-
Afrika is ’n gevaarlike plek van moord en misdaad, maar die poli-
siemag word by die dag meer korrup en meer onbeholpe. Onder-
wys, gesondheidsdienste en die land se infrastruktuur verval en
word geruïneer. Daaraan kon geen opposisieparty nog iets doen
nie. Nog minder kon hulle keer dat Afrikaners se taal en kutuur oral
in die sameleweing geminag, vertrap en bespot word nie.
Hierdie situasie sal nooit verander solank die Swartman by verre
die meerderheid in ons land is nie. Om dus deel te neem aan hierdie
geïntegreerde stelsel, bly dom en ’n daad van selfverloëning.   

n
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In Suid Afrika is daar nie statistiek beskikbaar oor die getal babas
wat by geboorte omgeruil of wegraak nie, maar met reg kan gesê
word dat dit vir enige ouerpaar die grootste ontnugtering sal wees
indien so iets met hul gebeur. Nie dat dit nie met ons kan gebeur nie.
Talle verhale het al in tydskrifte verskyn van babas wat in die hos-
pitaal omgeruil was en na 'n aantal jare weer herenig is met die
biologiese ouers, selfs so lank as dertig jaar later. Die vraag ontstaan
dus, hoe kan dit verhoed of beperk word?

Die "Bio-Chip" vir sogenaamde gemoedsrus

Die geldmag het in die sentiment rondom die omruil van babas, 'n
geleentheid gesien vir hul eie obskure doelwitte. Dit kan net sowel
die 'merk van babas-slenter' genoem word.

Motorola vervaardig die inplantingskapsule "Bio-Chip" vir Mon-
dex Smartcard, waarin Mastercard 'n 51% aandeel besit. Een en 'n
half miljoen Amerikaanse Dollar is alreeds bestee op navorsing
slegs om die geskikte inplantingsplek vir die "Bio-Chip" op die
menslike liggaam te vind. Daar is egter twee areas op die liggaam
geïdentifiseer naamlik die voorkop of die agterkant van die regter-
hand, spesifiek die regterhand. Die "Bio-chip" wat slegs 7mm lank
en 0.75mm wyd is, is fisies so groot soos 'n ryskorrel en sal by pas-
gebore babas ingeplant kan word. Die "Bio-Chip" het 'n litiumbat-
tery wat gekoppel is aan 'n termostatiese sekering wat deur die lig-
gaamstemperatuur reguleer word. Seine sal deur middel van 'n her-
leier na die globale satellietopsporingstelsel herlei kan word, waar-
vandaan elke beweging denkbaar nagespeur kan word.

Hierdie inplanting sal dan ook later alle persoonlike dokumente
soos identiteitsdokumente, bankkaarte, bestuurderslisensies enso-
voorts vervang.
"Bio-Chips" so klein as 0.05mm x 0.05mm word ook deur Hitachi

vervaardig. Hierdie kleiner modelle is so klein dat dit in enige 'vorm'
aan die mens of dier gekoppel kan word. Sou daar byvoorbeeld 'n
optog êrens wees, kan die owerhede hierdie "Bio-Chips" wat so klein
soos stofdeeltjies is, vooraf op die terrein strooi en dan later die per-
sone wat aan die optog deelgeneem het, identifiseer met behulp van
die stofdeeltjies wat aan hul skoene en klere vassit en hul by hul won-
ings aankeer indien nodig. So kan optoggangers sonder hul toestem-
ming en teen hul reg op privaatheid gemerk word. Die reg op vry-
heid van assosiasie en spraak word sodoende in die kiem gesmoor.

Let daarop dat MONDEX saamgestel is uit MONetary wat geld
beteken en DEXter wat "Right hand side" beteken. Die embleem
van Mondex Smartcard en Mastercard-kredietkaarte is basies die-
selfde weens hul aandeelhouding. Meer as 250 maatskappye in 20
lande is tans besig met die verspreiding van hierdie "Bio-chips" aan
welgestelde lande soos Brittanje, Amerika, Sjina, Japan, Australië,
Nieu-Seeland en ander. Daar word meer as een biljoen "Bio-Chips"
per jaar vervaardig om versprei te word. Amerika het reeds in 2004
die groenlig gegee om voort te gaan met verdere navorsing om die
inplantings te kan doen vanaf 2011, wanneer elke kind by geboorte
verplig sal wees om dié of soortgelyke inplanting te ontvang.  

Daar is al verskeie navorsing met "Bio-Chips" op mens en dier
gemaak. Onlangs het 'n regter in Nieu-Mexiko gelas dat 160 mis-
dadigers hierdie inplanting moet ontvang om hul bewegings dop te
hou. In die Amerikaanse staat Florida, is negentig Alzheimer-
pasiënte en hul versorgers met "Bio-Chips" ingeplant en dit is se-
kerlik net die begin.

Op 'n vergadering van Globale Sekuriteit gehou op 21 November
2003 in Parys, is 'n inspuiting-inplanting vir mense voorgestel, as 'n

veilige nie vervalsbare metode van koop en verkoop. Dié inplanting
sal alle metodes van handel vervang en dus die kontantlose wêreld
bekendstel aan die mensdom. Hierdie voorstel is deur 'n Amerikaan-
se maatskappy, Applied Digital Solutions, op die agenda geplaas.
Hierdie voorstel is nie afgewys nie, maar is verwys vir verdere
navorsing tot die 2010 vergadering.
Dr. Katherine Albrecht, 'n teenstander van die "Verichip"-inplanting

meen dat die publiek waningelig is ten opsigte van die gevare wat
hierdie inplantings inhou. Die Associated Press sou na wat verwag
word volledig verslag lewer oor die gevare wat die inplantings
inhou, maar tot op hede is daar nog geen verslag vrygestel nie.

Van die eerste navorsing wat gedoen is het wel bewys dat die
inplanting nadelig is vir mens en dier deurdat daar kwaadaardige
kankergewasse ontstaan het rondom hierdie inplanting, maar dit
word deur die maatskappy Applied Digital Solutions afgemaak as
glad nie ernstig nie. Die besturende direkteur het wel erken dat die
resultate van die navorsing wel bewys het dat daar kankergewasse
teenwoordig was in een uit tien van die gevalle, maar dat die toe-
koms wel meer bevredigende resultate sal oplewer. Dr. Albrecht
doen nou alles in haar vermoë om die teendeel te bewys. Hierdie na-
vorsing is destyds weerhou met die voorlegging aan die voormalige
Amerikaanse president, George Bush, om te verseker dat die groen-
lig gegee word vir verdere navorsing en die uitbreiding daarvan.
Met die dat Barak Obama as Moslem-goedgesinde nou aan bewind

is, sal die bordjies dalk verhang word en sal die groenlig dalk vinni-
ger gegee word ten einde die verval van die wêreld te bespoedig. 

Die vraag bestaan nog steeds of ons as Christene dit gaan toelaat
dat ons en ons kinders 'gemerk' sal word? Met in gedagte hoe
gerieflik dit sal wees in die kontantlose wêreld, kan 'n mens net won-
der of geld werklik so belangrik is, dat ons tot onsself moet prysgee
ter wille van Mammon.
Ons wil almal doen wat reg en goed is, maar kan ons regtig sonder

die kredietkaart, die selfoon en/of die merk van die dier klaarkom?
Soos die verhaal van die padda in die koue water in 'n pot op die
stoof, waar die water later kookpunt bereik en die padda dan vrek,
sal ons ook geleidelik gekondisioneer word om maar ons eie onder-
gang te aanvaar.

Hoe ironies is dit nie as ons kyk na Openbaring 13:16&17: "En hy
maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die
vrymense en die slawe 'n merk op hulle regterhand en op hulle voor-
hoofde gegee word; sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe
hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het."
Die getal soos beskryf in vers 18 is seshonderd ses en sestig.

Ons mag dit nie toelaat nie!

Na bewering het beide die Prinse William en Harry van Brittanje,
reeds die inplantings ontvang om hul te beskerm teen ontvoering -
onthou dat indien daar gepoog sal word om die "chip" te verwyder,
die kapsule sal ontplof en die draer besmet sal word deur die litium
wat deur die battery vrygestel sal word. Die grootbaas van Parmalat
het ook na bewering sy kinders laat merk uit vrees vir ontvoering.  

Ons as Christene wat die lewende God aanbid mag dit nie toelaat
nie. Dit is tog so duidelik dat God dit verbied dat ons, ons liggame
moet gebruik ter wille van enige afgod, of ons liggame skend deur
byvoorbeeld tatoeëermerke op die vel aan te bring en inplantings te
doen wat nie medies noodsaaklik is nie. 

Gaan kyk gerus na die volgende webwerwe vir meer inligting:
www.verichip.com of www.mondex.com.                              n
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In Amerika word daar jaarliks meer as twintigduisend kinders by geboorte in hospitale omgeruil en aan ver-
keerde ouers besorg. Met nuwe inplantingstegnologie soortgelyk aan wat reeds op broodbome en
troeteldiere gebruik word, kan dit verhoed word maar teen watter koste -- nie net in geldwaarde gemeet nie,
maar ook in morele waardes? DIRK JOUBERT ondersoek die sogenaamde nuwe tegnologie.



Die gesag van die onderwyser

Ons almal het in ons skoolloopbane onderwysers gehad wat 'n groot
invloed op ons uitgeoefen het. Iemand wat 'n regte meester genoem
kon word.  Hy of sy kon jou inspireer in die klas, op die sportveld
of op die verhoog tydens 'n kultuuraand. Ons ken ook almal 'n graad
een of -twee kind se benadering tot 'n werklik inspirerende juffrou.
As juffrou sê 'n ding is so, dan kan pa of ma maar stry soos hul wil,
juffrou se woord is wet. 

Hierdie opvoedkundige beginsel is jare reeds deel van die onder-
wysbenadering ten opsigte van die verkryging van 'n bepaalde
uitkoms of  onderwysdoelwit. 

Kom ons noem as voorbeeld 'n ware staaltjie: 'n Sekere mnr. De
Vos begin op 13 Januarie 1941 by 'n bekende Laerskool in Pretoria.
As eerstejaar onderwyser het hy 'n onderhoud met sy eerste hoof wat
die volgende vir hom sê: "Mnr. De Vos, jy het vanjaar 28 standerd
vyf leerlinge voor jou in die klas. Teen Desember wil ek 28 klein
Afrikanernasionaliste by jou hê."

Hierdie bepaalde uitkoms en instruksie wat die hoof verlang het,
was algemeen in Afrikanerskole en dit het uiteindelik gelei tot die
NPse bewindsoorname tydens die verkiesing van 1948.  Dit was die
resultaat van hierdie soort hoof, wat in hart en siel 'n Afrikaner-
nasionalis was, se leierskap en voorbeeld. En dit het die Afrikaner-
volk gelei en voorberei om 'n volk van wêreldleiers op vele terreine
te word.

Die nuwe dimensie ná 1948

Met die oorname van die nuwe nasionalistiese regering in 1948 het
hulle 'n beleid geïmplementeer waardeur hulle ook alle fasette van
die lewe deur NP/Broederbondlede sou laat beheer om uiteindelik
hul nasionalistiese doelwitte te bereik.  Dieselfde sou gebeur met
senior poste in die SAP, SAW, alle ander Staatsdepartemente, alle
senior poste by skole, die opleiding van onderwysers en die doel-
gerigte aanpassing van alle leerstof wat op skool geleer word.
Die aanstelling van "geskikte kandidate" in alle senior poste sou net

op die keuringsvereistes geskied soos deur die NP/Broederbond
bepaal. Dié vereistes was die volgende: 
* Kandidate moes lid wees van een van die drie Susterskerke.
* Kandidate moes 'n lid van die NP en verkieslik ook van die
Afrikaner Broederbond wees.
* Kandidate moes oor die toepaslike kwalifikasies beskik.
Vanaf ministers tot by gewone poste soos onderwysers en klerke is

hierdie keuringsvereistes toegepas.  Dit het ook waar moontlik die
toestaan van Staatstenders en kontrakte ingesluit.

Christelik-Nasionale onderwys

Die NP/Broederbond en sy medewerkers was ook verantwoordelik
vir die koms van Christelik-Nasionale onderwys.

Die hoofkenmerk van Christelik-Nasionale Onderwys was die
vereiste dat onderwys 'n kultuuropdrag is. Daarom moes die lewens-
en wêreldbeskouing van die ouer aan die kind oorgedra word om
hom 'n gebalanseerde produktiewe burger van Suid-Afrika te maak,
wat Christelik en patrioties is.  

Daarna vind die Christelike inslag in alle fasette van die skool en

tersiëre instellings van ons land 'n staanplek. In die praktyk het die
volgende aspekte hierdie inslag ondersteun:
*  Die opening en afsluiting van elke skooldag met 'n gebed.
*  Die inkorporering van die Christelike inslag in al die vakke wat
aangebied word. 

Hierdie vereiste is soos volg in die verskillende skoolvakke
geakkommodeer:
- Afrikaans:  Die Godgegewe taal waarin ek my Skepper dien en
aanbid.
- Wiskunde, Wetenskap en ander Natuurwetenskappe: Die vol-
maakte Skepping van die Skepper-God word aan die kind geleer.
- Bybelonderrig en Geskiedenis:  Die volmaaktheid van God se
Raadsplan soos in die Bybel gevind, asook soos deur ons Volk
ervaar.
- Die Ekonomiese Wetenskappe: Die norme en waardes van die
kind van God in die besigheidswêreld is aan die kinders geleer. 
Christelik-Nasionale Onderwys lewer uiteindelik puik leiers op in

elke faset van die samelewing. Manne soos Hendrik Van der Bijl,
Hendrik van Eck, Erik Holm, Christiaan Barnard, Luds Strauss en
soveel andere is hiervan voorbeelde. Sasol, Sanlam, Volkskas, Kryg-
kor, die WNNR en so baie ander reuse ondernemings is dan die
direkte gevolg van hierdie onderwysbenadering.  

Ongelukkig bring sukses en voorspoed, soos wat dit vergestalt
word in die sukses van bogenoemde leiers, ook negatiewe gevolge.
Dit het die gemiddelde blanke in Suid-Afrika rustig laat terugsit en
wag dat die leiers ons op die ewige voorspoedpad moet voortlei.
Ons volk se waaksaamheid het verslap, soos wat dit telkens gebeur

in tye van voorspoed. Ná die dood van dr. Hendrik Verwoerd is
eerlike volksleiers vervang deur leiers wat, vanuit die geledere van
die kerk en die NP, vrede, voorspoed en veiligheid in 'n onderhan-
delde sogenaamde "Christelike" samelewing in Suid-Afrika wil
skep. En so breek 27 April 1994 uiteindelik aan met sy "reënboog-
nasie" en beloofde utopiese omstandighede.  
Wat het hierdie nuwe bedeling egter in werklikheid vir die Afrika-
ner en sy trotste Christelik-Nasionale verlede beteken?

Eerstens, die oorname van alle fasette van die lewe deur swart
ANC Comrades met Nelson Mandela en almal wat hul doelwitte
steun. Die oorname van die senior poste in die SAP, SAW en alle
ander Staatsdepartemente.   

Tweedens, die aanstelling van "geskikte kandidate" in alle senior
poste met die keuringsvereistes soos deur die ANC/SAKP bepaal
word nou toegepas. Dit beteken uiteraard dat nuwe aanstellings lid
moet wees van die ANC/SAKP en hul beleid sal ondersteun.

Dan kom hulle met hul belaglike aanstellingsbeleid. Soos dat 'n
persoon net oor die "potensiaal" moet beskik om die werk te doen -
die werklike akademiese kwalifikasie of ondervinding is nie 'n
voorvereiste nie.
Daar was ook nog die faktor van die "regstellende aksie"-definisie

van die ANC. Vanaf ministeriële-vlak tot by gewone poste soos
onderwysers en klerke word hierdie keuring toegepas.  Dit geld ook
die toestaan van Staatstenders en kontrakte. 

Bengu se kurrikulum 2005

Sibusiso Bengu was Nelson Mandela se onderwysminister ná die
ANC/SAKP se oorname in 1994. Hy het geen gras onder sy voete  
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laat groei met veranderings in dié departement nie. Van die belangrik-
ste veranderings en nuwe beleidsbeginsels in sy era was die volgende:
* Alle aanstellings, veral op bestuursvlak, in die onderwyskorps
word deur sy mede ANC/SAKP-lede gevul. Vandag word alle poste
bo hoofposvlak in byvoorbeeld die Noord-Transvaal (ANC se Lim-
popo-provinsie) deur swart ANC lede gevul.  Dus, bokant die hoof-
pos aan skole tot en met die minister van Onderwys word alle poste
deur swart ANC/SAKP-lede beklee.
*  Die aanpassing van alle onderwysstandaarde om die massas te
akkommodeer en by hul kulturele standaarde aan te pas.
* Die verwydering van alle "diskriminerende" maatreëls in alle
fasette van die skool. Die vereistes wat gestel word dat alle skole die
kenmerke van die gemengde samelewing moet verteenwoordig.
* Die bou van 'n "reënboognasie" met een taal, kultuur en gods-
diens in alle openbare skole om die doelwit van die Freedom
Charter en die ANC/SAKP te bereik.

Die doel van hierdie maatreëls en vereistes is baie duidelik. Dit is
gedoen met die oog op  die vernietiging van alle teenstand teen 'n
kommunistiese regering.

Onderwys in die Mbeki-era

In die tweede fase, in die Thabo Mbeki-era, het die ANC/SAKP-
regime gekom met nog nuwe planne. Een van die belangrikste sake
wat hulle in hul strategie aangespreek het, is godsdiensonderrig in
die onderwys.
In hierdie verband kan die strategie duidelik bepaal word uit 'n kon-

sep dokument wat op 20 Junie 2003 deur die ANC-regime gepu-
bliseer is. Ter wille van hierdie bespreking word belangrike punte uit
dié dokument vry vertaal.
Die minister se inleiding, wat uiteindelik as voorstel gedien het en

aanvaar is lyk soos volg:
*  Die Doel: "Om nasionale eenheid te bewerkstellig waar besef
word dat ons 'n pragtige eenheid te midde van verskeidenheid kan
bereik. Die beleid wil gelykheid van alle gelowe daarstel in die aan-
bieding van multi-geloofsonderwys waar diskriminasie op grond
van geloof, soos in die verlede, vir altyd uitgewis word.  Die onder-
wys se benadering kan in die verband verskil van die leerder se fam-
ilie en kerk en moet kennis van die verskillende gelowe in Suid-
Afrika  oordra. Religieuse onderrig en bediening in een spesifieke
geloof hoort net by die kerke en gesin. Nooit weer mag daar op
grond van geloof teen enige kind in Suid-Afrika gediskrimineer
word nie."

Staat en godsdiens

Oor die verhouding staat en godsdiens is vier modelle bespreek. Let
daarop dat die bevinding hierby dié van die ANC-geleide onder-
wysowerhede was.
* Teokrasie. Die staat en een geloof word onafskeidbaar soos in die
verlede. Christelik-Nasionale onderwys as voorbeeld word uitgewys.
Dit is hoegenaamd nie aanvaarbaar in die nuwe Suid-Afrika nie.
* Represionele Staat. Geen godsdiens word toegelaat in enige
skool nie. In Suid-Afrika met sy hoë godsdienstig aktiewe gemeen-
skap is dit egter onaanvaarbaar.
* 'n Seperatistiese model. Skei die staat en godsdiens heeltemal en
geen interaksie word toegelaat nie. As voorbeeld word die VSA en
Frankryk genoem. Maar dit is beskou as 'n onwenslike situasie vir
Suid-Afrika, aangesien ons 'n aktiewe en geloofsryke bevolking het.
* 'n Samewerkingsmodel. Dit sal ons "ryke bevolkingsverskeiden-
heid" in eenheid saambind, word aangevoer.  Elke individu is egter
vry om sy eie geloof in sy huis en plek van aanbidding te beoefen
sonder die inmenging van die staat. 

Jare van navorsing en onderhandeling

Sedert 1993 is navorsing en uitgebreide onderhandelings onder-
neem om die finale beleid te formuleer.  Die finale voorstel van die
kant van die owerheid dui dat 'n "kulturele wedergeboorte" kan plaas-
vind deur morele standaarde en waardes aan ons kinders te leer wat
"uit alle gelowe stam".   
Die volgende twee belangrike bevindings word aanvaar:

*   Die verskillende tale, kulture en gelowe in Suid-Afrika  moet saam-
werk om ons politieke en sosio-ekonomiese probleme op te los.
60 % van die inwoners van Suid-Afrika beweer dat hul Christene is,
maar Suid-Afrika huisves ook tradisionele swart gelowe, Islam,
Judaïsme, Hindoeisme, Buddhisme, Bahai, Rastafarieërs en vele
ander gelowe van die wêreld.  Verskeidenheid is dus 'n feit. Hierdie
verskeidenheid is 'n "nasionale bate", maar dit moet in ons skole
aangewend en aangepas word om ons leuse op ons landswapen uit
te leef, naamlik: "!Ke E:/Xarra //ke" Dít is mos die land se nuwe
leuse, wat ook op die ANC-regime se nuwe landswapen aangebring
is. Dit is glo Boesmantaal, wat sou beteken "eenheid in verskeiden-
heid" of iets dergeliks.   
*  Terme uit die grondwet en die Suid-Afrikaanse Skole Wet (94 van
96) moet deur die beleid in skole tot sy reg kom.  Terme soos "die
waarde van burgerskap, menseregte, gelykheid, vryheid van
diskriminasie, vryheid van gewete, vryheid van geloof, denke en
mening" word almal hierby ingesluit. "Die essensie van ons demo-
kratiese bestel moet aan ons leerders geleer word. Gelykheid, ver-
draagsaamheid, verskeidenheid, verantwoordelikheid en sosiale eer-
likheid (sic) van ons gemeenskap is krities belangrik.  Niemand mag
in een spesifieke rigting gedwing word wanneer dit by geloof kom
nie. Alle leerders moet alle gelowe bestudeer en dan hul eie gevol-
gtrekking maak."

Die ANC/SAKP-regime se beleid oor

multi-godsdiensonderrig

Die volgende punte oor multi-godsdiensonderrig word almal behan-
del in die bogenoemde dokument van Junie 2003.
*  Toepassing in privaatskole:  Burgers het die reg om hul eie pri-
vaatskole te stig, maar geen diskriminasie op grond van ras of geloof
mag toegepas word nie. Hierdie multi godsdiensbeleid se minimum
vereistes moet ook deur sulke skole se leerders bereik word. Hoewel
die beleid nie hul godsdienstige uitlewing wil reguleer nie.
*  Die volgende hoofkenmerke van multi-godsdiensonderrig in
Suid-Afrika word voorgeskryf aan staatskole:
-  Die multi-godsdiensbeleid moet in alle vakke geïntegreer word
om die nodige uitkomste te bereik. 
-  Dit is die verantwoordelikheid van elke skool om alle gelowe van
Suid-Afrika  aan sy leerders te leer. Dit moet lei tot multi-geloofs-
geletterdheid. 
-   Elke leerder se innerlike geestelike en morele dimensies moet uit-
gebou word.
-   Skole moet aan leerders deur middel van duidelike onderwys-
doelstellings toon hoe wedersydse respek, verstandhoudings en
geestelike waardes uitgebou kan word. 
-   Leerders moet geleer word om hulself en ander se sienings oor
geloof te verstaan en om empatie teenoor ander se siening te ont-
wikkel.
-  Kritiese denke en in diepte insig in die probleme wat met geloof-
kwessies en morele vraagstukke ontstaan, moet aangeleer word.
Hierdie vermoëns is nodig in enige beroep of lewensrol.
-  Godsdienstige kennis wat aangeleer moet word omsluit die 

ANB NUUSBRIEF

Aanslag op die Afrikanerkind (vervolg)
5FEBRUARIE 2009

(Vervolg op bl. 6)



heilige, hiernamaalse, die geestelike en die hoogste dimensies van
lewe in.  
-  Die verskillende geloofstradisies, geloofsgemeenskappe en instel-
lings moet aan die leerders geleer word.
-  Deur bogenoemde aan te leer sal leerders kan onderskei tussen die
verskillende gelowe en so in vryheid 'n keuse tussen gelowe kan
uitoefen sonder om, soos in die vorige bedeling op hom afgedwing
te word.  
-  Alle norme en waardes ontstaan nie uit geloof alleen nie. Geloof
omsluit egter belangrike etiese konsepte soos liefde, regverdigheid,
simpatie, toegewydheid  en samewerking.  Hierdie kenmerke is nie
die alleeneiendom van geloof nie en nog minder die eiendom van
een spesifieke geloof.    
* Die volgende voorskrifte oor dosering van multi-godsdiensonder-
rig deur die onderwysers word vereis:   
-  Die aanpas van alle kurrikulum van Onderwysstudente om hul
voor te berei om die beleid te kan onderrig.
-  Verskeie vakke, maar veral Lewensorïentering, moet aangepas
word in die aanbieding van die multi-geloofsonderrig.   
-  Geloofstudie sal ook as 'n nuwe vak geneem kan word tot by
graad 12.  Hierdie vak rus jou toe om uiteindelik in die onderwys,
maatskaplike werk, gemeenskapsontwikkeling en openbare dienste
'n pos te bekom.
-  Doelgerigte goed opgeleide onderwysers moet die vak aanbied.  
-  Daar word ook voorsiening gemaak vir gas fasiliteerders wat uit
die geloofsgemeenskappe by skole kan optree. Daar mag egter nooit
gediskrimineer word teen enige geloof nie en sulke gaste moet op 'n
gelyke grondslag vir alle gelowe, geleentheid gebied word.
-  Onderwysers word versoek om ongeag sy eie persoonlike geloof-
soortuigings, aan die leerders wat uit alle gelowe saamgevoeg is, die
vak so aan te bied dat geen vooroordele waargeneem kan word nie.
Absolute objektiewe en professionele aanbieding word verwag. 
-  Die onderwyser moet die etiese vraagstukke asook die gebruike
en waardes van die verskillende gelowe van S.A. ken en verstaan
om dit na behore te kan fasiliteer.
-  Die verskillende sosio-ekonomiese vraagstukke in Suid-Afrika
moet ook deur die onderwyser na behore verstaan word om dit
binne die konteks van die beleid te kan fasiliteer.   
* Onderwyshulpmiddels wat aangewend moet word:  Behoorlike
handboeke, hulpmiddels, leesboeke, voorskrifte rakende die vak en
indiensopleiding moet aan die onderwysers gebied word. 
* Die integrering van die godsdiensbeleid in alle ander leerfasette
van die leerder se onderwys, is van uiterste belang vir die ANC-
regime. Hieroor word die volgende voorskrifte vasgestel:
-  Feite rakende alle vakke moet uit die konteks van die beleid
aangebied word. Sienings van die verskillende gelowe moet voort-
durend in ag geneem. Soos die bedoeling van Kirrukilum 2005, is
die bedoeling van die beleid ook die daarstel van 'n voorspoedige
waarlik verenigde, demokratiese en internasionaal kompeterende
Suid-Afrika, vry van diskriminasie, geweld en vooroordele. 
-  In die aanvangsfase (graad een tot graad drie) op skool moet die
leerders geleer word om die verskille en ooreenkomste tussen
gelowe se simbole, diëte, klere, heilige gebruike en wyses van aan-
bidding te verstaan. Kerke, Moskees, Sinagoges en ander plekke
van samekomste moet ook aan die jong leerders verduidelik word.   
-  In die primêre (graad vier tot graad ses) fase word hierdie fasette
verder geneem deur van die waardes, feeste, rituele, gebruike en
heilige plekke aan die leerders te leer.  Verhale, liedere en hoof-
figure van die geloof, moet ook aan die leerders in die fase oorge-
dra word.
-  In die senior (graad sewe tot graad twaalf) fase moet hulle geleer
word van die geestelike filosofie, en hoe dit uitloop in geestelike
waardes en norme in die verskillende gelowe.

-  Multi-geloofsonderrig gaan nie die leerder se geloof toets nie,
maar wel soos die ander leerareas die kennis rakende die inhoude en
uitkomste beoordeel. 

Voorstelle deur die minister

Die volgende voorstelle is deur die Minsiter van Onderwys gemaak
in die beleidsdokument onder bespreking:
-  Die bestuursliggaam mag in ooreenstemming met die Grondwet
van Suid-Afrika  samekomste van verskillende gelowe in hul ge-
riewe soos hul saal toelaat, maar slegs na skoolure en wel ook op 'n
gelyke grondslag aan alle gelowe sonder enige diskriminasie teen
enige geloof.  
-  Die gebruik van 'n universele gebed of eed in skole is 'n verdere
voorstel van die minister om eenheid te bewerkstellig. Dit kan ty-
dens saalopening gebid/voorgedra word waarna uitgesoekte ge-
deeltes uit die verskillende geskrifte van die verskillende gelowe
voorgelees word. Tydens so ̀ n openingsgeleentheid mag 'n kind vra
om verskoon te word op grond van gewetensbesware.  Dit sal egter
daarop dui dat die skool nie in sy doelwit slaag om 'n eenheids-
gevoel tussen die leerders te bewerkstellig nie.  Dit kan ook beteken
dat die skool te veel aandag aan een geloof skenk en die skool dus
skuldig maak aan die verbreking van die doel van die beleid.
Saalopening soos baie ander geleenthede, moet eenheid in die
verskeidenheid van die leerders bewerkstellig.      

Opsomming van die huidige onderwysbeleid

* Die beleid maak dus voorsiening vir 'n breë, geloofsvriendelike
basis waarop multi-geloofsonderrig kan plaasvind.  Die samewer-
kingsooreenkoms tussen die verskillende gelowe en die staat, word
deur die beleid gestalte gegee en optimaal uitgebou tot die beste
voordeel van albei.
* Daar is genoeg kundigheid en energie in Suid-Afrika om die
uitdaging wat multi-geloofsonderrig ons bied te oorkom en dit uit te
bou.  Ons kundigheid, verbeelding, talente en menslike hulpbronne
moet met hoogste prioriteit aangewend word in belang hiervan.
*  Soos wat hierdie beleid die "apartheidstrukture" afbreek, vind ons
nuwe maniere om ons verskille te oorbrug.  Die skanse en hin-
dernisse van apartheid "het suspisie, haat en selfs geweld veroor-
saak".  Dit is volgende die ANC-regime daarom tyd dat alle goed-
gesinde mense hande vat en mekaar se menings oor geloof en ander
lewens- en wêreldbeskouings leer ken en respekteer.     
*  Ons mag nie binne skoolverband een enkele geloof, of die begin-
sels van enkele gelowe bevorder nie.  Alle Staatsskole in Suid-
Afrika is reeds kenmerkend van die verskeidenheid van rasse en
gelowe wat in Suid-Afrika aanwesig is. Die regime wil dus nou 'n
beleid instel om hierdie "werklikheid" te weerspieël.  

Kommentaar op die beleid: Die Christen by

die finale kruispad - Rome brand!

Al die voorstelle wat uit die beleidsdokument van Junie 2003 hier-
bo genoem en bespreek is, is reeds finaal aanvaar op 4 Augustus
2003. Die essensie van multi-geloofsonderwys, wat 'n humanistiese
of mensgeoriënteerde benadering is, bly deurentyd dieselfde. Ge-
loof in God-Drie-Enig en Sy Woord word verwater as sou dit soos
alle ander gelowe oor sekere toepaslike waarhede beskik, maar nie
oor alle waarheid nie.  God-Drie-Enig word verloën en misken deur
alle voorstanders en toepassers van so 'n beleid.  

Eenheid uit die verskeidenheid gelowe om wedersydse respek en
kennis vir mekaar se gelowe teweeg te bring, klink pragtig vir die 
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wêreld, maar hoe sal 'n graad een kind dit ervaar en aanvaar?   
Geloof (of die aftakeling daarvan) word dus misbruik om politieke

doelwitte te bereik.  
Die hoofdoelwit, naamlik 'n sogenaamde "reënboognasie"  (waar

swart natuurlik die oorheersende kleur van die reënboog is) moet
geskep word. 

Die voorstel dat Saalopening 'n geleentheid moet wees waar alle
gelowe se aanbidders tevrede gestel moet word, deur van 'n uni-
versele gebed of eed gebruik te maak en uit die verskillende ge-
skrifte van die gelowe te lees, is suiwer sinkretisme.  Die idee is
duidelik dat niemand eintlik hier verskoon mag word nie, sodat
"wedersydse begrip en kennis" gedeel kan word.  Hierdeur word
egter dieselfde "dwang" toegepas wat die Minister die vorige bede-
ling van beskuldig.  

Die Minister oortree die voorskrifte wat aan die staat gestel word
in Romeine 13. Die Minister, en al die ander werktuie van Satan,
moet verwerp word  met die minagting wat God in sy woord aan
ons as sy kinders beveel.

Die  doelwit van 'n eenwêreld-geloof word met 'n passie op klein
en onskuldige Verbondskinders afgedwing en aan hulle voorgehou
as die verdraagsame, aanvaarbare en vredesoekende oplossing van
ons aardse probleme. 
Die duiwel kom hier as 'n engel van die lig en alle Boere-Afrikaner

gelowige kinders word gevra om hom te volg.  Die kinders moet die
ooreenkomste en verskille tussen die verskillende gelowe se ge-
meenskaplike waardes, norme, aanbiddingsmetodes, rituele en ge-
bruike aanleer en demonstreer vir eksamendoeleindes. Die verskil-
lende filosofieë van die gelowe moet krities ondersoek word en alle
moreel-etiese probleme moet aan die hand hiervan beoordeel word.
Hy stel dit dat niemand weer 'n spesifieke geloof op 'n ander af mag
dwing nie. Hy doen egter presies dit deur in fyn detail voor te skryf
hoe multi-geloofsonderrig deur alle leerders aangeleer moet word,
sonder dat hulle of hul ouers enigsins 'n keuse daarin het. 

Dit bly 'n belangrike feit dat hierdie nuwe beleid reeds deur Afri-
kaner-onderwysers in die meeste voormalige blanke skole geïmple-
menteer is in alle vakke wat daarvoor geoormerk is. Dit word ook
in alle leerareas geïntegreer soos jare gelede reeds deur die Minister
versoek is.
As voorbeeld sien ons in 2002 hoe prof. Theuns Eloff by die PU

vir CHO aan ons toon hoe entoesiasties hy optree om ons volk te
verraai.  Sonder dat die Minister dit afdwing (hy suggereer net dat
die deel wat sê "vir Christelike Höer Onderwys" in dié universiteit
se naam 'n probleem is) verander prof. Eloff, en ander Afrikaners
soos hy, dit onmiddellik. Deesdae staan dié universiteit bekend as
die Universiteit van Noord-Wes. 

Onderwysers word ook heropgelei om die nuwe vakke korrek te
kan implementeer.  Die Minister maak dus seker dat alles moontlik
gedoen word om die beleid foutloos toe te pas. Daar word byvoor-
beeld ook deesdae al hoe meer anderskleurige onderwysers na al die
tradisioneel blanke skole in die Noord-Transvaal gesekondeer.
Hierdie onderwysers verseker dat hierdie beleid tot sy reg kom. 
As jy die kinders in die skole aanhou bombardeer met sogenaamde

"feite" dat daar geen verskille tussen mense bestaan wat kleur, kul-
tuur en geloof aanbetref nie, gaan jy na net een geslag (12 jaar) 'n
geslag die wêreld instuur wat hierdie onbybelse leuens glo.  As jy
dus hiermee aanhou gaan jy uiteindelik die hele volk so mislei. 
Die opvoedkundige beginsel, dat 'n kind in geborgenheid opgevoed

moet word in ooreenstemming met sy ouers se lewens- en wêreld-
beskouing, word absoluut deur die Minister van onderwys en alle
staatskole misken.  Die huisgesin, kerk en gemeenskap van die
kind kom nou in botsing met die skoolgemeenskap as gevolg van
hierdie beleid.  Hierdie verwarring skep tans reeds groot opvoed-
kundige probleme in die lewe van die kind en ook sy gesin.  Die

hoof van 'n tradisioneel blanke skool in Louis Trichardt, se dogter
het byvoorbeeld onlangs geweier om in die Gereformeerde Kerk
belydenis van geloof af te lê. Haar standpunt dat die Gereformeerde
Kerke "nie reg in hul geloofsoortuigings is nie", kan direk aan jare
se breinspoel op skool toegeskryf word. Die ANC het die tradi-
sionele blanke gesin, die kerk en onderwys as "arena of battle" ver-
klaar op hul jaarlikse kongres van 2003. Hierdie multi-geloofsbeleid
is dus die kanonskote in die voortgesette oorlog teen die Afrikaner-
volk, wat nou in so baie Afrikanerhuise ontplof.

Wat moet die gelowige in dié situasie doen?

Moet ons gehoorsaam wees aan die God van die Bybel, of aan
mense? Dit laat 'n mens onwillekeurig dink aan Daniël en die beeld
van Nebukadneser.

Die vraag is of Afrikanerouers wil bly toekyk hoe hul kind mislei
word en of hulle aandadig gaan wees aan die uiteindelike struike-
ling van hul kinders. Soos Jesus Christus dit self in Sy Woord in
Lukas 17 vers 2 stel : "Dit is beter vir hom as ’n meulsteen aan sy
nek gehang en hy in die see gegooi word, as dat hy een van hierdie
kleintjies sou laat struikel." 
Vir ons kinders en vir onsself moet ons kies.
Afrikaners kan hul kinders in die staatskole hou, waar die ANC-

regime se beleid 'n realiteit is. Hulle kan bly glo dat hul kinders so
sterk by hul huis en Kerk gelei en onderrig word, dat die kind hierdie
aanslag sal kan afweer. Afrikaners kan aanhou om die pragtige ge-
riewe en die sport van die skool te verkies bo die stryd teen die
magte van die bose. Baie van ons volksgenote kies nog steeds dié
maklike pad.
By die staatskool kan daardie ouers en hul kinders fisies in opstand

kom en weier dat die kind hierdie beleid volg. Maar wat dan? Die
stelsel sal teen daardie kinders diskrimineer en die lewe vir hom of
haar ondraaglik maak.  As ons na die PU vir CHO (Universiteit van
Noord-Wes) kyk en ook na die skole wat reeds totaal gemeng is,
weet jy egter die meerderheid ouers in Suid-Afrika sal die beleid
mettertyd net so aanvaar en daaroor swyg.  Die Minister verklaar
self dat ras, kultuur en geloofgemengde situasies in die staatskole,
reeds 'n realiteit is.  
Om fisies in opstand te kom kan ook verdere implikasies inhou. Dit

mag dalk nie net by diskriminasie stop nie, maar daar kan selfs met
die hulp van die wet teen sulke Afrikaners opgetree word. Deur
gearresteer te word vir 'n weerstand teen so 'n realiteit is futiel, moet
dit asseblief nie oorweeg nie. 
Die beleid word immers deur 'n wet beskerm. 

Watter alternatiewe is daar?

* CVO skole: Dit is 'n puik alternatief in die hande van Christene
wat so lank moontlik by die Christelike onderwys sal bly staan.  Hier
kan u kind in 'n beskermde milieu onderrig word deur Christen-
onderwysers en kan u kind op sport- en kultuurgebied pragtig tot sy
reg kom.  Dit kan ook 'n goedkoper alternatief word as genoeg ouers
die durf aan die dag lê en hul kinders na die skool toe neem.  
*  Afrikanerouers kan ook Tuisonderrig oorweeg.  As 'n mens in
die regte posisie is, is dit ook 'n puik alternatief waar die ouer pre-
sies bepaal wat sy kind gaan leer. Hier is ook, soos in die geval by
die CVO skool, puik programme beskikbaar waarop kinders 'n
Christelike opvoeding kan ontvang.  

Watter opsie ookal oorweeg word, dit gaan in elke geval oor die
ouer se verantwoordelikheid. Doopouers het voor God en voor die
hele gemeente belowe om hul kind, sodra hy/sy tot sy verstand kom,
in die leer van die Bybel breedvoerig te onderrig en te laat onderrig.
Die keuse is dus eenvoudig vir elke Afrikanerouer -- gaan ons dié
belofte gestand doen?                                                                n
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ANB KONTAK BESONDERHEDE
Indien u enige verdere inligting verlang kontak gerus enige

van die ANB Dagbestuurslede.

l Koos Venter (Voorsitter)             - Tel 083 465 8300

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

l Mornay Jansen (Penningmeester) - Tel (051) 446-2513

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

- Faks (011) 787-8312

l Carel van der Grijp (Addisionele lid) - Tel 072 593-0491

Rig alle korrespondensie aan:

Die Sekretaris, Afrikaner Nasionalistiese Beweging
Posbus 293, Ferndale, 2160

e-pos:  Nasionalis@vodamail.co.za

Webwerf: http://anbsa.co.za

DONASIES

Donasies is baie welkom en kan inbetaal word in die ANB se

bankrekening.
Eerste Nasionale Bank 

Rekeningnommer: 6207 397 999 3
Brandwagtak Bloemfontein  (Takkode 23 05 34)
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Geestelike 
weerbaarheid

deur

Mev. N. Reinecke, 2007

Hierdie uiters aktuele brosjure werp lig op die geeste-

like aanslae wat soos vloedgolwe oor die skynbaar

weerlose mensdom spoel.

Reinecke aan die woord: "'n Godgesentreerde mens, sal

probeer om dit wat die lewe onderhou te verleng, beskerm,

veredel, versier en verbly na te jaag en sal alles probeer

vermy wat dit benadeel, verswak, verkort, bevlek, treurig

stem of vernietig " -- tot hierdie ideaal lewer sy haar bydrae.

Hierdie brosjure kan bestel 
word @ R15-00 posgeld ingesluit by:

Die Sekretaris, Posbus 293, Ferndale, 2160

Die Afrikaner Nasionalistiese Beweging se Akasia tak het op Vry-
dag 30 Januarie vanjaar vergader vir ’n sosiale byeenkoms wat af-
geloop het as ’n baie inspirerende aand. Mnr.Gerhard van der Grijp

het die verrigtinge geopen met ’n kort en kragtige motiveringstoe-
spraak wat handel oor die voortbestaan van die Afrikaner en die tyd
waarin ons ons bevind in Suid-Afrika, ’n tyd van totale onrus vir
die witman. Hy het ook die vergadering aangemoedig om ’n ge-
voel van samehorigheid te skep deur die geskiedenis van die Afri-
kaner te hervat en deur ’n sterk oortuiging van Afrikaner-nasiona-
lisme te ontwikkel. Mnr. Carel van der Grijp, addisionele Dagbe-
stuurslid van die ANB, het die mense met ’n baie inspirerende toe-
spraak bedien, wat op die geskiedenis van die Afrikaner en op die
behoud van ons Afrikanerdom gefokus het..
Hy het ’n kort oorsig gegee oor die geskiedenis vanaf 1652 tot en

met vandag en hy het dit duidelik gemaak dat die Afrikaner nie-
mand beroof het van enige grond maar eerder dat die Afrikaner
geroof is van sy grond en sy reg in sy Godgegewe land en het gesê
dat die Afrikaner nog nooit sy grongebied uitgebrei het deur ’n
ander volk se grongebied met geweld af te neem nie. Die grondge-
bied wat ons wel bekom het was deur wettige transaksies, soos
byvoorbeeld Retief en Dingaan se traktaat. Verder het hy beklem-
toon dat die Afrikaner vandag voor sy grootste krisis ooit te staan
gekom het. Hy is op die punt van totale uitwissing. Die grootste
rede hiervoor is die gebrek aan kennis van wie en wat die
Afrikanervolk is en waar die Afrikaner vandaan kom. ’n Groot
meerderheid van die volk glo die leuen van die ANC oor wie en
wat die Afrikaner is. 
Hy het verder ’n oproep aan die teenwoordiges gemaak dat die tyd

ook aangebreek het dat ons moet terugvat wat aan ons behoort en dat
die erwe van ons vadere vir ons kinders erwe moet bly. Dit skuld ons
vir die nageslag. Dit het ons geërwe uit ons Vader en God se hand.
Vir ’n pot lensiesop het die leiers ons erwe veruil. Dit is ons erfenis,
hul het geen reg daartoe gehad nie. Ons is die erfgename, die kinders
en die kinders wat nog kom. Daarom, laat ons uitgaan en ons mede
volksgenote inlig en hul ook by ons betrokke kry, sodat ons kan
hande vat en in geloof die donker toekoms kan ingaan. Wees verse-
ker met ons land en volk sal als wel wees, want God regeer. 

Na afloop van die toespraak is die vure aangesteek en daar is
gesellig om die braaivleisvuur gekuier. 

Duidelike belangstelling is getoon deur vier nuwe gesigte wat
aansoek om lidmaatskapvorms saamgeneem het na afloop van die
verigtinge.                                                                              n

Marie Marais oorlede

Mev Marie Marais, weduwee van wyle mnr. Jaap Marais, is op
23 Januarie vanjaar in Pretoria oorlede.

Mev Marais het geruime tyd reeds kanker gehad. Sy was 83
en het twee weke voor haar 84ste verjaardag gesterf.
Mev. Marais was ’n baie besondere vrou, wat haar volk en die

saak van Afrikanernasionalisme ook op ’n baie unieke wyse
gedien het.

As eggenote van die grootste Arikanernasionalis van sy tyd,
het sy mnr. Marais in sy stryd met hart en siel bygestaan.
Hoewel sy in die laat sestigerjare en vroeë sewentigerjare aktief
by die politieke stryd betrokke was, het sy altyd eerstens haar
rol as moeder van haar kinders vervul. In hierdie opsig sal sy in
die geskiedenis van die Afrikanervolk uitstaan, omdat sy haar
gesin moes beskerm teen die aanslag van die vyande van Afri-
kanernasionaisme, wat hulle soms persoonlik in die visier
gekry het.                                                                          n

ANB AKASIA HOU VERGADERING


